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িবষয়                          :    ন, ২০১৯  মােস অ ি ত জলা রাজ  সভার কায িববরণী। 
 

 সভাপিত       : জনাব মাছাঃ লতানা পারভীন 
জলা শাসক   
িড় াম। 

 সভার তািরখ  : ২৩ ন , ২০১৯। সময়ঃ র ১২.০০ টা।  
 ান             : সে লন ক , জলা শাসেকর কায ালয়, িড় াম।  
 

  
সভায় উপি ত সদ গেণর নােমর তািলকা : পিরিশ  ‘‘ক’’ ।  
 

সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কায ম  কেরন। অত:পর অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িড় ামেক সভা পিরচালনার জ  
অ েরাধ কেরন। সভাপিতর অ মিত েম রিভিনউ ড  কােল র, িড় াম গত ২৬/০৫/২০১৯ তািরেখ অ ি ত সভার কায িববরণী মাি িমিডয়া েজ েরর 
মা েম দশ ন কেরন এবং অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িড় াম িস া স হ পাঠ  কেরন। উপ ািপত ম ২০১৯ এর কায িববরণীর উপর কান  ম  
আেছ িকনা জানেত চাওয়া হয়। সভায় উপি ত সদ  গত সভার কায িববরণী যথাযথভােব িলিপব  হেয়েছ এবং কান সংেযাজন, িবেয়াজন বা সংেশাধেনর 

াব নই মেম  অবিহত কেরন। কায িববরণীেত কান সংেযাজন, িবেয়াজন বা সংেশাধেনর াব না থাকায় তা সব স িত েম অ েমাদন করা হয়। অত:পর 
হীত িস া  বা বায়েনর অ গিত পয ােলাচনা   িনে া  এেজ ািভি ক আেলাচনা অ ি ত হয়  এবং সবস িত েম িস া স হ িহত হয়ঃ 

 ১। রাজ  সং াপন সং া ঃ  
সভাপিতর অ মিত েম রিভিনউ ড  কােল র, িড় াম  এ জলায় রাজ  শাসেনর িবিভ  ের  কম রত জনবল ও জলা শাসেকর কায ালয়, 

উপেজলা িম অিফস এবং ইউিনয়ন িম অিফসস েহর পদ সং া  ত  সভায়  ছক আকাের উপ াপন কেরন: 

অিফেসর নাম পেদর নাম/ িণ 
ম রী ত 

পদ 
কম রত পেদর 

সং া 
 পেদর 

সং া 
ম  

জলা শাসেকর কায ালেয়র 
রাজ  শাখা 

সহকারী েকৗশলী 
(১ম িণ)  

১ - ১ 
  

 উপ-সহকারী েকৗশলী 
(২য় িণ)  

১ ১ - 

কা নেগা (২য় িণ) ১ - ১ 

৩য় িণ ১৬ ১২ ৪  সােভ য়ার ও সার পদ   

৪থ  িণ ১১ ১০ ১  

জলা শাসেকর কায ালেয়র 
এল, এ শাখা 

অিতির  িম অিধ হণ 
কম কতা (১ম ণী) 

১ ১ - 

কা নেগা (২য় িণ) ২ - ২ 
৩য় িণ  ৮ ৩ ৫ অিফস সহকারী, সােভয়ার ও সার পদ 

। 
- 

৪থ  িণ ১২ ৪ ৮ 

উপেজলা িম অিফস (৯)  সহকারী কিমশনার ( িম) ৯ ৩ ৬ 
িড় াম সদর, নােগ রী ও উিল র  
িতত ০৬  উপেজলায়  পদ   

’’ 
কা নেগা ৯ - ৯  
সােভয়ার ৯ ৬ ৩ 

উপেজলা িম অিফস ও 
ইউিনয়ন িম অিফস  

৩য় িণ ২১১ ১৫১ ৬০ 
ইউঃ িম সহঃ কম ঃ/ ইউঃ িম উপঃ 
সহঃ কম ঃ/অিফস সহকারী পদ  

৪থ  িণ ২০২ ১৬৬ ৩৬ চইন ন, েসস সাভ ার ও অিফস সহায়ক 
পদ  

 

আেলাচনা িস া  বা বায়ন 
রিভিনউ ড  কােল র, িড় াম জানান জলার ০৬  উপেজলায় সহকারী 

কিমশনার ( িম) ও ৯  উপেজলায় কা নেগা, ৩  উপেজলায় ৩ জন সােভ য়ার, 
জলা শাসক, িড় াম কায ালেয়র রাজ  শাখায় ১ জন এবং এল,এ শাখায় ২ 

জন সােভ য়ােরর  পদ  রেয়েছ। ইউিনয়ন িম সহকারী কম কতা/ইউিনয়ন 
িম উপ সহকারী কম কতা  পেদ িনেয়াগ/পেদা িত দােনর জ লতা থাকায় 

জনবেলর তার অভােব অিফেসর কায েম নানাভােব িব  ি  হে । এ 
কায ালেয়র ০৩/০২/২০১৯ ি ঃ তািরেখর ৩১.৪৭.৪৯০০.০০৬.০১.১২৯.১৮-
১২২(৪) নং ারেক ৩য় ণীর পদ রেণর জ  নরায় এবং ৪থ  ণীর 

পদস হ রেণর ছাড়প  দােনর জ  এ কায ালেয়র ০১/০৪/২০১৮ ি ঃ 
তািরেখর ৩১.৪৭.৪৯০০.০০৬.০১.১২৯.১৮-৪১২ নং ারেক  িম ম ণালেয় 

নরায় প  রণ করা হেয়েছ। অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িড় াম সভায় 
অবিহত কেরন য, িম ম ণালয় থেক অ াবিধ কান ম রীপ  পাওয়া যায়িন। 

সরকােরর রাজ  আদােয়র 
ােথ  এবং রাজ  শাসেনর 

গিত রাি ত করার লে    
রাজ  শাসেনর ৩য় ও ৪থ  

ণীর পদস হ  রেণর 
ছাড়প  াি  সােপে  জ ির 
েয়াজনীয় কায ম হণ 

করেত হেব। ভিব েত 
কম চারীগেণর াথ সংি  
িবষয়াবলী অ ািধকারিভি েত 
ত িন ি  করেত হেব। 

 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ) 
, িড় াম/ রিভিনউ ড  কােল র, 

িড় াম। 

                                                                                                                               চলমান পাতা-২ 



-২- 
 ২। লা ও িবভাগীয় মামলা সং া ঃ 
 

আেলাচনা িস া  বা বায়ন 
অিতির  জলা শাসক (রাজ ) সভায় জানান, বতমােন রাজ  শাসেন লা িবিধর অধীেন 
১/২০১৬, ০১/২০১৭, ০২/২০১৭,০৩/২০১৭, ০২/২০১৮ ও ০৫/২০১৮ ন র মাট ০৬ (ছয়)  
িবভাগীয় মামলা চলমান রেয়েছ। ১/২০১৬ ন র িবভাগীয় মামলার তদ কারী  কম কত া  তদ  
িতেবদন দািখল কেরেছন। পরবত েত সংি  অিভ েক ২য় কারণ দশ ােনা হেল জবাব দািখল 

কেরেছন। তদ কারী কম কতার তদ  িতেবদন ও  অিভ ে র জবাব অ যায়ী পরবিত আেদেশর 
জ  নিথ উপ াপন করা হেয়েছ। ০১/২০১৭,০২/২০১৭ ও  ০৩/২০১৭ িবভাগীয় মামলার তদ কারী 
কম কত াগণ তদ  িতেবদন দািখল কেরেছন। তদ  িতেবদন  নিথেত আেদেশর জ  উপ াপন 
করা হেয়েছ। ০২/২০১৮  নং িবভাগীয় মামলার অিভ ে র ি গত নানী ইেতামে  হীত 
হেয়েছ। পরবিত আেদেশর জ  নিথ পশ করা হেয়েছ। ০৫/২০১৮ ন র িবভাগীয় মামলার নিথ 
অিভেযাগ িববরণী ও অিভেযাগনামার মা েম  অিভ েক কারণ দশ ােনা হেয়ছ। জবাব পাওয়া 
যায়িন।  আেলাচনাে  সভাপিত সংি  িবিধমালা যথাযথ অ সরণ কের িবভাগীয় মামলার ত 
িন ি র েয়াজনীয় ব া হণ করেত সংি  কম কতা/কম চারীগণেক িনেদ শনা দান কেরন। 

১। সংি  আইন/িবিধ  যথাযথ 
অ সরণ কের চলমান িবভাগীয় 
মামলাস হ ত িন ি  করেত 
হেব।  
২। ০২/২০১৮ও ০৫/২০১৮ নং 
িবভাগীয় মামলার ত িন ি র 

েয়াজনীয় ব া হণ  করেত 
হেব। 
 

(১-২)। অিতির  জলা শাসক 
(রাজ ) / রিভিনউ ড  
কােল র, িড় াম ও  সংি  
িবভাগীয় মামলার তদ কারী 
কম কত া। 
 

 
 

  লা ও িবভাগীয় মামলা সং া  িববরণীঃ ম  ২০১৯ 
 
 
 

ঃ 
 নং 

নাম ও পদিব কম রত অিফেসর নাম মামলা নং ও 
দােয়েরর 
তািরখ 

তদ কারী কম কতা 
িনেয়ােগর ারক ও 

তািরখ 

তদ কারী কম কতার নাম 
ও পদিব 

ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ 

মাঃ খােল ামান 
ইউঃ িম উপ-সহঃ কম ঃ 

ইউিনয়ন িম অিফস, 
ধলডা া, 
ামারী, িড় াম 

০১/২০১৬ 
২০/০৬/১৬ 

 

ারক নং-১২১২ 
তািরখঃ ২৮/০৯/১৭ 

জনাব সাধন মার িব াস 
সহকারী কিমশনার 
িড় াম কােল েরট 

তদ কারী কম কতার তদ  
িতেবদন ও  অিভ ে র 

জবাব অ যায়ী পরবিত 
আেদেশর জ  নিথ পশ 
করা হেয়েছ। 

২ 
মাঃ আ র রহমান 

ইউঃ িম উপ-সহঃ কম ঃ 
 

ইউিনয়ন িম অিফস, 
কাদালকা , চর 

রািজব র, িড় াম 

০২/২০১৭ 
২০/০৯/১৭ 

 

ারক নং- ৯১৪(৪) 
তািরখঃ ১৬/০৮/১৮ 

িম  সালমা আ ার 
সহকারী কিমশনার 
িড় াম কােল েরট 

তদ কারী কম কতা তদ  
িতেবদন দািখল কেরেছন। 

নিথেত আেদেশর জ  
উপ াপন করা হেয়েছ। 

৩ 
মাঃ গালাম ম জা আল 

ফা ক  
ইউঃ িম সহঃ কম কতা 

ইউিনয়ন িম অিফস, 
কাদালকা , চর 

রািজব র, িড় াম 

০১/২০১৭ 
২০/০৯/১৭ 

 

ারক নং- ১৭০(৫) 
তািরখঃ ০১/০২/১৮ 

জনাব ির  িবকাশ চাকমা 
সহকারী কিমশনার 
িড় াম কােল েরট 

তদ  িতেবদন দািখল 
কেরেছন। নিথেত আেদেশর 
জ  উপ াপন করা হেয়েছ। 

৪ 
জনাব মাঃ আ র রহমান 
ইউঃ িম উপ-সহঃ কম কতা 

ইউিনয়ন িম অিফস 
পাইেকর ছড়া, 

ামারী, িড় াম 

০২/২০১৮ 
০৫/০৪/১৮ 

- - 

অিভ ে র ি গত নানী 
ইেতা েব হীত হেয়েছ। 
পরবিত আেদেশর জ  নিথ 
পশ করা হেয়েছ। 

৫ 
জনাব মাঃ তাফােয়ল 
হােসন  

নািজর কাম ক ািশয়ার 

উপেজলা িম 
অিফস, উিল র, 

িড় াম 

০৩/২০১৭ 
০৩/১২/১৭ 

ারক নং-২৫৪(৫) 
তািরখঃ ২৬/০২/১৮ িম  ফােতমা খা ন 

সহকারী কিমশনার 
িড় াম কােল েরট 

তদ কারী কম কতা তদ  
িতেবদন দািখল কেরেছন। 

নিথেত আেদেশর জ  
উপ াপন করা হেয়েছ। 

৬ জনাব মাঃ আিমর হােসন 
ইউঃ িম সহঃ কম কতা 

ইউিনয়ন িম অিফস 
কািশ র, লবাড়ী, 

িড় াম 

০৫/২০১৮ 
১৩/১২/১৮ - - 

অিভেযাগ িববরণী ও 
অিভেযাগনামার মা েম 
অিভ েক কারণ দশ ােনা 
হেয়েছ।জবাব পাওয়া যায়িন। 

 

 ৩। উপেজলা/ ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন সং া ঃ 
 

আেলাচনা িস া  বা বায়ন 
অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িড় াম সভায় পিরদশ ন সং া  
ত  উপ াপন কেরন। এি ল ২০১৯ মােস উপেজলা িনব াহী অিফসার, 

িড় াম সদর, ামারী, লবাড়ী রাজারহাট, উিল র ও িচলমারী  
এবং সহকারী কিমশনার ( িম), িড় াম সদর, নােগ রী, ামারী, 

লবাড়ী ও িচলমারী, িড় ােমর মাপ অিজত হেয়েছ। মাপ 
অজনকারী কম কতাগণেক সভাপিত ধ বাদ জানান। বািষ ক 
কম পিরক নার আেলােক আগামীেত মাপ অ যায়ী পিরদশ েন সতক 
থাকেত িনেদশ না দান কেরন।  উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল), 

