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ইে ফাক িরেপাট

ভূিম ম ণালেয়র কা নেগা পেদ পেদা িত িনেয় জিটলতার সিৃ  হেয়েছ। এ পেদ পেদা িতর জ  দীঘ ৩৩
বছেরও তির করা যায়িন কােনা িনেয়াগ িবিধমালা। যার ফেল ব ি  িবেশেষর খয়াল খিুশ মেতা এই
পেদ  পেদা িত  চলেছ।  এ  িনেয়  মামলা- মাক মা  তা  আেছই,  সােথ  সােথ  চলেছ  দনদরবার।

ভাবশালীরা  ম ণালয়েক  ম ােনজ  কের  পেদা িত  ভািগেয়  নওয়ার  চ া  করেলও  অেনক  কমকতা
অসহােয়র মেতা তািকেয় আেছন।

জানা যায়,  ভূিম ম ণালেয়র কা নেগা পদিট ততৃীয় িণর হেলও পরবতীেত তা ি তীয় িণ িহেসেব
উ ীত করা হয়। বতমােন ায় ১৪শ’ কা নেগার পদ শূ  রেয়েছ। ম ণালেয়র প  থেক কা নেগা পেদ
পেদা িতর জ  ৫৭১ জেনর তািলকা ত করা হেল  হয় জিটলতা। রকড িকপার, খািরজ সহকারী
ও কিপ -কাম সহকারীেদর একিট অংশ এ িনেয় শাসিনক াইবু নােল একিট মামলা কেরন। াইবু নাল
তােদর পে  রায় িদেল তারা পেদা িত পাওয়ার জ  ভূিম সিচেবর কােছ একিট আেবদন কেরন। িক

শাসিনক রােয়র িব ে  ভূিম সিচব আিপল করেল সিট নাকচ হয়।

কা নেগা পদিট ি তীয় িনর হওয়ায় এ পেদর পেদা িত অ েমাদেনর জ  িপএসিসর কােছ পাঠােনা
বাধ তামলূক। িপএসিস তােদর িচিঠেত কেয়কিট পেদর ব াপের ( য পদ েলা পেদা িতর জ  তির রাখা
হেয়েছ) ভূিম ম ণালেয়র কােছ জানেত চান। ভিূম ম ণালয় জানায়, এ পদ েলা িফডারভু  নয়। অথচ
তােদরেকই পেদা িতর জ  এখন তািলকা ত করা হে  বেল জানা যায়।

সংি রা জানান, উপ-সহকারী সেটলেম ট অিফসার সেটলেমে টর িবিভ  েরর িবচািরক কাজ স াদন
কের থােকন। উ  কােজর সােথ  সংি  হে ন  খািরজ  সহকারী,  ব  সহকারীরা।  পযা  িশ াগত
যাগ তা থাকা সে ও তেদর কউ পেদা িত পাে ন না। ভূিম ম ণালয় পেদা িতর জ  য তািলকা তির

কেরেছ তােত তােদর নাম নই। িক  যসব সােভয়ার সেরজিমন দখল তদ  করা এবং াফটস ম ান
নকশায় কািল কেরন তােদরেক পেদা িতর জ  মেনানীত করা হেয়েছ। এিদেক, উপেজলা সেটলেম ট
অিফেস ‘কি উটার’ এর কােনা পদ না থাকেলও তােদরেক পেদা িতর জ  তািলকায় রাখা হেয়েছ।
এছাড়া চাকিরকােল যােদর এ পেদর সােথ স ৃ তা নই এমনিক যারা িবচািরক কােজর সােথ সংি
িছেলন না তােদর অেনকেক পেদা িতর জ  মেনানীত করা হেয়েছ বেল জানা গেছ। এেত ভূিম সং া
িবচািরক কােজ নানা জিটলতার সিৃ  হেত পাের বেল সংি রা মেন করেছন।
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