
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 

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

ভূিম রিজে শেনর নােম েভাগ

ভাগাি  কােদর জ  জানেত চায় সংসদীয়
কিমিট

কাশ : ০৯ ম ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

সাব রিজি  অিফস েলােত জিম রিজে শন করেত এেস নানা ধরেনর ভাগাি েত পড়েত হয় তা-
িবে তা  উভয়েকই।  সরকাির  িফ’র  বাইের  িবিভ  অজুহাত  দিখেয়  অিতির  টাকা  হািতেয়  নয়ার
অিভেযাগও দীঘিদেনর। এছাড়া িবিভ  কাগজপে র নাম কেরও মা ষেক হয়রািন করা হয়। অেহতুক এসব
জনেভাগাি  সিৃ র অিভেযাগ এেসেছ সংসদীয় কিমিটেতও। বধুবার জাতীয় সংসদ ভবেন অ ি ত আইন,
িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম ণালয় স িকত ায়ী কিমিটর বঠেক এ িনেয় াভ কাশ কেরন কিমিটর
সদ রা। কিমিটর প  থেক কারা এ জনেভাগাি  সিৃ  করেছ তােদর শনা  কের ম ণালয়েক এ িবষেয়
িব ািরত িতেবদন দািখল করার িনেদশ দয়া হেয়েছ।

সংসদ  সিচবালয়  জানায়,  বঠেক  দেশর  জনগেণর  েভাগ  লাঘেব  ভিূম  রিজে শন  প িত
িডিজটাইেজশন, ভূিম রিজে শেনর িফ িনধারণসহ িবিভ  িবষয় িনেয় আেলাচনা হয়। কিমিট রিজে শন
িফ িকভােব িনধারণ করা হয় স িবষেয় ম ণালয়েক একিট পূণা  িতেবদন পরবতী বঠেক উপ াপন
করার পািরশ কের। একই সে  জন েভাগ লাঘেব িক িক পদে প নয়া যায়, জন েভােগর জ  কারা
জিড়ত এবং িকভােব তােদর হাত থেক জনগণেক সহায়তা  দয়া যায় স িবষেয় ম ণালয়েক একিট
িব ািরত িতেবদন ত কের কিমিটর পরবতী বঠেক উপ াপেনর পািরশ করা হয়। এছাড়া আগামী
বঠেক অ াটিন জনােরল, ি মেকােটর রিজ ার এবং ভূিম সিচেবর উপি িতেত ল া ড সােভ আিপল
াইবু নাল গঠন িনেয় আেলাচনা করা এবং অিবলে  ল া ড সােভ আিপল াইবু নাল গঠন করার পািরশ

করা হয়। কিমিটর সভাপিত আব ল মিতন খস র সভাপিতে  বঠেক কিমিটর সদ  সাহারা খাতুন,
শাম ল হক টু , মা. আব লু মিজদ খান, শখ ফজেল নরূ তাপস, শামীম হায়দার পােটায়ারী, ািরয়া
ঝণা সরকার এবং আব স সা ার ভূঞা অংশ নন।
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