িড় াম ও সহকারী কিমশনার ( িম)(সকল), িড় ামেক ত র িনজ 
কায ালয়সহ অধীন  ইউিনয়ন িম অিফসস হ িম সং ার বােড র 
িনধ ািরত মাপ অ যায়ী দশ ন/ পিরদশ ন কের  পিরদশ ন িতেবদন ৭ 
(সাত) কায িদবেসর মে  ই- মইেল ও ফ া -এ এবং হাডকিপ এ 
অিফেস রণ িনি ত করেত  সংি   সকলেক িনেদ শনা দান 
কেরন। সভাপিত পিরদশ নকারী কম কতােক েব র পিরদশনকারী 
কম কত ার িনেদ শনা িতপালন  হেয়েছ িকনা তা যাচাই কের দখার 
জ  অ েরাধ  কেরন। পিরদশ েনর সময় অিফেস পির ার পির তার 
িত ি  রাখা, িম অিফেস আগত সবা াথ েদর নানী হণ করার 

জ  িতিন পরামশ  দান কেরন। 

১। বািষ ক কম স াদন ি  বা বায়েনর লে  িনয়িমত 
উপেজলা ও ইউিনয়ন িম অিফসস হ দশ ন/পিরদশ ন 
কায ম আেরা িনিবড়ভােব স  কের িতমােস মাপ 
অজেনর জ  উপেজলা িনব াহী অিফসার/সহকারী 
কিমশনার ( িম)গণেক সতক থাকেত হেব।  
২। িম সং ার বােড র ফরেমট মাতােবক বািষ ক 
কম পিরক নার আেলােক মাপ অ যায়ী িনজ 
কায ালয়সহ অধীন  ইউিনয়ন িম অিফসস হ দশ ন/ 
পিরদশ ন কের পিরদশ ন িতেবদন ০৭ (সাত) 
কায িদবেসর মে  ই- মইেল, ফ া -এ এবং হাড কিপ এ 
অিফেস রণ িনি ত করেত হেব। 
৩। পিরদশ নকারী কম কতােক েব র পিরদশ নকারী 
কম কত ার িনেদ শনা িতপালন  হেয়েছ িকনা তা যাচাই 
কের দখেত হেব। 
৪। পিরদশ েনর সময় অিফেস পির ার পির তার িত 
ি  রাখেত হেব এবং  িম অিফেস আগত সবা াথ েদর 
নানী হণ করেত হেব। 

(১-৪)। অিতির  জলা শাসক 
(রাজ ), িড় াম/ উপেজলা 
িনব াহী অিফসার (সকল) , িড় াম  
/সহকারী কিমশনার ( িম) 
(সকল), িড় াম /সংি  সকল 
কম কতা, িড় াম। 
 

                                                                                                                                                             চলমান পাতা-৩ 



-৩- 
 
 ৪। িম অিফসস েহর কম স াদন/কম তৎপরতা সং া ঃ ম ,২০১৯ 
 

আেলাচনা িস া  বা বায়ন 
উপেজলা পয ােয় রাজ  সভা সং া  আেলাচনায় অিতিরি  জলা 
শাসক (রাজ ), িড় াম সভায় অবিহত কেরন য িড় াম 

সদর, নােগ রী, লবাড়ী,রাজারহাট,উিল র,িচলমারী ও চর 
রািজব র উপেজলা হেত এি ল ২০১৯ মােসর উপেজলা রাজ  
সভার কায িববরণী পাওয়া িগেয়েছ। ামারী ও  রৗমারী 
উপেজলা হেত রাজ  সভার কাযিববরণী এ কায ালেয় পাওয়া 
যায়িন। ামারী ও  রৗমারী উপেজলা হেত রাজ  সভার 
কাযিববরণী এ কায ালেয় না পাওয়ায় সভাপিত অসে াষ কাশ 
কেরন। মি পিরষদ িবভােগর ০৮/০৮/২০১৬ ি ঃ তািরেখর ০৪.০০ 
.০০০০.৫১৩.১৭.১৮৮.২০১৫.৭৩২ নং পিরপে র  িনেদ শনা 
যথাযথভােব অ সরণ ব ক িতমােস রাজ  সভা অ ােনর 

ব া হণ িনি ত কের সভার কায িববরণী আবি কভােব 
পরবত  মােসর ০৭ (সাত) তািরেখর মে  এ কায ালেয় রেণর 
জ  সভাপিত িনেদ শনা দান কেরন। উপেজলা রাজ  সভায় 
জলা রাজ  সভার হীত িস াে র অ গিতর িবষেয় আেলাচনা 

করার জ  উপেজলা িনব াহী অিফসারগণেক সভাপিত  পরামশ  
দান কেরন।   

১। মি পিরষদ িবভােগর 
০৮/০৮/২০১৬ ি ঃ তািরেখর ০৪. 
০০.০০০০.৫১৩.১৭.১৮৮.২০১. 
৭৩২ নং পিরপে র িনেদ শনা 
যথাযথভােব অ সরণ ব ক 
িনধ ািরত সমেয় িতমােস রাজ  
সভা অ ােনর ব া হণ 
িনি ত কের সভার কায িববরণী 
পরবত  মােসর ০৭ (সাত) 
তািরেখর মে  এ কায ালেয় রণ 
করেত হেব।  
২। উপেজলা রাজ  সভায় জলা 
রাজ  সভার হীত িস াে র 
অ গিতর িবষেয় আেলাচনা করেত 
হেব। 
 
 

১। অিতির  জলা শাসক 
(রাজ ), িড় াম/ উপেজলা 
িনব াহী অিফসার (সকল) /সহকারী 
কিমশনার ( িম) (সকল), 

িড় াম। 
 
২। উপেজলা িনব াহী অিফসার 
(সকল)/সহকারী কিমশনার ( িম) 
(সকল), িড় াম। 

 
 

  
িম অিফসস েহর কম স াদন/কম তৎপরতা সং া  িববরণীঃ ম ২০১৯ 

 

ঃ 
নং 

উপেজলা উপেজলা রাজ  
সে লেনর 

তািরখ 

সভার কায িববরণীর ারক ও তািরখ সভার কায িববরণী 
এ কায ালেয় াি র 

তািরখ 

ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ িড় াম সদর ২৭/০৫/২০১৯ 
৩১.০২.৪৯৫২.০০০.০৪.০০৬.১৮.২৮৬(১২), 
তািরখঃ ২০/০৬/২০১৯ 

২০/০৬ /২০১৯ 
সভার কায িববরণী 
পাওয়া িগেয়েছ। 

২ নােগ রী ১১/০৬/২০১৯ 
৩১.০২.৪৯৬১.০০০.০৩.০০১.১৮.৪৭২(৩০) 
তািরখঃ ১১/০৬/২০১৯ 

১২/০৬/২০১৯ 
সভার কায িববরণী 
পাওয়া িগেয়েছ। 

৩ ামারী ১৩/০৬/২০১৯ 
৩১.০২.৪৯০৬.০০০.১২.০০১.১৮.১৫০(২৫) 
তািরখঃ ১৯/০৬/২০১৯ 

২০/০৬/২০১৯ 
সভার কায িববরণী 
পাওয়া িগেয়েছ। 

৪ লবাড়ী - - - 
সভার কায িববরণী 
পাওয়া যায়িন। 

৫ রাজারহাট ২৬/০৫/২০১৯ 
৩১.০২.৪৯৭৭.০০০.০৩.০১০.১৮.১৪১(২৫), 
তািরখঃ ১৬/০৬/২০১৯ 

১৯/০৬/২০১৯ 
সভার কায িববরণী 
পাওয়া িগেয়েছ। 

৬ উিল র ১৭/০৬/২০১৯ 
৩১.০২.৪৯৯৪.০০০.০৩.০১২.১৮-৪৩১(২৫), 
তািরখঃ ১৮/০৬/২০১৯ 

১৯/০৬/২০১৯ 
সভার কায িববরণী 
পাওয়া িগেয়েছ। 

৭ িচলমারী ২৭/০৫/২০১৯ 
৩১.৪৭.৪৯০৯.০০০.০১.০০৭.১৮.১৯৮/১(১০)
, তািরখঃ ২৭/০৫/২০১৯ 

১৯/০৬/২০১৯ 
সভার কায িববরণী 
পাওয়া িগেয়েছ। 

৮ রৗমারী - - - 
সভার কায িববরণী 
পাওয়া যায়িন। 

৯ চর রািজব র ০৯/০৬/২০১৯ 
৩১.৪৭.৪৯০৮.০০০.০৩.০০৪.১৮.১৮২/১(৩),  
তািরখঃ ১২/০৬/২০১৯ 

২০/০৬/২০১৯ 
সভার কায িববরণী 
পাওয়া িগেয়েছ। 
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 ৫। উপেজলা/ ইউিনয়ন িম অিফস ভবন িনম াণ/ মরামত সং া ঃ ম ২০১৯ 
 

আেলাচনা িস া  বা বায়ন 
সভায় চলিত ২০১৮-১৯ অথ বছের উপেজলা িম অিফস, পৗর ও ইউিনয়ন 

িম অিফস ন: িনম াণ/ মরামত/সং ার করার িবষেয় িব ািরত আেলাচনা 
হয়। উপ-সহকারী েকৗশলী, িড় াম কােল েরট জানান ২০১৮-২০১৯ 
অথ বছের িড় াম জলার মরামত/সং ারেযা  উপেজলা িম অিফস 
/ পৗর িম অিফস /ইউিনয়ন িম অিফস মরামত/সং ারখােত   বরা ত 
অথ  ারা ৪  উপেজলা িম অিফস, ১  পৗর িম অিফস এবং ৯  
ইউিনয়ন িম অিফস মরামত/সং ার কােজর দরপ  আহবান করা হেয়েছ। 
২০১৮-২০১৯ অথ বছের িড় াম জলার মরামত /সং ারেযা  উপেজলা 

িম অিফস/ পৗর িম অিফস/ইউিনয়ন িম অিফসস েহর মরামত 
/সং ার এর জ  দরপ  পরবিত কায ম যথাসমেয় শষ করার জ  
অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িড় াম/উপ-সহকারী েকৗশলী, িড় াম 
কােল েরট , িড় ামেক অ েরাধ কেরন। 
 

১। ২০১৮-২০১৯ অথ বছের 
া  বরা  ারা িড় াম 
জলার মরামত 

/সং ারেযা  উপেজলা 
িম অিফস / পৗর িম 

অিফস /ইউিনয়ন িম 
অিফসস েহর মরামত 
/সং ার এর জ  দরপ   
পরবিত কায ম যথাসমেয় 
শষ করেত হেব। 

অিতির  জলা শাসক 
(রাজ ), িড় াম/ উপ-সহকারী 
েকৗশলী, িড় াম কােল েরট, 
িড় াম।  

 
 

 

৬। অিডট সং া ঃ ম ২০১৯ 
 

আেলাচনা িস া  বা বায়ন 
জলায় রাজ  শাসেন মাট অিডট আপি র সং া ৭১  এবং আপি র 

িবপরীেত  জিড়ত অেথ র পিরমাণ ২,১৭,০২৬/১৮ টাকা। যার উপেজলা 
ওয়ারী িহসাব িববরণী িন পঃ 

উপেজলার নাম আপি র 
পিরমাণ 

জিড়ত টাকা ম  

িড় াম সদর - -  
নােগ রী ০৭ ৪৩২৫৩  

ামারী ০৭ ১০৯২৮  
লবাড়ী ০৮ ১০১০০  

রাজারহাট ১৩ ৩৯৮৯৮  
উিল র ০২ ১০০২০/০০  
িচলমারী ২৭ ৮৯২২০  
রৗমারী - -  

চর রািজব র ০৭ ১৩৬০৭/১৮  
মাট= ৭১ ২১৭০২৬/১৮  

 
া  িতেবদেন দখা যায় য,  ম/২০১৯ মােস কান উপেজলা হেত 
ডশীট জবাব পাওয়া যায়িন। য সকল  অিডট আপি স হ িন ি েযা  

তার ব িন  জবাব ও  িতেবদেনর েয়াজনীয় সং ক কিপসহ অ া  
েয়াজনীয় কাগজপ ািদ অিবলে  ত ব ক রেণর জ  উপেজলা 

িনব াহী অিফসার/সহকারী কিমশনার ( িম)(সকল), িড় ামেক উে াগ 
হেণর জ  সভাপিত অ েরাধ  কেরন। বািষ ক কম স াদন ি  

বা বায়েনর লে  মাপ অ যায়ী িত মােস  অিন  অিডট 
আপি স েহর জবাব রণ করেত অ েরাধ কেরন।   ইউিনয়ন িম 
সহকারী কম কত া/ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী কম কত া/নািজর কাম 
ক ািশয়ার যােত িবিধবিহ তভােব নগদ অথ  হােত রাখেত না পােরন স 
িবষয়  মিনটিরং করেত এবং য সকল ইউিনয়ন িম সহকারী 
কম কত া/ইউিনয়ন িম উপ সহকারী কম কত া/নািজর কাম ক ািশয়ার 
আদায় ত অথ  আদায় িতেবদেন না দিখেয় আ সাত কেরেছন 
তার/তােদর িব ে  িবভাগীয় মামলা  করেত সংি  সকলেক িনেদ শনা 
দান কেরন। িতমােস য উপেজলা হেত অিডট আপি র ডিশট জবাব 

পাওয়া যায়, স সম  ডিশট জবােবর সােথ অনলাইন যাচাই কিপ বা 
েযাজ  ে  িস আর এর কিপ রণ করেত সভাপিত িনেদ শনা দান 

কেরন।  

১। য সকল  অিডট আপি স হ 
িন ি েযা  তার ব িন  জবাব 
ও  িতেবদেনর েয়াজনীয় 
সং ক কিপসহ অ া  
েয়াজনীয় কাগজপ ািদ অিবলে  

