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উপি িত পিরিশ -ক
     সভাপিত িম সং ার বােডর উে ােগ এবং রাজশাহী িবভাগীয় ও জলা শাসেনর সহেযািগতায় আেয়ািজত িম

ব াপনা ও সবা কায ম অেটােমশন িবষয়ক কমশালায় উপি ত ধান অিতিথ জনাব মাঃ মা ািফ র রহমান
িপএএ, সিচব, িম ম ণালয়, স ািনত অিতিথ জনাব মাঃ আ ল কালাম আজাদ, ডােমইন িবেশষ , ধানম ীর
সােবক  সিচব ও  সম য়ক (এসিডিজ), িবেশষ অিতিথ জনাব সােলমান খান, চয়ার ান (সিচব), িম সং ার
বাড, ঢাকাসহ আমি ত অিতিথ ও অংশ হণকারীগণেক াগত জািনেয় কমশালার কায ম  কেরন। িতিন জানান,
িজববেষ সরকার ঘািষত িডিজটাল বাংলােদশ িবিনমােণ সবা হীতাগেণর িনকট  সমেয়,  েয় ও
ভাগাি িবহীনভােব িম সবা ৗেছ দয়ার লে  িম ব াপনা ও সবা কায ম অেটােমশন এর কাজ সফলভােব
বা বায়েনর জ  আেয়ািজত এ কমশালায় রাজশাহী িবভােগর সকল অিতির  জলা শাসক (রাজ ), সহকারী
কিমশনার ( িম), িত জলা হেত জলা শাসক ক ক মেনানীত ০২ ( ই) জন ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা ও
ইউিনয়ন িডিজটাল স ার (UDC) এর ০২ ( ই) জন উে া া অংশ হণ কেরেছন। সকেলর তঃ ত অংশ হেণ
কমশালার ল  সফল হেব বেল আশাবাদ  কেরন।

জনাব আ ল জিলল, জলা শাসক, রাজশাহী িম সবায় িডিজটালাইেজশেনর উপর আেলাকপাত কেরন এবং বতমােন
এ সং া  হীত কায ম েল ধেরন। িম সবা অেটােমশন কায েমর ফেল জনগণ ভাগাি িবহীন সবা হণ করেত
পারেছ এবং সবার মান ি  পাওয়ায় িতিন সিচব, িম ম ণালয় ও চয়ার ান, িম সং ার বাড এর িত ধ বাদ ও

ত তা াপন কেরন। মাননীয় ধানম ী ২০৪১ সােলর মে  ব গত ও অব গতভােব বাংলােদেশর উ য়েনর য
রাড াপ ক কেরেছন তা অজন করেত িম সবা অেটােমশন ব া সহায়ক িমকা পালন করেব বেল উে খ কেরন।
িতিন আরও বেলন, অনলাইন িম সবা ব াপনার কথা িচ া করা হেল দখা যায় য, িম ম ণালেয়র মত এত বড়
নটওয়ািকং িসে ম কাভােরজ আর কান ম ণালেয়র নই। সে ে  জনগেণর জ  েদয় সবা দান ততার সােথ
দয়ার মা েম সরকােরর ভাব িত উ ল হেব বেল িতিন অিভমত  কেরন।

জনাব মাজাফফর আহেমদ (  সিচব) ক  পিরচালক, িম ব াপনা অেটােমশন ক , িম ম ণালয় জানান, িম
ব াপনা অেটােমশন ক  িজব শতবেষ আমােদর জ  এক  বড় উপহার। দেশর আপামর জনগণ যােদর কান না

কানভােব এক  জিম আেছ বা ঘর আেছ তারাই এই কে র ফলেভাগী। পযায় েম িম ব াপনা সং া  সকল
নাগিরক সবা যমন- ওয়ান প সািভস, অনলাইন পেম , িমর ত  হালনাগাদকরণ, চি শ ঘ া হ লাইন চা
ইত ািদ এক  ছাতার িনেচ সমি ত ও য়ংি য়ভােব জনগেণর িনকট ৗেছ দয়াই এই কে র ধান ল । িম
সং া  সকল সবা অেনক েলা অেটােমশন সফটওয় ােরর মা েম পযায় েম সহজীকরণ করা হেব। ইেতামে  ই-
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নামজাির, অনলাইন রিজে শেনর মা েম হাি ংএর ডাটা এি , িডিজটাল রকড ম, ই-পচা ইত ািদ কায ম
সফলভােব স  হেয়েছ। সংি  সকল দ র, অিধদ র, পিরদ র হেত ত , উপা , মতামত, িফড াক, পািরশ
ইত ািদ সং হ কের িম সবা অেটােমশন সং া  সফটওয় ার তির করা হেব। তাই িবভাগীয় পযােয় িম ব াপনা ও

িম সবা অেটােমশন সং া  এ কমশালা  িম ম ণালেয়র জ  অত  ণ। সািবকভােব এ ক  িম সবার
মান ি , িম শাসেন শাসন িত া, তা ও জবাবিদিহতা িনি ত করেব এবং , য়ংি য় ও আ িনক িম

