
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয় 

িড় াম 
াণ ও নবাসন শাখা

জলা কণধার কিম র সভার কাযিববরণী।

সভাপিত মাছাঃ লতানা পারভীন 
 জলা শাসক

সভার তািরখ ১৭/০২/২০১৯ ি :
সভার সময় র ১২.১০ ঘ কা

ান জলা শাসেকর সে লনক , িড় াম
উপি িত উপি ত সদ  (পিরিশ  ‘‘ক’’)
সভাপিত উপি ত সকল সদ েক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন এবং আেলাচ িচ অ যায়ী জলা াণ ও নবাসন
কমকতােক সভার কাযপ  উপ াপন করার জ  অ েরাধ জানান। সভাপিতর অ মিত েম জলা াণ ও নবাসন কমকতা,

িড় াম জা য়াির/১৯ মােসর জলা কণধার কিম র সভার কাযিববরণী সভায় পাঠ কেরন এবং এেত কান আপি  বা সংেশাধনী
না থাকায় সবস িত েম তা অ েমািদত হয়। অতঃপর িব ািরত আেলাচনাে  িন প আেলাচনা ও িস া  হীত হয় । 
            অিতির  জলা শাসক (সািবক) জানান য, ২০১৮-২০১৯ অথবছের ামীণ অবকাঠােমা র ণােব ণ ( আর) ও ামীণ
অবকাঠােমা সং ার (কািবখা/কািবটা) কম িচর আওতায় সাধারণ ও িনবাচনী এলাকািভি ক ১ম ও ২য় পযােয়র বরাে র ে

ক  বা বায়েনর জ  িন পভােব বরা  পাওয়া গেছ। 

১। ামীণ অবকাঠােমা সং ার (কািবটা) (িনবাচনী এলাকািভি ক): সালার খােত িত  িনবাচনী এলাকার িবপরীেত মাননীয়
জাতীয় সংসদ সদ গেণর অ েল ৫৬,৬৪,৪০০/- টাকা হাের মাট ৫৬,৬৪,৪০০x৪=২,২৬,৫৭,৬০০/- টাকার বরা  পাওয়া
িগেয়েছ। বরা া  অেথর িবপরীেত মাননীয় জাতীয় সংসদ সদ  ২৫ িড় াম ০১, ২৬ িড় াম ০২, ২৮ িড় াম ০৪ এবং ২৭

িড় াম ০৩ ক ক দািখল ত ক  তািলকা ইেতামে  অ েমাদন করা হেয়েছ। 

২। ামীণ অবকাঠােমা সং ার (কািবখা) (িনবাচনী এলাকা িভি ক): সং ার/উ য়ন খােত িত  িনবাচনী এলাকার িবপরীেত
মাননীয় জাতীয় সংসদ সদ গেণর অ েল ১৬০.৫৫৫ ম:টন হাের খা শ  (চাল) ১৬০.৫৫৫x৪=৬৪২.২২ ম: টন খা শ
(চাল) বরা  পাওয়া িগেয়েছ। বরা া  অেথর িবপরীেত মাননীয় জাতীয় সংসদ সদ  ২৫ িড় াম ০১, ২৬ িড় াম ০২, ২৮

িড় াম ০৪ এবং ২৭ িড় াম ০৩ ক ক দািখল ত ক  তািলকা ইেতামে  অ েমাদন করা হেয়েছ। 

৩। ামীণ অবকাঠােমা র ণােব ণ ( আর) (িনবাচনী এলাকা িভি ক): সালার খােত িত  িনবাচনী এলাকার িবপরীেত মাননীয়
জাতীয় সংসদ সদ গেণর অ েল ৫১,৬২,১৭০.৪১ টাকা হাের মাট ৫১,৬২,১৭০.৪১x৪=২,০৬,৪৮,৬৮১/৬৪ টাকার বরা
পাওয়া িগেয়েছ। বরা া  অেথর িবপরীেত মাননীয় জাতীয় সংসদ সদ  ২৫ িড় াম ০১, ২৬ িড় াম ০২, ২৮ িড় াম ০৪
এবং ২৭ িড় াম ০৩ ক ক দািখল ত ক  তািলকা ইেতামে  অ েমাদন করা হেয়েছ। 

