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৫ িমিনেট পাওয়া যােব জিমর খিতয়ান

এখন �যেকােনা �ান �থেক মা� ৫ িমিনেট অনলাইেন জিমর খিতয়ােনর কিপ সং�হ করা যােব।

‘হােতর মেুঠায় খিতয়ান’ ��াগােন বধুবার সিচবালেয় ভূিমম�ী সাইফু�ামান �চৗধরুী জােবদ আরএস খিতয়ান অনলাইেন অবম�ুকরণ

কায��ম উে�াধন কেরন।

land.gov.bd (https://land.gov.bd/) বা rsk.land.gov.bd (http://rsk.land.gov.bd/) বা www.minland.gov.bd

(https://minland.gov.bd/) বা �মাবাইল অ�ােপর মাধ�েম অনলাইেন খিতয়ােনর কিপ সং�হ করা যােব বেল অ��ােন জানােনা হয়।

�ধানম�ীর কায�ালেয়র এটুআই �কে�র সহায়তায় নতুন এই প�িত চাল ুকরা হেয়েছ।

ভূিমম�ী বেলন, ‘�দেশ �ায় ৬১ হাজার ৫০০ (িতন পাব�ত� �জলা ছাড়া) �মৗজা রেয়েছ। এর মেধ� ৪১ হাজার �মৗজার জিরপ স��

হেয়েছ, এর �ায় ৩২ হাজার �মৗজার জিরেপ �কািশত এক �কািট ৪৬ লাখ আরএস (১৯৬৫ সাল �থেক চলমান জিরেপ ��ত করা

খিতয়ান) খিতয়ােনর তথ� অনলাইেন পাওয়ার �েযাগ করা হেয়েছ।

সাইফু�ামান �চৗধরুী বেলন, ‘আমরা এখােনই �থেম থাকব না। বািক খিতয়ান�েলা �মা�েয় য�ু হেত থাকেব।’

জিরপ কায��ম একিট চলমান �ি�য়া এবং জিরপ �শষ হেয়েছ এমন খিতয়ান�েলা পয�ায়�েম আপেলাড করা হেব। জিরপ কায��ম

স�� হওয়ার পর চূড়া�ভােব �গেজট �কািশত খিতয়ানও এসব িলংেক আপেলাড করা হেব বেল জানান ম�ী।

‘�চিলত প�িতেত খিতয়ােনর কিপ �পেত জিটলতা ও দীঘ�সূি�তা রেয়েছ। নতুন ব�ব�ায় এটা থাকেব না। খিতয়ােতর কিপ �পেত ভূিম

অিফেস বা িডিস অিফেস �দৗড়ােনার �কান �েয়াজন �নই।’

ম�ী বেলন, ‘জনগণেক �ত সমেয় �সবা িদেত বত�মােন ৩০২িট উপেজলায় ই-িমউেটশন কায��ম চাল ুকরা হেয়েছ। আরএস-�ক

(িরিভশনাল সােভ� খিতয়ান) িসে�ম ও িডিডআর (িডিজটাইেজশন অব �রকড� �ম) এর মাধ�েম িসএস, এসএ ও আরএস খিতয়ান

অনলাইেন সরবরােহর পিরপ� জাির করা হেয়েছ।’

 িনজ� �িতেবদক 
 �কািশত: ০৬:৩০ িপএম, ২৭ �ফ�য়াির ২০১৯
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ম�ণালেয়র ভার�া� সিচব �মা. মাক��র রহমান পােটায়ারী বেলন, ‘�চিলত িনয়ম অ�যায়ী �জলা �শাসেকর অিফেসর �রকড��ম �থেক

খিতয়ান বা পচ�া �দয়া হেয় থােক। খিতয়ােনর কিপ �াি�েত জিটলতা ও দীঘ�সূ�তা পিরহার, সময়, খরচ ও যাতায়াত �ভাগাি� �াস,

মধ���েভাগীেদর �দৗরা� �াস এবং ভূিম সং�া� �সবা আরও �� ও জবাবিদিহ করার জ� সরকার অনলাইন িভি�ক আরএস-�ক

প�িত চাল ুকরা হল।’

�যভােব অনলাইেন পাওয়া যােব খিতয়ান

অ��ােন জানােনা হয়, অনলাইেন জিমর খিতয়ান সং�েহর জ� সব নাগিরেকর জ� নাগিরক কণ�ার রেয়েছ। অ�স�ােনর জ� িনধ�ািরত

িবভাগ, �জলা, উপেজলা ও �মৗজা বাছাই করেত হেব। খিতয়ান ন�র বা দাগ ন�র বা মািলকানা নাম বা িপতা বা �ামীর নাম িদেয়

খিতয়ান �খাঁজা যােব।

এছাড়া খিতয়ােনর সািট�ফাইড কিপর জ� অনলাইেন আেবদন, আেবদন িন�ি� িবষেয় ট�ািকং ও কতৃ�প� কতৃ�ক মিনটিরং করার �িবধা

রেয়েছ এই অনলাইন ব�ব�ায়।

অনলাইেন খিতয়ােনর কিপ �পেত অনলাইেন আেবদেনর সময় নাগিরেকর নাম, পিরচয়প� ন�র (�েযাজ� ��ে�) ও �ফান ন�র ইত�ািদ

তথ� িদেত হেব। িনধ�ািরত তথ� �দয়ার পর �মাবাইল ব�াংিকং বা অনলাইন ব�াংিকংেয়র মাধ�েম খিতয়ােনর জ� িনধ�ািরত িফ িদেত হেব।

িফ পিরেশােধর পর অনলাইন কিপ সং�হ করেত চাইেল সরাসির অনলাইন কিপ ি��ট কের �নয়া যােব।

সািট�ফাইড কিপ পাওয়ার ��ে� আেবদেনর সময় নাগিরেকর নাম, পিরচয় প� ন�র, �ফান ন�র ইত�ািদ িদেত হেব। তথ� �দােনর পর

�মাবাইল ব�াংিকং বা অনলাইন ব�াংিকংেয়র মাধ�েম খিতয়ােনর জ� িফ িদেত হেব। িফ �দয়ার পর সািট�ফাইড কিপর জ� নাম, জাতীয়

পিরচয়প�, ই-�মইল, �মাবাইল ন�র, �ানেজকশন আইিড ও ডাকেযােগ �যাগােযােগর িঠকানা িদেয় অনলাইেন আেবদন করেত হেব।

এরপর সংি�� �জলা অিফস �থেক বা আেবদনকারীর �ত�ািশত িঠকানায় ডাকেযােগ িনিদ�� িদেনর মেধ� আরএস খিতয়ােনর সািট�ফাইড

কিপ সরবরাহ করা হেব।

আরএমএম/�জএইচ/এমেকএইচ

ভার�া� স�াদক: মিহউি�ন সরকার  
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