ব াপনা গেড় লেব।
 
িতিন আরও উে খ কেরন, ইেল িনক প িতেত রাজ  আদালেতর কায ম পিরচালনার উে াগ হীত হেয়েছ। এেত িম
সং া  মামলা কেম আসেব, ফেল দওয়ািন আদালেত রাজ  সং া  মামলার জট মা েয় কেম আসেব। িমর
মািলকানা ে র ইিত  অনলাইেন পাওয়া যােব। অেটােমশন ব াপনার মা েম য়ংি য় ও সমি ত সফটওয় ার
উ য়েন জ  এক বা একািধক আই  ফাম বা িত ানেক িনবাচন করা হেব। িম সং া  ১৪/১৫  কা মাইজড
ডাটােবজ সফটওয় ার সমি ত কের এক  ছাতার িনেচ আনয়ন কের িম সং া  সকল সবােক Land Service
Gateway নামক িসে েমর আওতা  করা হেব। আর এর মা েম িম ব াপনার সকল কায ম ড াশেবােডর
মা েম জলা শাসক, িবভাগীয় কিমশনার, িম সং ার বাড, িম আপীল বাড, িম ম ণালয় এমনিক মাননীয়

ধানম ীর কাযালয় হেতও িরেয়ল টাইেম পযেব ণ ও তদারিক করা যােব। এ কে  সকল জলা শাসক ড  েজ
িডের র এবং সকল সহকারী কিমশনার ( িম) সহকারী ক  পিরচালক িহেসেব দািয়  পালন করেবন। িত উপেজলায়
ও মে া সােকেল একজন কের কি উটার অপােরটর িনেয়াগ দান করা হেব। গত ১৬ ফ য়াির এ সং া  এক
িনেয়াগ িব ি  দিনক ইে ফাক পি কায় কািশত হেয়েছ যা িম ম ণালেয়র ওেয়বসাইেটও আপেলাড করা হেয়েছ।
জলা পযােয় জলা শাসেকর মা েমই পরী া হণ কের এ িনেয়াগ ি য়া স  করা হেব। সকল উপেজলা িম
অিফস ও ইউিনয়ন িম অিফেস কি উটারসহ েয়াজনীয় উপকরণ সরবরাহ করা হেব। এ সকল কায ম আগামী
অথবছর থেকই হণ করা হেব।

জনাব সােলমান খান, চয়ার ান (সিচব), িম সং ার বাড, ঢাকা িম ব াপনার িবিবধ িবষয় িনেয় পাওয়ার
পেয়ে  উপ াপন ও ব  দান কেরন। িতিন িম ব াপনার সং ার লক অেটােমশেনর আব কতা েল ধেরন
এবং তা বা বায়েনর পেরখার িবষেয় আেলাকপাত কেরন। ই-নামজাির, িম উ য়ন কর, নামজাির খিতয়ান, িডিজটাল

া  রকড, অনলাইেন হাি ং এি , অনলাইন িরিভউ মামলা, িমস মামলা, অিভেযাগ িতকার ব াপনা,
উ রািধকার অ াপ, ই- ক অ াপ, হােতর েঠায় িম সবা অ াপ,  হটলাইন ন র (১৬১২২), নামজাির জমাখািরজ
কেসর ি েকট খিতয়ান দান, খিতয়ােনর করিণক ল সংেশাধন, িম উ য়ন কর িনধারণ সং া  আপি  িন ি ,
িরিভউ মামলা ব াপনা, িমউেটেটড খিতয়ান, উ রািধকার সনদ যাচাই, অনলাইন নানী, মানব স দ ব াপনা,

িম ত  াংকসহ িবিবধ িবষেয় সবা দােনর িবধা এবং প িত িনেয় আেলাকপাত কেরন। নামজাির িন ি েত
রাজশাহী িবভােগর অ গিত বশ ভােলা বেল িতিন উে খ কেরন। কান কারেণ নামজাির আেবদন িন ি েত যন িবল
না হয় স িবষেয় িনেদশনা দান কেরন। নামজািরর আেবদনকারী িডিসআর এর টাকা পিরেশােধ বিশ িবল  করেল
আেবদনকারীর সােথ েয়াজেন কথা বেল িন ি র ব া হণ করেত হেব। সবা দান জনগণেকি ক করেত
সরকােরর প  থেক াপক পদে প হণ করা হে  বেল িতিন জানান।
 
জনাব মাঃ মা ািফ র রহমান িপএএ, সিচব, িম ম ণালয় ার ব ে  িম সবা অেটােমশন কায েমর

েয়াজনীয়তা েল ধেরন। সমেয়র চািহদার িনিরেখ জনগণেক কাি ত মােনর সবা দােনর লে  িম সবা
অেটােমশন কায েমর আওতায় িম ম ণালয় ক ক ইেতামে  হীত কায ম, কমপিরিধ ও কমপিরক নার বা বায়ন
িবষেয় িন প ব  উপ াপন কেরন।