ত ব ক রণ করেত হেব।  
২। ইউিনয়ন িম সহকারী/ উপ-
সহকারী কম কত া/নািজর যােত 
িবিধবিহ তভােব নগদ অথ  হােত 
রাখেত না পােরন স িবষয়  
মিনটিরং করেত হেব। 
৩। য সকল ইউিনয়ন িম 
সহকারী কম কত া/ইউিনয়ন িম 
উপ-সহকারী কম কত া/নািজর কাম 
ক ািশয়ার  আদায় ত অথ  আদায় 
িতেবদেন না দিখেয় আ সাত 

কেরেছন তার/তােদর িব ে  
িবভাগীয় মামলা  করেত হেব। 
৪। বািষ ক কম স াদন ি  
বা বায়েনর লে  মাপ অ যায়ী 
িত মােস  অিন  অিডট 

আপি স েহর জবাব রণ করেত 
হেব। 
৫। িতমােস য উপেজলা হেত 
অিডট আপি র ডিশট জবাব 
পাওয়া যায়, স সম  ডিশট 
জবােবর সােথ অনলাইন যাচাই 
কিপ বা েযাজ  ে  িস আর 
এর কিপ রণ করেত  হেব।  

১।  উপেজলা িনব াহী 
অিফসার(সকল)/ সহকারী 
কিমশনার ( িম) সকল 

িড় াম।  
(২-৫)। রিভিনউ ড  
কােল র/ সহকারী 
কিমশনার ( িম) 
(সকল), িড় াম। 
 

চলমান পাতা-৫ 
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 ৭। নামজারী মাক মা সং া ঃ ম,২০১৯ 

আেলাচনা িস া  বা বায়ন 
নামজারী ও জমাভাগ মাক মার িববরণী (১ম ভাগ) 
 

উপেজলা  িবগত মাস পয  
ম ি ত 

অিন  কেসর 
সং া 

চলিত মােস 
দােয়র ত 

কেসর 
সং া 

মাট 
নামজারী/ 
জমাভাগ 

কেসর সং া 

চলিত মােস 
িন ি ত 

কেসর 
সং া 

অিন  
কেসর সং া 
২৮ িদেনর 

িনে  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

িড় াম 
সদর 

৩০৮ ২৯১ ৫৯৯ ৩০০ ২৯৯ 

নােগ রী  ৫০ ৯০ ১৪০ ৯৫ ৪৫ 
ামারী  ১৭৫ ৬৫ ২৪০ ১০০ ১৪০ 

লবাড়ী  ৪৬ ৪৭ ৯৩ ১০ ৮৩ 
রাজারহাট ৩৮৩ ৬৯ ৪৫২ ৩১৬ ১৩৬ 
উিল র  ৭৯০ ১১০ ৯০০ ১০৫ ৭৯৫ 

িচলমারী ৩০ ৮৮ ১১৮ ৭৫ ৪৩ 
রৗমারী ৪৫০ ১০ ৪৬০ ৫০ ৪১০ 

চর রািজব র ৩৩ ৬২ ৯৫ ৪০ ৫৫ 
সব েমাট= ২২৬৫ ৮৩২ ৩০৯৭ ১০৯১ ২০০৬ 

 

নামজারী ও জমাভাগ মাক মার িববরণী (২য় ভাগ) 
 

উপেজলা  চলিত 
মােস 

দােয়র
ত কেসর 

সং া 

মাট 
নামজারী/
জমাভাগ 
কেসর 
সং া 

চলিত মােস িন ি ত 
কেসর সং া 

অিন  
কেসর সং া 

না শ 
দােনর 

মা েম 
অ েমাদন 

করা 
হেয়েছ 

না শ 
দােনর 

মা েম 
নাম র/ 

নিথজাত করা 
হেয়েছ 

মাট 
িন ি  ত 

মামলার 
সং া 

২৮ িদেনর 
িন  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
িড় াম 
সদর 

১০ ১০ - ০০ ০০ ১০ 

নােগ রী ১০ ১০ - ০০ ০০ ১০ 
ামারী ১২ ২৪ - ১২ ১২ ১২ 

লবাড়ী ০০ ০০ - ০০ ০০ ০০ 
রাজারহাট ৯৮ ১২৩ - ২০ ২০ ১০৩ 

উিল র ০০ ০০ - ০০ ০০ ০০ 

িচলমারী ০৫ ২৫ - ২০ ২০ ০৫ 
রৗমারী ২৫ ২৫ - ০০ ০০ ২৫ 
চর 

রািজব র 
০০ ০০ - ০০ ০০ ০০ 

সব েমাট= ১৬০ ২১৭ - ৫২ ৫২ ১৬৫ 
 

সভায় নামজারীর মাক মার িবষেয় িব ািরত আেলাচনা হয়। সভাপিত নামজারী মাক মা যথাসমেয় 
িন ি র জ  সংি তা যাচাই করত: িব মান আইন, িবিধ-িবধান,সরকােরর িনেদ শনা ইত ািদ িবষয় উে খ 
কের স ণ  ন ি কভােব িনধ ািরত সমেয়র মে  ম অ যায়ী নামজাির কায ম স  করার উপর 

ােরাপ কেরন। সহকারী কিমশনার ( িম) গণ সংি  প গেণর নানী হণ কের ড়া  িস া /আেদশ -
হে  িলখেবন এবং খিতয়ান িনজ হােত সংেশাধন করেবন। িম ম ণালেয়র ১১ ফ য়াির ২০১৯ ি ঃ 
তািরেখর ৩১.০০.০০০০.০৪৬.৬৮.০১৭.১৬.১০৮ নং ারেকর পিরপে র িনেদ শনা মাতােবক (ক) আেবদেনর 
পিরে ি েত নামজাির (খ) এল.  না েশর মা েম নামজাির  মামলা ২৮ িদেনর মে  এবং (গ) বাসীেদর 
জ  নামজাির  ৯ কায িদবেসর মে   িন ি  করেত হেব, পি ংথাকেল তার কারণসহ কত  নামজারী 
মামলা পি ং রেয়েছ তা এ কায ালয়েক অবিহত করার জ  সহকারী কিমশনার ( িম)গণেক  অ েরাধ 
কেরন। জলা রাজ  সভার িস া স হ উপেজলা রাজ  সভায় আেলাচনা ও িস া  মাতােবক কায ম হণ 
করার জ  সংি  সকলেক অ েরাধ কেরন। সভাপিত িম ম ণালেয়র ১১ ফ য়াির ২০১৯ ি ঃ তািরেখর 
৩১.০০. ০০০০. ০৪৬. ৬৮. ০১৭.১৬.১০৯ নং ারেকর পিরপে র িনেদ শনা অ সরেণ এল.  না শ িনয়ােদ 
া  নামজাির িন ি র জ  অ েরাধ কেরন। কান অব ােতই ইউিনয়ন িম অিফেস কান আেবদন হণ 

করা যােব না। নামজাির াি েত জনগণ যােত হয়রািনর িশকার না হন স িবষয়  খিতেয় দখেত অিতির  
জলা শাসক (রাজ )/উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল), িড় ামেক অ েরাধ কেরন। নামজারীর 

অ েমািদত খিতয়ান সংি  ি , ইউিনয়ন িম অিফস ও জলা রকড েম রণ করেত হেব। 

১। িম ম ণালেয়র ১১ 
ফ য়াির ২০১৯ ি ঃ 

তািরেখর ৩১.০০.০০০০. 
০৪৬.৬৮.০১৭.১৬.১০৮ নং 

ারেকর পিরপে র িনেদ শনা 
মাতােবক (ক) আেবদেনর 

পিরে ি েত নামজাির (খ) 
এল.  না েশর মা েম 
নামজাির ২৮ িদেনর মে    
এবং  (গ) বাসীেদর জ  
নামজাির ৯ কায িদবেসর 
মে   িন ি  করেত হেব 
২। সংি তা যাচাই করত: 
িনধ ািরত সমেয়র মে  ম 
অ যায়ী নামজাির 
মাক মাস হ িন ি  

করেত হেব।   
৩। জলা রাজ  সভার 
িস া স হ উপেজলা রাজ  
সভায় আেলাচনা ও িস া  
মাতােবক কায ম হণ 

করেত হেব। 
৪। িম ম ণালেয়র 
১১/০২/১৯  তািরেখর ৩১. 
০০.০০০০.০৪৬.৬৮.০১৭. 
১৬.১০৯ নং ারেকর 
পিরপে র িনেদ শনা অ সরেণ 
এল.  না শ িনয়ােদ া  
নামজাির িন ি  করেত 
হেব। 
৫। অ েমািদত খিতয়ান 
সংি  ি , ইউিনয়ন িম 
অিফস ও জলা রকড েম 

রণ করেত হেব। 
 
 

(১-৫)।  উপেজলা 
িনব াহী অিফসার 
(সকল), িড় াম/ 
সহকারী কিমশনার 
( িম)(সকল), িড় াম 
 
 
 
 

চলমান পাতা-6 



-৬- 
  ৮। ই-নামজারী মাক মা সং া ঃ 
 

আেলাচনা িস া  বা বায়ন 
িম ম ণালয় অিধশাখা-২ (মাঠ শাসন) এর  ১৩/১২/২০১৭ ি ঃ তািরেখর ৩১.০০ 

.০০০০.০৪৬.০৬.০৪৮.১২.৮৪৯ নং ারেকর িনেদ শনা অ যায়ী বত মােন এ জলার 
িড় াম সদর, লবাড়ী, রাজারহাট ও উিল র  উপেজলায়  ই- নামজারী (ই- 

িমউেটশন) কায ম বা বায়ন করা হেয়েছ।  a2i Programme এর আওতায় 
িড় াম জলায়  ই-নামজারী িসে ম (e mutation) চা ভােব বা বায়েনর 

িনিম  ইেতামে  অবিশ  ০৫(প চ)  উপেজলার সংি  সকল কম কতা ও 
কম চারীেক  িশ ণ দান করা হেয়েছ। িম সং ার বাড, ঢাকা’র ০৯ ম ২০১৯ 
ি ঃ তািরেখর ৩১.০২.০০০০ ০১৬. ০৪.০০১.১৯.১৩৬(৬১) নং ারেকর িনেদ শনা 
যথাযথভােব িতপালন ব ক িড় াম জলার সকল উপেজলায় ই- নামজাির  
চা ভােব বা াবায়েনর জ  অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িড় াম এবং  

উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল), িড় ামেক িনিবড় তদারিক ও পিরবী ণ করেত 
িনেদ শনা দান কেরন। িতিন িত  নামজাির খিতয়ান ান কের সফট কিপ 
সংর ণ করার জ  এবং ই-নামজািরর মা েম অ েমািদত নামজািরর নামজাির িফ 
ও খিতয়ান িফ ই- পেম  এর মা েম আদায় কায ম চা  করার জ  িনেদ শনা 
দান কেরন।  এখন থেক িতমােস িনয়িমত থকভােব  ই- নামজারী (ই- 

িমউেটশন) সং া  মািসক িতেবদন রণ করার জ  সংি  সকলেক িনেদ শনা 
দান কেরন। 

১। িম ম ণালয় অিধশাখা-২ (মাঠ শাসন) 
এর ১৩/১২/২০১৭ ি ঃ তািরেখর 
৩১.০০.০০০০.০৪৬.০৬ ০৪৮.১২.৮৪৯ নং 

ারেকর িনেদ শনা মাতােবক  ই-নামজারী 
অনলাইেন কের অ গিত িতেবদন 

িতমােসর ০১ (এক) তািরেখর মে  রণ 
করেত হেব। 
২। য সকল উপেজলায় ই- নামজািরর 
কায ম এখনও  করা হয়িন স সকল 
উপেজলায় ৩০ ন ২০১৯ ি ঃ তািরেখর 
মে  ১০০% ই- নামজাির চা ভােব 
বা াবায়েনর জ ির েয়াজনীয় পদে প হণ  
করেত হেব। 
৩। ই-নামজািরর মা েম অ েমািদত 
নামজািরর নামজাির িফ ও খিতয়ান িফ ই-
পেম  এর মা েম আদায় কায ম চা  

করেত হেব। 

১। সহকারী কিমশনার 
( িম(সকল), িড় াম। 
২। অিতির  জলা শাসক 
(রাজ )/উপেজলা িনব াহী 
অিফসার (সকল) /সহকারী 
কিমশনার ( িম), নােগ রী / 

ামারী/ িচলমারী  / রৗমারী 
/রািজব র, িড় াম। 
৩। সহকারী কিমশনার 
( িম)(সকল), িড় াম। 

  ই-নামজারী সং া  িববরণীঃ ম,২০১৯  
 

ঃ 
নং 

উপেজলার নাম িবগত মাস পয  
ম ি ত 

অিন  কেসর 

চলিত মােস 
দােয়র ত কেসর 

সং া 

মাট কেসর সং া চলিত মােস 
িন ি ত 
কেসর সং া 

অবিশ  অিন  
কেসর সং া 

ম  
 

(৭-৯) (৮-১০) 
১ম ভাগ ২য় ভাগ ১ম ভাগ ২য় ভাগ ১ম ভাগ ২য় ভাগ ১ম 

ভাগ 
২য় 
ভাগ 

১ম ভাগ ২য় ভাগ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
১ িড় াম সদর ৩০৮ ১০ ২৯১ ০০ ৫৯৯ ১০ ৩০০ ০০ ২৯৯ ১০ মা  ১ম খে  ই-

নামজারী কায ম 
স  করা হে । 
 

২ লবাড়ী ৪৬ ০০ ৪৭ ০০ ৯৩ ০০ ১০ ০০ ৮৩ ০০ 
৩ রাজারহাট ৩৮৩ ৯৮ ৬৯ ২৫ ৪৫২ ১২৩ ৩১৬ ২০ ১৩৬ ১০৩ 
৪ উিল র ৭৯০ ০০ ১১০ ০০ ৯০০ ০০ ১০৫ ০০ ৭৯৫ ০০ 

