
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, কুড়িগ্রাভ। 

(যাজস্ব াখা) 
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                              :          , ২০১৯  ভাদ       জজরা যাজস্ব বায কাম যড়ফফযণী। 
 

 বাড়ত       :                           

জজরা প্রাক   

কুড়িগ্রাভ। 

 বায তাড়যখ  : ২৭ অদটাফয , ২০১৯। ভয়ঃ     ১২.০০ টা।  

 স্থান             : দেরন কক্ষ, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, কুড়িগ্রাভ।  
 

  

বায় উড়স্থত দস্যগদণয নাদভয তাড়রকা : ড়যড়ষ্ট ‘‘ক’’ দ্রষ্টব্য।  
 

বাড়ত উড়স্থত করদক স্বাগত জাড়নদয় বায কাম যক্রভ শু  কদযন।   :                     (    ),                           

           ।                  জযড়বড়নউ জডপুটি কাদরটয, কুড়িগ্রাভ গত ২২/০৯/২০১৯ তাড়যদখ অনুড়িত বায কাম যড়ফফযণী ভাড়িড়ভড়ডয়া প্রদজটদযয 

ভাধ্যদভ প্রদ যন কদযন এফাং অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব), কুড়িগ্রাভ          াঠ  কদযন। উস্থাড়ত জদেম্বয ২০১৯ এয কাম যড়ফফযণীয উয জকান  

ভন্তব্য আদে ড়কনা জানদত চাওয়া য়। বায় উড়স্থত দস্যবৃন্দ গত বায কাম যড়ফফযণী মথামথবাদফ ড়রড়ফদ্ধ দয়দে এফাং জকান াংদমাজন, ড়ফদয়াজন ফা 

াংদাধদনয প্রস্তাফ জনই ভদভ য অফড়ত কদযন। কাম যড়ফফযণীদত জকান াংদমাজন, ড়ফদয়াজন ফা াংদাধদনয প্রস্তাফ না থাকায় তা ফ যেড়তক্রদভ অনুদভাদন কযা 

য়। অত:য গৃীত ড়দ্ধান্ত ফাস্তফায়দনয অগ্রগড়ত ম যাদরাচনা    ড়নদনাক্ত এদজন্ডাড়বড়িক আদরাচনা অনুড়িত য়  এফাং ফ যেড়তক্রদভ ড়দ্ধান্তূহ গৃড়ত য়ঃ 

 ১। যাজস্ব াংস্থান াংক্রা    

বাড়তয অনুভড়তক্রদভ জযড়বড়নউ জডপুটি কাদরটয, কুড়িগ্রাভ  এ জজরায় যাজস্ব প্রাদনয ড়ফড়বন্ন স্তদয  কভ যযত জনফর ও জজরা প্রাদকয কাম যারয়, 

উদজরা ভূড়ভ অড়প এফাং ইউড়নয়ন ভূড়ভ অড়পূহদয শূন্যদ          বায়  েক আকাদয উস্থান কদযন: 

অড়পদয নাভ দদয    / জেড়ণ 
ভঞ্জুযীকৃত 

দ 

কভ যযত দদয 

াংখ্যা 

শূন্য দদয 

াংখ্যা 
ভ ব্য 

জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য 

যাজস্ব াখা 

কাযী প্রদকৌরী 

(১ভ জেড়ণ)  
১ - ১ 

  

 উ-কাযী প্রদকৌরী 

(২য় জেড়ণ)  
১ ১ - 

কানুনদগা (২য় জেড়ণ) ১ - ১ 

৩য় জেড়ণ ১৬ ০৯ ৭ 
অড়প কাযী, াদব যয়ায ও জোয দ 

শূন্য। 

৪থ য জেড়ণ ১১ ১০ ১  

জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য 

এর, এ াখা 

অড়তড়যক্ত ভূড়ভ        

কভ যকতযা (১ভ জেণী) 
১ ১ - 

কানুনদগা (২য় জেড়ণ) ২ - ২ 

৩য় জেড়ণ  ৮ ৫ ৩ অড়প কাযী ও াদব যয়ায দ শূন্য। 

- ৪থ য জেড়ণ ১২ ৫ ৭ 

উদজরা ভূড়ভ অড়প (৯)টি কাযী কড়ভনায (ভূড়ভ) ৯ ৩ ৬ 
        দ ,          ও উড়রপুয  

