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ভূমি অমিসে দুনীমি-অমনয়ি 

ঘুষ ছাড়া সেবা মিসে না 

 দাোে চসের সদৌরাত্ম্য 

 দুদসের ১০ সুপামরশ 

ভূমি অমিেগুসোসি দুনীমি ও হয়রামন েীিাহীন পর্ যাসয় সপৌৌঁসছসছ। ঘুষ ছাড়া ভূমি অমিসে সোন সেবা পাওয়া র্ায় না। দাোে চসের সদৌরাসত্ম্যর 

োসছ সেবাপ্রার্থীরা রীমিিসিা মিমি হসয় পসড়সছন। ইউমনয়ন ভূমি অমিে সর্থসে শুরু েসর উপসিো ও সিো ভূমি অমিেগুসো এখন দুনীমি ও 

অমনয়সির আখড়ায় পমরণি হসয়সছ। দুনীমি দিন েমিশসন (দুদসে) ভূমি দুনীমি মনসয় অমিসর্াসের পাহাড় িসিসছ। দুদসের েি যেিযারা প্রমি 

েপ্তাসহ সদসশর মবমিন্ন স্থাসন ভূমি অমিেগুসোসি ঝটিো অমির্ান চাোসেন। েম্প্রমি সদসশর সিোগুসোসি েরোমর সেবাদানোরী অমিে এবং 

প্রমিষ্ঠাসন দুনীমি ও অমনয়ি বসে দুদসের পক্ষ সর্থসে সিো প্রশােেসদর সর্ মচঠি সদয়া হসে িার িসে ভূমি অমিেগুসোর ের্থা উসেখ েরা 

হসয়সছ। এরপরও দুনীমি-িামেয়ামি বে হসে না। দুনীমি দিন েমিশন (দুদে) ভূমি ব্যবস্থাপনা মনসয় িাসদর এে বামষ যে প্রমিসবদসন এেব িথ্য 

তুসে ধসরসছ। দুদে দীর্ য অনুেোন সশসষ ভূমি অমিসে ৮ খাসি দুনীমি হসে বসে িথ্য সপসয়সছ। এেব সক্ষসের দুনীমি সেোসি দুদে ১০টি 

সুপামরশ তিমর েসর উচ্চ পর্ যাসয় িামনসয়সছ। দুদে েম্প্রমি রাষ্ট্রপমির োসছ িাসদর বামষ যে প্রমিসবদন িিা মদসয়সছ। 

দুদসের ভূমি অমিে দুনীমি েংোন্ত বামষ যে প্রমিসবদসন বো হসয়সছ- ভূমি সরমিসেশন, নািিামর, ভূমি অমধগ্রহণ, ভূমি ের, ভূমি সরের্ য, খাে 

িমি, পমরিযক্ত ও অমপ যি েম্পমি ব্যবস্থাপনার সক্ষসে োধারণ িানুষ টাো ছাড়া সোন সেবা পায় না। মবমিন্ন েিসয় এিন অমিসর্াে সপসয় 

অমির্ান চামেসয় অমিসর্াসের েিযিা খ ৌঁসি সপসয়সছ দুদে। এেব সক্ষসে ঘুষ ও দুনীমির েসে িমড়ি েি যেিযা-েি যচারীসদর মচমিি েসর িাসদর 

মবরুসে ব্যবস্থা সনয়ার ের্থা বো হসেও োরও মবরুসে স্থায়ী সোন শামিমূেে ব্যবস্থা সনয়া হয়মন। এে অমিে সর্থসে শামিমূেে বদমে েরসেও 

ওই অোধু েি যেিযারা নতুন অমিসে আসের িসিাই ঘুষ ও অমনয়সির েসে িমড়সয় পসড়। অসনসে বছসরর পর বছর এেই অমিসে চােমর েসর 

অববধ েম্পদ েসড় তুসেসছ। 

দুদসের প্রমিসবদন সর্থসে িানা র্ায়, ভূমি অমিেগুসোসি েবসচসয় সবমশ িামেয়ামির র্টনা র্সট নািিামর, ভূমি সরমিসেশন, ভূমি অমধগ্রহণ, 

