
ডিুয়ং িবজেনস সং ার কিমিটর িস া

ভিূমর ছাড়প  ৭ িদেনই
নতনু ব বসার অ েমাদন ধাপ ১৬ থেক কিমেয় ১২- ত * সব ধরেনর খরচ কমােনা ও
িশে র জিমর যৗি ক মূল  িনধারেণ আলাদা িট কিমিট গঠন

কাশ : ১৭ জা য়াির ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ব বসা-বািণজ  সহজ করেত াথিমক অ েমাদেনর ধাপ ১৬ থেক ১২- ত নািমেয় আনাসহ এক
িস া  নয়া  হেয়েছ।  িস া  কাযকর হেল  নতুন  িশ  উেদ া ােদর মা  সাত  িদেন  ভিূম  ব বহার
অ মিতর ছাড়প  দয়া হেব।

এছাড়া কন াকশন অ মিত দয়া হেব ২৮১ িদেনর পিরবেত ১৫০ িদেনর মেধ । স িত অ ি ত ডিুয়ং
িবজেনস ( ত ব বসা-বািণজ ) সং ার মিনটিরং বা বায়ন সং া  সরকােরর জাতীয় কিমিটর বঠেক
এসব িস া  হয়।

আগামী মােচর মেধ ই িস া েলা পযায় েম কাযকর করেত সংি  ম ণালয় ও সং ােক িনেদশ দয়া
হেয়েছ। বঠেকর কাযিববরণী সেূ  পাওয়া গেছ এসব তথ ।

এ সভায় ভূিম ব বহার সং া  আিপল ও নবায়েনর জ  সেবা  ১৫ িদন িনধারণ করা হয়। িবেশষ ক
ও ছাড়পে র আিপল সীমার ে  ধায করা হয় সেবা  ১৫ িদন ।

আর ইমারত িনমােণর অ েমাদন ২০ িদন, সেরজিমন পিরদশন ৩ িদন, বসবাস ও ব বহােরর সনদপ
এবং  এর  নবায়েনর সময়সীমা  িনধারণ  করা  হয়  ৭  িদন।  আেগ  এসব  িবধা  পেত  একজন নতনু

  িমজান চৗধরুী
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উেদ া ােক আরও বিশ সময় ব য় করেত হেতা।

জানা  গেছ,  ডুিয়ং  িবজেনস  সং ার সং া  জাতীয় কিমিটর বঠেক নতুন িশ  িত ান অ েমাদন
পযােয় িবিভ  ধরেনর খরচ কিমেয় আনেত একিট কিমিট গঠন করা হেয়েছ। ওই কিমিট আগামী মােচ সব
ধরেনর ব য় পযােলাচনার পর পািরশসহ িতেবদন দািখল করেব।

পাশাপািশ িশে র জিমর যৗি ক মলূ  িনধারেণ আলাদা আরও একিট কিমিট গঠন করা হেয়েছ। এর
ধান হেবন অথম ী। ডুিয়ং  িবজেনস সং ােরর কিমিট গঠন ও এর কায ম সরাসির মিনটর করেছ

বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ য়ন কতৃপ  (িবডা)।

এ সে  জানেত চাইেল িবডার িনবাহী চয়ারম ান কাজী আিম ল ইসলাম যগুা রেক বেলন, িবিনেয়াগ
বা বায়েন কেয়কিট ম ণালয় জিড়ত। এজ  সংি  সবাইেক িনেয়ই কাজ করেত হে । ইিতমেধ  কান
ম ণালেয়র কী কাজ তা িচি ত করার পর বা বায়েন কী পদে প নয়া যেত পাের স েলা আেলাচনার
মাধ েম িস া  নয়া  হেয়েছ। তেব িবিনেয়াগ ও ব বসার জ  ডুিয়ং  িবজেনস কতটা পূণ  সিট
অ ভব করেত হেব। এরপর যার যা দািয়  স সিচব বা িত ােনর ধান হাক সহকাের বা বায়ন
করেল অ  িকছুিদেনর মেধ  িবিনেয়ােগর ে  একিট পিরবতন আসেব।