িম জিরেপর আ িনকায়েন সব থম াপ িডিজটালাইেজশেনর কায ম হােত নওয়া হেয়েছ মেম িতিন উে খ কেরন।
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এে ে  িনেয়ািজত কা ািনর মা েম াপ িডিজটালাইজ করার পর নাগিরেকর কােছ তা মান করেত আেরক
সফটওয় ার তির কের সখােন নাগিরেকর েবশািধকার দান করা হেব। জনগণ াপ দখেত পারেব এবং এ  বহার
করেত পারেব। বতমােন ৫ কা  ১৩ লাখ খিতয়ােনর ডাটােবইজ আেছ এবং অবিশ  খিতয়ান েলা এবং আনিমউেটেটড
খিতয়ান েলাও ডাটােবইেজ অ  করা হেব। সকল আপেডেটড খিতয়ান েলা িডিজটাল ফর ােট থাকেব। যখন কান
িডিজটাইজড েট ি ক করা হেব তখন ােপর সােথ মািলকানার ত ও চেল আসেব। যখন য মৗজার এি র কাজ শষ
হেব স মৗজার ত  কাশ করা হেব। এই ডাটােবইজ তিরর পর িডিজটাল জিরেপর কাজ  হেব। িডিজটাল জিরেপর
জ  আ িনক ই ইপেম  বহার করা হেব য েলার মে  রেয়েছ ান, GNSS (Global Navigation
Sattellite System) এবং ই এস িসে ম। কাগেজ অংিকত হােত তির করা কান াপ থাকেবনা। িডিজটাল
সােভর জ  সারা বাংলােদেশ ২ লাখ ৫৯ হাজার িপলার াপন করা হেব এবং েত ক  িপলােরর িমিলিমটার লেভেলর
ািঘমাংশ ও অ াংশ িনধারণ করা হেব। ফেল রফাের  িপলােরর জ  আর কাথাও গমেনর েয়াজন হেবনা। এই

িপলার াপেনর পের পরী া লকভােব প য়াখালী এবং বর না জলায় িডিজটাল সােভ করা হেব। কারণ এই ই জলায়
আরএস াপ নই। াইেভট স েরর িডিজটাল াপ করার মত স মতা আেছ িকনা তা দখার জ  প য়াখালী জলার
ইটবািড়য়া নােম এক  মৗজার িডিজটাল সােভ করার জ  ইেতামে  ট ার আহবান করা হেয়েছ। ১৮৮৫ সােলর িম
জিরপ আইেনর আরও আ িনকায়ন করা হেব। িম জিরেপর জ  যসব র আেছ তা েয়াজেন কিমেয় এেন এক
অত া িনক প িতেত সােভ করার কথা ভাবা হে । িডিজটাল জিরেপ এক খিতয়ােনর মে  একািধক ি র নাম রাখা
হেবনা, কান ট শয়ার করা হেবনা অ াৎ এক ি র এক খিতয়ান করা হেব যা জাতীয় পিরচয় পে র সােথ  করা
হেব।

িম সবার আ িনকায়েন িম অিধ হণ থেক  কের জলমহাল ইজারা দান পয  যত েলা িম সবা আেছ সব েলা
িডিজটাইজড হেব। এখন এক এক  সবা িভি ক িডিজটাইজড করা হে । িক  ভিব েত সকল িম সবােক এক

াটফরেম আনয়ন করা হেব। এেত সবা ত াশী নাগিরক land.gov.bd ত ি ক করেলই সকল সবা পােব এবং
িব  মােনর এক  সািভস ডিলভাির এ াপ থাকেব। িতিন জানান, আদালেত চলমান মামলার অিধকাংশ ে  কারণ হে
জিম িবষয়ক জ লতা। িম অপরাধ আইেনর উপর সবসাধারেণর মতামত সং হ করা হেয়েছ। এেত বশিক  হণেযা
মতামত পাওয়া গেছ। এখন আ ঃম ণালয় বঠেক উপ াপন কের শী ই মি পিরষদ িবভােগ রণ করার েয়াজনীয়

ব া হণ করা হেব। িম ব াপনার সােথ সংি  আইন যা সমেয়র েয়াজেন সংেশাধন েয়াজন স িবষেয় কাজ
চলেছ। এছাড়াও িম অিধ হণ আইন  সংেশাধন কের আরও েগাপেযাগী কের িত রেণর পেম  iBAS এর মা েম
দওয়া হেব মেম উে খ কেরন। বতমােন কান সং ার নােম কত  জিম অিধ হণ করা হেয়েছ তার ণ িববরণ পাওয়া
যােব িম ত  াংক হেত। এর মা েম মাঠ পযােয়র অিফেসর ত  ভা ার স  হেব। কান সং া জিম অিধ হেণর