৪। ামীণ অবকাঠােমা র ণােব ণ ( আর) (িনবাচনী এলাকা িভি ক): সং ার/উ য়ন খােত িত  িনবাচনী এলাকার িবপরীেত
মাননীয় জাতীয় সংসদ সদ গেণর অ েল ৫২,৬৭,৫২০.৮৩ টাকা হাের মাট ৫২,৬৭,৫২০.৮৩x৪=২,১০,৭০,০৮৩/৩২ টাকার
বরা  পাওয়া িগেয়েছ। বরা া  অেথর িবপরীেত মাননীয় জাতীয় সংসদ সদ  ২৫ িড় াম ০১, ২৬ িড় াম ০২, ২৮ িড় াম
০৪ এবং ২৭ িড় াম ০৩ ক ক দািখল ত ক  তািলকা ইেতামে  অ েমাদন করা হেয়েছ। 

৫। ামীণ অবকাঠােমা সং ার (কািবখা) (উপেজলাওয়ারী): সং ার/উ য়ন খােত ৯০৬.১৪৩১ ম: টন খা শ  (চাল) বরা
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পাওয়া িগেয়েছ। বরা া  খা শে র িবপরীেত চয়ার ান, উপেজলা পিরষদগেণর িনকট হেত ক  তািলকা চাওয়া হেয়েছ।
িড় াম সদর, রাজারহাট, িচলমারী, নােগ রী, উিল র ও লবাড়ী উপেজলা হেত ক  তািলকা ইেতামে  অ েমাদন করা

হেয়েছ। এছাড়া রৗমারী উপেজলা হেত ক  তািলকা পাওয়া গেছ যা অ কার সভায় অ েমাদন করা যেত পাের।

৬। ামীণ অবকাঠােমা সং ার (কািবটা) (উপেজলাওয়ারী): সালার খােত ৩,১৯,৬৮,৭২৭/৩২ টাকার বরা  পাওয়া িগেয়েছ।
বরা া  খা শে র িবপরীেত চয়ার ান, উপেজলা পিরষদগেণর িনকট হেত ক  তািলকা চাওয়া হেয়েছ। িড় াম সদর,
রাজারহাট, িচলমারী, নােগ রী, উিল র ও লবাড়ী উপেজলা হেত ক  তািলকা ইেতামে  অ েমাদন করা হেয়েছ। এছাড়া
রৗমারী উপেজলা হেত ক  তািলকা পাওয়া গেছ যা অ কার সভায় অ েমাদন করা যেত পাের।

৭। ামীণ অবকাঠােমা সং ার র ণােব ণ ( আর) (উপেজলাওয়ারী): সং ার/উ য়ন খােত সবেমাট ২,৬৯,৭৭,৭৮৪/৮৬ টাকার
বরা  পাওয়া গেছ। বরা া  খা শে র িবপরীেত চয়ার ান, উপেজলা পিরষদগেণর িনকট হেত ক  তািলকা চাওয়া
হেয়েছ। িড় াম সদর, রাজারহাট, িচলমারী, নােগ রী, উিল র ও লবাড়ী উপেজলা হেত ক  তািলকা ইেতামে  অ েমাদন
করা হেয়েছ। এছাড়া রৗমারী উপেজলা হেত ক  তািলকা পাওয়া গেছ যা অ কার সভায় অ েমাদন করা যেত পাের।

৮। ামীণ অবকাঠােমা র ণােব ণ ( আর) (উপেজলাওয়ারী): সালার খােত ২,৬৪,৩৮,২২৯/- টাকার বরা  পাওয়া গেছ।
বরা া  খা শে র িবপরীেত চয়ার ান, উপেজলা পিরষদগেণর িনকট হেত ক  তািলকা চাওয়া হেয়েছ। িড় াম সদর,
রাজারহাট, িচলমারী, নােগ রী, উিল র ও লবাড়ী উপেজলা হেত ক  তািলকা ইেতামে  অ েমাদন করা হেয়েছ। এছাড়া
রৗমারী উপেজলা হেত ক  তািলকা পাওয়া গেছ যা অ কার সভায় অ েমাদন করা যেত পাের।

৯। ামীণ অবকাঠােমা সং ার র ণােব ণ ( আর) ( পৗরসভা): সং ার/উ য়ন খােত সবেমাট ২৪,০৬,৯৮৬/৭২ টাকার বরা
পাওয়া গেছ। বরা া  অেথর িবপরীেত নােগ রী ও উিল র পৗরসভার ময়রগেণর িনকট হেত া  ক  তািলকা ইেতামে
অ েমাদন করা হেয়েছ। 

১০। ামীণ অবকাঠােমা র ণােব ণ ( আর) ( পৗরসভা): সালার খােত ২৩,৫৮,৮৪৬/৯৯ টাকার বরা  পাওয়া গেছ। বরা া
অেথর িবপরীেত নােগ রী ও উিল র পৗরসভার ময়রগেণর িনকট হেত া  ক  তািলকা ইেতামে  অ েমাদন করা হেয়েছ। 