িতিন আরও বেলন, গত ১০ বছের এত উ য়েনর পাশাপািশ িবেদিশ িবিনেয়ােগর পিরমাণ আরও বিশ
হওয়ার কথা িছল। এে ে  িবিধিবধান েলা অ সরণ করেল অ গিত আরও ভােলা হেতা।  আশা কির
এখন ভােলা হেব। কারণ সরকার িবষয়িট সরাসির দখেছন।

জানা গেছ, বতমান দেশর অথনীিতর সচূক েলা ভােলা থাকেলও ডুিয়ং িবজেনস ( ত ব বসা-বািণজ )
াের খুব বিশ এেগােত পােরিন। িব ব াংেকর িরেপাট অ যায়ী ডুিয়ং িবজেনস াের িবে র ১৯০িট

দেশর মেধ  ১৭৬ ন র অব ান বাংলােদেশর।

সংি  সূ  মেত, ব বসা-বািণজ  অ েমাদন পযােয় িবিভ  ধােপ আরও িকভােব সহজ এবং ব য় কমােনা
যায় স লে  সরকার ডুিয়ং িবজেনস সং ার মিনটিরং বা বায়ন সং া  জাতীয় কিমিট গঠন কেরেছ।
স িত এ কিমিট বঠক কের। ম

ি পিরষদ  সিচব  মাহা দ  শিফউল  আলেমর  সভাপিতে  সভা  অ ি ত  হয়।  ধানম ীর কাযালেয়র
এসিডিজ মখু  সম য়ক আবলু  কালাম  আজাদসহ সংি  সব  ম ণালেয়র সিচবরা  সখােন  উপি ত
িছেলন।

ওই  বঠেক কন াকশন  পারিমট  িদেত  সব  জােন  অেটােমশন  প িত  চালরু  িস া  নয়া  হেয়েছ।
বা বায়েনর  দািয়  দয়া  হয়  রাজধানী  উ য়ন  কতৃপ  (রাজউক)  এবং  চ াম  উ য়ন  কতৃপ েক
(চউক)। পাশাপািশ কন াকশেনর অ মিতর জ  একিট পৃথক ওয়ান প সািভস চালরু িস া  হেয়েছ।

অ েমাদন ি য়ার ধাপ াস : ব বসা-বািণেজ র েত িবিভ  দফতেরর অ েমাদেনর েয়াজন হয়।
এেত অ াভািবক সময়ে পণ হে । একই সে  বাড়েছ ব য়। এসব কমােনার িস া  হেয়েছ। এে ে
কন াকশন পারিমট পেত ১৬িট ধাপ পার করেত হয়। চারিট কিমেয় এ কােজর জ  আগামীেত ১২ ধাপ
পার হেত হেব। আগামী ফ য়াির থেক এ িস া  বা বায়ন হেব।

নবম তলা পয  পিরেবশ ছাড়প  নয় : নবম তলা পয  ভবন িনমােণ এখন থেক কােনা ধরেনর পিরেবশ
ছাড়পে র েয়াজন হেব না। খুব িশগিগরই এ িবষেয় াপন জাির হেব। তেব নয়তলার অিধক ভবন
িনমােণর জ  আেবদেনর সে  সে  ত পিরেবশ ছাড়প  দয়া হেব। এ িনেদশও দয়া হেয়েছ।

আেবদন বািতেলর নািটশ ২৪ ঘ ায় : ভবন িনমােণর জ  রাজউক িশ  মািলেকর থেক আেবদন হণ
করেব।  আেবদেন  িট-িবচু িত  থাকেল  বা  অস ণূ  হেল  এর  কারণসহ  ২৪ ঘ ার মেধ  ই- মইল,
এসএমএস বা  পে র মাধ েম আেবদনকারীেক জানােনার িস া  হয়।  সে ে  আেবদন বািতল করা
হেলও জানােনা হেব।

িবিভ  ধরেনর খরচ কমােত কিমিট গঠন :  বতমােন িশ িত ান াপেনর ে  ওয় ারহাউস ভ ালরু
খরচ ১ দশিমক ৮ শতাংশ িনধারণ করা আেছ। এিট কিমেয় ১ দশিমক ২ শতাংেশ নািমেয় আনার পািরশ
করা হেয়েছ।
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।

