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বদেল �গল ��দাসপুর ভ�িম অিফেসর িচ�

�িতিনিধ, ��দাসপুর, নােটার

১৬ নেভ�র ২০১৯, ১২:২৫ 

আপেডট: ১৬ নেভ�র ২০১৯, ১২:৩০

একটা সময় দালালেদর িভেড় �টকা দায় িছল নােটােরর ��দাসপুর উপেজলা ভ�িম অিফেস। �ােমর সাধারণ মানুষ এসব

দালােলর কারেণ আিথ�ক �িত ও হয়রািনর িশকার হেতন। িক� অনলাইন প�িতেত ‘ই-নামজাির’ চালু হওয়ায় বদেল �গেছ ভ�িম

অিফেসর িচ�।

�সবা�হীতােদর সে� কথা বলেছন এিস ল�া� নািহদ হাসান। ছিব: �থম আেলা

https://www.prothomalo.com/
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�লাই �থেক অে�াবর পয�� চার মােস ১ হাজার ১১৮িট আেবদেনর মেধ� িন�ি� হেয়েছ ৮৭৪িটর। িন�ি�র অেপ�ায় ২৪৪িট।

এখন আর তদিবরকারী িকংবা দালােলর �পছন �পছন �দৗড়ােত হয় না �সবা�ত�াশীেদর। জিম িনেজর নােম িনেত বা খাজনা

িদেত ভ�িম অিফেস �গেল আেগ দালালেদর �ার� হওয়া ছাড়া �কােনা কাজই হেতা না। পেদ পেদ ত�েদর টাকা িদেত হেতা। এখন

অনলাইেন এই �সবা িনেত পারেছন অেনেক। 

উপেজলার সহকারী কিমশনার (ভ�িম) �মাহা�দ নািহদ হাসান বেলন, �গল �লাই �থেক সরকাির িনেদ�শনার পর �থেক অনলাইন

�সবার িবষেয় উপেজলা�েড় ব�াপক �চার-�চারণা �� হয়। �সবাসং�া� �চারপ� ইউিনয়ন ভ�িম অিফসসহ উপেজলার

���পূণ� পেয়ে� িবলেবাড� �াপন এবং অনলাইন, �ফসবুেক �চারণা চালােনা হয়। এ ছাড়া িনয়ম কের গণ�নািনর আেয়াজন

করা হয়। এসব কারেণ মানুষ এখন অনলাইেন �সবা িনে�। সাড়াও িমলেছ �বশ।

গত বুধবার এমন এক গণ�নািনর আেয়াজন করা হয় ভ�িম অিফস �া�েণ। �সখােন ২০ �থেক ২৫ জন ক�ষক ত�েদর সুিবধা–

অসুিবধার কথা �েল ধেরন। হাসমারী �ােমর ক�ষক হােরজ আলী ওই গণ�নািনেত অংশ িনেয়িছেলন। িতিন এক ফ�েক �থম

আেলােক বেলন, ত�র আট িবঘা জিম আেছ। জিমর খাজনা খািরেজর জন� কেয়ক মাস ধের ঘুরিছেলন। এক দালালেক ২ হাজার

টাকা িদেয়িছেল �েন। িক� কাজ হয়িন। পের আেরক ক�ষেকর মাধ�েম ই-�সবার িবষয়িট জানেত পােরন। ভ�িম অিফেস এেস

�সখানকার কম�কত�ােদর সাহােয� অনলাইেন আেবদন কেরন। এর িতন স�ােহর মেধ� জিমর খাজনা খািরজ িন�ি� হেয়েছ। 

প�চপু�িলয়া �ােমর �পালী খা�ন বেলন, ‘নানা ব��তার কারেণ িনেজ িগেয় জিমর খাজনা খািরজ করেত পািরিন। �ই ব�ি�েক

মাস ছেয়ক আেগ �বশ িকছু টাকা িদেয় কাজিট কের �দওয়ার দািয়� িদেয়ও কাজ হয়িন। পের এলাকার �মােড় িবলেবােড� ই-