১১। ামীণ অবকাঠােমা সং ার (কািবটা-২য় পযায়) (িনবাচনী এলাকা িভি ক): সালার খােত িত  িনবাচনী এলাকার িবপরীেত
মাননীয় জাতীয় সংসদ সদ গেণর অ েল ৫৬,৬৪,৪০০/- টাকা হাের মাট ৫৬,৬৪,৪০০/-x৪=২,২৬,৫৭,৬০০ টাকার বরা
পাওয়া গেছ। অ বিধ কান িনবাচনী এলাকা হেত ক  তািলকা পাওয়া যায়িন। 

১২। ামীণ অবকাঠােমা সং ার (কািবখা-২য় পযায়) (িনবাচনী এলাকা িভি ক): সং ার/উ য়ন খােত িত  িনবাচনী এলাকার
িবপরীেত মাননীয় জাতীয় সংসদ সদ গেণর অ েল ১৬০.৫৫৫ ম:টন হাের খা শ  (গম) ১৬০.৫৫৫x৪=৬৪২.২২ ম: টন
খা শ  (চাল) বরা  পাওয়া িগেয়েছ। অ বিধ কান িনবাচনী এলাকা হেত ক  তািলকা পাওয়া যায়িন। 

১৩। ামীণ অবকাঠােমা র ণােব ণ ( আর-২য় পযায়) (িনবাচনী এলাকা িভি ক): সালার খােত িত  িনবাচনী এলাকার
িবপরীেত মাননীয় জাতীয় সংসদ সদ গেণর অ েল ৫১,৬২,১৭০.৪১ টাকা হাের মাট ৫১,৬২,১৭০.৪১x৪=২,০৬,৪৮,৬৮১.৬৪
টাকার বরা  পাওয়া গেছ। অ বিধ কান িনবাচনী এলাকা হেত ক  তািলকা পাওয়া যায়িন। 

১৪। ামীণ অবকাঠােমা র ণােব ণ ( আর-২য় পযায়) (িনবাচনী এলাকা িভি ক): সং ার/উ য়ন খােত িত  িনবাচনী এলাকার
িবপরীেত মাননীয় জাতীয় সংসদ সদ গেণর অ েল ৫২,৬৭,৫২০.৮৩ টাকা হাের মাট
৫২,৬৭,৫২০.৮৩x৪=২,১০,৭০,০৮৩.৩২ টাকার বরা  পাওয়া গেছ। অ বিধ কান িনবাচনী এলাকা হেত ক  তািলকা পাওয়া
যায়িন। 
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১৫। ামীণ অবকাঠােমা সং ার (কািবখা-২য় পযায়) (উপেজলাওয়ারী): সং ার/উ য়ন খােত ৯০৬.১৪৩১ ম: টন খা শ  (গম)
বরা  পাওয়া গেছ। বরা  া  খা শে র িবপরীেত চয়ার ান, উপেজলা পিরষদগেণর িনকট হেত ক  তািলকা চাওয়া
হেয়েছ। অ বিধ কান উপেজলা হেত ক  তািলকা পাওয়া যায়িন। 

১৬। ামীণ অবকাঠােমা সং ার (কািবটা-২য় পযায়) (উপেজলাওয়ারী): সালার খােত ৩,১৯,৬৮,৭২৭.৩২ টাকার বরা  পাওয়া
গেছ। বরা  া  অেথর িবপরীেত চয়ার ান, উপেজলা পিরষদগেণর িনকট হেত ক  তািলকা চাওয়া হেয়েছ। অ বিধ কান

উপেজলা হেত ক  তািলকা পাওয়া যায়িন। 

১৭। ামীণ অবকাঠােমা সং ার র ণােব ণ ( আর-২য় পযায়) (উপেজলাওয়ারী): সং ার/উ য়ন খােত সবেমাট
২,৬৯,৭৭,৭৮৪.৮৬ টাকার বরা  পাওয়া গেছ। বরা  া  অেথর িবপরীেত চয়ার ান, উপেজলা পিরষদগেণর িনকট হেত ক
তািলকা চাওয়া হেয়েছ। অ বিধ কান উপেজলা হেত ক  তািলকা পাওয়া যায়িন। 

১৮। ামীণ অবকাঠােমা র ণােব ণ ( আর-২য় পযায়) (উপেজলাওয়ারী): সালার খােত ২,৬৪,৩৮,২২৯ টাকার বরা  পাওয়া
গেছ। বরা  া  অেথর িবপরীেত চয়ার ান, উপেজলা পিরষদগেণর িনকট হেত ক  তািলকা চাওয়া হেয়েছ। অ বিধ কান