সব েমাট= ১৫২৭ ১০৮ ৫১৭ ২৫ ২০৪৪ ১৩৩ ৭৩১ ২০ ১৩১৩ ১১৩  
 

  ০৯ (ক)। ২০১৮-১৯ অথ বছেরর িম উ য়ন কেরর আদায় (সাধারণ ): ম/২০১৯ 
 

আেলাচনা িস া  বা বায়ন 

উপেজলা মােসর নাম দাবী 
ম ২০১৯ মােসর 

আদায় ি ত আদায় আদােয়র হার 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

িড় াম সদর ম/১৯ ৬৫৬৭৮৭৯ ৫৭১৫৪৪ ৫৫৬১৯৫৮ ৮৪.৬৮% 
ম/১৮ ৫৭৮৩৩১১ ৫১৬৪৭৫ ৪৭০৯৮৯৪ ৮১.৪৪% 

নােগ রী 
ম/১৯ ৩৬৯৮৪০৩ ৩৭৪১০৩ ৩২৭৯১৯৩ ৮৮.৬৭% 
ম/১৮ ৩৬৯৪২৭১ ৪৬৫৯৬৪ ৩২৯৮৮৬২ ৮৯.৩০% 

ামারী 
ম/১৯ ২৬৮০০৮২ ১৪৬৭৯৮ ২৫৪০৬৩৬ ৯৪.৮০% 
ম/১৮ ২৩১৪৩৬৩ ৩০৭০৭৫ ২৩২৪২২১ ১০০.৪৩% 

লবাড়ী 
ম/১৯ ১৯৯৮৬০০ ২৩২২৭৩ ১৯৩৯৫৩৬ ৯৭.০৪% 
ম/১৮ ১৫৫৯৪১৭ ১৮৮৬৬৪ ১৮৬৯৬৮৭ ৯৫.৪২% 

রাজারহাট ম/১৯ ২৯৬২৪১৯ ৩০২২৫৬ ২৬৩২৬০০ ৮৮.৮৭% 
ম/১৮ ২৮১০৪৯৬ ১৮৪৩৬১ ২৬৪৭৬৮৪ ৯৪.২১% 

উিল র 
ম/১৯ ৪৬৩১৯৭১ ৬১৮০৪৯ ৪৮৩৭৫১৯ ১০৪.৪৪% 
ম/১৮ ৪৪৫৬৬৪৪ ৩২১৭৬৬ ৩৯২২৭০৪ ৮৮.০২% 

িচলমারী 
ম/১৯ ১৪৭১৫১২ ১১৫৬৭৭ ১৫০১৪৯৯ ১০২.০৪% 
ম/১৮ ১৩৮৯২৬২ ২১২৯৫২ ১৩১৭৬৮২ ৯৪.৮৫% 

রৗমারী 
ম/১৯ ৪০৭০৮৮১ ৩৭৭৭৬০ ৩৮৫৮৯৬৩ ৯৪.৭৯% 
ম/১৮ ৩৭৪৫৯৫৯ ১৬৬৭২৯ ৪০৭৪৩১৩ ১০৮.৭৭% 

চর রািজব র 
ম/১৯ ১৪৬৩৪৭০ ১০৭৩৮৬ ১৩৫৯৫৯৬ ৯২.৯০% 
ম/১৮ ১৩৫০৬৮০ ৮৭০৭০ ১২৫৮৩০৮ ৯৩.১৬% 

সব েমাট 
ম/১৯ ২৯৫৪৫২১৭ ২৮৪৫৮৪৬ ২৭৫১১৫০০ ৯৩.১২% 
ম/১৮ ২৭৫০৪৪০৩ ২৪৫১০৫৬ ২৫৪২৩৩৫৫ ৯২.৪৩% 

অিতির  জলা শাসক (রাজ ) সভায় অবিহত কেরন য,  চলিত ২০১৮-২০১৯ অথ বছের িম উ য়ন কেরর(সাধারণ) 
দািবর িবপরীেত লাই/২০১৮ মাস হেত ম/২০১৯ মাস পয   ি ত আদায় =২,৭৫,১১,৫০০/- টাকা । আদােয়র হার 
৯৩.১৬%। গত বছর একই সমেয় ি ত আদায় িছেলা  =২,৫৪,২৩,৩৫৫/- টাকা । আদােয়র হার  ৯২.৪৩%।  আদােয়র 
হার আশা প হয়িন মেম সভাপিত অসে াষ কাশ কেরন। ২০১৮-১৯ অথ বছেরর িম উ য়ন কেরর দািব মাতােবক 

ন,২০১৯ মােসর মে  ১০০% আদায় িনি তকে   কম পিরক না  নয়ন ব ক  আদােয় আরও তৎপর হেত উপেজলা 
িনব াহী অিফসার (সকল), িড় াম/সহকারী কিমশনার ( িম)(সকল), িড় ামেক পরামশ  দান কেরন। এছাড়াও গত ২০১৭-
১৮ অথ বছেরর  আদায় ত টাকার িহসাব িববরণী/চালান শতভাগ অনলাইেন যাচাই ব ক রিজ াের িলিপব  করত: 
জ িরিভি েত এ কায ালেয় রণ করার জ  িতিন সহকারী কিমশনার ( িম) (সকল), িড় ামেক িনেদ শনা দান কেরন। 

১। চলিত ২০১৮-১৯ অথ 
বছেরর িনধ ারণ ত সাধারেণর 

িম উ য়ন ক রর দািবর অথ 
ন ২০১৯ মােসর মে  

১০০% আদায় িনি ত  
করেত হেব। 
২। ২০১৭-১৮ অথ বছেরর  
আদায় ত টাকার িহসাব 
িববরণী/চালান শতভাগ 
অনলাইেন যাচাই ব ক 
রিজ াের িলিপব  করত: 

জ িরিভি েত  এ কায ালেয় 
রণ করেত হেব। 

  
 
 
 
 

 (১-২)। উপেজলা িনব াহী 
অিফসার (সকল), 

িড় াম/ সহকারী 
কিমশনার ( িম) 
(সকল), িড় াম।  
 
 

 [ 
 
 

চলমান পাতা-৭ 



-৭- 
 

  ০৯ (খ)। ২০১৮-১৯ অথ বছেরর িম উ য়ন কেরর আদায় (সং া): ম ২০১৯  
 
 

আেলাচনা িস া  বা বায়ন 
 

উপেজলার 
নাম 

মােসর নাম 
দাবী 

(২০১৮-১৯) 
ম ১৯ মােসর 

আদায় 
ি ত 

আদায় 
আদােয়র 

হার 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

িড় াম 
সদর 

ম/১৯ ৩৫০৩২৫৫ ২২৩২১০ ৭৭৯৩০৯ ২২.২৫% 
ম/১৮ ৩৪১৪৪৮৯ ৬৫০১৫ ৪২১৩৩৬ ১২.৩৪% 

নােগ রী 
ম/১৯ ৫৪৯০৭০ - ২৪২২০ ০৪.৪১% 
ম/১৮ ৪৫৪৮৪৪ ৫১৯০ ৮৪৮২৬ ১৮.৬৫% 

ামারী 
ম/১৯ ৪০৫১৬১ ১১৭৮৭ ২৯৭৯১ ০৭.৩৫% 
ম/১৮ ৪০৮৮২১ ৮২৪০ ৫৪২৪৯ ১৩.২৭% 

লবাড়ী 
ম/১৯ ২৪৩৭১৯ - ১৫৩২৪ ০৬.২৯% 
ম/১৮ ২৩৮২০৮ ৩৩৯৩৮ ৬৬৭৭৩ ২৮.০৩% 

রাজারহাট 
ম/১৯ ৩৯০০৪২২ ২৫০০ ১৯৪২২ ০৪.৯৮% 
ম/১৮ ৪৩০৭৪০৫ ৪০৩৮০ ১১৯৪৯৩ ০২.৭৭% 

উিল র 
ম/১৯ ৭২৯৬৩৮৭ - ২৫০২৮০ ০৩.৪৩% 
ম/১৮ ৬৩৮০৫৬৭ ২৪০০০ ১০২০৪১ ০১.৬০% 

িচলমারী 
ম/১৯ ৩৫৭৫৪২ ৫৫৬৩৪ ১১৪৪৭২ ৩২.০২% 
ম/১৮ ৩৯৯৭২০ ৬২০৪ ১৬০১৫১ ৪০.০৭% 

রৗমারী 
ম/১৯ ১৫৮৯০৮ ২৮২৩ ২১৩৬০ ১৩.৪৪% 
ম/১৮ ১৪১৪৩৮ ৩২৩৩০ ৩৫৮৩০ ২৫.৩৩% 

চর 
রািজব র 

ম/১৯ ১২৬১৩০ - ১৬৮২৪ ১৩.৩৪% 
ম/১৮ ১০৮৫৯৪ - ১২৫৯৭ ১১.৬০% 

সবেমাট= 
ম/১৯ ১৬৫৪০৫৯৪ ২৯৫৯৫৪ ১২৭১০০২ ০৭.৬৮% 
ম/১৮ ১৫৮৫৪০৮৬ ২১৫২৯৭ ১০৫৭২৯৬ ০৬.৬৭% 

 
 

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর  িম উ য়ন কেরর (সং ার) আদায় িববরণী পয ােলাচনায় দখা 
যায়, ম/২০১৯ মােস আদায় হেয়েছ =২,৯৫,৯৫৪/- টাকা, ম/২০১৮ মােস সং ার আদায় িছল 
=২,১৫,২৯৭/- টাকা। গত  ২০১৭-২০১৮ অথ বছর ম/২০১৮ পয  ি ত আদায় িছল 
=১০,৫৭,২৯৬/- টাকা আদােয়র হার ০৬.৬৭%। এ বছর ি ত আদায় =১২,৭১,০০২/- 
টাকা। আদােয়র হার ০৭.৬৮%। সং ার আদায় সং া  আেলাচনায় সভাপিত   উপেজলা 
পয ােয় িবিভ  সং ার ধানেক ইউিনয়ন িম অিফসিভি ক সং ার দািবর পিরমাণ 
উে খ ব ক প  দান কের অতীব জ রীিভি েত অ িলিপ এ অিফেস রণ করেত সহকারী 
কিমশনার ( িম)গণেক নরায় অ েরাধ জানান।  িতিন ন ২০১৯ মােসর মে  সং ার দািব 
শতভাগ আদােয়র লে  সং ার ধানেদর সােথ ফানালােপর মা েম ি গত যাগােযাগ 
অ াহত রাখার জ  উপেজলা িনব াহী অিফসার/সহকারী কিমশনার ( িম)(সকল), িড় ামেক 
িনেদ শনা দান কেরন। ২০১৭-২০১৮ অথ বছের আদায় ত যাবতীয় টাকা সরকাির কাষাগাের 
জমা দােনর ত য়নসহ াংক ও জলা/উপেজলা িহসাব র ণ অিফেসর সােথ িতপাদন 
কের/অনলাইেন যাচাই কের াংক টেম /অনলাইন যাচাই িতেবদন এ কায ালেয় রণ 
করার জ  সহকারী কিমশনার( িম)(সকল), িড় ামেক অ েরাধ কেরন।     
 

 

১। সং ার িম উ য়ন 
কর বাবদ অনাদায়ী 
টাকা আদােয়র লে   
িবিভ  কৗশল 
অবল নসহ জার 
েচ া চালােত হেব। 

 ২। ম ণালয়িভি ক  
উপেজলা পয ােয় 
িবিভ  সং া ধানেদর 
দািবর পিরমাণ 
উে খ ব ক প  রণ 
কের  অ িলিপ এ 
অিফেস রণ িনি ত 
করেত হেব।  
৩। সং ার িম উ য়ন 
কর আদােয়র 
তৎপরতা ি র ল  
সংি  সং ার ানীয় 
িতিনিধর সােথ 
ফানালােপর মা েম 
ি গত যাগােযাগ 

অ াহত রাখেত  হেব। 
৪। ২০১৭-২০১৮ 
অথ বছের আদায় ত 
যাবতীয় টাকা সরকাির 
কাষাগাের জমা 
দােনর ত য়নসহ 
াংক ও জলা/ 

উপেজলা িহসাব র ণ 
অিফেসর সােথ 
িতপাদন কের 

/অনলাইেন যাচাই কের 
াংক টেম  

/অনলাইন যাচাই 
িতেবদন  রণ 

কর ত হেব।  
  
   

 

(১-৩)। উপেজলা 
িনব াহী অিফসার/ 
সহকারী 
কিমশনার ( িম) 
(সকল), িড় াম।  
৪। সহকারী 
কিমশনার ( িম) 
(সকল), িড় াম। 
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  ১০। অিপ ত স ি র দািব ও আদায় সং া : ম ২০১৯ 
 

আেলাচনা          িস া  বা বায়ন 
রিভিনউ ড  কােল র, িড় াম জানান িড় াম জলায় 

তািলকা  অিপ ত স ি র পিরমাণ ২৪৩০.৫৪৫ একর। 
লীজ ত স ি র পিরমাণ ১৩৩.১৯৮০ একর। ২০১৮-২০১৯ 
অথ  বছের অিপ ত স ি র মাট দািব ৯,২৬,২৬৩/- টাকা। 
ম/২০১৯ মােস  আদায় =৯৪৪/- টাকা। ি ত আদায় 

=১,৩৫,১২৮/- টাকা। আদায় আদােয়র হার ১৪.৫৯%। আদােয়র 
হার সে াষজনক নয় মেম সভাপিত অসে াষ কাশ কেরন।  
আগামী রাজ  সভার েব ই ইউিনয়নিভি ক অিপ ত স ি র 
হালনাগাদ ত  এ অিফেস রণ করার জ  উপেজলা িনব াহী 
অিফসার(সকল), িড় াম /সহকারী কিমশনার ( িম) (সকল) , 