াব করেল তার েব অিধ হণ করা জিম থাকেল তা যিদ অ ব ত থােক তেব সই সং ােক স  বহােরর জ
উ ু  করা হেব, যােত কের সরকােরর ন ন কে  আর অথ য় না করেত হয়।
 
জিমর হাতবদেলর ে  ল খিতয়ােনর সােথ পরবত েত একািধক হাি ং ি  হেল যত েলা হাি ং হেব স েলার
ত  ল খিতয়ােনর সােথ েড় দওয়া হেব যােত িম ব াপনার সােথ জিড়ত সকেলই কাজ করার সময় িসে ম
থেকই জিমর সবেশষ ত  পেয় যান। এর ফেল কানভােবই জিম া তার অিতির  িব য় করা বা অ  কানভােব
জািলয়ািত করার েযাগ থাকেবনা। িম মািলেকর  িত া সে  িতিন উে খ কেরন, বাংলােদেশর আইেন এমন
কান ণা  ড েম  নই যা জিমর ড়া  মািলকানা ঘাষণা কের। জিমর মািলকানা ও বহার আইন তির করা হেব য
আইেনর ল িভি  হেব CLO (Certificate of Land Wonership)। CLO িন পেণ িডিজটাল
রকড ম ও িমউেটশন িভি  িহেসেব কাজ করেব এবং অিতির  জলা শাসক (রাজ ) এর মা েম CLO ই র
ব া হণ করা হেব।

 
 ডাকেযােগ খিতয়ান সরবরাহ সে  িতিন উে খ কেরন য, ডাক িবভােগর সােথ পচা সরবরােহর ি  স াদন করা
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হেয়েছ, যার ফেল অ ত ব সাফ  পাওয়া যাে । সব জলা হেত ডাকেযােগ খিতয়ান সরবরাহ করা হে । কল স ােরর
মা েম িম সবা দান আরও সহজসা  করার জ  পদে প হণ করা হেয়েছ। ১৬১২২ হটলাইন ন ের কল কের
জনগণ হাি ং এি র রিজে শন করেছ এবং নামজািরর আেবদন করেছ।
সহকারী কিমশনার ( িম) িহেসেব কমকতােদর পদায়েনর েবই িম শাসন িশ ণ কে  িশ ণ দােনর ব া
চলমান রেয়েছ মেম িতিন উে খ কেরন। এেত স  যাগদান ত সহকারী কিমশনার ( িম)গণ েয়াজনীয় আইন কা ন
জেন সহেজই জনগণেক সবা দান করেত পারেছন।

অতঃপর িতিন কমশালায় িন  বিণত িনেদশনা দান ও ত  অবিহত কেরন:

১। িম উ য়ন কর ব াপনা িসে ম এর আওতায় রাজশাহী িবভােগ অবিশ  ৪৭,১২৮  হাি ং এি  ও অ েমাদেনর
কায ম ন/২০২২ মােসর মে  স  িনি ত করেত হেব।
 
২। া য়ািল িমউেটেটড খিতয়ান েলা আপেলাড স  করেত হেব।
 
৩। এি  স  হয়িন এ প এসএ খিতয়ান ডাটােবইেজ আপেলাড করেত হেব।

৪। িমউেটেটড খিতয়ান েলার ডাটা এি  করেত হেব। এই ডাটা এি র জ  েয়াজেন ব স দায় ও রাভারেদর
আউটেসািসং কের কােজ লাগােত হেব।

৫। কল স াের ১৬১২২ ন ের কল কের হাি ং রিজে শন স  করা যায়, এ িবষয়  াপকভােব চােরর ব া
করেত হেব। এ িবষয়  চােরর জ  উে াগ িনেত হেব। যসব ি  িনেজ থেক অনলাইেন হাি ং রিজে শন
কেরেছন, তােদর হাি ং অ ািধকার িভি েত অ েমাদন কের িদেত হেব।

৬। িবকাশ এ াপ এর প িবল অপশন থেক সরকাির িফ এর Land Development Tax াব থেক িম
উ য়ন কর দান করার িবষয়  জনগেণর মােঝ াপক চােরর ব া হণ করেত হেব।

৭। রাজশাহী িবভােগর ১৫  উপেজলার িক  ইউিনয়ন/ পৗর িম অিফেস দাগ স ং স  না হওয়ায় তা ত স
করেত হেব।

৮। আরএস রকড কােশর ে  এসএ রকড  য সকল হাি ং ইেতা েব এি  হেয়েছ তা বহাল রেখ আরএস
রকড  হাি ং এি  ও অ েমাদেনর কায ম হণ করেত হেব। এে ে  েয়াজনীয় বরা  দােনর ব া হীত
হেব।

৯। নামজাির খিতয়ান এি র ে  ল খিতয়ােনর জিম  হেয় গেলও তা এি  করেত হেব যােত এ প খিতয়ােনর
সংেযাগ ল খিতয়ােনর সােথ করা যায়।
 