উপেজলা হেত ক  তািলকা পাওয়া যায়িন। 

আেলাচনা ও িস া : িব ািরত আেলাচনাে  িন প ক  তািলকা অ েমাদন ও িস া স হ হীত হয়: 
১। ামীণ অবকাঠােমা সং ার (সাধারণ) (কািবটা ও কািবখা): সং ার ও সালার খােত চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ রৗমারী
উপেজলার া  ক  তািলকা যা অ কার সভায় অ েমাদন করা হেলা।

২। ামীণ অবকাঠােমা র ণােব ণ (সাধারণ) ( আর): সং ার ও সালার খােত চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ রৗমারী উপেজলার
া  ক  তািলকা যা অ কার সভায় অ েমাদন করা হেলা।

িব ািরত আেলাচনাে  িন প িস া স হ হীত হয়: 

(১)১ম ও ২য় িকি র বরাে র িবপরীেত ক  হণ বক জলা কণধার কিম র িনকট রণ করেত হেব।
(২) এ কম িচর অথ েয়র ে  চিলত সকল আিথক িবিধ-িবধান ও আর/কািবখা িনেদিশকায় বিণত অ শাসনাবিল
বা বায়ন িনেদিশকার সবেশষ শতাবিল যথাযথভােব অ সরণ করেত হেব।
(৩) এই বরাে র অথ িদেয় বসরকাির িশ া িত ান/ধম য়/জনক ান লক িত ােনর মরামত/উ য়ন করা যােব এবং এে ে
বসরকাির িশ া িত ােনর ায় ধম য় িত ােনর ে  উ  কে  ইমাম/ েরািহতেক িপআইিস’র সভাপিত করেত হেব।

(৪) এই কম িচর অধীেন হীত িশ া, জনক াণ লক িত ান অব ই সরকােরর কান িবভােগর আওতায় িনবি ত হেত হেব
।
(৫) কান ক  য়া িহেসেব িচি ত হেল আেবদনকারীেক দায়ী কের দেশ চিলত/ আইন িবিধর আওতায় আনা হেব।
(৬) িনধািরত সময়সীমার মে  কাজ স  না হেল ক  বািতল কের দয়া এবং দায়ী ি গণেক িচি ত কের বরা ত অথ
ফরত নয়াসহ দেশ চিলত/ আইন িবিধ মাতােবক ব া নয়া হেব।

(৭) কে র কাজ পিরপে র িনেদশনা মাতােবক অিবলে   কের িনধািরত সমেয়র মে  সমা  করেত হেব । কে র কাজ ঘন
ঘন পিরদশেনর মা েম স কভােব বা বায়ন িনি ত করেত হেব এবং িমক ম রী ১০০% িনি ত করেত হেব। 
(৮) কে র কােজর অ গিত িতেবদন িত স ােহর ধবার এবং মািসক িতেবদন িত মােসর ১২ ও ২৬ তািরেখ িনধািরত
ছেক স াদন করেত হেব এবং ক  ছকসহ অ া  কাগজ-প ািদ এ কাযালেয় দািখল করেত হেব ।
(৯) িত  কে র বণনাসহ যথাযথ সাইেজর সাইনেবাড মান ােন বা তা লকভােব াপন করেত হেব।
(১০) ২০১৮-১৯ অথবছেরর সকল কম িচর কােজর ড়া  িতেবদন অিধদ ের রণ কের এ কাযালয়েক অবিহত করেত হেব। 

৩



            অতঃপর আর কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত উপি ত সকল সদ েক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষনা
কেরন।

 

মাছাঃ লতানা পারভীন 
জলা শাসক

ারক ন র: ৫১.০১.৪৯০০.০০০.০৬.০১১.১৭.১৫৫ তািরখ: 
২০ ফ যা়ির ২০১৯

৮ ফা ন ১৪২৫

িবতরণ ( জ তার
মা সাের নয)় : 

১) িসিনয়র সিচব, েযাগ ব াপনা ও াণ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) মহাপিরচালক,, েযাগ ব াপনা অিধদ র, ঢাকা।
৩) কিমশনার, রং র িবভাগ, রং র
৪) িলশ পার, িড় াম
৫) িসিভল সাজন, িড় াম
৬) অিতির  জলা শাসক, সািবক, জলা শাসেকর কাযালয়, িড় াম
৭) চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ, (সকল), িড় াম
৮) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), িড় াম
৯) সহকারী কিমশনার, আইিস  শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, িড় াম
১০) উপেজলা ক  বা বায়ন কমকতা, (সকল), িড় াম

 

মাঃ ইয়ািসর আরাফাত 
সহকারী কিমশনার

৪