িড় ামেক িনেদ শনা দান কেরন। লীজ হীতােদর ছিবসহ 
তািলকা/ডাটােবইস েতর উপর িবেশষ ােরাপ কেরন। 
িতিন অিপ ত স ি  লীজ নবায়েনর িবষেয় ােরাপ কেরন 
এবং লীজ নবায়েনর ে  সংি  লীিজগণেক  না শ দান ও 
৩ (িতন) বছেরর ঊে  নবায়েনর ে  সেরজিমন তদ  করার 
পরামশ দান কেরন। দীঘ িদন যাবৎ য সকল লীজ িহতা 
লীজমািন দান করেছন না, স সকল লীজ িহতােক না শ 

দান ব ক েয়াজেন িবিধ মাতােবক লীজ বািতল করত: 
ন নভােব লীজ দান করার িবষেয় িতিন ােরাপ কেরন।  
লীজ বিহ ত কান অিপ ত স ি  থাকেল তার তািলকা ণয়ন 
করেত এবং উ  স ি েত কান অৈবধ দখলদার থাকেল 
উে েদর ব া হণ করার জ ও উপেজলা িনব াহী অিফসার 
ও সহকারী কিমশনার ( িম) গণেক সভায় অ রাধ করা হয়। 
জলা ও উপেজলা হেত লীজমািন আদায় করেত অ েরাধ 

কেরন। কান কম চারী/কম কত ার দািয়  অবেহলার কারেণ 
বেকয়া অথ  আদায় নাহেল বা দািব তামািদ হেল তার িব ে  
িবিধ মাতােবক ব া হণ করা হেব। অিপ ত েরর ইজারা 
কায ম িনধ ািরত সমেয়র মে  স  করত:  অ েমাদেনর 
জ  রণ করেত উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল), 

িড় ামেক িনেদ শনা দান কেরন।      

১। অিপ ত স ি র আদায় সে াষজনক 
পয ােয় উ ীত করেত হেব। 
২। লীজ ত অিপ ত স ি র জ  আলাদা 
আলাদা তািলকা ণয়ন  করেত হেব এবং 
উ  তািলকায় লীিজেদর ছিবসহ তািলকা 
/ডাটােবইস ও হালনাগাদ ত  থাকেত হেব। 
িভ,িপ রিজ ার হালনাগাদ করেত হেব 
এবং আদােয়র হার সে াষজনক পয ােয় 
উ ীত করেত হেব। 
৩। লীজ নবায়েনর ে  সংি  লীিজগণেক  
না শ দান ও ৩ (িতন) বছেরর ঊে  

নবায়েনর ে  সেরজিমন তদ  করেত 
হেব। 
৪। দীঘ িদন যাবৎ য সকল লীজ িহতা 
লীজমািন দান করেছন না, স সকল 
লীজ িহতােক না শ দান ব ক েয়াজেন 
িবিধ মাতােবক লীজ বািতল করত: 
ন নভােব লীজ দান করেত হেব। 
৫। িভিপ স ি র অৈবধ দখলকারীর 
তািলকা রণ করেত হেব এবং অৈবধ 
দখলদার উে েদর  এবং যারা লীজ 
িনেয়েছন তারা ভাগদখল করেছন িকনা স 
িবষেয় ত  এ অিফেস রণ করেত হেব। 
৬। জলা ও উপেজলা হেত লীজমািন আদায় 
করেত হেব। অিপ ত েরর ইজারা 
কায ম িনধ ািরত সমেয়র মে  স  
করত:  অ েমাদেনর জ  রণ করেত 
হেব। 
 

১। অিতির  জলা শাসক 
(রাজ ), িড় াম/ 
উপেজলা িনব াহী অিফসার 
(সকল), িড় াম। 
 (২-৬)। অিতির  জলা 
শাসক (রাজ ), িড় াম/ 

উপেজলা িনব াহী অিফসার/ 
সহকারী কিমশনার ( িম) 
(সকল), িড় াম। 
 
 
 
  
 
 
 
 

  
 

           

  অিপ ত স ি র দািব ও আদায় িববরণীঃ ম ২০১৯  
 

ঃ 
নং 

উপেজলার 
নাম 

তািলকা  
অিপ ত স ি র 

মাট পিরমাণ 
(একের) 

লীজ ত অিপ ত 
স ি র মাট 

পিরমাণ 
(একের) 

দািব 
(২০১৮-২০১৯) 

 

ম ২০১৯ 
মােস 
আদায় 

ি ত 
আদায় 

আদােয়র 
হার 

ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 
১ িড় াম সদর ৮৯৩.৫৩৭৪ ২২.৪৬ ১৪০৪৬৯ ৭৩৪ ৮৭০১ ০৬.১৯%  
২ নােগ রী ৪৯০.৮৬৫ ২৬.৮০৫ ৩০১১১ ০০ ১০৮৫৯ ৩৬.০৬%  
৩ ামারী ২০৯.৯৭ ১২.২৬ ৫৯২০৫ ২১০ ৩২৬২৯ ৫৫.১১%  
৪ লবাড়ী ৩১৮.৩১ ১৩.২৮ ৫৭৩৩১ ০০ ২৭২৮ ০৪.৭৬%  
৫ রাজারহাট ৮২.৭৮৭৫ ০৭.৬৭ ৫২৮০ ০০ ৩৮৫০ ৭২.৯২%  
৬ উিল র ১২৯.৮৫০১ ২৪.৭৪ ১০৯৪৪৭ ০০ ৬৫৫৬২ ৫৯.৯০%  
৭ িচলমারী ৭.৬৬ ০৬.৭৮ ৪৭৮৫ ০০ ১০৭৯৯ ২২৫.৬৮%  
৮ রৗমারী ২৯৭.৫৬৫ ১৯.১৯৫ ৫১৯৬৩৫ ০০ - ০০.০০%  

৯ চর রািজব র - - - ০০ - - 
‘ক’ 

তফশীল  
স ি  নই 

সব েমাট= ২৪৩০.৫৪৫ ১৩৩.১৯০ ৯২৬২৬৩ ৯৪৪ ১৩৫১২৮ ১৪.৫৯%  
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  ১১। হাট-বাজােরর পিরেফির সং া ঃ ম ২০১৯ 

আেলাচনা িস া  বা বায়ন 
া  িতেবদেন দখা যায় এ জলায় মাট হাট-বাজােরর সং া 

১৬৫ । িবেবচ  মাস পয  পিরেফির  হাট-বাজােরর সং া 
১৪৩ । সভায় উপেজলািভি ক  িতেবদন পয ােলাচনায় দখা 
যায় িড় াম সদর  উপেজলায় পিরেফির  নয় এমন  ০৮ , 
রাজারহােট ০৩ , উিল ের ০৬ , রৗমারীেত ০৪  এবং 
রািজব ের ০১  সহ মাট ২২  হােটর পিরেফির হয়িন।  

িড় াম সদর উপেজলার ০৮  হােটর মে  ০১ েত আদালেত 
মামলা থাকায় ও ০১  নদী-ভা নকবিলত হওয়ায় 
পিরেফির করণ স ব হয়িন। িড় াম সদর,উিল র, 

রাজারহাট ও রৗমারী উপেজলায় যসব ক ােল ার  হােটর 
পিরেফির হয়িন সসব হােটর পিরেফির অ েমাদেনর াব 

জ িরিভি েত এ কায ালেয় রণ করার জ   সংি  সহকারী 
কিমশনার ( িম) গণেক  িনেদ শনা দান কেরন। পিরেফির 
সংেশাধনেযা  হেল ত সংেশাধন াব রেণর জ  সভাপিত 
পরামশ  দান কেরন। কান হাটবাজার না বসেল তা ক ােল ার 
হেত বাদ দয়ার েয়াজনীয় ব া হণ করার জ ও িনেদ শনা 
দান কেরন। িতিন হাট-বাজােরর চাি না িভ র জিম বে াব  

কায ম হণ করাসহ কউ অৈবধভােব দখেল থাকেল িবিধ 
মাতােবক উে দ ব ক বে াব  দান করা যেত পাের মেম  

অিভমত  কেরন। িতিন আগামী সভার েব ই িত  উপেজলা 
হেত কমপে  ৫  কের বে াব  নিথ এ অিফেস রণ করেত 
উপেজলা িনব াহী অিফসারগণেক নরায় িনেদ শনা  দান কেরন।   
হাট-বাজারস েহর নীিতমালা মাতােবক ত র অিধে ে র  হাট-
বাজার স েহর ইজারা দান কায ম হেণর পাশাপািশ 
ইজারাল  অথ  হেত িবিধ মাতােবক ভ াট ও আয়কর আদায় কের 
সংি  খােত জমা দান করা হেয়েছ িক না এবং খাস আদায় ত 
অথ  যথাযথখােত জমা হে  িক না  তা যাচাই করেত সভাপিত 
সংি  সকলেক িনেদ শনা দান কেরন।।                                                       
 

১। যসব ক ােল ার  হােটর পিরেফির 
হয়িন নীিতমালা অ যায়ী সসব হােটর 
পিরেফির কায ম ত স  করেত হেব। 
পিরেফির সংেশাধনেযা  হেল ত সংেশাধন 

াব রণ করেত হেব। উপেজলািভি ক হাট 
পিরেফিরর িব ািরত ত  আগামী সভার েব ই 

এ অিফেস রণ করেত হেব। 
২। পিরেফির  না হওয়া হাট-বাজারস হ 
অিবলে  পিরেফির  করেত হেব এবং কান 
হাট-বাজার না বসেল তা িবিধ মাতােবক 
ক ােল ার হেত বাদ িদেত হেব। 
৩। হাট-বাজােরর চাি না িভ র জিম বে াব  
কায ম হণ করাসহ কউ অৈবধভােব দখেল 
থাকেল িবিধ মাতােবক উে েদর ব া হণ 
করেত হেব। 
৪। কান হােটর পিরেফির করার ে  সম া 
থাকেল িমস কস  কের নানীর মা েম 
িবিধ মাতােবক ব া  হণ করেত হেব। 
৫। আগামী সভার েব ই িত  উপেজলা হেত 
কমপে  ৫  কের বে াব  নিথ এ অিফেস 

রণ করেত হেব। 
৬। হাট-বাজারস েহর নীিতমালা মাতােবক 
ত র অিধে ে র  হাট-বাজার স েহর ইজারা 
দান কায ম হেণর পাশাপািশ  হাট-বাজার 

স েহর ইজারাল  অথ  হেত িবিধ মাতােবক 
ভ াট ও আয়কর আদায় কের সংি  খােত 
জমা দান করা হেয়েছ িক না এবং খাস 
আদায় ত অথ  যথাযথখােত জমা হে  িক না  
তা যাচাই করেত করেত হেব। 

১। উপেজলা িনব াহী অিফসার ও 
সহকারী কিমশনার ( িম) 
(সকল) িড় াম। 
 
 

২। অিতির  জলা শাসক 
(রাজ )/ উপেজলা িনব াহী 
অিফসার  (সকল)/ রিভিনউ 
ড  কােল র, িড় াম। 

 

(৩-৫)। উপেজলা িনব াহী 
অিফসার (সকল) ও সহকারী 
কিমশনার ( িম)(সকল), 

িড় াম। 
 ৬। অিতির  জলা শাসক 
(রাজ )/ উপেজলা িনব াহী 
অিফসার  (সকল)/ রিভিনউ 
ড  কােল র, িড় াম। 

 

 
         

 হাট-বাজার লীজ সং া  ত ঃ ম/২০১৯                                                                                               
 

উপেজলা/ 
পৗরসভা/িস  

কেপ ােরশেনর নাম 

মাট 
হাট-

বাজােরর 
সং া 

িবেবচ  
মাস 
পয  
পরীেফ
রী  
হাট-

বাজােরর 
সং া  

চলিত মােস  
পরীেফরী

 হাট-
বাজােরর 
সং া 

ইজারা 
দ  হাট-

বাজােরর 
সং া 

ইজারাহীন 
হাট-

বাজােরর 
সং া 

খাস 
আদায় 
হে  

ইজারাল  
অেথ র 

পিরমাণ 
(বাংলা 
১৪২৬) 

৫% হাের অথ 
৭- িম রাজ  
খােত জমার 

পিরমাণ 

২০% হাের 
অথ 

৭- িম রাজ  
খােতর অধীন 
৪-হাট-বাজার 
খােত জমা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

িড় াম সদর ২৬ ১৮ - ২০ ০৬ ০৬ ৬২২২১৭৮ ৩১১১০৮ ১২৪৪৪৩৬ 

িড় াম পৗরসভা ০১ ০১ - ০১ - - ২৭১৫৩০০ ১৩৫৭৬৫ - 

নােগ রী ২৫ ২৫ - ২০ ০৫ ০৫ ৫৪০৩০৯০ ২৭০১৫৫ ১০৮০৬১৮ 

নােগ রী পৗরসভা ০১ ০১ - ০১ - - ১০৪৩৩৩৩০ - - 

ামারী ২০ ২০ - ১৯ ০১ ০১ ১৩২৩৬৯৯৪ - - 

লবাড়ী ১৪ ১৪ - ১২ ০২ ০২ ৫৬০৯২৯৪ - - 

রাজারহাট ১৭ ১৪ - ১২ ০৫ ০৫ ৯১৭৪৯১০ ৪৫৮৭৪৫ ১৮৩৪৯৮২ 

উিল র ৩২ ২৬ - ২০ ১২ ১২ ৭০২৬৪১৭ - - 

উিল র পৗরসভা ০২ ০২ - ০২ - - ১০৫৮৮৭০০ - - 
িচলমারী ০৫ ০৫ - ০৩ ০২ ০২ ৬২১৫৫০০ ৩১০৭৭৫ ১২৪৩১০০ 
রৗমারী ১৭ ১৩ - ১৬ ০১ ০১ ২৩৮৭৪৪২৪ ১১৯৩৭২১ ৪৭৭৪৮৮৫ 

