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সংবাদ সে লেন ভিূমম ী

ভিূম সং া  অিভেযাগ জানােত হটলাইন
অে াবেরই চাল ুঅিভেযাগ অ যায়ী ব ব া নেব ম ণালয়
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ভূিমম ী  সাইফু ামান  চৗধরুী  জােবদ  জািনেয়েছন,  ভূিম  সং া  য  কােনা  হয়রািনর কথা  সরাসির
ম ণালেয় জানােত হটলাইন চালু হে । আগামী মােসই এ হটলাইন ন র চালু হেব। এর মাধ েম দেশর
য কােনা া  থেক ভু েভাগীরা তােদর সম ার কথা জানােত পারেবন। অিভেযাগ অ যায়ী ব ব া
নেব ম ণালয়।

সামবার ভূিম  ম ণালেয়  ‘ই-নামজািরর স মতা  মলূ ায়েন  গেবষণাল  ফলাফল’  শীষক এক সংবাদ
সে লেন  ভূিমম ী  এসব  তথ  দন।  সংবাদ  সে লেন  উপি ত তথ  ও যাগােযাগ  যিু  িতম ী
জনুাইদ  আহেমদ  পলক বেলেছন,  ২০২১  সােলর  আেগই  ইউিনয়ন  পযােয়র  ভূিম  অিফেস  হাইি ড
ফাইবার অপিটক ডব া ড ই টারেনট সংেযাগ দয়া হেব।

এ সময় যু রাে র ইেয়ল ইউিনভািসিটর িপএইচিড ক াি ডেডট মািটন ম াটসন, ই টার াশনাল াথ
স টােরর কাি  িডের র ড. ইমরান মিতন মখু উপি ত িছেলন। ভূিমম ী বেলন, আমরা হটলাইন চালু

করিছ। আগামী মােসর মেধ  এিট চাল ুহেব। এর মাধ েম জনগণ ভূিম সং া  সম া জানােত পারেবন।

  যগুা র িরেপাট
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

বাসীেদর জ ও একিট ডিডেকেটড ওেয়বসাইট করিছ। এর মাধ েম বাসীরাও তােদর সম া জানােত
পারেবন। সােড় চার কািট আরএস ও িসএস খিতয়ােনর মেধ  পৗেন চার কািট ডাটােবেজ আপেলাড
করা হেয়েছ জািনেয় িতিন বেলন, এ েলা সবাই অনলাইেন পাে । বািক ৫০ হাজার আপেলাড করেত
পারেলই এে ে  শতভাগ হেয় যােব।

রিজে শন  িবভােগর  অংেশ  বশ  সম া  রেয়েছ।  এিট  ভূিম  ম ণালেয়র  আ ডাের  না,  এিট  আইন
ম ণালেয়র আ ডাের। রিজে শন িবভাগ যেহতু আমার ম ণালেয়র আ ডাের নয়, তাই আিম এখােন
হাত িদেত পারিছ না। এিট িনেয় আমরা িচ া করিছ না। আমরা ভূিম িবষেয় িডিজটালাইেজশেন যাি ।

অ ােন উপি ত আইিসিট িতম ীর উে েশ ভূিমম ী বেলন,  ভূিম সং া  সব ম ণালয় এবং যােত
একই সে  িডিজটালাইেজশন করা হয়,  সিদেক ল  রাখেত হেব। পুেরা িসে মটা িডিজটালাইেজশন
হেয় গেল ক কান ম ণালেয়, সটা দখার িবষয় থাকেব না।

অনলাইেন কাজটা শষ হেয় যােব। সে ে  হয়রািন বা কােনা সম া থাকেব না। ম ণালয় ি িটশ ও
পািক ান  আমেলর  ভূিম  আইন সংেশাধন  কের  সমেয়াপেযাগী  করার  উেদ াগ  িনেয়েছ  বেলও  জানান
সাইফু ামান চৗধরুী।

সংবাদ সে লেন আইিসিট িতম ী পলক বেলন, ায় ৩০ লাখ মামলা কােট পি ডং রেয়েছ। এর মেধ
বিশর ভাগই হে  ভূিম সং া । ভূিম খাতটা পুেরাপুির িডিজটালাইেজশন হেয় গেল মামলার জট অেধক

কেম যােব। ভূিম িডিজটালাইেজশেনর জ  থেম িব ৎ দরকার। এরপরই হে  ই টারেনট সংেযাগ।

ই টারেনট সংেযাগ না িদেত পারেল িডিজটালাইেজশন স ব নয়। তাই ২০২১ সােলর আেগই ইউিনয়ন
পয  য সােড় িতন হাজার ভূিম অিফস রেয়েছ, সবই হাইি ড ফাইবার অপিটক ডব া ড ই টারেনট
সংেযােগর আওতায় িনেয় আসব। এখন উপেজলা পয  ই-িমউেটশনসহ অ  কাজ েলা হে ।

এটাও ২০২১ সােলর মেধ  ইউিনয়ন পযােয় িনেয় যেত পারব। এছাড়া ২০২১ সােলর মেধ  ভূিম খাতেক
পুেরাপুির িডিজটালাইেজশেনর সব ধরেনর সফটওয় ার সািভেসর ব ব া করা হেব।

আইিসিট খােত গত দশ বছের ায় ১০ লাখ ত ণ-ত ণীর কমসং ান তির করেত পেরিছ। এ খােত
২০২৫ সােলর মেধ  আরও ১০ লাখ কমী তির করেত পারব। আজ থেক ১০ বছর আেগ ৫৬ লাখ
ই টারেনট ব বহার করত। এখন সটা সােড় ৯ কািট ছািড়েয় গেছ।

ভূিম সং ান অিভেযাগ জানােত হটলাইন https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/221389/ভূিম-সং ান-...

2 of 2 9/17/2019 11:37 AM


