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নম্বর: ৩১,০০,০০০০,০৫৭,৩১,০০১,২২,৫               তামরখ: 

পমরপত্র 

মবষয় : ই-নািজামর মসদেদি নািজামর আদবেন মনষ্পমি করার মবষদয় মনদেেশনা। 

ভূমি িন্ত্রণালদয়র সসবা সহজীকরদণর লদযে ই-নািজামর মসদেদি ক্রয়সূদত্র নািজামর ফরি সম্প্রমত িালু করা হদয়দে। ই-নািজামর 
নতুন ফরি িালু করার ফদল মিমজটাল ভূমিদসবা মসদেদি (ই-নািজামর/ ই-খমতয়ান/ মিমজটাল এলমি টোক্স) মকাংবা ভূমি অমফদস সাংরমযত 
সনই এিন সকাদনা তদযের ঘাটমত যাকদলই নািজামর আদবেন না-িঞু্জর করা যাদব না। নািজামর িািলার ১ি আদেদশ সকান েমললপদত্রর 
ঘাটমত যাকদল তা সুমনমেেষ্টভাদব উদেখ কদর োমখদলর জনে অনুদরাধ জানাদত হদব। সাধারণভাদব ৭ (সাত) কাযে মেবস মকাংবা আদবেন 
মবদবিনা কদর যুমিসাংগত সিয় সেয়া যাদব। উি সিদয়র িদধে নািজামর আদবেনকারী তযে বা কাগজপত্র োমখল করদত বেযে হদল ২য় 
আদেদশ না-িঞু্জর করা যাদব। পরবতেী কাদল না-িঞু্জরকৃত আদবেদন িামহত তযে/েমললপদত্রর প্রামি সাদপদয পুনরায় নািজামর কাযেক্রি িালু 
(Review) করদত হদব। এদযদত্র আদবেন পুনরায় কাযেকর হওয়ার তামরখ হদত নািজামর সসবা প্রামির সিয় গণনা শুরু হদব। 

২। মবগত সিদয়র সবশ মকেু না-িঞু্জর আদেশ পযোদলািনা কদর সেখা যায়, অদনক সযদত্র তুচ্ছ কারদণ নািজামর আদবেন বামতল করা হদয়দে 
এবাং মকেু মকেু সযদত্র না-িঞু্জদরর আদেশ যযাযযভাদব প্রোন করা হয় মন। তাই এখন সযদক নািজামর আদবেন বামতদলর সযদত্র সকাদনা না 
সকাদনা সুমনমেেষ্ট কারণ উদেখ করদত হদব। নািজামরর আদবেন না-িঞু্জদরর সযদত্র সহকারী কমিশনার (ভূমি) এ িাগদির ০৭ সফব্রুয়ামর 
২০২২ তামরদখর স্মারক নাং ৩২০০,০০০০,০৫৬,১২,০১৭২০-১০-এর ধারাবামহকতায় ই-নািজামর মসদেদি স্বচ্ছতা ও জবাবমেমহতা মনমিত 
করার স্বাদযে মনম্নমলমখত মবষয়গুমল মবদবিনায় মনদয় মসদ্ধান্ত প্রোন করদবন: 

ক) নািজামর আদবেদনর হািে কমপ জিা না সেওয়ার কারদণ নািজামর আদবেন না-িঞু্জর করা যাদব না। সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাগমরদকর 
নািজামর আদবেন-সাংমিষ্ট সকল েমললপত্রামে ও প্রিানসহ প্রযি সযদক সশষ ধাপ পযেন্ত সকল মসদ্ধান্ত মসদেি হদত মপ্রন্ট কদর হািে নময 
মহদসদব সাংরযণ করদবন। 

খ) অদনক সযদত্র ইউমনয়ন ভূমি সহকারী কিেকতো /সাদভেয়ার/কানুনদগা/ভূমি অমফদসর অনে সকান কিেিারীর িতািত/প্রমতদবেদনর মভমিদত 
নািজামর আদবেন না-িঞু্জর করা হয়। মকন্তু আদবেদন কী ধরদণর ত্রুমট রদয়দে, তা আদেদশ সুস্পষ্টভাদব উদেখ করা হয় না। এদত নাগমরদকর 
পদয এরূপ আদেদশর কারণ আনা অসম্ভব হদয় পদ়ে, যা স্বদ্ধতা ও জবাবমেমহতার সযদত্র অন্তরায়। প্রকৃতপদয প্রমতদবেদন সয নীমতিালা বা 
তযে প্রিাণামের মভমিদত নািজামরর আদবেন বামতদলর সুপামরশ করা হদয়দে, তা উদেখসহ আইদনর েৃমষ্টদত গ্রহণদযাগে তদযের ঘাটমত/ 
গরমিদলর মবষয়মট সুস্পষ্টভাদব না-িঞু্জর আদেদশ উদেখ করদত হদব। 