চর রািজব র ০৫ ০৪ - ০৪ ০১ ০১ ৫৩৪৩০০০ ২৬৭১৫০ ১০৬৮৬০০ 
মাট= ১৬৫ ১৪৩ - ১৩০ ৩৫ ৩৫ ১০৫৮৪৩১৩৭ ২৯৪৭৪১৯ ১১২৪৬৬২১ 

 

 
চলমান পাতা-১০ 



-১০- 
 

    ১২। জলমহাল সং া ঃ ম ২০১৯ 
 

আেলাচনা িস া  বা বায়ন 
রিভিনউ ড  কােল র জানান এ জলায় ২০ (িবশ) একেরর উে  মাট 

জলমহােলর সং া ৫৩ । ত ে  উ ু  ২৩  এবং ব  ৩০ ।  ইজারােযা  
৩০  জলমহােলর মে  ম ণালয় হেত উ য়ন কে র আওতায়  ইজারা 

দান ত জলমহােলর সং া ১১ । এ কায ালয় হেত ইজারা দান ত 
জলমহােলর সং া ৯ । ইজারা দানেযা  জলমহােলর সং া ০১ । 
অবিশ  জলমহােলর মে   মামলা চলমান ০৬ েত,  ভরাট হওয়ার কারেণ 
ইজারা কায ম ব  রেয়েছ ০১ েত এবং নদীগেভ িবলীন ২ । ইজারা 

দান ত ১০  জলমহাল হেত ১৪২৫  বাংলা সেনর া  আয়  ৭০,৭১,৫৬৩/- 
টাকা। ২০ (িবশ) একেরর িনে  মাট জলমহােলর সং া ৯৫ । ইজারা 
বিহ ত কান জলাশয় থাকেল নীিতমালা অ যায়ী স েলার খাস কােলকশেনর 
মা েম আদায় ত অথ সরকাির কাষাগাের জমাদান িনি ত কের এ 
অিফসেক অবিহত করার জ  সংি  উপেজলা িনব াহী অিফসারগণেক পরামশ  

দান কেরন। ২০ একেরর উে  জলাশেয়র িব ািরত ত  এবং ইজারাধীন, 
ইজারা বিহ ত জলাশেয়র ত  িতসভায় রিভিনউ ড  কােল র, িড় াম 
উপ াপন করেবন। উপেজলায় িক পিরমাণ জলাশয় ইজারােযা  রেয়েছ তার 
ইউিনয়নিভি ক ত  িতমােস উপেজলা িনব াহী অিফসারগণেক এ কায ালেয় 

রণ করার জ  সভাপিত িনেদ শনা দান কেরন। 

১। ২০ একেরর িনেচর য সব 
জলমহােলর ইজারা দান স ব 
হয়িন স েলার খাস 
কােলকশেনর মা েম 
আদায় ত অথ সরকাির 
কাষাগাের জমাদান িনি ত 

কের এ অিফসেক অবিহত 
করেত হেব। 
২। ২০ একেরর উে  জলাশেয়র 
িব ািরত ত  এবং ইজারাধীন, 
ইজারা বিহ ত জলাশেয়র ত  

িতসভায় উপ াপন করেত 
হেব।  উপেজলায় িক পিরমাণ 
জলাশয় ইজারােযা  রেয়েছ 
তার ইউিনয়নিভি ক ত  

িতমােস  এ কায ালেয় রণ 
করেত হেব। 

১। উপেজলা িনব াহী 
অিফসার /সহকারী 
কিমশনার ( িম) 
(সকল), িড় াম। 
২। উপেজলা িনব াহী 
অিফসার(সকল), 

িড় াম / রিভিনউ 
ড  কােল র, 
িড় াম। 

 

  
 

  ১৩। এল এ কস সং া ঃ ম ২০১৯ 
 

 

আেলাচনা িস া  বা বায়ন 
িম অিধ হণ শাখা, িড় াম  হেত া  ত  িন প:  

মাট এলএ 
কেসর সং া 

গেজেট কািশত 
এল,এ কেসর 

সং া 

নামজারীর সং া বািতল ত এল,এ 
কেসর সং া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১৯৪৮ ১৯৮২ ১৯৪৮ ১৯৮২ ১৯৪৮ ১৯৮২ ১৯৪৮ ১৯৮২ 
৩৮৪ ৩৩৩ ১৭৯ ২৯০ ১৩৬ ২৭২ ৬ ১৩ 

অিতির  িম অিধ হণ কম কত া সভায় জানান, ১৯৪৮ সেনর জ ির ম দখল 
আইেনর আওতায়  ৪৮  অিন  এল এ কেসর ক  বা বায়েনর ত য়নপ  
চেয় ত াশী সং া বরাবর প  দয়া হেয়েছ। গেজেট কািশত ১৭৯  কেসর 

মে  ৩৩  কেসর নামজারী করা হয়িন, অবিশ  কেসর গেজেটর  কিপ 
সং হ সােপে  নামজারী করা হেব। গেজেট কািশত য সকল এল, এ কেসর 
তফিসল  স ি র নামজারী হয়িন স সকল এল,এ কেসর তফিসল  
স ি  নামজারী কায ম হণ ব ক আগামী সভার েব  িন ি করেণর 

েয়াজনীয় ব া হণ কের িতেবদন রেণর জ  িম অিধ হণ 
কম কত ােক অ েরাধ কেরন। সভাপিত ক  বা বায়েনর ত য়নপ  রেণর 
জ  তািগদ প  দােনর পরামশ দন।  
১৯৮২ সেনর াবর স ি  অিধ হণ ও ম দখল অ ােদশ এর আওতায় 
২৭২ র নামজারী স  হেয়েছ মেম সভায় জানােনা হয়। গেজেট িরত 
কস িলর মে  ইেতামে  গেজট কািশত হেয়েছ িক না স িবষেয় খ জ 
নয়া হে । সভাপিত এল, এ কেসর গেজেটর িভি েত সংি  ত াশী সং ার 

নােম অিধ হণ ত জিমর নামজারী স াদন করার জ  সংি েদর িনেদ শ 
দান কেরন। অিধ হণ ত কান স ি  ি র নােম নামজাির হেয় থাকেল 

তা ত বািতেলর েয়াজনীয় ব া হণ, সংি  খিতয়ােনর িবপরীেত এল,এ 
কস ন র িলখার জ  এবং এল,এ কস রিজ ার হাল নাগাদ রাখার জ ও 

িনেদ শ দান কেরন। িম ম ণালয়, শাখা-৪ হেত গত ১৭/১০/১৯৯ ইং তািরেখ 
জারী ত ারেকর িভি েত  ১৯৪৮ সােলর আইন এবং ১৯৮২ সােলর 
অ ােদেশর আওতায়  এল এ কেসর গেজট কাশনার ব া ন/২০১৯ 
মােসর মে  াশ া ােমর মা েম স  িনি ত করেত সভাপিত সংি  
সকলেক িনেদ শনা দান কেরন।  

১। ১৯৪৮ সেনর য  ৪৮  
অিন  এল এ কস আেছ তার 
গেজট সং হ ব ক ত নামজািরর 
ব া হণ করেত হেব এবং এ 

িবষেয় সংি  দ ের প  রণ 
করেত হেব।  
২। ১৯৪৮ সােলর জ রী ম 
দখল আইেনর আওতায় িজত 
কস িলর মে  অিন ি  
কস িল ( ত াশী সং া ক ক 
েয়াজনীয় কাগজপ  দািখেলর 

অভােব) িন ি র েয়াজনীয় 
ব া হণ করেত হেব। 

৩। অিধ হণ ত কান স ি  
ি র নােম নামজাির হেয় 

থাকেল তা ত বািতেলর 
েয়াজনীয় ব া হণ, সংি  

খিতয়ােনর িবপরীেত এল,এ কস 
ন র িলখেত হেব এবং এল,এ 
কস রিজ ার হাল নাগাদ রাখেত 

হেব। 
৪। িম ম ণালয়, শাখা-৪ হেত 
গত ১৭/১০/১৯৯ ইং তািরেখ 
জারী ত ারেকর িভি েত  
১৯৪৮ সােলর আইন এবং ১৯৮২ 
সােলর অ ােদেশর আওতায়  এল 
এ কেসর গেজট কাশনার 

ব া ন/২০১৯ মােসর মে  
াশ া ােমর মা েম স  

িনি ত করেত হেব। 
 

(১-২)। িম 
অিধ হণ কম কতা, 

িড় াম। 
৩। অিতির  িম 
অিধ হণ কম কতা, 

িড় াম। 
৪। সহকারী 
কিমশনার ( িম) 
(সকল) , িড় াম/ 
অিতির  িম 
অিধ হণ কম কতা, 

িড় াম 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

         চলমান পাতা-১১ 
 



-১১- 
 
 

    ১৪। সরকাির স ি  সং া  দওয়ািন মামলা: ম ২০১৯ 
 
 

আেলাচনা িস া  বা বায়ন 
সহকারী কিমশনার, আরএম শাখা ক ক দািখল ত িতেবদন 
পয ােলাচনায় দখা যায় ম/২০১৯ মাস পয  খাস জিম সং া  ল 
মামলা ১১৩৭  । অিন  মামলার সং া ১১২৫ , আিপল মামলা 
১২০ । অিপ ত স ি  সং া  ল মামলা ৮৮২ । অিন  
মামলার সং া ৮৭৪  এবং আিপল ০৪ । সভাপিত ইেতা েব 
সরকােরর পে  রায় হওয়া মামলা  স ি   সরকােরর দখেল 
রাখার েয়াজনীয় ব া হেণর জ  সভায় ােরাপ করা হয়। এ 
ছাড়াও সরকার িবপে  রায়/িড ী ত মামলাস হ তামািদ ময়ােদর 
মে ই ছািন/আপীল/িরিভশন দােয়েরর েয়াজনীয় ব া হেণর 
জ  পরামশ  দান কেরন। িতেবেদন দখা যায় য, ১ মােসর 
অিধক পি ং এসএফ এর সং া ১৫৮ । সভাপিত মামলার 
তািলকা আর এম শাখা হেত সং হ ব ক  পি ং এস এফ এর জবাব 

রেণর িবষেয় সহকারী কিমশনার ( িম) গণেক পরামশ দান 
কেরন। ০১(এক) মােসর অিধক পি ং এস,এফ আগািম সভার েব ই 
উপেজলা পয ােয় িন ি  কের ে র কাটায় িনেয় আসা িনি ৎ 
করেত এবং পি ং এস এফ এর ত  আগামী ৭ (সাত) িদেনর মে  
এ অিফেস রণ করার জ  সহকারী কিমশনার( িম)গণেক 
িনেদ শনা দান কেরন। সরকাির াথ সংি  মামলার পির ি েত 
ত রকড সরবরােহর েয়াজনীয় ব া হণ করেত  সহকারী 

কিমশনার,  রকড ম শাখােক পরামশ দান কেরন।  িতিন এস এফ 
রেণ সেবা   অ ািধকার  িদেত উপেজলা িনব াহী অিফসার ও 

সহকারী কিমশনার ( িম)গণেক পরামশ দান কেরন।  
না শ/সমেনর সােথ আরিজর কিপ যােত রণ করা হয় স িবষেয় 

িব  িজিপ/এিজিপ(সকল) ও িভিপ কৗ লী, িড় ামেক েয়াজনীয় 
ব া হেণর  জ  সভাপিত অ েরাধ কেরন। 

 

১। ইেতা েব সরকােরর পে  রায় হওয়া 
মামলা  স ি   সরকােরর দখেল রাখার 
েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব। 

২। সরকােরর িবপে  রায় হওয়া মামলার ে   
সরকার পে  মামলা পিরচালনায় কান  বা 
গািফলিত আেছ িকনা তা খিতেয় দখেত হেব এবং 
মামলা েলা িনধ ািরত সমেয়র মে  যথা  
আিপল দােয়েরর ব া হণ করেত হেব। 
সরকােরর িবপে  রায় হেল ত আপীল দােয়র 
করেত হেব।  
৩। সরকাির াথ সংি  মামলার াপাের িব  
সরকাির কৗ লীর সােথ  এস,এফ িবষেয় 
সতকতার সােথ েয়াজনীয় কায ম হণ করেত 
হেব এবং  িব  সরকাির কৗ লীর সােথ সম য় 
করেত হেব। 
৪। মামলার তািলকা আর এম শাখা হেত 
সং হ ব ক পি ং এস এফ এর জবাব জ ির 

রণ িনি ৎ  করেত হেব।   
৫। ১ মােসর অিধক পি ং এস এফ আগািম সভার 

েবই ে র কাটায় নািমেয় এেন অ গিত 
িতেবদন এবং অবিশ  পি ং এস এফ এর ত  

আগামী ৭ (সাত) িদেনর মে   এ অিফেস রণ  
করেত হেব ।  
৬। না শ/সমেনর সােথ আরিজর কিপ  রণ 
করেত হেব। 
 

১। সহকারী কিমশনার 
( িম), সকল, িড় াম ।   
২। অিতির  জলা শাসক 
(রাজ ), িড় াম /িব  
সরকাির কৗ িল, 

িড় াম। 
৩। সহকারী কিমশনার 
( িম), সকল, িড় াম 
/িব  সরকাির কৗ িল 
/িব  িভিপ কৗ লী, 

িড় াম। 
(৪-৫)। সহকারী কিমশনার 
( িম)(সকল), িড় াম 
/সহকারী কিমশনার 
(আর,এম)শাখা / ইউিনয়ন 

িম সহকারী কম কতা/ 
ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী 
কম কতা (সকল), 

িড় াম। 
৬। িব  িজিপ/এিজিপ 
(সকল) ও িভিপ কৗ লী, 

িড় াম। 

               
 

                                                                                        
             