১০। সকল ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা, ইউিপ সিচব ও উে া ােদর িশ েণর ব া হেণর লে  সহকারী
কিমশনার ( িম) গণেক ToT িশ ণ দান করা হেব।
 
১১। আগামী মাস থেক কল স াের কল কের নামজািরর আেবদন দািখল করা যােব।
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১২। ই-নামজাির িসে েম ওয়ািরশ ােব অনলাইেন ওয়ািরশান সনদ সং েহর ব া রাখা হেয়েছ। িবষয়  সংি েদর
অবিহতকরেণর ব া হণ করেত হেব।
 
১৩। িম ব াপনায় কমরতেদর াট ফােন িম ম ণালেয়র বাতা অ াপ ই টল কের রিজে শন স  ও অ ােপর
মা েম া  িনেদশনা অ সাের েয়াজনীয় কায ম হণ করেত হেব।
 
১৪। িম ব াপনা ও সবা কায ম অেটােমশন িবষয়ক িব মান সম াস হ যার সমাধান জ ির, তা িম ম ণালেয়
ত রণ করেত হেব।

 
১৫। জনগেণর কাছ থেক একমা  জিমর দিলল ছাড়া আর কান কাগজপ  নওয়া হেব না বেল িতিন উে খ কেরন কারণ
কান কাগেজর মািলক জনগণ নয়। সবিক  সরকােরর কােছই সংরি ত আেছ।
 
১৬। িমউেটশেনর সময় নাগিরেকর কাছ থেক িন ল ত ব ল এক  আেবদন প  িনেত হেব। আেবদেনর িফস কউ

া য়ািল িদেত পারেবনা।
 
১৭। িক  িত ম ছাড়া  দখল নই  এ কারেণ নামজািরর আেবদন নাম র করা যােবনা। অেনক সময় ওয়ািরশ ে

া  জিম জিমর মািলেকর দখেল থােক না, িক  ল, কেলজ, মা াসা বা মসিজদ ব  বছর ধের কান জিমেত িনিমত
হেলও কাগজ নই, আবার ওয়ািরশান স ি  অ  ওয়ািরেশর পিরচয় গাপন কের অসা  ি  রকড কের িনেয়েছ, িক
যার নােম রকড হয়িন তার দখেলই আেছ এ প ে  নামজািরর আেবদন িবষেয় ড়া  িস া  হেণর ে  েয়াজনীয়
সতকতা অবল ন করেত হেব।
 
১৮। নামজািরর ে  আেবিদত স ি   মটেগজ  িকনা তা  ডাটােবইস  থাকেল নামজাির করার েব যাচাই কের
নয়া স ব হেব। এজ  আগামী মাস থেক সফটওয় ার চা  হেব এবং াংকস েহর মা েম মটেগেজর ত  এি র
ব া হীত হেব।

 উ ু  আেলাচনা র েব অনলাইন হাি ং এি র টকিনক াল পাটনার জনাব শামীম আহেমদ জানান, হাি ং এি র
ে  নােটােরর উপেজলা িভি ক ল মা া পাওয়া গেছ িক  েরা জলা হেত সামি ক কান ল মা া তারা পানিন।

ব ড়া, জয় রহাট, নােটার, পাবনা ও াপাইনবাবগ  জলা হেত হাি ংেয়র েরা ির ল মা া পাওয়া যায়িন। ব ড়া
জলার আদমিদঘী উপেজলার আদমিদঘী সদর ইউিনয়ন িম অিফস ও সা াহার সদর ইউিনয়ন িম অিফস হেত এখনও
দাগ স ং পাওয়া যায়িন। এছাড়া ব ড়া সদর, গাবতলী উপেজলার িক  অিফস, জয় রহােটর কালাই, নও ার মা া ও
িসরাজগে র চৗহািল ও তাড়াশ উপেজলার িক  অিফেস াব অ যায়ী দাগ স ং করা হয়িন। দাগ স ং না হেল

েত ক  হাি ংেয়র স কভােব দািব িনধারণ করা স ব হেব না মেম িতিন উে খ কেরন।

 অতঃপর সিচব, িম ম ণালয় এর স ালনায় উ ু  পেব িন প আেলাচনা করা হয়::

জনাব মাঃ  জ ল ইসলাম, ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা, পৗর িম অিফস, ব ড়া সদর, ব ড়া জানান, তার
ইউিনয়েন এসএ খিতয়ান েল ায় ৩০০/৪০০ এর মত হাি ং এি  করা হেয়িছল। িক  তার এক মাস পেরই আরএস
রকড আেস। এরপর এসএ রকড েছ িদেয় সখােন আরএস িদেয় নরায় হাি ং এি  করা হেয়েছ। িক  টকিনক াল
পারসন এে ে  িনেদশনা দান কেরেছন য, এসএ েল য েলা এি  দওয়া হেয়েছ স েলা সরকমই থাকেব এবং
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আকাইেভ থাকেব। বরং আরএস রকড এর পেরর িসিরয়াল ধের এি  িদেত হেব। এ সে  সিচব, িম ম ণালয় বেলন,
যসব জায়গায় স িত এসএ থেক আরএস রকড হেয়েছ এবং এসএ েল েবই হাি ং এি  হেয় গেছ সসব জায়গায়
এসএ রকড অ সাের এি ত ত  বহাল রেখ আরএস এর জ  ন ন হাি ং এি  করেত হেব।