ব্যড়তত ০৬টি উদজরায়  দ শূন্য  

’’ 
কানুনদগা ৯ - ৯  

াদব যয়ায ৯ ৬ ৩ 

উদজরা ভূড়ভ অড়প ও 

ইউড়নয়ন ভূড়ভ অড়প  

৩য় জেড়ণ ২৭৬ ১৪৫ ১৩১ 

ইউঃ ভূড়ভ ঃ কভ যঃ/ ইউঃ ভূড়ভ উ   

ঃ কভ যঃ/অড়প কাযী /ভভান 

ম যাদয়য দ শূন্য 

৪থ য জেড়ণ ৩৭০ ১৬৩ ২০৭ 

                                 

                          দ    

 

আলরোচনো সদ্ধো  ফো ফোয়ন 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব),কুড়িগ্রাভ জানান ইউড়নয়ন ভূড়ভ কাযী 

কভ যকতযা/ইউড়নয়ন ভূড়ভ উ কাযী কভ যকতযা শূন্য দদ ড়নদয়াগ/দদান্নড়ত 

প্রদাদনয জটিরতা থাকায় জনফদরয স্বল্পতায অবাদফ অড়পদয কাম যক্রদভ 

নানাবাদফ ড়ফঘ্ন সৃড়ষ্ট দে। ইদতাভদধ্য ভূড়ভ ভন্ত্রণারয় দত ০৮ জুরাই ২০১৯ 

ড়রঃ তাড়যদখয ৩১.০০.০০০০.০৪৬.১১.০৭৯.১২.৪৬২ নাং স্মাযদক যাজস্ব 

প্রাদনয ৩য় জেণীয ১২ (ফায) টি দদয ভঞ্জুযীত্র াওয়া জগদে। ৪থ য জেণীয 

শূন্যদূহ পূযদণয োিত্র প্রদাদনয জন্য এ কাম যারদয়য ০১/০৪/২০১৮ ড়রঃ 

তাড়যদখয ৩১.৪৭. ৪৯০০.০০৬.০১.১২৯.১৮-৪১২ নাং স্মাযদক  ভূড়ভ 

ভন্ত্রণারদয় পুনযায় ত্র জপ্রযণ কযা দয়দে। অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক 

(যাজস্ব),কুড়িগ্রাভ বায় অফড়ত কদযন জম, ভূড়ভ ভন্ত্রণারয় জথদক অদ্যাফড়ধ 

জকান ভঞ্জুযীত্র াওয়া মায়ড়ন। 

যকাদযয যাজস্ব আদাদয়য স্বাদথ য 

এফাং যাজস্ব প্রাদনয গড়ত 

ত্বযাড়িত কযায রদক্ষে   যাজস্ব 

প্রাদনয  শূন্যদূহ  পূযদণয 

জরুড়য প্রদয়াজনীয় কাম যক্রভ গ্রণ 

        ।       

                       

                            

              । 

 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব), 

কুড়িগ্রাভ/জযড়বড়নউ জডপুটি কাদরটয, 

কু     । 

 

                                                                                                                               চরভোন োতো-২ 

http://www.dckurigram.gov.bd/


-২- 

 ২। শৃঙ্খরা ও ড়ফবাগীয় ভাভরা        

আলরোচনো সদ্ধো  ফো ফোয়ন 

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) বায় জানান, ফতযভাদন যাজস্ব প্রাদন শৃঙ্খরা ড়ফড়ধয অধীদন 