    
১৫। র  সা িফেকট মামলা সং াঃ ম ২০১৯  
 
 

আেলাচনা িস া  বা বায়ন 
সভায় র  সা িফেকট মামলার বিণ ত ত  অযায়ী দখা যায় ম 
২০১৯ মাস পয  অিন ি ত র  সা িফেকট মামলার সং া 
২৭৪ , িবপরীেত দািবর পিরমাণ =২০,৪৩,৫১৫/- টাকা। ম/২০১৯ মােস  
কান উপেজলায় র  সা িফেকট মামলা দােয়র না হওয়ার িবষয়  

খিতেয় দখেত অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িড় াম /উপেজলা 
িনব াহী অিফসার (সকল), িড় ামেক িনেদ শনা দান কেরন। সভাপিত 
অিন ি ত র  সা িফেকট মামলা ততম সমেয় িন ি করেণ 
এখন থেক স ােহ ০১ িদন  ধায কের র সা িফেকট আদালেতর 
কায ম পিরচালনার জ  সহকারী কিমশনার ( িম) গণেক পরামশ 
দান কেরন। স ক সমেয় তদ  িতেবদন রণ, মামলা িন ি করণ, 

উভয় পে র নানী হণাে  মামলা ত িন ি র জ  সহকারী 
কিমশনার ( িম) গণেক িনেদ শনা দান করা হয়। সরকাির দাবী আদায় 
আইন, ১৯১৩ অ যায়ী বেকয়া আদায়েযা  হাি ং এর িবপরীেত র  
সা িফেকট মামলা দােয়র িনি ত করার জ  সা িফেকট 
অিফসারগণেক অ েরাধ কেরন।   উপেজলার অিন  র  
সা িফেকট মামলা িন ি েত অিধকতর মেনােযাগী হওয়াসহ মািসক 
িন ি র ল মা া িনধ ারণ করেত সহকারী কিমশনার ( িম)গণেক 
পরামশ  দান কেরন। িতিন র  সা িফেকট মামলা  জিমর 
নামজারী অ েমাদেনর িবষেয় সতক থাকার জ  এবং ইউিনয়ন িম 
অিফসস হ পিরদশ নকােল সংি  রিজ ারস হ সহকাের যাচাই 
করার জ  দািয় রত /পিরদশ নকারী কম কতােক অ েরাধ কেরন। 

১।  কান উপেজলায় র  সা িফেকট মামলা 
দােয়র না হওয়ার িবষয়  খিতেয় দখেত   এবং 
বড় বড় বেকয়াধারীেদর িব ে  র  সা িফেকট 
মামলা দােয়র করেত হেব। 
২। র  সা িফেকট মামলার িন ি করেণ স ােহ 
০১ িদন আলাদাভােব ধায কের  আদালেতর 
কায ম পিরচালনা করেত হেব।  
৩। সরকাির দািব আদায় আইন ১৯১৩ অ যায়ী 
বেকয়া আদায়েযা  হাি ং এর িবপরীেত  িম 
উ য়ন কর আদােয়র ােথ যথাসমেয় র  
সা িফেকট মামলা দােয়র করার জ  সা িফেকট 
অিফসারগণ ইউিনয়ন িম  সহকারী 
কম কতা/দািয় া  ইউিনয়ন    িম উপ-সহকারী 
কম কতােক েয়াজনীয় িনেদ শনা দান করেবন। 
৪।   উপেজলার অিন  র  সা িফেকট 
মামলা িন ি েত অিধকতর মেনােযাগী হওয়াসহ 
মািসক িন ি র ল মা া িনধ ারণ করেত হেব। 
৫। র  সা িফেকট মামলা  জিমর নামজারী 
অ েমাদেনর িবষেয় সতক থাকেত হেব এবং 
ইউিনয়ন িম অিফসস হ পিরদশ নকােল সংি  
রিজ ারস হ সহকাের যাচাই করেত হেব। 

১। অিতির  জলা 
শাসক (রাজ ) 

, িড় াম/ উপেজলা 
িনব াহী অিফসার 
(সকল), িড় াম। 
(২-৩)।  উপেজলা 
িনব াহী অিফসার(সকল), 

িড় াম ও সহকারী 
কিমশনার ( িম) 
(সকল), িড় াম। 
(৪-৫)। সহকারী 
কিমশনার ( িম) 
(সকল), িড় াম। 
 
 
 
  
  
 
 

 
চলমান পাতা-১২ 

 



-১২- 
    র  সা িফেকট মামলার িববরণীঃ ম ২০১৯ মাস 

উপেজলা গতমাস 
পয  

অিন ি
ত র  

সাঃ মাঃ 
সং া 

চলিত 
মােস 

দােয়র ত 
র  সাঃ 

মাঃ 
সং া 

চলিত 
মােস 
দােয়র 

ত 
মামলার 
দািবর 
টাকার 
পিরমাণ 

মাট 
র  সাঃ 

মাঃ 
সং া 
(২+৩) 

মাট র  
সাঃ মাঃ 
দািবর 
টাকার 
পিরমাণ 

(৩+৪) নং 
কলােমর 
দািবর 
টাকার 
পিরমাণ 

চলিত 
মােস 

িন ি  
ত র  

সাঃ মাঃ 
সং া 

আদায় ত 
টাকার 
পিরমাণ 

লাই/১৮ 
হেত চলিত 
মাস পয   

ি ত 
আদায় ত 

টাকার 
পিরমাণ 

মাট 
অিন ি ত 

র  সাঃ 
মামলার 
সং া 

মাট 
অনাদায়ী 
টাকার 

পিরমাণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

িড় াম সদর ১০০ ০০ ০০ ১০০ ৬২৮৬৭১ ০০ ০০ ২১৩৪৪ ১০০ ৬২৮৬৭১ 

নােগ রী ৬১ ০০ ০০ ৬১ ১২০৭০৯ ০০ ০০ ৮৮৫০০ ৬১ ১২০৭০৯ 
ামারী ০৫ ০০ ০০ ০৫ ৫৮১৯৯ ০০ ০০ ০০ ০৫ ৫৮১৯৯ 

লবাড়ী ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ 
রাজারহাট ০৪ ০০ ০০ ০৪ ৭১০৭১ ০০ ০০ ০০ ০৪ ৭১০৭১ 
উিল র ৮৭ ০০ ০০ ৮৭ ৯২৫২৭১ ০১ ৭৯২৪ ১৪৩৮৪৭ ৮৬ ৯১৭৩৪৭ 
িচলমারী ০৫ ০০ ০০ ০৫ ৮৭৯০ ০০ ০০ ০০ ০৫ ৮৭৯০ 
রৗমারী ০৪ ০০ ০০ ০৪ ৪০৮৭৫ ০০ ০০ ০০ ০৪ ৪০৮৭৫ 

চর রািজব র ০৯ ০০ ০০ ০৯ ১৯৭৮৫৩ ০০ ০০ ০০ ০৯ ১৯৭৮৫৩ 

সব েমাট= ২৭৫ 
 

০০ ০০ ২৭৫ ২০৫১৪৩৯ ০১ ৭৯২৪ ২৫৩৬৯১ ২৭৪ ২০৪৩৫১৫ 
 

 

 
 ১৬।   জনােরল সা িফেকট মামলা সং াঃ ম ২০১৯  
 
 

 

আেলাচনা িস া  বা বায়ন 
জনােরল সা িফেকট আদালত েলােত মামলা দােয়র ও িন ি র 

পিরসং ান সভায় েল ধরা হয়। পিরসং ােন দখা যায় য, ম ২০১৯ 
মাস পয   মাট মাক মার সং া 2৬৬৪ , িবপরীেত দািবর পিরমাণ  
=১৬,৩২,৯৫,৮৬৮/১৩ টাকা। ম ২০১৯ মােস জলা শাসেকর 
কায ালয়, িড় ােম ৭ , উিল র উপেজলায় ১৫  এবং িচলমারী 
উপেজলায় ৫  সহ মাট ২৭  মামলা িন ি  করা হেয়েছ। 
িন ি ত মামলার িবপরীেত আদায় =৯২,৫৮,১৩/০০ টাকা। িব ািরত 
আেলাচনাে  সভাপিত অিন  মামলাস হ  ত িন ি করেণ উপেজলা 
িনব াহী অিফসারগণেক িবধামত স ােহ ০১ িদন ধায  কের এবং 

েয়াজেন  অিতির  সমেয় সা িফেকট আদালত পিরচালনা করার 
পরামশ  দান কেরন এবং মােস কমপে  ৫  কের মামলা িন ি  
করার ল  িনধ ারেণর পরামশ  দান কেরন। এছাড়া িতিন মামলা 
পয ােলাচনা কের বাদীপে র তদারিকর অভাব পিরলি ত হেল য়াজেন 
ি সংগত বার সময় িদেয় সরকাির দািব আদায় আইন ১৯১৩ এর 

সংি  িবধানমেত মামলা খািরজ করার েয়াজনীয় ব া হেণর জ  
সংি  সকলেক িনেদ শনা দান কেরন। াংেকর মামলার ে  
অ পি ত থাকেল বাংলােদশ াংক ও সংি  াংেকর ধানেক প  
দয়ার পরামশ  দান কেরন।  িতিন উপেজলা িষ ঋণ কিম র সভা 

িনয়িমত করার জ  সংি  সকলেক অ েরাধ কেরন।  জনােরল 
সা িফেকট মামলার িন ি র হার  ি সহ সা িফেকট মামলা  
িচি ত শীষ খাতকেদর িব ে  অ ািধকার িভি েত আইনগত ব া 
হণ অ াহত রাখার জ  িনেদ শনা দন। সরকাির পাওনাদার ক ক 
া িরত পাওনা পিরেশােধর ড েম সহ মামলা িন ি র আেবদন 

থাকেল তা িন ি  করার জ  সভাপিত সংি  সকলেক পরামশ দান 
কেরন। জনােরল সা িফেকট মামলা িন ি েত অিধকতর তৎপর 
হওয়ার জ  সভাপিত সকল সা িফেকট অিফসারেক অ েরাধ জানান। 

১। সরকাির দািব আদায় আইন ১৯১৩ অ যায়ী সরকাির 
পাওনা আদােয়র লে  অিন  জনােরল সা িফেকট 
মামলাস হ হেত মােস কমপে  ৫  কের মামলা 
িন ি  করেত হেব । 
২।  স ােহ িবধামত ০১ িদন ধায  কের েয়াজেন  
অিতির  সমেয়  আদালত পিরচালনার মা েম 
িতমােস কমপে  ০৫  মামলা  িন ি  করেত হেব। 

৩। মামলা পয ােলাচনা কের বাদীপে র তদারিকর 
অভাব পিরলি ত হেল য়াজেন ি সংগত বার সময় 
িদেয় সরকাির দািব আদায় আইন ১৯১৩ এর সংি  
িবধানমেত মামলা খািরজ করার েয়াজনীয় ব া 
হণ করেত হেব। 

৪। াংেকর মামলার ে  অ পি ত থাকেল 
বাংলােদশ াংক ও সংি  াংেকর ধানেক প  
দান করেত হেব। 

৫। িনয়িমত উপেজলা িষ ঋণ কিম র সভা করেত 
হেব। 
৬। জনােরল সা িফেকট মামলার িন ি র হার  ি  
করেত হেব এবং   শীষ খাতকেদর িচি ত কের তােদর 
িব ে  অ ািধকার িভি েত আইনগত ব া হণ 
অ াহত রাখেত হেব। 
৭। সরকাির পাওনাদার ক ক া িরত পাওনা 
পিরেশােধর ড েম সহ মামলা িন ি র আেবদন 
থাকেল তা িন ি  করেত হেব। 
৮। জনােরল সা িফেকট মামলা িন ি েত অিধকতর 
তৎপর হেত হেব। 
 

(১-৩)। উপেজলা িনব াহী অিফসার 
(সকল), িড় াম / জনােরল 
সা িফেকট অিফসার, িড় াম 
কােল েরট, িড় াম।  
(৪-৮)। সংি  সকল। 

  

          চলমান পাতা-১৩ 
 
 
 
 
 
 



-১৩- 
 

   জনােরল  সা িফেকট মামলার িববরণীঃ ম ২০১৯ 
 

উপেজলার নাম চলিত মােস 
দােয়র ত 

কেসর 
সং া  

দািব ত টাকার 
পিরমাণ 

মাট 
জনােরল 

সা িফেকট 
কস সং া 

মাট দািব ত 
টাকার পিরমাণ 

চলিত মােস 
িন ি ত 

জনােরল 
সা িফেকট 
কস সং া 

আদায় ত 
টাকার 

পিরমাণ 

মাট 
অিন ি ত 

জনােরল 
সা িফেকট 
কেসর সং া 

মাট অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 
জলা শাসেকর 

কায ালয়, 
িড় াম 

- - ৩৮০ ৪২৪২২৪৮৩/০০ ০৭ ৫১০৩৯২/০০ ৩৭৩ ৪১৯০৯১৮১/০০ 

িড় াম সদর - - ৪১০ ৩৪২২৬৬৪/০০ - - ৪১০ ৩৪২২৬৬৪/০০ 

নােগ রী - - ৪২৮ ১৯৯৬৪২৪১/০০ - - ৪২৮ ১৯৯৬৪২৪১/০০ 
ামারী - - ২০৬ ১৫১০৭৫৯৮/০০ - - ২০৬ ১৫১০৭৫৯৮/০০ 

লবাড়ী - - ১৮৮ ১১০৫২০৪৫/০০ - - ১৮৮ ১১০৫২০৪৫/০০ 
রাজারহাট - - ১৭৯ ৭৪৪৩৫২৫/০০ - - ১৭৯ ৭৪৪৩৫২৫/০০ 
উিল র - - ৩৮৬ ১৯০৫০১৪৮/০০ ১৫ ৩৫৪০০৯/০০ ৩৭১ ১৮৬৯৬১৩৯/০০ 