নামজাির সং�া� তথ� �দেখ িনেজই ভ�িম অিফেস িগেয় অনলাইেন আেবদন কেরিছ। ২০ িদেনর মাথায় আেবদনিট িন�ি�

হেয়েছ।’

উপেজলা ভ�িম কায�ালয় সূে� জানা �গেছ, অিধকাংশ ক�ষকই ��িশি�ত। ত�রা অনলাইন বা ই-নামজািরর িবষয়িট �বােঝন না।

তাই কায�ালেয় িতনজন ব�ি�েক িনেয়াগ �দওয়া হেয়েছ, য�রা এসব ক�ষেকর অনলাইেন ফরম পূরণসহ �সবা �হেণর ব�াপাের

িবনা খরচায় সহেযািগতা কেরন। 

�সবািট চালু হওয়ার পর আেবদেনর ২৮ িদেনর মেধ� খাজনা খািরজসহ অন�ান� �সবার িন�ি� হে�। �বাসীরা অ�ািধকার

িভি�েত ৯ কায�িদবেসর মেধ�ই �সবািট পাে�ন। এ জন� সরকার–িনধ�ািরত িডিসআর (ড�পিলেকট কাব�ন িরিসট) িফ ১ হাজার

িব�াপন
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১৫০ টাকা, �কাট� িফ ২০ টাকাসহ ১ হাজার ১৭০ টাকা িদেত হে�। আেগ সনাতন প�িতেত �দড় মাস সময় লাগত। দালােলরাও

�াহকেদর কাছ �থেক ই�ামেতা টাকা িনেতন। 

ভ�িম অিফস সূে� জানা �গেছ, অনলাইন �সবািট শতভাগ বা�বায়ন করেত উপেজলা, �পৗরসভা ও ইউিনয়ন ভ�িম কম�কত�াসহ

অন� কম�চারীেদর িবেশষ �িশ�ণ �দওয়া হেয়েছ। পাশাপািশ �সবা িনেত আসা মানুেষর সে� িবনয়ী আচরেণর িনেদ�শনাও �দওয়া

হেয়েছ। 

ই-নামজাির �সবািট �পেত যা করেত হয়

সহকারী কিমশনার (ভ�িম) �মাহা�দ নািহদ হাসান জানান, সরকাির িফ জমা ছাড়াও দিলেলর ফেটাকিপ, জাতীয় পিরচয়পে�র

ফেটাকিপ ও আরএস খিতয়ােনর ফেটাকিপ জমা িদেত হয়। সব�েশষ ভ�িম উ�য়ন কেরর (খাজনা) রিসদ জমাসহ আেবদনকারীর

মুেঠােফান ন�র িদেত হয়। ভ�িম অিফস ছাড়াও ব�ি� উেদ�ােগও ভ�িম অিফেসর ওেয়বসাইেট (https://minland.gov.bd) িগেয়

�াহক এ �সবা �পেত পােরন।  

অনলাইেন আেবদেনর পর �াহেকর নামজাির আেবদন স�� হেয়েছ িক না, তা আেবদনকারীর মুেঠােফােন খুেদ বাত�ার মাধ�েম

জানােনা হয়। এর বাইেরও আেবদনকারীরা ত�েদর ভ�িমসং�া� �যেকােনা সমস�ার সমাধান �পেত সরাসির ভ�িম কম�কত�ার সে�

িনধ�ািরত মুেঠােফােন (০১৭৬২৬৯২১১৭) কথা বলেত পােরন। 

��দাসপুর ইউএনও �মা. তমাল �হােসন বেলন, শতভাগ অনলাইন �সবা কায��েমর ফেল ভ�িম অিফেসর অিনয়ম, দালালেদর

�দৗরা�� িনেয় �নিতবাচক মেনাভাব এখন আর �নই। ��দাসপুর ভ�িম অিফেসর এ উেদ�াগ অনুকরণীয় হেত পাের।