েরোমর খাে িমি, পমরিযক্ত িমি এবং অমপ যি েম্পমি ব্যবস্থাপনার সক্ষসে। নািিামরসি ঘুষ সেনসদন ওসপন মেসেট। ঘুষ ছাড়া সোন নািিামর 

হয় না। এ ঘুসষর েসে দাোে সর্থসে শুরু েসর পদস্থ েি যেিযাসদর এেটি অংশ িমড়ি। অমিসের মপয়ন ও দাোেসদর িােি ছাড়া ভুক্তসিােীরা 

নািিামর েরসি পাসরন না। র্ারা টাো মদসি চান না িাসদর নািিামরসি নানািাসব হয়রামন েরা হয়। ভূমি সরমিসেশসনও িামেয়ামি েরা হয়। 

িামেয়ামির িােসি েরোমর িমি সর্ োরও নাসি এবং এেিসনর িমি অসের নাসি সরমিসেশন েসর সদয়া হয়। এেব সক্ষসে ভূমি অমিসের 

অোধু েি যেিযারা িমড়ি। ভূমি ের ঠিেিসিা আদায় হয় না। বছসরর পর বছর ের আদায় না েসর েি যেিযারা ঘুষেহ নানা িামেয়ামির িােসি 

ের িাঁমেবািসদর েহসর্ামেিা েসর। সোন সোন সক্ষসে ের আদায় না েসর িামেয়ামির িােসি িা িওকুি সদখাসনা হয়। ভূমি সরের্ য টাো 

ছাড়া হয় না। এেব িামেয়ামি মনসয় দুদসে প্রায়ই অমিসর্াে আসে। 

দুদে সূসে িানা র্ায়; খাে িমি, পমরিযক্ত িমি এবং অমপ যি েম্পমি ব্যবস্থাপনার সক্ষসে েবসচসয় সবমশ িামেয়ামির র্টনা র্টসছ। টাোর 

মবমনিসয় ভূমি েি যেিযা েরোমর খাে িমি সর্ োরও নাসি বসদাবি মদসে। এেই ব্যমক্তসে বারবার বসদাবি মদসে। এোমধেবার বসদাবি 

মনসয় ওইেব িমিসি বহুিে িবনও তিমর েরসছ বসদাবি সনয়া ব্যমক্তরা। অসনে পমরিযক্ত িমি বছসরর পর বছর সবদখসে র্থােসেও সেগুসো 

উোসর ভূমি অমিসের সোন উসযাে সনই। িামেয়ামি েসর অমপ যি েম্পমির নমর্থপে োসয়ব েরার অমিসর্ােও রসয়সছ।  

দুদে সূে িানায়, প্রমিমদনই সদসশর সোর্থাও না সোর্থাও ভূমি অমিসে অমির্ান চাোসে দুদে। মবসশষ েসর ইউমনয়ন ও উপসিো পর্ যাসয়র ভূমি 

অমিেগুসোসি ব্যাপে িামেয়ামি, ঘুষ আদায় ও নানা অমনয়সির মবষসয় অমিসর্াে িিা পড়সছ। অমিসর্াে সপসয় দুদে মনয়মিি অমির্ান 

চামেসয় অমনয়ি প্রমিহি েরসি সুপামরশ েরসছ েংমিষ্ট িহসে। মেন্তু এরপরও সোন ব্যবস্থা সনয়া হয় না। অসনসের মবরুসে ব্যবস্থা সনয়ার 

সুপামরশ েরা হসেও মেছুমদন পর আবার ‘সর্ই সেই’।  



ভূমি অমিসে দুনীমি বে েরসি দুদে সর্ ১০ দিা সুপামরশ েসরসছ িার িসে রসয়সছ- আয়ের সিোর আদসে প্রমি বছর সিো ও উপসিো 

পর্ যাসয় ভূমি অমিে, সরমিসেশন অমিে এবং ভূমি িমরপ অমধদিিসরর সর্ৌর্থ উসযাসে ভূমি সেবা সিোর আসয়ািন েরা। এেব সিোয় 