িচলমারী - - ৪১০ ৭৪৬৯২০৩/১৩ ০৫ ৬১৪১২/০০ ৪০৫ ৭৪০৭৭৯১/১৩ 

রৗমারী - - ৬৫ ৬২২৪০০৯/০০ - - ৬৫ ৬২২৪০০৯/০০ 

চর রািজব র - - ৩৯ ১২৬৪৬৭৫/০০ - - ৩৯ ১২৬৪৬৭৫/০০ 
সব েমাট= - - ২৬৯১ ১৬৪২২১৬৮১/১৩ ২৭ ৯২৫৮১৩/০০ ২৬৬৪ ১৬৩২৯৫৮৬৮/১৩ 

 

   ১৭।  িমস মাক মা সং া ঃ ম ২০১৯ 
 

   অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িড় াম সভায় িমস মাক মা সং া  িববরণী ছক আকাের উপ াপন ক রনঃ 
 

আেলাচনা িস া  বা বায়ন 
িমস কস িন ি র িবষেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা করা হয়। িড় াম 
সদর,নােগ রী, ামারী, উিল র ও রৗমারী উপেজলায় িমস কস িন ি র হার 
কম হওয়ায় সভাপিত অসে াষ কাশ কেরন। িতিন স কভােব নামজারী কস 
িন ি  না হওয়ার কারেণ িমস কেসর সং া ি  পাে  মেম   অিভমত  
কেরন। স ি েত িতিন স কভােব নামজারী কস িন ি র উপর  দয়ার 
জ   সহকারী কিমশনার( িম)গণেক িনেদ শনা দান কেরন ও িমস কেসর সং া 
যেনা ি  না পায় স লে  সংি  সকলেক সতক থাকার  পরামশ  দান কেরন। 

সভাপিত িনিদ  কম পিরক না ণয়ন কের মাসওয়াির ল  িনধ ারেণর মা েম  
অিন  িমস কসস েহর িন ি র হার  ততম সমেয় সে াষজনক পয ােয় উ ীত 
করার  জ  সহকারী কিমশনার ( িম) গণেক িনেদ শনা দন। িব  ‘খ’ তফিসল  
স ি র রকড  সংেশাধন সং া  আেবদন ত িন ি  করেত এবং সংেশািধত 
খিতয়ােনর কিপ জলা রকড েম রণ করেত সহকারী কিমশনার ( িম) গণেক 
িনেদ শ দান কেরন। িমস মাক মা িল ত িন ি  করার  জ  উপেজলা মািসক 
রাজ  সভায় আেলাচনার েয়াজনীয় ব া নয়ার জ  উপেজলা িনব াহী 
অিফসার(সকল), িড় ামেক অ েরাধ করা হয়। 

১। িমস কেসর সং া যেনা ি  না পায় স 
লে  সংি  সকলেক সতক থেক 
স কভােব নামজারী করেত হেব। 
২। িনিদ  কম পিরক না ণয়ন কের 
মাসওয়াির ল  িনধ ারেণর মা েম  অিন  
িমস কসস েহর িন ি র হার  ততম সমেয় 
সে াষজনক পয ােয় উ ীত করেত হেব। 
৩। িব  ‘খ’ তফিসল  স ি র রকড  
সংেশাধন সং া  আেবদন ত িন ি  করেত 
এবং সংেশািধত খিতয়ােনর কিপ জলা 
রকড েম রণ করেত হেব। 

৪। িমস মাক মা িল ত িন ি  করার  
জ  উপেজলা মািসক রাজ  সভায় 
আেলাচনার েয়াজনীয় ব া হণ করেত 
হেব। 

(১-৩)। সহকারী কিমশনার 
( িম) (সকল), িড় াম। 
৪। উপেজলা িনব াহী অিফসার 
(সকল), িড় াম।   

  

  িমস মাক মা সং া  িববরণীঃ ম ২০১৯ 
 

 
 

ঃ 
নং 

উপেজলার 
নাম 

ব বত  মাস 
পয  অিন  

িমস 
মাক মার 
সং া 

ম/১৯ মােস 
দােয়র ত িমস 

মাক মার 
সং া 

মাট িমস 
মাক মার 

সং া 

ম/২০১৯ মােস 
িন ি ত িমস 

মাক মার 
সং া 

ম/২০১৯ মাস পয  
িন ি ত িমস 
মাক মার সং া 

মাট অিন  
িমস 

মাক মার 
সং া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ 
িড় াম 
সদর 

১৭৩ ০৮ ১৮১ ০৭ ৭৮ ১৭৪ 

২ নােগ রী ৯৩ ০১ ৯৪ ০১ ৪৩ ৯৩ 
৩ ামারী ৪৪১ ০০ ৪৪১ ০০ ৯৭ ৪৪১ 
৪ লবাড়ী ১০ ০০ ১০ ০০ ০৭ ১০ 
৫ রাজারহাট ১৫ ০১ ১৬ ০০ ১০ ১৬ 
৬ উিল র ১০৫ ০৫ ১১০ ০৬ ৪৬ ১০৪ 
৭ িচলমারী ০২ ০০ ০২ ০০ ০০ ০২ 
৮ রৗমারী ৭৫ ০০ ৭৫ ০১ ১০ ৭৪ 
৯ চর রািজব র ২৬ ০০ ২৬ ০০ ০৩ ২৬ 
 সব েমাট= ৯৪০ ১৫ ৯৫৫ ১৫ ২৯৪ ৯৪০ 
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   ১৮।  ইেনােভশন সং া ঃ  ম ২০১৯ 

                আেলাচনা িস া  বা বায়ন 
মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা ঘািষত িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম ােণর অংশ 
িহেসেব “Service at Doorsteps” বা জনগেণর দারেগাড়ায় ই- সবা পৗঁছােনা 
িনি ত করাসহ ধানম ীর কায ালেয়র একেসস  ইনফরেমশন (এ আই) 

া ােমর উে ােগ নাগিরক সবা সহজীকরেণর জ   ইেনােভশন কায মেক 
আরও গিতশীল করার লে  সভাপিত িড় াম জলার জলা ও উপেজলা পয ােয়র 
রাজ  শাসেনর সকল কম কতােক তােদর   দ ের িম সবা াি র িবষেয় 
সেচতন করার জ  এবং িম সবা িবষেয় ইেনােভ ভ উে াগ স েক সি য় 
হওয়ার জ  অ েরাধ কেরন। 
সভাপিত বেলন সমেবত বা সমবায়িভি ক য়াস য কান সফলতার মা ােক 
ব েণ বিধ ত কের। ণ ল পয ায় থেকই ল উ াবন িচত হয়। আর সে ে  
সাফে র স াবনাও থােক অেনক বশী। সবা দান বা সািভ স ডিলভািরেক 
কীভােব আেরা জনগেণর কাছাকািছ িনেয় যাওয়া যায় স লে   এ কায ালেয়র 
রাজ  শাখা/আরএম শাখা/ িম অিধ হণ শাখাসহ রাজ  শাসেনর মাঠ পয ােয়র 
অিফসস েহ সবা দােন উ াবনী চচ া করার পরামশ  দান কেরন।  

১। নাগিরক সবা সহজীকরেণর জ   ইেনােভশন 
কায মেক আরও গিতশীল করার লে  সভাপিত 

িড় াম জলার জলা ও উপেজলা পয ােয়র রাজ  
শাসেনর সকল কম কতােক তােদর   দ ের 
িম সবা াি র িবষেয় সেচতন করার জ  এবং 
িম সবা িবষেয় ইেনােভ ভ উে াগ িনেয় সি য় 

হেত হেব। 
২। রাজ  শাখা/আরএম শাখা/ িম অিধ হণ 
শাখাসহ উপেজলা িম অিফস/ ইউিনয়ন িম 
অিফসস েহ সবা দােন উ াবনী চচ া করত হেব। 
 

(১-৩)। 
সংি ট 
সকল 
কম কতা। 

                

 ১৯। িবিবধঃ 
দা িরক কােজ গিতশীলতা আনয়েণর লে  উপেজলা হেত িরত মািসক িরেপাট- িরটান  ও মািসক রাজ  সভায় হীত িস া স হ বা বায়ন 

অ গিত িতেবদন িতমােসর িনধ ািরত সমেয়র মে  এ কায ালেয়র রাজ  শাখায় পৗঁছােনা িনি ত করার  িবষেয় আেলাচনা করা হয়। িম সবা দােনর 
ে  পিরলি ত /সম ািদ িরকরণােথ  আরও তা ও জবাবিদিহতা ি সহ ণগত ও মােনা য়েনর লে   আেলাচনাে  িন বিণ ত িস া  হীত হয়: 

 (১) ইউিনয়ন িম সহকারী কম কতা/ইউিনয়ন িম উপ সহকারী কম কতাগণ বছেরর েতই ীয় অিধে ে র িত  হাি ং এর িবপরীেত 
িম উ য়ন কেরর দািব িনধ ারণ ব ক িম উ য়ন কর আদায় কের থােকন। অেনক ে  িমর মািলক ত র িম উ য়ন কর িবষেয় 

জানেত পােরন না। ফেল েণািদত হেয় িম উ য়ন কর পিরেশােধ আ হী হন না। সভাপিত  বছেরর েতই িত  মৗজার েত ক 
হাি ং এর স ক দািব িনধ ারণ ব ক হাি ং মািলকেক না শ দানসহ ত র িনকট া  িম উ য়ন কর/িডিসআর িফ/লীজমািনসহ 

অ া  সরকাির পাওনা উে খ কের মাবাইল অ াপেসর মা েম অথবা স ৃ ত অ  কান ভােব বছেরর েতই  না শ দােনর  
িবষেয় উ াবনী িচ া বা বায়েনর উে াগ হণ করা যেত পাের মেম সকলেক পরামশ দান কেরন। ফেল িম উ য়ন করসহ অ া  
আদায় কায ম সহজ হেব এবং  আদােয়র হার ায় শতভাগ উ ীত  করা স ব হেব। ফেল  িম উ য়ন কর ও অ া  সরকাির কর 
দােনর সময় িম মািলকগণ অ  খরচ ও েমর মা েম  হয়রািন লাঘব  ও অিতির  অথ েয়র হাত থেক রহাই পােবন। সই সােথ 

সরকােরর রাজ  আদায় অেনকাংেশ ি  পােব। 
 

 (২) িম আপীল বাড, ঢাকা’র ০১ ন ২০১৭ ি ঃ তািরেখর ৩১.৮২.০০০০.১১.০০৬.০০১.১২.২৩৮/১ নং ারকপে র িনেদ শনার আেলােক 
েত ক উপেজলা িম অিফেস রাতন নিথ ও রকড েলা  িমক অ যায়ী ও বৎসর অ যায়ী  ণীিভি ক িব  কের রাখেত হেব। 
ু নিথ ব াপনা বা বায়ন করা হেল অ  সমেয় য কান নিথ উ তন ক পে র চািহদা মাতােবক রণ করা স ব হেব। য সব 

উপেজলা িম অিফেস এভােব নিথ িব  করা হেয়েছ সখান থেক অিভ তা অজন কের এ িবষেয় কায কর পদে প হণ করার জ  
সহকারী কিমশনার( িম)(সকল), িড় ামেক পরামশ  দান কেরন। 

(৩)   িম সং ার বাড,ঢাকা’র ৩০ ম ২০১৯ ি ঃ তািরেখর ৩১.০২.০০০০.০১৫.০২.০২১.১৮.১০৯  নং ারেকর পিরে ি েত উপেজলা হেত 
িরত  মািসক  িরেপাট  িরটাণ  আবি কভােব িতমােসর ৩০/৩১ তািরেখর ( শষ কম িদবস)  মে  ও মািসক জলা রাজ  সভায় হীত 

িস া  বা বায়েনর অ গিত িতেবদন এবং উপেজলা রাজ  সভার কায িববরণী িতমােসর ১০ তািরেখর মে  এ  কায ালেয়র রাজ  
শাখায় রণ িনি ত করার জ  সংি  সকলেক নরায় িনেদ শনা দন। উে  য, ত র উপেজলার সংি  িববরণীস হ িনধ ািরত 
সমেয়র মে  এ কায ালেয় পাওয়া না গেল  িতেবদন/িববরণী উ তন ক পে র িনকট রণ করা হেব  য সকল উপেজলা  
িনধ ািরত সমেয়র মে  িরেপাট/িরটাণ  রণ কেরেছন তােদরেক ধ বাদ জানােনা হয় এবং য সকল উপেজলা হেত পাওয়া যায়িন তােদর 
িবষেয় অসে াষ কাশ করা হয়। 

 
 

 
 
 

পিরেশেষ আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায়  সভাপিত উপি ত সকলেক আ িরক ধ বাদ জানান ও  এ জলার জলা,উপেজলা ও ইউিনয়ন 
পয ােয়র রাজ  শাসেনর িবিভ  দ েরর কােজর গিতশীলতা ি র লে  িম ম ণালয়/ িম সং ার বাড ক ক ণীত পিরপে র িবধান অ সরেণর পাশাপািশ 
ন ন কম পিরক না হেণর জ  উে াগ হেণর অ েরাধ জানান। ত  ি  িনভর দশ গড়ার লে  সকেলর আ িরক সহেযািগতা কামনা কের এবং  একই 
সােথ ইেনােভ ভ আইিডয়া িনেয় িম সবােক আরও গিতশীল করার সব া ক েচ া হেণর অ েরাধ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়। 

 

 
                                                                                                              

                   া িরত/- 
          ( মাছাঃ লতানা পারভীন) 

      জলা শাসক 
       িড় াম। 

     ফানঃ ০৫৮১-৬১৬৪৫ (অঃ) 
     ফ া ঃ ০৫৮১-৬২৩৭৪ (অঃ) 

ই- মইল: dckurigram@mopa.gov.bd 



 