গ) েমলদলর নাদির সদে জাতীয় পমরিয়পদত্রর নাদির পাযেকে যাকদলই নািজামর আদবেন বামতল করা যাদব না। েমলদল বমণেত োতা /গ্রহীতার 
জাতীয় পমরিয়পত্র নম্বর এবাং নািজামর আদবেদন বমণেত জাতীয় পমরিয়পত্র নম্বর একই যাকদল েমলদলর নাদির পাযেকে যাকদলও নািজামর 
বামতল করা যাদব না। এো়োও নাদির মভন্নতা যাকদল প্রস্তামবত িামলকানার নাদির সিযেদন গ্রহণদযাগে প্রিানক (সযিন: পাসদপাদটের 
কমপ/জন্মমনবন্ধন সনেপত্র/ মবমভন্ন ইউমটমলমট মবদলর সতোময়ত অনুমলমপ/অনে সকান যযাযয প্রিানক ইতোমে) োমখল কদর জনে অনুরধ করা 
সযদত পাদর। 

ঘ) ই-নািজামর আদবেদনর সাদয সাংমিষ্ট েমললপত্রামে যািাই অদে সমিক প্রতীয়িান হদল পযগদণর শুনানীর প্রদয়াজনীয়তা সনই। নািজামর 
সাংক্রান্ত সকান তদযের প্রদয়াজদন মকাংবা প্রস্তাবপত্র  /প্রমতদবেন প্রস্তুদতর সযদত্র ইউমনয়ন ভূমি সহকারী কিেকতোর কাযোলদয় উপমিমত মকাংবা 
তার সাদয সকান সযাগাদযাদগর প্রদয়াজনীয়তা সনই। তদব ইউমনয়ন ভূমি অমফদস নািজামর আদবেনকারীর উপমিমতর আবশেকতা সেখা মেদল 
ইউমনয়ন ভূমি সহকারী কিেকতো আদবেনকারীর উপমিমতর প্রদয়াজনীয়তা উদেখ কদর সহকারী কমিশনার (ভূমি) বরাবর প্রমতদবেন মেদবন। 
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সহকারী কমিশনার (ভূমি) প্রদযাজে সযদত্র শুনামন মনদবন। ই-নািজামর আদবেন মনষ্পমির সযদত্র সকান মবষয় না যাকদল অনলাইদন শুনামন 
গ্রহণ করা সযদত পাদর। 

ঙ) আদবেনকারীর সিাবাইল সফান নম্বর সমিক প্রোন না করা মকাংবা আদবেদন মববােীর সিাবাইল সফান নম্বর না যাকার কারদণ নািজামর 
আদবেন বামতল করা যাদব না। তদব আদবেন গ্রহদণর সিয় অযবা প্রযি আদেদশর সিয় বােী ও মববােীর সিাবাইল সফান নম্বদরর সমিকতা 
যািাই করদত হদব যাদত সহকারী কমিশনার (ভূমি) শুনামনর প্রদয়াজদন এসএিএস করদত পাদরন। 

ি) অদনক সযদত্র আদবমেত জমির মবষদয় আোলদত িািলা িলিান যাকার অযুহাদত নািজামর আদবেন বামতল করা হদচ্ছ। অযি বাস্তদব সেখা 
যায়, সাংমিষ্ট মবজ্ঞ আোলত উি জমি মবমক্র/হস্তান্তর/নািজামরদত সকান মনদষধাজ্ঞা সেন মন। প্রকৃতপদয সকান জমি ক্রয়-মবক্রয়, হস্তান্তর, 
নািজামর বা িামলকানার মবষদয় মবজ্ঞ আোলদতর সকান সুস্পষ্ট মনদষধাজ্ঞা বা মনদেেশনা না যাকদল নািজামর আদবেন বামতল করা যাদব না। 

ে) িলিান ভূমি জমরদপর আপমি, আমপল বা মবদশষ আমপল এরূপ সয সকান স্তদর সরকদিের মবরুদদ্ধ আদবেন/কাযেধারা/িািলা িলিান যাকার 
কারণ সেমখদয় নািজামর আদবেন বামতল করা যাদব না বা মনরুৎসামহত করা যাদব না। উিরূপ জমি ক্রয়/মবক্রয়/হস্তান্তদর অন্তরায় সৃমষ্ট করা 
যাদব না মকাংবা মবেেিান জিা খামরদজর আওতায় ভূমি উন্নয়ন কর আোয় বন্ধ করা যাদব না। 

জ) আদবেদন প্রেি োমখলাদত সকান সশ্রমণর জমিদত ভূমি উন্নয়ন কর কি পমরদশাধ করার কারদণ নািজামর আদবেন বামতল করা যাদব না। 
এদযদত্র আদবেনকারীদক কি পমরদশামধত ভূমি উন্নয়ন কর পমরদশাধ করার সুদযাগ মনদয় আদেশ প্রোন করদত হদব। 

