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ভার�া� স�াদক : সাইফুল আলম, �কাশক : সালমা ইসলাম

আরএস খিতয়ান এখন অনলাইেন পাঁচ বছের সব

�রকড� ওেয়েব : ভূিমম�ী
�কাশ : ২৮ �ফ�য়াির ২০১৯, ০০:০০ | ি�� সং�রণ

এখন �থেক অনলাইেনই িমলেব িরিভশনাল সােভ� খিতয়ান (আরএসেক)। �দেশর সােড় ৩ �কািট খিতয়ােনর মেধ� ১ �কািট

৪৬ লাখ খিতয়ান ওেয়বসাইেট আপেলাড করা হেয়েছ। পাঁচ বছেরর মেধ� বািক�েলাও ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব। সিচবালেয়

বুধবার আরএসেক অনলাইেন অবমু�করণ অনু�ােন �ধান অিতিথর ব�ৃতায় ভূিমম�ী সাইফু�ামান �চৗধুরী এসব কথা

বেলন।

অনু�ােন িবেশষ অিতিথ িছেলন ভূিম ম�ণালেয়র ভার�া� সিচব �মা. মাকছু�র রহমান পােটায়ারী। ভূিম �রকড� ও জিরপ

অিধদফতেরর মহাপিরচালক �মা. তাসলীমুল ইসলাম অনু�ােন সভাপিত� কেরন।

অনু�ােন বলা হয়, �দেশ ৬১ হাজার ৫০০ �মৗজা রেয়েছ (িতন পাব�ত� �জলা ছাড়া)। এর মেধ� ৪১ হাজার �মৗজার জিরপ

স�� হেয়েছ এবং ৩২ হাজার �মৗজার ১ �কািট ৪৬ লাখ আরএসেকর তথ� অনলাইেন �দয়া হেয়েছ।

আরও বলা হয়, জনগণেক �ত �সবা িদেত ৩০২ উপেজলায় ই-িমউেটশন কায��ম চালু করা হেয়েছ। ফেল নামজাির ৪৫

িদেনর পিরবেত� ২৮ িদেন িন�ি� হে�। �বাসী বাংলােদিশেদর জন� নামজাির মামলা মহানগের ১২ িদন এবং অন�ান� ��ে�

৯ িদেনর মেধ� িন�ি� করার জন� স�িত আেদশ জাির করা হেয়েছ। আরএসেক িসে�ম এবং িডিজটালাইেজশন অব �রকড�

�েমর (িডআরআর) মাধ�েম িসএস, এসএ ও িদয়ারা খিতয়ান অনলাইেন সরবরাহ করার পিরপ� জাির করা হেয়েছ।

অনু�ােন বলা হয়, land.gov.bd অথবা rsk.land.gov.bd অথবা www.minland.gov.bd অথবা �মাবাইল

অ�ােপর মাধ�েম পৃিথবীর �য �কােনা �া� �থেক খিতয়ােনর কিপ পাওয়া যােব। অনলাইেন নামজািরর আেবদন, ভূিম অিফেস

সহেজ, �ততম সমেয় ও িনভু�লভােব অনলাইেন নামজাির ও িনধ�ািরত সমেয় মামলা িন�ি� মিনটিরং করা যােব। অনলাইেন

�পেম� করার সুেযাগ থাকেছ (ইউক�াশ, িবকাশ, রেকট, �সানালী �পেম� �গটওেয়, �মাবাইল ফাইন�াি�য়াল সািভ�স ও ই-

চালান)। �রকড� যাচাইেয়র সুিবধা থাকেছ। উ�রািধকার ক�ালকুেলটেরর সে� সমি�ত থাকায় িনভু�লভােব স�ি�র ব�ন

িহসাব এবং �মাবাইল অ�ােপর মাধ�েম খিতয়ান, পচ�ার তথ� �দখা ও অনলাইেন আেবদন করার সুেযাগ রেয়েছ।

ব�য় স�েক� বলা হয়, অনলাইেন সািট�ফাইড কিপ পাওয়ার জন� ২০ টাকা সািভ�স িফ িদেত হেব, আর �িত কিপর জন� ২

টাকা কের এবং ডাকেযােগ �পেত সরকার িনধ�ািরত িফ পিরেশাধ করেত হেব (বত�মােন ৪৫-৪৭ টাকা)।

�কান িবভােগ কত খিতয়ান িডিজটাল : আরএসেক িসে�েম ১৭ হাজার ৯৪১িট �মৗজার ১ �কািট ১ লাখ খিতয়ান এবং

িডআরআর িসে�েম ১৩ হাজার ৯৭২িট �মৗজার ৪৪ লাখ ৯৫ হাজার ১৯৯ খিতয়ান িডিজটালাইেজশন হেয়েছ। এর মেধ�

বিরশাল িবভােগ ৯১৬ �মৗজার ৬ লাখ ৫৯ হাজার ৫৯৬িট, চ��াম িবভােগর ২ হাজার ৭৬৯ �মৗজার ১৭ লাখ ৬ হাজার

৩৩১িট, ঢাকা িবভােগ ৩ হাজার ৬১৩িট �মৗজার ২৬ লাখ ৪ হাজার ৩৩৭, খুলনা িবভােগর ৩ হাজার ৪৯৫িট �মৗজার ১৯ লাখ

১৭ হাজার ৭৭৬, রাজশাহী িবভােগর ৬৩০িট �মৗজার ৩ লাখ ১২ হাজার ১৬৪, রংপুর িবভােগর ১ হাজার ১১৫িট �মৗজার ৮

লাখ ৩০ হাজার ৪৪২, িসেলট িবভােগর ১ হাজার ৭১১িট �মৗজার ৭ লাখ ৭৫ হাজার ২৪৬ এবং ময়মনিসংহ িবভােগর ২

হাজার ৭৩৮িট �মৗজার ১২ লাখ ৬৭ হাজার ৮০৭িট খিতয়ান।

অনু�ােন আশা করা হয়, অনলাইেন এ �সবা �মলায় সামািজক ��-সংঘাত, �দওয়ানী ও �ফৗজদাির মামলা, �ভাগাি� ও

মধ���েভাগীেদর �দৗরা�� �াস পােব, �রকড� বা নিথ হািরেয় যাওয়া ও ন� হওয়া �থেক র�া পােব, নাগিরেকর সময়, খরচ

ও যাতায়াত �াস পােব, নামজািরর ��াব ও খিতয়ান �ট�ািরং �রাধ হেব, ��তা ও জবাবিদিহতা িনি�ত করা স�ব হেব,

সরকাির স�ি� সুর�া করা স�ব হেব, সাধারণ নাগিরকরা �তারেকর হাত �থেক র�া পােব এবং মধ���েভাগীেদর

�দৗরা�� �াস পােব।

  যুগা�র িরেপাট�
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�কাশক কতৃ�ক ক-২৪৪ �গিত সরিণ, কুিড়ল (িব�েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ �থেক �কািশত এবং যমুনা ি�ি�ং এ�

পাবিলিশং িলঃ �থেক মুি�ত।

িপএিবএ� : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািট�ং : ৯৮২৪০৭৩, িব�াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ�া� : ৯৮২৪০৬৩, সাকু�েলশন :

৯৮২৪০৭২। ফ�া� : ৯৮২৪০৬৬ 
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