১/২০১৬, ০১/২০১৭, ০২/২০১৭,০৩/২০১৭, ০২/২০১৮.০৩/১৮,০৪/১৮, ০৫/২০১৮ ও ০১/২০১৯ 

নম্বয জভাট ০৯ (নয়) টি ড়ফবাগীয় ভাভরা চরভান যদয়দে। ড়ফস্তাড়যত           বাড়ত াংড়িষ্ট 

ড়ফড়ধভারা মথামথ অনুযণ কদয ড়ফবাগীয় ভাভরাূহদয দ্রুত                          

           কভ যকতযা/কভ যচাযীগণদক ড়নদদ যনা প্রদান কদযন। 

১। াংড়িষ্ট আইন/ড়ফড়ধ  মথামথ 

অনুযণ কদয চরভান ড়ফবাগীয় 

ভাভরাূহ দ্রুত ড়নষ্পড়ি কযদত 

দফ।  

 

১। অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক 

(যাজস্ব),কুড়িগ্রাভ/দযড়বড়নউ 

জডপুটি  কাদরটয, কু      ও  

াংড়িষ্ট ড়ফবাগীয় ভাভরায 

তদন্তকাযী কভ যকতযা। 

 
 

 

  শৃঙ্খরো ও সফবোগীয় ভোভরো           ণীীঃ সলেম্বয ২০১৯ 
 

 

 

ক্রঃ 

    

নাভ ও দড়ফ কভ যযত অড়পদয নাভ ভাভরা নাং ও 

দাদয়দযয 

তাড়যখ 

তদন্তকাযী কভ যকতযা 

ড়নদয়াদগয স্মাযক ও 

তাড়যখ 

তদন্তকাযী কভ যকতযায নাভ 

ও দড়ফ 

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ 

জভাঃ খাদরকুজ্জাভান 

ইউঃ ভূড়ভ উ-ঃ কভ যঃ 

ইউড়নয়ন ভূড়ভ অড়প, 

ধরডাঙ্গা, 

ভূরুঙ্গাভাযী, কুড়িগ্রাভ 

০১/২০১৬ 

২০/০৬/১৬ 

 

স্মাযক নাং-১২১২ 

তাড়যখঃ ২৮/০৯/১৭ 

জনাফ াধন কুভায ড়ফশ্বা 

কাযী কড়ভনায 

কুড়িগ্রাভ কাদরটদযট 

তদন্ত প্রড়তদফদন ও  

অড়বযুদক্তয জফাফ অনুমায়ী 

যফড়তয আদদদয জন্য নড়থ 

জ কযা দয়দে। 

২ 

জভাঃ আব্দুয যভান 

ইউঃ ভূড়ভ উ-ঃ কভ যঃ 

 

ইউড়নয়ন ভূড়ভ অড়প, 

জকাদারকাটি, চয 

যাড়জফপুয, কুড়িগ্রাভ 

০২/২০১৭ 

২০/০৯/১৭ 

 

স্মাযক নাং- ৯১৪(৪) 

তাড়যখঃ ১৬/০৮/১৮ 

ড়ভজ্            

কাযী কড়ভনায 

কুড়িগ্রাভ কাদরটদযট 

 তদন্ত প্রড়তদফদন দাড়খর 

কদযদেন। নড়থদত আদদদয 

জন্য উস্থান কযা দয়দে। 

৩ 

জভাঃ জগারাভ ভর্তযজা আর 

পারুক  

ইউঃ ভূড়ভ ঃ কভ যকতযা 

ইউড়নয়ন ভূড়ভ অড়প, 

জকাদারকাটি, চয 

যাড়জফপুয, কুড়িগ্রাভ 

০১/২০১৭ 

২০/০৯/১৭ 

 

স্মাযক নাং- ১৭০(৫) 

