ভূিম আপীল বাড
ওেয়ব বইজ ্

লা

আপীল কইস ম ােনজেম

এি েকশন িসে

ম

ড. মাঃ আব র রব হাওলাদার
চয়ারম ান, ভূি ম আপীল বাড

০১৭৩২৬৪২২৬৯

সবকােলর সবে
বাংলার

া ও

বা ালী, জািতর িপতা ব ব ু শখ মুিজবুর রহমান িছেলন সানার

পকার। তাঁর রা নায়েকািচত

য কৃিষ িনভর এ বাংলােদশেক সানার বাংলায়

া ও দূরদিশতা

পা িরত করেত হেল দ

ভূিমর যথাযথ ব বহার িনি ত করার কান িবক
তািরেখ

এবং

Land Holding Order

ারা িতিন বুঝেত পেরিছেলন

নই। এ লে

ভূিম ব ব াপনার মাধ েম

িতিন ১৯৭২ সােলর ১৫ই আগ

জারী কের জাতদারেদর হােত ভূিম পূ ীভূত

Rules

করার সুেযাগ ১০০ িবঘায় সীিমত কের দন। এেত ভূিমর স বহার উৎসািহত হয় এবং জাতদার ও
ভূিমহীেনর সংখ ার
পয

মবধমান বৃি

কৃিষ জিমর ভূিম রাজ

াস পায়। ১৯৭২ সােলর ৯৬ নং আেদশ বেল িতিন ২৫ িবঘা

মওকুফ কের দন। এর ফেল বাংলার দূঃখী কৃষকেদর মাথা থেক

খাজনা দয়ার বাঝা িচরতের দূরীভূত হয়। এেত
ে

কৃত চাষীরা উপকৃত হয় এবং ভূিম ব ব াপনার

এক যুগা কারী অধ ােয়র সূচনা হয়। এছাড়া চর জিম বে াব

ব ব াপনাসহ ভূিম ব ব াপনার িবিভ

ে

দান, িসকি

ও পয়ি

জিম

জািতর িপতা ব াপক সং ার সাধেনর মাধ েম নব

িদগে র সূচনা কেরন।

২।

এরই ধারাবািহকতায় জািতর িপতার সূেযাগ কন া মাননীয়

ভূিম নীিত ২০০১
কায ম

নয়ন, অিপত স

ি

ধানম ী শখ হািসনা জাতীয়

ত াপণ আইন ও িবিধমালা পাশসহ ব াপক সং ারমূলক

হণ ছাড়াও বতমান সরকােরর রাজৈনিতক অংগীকার িনবাচনী ইশেতহার-২০১৪ এ

ঘাষণা কেরেছন য আগামী পাঁচ বছের দেশর সব জিমর রকড িডিজটালাইজড করা হেব। মাননীয়
ধানম ীর সরকার দাির
মাধ েম ভূিম সং া

িবেমাচন ও আধুিনক টকসই উ য়েনর লে

দ

ভূিম ব ব াপনার

সকল সবা জনগেণর কােছ সহজলভ করার এবং এে ে

িবরাজমান দূনীিত ,

অদ তা, হয়রািন ও জনগেণর ভাগাি
কেরেছন। অনলাইেন রাজ

দূরীকরেণ অ ািধকােরর িভি েত ব াপক পিরক না

মামলার অব ান যাচাই,

কের জনগেণর সময়, ব য় ও ভাগাি

হণ

নানীর তািরখ ও অন ান তথ ািদ সহজলভ

কমােনার এক

শংসনীয় নীিত সরকার ইেতামেধ ই

হণ

কেরেছন।

৩। সরকােরর এই মহতী নীিত বা বায়েনর লে
ওেয়ব বই

লা

আপীল কইস ম ােনজেম

দেশর শীষ রাজ
এি েকশন িসে

আদালত ভূিম আপীল বাড
ম িশেরানােম একিট কমসূচী

হণ কেরেছ। এ কমসুচীর জন ইেতামেধ ই সরকারী বরা
বা বায়েনর লে

ভূিম আপীল

অংগসমূেহর মেধ সাভার ক

বাড িনরলসভােব কাজ কের যাে । এ কমসূচীর

উ য়ন, হাডওয় ার সং হ, সফটওয়ার সং হ ও কাে

ভূিম আপীল বাড নটওয়াক সংেযাগ
দ

জনশি

পাওয়া গেছ এবং কমসূচীিট

যাগান দয়ার জন

ধান

ামাইেজশন,

াপন, লাইে রী ও রকড িডিজটালাইেজশন এবং

িশ ণ অ ভূ

ত

েয়াজনীয়

রেয়েছ।

৪। এ কমসূচী বা বািয়ত হেল িন¤œিলিখত সবাসমূহ সহজলভ হেব :

 ভূিম আপীল

বােড মামলা দােয়েরর

করণীয় িবষেয় িনেদশনা অনলাইেন

 ওেয়বসাইট, ই ারেনট, মাবাইল
হীতােদর িনকট অিত সহেজ তথ

 ভূিম আপীল

বাড ও রাজ

স

েয়াজনীয়

ি য়াগত তথ স

েক িবচার

াথীেদর

াপ তা।
ফান এর সংেযাগ
সবা আদান

াপন কের জনগণ এবং

সবা

দান।

িকত সকল আইন, পিরপ , িবিধ, আেদশ ইত ািদ

ওেয়বসাইট এবং ই ারেনট এর মাধ েম জনগণেক অবিহত করা।

 নানািবধ পযােয় ভূিম আইন, মামলার রায়, নিথর আেদশসহ সকল

কার অনুশাসন

জনগেণর িনকট সহজলভ করা।

 ভূিম আপীল বাড এর সবাসমূেহর

ােসস ম াপ তরীর ফরম াট এবং সবাসমূহ

াি র

তা, জবাবিদিহতা অ ািধকার িচি ত/িনণয় করা।

 অিতির
পূণা

জলা

শাসক (রাজ ), অিতির

বে র সবেশষ আেদশ/রায়সমূহ এবং িদ ব ল রকড ম ানুয়াল, ১৯৪৩ অনুযায়ী

েযাজ এবং মামলার
লে
স

েয়াজনীয় তথ ািদ ওেয়বসাইট/ই ারেনট এর মাধ েম সরবরােহর

একিট ডাটা বইজ তরী কের মামলা িন
েক তথ

ি র হালনাগাদ িচ

এবং ভিবষ ৎ করণীয়

দান।

 ভূিম তেথ র ব াকআপসহ

৫।

িবভাগীয় কিমশনার এবং বােডর একক ও

ায়ীভােব সংর ণ করার ব ব া হেব।

এ সকল সবার মাধ েম জনসাধারণ, সং ু

প সমূহ, সরকার, ভূিম আপীল বাড, িবিভ

সরকারী ও বসরকারী এেজ ী/সং া, আইন ব বসায় িনেয়ািজত ব ি বগ ও গেবষকবৃ
উপকৃত হেবন বেল আশা করা যায়। িবেশষ কের এর ফেল মামলার িন
নিথ ব ব াপনা উ ত হেব এবং জনগেনর ভাগাি
লে

য কান গঠনমূলক পরামশ সাদের গৃ হীত হেব।

ি

সকেলই

রাি ত হেব, মামলার

াস পােব। এ কমসূচী আেরা ফল সু করার