জনাব মাঃ মক ল হােসন, ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা, পৗর িম অিফস, ঈ রদী, পাবনা জানান, উপেজলা
পিরষেদর িম উ য়ন কেরর ২% টাকা অনলাইেন িকভােব িন ি  হেব স িবষেয়  উ থাপন কেরন। এে ে  সিচব,

িম ম ণালয় জানান য়ংি য়ভােব ৯৮% টাকা সরকাির কাষাগাের এবং ২% টাকা উপেজলা পিরষেদর ফাে  চেল
যায়।
 
জনাব পালী রানী সাহা, ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কমকতা, নয়ালাডা া ইউিনয়ন িম অিফস, িশবগ ,
াপাইনবাবগ  বেলন, াপাইনবাবগে  ২৫ িবঘার িনেচর মািলেকর একই জিম ১০ বছর আেগ ধানী িছল িক  ১০ বছর

ধের তা আম বাগােন পা িরত হেয়েছ। এ ে  িম উ য়ন কর হেণ করণীয় িক জানেত চান। সিচব, িম ম ণালয়
জানান  দািখলা কেট মও ফ দািখলার জ  এক  এবং বাগােনর জ  েযাজ  হাের এলিড া  আদায় বক
আেরক  িদেত হেব।

ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতা, তাড়াশ, িসরাজগ  নামজািরর আেবদেন দাগ, নাম বা খিতয়ান না ার ল হেল সহকারী
কিমশনার ( িম) সংেশাধন করেত পােরন িক  মৗজার নাম ল হেল সহকারী কিমশনার ( িম) সংেশাধন করেত
পােরননা। এে ে  সহকারী কিমশনার ( িম) ক সংেশাধন করার িবধা দয়া যায় িকনা স িবষেয় অ েরাধ কেরন।
সিচব, িম ম ণালয় জানান মৗজার নাম যেহ  িসে ম থেক িসেল  করেত হয় সজ  এ  করিণক ল নয় এবং
সহকারী কিমশনার ( িম) িনেজ এটা সংেশাধন করেত পােরননা। তেব ন ন কের আেবদন করার েযাগ আেছ বেল
উে খ কেরন িতিন।
 
সহকারী কিমশনার ( িম), পবা, রাজশাহী জনাব শখ এহসান উ ীন জানান, এক  জিমর উপর একািধক দিলল থাকেল
কখনও কখনও আদালেত মামলা থােক এবং এে ে  আেবদন া য়ািল আেস। যখন ই-নামজাির করা হয় তখন
আদালেত মামলার িবষয়  জানা যায়না। এে ে  মামলার িবষয়  ডাটা এি  বা অ  কানভােব অনলাইেন ডাটােবইজ
কের ত  সংর ণ করা যায় িকনা তা জানেত চান। কমশালায় এ িবষয়  পরবত েত কায ম হেণর জ  িলিপব  করা
হয়।
 
সহকারী কিমশনার ( িম), শাজাহান র, ব ড়া জনাব মাঃ আিশক খানএকজন নাগিরক অনলাইেন লভােব নামজািরর
আেবদন দািখল করেল করণীয় িক স িবষেয় জানেত চান।  সিচব, িম ম ণালয় এে ে  সাি েম াির আেবদন দািখল
করার িবষেয় অিভমত  কেরন।

উপেজলা িনবাহী অিফসার, ঁ য়া, রাজশাহী বেলন এজমািলেত জিমর চৗহি  িনেয় এখনও সম া িব মান। একজন
ি  জিমর িম উ য়ন কর িদেত গেল তােক স ণ জিমর িম উ য়ন কর িদেত হেব িকনা সটা িনেয় জিমর

মািলকগেণর মে  িবেরাধ তির হয়। সে ে  ব ননামা দিলল করেল এই সম ার সহেজই সমাধান করা স ব।
 
জনাব িমজা ইমাম উ ীন, উপেজলা িনবাহী অিফসার, নও া সদর, নও া ইউিনয়ন িম অিফস েলােত ি ে ড দািখলা

দান অেধেক নািমেয় আনার াব দন। এছাড়া িতিন জানান, অনলাইেন মাবাইল াংিকং এর মা েম িম উ য়ন কর
দােনর পর টাকা জমা হেত অেনক সময় (৫/৭ িদন) লেগ যাে । সময়টা আেরক  কিমেয় আনার িবষেয় পািরশ