তাড়যখঃ ০১/০২/১৮ 

জনাফ ড়যন্টু ড়ফকা চাকভা 

কাযী কড়ভনায 

কুড়িগ্রাভ কাদরটদযট 

তদন্ত প্রড়তদফদন দাড়খর 

কদযদেন। নড়থদত আদদদয 

জন্য উস্থান কযা দয়দে। 

৪ 
জনাফ জভাঃ আব্দুয যভান 

ইউঃ ভূড়ভ উ-ঃ কভ যকতযা 

ইউড়নয়ন ভূড়ভ অড়প 

াইদকয েিা, 

ভূরুঙ্গাভাযী, কুড়িগ্রাভ 

০২/২০১৮ 

০৫/০৪/১৮ 
- - 

                     

          । যফড়তয 

আদদদয জন্য নড়থ জ 

কযা দয়দে। 

৫ 

জনাফ জভাঃ জতাপাদয়র 

জাদন  

নাড়জয কাভ কোড়য়ায 

উদজরা ভূড়ভ 

অড়প, উড়রপুয, 

কুড়িগ্রাভ 

০৩/২০১৭ 

০৩/১২/১৭ 

স্মাযক নাং-২৫৪(৫) 

       ২৬/০২/১৮ 

ড়ভজ্ পাদতভা খার্তন 

কাযী কড়ভনায 

কুড়িগ্রাভ কাদরটদযট 

কতযা তদন্ত প্রড়তদফদন দাড়খর 

কদযদেন। নড়থদত আদদদয 

জন্য উস্থান কযা দয়দে। 

৬ 
জনাফ জভাঃ আড়ভয জাদন 

ইউঃ ভূড়ভ ঃ কভ যকতযা 

ইউড়নয়ন ভূড়ভ অড়প 

কাড়পুয, ফুরফািী, 

কুড়িগ্রাভ 

০৫/২০১৮ 

১৩/১২/১৮ 
- - 

                    

                   

                    

                   । 

৭ 

                     

ইউীঃ ভূসভ উ-ীঃ কভ মকতমো 

 

ইউসনয়ন ভূসভ অসপ, 

ধরডোঙ্গো, 

ভূরুঙ্গোভোযী, কুসিগ্রোভ 

০৪/১৮ 

০৫/১২/১৮   
                     

        । 

৮ 

জনোফ সভোীঃ োসফবুয যভোন 

ইউীঃ ভূসভ ীঃ কভ মকতমো 

ইউসনয়ন ভূসভ অসপ, 

ধরডোঙ্গো, 

ভূরুঙ্গোভোযী, কুসিগ্রোভ 

০৩/১৮ 

১৯/১১/১৮ 
- - 

                    

                   

                    

                   । 

৯ 

জনোফ সভোীঃ নুরূর আসভন 

ইউীঃ ভূসভ ীঃ কভ মকতমো 

ইউসনয়ন ভূসভ অসপ, 

নোযয়নপুয, 

ভূরুঙ্গোভোযী, কুসিগ্রোভ 

০১/১৯ 

২২/০৮/১৯ 
  

            ও         

                   

