
 

 

ভূমি িন্ত্রণালয় 

খ) ২০১৭-২০১৮ অর্ থ বছরেে বাৎসরিক উদ্ভাবনী কি থপমেকল্পনায় উমিমখত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য উদ্ভাবরনে নাি ও কার্ থক্ররিে অগ্রগমত তথ্য। 

ক্রি িন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নাি  

উদ্ভাবরনে নাি উদ্ভাবরনে সংমিপ্ত মববেণ  উদ্ভাবন গ্রহরণে 

যর্ৌমিকতা 

উদ্ভাবরকে নাি 

ও ঠিকানা 

কার্ থক্ররিে 

অগ্রগমত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে জন্য 

কত অর্ থ ব্যয় হরত 

পারে?  

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কি থসূমি গ্রহণ 

কো হরব মকনা? তাে 

তামেখ 

সাো যদরেে 

উদ্ভাবনটি     

বাস্তবায়নরর্াগ্য 

মকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট 

কি থকতথা নাি, 

পদমব, য ান ও 

ইরিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1)  ভূমি সংস্কাে 

যবার্ থ, ভূমি 

িন্ত্রণালয় 

(1) Rent 
Certificate  

(2) Land 
Developme

nt Tax  

ও 

(3) Land 
Mutation  

এে িামসক মববেণী 

অন-লাইরন 

আপরর্টকেণ 

৩নং কলারি বমণ থত 

িামসক মববেণী সমূহ 

অন-লাইরন আপরর্ট 

কেণ।  

যজলা হরত 

এসকল তথ্য 

মবভাগীয় 

কমিেনাে অম স 

হরয় ভূমি সংস্কাে 

যবারর্ থ যপৌৌঁছারত 

প্রায় ১িাস মবলম্ব 

হয়। অন-লাইরন 

আপরর্ট কোে 

 রল এটি যকান 

বাহক বা 

হার্ থকমপ ছাড়ায় 

র্াটা ইনপুট 

মদরয় যসভ কোে 

সারর্ সারর্ই 

ভূমি সংস্কাে 

যবারর্ থ যপৌৌঁরছ 

র্ায়।  রল সিয়, 

অর্ থ, শ্রি সবই 

বাঁরি। 

ভূমি সংস্কাে 

যবার্ থ, ১৪১-১৪৩ 

িমতমিল বা/এ, 

ঢাকা।  

গত 

জুলাই/১৭ 

িারস ৫০টি 

এবং আগষ্ট 

িারস ৩৮টি 

যজলা র্াটা 

আপরর্ট 

করেরছ। 

অন্যরদে 

র্াটা 

আপরর্ট 

কোে জন্য 

তাগাদা 

যদয়া 

হরয়রছ।  

অনুিান ১০ লাখ 

টাকা।  

প্রার্মিকভারব যজলা 

পর্ থায় হরত র্াটা 

আপরর্রটে কাজ 

িলরছ। ভমবষরত 

উপরজলা পর্ থন্ত 

সম্প্রসামেত কো 

র্ারব।   

বাস্তবায়ন 

যর্াগ্য।  

যিাহাাঃ আকবে 

আলী, সহকােী 

ভূমি সংস্কাে 

কমিেনাে, 

৯৫৮৭৩২২ 

alrc1@lrb.

gov.bd  

2)  ভূমি প্রশাসন 

প্রমশক্ষণ 

কেন্দ্র, ভূমি 

িন্ত্রণালয় 

অন লাইনন হ্যান্ডআউট 

মিতরণ: প্রমশক্ষনণ 

িাননান্নয়ণ 

প্রমশক্ষণার্থীগণ অনলাইন 

করমিনেশন েরনল 

এসএমএস এ একটি ককাড 

সিবিাহ কিা হয়। উক্ত 

প্রমশক্ষণার্থীগণ 

প্রমশক্ষনণর পূনি েই 

মিষয় সম্পনেে 

ধারণা গ্রহ্ণ 

ভূমি প্রশাসন 

প্রমশক্ষণ 

কেনন্দ্রর 

েি েেতো/ 

৮০% ১.৯৭৫ লক্ষ টাো প্রন ািয নয় হ্যা িনাি খান এ. 

সবুর খান 

সহ্োরী 

পমরচালে  
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ক্রি িন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নাি  

উদ্ভাবরনে নাি উদ্ভাবরনে সংমিপ্ত মববেণ  উদ্ভাবন গ্রহরণে 

যর্ৌমিকতা 

উদ্ভাবরকে নাি 

ও ঠিকানা 

কার্ থক্ররিে 

অগ্রগমত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে জন্য 

কত অর্ থ ব্যয় হরত 

পারে?  

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কি থসূমি গ্রহণ 

কো হরব মকনা? তাে 

তামেখ 

সাো যদরেে 

উদ্ভাবনটি     

বাস্তবায়নরর্াগ্য 

মকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট 

কি থকতথা নাি, 

পদমব, য ান ও 

ইরিইল 

ককাড দ্বািা অনলাইনন 

সিবিাহকৃত হযান্ড আউট 

কিরিরিকৃত 

প্ররিক্ষণার্থীগণ পড়নত 

এবং ডাউন কলাড কিনত 

পািনবন। যা ককাস স শুরুি 

পূনব সই সিবিাহ কিা হয়।  

েরনত পারনি 

এিং প্রমশক্ষণটি 

অমধেতর 

ফলপ্রসূ হ্নি।  

েি েচারীনের 

সমিমলত 

উদ্ভািন। 

কফান : 

৫৮৬১০৫৯৬ 

ইনিইল : 

sobur29ad@g

mail.com 

3)  মহসাব 

মনয়ন্ত্রক 

(োজস্ব)-এে 

দপ্তে, ভূমি 

িন্ত্রণালয় 

ওরয়বসাইরট অমর্ট 

যেরপাট থ দামখল, 

ইন্টােরনট সংরর্াগ এবং 

দাপ্তমেক ওরয়বসাইট 

িালুে ব্যবস্থা কো (১ি 

পর্ থারয় ঢাকা ও গাজীপুে 

যজলাে যিাট ৬টি 

দপ্তরে) 

নতুন ব্যবস্থাপনায় দ্রুত 

অমর্ট মেরপাট থ প্ররতমবদন 

সব থত্র পাওয়া র্ারব এবং 

 রল অমর্ট আপমি দ্রুত 

মনপমি। 

অর্ থ আত্মসাৎ ও 

অপিয় যোধ কো 

সম্ভব হরব। 

মহসাব মনয়ন্ত্রক 

(োজস্ব)-এে 

দপ্তে, , ভূমি 

িন্ত্রণালয় 

৬০% ১.২ লক্ষ টাো প্রন ািয নয় হ্যা যিাাঃ আব্দুল 

লমত , সহকােী 

মহসাব মনয়ন্ত্রক 

(োজস্ব), মহসাব 

মনয়ন্ত্রক (োজস্ব)-

এে দপ্তে, 

০১৭১২৭০৩৮০২, 

a_revenue

@yahoo.co

m  

 

 

 

 

mailto:a_revenue@yahoo.com
mailto:a_revenue@yahoo.com
mailto:a_revenue@yahoo.com