কেরন। সিচব, িম ম ণালয় জানান, দািখলা ি  এবং সরবরাহকরণ এেকবােরই ব  কের দয়া হেব। ইেল িনক
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দািখলার চলন করার লে  এক  াপনও জাির করা হেয়েছ।  টাকা জমা দােনর সময় কিমেয় আনা সে  িতিন
উে খ কেরন, iBAS এর স মতা কম থাকায় সখােন িতিদন ৫ লাখ ানেজকশন করা স ব। িক  িম উ য়ন কর ও
নামজািরর ে  ানেজকশন ২০ লােখর উপের। এ সম ার সমাধােন কাজ করা হে । িমউেটশেনর ে  টাকা জমা
করার পর যখন িসে ম থেক বেল দয় য টাকা পেম  হেয় গেছ তখন মাঠ পযােয় জনগণেক সামিয়ক রিশদ িদেয়
কাজ চািলেয় নয়ার পরামশ দান কেরন।

জনাব িম ন চ  রায়, অিতির  জলা শাসক (রাজ ), নও া ওয়ািরশগেণর এজমািল হাি ং থাকার কারেণ কারও
েয়াজন হেল িনজ অংেশর িম উ য়ন কর দােনর ব া হেণ করণীয় িবষেয় জানেত চাইেল যার যার অংেশর িম

উ য়ন কর িদেয় িসে েম িনজ নােম দািখলা পাওয়া স ব মেম সিচব, িম ম ণালয় জানান।
 
অিতির  জলা শাসক, াপাইনবাবগ  জানান, সখােন গত িতন মাস ধের া য়াল দািখলা িদেয় আর কাজ করা
হয়না। নাগিরকগণ িম অিফেস না িগেয় িনেজরাই িম উ য়ন কর ইেলকি িস  িবেলর মতই পিরেশাধ করেত পারায়
অেনক স । িক  সং ার দািবর ে  এখনও অনলাইেন িম উ য়ন কর দান করার িবষেয় পদে প নয়া স ব
হয়িন। সিচব, িম ম ণালয় জানান, বতমােন নাগিরেকর অনলাইেন িম উ য়ন কর দান িবষেয় কাজ করা হে । সং া
ব বড় চ ােল  নয়। সং ার ে  ত কাজ  করা হেব।

 
অিতির  জলা শাসক (রাজ ), নােটার জনাব মাঃ আশরা ল ইসলাম জানান,  - গা ীর জিম িব েয়র ে
জলা শাসেকর িনকট থেক অ মিত হেণর েয়াজন হয়। আবার িষ জিম অ িষ কােজ বহার করেত হেলও
কােল েরর অ মিতর েয়াজন হয়। এে ে  জলা শাসক ক ক অ মিতর ত  সফটওয় াের আপেলাড থাকেল
নামজািরর সময় যাচাই করেত িবধা হেব।

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), াপাইনবাবগ  জনাব মাঃ মহিসন ধা জানান াপাইনবাবগে  ৩০০০ এর উপর
িভিপ ও খাস র আেছ। র লীজ দওয়ার আেগ িম ম ণালেয়র ওেয়বসাইেট শতভাগ এি  দওয়া হয়। নােচাল
উপেজলােতই ১৫০০ খাস র আেছ। িক  সখােন মৎসজীবী সিমিত আেছ ১৫ । েত ক  সিমিত ২  র ইজারা
িনেত পারেব। স িহেসেব মা  ৩০  র িব মান আইেনর আওতায় ইজারা দান করা স ব হেব। অবিশ

র েলােত খাস আদােয় যেত হেব। িক  অনলাইন িসে েম যাওয়ার কারেণ িম ম ণালয় হেত পরবত  ধােপর
কায ম ব  কের দয়ায় জ লতা ি  হে । এে ে  সিচব, িম ম ণালয় জানান, খাস আদােয়র িস া  ১৪ এি েলর
পর আসেব এবং এ সমেয়র পর জলা শাসেকর পািরশ েম েয়াজেন পরবত  ধােপর কায ম হেণর জ  িসে েম

েযাগ দয়া হেব।

জলা শাসক, রাজশাহী বেলন ইউিনয়ন িডিজটাল স ােরর উে া া  িশ ণিবহীন। না জেন আেবদন করেত িগেয়
অেনক সময় তারা ল কেরন। যার ফেল নাগিরেকর হয়রািন হয় এবং এেত অথ ও সময় েটারই অপচয় হয়। এজ
তােদর িশ েণর ব া হণ করা হেল নাগিরেকর হয়রািন কমেব। িতিন আরও উে খ কেরন, রাজশাহী জলায় িত

 ইউিনয়েনর জ  এক  তহিশল অিফস রেয়েছ এবং এ সে  অিতির  জলা শাসক (রাজ ), নও া জানান
সখােন িত িতন  ইউিনয়ন িমেল এক  তহিশল অিফস িব মান। ফেল  জলােতই নাগিরকেদর সবা দান করা
চরমভােব াহত হে ।  সিচব, িম ম ণালয় জানান, উে া ােদর নামজািরর আেবদন দািখেলর প িত স েক এক