             ।      

  ও        । 
 

 ৩। উদজরা/ ইউড়নয়ন ভূড়ভ অড়প ড়যদ যন        
 

আলরোচনো সদ্ধো  ফোস্তফোয়ন 

অসতসযক্ত সজরো প্রোক (যোজস্ব), কুসিগ্রোভ বোয় সযদ মন ংক্রোন্ত 

তথ্য উস্থোন কলযন। সলেম্বয ২০১৯ ভোল উলজরো সনফ মোী 

অসপোয,ভূরুঙ্গোভোযী, যোজোযোট,উসরপুয ও সচরভোযী  এফং কোযী 

কসভনোয (ভূসভ), কুসিগ্রোভ দয, নোলগশ্বযী,ফুরফোিী, উসরপুয ও 

সচরভোযী,   কুসিগ্রোলভয প্রভো অসজমত লয়লে। 

প্রভা অজযনকাযী কভ যকতযাগণদক            দ      । ফাড়ল যক 

কভ যড়যকল্পনায আদরাদক আগা     প্রভা        ড়যদ যদন তকয 

থাকদত ড়নদদ যনা প্রদান কদযন।  উদজরা ড়নফ যাী অড়পায (কর)/  

কাযী কড়ভনায (ভূড়ভ)(কর), কুড়িগ্রাভদক তাঁয ড়নজ কাম যারয় 

অধীনস্থ ইউড়নয়ন ভূড়ভ অড়পূহ ড়নধ যাড়যত প্রভা অনুমায়ী দ যন/ 

ড়যদ যন কদয  ড়যদ যন প্রড়তদফদন ৭ (াত) কাম যড়দফদয ভদধ্য ই-

জভইদর এফাং াড যকড় এ অড়পদ জপ্রযণ ড়নড়িত কযদত         

করদক ড়নদদ যনা প্রদান কদযন। বাড়ত ড়যদ যনকাযী কভ যকতযাদক 

পূদফ যয ড়যদ যনকাযী কভ যকতযায ড়নদদ যনা প্রড়তারন  দয়দে ড়কনা তা 

মাচাই কদয জদখায জন্য অনুদযাধ  কদযন।    দ      ভয় অড়পদ 

ড়যস্কায ড়যেন্নতায প্রড়ত ষ্ড়ষ্ট যাখা, ভূড়ভ অড়পদ আগত জফা 

প্রাথীদদয শুনানী গ্রণ কযায জন্য ড়ত   যাভ য প্রদান কদযন। 

১। ফোসল মক কভ মম্পোদন চুসক্ত ফোস্তফোয়লনয রলযে সনয়সভত 

উলজরো ও ইউসনয়ন ভূসভ অসপমূ দ মন/সযদ মন 

কোম মক্রভ আলযো সনসফিবোলফ ম্পন্ন কলয প্রসতভোল প্রভো 

অজমলনয জন্য উলজরো সনফ মোী অসপোয/কোযী 

কসভনোয (ভূসভ)গণলক তকম থোকলত লফ।  

২। ভূসভ ংস্কোয সফোলড ময পযলভট সভোতোলফক ফোসল মক 

কভ মসযকল্পনোয আলরোলক প্রভো অনুমোয়ী সনজ 

কোম মোরয় অধীনস্থ ইউসনয়ন ভূসভ অসপমূ দ মন/ 

সযদ মন কলয সযদ মন প্রসতলফদন ০৭ (োত) 

কোম মসদফলয ভলে ই-সভইলর, পেোক্স-এ এফং োড ম কস এ 

অসপল সপ্রযণ সনসি  কযলত লফ। 

৩। সযদ মনকোযী কভ মকতমোলক পূলফ ময সযদ মনকোযী 

কভ মকতমোয সনলদ মনো প্রসতোরন  লয়লে সকনো তো মোচোই 

কলয সদখলত লফ। 

৪।           ভয় অসপল সযস্কোয সযচ্ছন্নতোয প্রসত 

দৃসি যোখলত লফ এফং  ভূসভ অসপল আগত সফো প্রোথীলদয 

শুনোনী গ্রণ কযলত লফ। 

(১-৪)।                   

(    ),       /        

               (   ) ,        

/               (   ) 

(   ),        /          

       ,       । 

 



-৩- 

 

 ৪।                     দ /          (               )               ,২০১৯ 

 

আদরাচনা ড়দ্ধা  ফাস্তফায়ন 

উদজরা ম যাদয়                আদরাচনায়              

      (    ),                           কুসিগ্রোভ 

দয,নোলগশ্বযী, ফুরফোিী,        ,উসরপুয ও  সচরভোযী উলজরো 

লত সলেম্বয ২০১৯ ভোলয উলজরো যোজস্ব বোয কোম মসফফযণী 

োওয়ো সগলে। ভূরুঙ্গোভোযী জযৌভাযী ও চয যাড়জফপুয উদজরা দত 

যাজস্ব বায কাম যড়ফফযণী এ কাম যারদয় াওয়া মায়ড়ন। জযৌভাযী ও 

চয যাড়জফপুয উদজরা দত যাজস্ব বায কাম যড়ফফযণী এ 

         না াওয়া  বাড়ত অদন্তাল প্রকা কদযন। 

ভড়ন্ত্রড়যলদ ড়ফবাদগয ০৮/০৮/২০১৬ ড়রঃ তাড়যদখয  ০৪. ০০. 

