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জিম সং া  সবা সবার হােতর নাগােল আনার অংশ িহেসেব ৫ িমিনেট আরএস খিতয়ােনর কিপ সরবরােহ
অনলাইন প িত চালু কেরেছ ভূিম ম ণালয়।

এখন থেক িনিদ  িফ’র িবিনমেয় land.gov.bd বা rsk.land.gov ও www.minland.gov ওেয়বসাইেটর
মাধ েম ঘের বেস অথবা িডিজটাল স ার বা পৃিথবীর য কােনা া  থেক খিতয়ােনর কিপ পাওয়া যােব।

ভূিম রকড ও জিরপ অিধদ েরর মাধ েম সবেশষ কািশত িলিপ বা আরএস খিতয়ান নামজাির ও
জমাভাগ/জমা এক ীকরেণর ে  একিট পূণ দিলল।

বাংলােদেশ মৗজািভি ক জিরপ কের ভূ-স ি  খিতয়ােন িনবি ত। আেগর িবিভ  জিরেপর িট-িবচু িত
সংেশাধেন সরকার দেশর িবিভ  অ েল সেরজিমেন ভূিম মাপ- ঝাক কের য নতুন খিতয়ান ত কেরেছ, তাই
আরএস খিতয়ান।

বুধবার সিচবালেয় ‘হােতর মুেঠায় খিতয়ান’ াগােন ভূিমম ী সাইফু ামান চৗধুরী আরএস খিতয়ান অনলাইেন
অবমু করণ কায ম উে াধন কেরন।

ম ী জানান, এ প িতর মাধ েম অনলাইেন নামজািরর আেবদন, িনধািরত সমেয় মামলা িন ি  তদারিক, অনলাইন
পেম  (ইউক াশ, িবকাশ বা ই-চালােনর সােথ সমি ত) করার সুেযাগ থাকেছ।
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এছাড়া ভূিম ম ণালয় বা কতৃপে র মাধ েম মিনটিরংেয়র সুিবধা, ‘RS-K’ িসে ম (বতমােন এক কািট ৪৫ লাখ
আরএস খিতয়ান/পচা) এর মাধ েম রকড যাচাই করার সুেযাগ, উ রািধকার ক ালকুেলটেরর সে  সমি ত থাকায়
িনভুলভােব স ি  ব ন িহসাব মাবাইল অ ােপর মাধ েম খিতয়ার বা পচার তথ  দখা ও অনলাইেন আেবদন করার
সুেযাগও থাকেছ।

ভূিমম ী বেলন, “ভূিম রকড ও জিরপ অিধদ র ইেতামেধ  ৩ কািট ৫০ লাখ খিতয়ােনর মেধ  ৩২ হাজার মৗজার
ায় এক কািট ৪৬ লাখ খিতয়ান ওেয়বসাইেট আপেলাড কেরেছ, যা অনলাইেন পাওয়ার সুেযাগ হেয়েছ।”

জিরপ শষ হেয়েছ এমন খিতয়ান েলা পযায় েম আপেলাড করা হে  জািনেয় িতিন বেলন, জিরপ শষ হওয়ার
পর চূড়া ভােব গেজট কািশত খিতয়ানও আপেলাড করা হেব।

ম ণালেয়র ভার া  সিচব মা. মাকসুদুর রহমান পােটায়ারী বেলন, চিলত িনয়ম অনুযায়ী জলা শাসেকর
অিফেসর রকড ম থেক খিতয়ান বা পচা দওয়া হেয় থােক। খিতয়ােনর কিপ াি েত জিটলতা ও দীঘসূ তা
পিরহার, সময়, খরচ ও যাতায়াত ভাগাি  াস, মধ েভাগীেদর দৗরা  াস এবং ভূিম সং া  সবা আরও 
করার জন  সরকার অনলাইনিভি ক আরএস- ক প িত চালু করল।

অনু ােন জানােনা হয়, অনলাইেন জিমর খিতয়ান সং েহর জন  সকল নাগিরেকর জন  নাগিরক কণার রেয়েছ।
অনুস ােনর জন  িনধািরত িবভাগ, জলা, উপেজলা ও মৗজা বাছাই করেত হেব। খিতয়ান না ার বা দাগ ন র বা
মািলকানা নাম বা িপতা বা ামীর নাম িদেয় খিতয়ান খাঁজা যােব।

অনলাইেন খিতয়ােনর কিপ পেত অনলাইেন আেবদেনর সময় নাগিরেকর নাম, পিরচয় পিরচয়প  ন র ( েযাজ
ে ) ও ফান ন র ইত ািদ তথ  িদেত হেব। িনধািরত তথ  দওয়ার পর মাবাইল ব াংিকং বা অনলাইন ব াংিকংেয়র

মাধ েম খিতয়ােনর জন  িনধািরত িফ িদেত হেব। িফ পিরেশােধর পর অনলাইন কিপ সং হ করেত চাইেল সরাসির
অনলাইন কিপ ি  কের নওয়া যােব।

সািটফাইড কিপ পাওয়ার ে  আেবদেনর সময় নাগিরেকর নাম, পিরচয় প  না ার, ফান ন র ইত ািদ িদেত হেব।
তথ  দােনর পর মাবাইল ব াংিকং বা অনলাইন ব াংিকংেয়র মাধ েম খিতয়ােনর জন  িফ িদেত হেব।

িফ দওয়ার পর সািটফাইড কিপর জন  নাম, জাতীয় পিরচয়প , ই- মইল, মাবাইল ন র, ানেজকশন আইিড ও
ডাকেযােগ যাগােযােগর িঠকানা িদেয় অনলাইেন আেবদন করেত হেব। এরপর সংি  জলা অিফস থেক বা
আেবদনকারীর ত ািশত িঠকানায় ডাকেযােগ িনিদ  িদেনর মেধ  আরএস খিতয়ােনর সািটফাইড কিপ সরবরাহ করা
হেব।
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