া য়াল বা িভিডও িনেদিশকা তির কের ওেয়বসাইেট আপেলাড করা হেব। উে া াগণ আেবদন দািখল করার আেগ তা
দেখ কাজ করেল সম ার সমাধান হেব বেল উে খ কেরন। িতিন একািধক ইউিনয়ন িবিশ  িম অিফেসর ে  ক া
অিফস কের সম ার সমাধান করা যায় িকনা স িবষেয় ভেব দখা দরকার মেম অিভমত  কেরন।
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উ ু  আেলাচনা শেষ কমশালায় উপি ত স ািনত অিতিথ জনাব মাঃ আ ল কালাম আজাদ, ডােমইন িবেশষ ,
ধানম ীর সােবক  সিচব ও  সম য়ক (এসিডিজ) বেলন, নামজািরর জ লতা বা িম সং া  অেনক জ লতা
ি গত উে ােগর মা েম িনরসন করা স ব। জলা িভি ক অনলাইেন অিধক িশ েণর িবষয়  িতিন েল ধেরন।
িশ ণ শেষ অেটা সা িফেকট িসে ম চা  থাকেব এবং েত ক সহকারী কিমশনার ( িম) িশ ণ েত অংশ হণ

কের সা িফেকট অজন করেবন। ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতােদরও এ িশ ণ হেণর েযাগ রাখা েয়াজন। এর
জ  এক  সফটওয় ার তির করা েয়াজন। নামজািরর ে  নাগিরেকর প  থেক িডসে ইমার সা িফেকট রাখা
যায় িকনা স িবষেয় ভাবা দরকার। িতিন জানান, েত ক  ইউিনয়েন ইউিনয়ন িম অিফস িনমােণর িবষেয় মাননীয়

ধানম ীর িনেদশ আেছ। একবাের স ব না হেল েয়াজেন ফইজ িভি ক েত ক  ইউিনয়েন িম অিফস িনমাণ করা
যেত পাের। িম সবােক পিব  দািয়  িহেসেব হণ করার জ  উপি ত সকেলর িত িতিন আ ান জানান।
 
   সভাপিত িম ব াপনার আ িনকীকরেণ িম ম নালয় ক ক হীত গা কারী পদে প হেণর জ  সিচব
মেহাদেয়র িত ত তা জানান। রাজশাহী িবভােগ িম অেটােমশন সং া  যসব কায ম চলমান স েলার ত
এি করণ এবং কমশালায় া  িনেদশনাস হ ত স ে র িবষেয় আশাবাদ  কেরন। িতিন কমশালার মাননীয় ধান
অিতিথ ও সিচব, িম ম ণালয়, স ািনত অিতিথ জনাব আ ল কালাম আজাদ, ডােমইন িবেশষ , চয়ার ান, িম
সং ার বাড, ঢাকা; ক  পিরচালক, িম ব াপনা ও সবা কায ম অেটােমশন ক েক েরা টীমসহ কমশালায়
অংশ নয়ার জ  নরায় ত তা াপন কেরন।

পিরেশেষ িম সবার সােথ ত  বা পেরা  ভােব স ৃ  অংশ হণকারীগণ, জলা শাসক, রাজশাহীসহ কমশালা
আেয়াজেন স ৃ  সকেলর িত ধ বাদ াপন কের কমশালার সমাি  ঘাষণা করা হয়।
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রাজশাহী।

ারক ন র: ০৫.৪৩.০০০০.০১১.৩৮.০০৩.২২.৪৩৯ তািরখ: 
০৮ এি ল ২০২২

২৫ চ  ১৪২৮

সদয় অবগিত/ অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হেলা( জ তার মা সাের নয)়: 
১) সিচব, িম ম ণালয,় বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) চয়ার ান, িম সং ার বাড, ঢাকা।
৩) অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক/রাজ /উ য়ন ও আইিস ) ও পিরচালক ( ানীয় সরকার), রাজশাহী িবভাগ
৪) সিচব, ক  পিরচালক, িম ব াপনা অেটােমশন ক , িম ম ণালয়
৫) জলা শাসক, রাজশাহী/নােটার/নও া/ াপাইনবাবগ /পাবনা/িসরাজগ /ব ড়া/জয় রহাট
৬) উপ- িম সং ার কিমশনার, উপ- িম সং ার কিমশনার, রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী
৭) অিতির  জলা শাসক (রাজ ), রাজশাহী/নােটার/নও া/ াপাইনবাবগ /পাবনা/িসরাজগ /ব ড়া/জয় রহাট,
রাজশাহী িবভাগ।
৮) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), ........................................ রাজশাহী িবভাগ।
৯) সহকারী কিমশনার ( িম) (সকল), ........................................ রাজশাহী িবভাগ।
১০) িসিনয়র সহকারী কিমশনার, আইিস  শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী (কাযিববরণী  ওেয়বসাইেট

৮



কােশর জ )।
১১) অিফস কিপ ।
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