০০০০.৫১৩.১৭.১৮৮.২০১৫.৭৩২ নাং ড়যদত্রয  ড়নদদ যনা 

মথামথবাদফ অনুযণপূফ যক প্রড়তভাদ যাজস্ব বা অনুিাদনয 

ব্যফস্থা গ্রণ ড়নড়িত কদয বায কাম যড়ফফযণী আফড়িকবাদফ 

যফতী ভাদয ০৭ (াত) তাড়যদখয ভদধ্য এ কাম যারদয় জপ্রযদণয 

জন্য বাড়ত ড়নদদ যনা প্রদান কদযন। উদজরা যাজস্ব বায় 

জজরা যাজস্ব বায গৃীত ড়দ্ধাদন্তয অগ্রগড়তয ড়ফলদয় আদরাচনা 

কযায জন্য উদজরা ড়নফ যাী অড়পাযগণদক বাড়ত  যাভ য 

প্রদান কদযন।   

১। ভড়ন্ত্রড়যলদ ড়ফবাদগয 

০৮/০৮/২০১৬ ড়রঃ তাড়যদখয ০৪. 

০০.০০০০.৫১৩.১৭.১৮৮.২০১. 

৭৩২ নাং ড়যদত্রয ড়নদদ যনা 

মথামথবাদফ অনুযণপূফ যক 

ড়নধ যাড়যত ভদয় প্রড়তভাদ যাজস্ব 

বা অনুিাদনয ব্যফস্থা গ্রণ 

ড়নড়িত কদয বায কাম যড়ফফযণী 

যফতী ভাদয ০৭ (াত) 

তাড়যদখয ভদধ্য এ কাম যারদয় জপ্রযণ 

কযদত দফ।  

২। উদজরা যাজস্ব বায় জজরা 

যাজস্ব বায গৃীত ড়দ্ধাদন্তয 

অগ্রগড়তয ড়ফলদয় আদরাচনা কযদত 

দফ। 

 

 

১।                   

(    ),       /        

               (   ),       

/               (   ) 

(   ) ,       । 

 

২।                       

(   )/               (   ) 

(   ),       । 

 
 

  

                    দ /         (                              জদেম্বয ২০১৯ 

 

ক্রঃ 

নাং 

উদজরা উদজরা যাজস্ব 

দেরদনয 

তাড়যখ 

বায কাম যড়ফফযণীয স্মাযক ও তাড়যখ বায কাম যড়ফফযণী 

এ কাম যারদয় প্রাড়িয 

তাড়যখ 

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ কুড়িগ্রাভ দয ২৪/০৯/২০১৯ 
৩১.০২.৪৯৫২.০০০.০৪.০০৬.১৮.৫৯৭(১২), 

তাড়যখঃ ১৭/১০/২০১৯ 
২০/১০/২০১৯ 

বায কাম যড়ফফযণী 

াওয়া ড়গদয়দে। 

২ নাদগশ্বযী ০৬/১০/২০১৯ 
৩১.০২.৪৯৬১.০০০.০৩.০০১.১৮.৯৯১ (৩০) 

তাড়যখঃ ০৬/১০/২০১৯ 
১৪/১০/২০১৯ 

বায কাম যড়ফফযণী 

াওয়া ড়গদয়দে। 

৩ ভূরুঙ্গাভাযী - - - 
বায কাম যড়ফফযণী 

াওয়া মায়ড়ন। 

৪  ফুরফািী  ১৬/১০/২০১৯  ৩১.০২.৪৯১৮.০০০.০৩.০০৪.১৮.৩৮৭(১০), 
 তাড়যখঃ ২০/১০/২০১৯  ২১/১০/২০১৯  বায কাম যড়ফফযণী 

