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 ০১ মাচ� ২০১৯

অনলাইেন জিমর আরএস খিতয়ান পাওয়া যােব
িবেশষ �িতিনিধ ॥ জনগেণর �ভাগাি� লাঘেব অনলাইেনর মাধ�েম জিমর আর এস খিতয়ান �দান করেছ সরকার। 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
�দােনর মাধ�েম আর এস খিতয়ান �পেত পােরন। এই লে�� ভূিম ম�ণালেয়র সভাকে� বুধবার অ�ি�ত �দশব�াপী আর এস
খিতয়ান অনলাইেন অবমু�করণ কায��ম উে�াধন করার সময় ভূিমম�ী সাইফু�ামান �চৗধুরী, এমিপ এসব কথা বেলন।

‘আর এস খিতয়ান’ এ�াি�েকশনিট মূলত ভূিম তথ� ও �সবা অনলাইন ��াটফেম�র (িি◌.ি◌ষধহফ. মড়া.নফ) একিট অংশ। এছাড়া
�মাবাইল এ�াপ, ‘ৎংশ.ষধহফ.মড়া.নফ’ এবং ‘ফৎৎড়ভভরপব.ষধহফ.মড়া.নফ’ ওেয়বসাইেটর মাধ�েমও বাংলােদেশর �য �কান
নাগিরক ঘের বেস অথবা িনকট� �য �কান িডিজটাল �স�টাের অথবা পৃিথবীর �যেকান �া� �থেক িনেজর জিম সং�া� তথ�
�দখার �েযাগ পােবন। উে�খ�, ‘অনলাইেন আর এস খিতয়ান’ সহ ভূিম ম�ণালেয়র অ�া� িডিজটাইেজশন কায��ম
�ধানম�ীর ‘িডিজটাল বাংলােদশ’ িবেশষ উেদ�ােগর অধীন বা�বািয়ত হে�। উে�াধনী অ��ােন �ায় ৩২ হাজার জিরপকৃত
�মৗজার ১ �কািট ৪৬ লাখ আর এস খিতয়ােনর জনসাধারেণর জ� উ�ু� কের �দয়া হেয়েছ। বািক�েলাও পয�ায়�েম উ�ু�
কের �দয়া হেব।

ভূিমম�ী তার ব�েব� বেলন, �সবা�হীতাগেণর �িবধােথ� অিভেযাগ �ক� গঠেনর জ� হটলাইন, সরকােরর সে� ভূিম স�িক�ত
িবিভ� �লনেদেনর জ� ই-�পেম�ট ব�ব�া চালুকরেণর জ� একিট �পেম�ট �গটওেয় �াপন, অনাবাসী বাংলােদশীেদর �সবা
�দয়ার জ� একিট অনলাইন ��াটফম� চালু এবং ল�া�ড ব�াংক করার িবষয়�েলাও �ি�য়াধীন। এ�েলা মূলত পুেরা ভূিম
ব�ব�াপনােক ইি�টে�েটড অেটােমশেনর �ভতর �নয়ার পয�ায়�িমক ধাপ। খুব শী� সম� বাংলােদশেক ই-িমউেটশেনর আওতায়
আনা হেব।

ম�ী বেলন, দ�তা, ��তা ও জবাবিদিহতা িনি�ত করেত পারেল ভূিম ব�ব�াপনায় �-শাসন িনি�ত করা স�ব। �শাসন
িনি�ত করেত পারেল আমরা �ধানম�ীর �নতৃে� সমৃ� বাংলােদশ গড়ার লে�� �পৗঁছেত পারব। ভূিম ব�ব�াপনায় উ�য়ন �যন
�টকসই �সজে� আমরা ব�পিরকর।

িতিন বেলন, �ধানম�ী আমােক ভূিমম�ীর দািয়� �দয়ার পর আিম ৯০ িদেনর �াথিমক কম�সূচী �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। 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 শী�ই ভূিম
স�াহ এবং ভূিম উ�য়ন �মলা পালন করা হেব।

এক �ে�র উ�ের ম�ী বেলন, ইেতামেধ� ভূিম ম�ণালেয়র অধীন দফতর�েলােত কম�রত গণকম�চারীবৃ� স�ি�র িহেসব জমা
িদেয়েছন। �জলা �শাসেন কম�রতরা িনজ িনজ কােল�েরট অিফেস স�েদর িহেসব িদেয়েছন। খুব শী�ই আপনারা তা
জানেবন। অপর এক �ে�র জবােব ম�ী বেলন, ভূিম ম�ণালয় এখন আেগর মেতা অব�ােন �নই। এখন কম�চারীরা অেনক
ভালভােব কাজ করেছ। উপেরর িদেক �ন�ীিত কেম এেসেছ। উপেরর িদেক �ন�ীিত কেম আসেল িনেচর িদেকও �ন�ীিত কেম
আসেব।

ম�ী বেলন, আিম িটেম িব�াসী। আশাকির সবাই িমেল ভালভােব কাজ করেল অব�ই ভূিম �স�েরর িবিভ� সম�া �ত
সমাধান করা স�ব। কােজর �ােথ� তার দরজা সবার জ� �খালা। িবিভ� জায়গায় উ� এলাকািভি�ক িবেশষ সম�াও থাকেত
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পাের। মাঠপয�ায় �থেক আইিডয়া িনেত �নয়া হেব। জন�ােথ� �য �কান কায�করী আইিডয়া ��ে�র সে� �হণ করা হেব।
মুিজববষ� �� হওয়ার আেগই ভূিম ম�ণালয়েক একিট পয�ায় িনেয় �যেত হেব।

অ��ােন �ধান অিতিথ িহেসেব ভূিমম�ী ছাড়াও িবেশষ অিতিথ িহেসেব ব�ব� রােখন ভূিম সিচব �মাঃ মা�ছু�র রহমান
পােটায়ারী। অ��ােন ভূিম ম�ণালেয়র িবিভ� পদ� কম�কত�াবৃ� উপি�ত িছেলন।

সাবধানবাণী: বািণিজ�ক উে�ে� এই সাইেটর �কান উপাদান ব�বহার করা স�ূণ�ভােব িনিষ� এবং কিপরাইট আইেন দ�নীয় অপরাধ।

স�াদক, মু�াকর ও �কাশক: �মাহা�দ আিতকউ�াহ খান মা�দ (এম এ খান মা�দ), উপেদ�া স�াদক: �তায়াব খান, িনব�াহী স�াদক: �েদশ রায়।
স�াদক কতৃক ��াব জনক�ঠ িশ� পিরবার-এর সদ� �িত�ান যথা�েম ��াব ি��টাস� িল: ও জনক�ঠ িল: �থেক মুি�ত ও �কািশত। �রিজ: নং িডএ

৭৯৬।
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