িপএিবএ  : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািটং : ৯৮২৪০৭৩, িব াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ া  : ৯৮২৪০৬৩,
সা েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ া  : ৯৮২৪০৬৬ 
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৮ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

এর সে  সরকােরর আয় ও ব য় জিড়ত। এজ  িবষয়িট আিথক পযােলাচনা করেত আলাদা একিট কিমিট
গঠন করা হেয়েছ। আগামী মােচ এ কিমিটর পািরশ পাওয়ার পর তা কাযকেরর িস া  নয়া হেব।

আইিন  সং ার  :  ব বসা-বািণজ  সহজীকরেণ বশ িকছু আইিন জিটলতা  আেছ। এসব জিটলতা দরূ
করেত িতনিট পূণ  আইন ণয়েনর উেদ াগ নয়া হে । এর মেধ  রেয়েছ ‘সািলিশ ও দউিলয়া
আইন, অথঋণ আইন এবং বািণিজ ক িবেরাধ িন ি  আইন।

ওই বঠেক িস া  হয় িবডা সািলিশ ও দউিলয়া  আইেনর খসড়া আইন ও িবচার িবভােগ পাঠােব।
যথাযথ ি য়ার মাধ েম এিট অ েমাদন করেব আইন ও িবচার িবভাগ। একইভােব অথঋণ আইেনর
খসড়ািট িবডা রণ করেব আিথক িত ান িবভােগর কােছ।

এর যথাযথ অ েমাদন করেব স িবভাগ।  একইভােব বািণিজ ক িবেরাধ আইনিট বািণজ  ম ণালেয়র
মাধ েম অ েমাদন করা হেব। আইন েলা অ েমাদেনর জ  সংি  ম ণালয় ও সং া েলােক সময়সীমা
বেঁধ দয়া হেয়েছ।

নৗব র কায ম  সং ার :  িবিনেয়াগ বাড়ােনার ে  নৗব েরর কায ম পূণ ভূিমকা রােখ।
িক  বতমান সা ািহক বে র িদেন ব ের কােগা  াে ডিলং সম া হে । তা উ রেণর জ  রয়াত
দয়ার মাধ েম ছুিটর িদেন কােগা াে ডিলং কায ম পিরচালনার িস া  হয়।

তেব এিট বা বায়েনর আেগ পরী া-িনরী া কের দখার িনেদশ দয়া হেয়েছ। এছাড়া কা মেসর দ তা
বাড়ােত  ধানম ীর  কাযালেয়র  মখু  সিচেবর  সভাপিতে  একিট  বঠক  ডাকার  িস া  নয়া  হয়।
পাশাপািশ ব েরর সে  সড়েকর িলংক করেত একিট পিরক না িতেবদন েতর িনেদশ দয়া হয়।

ভিূম খােত সং ার : বতমােন দেশ ভূিমর ণী আেছ ১৫৩িট। আগামী ’মােসর মেধ  তা কিমেয় ১০িট
বা কমেবিশ ণী চড়ূা  করার িস া  নয়া হয়। জানা গেছ, ১৯৮৬-৮৭ সাল থেক অদ াবিধ বহৃ ম
দশিট জলায় ৪২ হাজার ২৭০িট মৗজার ৩ কািট খিতয়ান পযােলাচনা কের ভূিমর এসব ণী পাওয়া
গেছ।

ওই  বঠেক িব ৎ িবভােগর প  থেক বলা হয়,  ত ব বসা-বািণেজ  ভােলা  করেত হেল  িশ  ও
ব বসা-বািণজ  আধিুনক যিু িনভর হেত হেব। ডিুয়ং িবজেনেস অ  দশ েলা এিগেয় যাওয়ার পছেনর
কারণ হে  তারা আধিুনক যিু িনভর হেয়েছ।

বতমান িব ৎ সংেযােগ ৪০০ িদেনর থেক কিমেয় ১৮০ িদেন আনা হেয়েছ। বতমােন একশ’ িদেনর
চেয় কম সমেয়র মেধ  িব ৎ সংেযাগ দয়ার চ ােল  িনেয় কাজ চলেছ।

ভূিমর ছাড়প  ৭ িদেনই https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/134102/ভূিমর-ছাড়প ...
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