উদ্ভাবনী উদদ্যাগ সাংক্রান্ত তথ্য, ২০২০-২১
১) উদ্ভাবদনর নাম: ষর্ষজটাল দরকর্ণ রুম
২) উদ্ভাবরির পূদব ণ সমস্যার েংমক্ষ্প্ত মববরণ: খষতয়ান সাংগ্রদহ দসবা গ্রহীতাদের দজলা প্রশাসদকর কায ণালদয় অষধক যাতায়াত এবাং োলাল
িদক্রর দেৌরাদযযর কারদণ হয়রাষনর ষশকার হওয়া।
৩) উদ্ভাবদনর দযৌষিকতা: জষমর খষতয়ান সাংগ্রদহ হয়রাষন কমাসহ োলাল িদক্রর দেৌরাযয হ্রাস পাদব।
৪) উদ্ভাবরির েংমক্ষ্প্ত মববরণ
ক) েিাধাি প্রমক্রয়া: সেবাগ্রহীোগণ ের্শরীরর সিলা প্রর্শােরকর কায ভালরয় আরবদি িিা প্রদাি ও গ্রহরণর ফরল অমধক েিয় এবং অর্ ভ
ব্যয় হরো। এরই সপ্রমক্ষ্রে সেবাগ্রহীোরদর সুমবধারর্ ভ অিলাইরির িাধ্যরি উক্ত সেবা েহরিই প্রদারির িন্য ভূমি িন্ত্রণালয় হরে
উরযাগ গ্রহণ করা হয়। সেবা গ্রহীোগণ স্বল্প েিরয় এবং স্বল্প ব্যরয় চালুকৃে সেবা হরে সুমবধা প্রাপ্ত হরবি। একিি সেবাগ্রহীো
অিলাইরি খমেয়াি/দমৌজা ম্যাপ এর িন্য আরবদি োষখদলর মাধ্যদম ষবনামূদে তাৎক্ষষণক াদব অনলাইন কষপ প্রাপ্ত হদবন। এছাড়াও
ভ
আরবদিকারী অিলাইরি মিধ ভামরে মফ প্রদাি োরপরক্ষ্ োটিফাইি
কমপর িন্য আরবদি কররে পাররবি। আরবদিকারী সয ঠিকািায়
ভ
ভ
খমেয়ারির োটিফাইি কমপ সপরে ইচ্ছুক সে ঠিকািায় োটিফাইি কমপ সপ্ররণ করা হরব।
খ) পদ্ধমে মচত্র: (সমস্যার সমাধাদনর পিষত ষিত্র)
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গ) বেভিাি অবস্থা: মিষজটাল দরকর্ণ রুম সাংক্রান্ত দসবা www.eporcha.gov.bd সাইদটর মাধ্যদম উন্মুি করা হদয়দে।
নাগষরকদের জন্য এই দসবা প্রার্ষমক াদব ২১ (একুশ) টি দজলা (ঢাকা, ফষরেপুর, নরষসাংেী, দগাপালগঞ্জ, টাঙ্গাইল, শরীয়তপুর,
ষকদশারগঞ্জ, মাোরীপুর, নারায়ণগঞ্জ, রাজবাড়ী, মাষনকগঞ্জ, িট্টগ্রাম,
ষসদলট, দমৌল ীবাজার, হষবগঞ্জ ময়মনষসাংহ, দনত্রদকাণা, পঞ্চগড়,
কুষড়গ্রাম, রাংপুর ও ষসরাজগঞ্জ)-র জষরদপর খষতয়ান ও দমৌজা ম্যাপ
এই ষসদেদম উন্মুি করা হদয়দে। বষণ ণত সাইট হদত নাগষরকগণ
ুঁ পান এবাং অনলাইন
কাষিত খষতয়ান ও দমৌজা ম্যাপ সহদজই খদজ
ণ
কষপ প্রাষপ্তসহ সাটিফাইর্ কষপর জন্য অনলাইদন ষফ প্রোন কদর
আদবেন করদত পারদেন। ইদতামদধ্য ২১ টি দজলার ১১৩৯৫৭৭ টি
ষবএস, ৩৮১৯৭৫৯ টি ষসএস, ৬৯১৬৩৩৯ টি আর এস, ৯২১৮৯৮৩
টি এসএ, ৩৭৬২৬ টি দপটি, ৫৮৭২৮ টি ষেয়ারাসহ সব ণদমাট
২১২৪১০১২ টি খষতয়ান আপদর্ট করা হদয়দে।
‘হাদতর মুদঠায় ভূষমদসবা’ প্রষতপাদ্যদক সামদন দরদখ ভূষম মন্ত্রণালদয়র সদম্মলন
কদক্ষ ষর্ষজটাল বাাংলাদেশ ষবষনমণাদণ বাাংলাদেদশর ২১টি দজলার দরকর্ণ রুদমর
নাগষরক সাষ সণ ই-সাষ সণ বা ষর্ষজটাল সাষ দণ স রূপান্তদরর কায ণক্রদমর উদদ্বাধন
কদরন মাননীয় ভূষমমন্ত্রী সাইফুজ্জামান

৫) সুষবধাদ াগীর ধরণ ও সাংখ্যা: বাাংলাদেদশর সকল নাগষরক।
৬) উদ্ভাবনী উদদ্যাগ বাস্তবায়দন িযাদলঞ্জসমূহ এবাং তা ষনরসদন গৃহীত
দকৌশল/ব্যবস্থ্াসমূহ:
ষবদ্যমান খষতয়াদনর তথ্য প্রাষপ্ত এবাং তা ষনভূণল াদব অনলাইন
ষসদেদম হালনাগাে করা একটি বড় িযাদলঞ্জ। এই িযাদলঞ্জ
দমাকাষবলায় ষবদ্যমান খষতয়ানসমূহ হালনাগােকরদণর জন্য
প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ গ্রহণ করা হদে এবাং ষনয়ষমত াদব তা
মষনটষরাং এর আওতায় আনা হদয়দে।

ষর্ষজটাল দরকর্ণ রুম সাইদটর একাাংশ

৭) উদ্ভাবনী উদদ্যাগটির প্রিারণা ও দটকসইকরদণর কমণপষরকল্পনা এবাং তা বাস্তবায়দন গৃহীত ব্যবস্থ্াসমূহ:
•
•
•

ষনয়ষমত াদব ষপ্রন্ট ও ইদলকট্রষনক ষমষর্য়াদত প্রিার প্রিারণার মাধ্যদম জনগনদক অনলাইন দসবা গ্রহদণর ষবিদয় উদ্বুিকরণ;
িালুকৃত দসবাটি ষনয়ষমত াদব মষনটষরাং এর আওতায় আনয়ন এবাং
িালুকৃত দসবার মান উন্নয়দন কায ণকর পেদক্ষপ গ্রহণ।
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