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িবে�র �য �কােনা �া� �থেক জানা যােব জিমর তথ�

ঢাকা, ২৭ �ফ�য়াির- ‘হােতর মুেঠায় খিতয়ান’ �িতপাদ�েক সামেন �রেখ �দশব�াপী আরএস খিতয়ান অনলাইেন

অবমু�করণ কায��ম উে�াধন কেরেছন ভূিমম�ী সাইফু�ামান �চৗধুরী। 

‘আরএস খিতয়ান’ অ�াি�েকশনিট মূলত ‘জিম’ নামক জাতীয় ভূিম-তথ� ও �সবা অনলাইন ��াটফেম�র

(www.land.gov.bd) একিট অংশ। এছাড়া �মাবাইল অ�াপ, ‘rsk.land.gov.bd’ এবং

‘drroffice.land.gov.bd’ ওেয়বসাইেটর মাধ�েমও বাংলােদেশর �য �কােনা নাগিরক ঘের বেস অথবা িনকট�

�যেকােনা িডিজটাল �স�াের অথবা পৃিথবীর �যেকােনা �া� �থেক িনেজর জিম সং�া� তথ� �দখার সুেযাগ পােবন।

বুধবার িবেকেল ভূিম ম�ণালেয়র সভাকে� এ কায��ম উে�াধন কেরন ম�ী।

িতিন বেলন, অনলাইেন আর এস খিতয়ান �াি�র ফেল জনগেণর �ভাগাি� অেনকাংেশ �াস পােব। এেত সামািজক

��-সংঘাত, মামলার �ভাগাি� এবং মধ�-��েভাগীেদর �দৗরা�� �াস পােব। এছাড়া নাগিরেকর সময়, খরচ এবং

যাতায়াত কেম যােব। সেব�াপির ��তা এবং জবাবিদিহতা িনি�ত করা যােব। �সবা�হীতাগণ খুব সহেজই এখন

িনিদ�� িফ �দয়ার মাধ�েম আরএস খিতয়ান �পেত পােরন। 
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ভূিমম�ী বেলন, �সবা�হীতাগেণর সুিবধােথ� অিভেযাগ �ক� গঠেনর জন� হটলাইন, সরকােরর সে� ভূিম স�িক�ত

িবিভ� �লনেদেনর জন� ই-�পেম� ব�ব�া চালুকরেণর জন� একিট �পেম� �গটওেয় �াপন, অনাবাসী বাংলােদিশেদর

�সবা �দয়ার জন� একিট অনলাইন ��াটফম� চালু এবং ল�া� ব�াংক করার িবষয়�েলাও �ি�য়াধীন। এ�েলা মূলত

পুেরা ভূিম ব�ব�াপনােক ইি�ে�েটড অেটােমশেনর �ভতর �নয়ার পয�ায়�িমক ধাপ। খুব িশগিগরই সম�

বাংলােদশেক ই-িমউেটশেনর আওতায় আনা হেব।

ম�ী বেলন, দ�তা, ��তা ও জবাবিদিহতা িনি�ত করেত পারেল ভূিম ব�ব�াপনায় সু-শাসন িনি�ত করা স�ব।

সুশাসন িনি�ত করেত পারেল আমরা �ধানম�ীর �নতৃে� সমৃ� বাংলােদশ গড়ার লে�� �পৗঁছেত পারেবা।  ভূিম

ব�ব�াপনায় উ�য়ন �যন �টকসই �সজেন� আমরা ব�পিরকর।

িতিন বেলন, �ধানম�ী আমােক ভূিমম�ীর দািয়� �দয়ার পর আিম ৯০ িদেনর �াথিমক কম�সূিচ �হণ কির। �ময়ােদর

�থম �দড় বছর ‘�� �ময়াদী’, পরবত�ী �দড় বছর ‘মধ�ম  �ময়াদী’ এবং �শষ �ই বছরেক ‘দীঘ� �ময়াদী’

পিরক�নার অংশ িহেসেব পুেরা পাঁচ বছেরর কম�পিরক�নার ‘�ডডলাইন’ সািজইেয়িছ। 

িতিন বেলন, ভূিম ব�ব�াপনা স�েক� আমােদর অেনেকরই সম�ক ধারণা �বশ কম, যিদও সবার জীবন এবং

পিরবােরর সে� িবষয়িট ওতে�াতভােব জিড়ত। ভূিম স�েক� জনগণেক সেচতন করেত �দশব�াপী িশগিগরই ভূিম

স�াহ এবং ভূিম উ�য়ন �মলা পালন করা হেব। 

সাংবািদকেদর এক �ে�র উ�ের ম�ী বেলন, এরইমেধ� ভূিম ম�ণালেয়র অধীন দফতর�েলােত কম�রত

গণকম�চারীরা স�ি�র িহেসব জমা িদেয়েছন। �জলা �শাসেন কম�রতরা িনজ িনজ কােল�েরট অিফেস স�েদর

িহেসব িদেয়েছন। খুব িশগিগরই আপনারা তা জানেবন।

আেরকিট �ে�র জবােব ম�ী বেলন, ভূিম ম�ণালয় এখন আেগর মেতা অব�ােন �নই। এখন কম�চারীরা অেনক

ভােলাভােব কাজ করেছ। উপেরর িদেক �ন�ীিত কেম এেসেছ। উপেরর িদেক �ন�ীিত কেম আসেল িনেচর িদেকও

�ন�ীিত কেম আসেব।

অনু�ােন ভূিম সিচব �মা. মা�ছু�র রহমান পােটায়ারী, ভূিম ম�ণালেয়র িবিভ� পদ� কম�কত�া এবং এটু আই

�িতিনিধরা উপি�ত িছেলন। উে�াধনী অনু�ানিটর সভাপিত� কেরন ভূিম �রকড� ও জিরপ অিধদফতেরর

মহাপিরচালক �মা. তসলীমুল ইসলাম।
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