
ভূমি িন্ত্রণালয় 

 

ক) ২০১৬-২০১৭ অর্ থ বছরেে বাৎসরিক উদ্ভাবনী কি থপমেকল্পনায় উমিমিত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য উদ্ভাবরনে নাি ও কার্ থক্ররিে অগ্রগমতে তথ্য। 

ক্রি িন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নাি  

উদ্ভাবরনে নাি উদ্ভাবরনে সংমিপ্ত মববেণ  উদ্ভাবন গ্রহরণে 

যর্ৌমিকতা 

উদ্ভাবরকে নাি 

ও ঠিকানা 

কার্ থক্ররি

ে অগ্রগমত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে জন্য 

কত অর্ থ ব্যয় 

হরয়রছ?  

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কি থসূমি গ্রহণ 

কো হরয়রছ 

মকনা?হরয় র্াকরল 

তামেি 

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 

প্রোসন 

প্রমেিণ 

যকন্দ্র, ভূমি 

িন্ত্রণালয় 

অন লাইরন হযান্ডআউট 

মবতেণ: প্রমেিরণে িাণ 

উন্নয়ন 

প্রমেিণার্ীগণ অনলাইন 

যেমজরেেন কেরল 

এসএিএস এ একটি যকাড 

সেবোহ কো হয়। উি 

যকাড দ্বাো অনলাইরন 

সেবোহকৃত হযান্ড আউট 

যেমজমেকৃত 

প্রমেিণার্ীগণ পড়রত 

এবং ডাউন যলাড কেরত 

পােরবন। র্া যকাস থ শুরুে 

পূরব থই সেবোহ কো হয়। 

প্রমেিণার্ীগণ 

প্রমেিরণে পূরব থই 

মবষয় সম্পরকথ 

ধােণা গ্রহণ 

কেরত পােরব 

এবং প্রমেিণটি 

অমধকতে 

 লপ্রসূ হরব। 

ভূমি প্রোসন 

প্রমেিণ 

যকরন্দ্রে 

কি থকতথা/ 

কি থিােীরদে 

সমিমলত 

উদ্ভাবন। 

১০০% ১.০০ (এক) লক্ষ 

টাকা 

 

প্রয াজ্য নয় হ্যা জ্নাব খান এ. সবুর 

খান 

সহ্কারী পররচালক  

ফ ান : ৫৮৬১০৫৯৬ 

ইযেইল : 

sobur29ad@gma

il.com 

2)  ভূমি 

সংস্কাে 

যবাড থ, ভূমি 

িন্ত্রণালয় 

সহকােী কমিেনাে 

(ভূমি)গরণে মনকট 

বারজরটে উপবোদ্দ অন-

লাইরন সেবোহ কো।  

িন্ত্রণালয় হরত ভূমি 

সংস্কাে যবারড থ বারজট 

বোদ্দ পাওয়াে পে 

সহকােী উপরজলা ভুমি 

অম রস উপবোরদ্দে 

স্বািমেত  রটাকমপ স্কযান 

করে ই-যিইল কো, একই 

সারর্ ওরয়ব সাইরট 

আপরলাড কো।   

ভূমি সংস্কাে 

যবাড থ হরত 

বারজট 

উপবোরদ্দে 

হাড থকমপ 

উপরজলায় 

যপৌৌঁছাে সিয় 

কমিয়া আনা।  

ভূমি সংস্কাে 

যবাড থ, ১৪১-১৪৩ 

িমতমিল বা/এ, 

ঢাকা।  

৯৯% উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে জন্য 

অম রসে যটমলর ান 

ও আই.টি র্ন্ত্রপামতই 

ব্যবহাে কো হরয়রছ।  

এে জন্য পৃর্ক যকান 

অর্ থ ব্যয় কো হয়মন।  

২০১৬-২০১৭ অর্ থবছে 

হরত সাোরদরে 

বাস্তবায়রনে কাজ 

িলরছ। 

বাস্তবায়রনে 

কাজ িলরছ। 

যিাহাাঃ আকবে 

আলী, সহকােী ভূমি 

সংস্কাে কমিেনাে, 

৯৫৮৭৩২২ 

alrc1@lrb.g

ov.bd     

3)  মহসাব 

মনয়ন্ত্রক 

(োজস্ব)-

এে দপ্তে, 

ভূমি 

িন্ত্রণালয় 

ওরয়বসাইরট অমডট 

যেরপাট থ দামিল, ইন্টােরনট 

সংরর্াগ এবং দাপ্তমেক 

ওরয়বসাইট িালুে ব্যবস্থা 

কো (১ি পর্ থারয় ঢাকা ও 

নতুন ব্যবস্থাপনায় দ্রুত 

অমডট মেরপাট থ প্ররতমবদন 

সব থত্র পাওয়া র্ারব এবং 

 রল অমডট আপমি দ্রুত 

মনপমি। 

অর্ থ আত্মসাৎ ও 

অপিয় যোধ কো 

সম্ভব হরব। 

মহসাব মনয়ন্ত্রক 

(োজস্ব)-এে 

দপ্তে, , ভূমি 

িন্ত্রণালয় 

১০০% ১.০০ (এক) লক্ষ 

টাকা 

প্রয াজ্য নয় হ্যা যিাাঃ আব্দুল লমত , 

সহকােী মহসাব 

মনয়ন্ত্রক (োজস্ব), 

মহসাব মনয়ন্ত্রক 

(োজস্ব)-এে দপ্তে, 

০১৭১২৭০৩৮০২, 
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ক্রি িন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নাি  

উদ্ভাবরনে নাি উদ্ভাবরনে সংমিপ্ত মববেণ  উদ্ভাবন গ্রহরণে 

যর্ৌমিকতা 

উদ্ভাবরকে নাি 

ও ঠিকানা 

কার্ থক্ররি

ে অগ্রগমত 

(%) 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে জন্য 

কত অর্ থ ব্যয় 

হরয়রছ?  

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কি থসূমি গ্রহণ 

কো হরয়রছ 

মকনা?হরয় র্াকরল 

তামেি 

সাো যদরেে 

উদ্ভাবনটি     

বাস্তবায়নরর্াগ্য 

মকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট 

কি থকতথা নাি, 

পদমব, য ান ও 

ইরিইল 

গাজীপুে যজলাে যিাট ৬টি 

দপ্তরে) 

a_revenue@

yahoo.com  
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