ঝ) আদবেনকৃত জমির সশ্রণীর মবষদয় সবেদশষ সরকিে ও েমলদল মভন্ন-মভন্নভাদব উদেখ যাকদলই নািজামর আদবেন বামতল করা যাদব না। 
এদযদত্র ভূমি অমফদস রমযত সরকিেপত্র ও বাস্তবতা মবদবিনায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) নািজামর খমতয়াদন জমির সশ্রণী মনধোরণ করদবন। 
তদব েমলল সম্পােদন রাজস্ব ফাাঁমক পমরলমযত হদল নািজামর আদবেন িঞু্জদরর পাশাপামশ মবষয়মট উদেখ কদর প্রদয়াজনীয় পেদযপ গ্রহদণর 
জনে সাংমিষ্ট সজলা প্রশাসক বরাবর পত্র সপ্ররণ করদত হদব। 

ঞ) আদবেদনর সদে যমে সকাদনা তযে ঘাটমত পরমেল অযবা িাি পযোদয়র প্রমতদবেদন সকান কারদণ না-িজুদরর সুপামরশ যাদক, তাহদল 
সহকারী কমিশনার (ভূমি) আদবেন নািঞু্জদরর পূদবে শুনামনর আদেদশ উি মবষদয় বােীদক প্রদয়াজনীয় বোখো বা ঘাটমত তযে প্রোদনর 
সুদযাগোনসহ প্রদয়াজনীয় পরািশে/মনদেেশনা প্রোন করদবন। শুনানীর সযদত্র প্রকৃত অাংশীোরদক সনামটশ প্রোন করদত হদব। নািজামর 
আদবেদনর সাদয প্রদযাজে সযদত্র হালনাগাে ওয়ামরশান সনে আপদলাি করদত হদব। 

ট) সবেদশষ নািজামরর মভমিদত নািজামর করা হদল পূবেবতেী েমলল/েমললসিূদহর অনুমলমপ োমখদলর প্রদয়াজনীয়তা সনই। তদব সবেদশষ 
সরকদিের পর প্রযি নািজামরর সযদত্র সবেদশষ সরকিে হদত জমির িামলকানা হস্তান্তর েমলদলর কমপ ধারাবামহকভাদব ই-নািজামর মসদেদি 
আপদলাি করদত হদব। 

ি) নািজামর খমতয়াদনর িন্তবে কলাদি েমলল নম্বর ও তামরখ, অনুদিােদনর তামরদখ জমির বেবহাদরর ধরণ, আগত সরকিেীয় / নািজামর 
খমতয়ান নম্বর এবাং সহামডাং নম্বর আবমশেকভাদব উদেখ করদত হদব। 

৩। জনস্বাদযে এ আদেশ জামর করা হদলা এবাং অমবলদম্ব এ আদেশ কাযেকর হদব। 

 
             

            
১৮-৭-২০২২ 

সিাোঃ সিাস্তামফজুর রহিান, মপএএ 
                                                                                                    সমিব                       

সফান: +88029555040 
ফোক্স: +৮৮০২৯৫৪০০২৫ 

                                                                                                       ইদিইল: 
  secretary@minland.gov.bd 

 



 
 
মবতরণ: 
 
১) িমন্ত্রপমরষে সমিব (রুমটন োময়ত্ব), িমন্ত্রপমরষে মবভাগ 
২) প্রধানিন্ত্রীর িুখে সমিব, প্রধানিন্ত্রীর কাযোলয় 
৩) মসমনয়র সমিব, প্রধানিন্ত্রীর কাযোলয় 
৪) সমিব (ভারপ্রাি), আইন ও মবিার মবভাগ 
৫) সিয়ারিোন, ভূমি আপীল সবািে 
৬) সিয়ারিোন, ভূমি সাংস্কার সবািে 
৭) িহাপমরিালক, ভূমি সরকিে ও জমরপ অমধেির 
৮) মবভাগীয় কমিশনার (সকল) 
৯)সজলা প্রশাসক (সকল) 
(১০) িন্ত্রীর একান্ত সমিব, িন্ত্রীর েির, ভূমি িন্ত্রণালয 
(১১) সমিদবর একান্ত সমিব, সমিদবর েির, ভূমি িন্ত্রণালয 
(১২) উপদজলা মনবোহী অমফসার (সকল) 
(১৩) সহকারী কমিশনার (ভূমি) 
(১৪) মসদেি এনামলে, আইমসমট সসল, ভূমি িন্ত্রণালয 
(১৫) বেবিাপনা পমরিালক, মবজদনজ অদটাদিশন মলমিদটি (প্রদয়াজনীয় বেবিা গ্রহদণর অনুদরাধসহ), ১২ কাওরান বাজার, ঢাকা 