িাৎক্ষমণেিাসব ভূমি সরমিসেশন, নািিামর, ভূমিের গ্রহসণর ব্যবস্থা েরা। েিপসক্ষ িােব্যাপী সিোর িােসি এ িািীয় সেবা সদয়া হসে ভূমির 

সক্ষসে স্বেিা ও িবাবমদমহিার পাশাপামশ ভূমি রািস্ব আদাসয়র পমরিাণ বৃমে পাসব। িাছাড়া ভূমি অমিেগুসো েম্পসেয িানুসষর সর্ সনমিবাচে 

ধারণা রসয়সছ িার পমরবিযন হসি পাসর। সর্সহতু ২৫ মবর্া পর্ যন্ত িমির খািনা িওকুি েরা হসয়সছ িাই ২৫ মবর্ার ঊসবয র্াসদর ভূমি রসয়সছ 

িাসদর ভূমি ের অে উপসর্াে মবসের োয় ব্যাংসে িিা সদয়ার ব্যবস্থা েরা সর্সি পাসর। মবদ্দিান সরমিসেশন আইসন িমির িামেোনা 

র্াচাইসয়র সোন পেমি সনই। িাই প্রচমেি ১৯০৮ োসের ভূমি সরমিসেশন আইসনর েংসশাধন েসর ভূমি িামেোনা, ভূমির প্রকৃমি ইিযামদ 

মনমিি হসয় সরমিসেশসনর মবধান প্রণয়ন েরা সর্সি পাসর। এ সক্ষসে ভূমি েংোন্ত দিিরেমূহসে এেই ছািার মনসচ আনার ব্যবস্থা েরা সর্সি 

পাসর। অন্তিপসক্ষ এেব দিিসরর িসে িথ্য মবমনিসয়র আইমন পমরোোসিা সৃমষ্ট েরা দরোর। এছাড়াও খাে, পমরিযক্ত, হাটবািার, িেিহাে, 

বলু িহাে, পার্থর িহাে ও অমপ যি েম্পমিেহ েরোমর েব েম্পমি ব্যবস্থাপনা েম্পূণ য মর্মিটাোইির্ েরার ব্যবস্থা গ্রহণ েরা সর্সি পাসর। এ 

িািীয় েম্পমিসি স্থানীয় প্রশােসনর িােসি মবেসবার্ য স্থাপন েরা সর্সি পাসর। ভূমি ব্যবস্থাপনা, ভূমি ব্যবহার মনয়ন্ত্রসণর িে েমম্পউটারমনি যর 

ল্যান্ড ইনিরসিশন মেসেি প্রণয়ন েরা প্রসয়ািন। ভূমি িমরসপর হােনাোদেরণ এবং হােনাোদকৃি মূে সরের্ য পসের স্বেীয়িা বিায় রাখার 

মনমিসি ব্যবস্থা গ্রহণ েরা সর্সি পাসর। মর্মিটাোইির্ ব্যবস্থার িােসি ভূমি েংোন্ত োর্ যােয়েমূসহর িসে েিন্বয় োধসনর িােসি ভূমির 

িামেোনা মনধ যারসণর োর্ যেসি স্বেিা আনয়ন েরা প্রসয়ািন। ভূমি েংোন্ত প্রমিটি আসবদসনর মবপরীসি র্র্থার্র্থ পমরদশ যন েসর মরসপাট য সদয়ার 

মনমিসি পমরদশ যসনর েসে েংমিষ্টসদর ভ্রিণ িািামদ ও অে ব্যয় মনব যাসহর িে র্র্থার্র্থ বাসিট বরাে সদয়া প্রসয়ািন। ভূমি ব্যবস্থাপনার েসে 

েংমিষ্ট েব িরি মবনামূসল্য েব যিনীন েরার িে িরিেমূহ ওসয়বোইসট সদয়া সর্সি পাসর। আর েরোমর িমিেহ (খাে িমি) অে িমির 

ব্যবস্থাপনার সক্ষসে ক্ষিিাপ্রাপ্ত েি যেিযার েব োর্ যেসি স্বেিা ও োর্ যোমরিা বৃমে েরসি িাসদর ক্ষিিা প্রসয়াসের িারোম্য আনা এবং েংস্কার 

েরা সর্সি পাসর। 

 


