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ভূিম ম ণালেয় নতনু িদগ

িডিজটাল জিরপ করেব ান
কাশ : ২০ ম ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ভূিম জিরপ কােজ থমবােরর ায় ান ব বহার করা হেব।  ভূিমর িডিজটাল ডাটােবজ তির করেত
কািরয়া সরকােরর আিথক ও যিু গত সহায়তায় আধিুনক য পািত ব বহার করেব চৗকস একিট িটম।

সংি রা  বলেছন,  এর ফেল আরও িনখঁুতভােব ভূিমর মািলকানা  িনি ত করা স ব হেব। একইসে
মাঠপযােয় ভূিম  শাসেনর সব অিফেসর মেধ  িডিজটাল নটওয়ািকং  িসে ম চালু  হেয় যােব।  তারা
বলেছন, দীঘিদেনর ত ািশত ক িটর যা া র মধ  িদেয় ভিূম ম ণালেয় সিত কারােথ নতুন এক
িদগ  উে ািচত হল।

জানা  গেছ,  িডিজটাল  প িতেত ভিূম  জিরেপর জ  সরকার থম  ধােপ কেয়কিট  িসিট  কেপােরশন,
পৗরসভা ও উপেজলা িনেয় ক িট হণ কেরেছ। একেনেক অ েমাদন হওয়ার পর ১৭ সে র ভূিম

ম ণালয় থেক ক িটর শাসিনক অ েমাদন দয়া হয়। স িত ভিূম রকড ও জিরপ অিধদফতের এর
অিফিসয়াল ি য়া  হেয়েছ। ৩ বছর ময়ািদ ক িট শষ হওয়ার কথা ২০২১ সােল। এেত ব য় হেব

ায় ৩৫২ কািট টাকা। এর মেধ  সরকাির তহিবল ায় ৭১ কািট, অবিশ  ২৮১ কািট টাকা  েদ
ঋণ দেব কািরয়া সরকার।  এ টাকার বিশরভাগ ব য় হেব কািরয়া  থেক য পািত কনা ও তােদর
পরামশকেদর পছেন।  ক  চালাকালীন সমেয় এ িবষেয় কািরয়ান একিট এ পাট িটম বাংলােদশ

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

অব ান করেব।  িডিজটাল ভিূম  জিরপ কাজ রাি ত করেত তারা  ানীয়ভােব ভূিম  শাসেনর সংি
কমকতা-কমচারীেদর িশ ণও দেব।

ক  এলাকার মেধ  রেয়েছ চ াম, রাজশাহী ও নারায়ণগ  িসিট কেপােরশন, মািনকগ  পৗরসভা,
ঢাকার ধামরাই উপেজলা ও ি য়া পৗরসভাসহ সদর উপেজলা। ক িটর বা ব কাজ  হেল সংি
এলাকার  ভূিম  রিজি  অিফস,  এিস  ল া ড  অিফস  ও  ভূিম  সেটলেম ট  অিফেসর  মেধ  িডিজটাল
নটওয়ািকং  িসে ম  চালু  হেব।  ভূিম  রিজি  ও  নামজািরসহ ভূিম  সং া  মাঠপযােয়র সব  িস া

িডিজটাল  িলংেক আদান- দান  হেব।  ফেল  জিম  কনােবচার মাধ েম  মািলকানা  পিরবতন হেলও তা
িডিজটাল জিরেপ হালনাগাদ হেয় ধরা দেব।

মা াকথা, পুেরা িবষয়িট স  হেব অেটােমশন প িতেত, যা অেনক উ ত দেশ সফলভােব িতফিলত
হেয়েছ।  এর  ফেল সখানকার নাগিরকরা  চাইেল  মেুঠােফােনর মাধ েম  সংি  অ াপেস  েবশ  কের
ব ি গত জিমসহ য কােনা জিমর হালনাগাদ তথ  সহেজ পেত পােরন।

ক িটর িবষেয়  জানেত চাইেল  নবিনযু  ক  পিরচালক (যু  সিচব)  নছার আহেমদ  রাববার
যগুা রেক বেলন, ক িট বা বায়েনর মধ  িদেয় িনঃসে েহ ভূিম শাসেন নতুন এক য়ার খুেল দেব।
এর ফেল ভূিম শাসেনর কােজ আরও তা ও জবাবিদিহতা িনি ত হেব।

িবেশষ কের িডিজটাল সােভ,  ম াপ এবং খিতয়ান িডিজটাইেজশেনর মাধ েম ভূিম মািলকানার অিধকার
আরও যথাযথভােব িনি ত করা সহজ হেব। এছাড়া ভূিম িবেরাধ াস করাসহ ভূিম হেত সরকােরর রাজ
আয় আরও বাড়েব। সেবাপির ভূিম ব ব াপনায় দ তা অজেনর মান আরও আধিুনক ও টকসই হেব।
িতিন  জানান,  এ  ক  বা বায়েনর  মাধ েম  সবাধিুনক  তথ  ও  যাগােযাগ  যিু  ব বহার  কের
জনসাধারণেক উ ত সবা দয়া স ব হেব।

সূ  জানায়, ভিূম ম ণালেয়র জনিহতকর এ ক িট যােত যথাযথভােব সময়মেতা বা বায়ন হয় সজ
ভূিমম ী সাইফু ামান চৗধরুী ও ভার া  সিচব মা.  মাকছু র রহমান পােটায়ারী  াজ মিনটিরংেয়র
ব ব া িনেয়েছন। এিট সফলতা পেল পযােয় সারা দেশ িডিজটাল ভূিম জিরেপর কায ম  হেব।
এছাড়া দেশ যােত এ িবষেয় দ  জনশি  গেড় তালা যায় সজ  িত নয়া হে । সােভ ইি িনয়ািরং
িবষেয় বেুয়েট পৃথক িবভাগ খলুেত ভিূমম ী ইিতমেধ  িশ া ম ণালেয় িচিঠ িদেয়েছন।
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