ভূিম
আধুিনকায়েন
অিধক
গুরুত্বােরাপ ভূিমমন্ত্রীর
িনউজ েডস্ক : ভাষাৈসিনক, বীর
মুক্িতেযাদ্ধা,
ভূিমমন্ত্রী
শামসুর রহমান শরীফ এম.িপ. বেলেছন,
ভূিমহীনেদর ভূিম প্রদান ও ভূিম
আধুিনকায়েন
অিধক
গুরুত্ব
িদেত
হেব। িতিন স্বচ্ছতা, দ্রুততা ও
সুষ্ঠুভােব যথাসমেয় প্রকল্প কাজ
সম্পন্ন করার জন্য সংশ্িলষ্টেদর
পরামর্শ েদন।
মন্ত্রী বেলন, প্রকল্েপর কােজ েকান প্রকার গিড়মিশ বরদাশত করা হেব
না। সারােদেশর উপেজলা ও ইউিনয়েনর জীর্ণ ভূিম অিফসগুেলার নতুন ভবন
িনর্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য সংশ্িলষ্টেদর িনর্েদশ েদন।
আজ ভূিম মন্ত্রণালেয়র সভাকক্েষ ভূিম মন্ত্রণালেয়র প্রকল্পসমূেহর
বাস্তবায়ন অগ্রগিত পর্যােলাচনার িনিমত্ত ২০১৬ জুন মােসর সভায়
সভাপিতর বক্তব্েয ভূিমমন্ত্রী এ কথা বেলন।
মন্ত্রী শরীফ বেলন, জনেনত্রী েশখ হািসনার সরকার দীর্ঘসূত্িরতার
অবসান ঘটােত চায়। মন্ত্রী বেলন, েবিশ েবিশ টীম ওয়ার্ক করেল কাজ
ত্বরান্িবত হেব। এক্েষত্ের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বরাদ্েদর শতভাগ
ব্যয়
িনশ্িচত
কের
প্রকল্েপর
কাজ
ত্বরান্িবত
করার
জন্য
সংশ্িলষ্টেদর িনর্েদশ েদন িতিন।
িডিজটাল পদ্ধিতেত ভূিম েরকর্ড, জিরপ ও সংরক্ষণ প্রকল্প এর আওতায়
েম ২০১৬ পর্যন্ত ৬৮ লাখ ৭৭ হজার ৬৮িট খিতয়ােনর ডাটা এন্ট্ির কাজ
সম্পন্ন হেয়েছ যা েমাট বরাদ্েদর শতকরা ৯৯.০৪ ভাগ। কর্মপিরকল্পনা
অনুযায়ী এটুআই প্রকল্প হেত প্রাপ্ত নতুন সফটওয়্যােরর মাধ্যেম
৫৫িট েজলায় ব্যাচ এন্ট্িরর মাধ্যেম ডাটা এন্ট্িরর কাজ শুরু করা
হেব।
ডাটা এন্ট্ির কার্যক্রম গ্রহেণর লক্ষ্েয সকল েজলায় প্রেয়াজনীয়
হার্ডওয়ার সরবরাহ করা হেয়েছ। জামালপুের ২২িট, বরগুনার আমতলীেত
৫িট ও রাজশাহীর েমাহনপুের ৯িট েমৗজার িডিজটাল জিরপ কাজ সম্পন্ন

হেয়েছ। চলিত ২০১৫-১৬ মাঠ েমৗসুেম জামালপুেরর ২১৯িট বরগুনার
আমতলীর ২০িট ও রাজশাহীর েমাহনপুের ১৩৭িট েমৗজায় অর্েথাফেটা
প্রযুক্িত ব্যবহার কের িজও েরফরােরন্িসং এর মাধ্যেম েমৗজা ম্যাপ
প্রস্তুেতর কর্মসূিচ গ্রহণ করা হেয়েছ।
গত ৩ েম ২০১৬ তািরেখ যেশােরর মিনরামপুের ইউিনয়ন ভূিম অিফস, সাব
েরিজস্ট্রার অিফস ও সহকারী কিমশনার (ভূিম) অিফেসর মধ্েয
কােনকিটিভিট স্থাপেনর জন্য আইিডএরআরএস সফটওয়্যারিট উদ্েবাধন করা
হয়।
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েডেভলপেমন্ট
এন্ড
েসেটলেমন্ট
প্রকল্প-৪
(ভূিম
মন্ত্রণালেয়র অংেশ জানুয়াির ২০১১ হেত িডেসম্বর ২০১৬ পর্যন্ত যা
পরবর্তীেত প্রস্তািবত িডেসম্বর ২০১৮ পর্যন্ত বর্িধত করা হয়) এর
আওতায় িনর্ধািরত ৩৯ হাজার ৫০২ একর খাস ভূিমর েচেয়ও অিধক ভূিমর
প্লট টু প্লট সার্েভ কাজ সমাপ্ত হেয়েছ।
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েত

অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পওয়াির ১০িট প্রকল্েপর জন্য ২০১৬-১৭ অর্থবছেরর
বরাদ্দ রেয়েছ ২৪৫ েকািট ২৮ লাখ টাকা।
সভায় অন্যান্েযর মধ্েয ভূিম সিচব েমছবাহ উল আলম, ভূিম সংস্কার
েবার্েডর েচয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান, ভূিম েরকর্ড ও জিরপ
অিধদপ্তেরর মহাপিরচালক েশখ আবদুল আহাদ, জাতীয় ভূিম েজািনং
প্রকল্প পিরচালক কিফল উদ্িদন, গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প পিরচালক মাহবুব
উল আলম, এলএিটিস পিরচালক েমাহাম্মদ শােহদ সবুর, পিরচালক (জিরপ)
আেনায়ার েহােসন, িডিজটাল ল্যান্ড ম্যােনজেমন্ট িসস্েটম এর
প্রকল্প পিরচালক আহসান হাবীব এসময় উপস্িথত িছেলন।

