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i-িমuেটশন বা i-নামজাির িনেয় সব uপেজলায় pিশkণ েশষ হেয়েছ। তাi সহকারী কিমশনারেদর (ভূিম)
িদক-িনেদর্শনার  মাধয্েম  ভূিম  বয্বsাপনার  e  পdিতর  শতভাগ  বাsবায়েন  মাঠ  pশাসনেক  িনেদর্শনা
িদেয়েছ  ভূিম  মntণালয়।  সmpিত  ভূিম  মntণালয়  েথেক  িবভাগীয়  কিমশনার,  েজলা  pশাসক  (িডিস)  o
uপেজলা িনবর্াহী কমর্কতর্ ােদর (iueনo) e িনেদর্শনা িদেয় িচিঠ েদয়া হেয়েছ।
িচিঠেত  বলা  হয়,  ভূিম  মntণালয়,  ভূিম  সংsার  েবাডর্  eবং  eটুআi  েpাgাম  েযৗথভােব  মাঠপযর্ােয়
i-নামজাির কাযর্kম বাsবায়ন কের আসেছ। iিতমেধয্ i-নামজাির িসেsেম 485 uপেজলা সংযুk eবং
সব  uপেজলা  ভূিম  aিফেসর  কমর্কতর্ ােদর  ভূিম  সংsার  েবাডর্  eবং  eটুআi  কতৃর্ ক  iuজার  ে িনংেয়র
anভুর্ k করা হেয়েছ। সব uপেজলার pিশkণ সমাp হেয়েছ। তােদর সmািদত কাযর্ মূলয্ায়েনর সুেযাগ
রাখা  হেয়েছ।  মিনটিরং  ডয্াশ  েবােডর্ র  কাজo  iিতমেধয্  pায়  সমাp।  pিশkণ  চলাকালীন  সব  সহকারী
কিমশনারেদর (ভূিম) pেয়াজনীয় িনেদর্শনা েদয়া হেয়েছ।
নতুন জাতীয় কৃিষ খাসজিম বয্বsাপনা কিমিটেত আট িবভােগর আট সংসদ সদসয্েক (eমিপ) মেনানয়ন
িদেয়েছ সরকার। সmpিত ভূিমমntীেক সভাপিত কের ভূিম মntণালয় েথেক নতুন কৃিষ খাসজিম বয্বsাপনা
কিমিট গঠন o কিমিটেত আট সংসদ সদসয্েদর মেনানীত কের দিুট আেদশ জাির করা হয়। 31 aেkাবর
তা  েগেজেট  pকািশত  হয়।  মেনানীতেদর  মেধয্  রেয়েছন-  চ gাম-1  আসেনর  সংসদ  সদসয্  iি িনয়ার
েমাশাররফ েহােসন, িসেলেটর হিবগ -2 আসেনর েমা. আবদলু মিজদ খান, ঢাকার ফিরদপুর-1 আসেনর
সংসদ সদসয্ মনজরু েহােসন, ময়মনিসংেহর জামালপুর-2 আসেনর সংসদ সদসয্ েমা. ফিরদলু হক খান,
বিরশােলর পটুয়াখালী-4 আসেনর সংসদ সদসয্ েমা. মিহববুর রহমান, খুলনার kি য়া-4 আসেনর সংসদ
সদসয্ েসিলম আলতাফ জজর্ , রংপুেরর ঠাkরগাঁo-1 আসেনর সংসদ সদসয্ রেমশ চnd েসন, রাজশাহীর
চাঁপাiনবাবগ -1  আসেনর  সংসদ  সদসয্  ডা.  সািমল  uিdন  আহেmদ  িশমলু।  জাতীয়  কৃিষ  খাসজিম
বয্বsাপনা িনবর্াহী কিমিট গঠেনর আেদেশ বলা হয়, ‘কৃিষ খাসজিম বয্বsাপনা o বেnাবs নীিতমালা,
1997’ eর  সবর্েশষ  সংেশাধনী  েমাতােবক  আট  িবভােগর  িবপরীেত  আটজন  সংসদ  সদসয্  o মntণালয়
পুনগর্িঠত হoয়ার পিরেpিkেত জাতীয় কৃিষ খাসজিম বয্বsাপনা িনবর্াহী কিমিটেত iিতপূেবর্ সদসয্ িহেসেব
মেনানীত  sরা  মntণালেয়র  সিচেবর  পিরবেতর্  জনিনরাপtা  িবভােগর  সিচব  eবং  আiন  মntণালেয়র
সিচেবর পিরবেতর্  আiন o িবচার িবভােগর সিচব anভুর্ k করার িবষেয় সরকার aনেুমাদন িদেয়েছ।
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