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পাচঁ িমিনেট িমলেব আরএস খিতয়ান
২৮ �ফ�য়াির ২০১৯

সমকাল �িতেবদক

অনলাইেন মা� পাঁচ িমিনেট আরএস খিতয়ােনর কিপ পাওয়া যােব। জিমসং�া� এ �সবা িদেত অনলাইন প�িত

চালু কেরেছ ভূিম ম�ণালয়। িনিদ�� িফর িবিনমেয় িনধ�ািরত ওেয়বসাইেটর মাধ�েম ঘের বেস �দশ-িবেদেশর �য

�কােনা �ান �থেক খিতয়ােনর কিপ �দখা যােব। এর জন� চালু করা ওেয়বসাইট হেলা-land.gov.bd ev
rsk.land.gov I www.minland.gov|। 
 

গতকাল বুধবার সিচবালেয় 'হােতর মুেঠায় খিতয়ান' ��াগােন ভূিমম�ী সাইফু�ামান �চৗধুরী জােবদ আরএস

খিতয়ান অনলাইেন অবমু�করণ কায��ম উে�াধন কেরন।এ সময় ম�ী বেলন, অনলাইেন আরএস খিতয়ান �াি�র

ফেল জনগেণর �ভাগাি� অেনকাংেশ কেম যােব। এেত সামািজক ��-সংঘাত, মামলার �ভাগাি� এবং মধ�-
��েভাগীেদর �দৗরা�� কমেব। এ প�িতর মাধ�েম অনলাইেন নামজািরর আেবদন, িনধ�ািরত সমেয় মামলা

িন�ি�, তদারিক, অনলাইন �পেম� (ইউক�াশ, িবকাশ বা ই-চালােনর সে� সমি�ত) করার সুেযাগ থাকেছ। 

 

এ সময় আরও জানােনা হয়, ভূিম ম�ণালয় বা কতৃ�পে�র মাধ�েম মিনটিরংেয়র সুিবধা, 'আরএসেক' প�িতর

মাধ�েম �রকড� যাচাই করার সুেযাগ, উ�রািধকার ক�ালকুেলটেরর সে� সমি�ত থাকায় িনভু�লভােব স�ি� ব�ন

িহসাব �মাবাইল অ�ােপর মাধ�েম খিতয়ান বা পরচার তথ� �দখা ও অনলাইেন আেবদন করার সুেযাগও থাকেছ।

গতকাল উে�াধন অনু�ােন �ায় ৩২ হাজার জিরপকৃত �মৗজার এক �কািট ৪৬ লাখ আরএস খিতয়ান জনসাধারেণর

জন� উ�ু� কের �দওয়া হয়। বািক�েলাও পয�ায়�েম উ�ু� করা হেব।  

 

এ সময় ভূিমম�ী সাইফু�ামান �চৗধুরী আরও বেলন, �সবা�হীতােদর 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 �দওয়ার জন� একিট অনলাইন প��াটফম� চালু এবং

ল�া� ব�াংক করার িবষয়�েলাও �ি�য়াধীন। 

 

অনু�ােন �ধান অিতিথ িহেসেব ভূিমম�ী ছাড়াও িবেশষ অিতিথর ব�ব� �দন ভূিম সিচব �মা. মাকছু�র রহমান

পােটায়ারী। এেত সভাপিত� কেরন ভূিম �রকড� ও জিরপ অিধদ�েরর মহাপিরচালক �মা. তসলীমুল ইসলাম।
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