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অনলাইেন সহেজই আর এস খিতয়ান পােবন মানুষ : ভূিমম�ী

অনলাইেন সহেজই আর এস খিতয়ান পােবন মানুষ : ভূিমম�ী

ভূিমম�ী সাইফু�ামান �চৗধুরী বেলেছন, অনলাইেন আর এস খিতয়ান �াি�র ফেল জনগেণর �ভাগাি� অেনকাংেশ �াস পােব।

�সবা�হীতাগণ খুব সহেজই এখন িনিদ�� িফর মাধ�েম আর এস খিতয়ান �পেত পােরন। অনলাইন প�িতর কারেণ কেম যােব

সামািজক ��, সংঘাত, মামলার �ভাগাি� এবং মধ�-��েভাগীেদর �দৗরা��। একই সে� মানুেষর সময়, খরচ এবং যাতায়াত

কেম যােব। িনি�ত হেব ��তা এবং জবাবিদিহতা।

‘হােতর মুেঠায় খিতয়ান’ এই ��াগান িনেয় গতকাল ভূিম ম�ণালেয়র সভাকে� অনুি�ত �দশব�াপী আর এস খিতয়ান অনলাইেন

অবমু�করণ কায��ম উে�াধন করার সময় এসব কথা বেলন ভূিমম�ী।

ভূিম �রকড� ও জিরপ অিধদফতেরর মহাপিরচালক তসলীমুল ইসলােমর সভাপিতে� অনু�ােন ব�ব� রােখন ভূিম সিচব �মা.

মাকছু�র রহমান পােটায়ারী। অনু�ােন ভূিম ম�ণালেয়র ঊ��তন কম�কত�াসহ সংি��রা উপি�ত িছেলন।

সাইফু�ামান �চৗধুরী 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

�দওয়ার জন� একিট অনলাইন ��াটফম� চালু এবং ল�া� ব�াংক করার িবষয়�েলা �ি�য়াধীন। এ�েলা মূলত পুেরা ভূিম

ব�ব�াপনােক ইি�ে�েটড অেটােমশেনর িভতর �নওয়ার পয�ায়�িমক ধাপ। খুব িশগিগর পুেরা �দশেক ই-িমউেটশেনর আওতায়

আনা হেব।

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

করেত পারেল আমরা সমৃ� বাংলােদশ গড়ার লে�� �পৗঁছেত পারব। ভূিম ব�ব�াপনায় উ�য়ন �যন �টকসই হয় �সজন� আমরা

ব�পিরকর।

িতিন বেলন, ভূিমম�ীর দািয়� পাওয়ার পর আিম ৯০ িদেনর �াথিমক কম�সূিচ �হণ কির। �ময়ােদর �থম �দড় বছর ‘��

�ময়ািদ’, পরবত�ী �দড় বছর ‘মধ�ম �ময়ািদ’ এবং �শষ �ই বছরেক ‘দীঘ� �ময়ািদ’ পিরক�নার অংশ িহেসেব পুেরা পাঁচ বছেরর

কম�পিরক�নার ‘�ডডলাইন’ সািজেয়িছ। ভূিম স�েক� জনগণেক সেচতন করেত �দশব�াপী িশগিগরই ভূিম স�াহ এবং ভূিম

উ�য়ন �মলা পালন করা হেব।

সাংবািদকেদর এক �ে�র জবােব ভূিমম�ী বেলন, ইিতমেধ� ভূিম ম�ণালেয়র অধীন দফতর�েলােত কম�রত গণকম�চারীবৃ�

স�ি�র িহসাব জমা িদেয়েছন। �জলা �শাসেন কম�রতরা িনজ িনজ কােল�েরট অিফেস স�েদর িহসাব জমা িদেয়েছন। খুব

িশগিগর আপনারা তা জানেবন। আেরক �ে�র জবােব ম�ী বেলন, ভূিম ম�ণালয় এখন আেগর অব�ােন �নই। এখন কম�চারীরা

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

আসেব।

িতিন বেলন, আিম িটেম িব�াসী। সবাই িমেল ভােলাভােব কাজ করেল অবশ�ই ভূিম �স�েরর িবিভ� সমস�া �ত সমাধান করা

স�ব। মুিজববষ� �� হওয়ার আেগই ভূিম ম�ণালয়েক একিট পয�ােয় িনেয় যাওয়ার ব�াপাের দৃঢ় আশা ব�� কেরন ম�ী। ভূিম

আপেডট : ২৮ �ফ�য়াির, ২০১৯ ০০:০০
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অিধকার স�িক�ত সেচতনতা বৃি�র জন� ম�ী িমিডয়া কম�ীেদর আ�ান জানান। িতিন বেলন, কােজর �ােথ� সবার জন� আমার

দরজা �খালা।

অনু�ােন �ায় ৩২ হাজার জিরপকৃত �মৗজার এক �কািট ৪৬ লাখ আর এস খিতয়ান জনসাধারেণর জন� উ�ু� কের �দন ম�ী। 

বািক�েলাও পয�ায়�েম উ�ু� কের �দওয়া হেব।