াওয়া ড়গদয়দে।  

৫ যাজাযাট ২৩/০৯/২০১৯ 
৩১.০২.৪৯৭৭.০০০.০৩.০১০.১৮.৩০০(২৫), 

তাড়যখঃ ২৬/০৯/২০১৯ 
০৭/১০/২০১৯ 

বায কাম যড়ফফযণী 

াওয়া ড়গদয়দে। 

৬ উড়রপুয ০২/০১০/২০১৯ 
৩১.০২.৪৯৯৪.০০০.০৩.০১২.১৮.৮৪১(২৫), 

তাড়যখঃ ০২/১০/২০১৯ 
১৫/১০/২০১৯ 

বায কাম যড়ফফযণী 

াওয়া ড়গদয়দে। 

৭ ড়চরভাযী ২৩/০৯/২০১৯ 
৩১.০২.৪৯০৯.০০০.০১.০০৭.১৯.৪০২(৯), 

তাড়যখঃ ১০/১০/২০১৯ 
২০/১০/২০১৯ 

বায কাম যড়ফফযণী 

াওয়া ড়গদয়দে। 

৮ জযৌভাযী - - - 
বায কাম যড়ফফযণী 

াওয়া মায়ড়ন। 

৯ চয যাড়জফপুয - - - 
বায কাম যড়ফফযণী 

াওয়া মায়ড়ন। 

 

                                                                                                                                                             চরভোন োতো-৪ 
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 ৫। উদজরা/ ইউড়নয়ন ভূড়ভ অড়প বফন ড়নভ যাণ/ জভযাভত াংক্রা   জদেম্বয ২০১৯ 
 

আদরাচনা ড়দ্ধা  ফা ফায়ন 

২০১৮-২০১৯ অথ ম            ,      ও                             ও                 

কুসিগ্রোভ সজরোয অনুলেলর ৫৭,৮৯,৮৯৪/- (োতোন্ন রয উননব্বই োজোয আটত চুযোনব্বই) টোকো  প্রোপ্ত ফযোদ্দ 

দ্বোযো সনম্নফসণ মত উলজরো ও ইউসনয়ন ভূসভ অসপমূলয সভযোভত কোলজয অগ্রগসত সনম্নরুীঃ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

                  /    /           

           

      

      

     

১ 
কুড়িগ্রাভ 

দয 

১।         ইউড়নয়ন ভূড়ভ 

     অড়প, কুড়িগ্রাভ দয 
৮০% 

 

২। কাঠারফািী ইউড়নয়ন ভূড়ভ  

   অড়প, কুড়িগ্রাভ দয 
৮০% 

 

৩। জভাগরফাা ইউড়নয়ন  

    ভূড়ভ অড়প,কুড়িগ্রাভ দয 
৯০% 

 

৪। উদজরা ভূড়ভ অড়প, 

    কুড়িগ্রাভ দয,        
৫০% 

 

২ নাদগশ্বযী 

৫। কারীগঞ্জ ইউড়নয়ন ভূড়ভ 

    অড়প, নাদগশ্বযী,        
১০০% 

               (   )      

       দ            । 

৬। যায়গঞ্জ ইউড়নয়ন ভূড়ভ 

    অড়প, নাদগশ্বযী,        
১০০% 

               (   )      

       দ            । 

৭। যাভখানা ইউড়নয়ন ভূড়ভ 

    অড়প, নাদগশ্বযী 
১০০% 

               (   )      

       দ            । 

৩ ভূরুঙ্গাভাযী 
৮। উদজরা ভূড়ভ অড়প, 

     ভূরুঙ্গাভাযী,        
১০০% 

               (   )      

       দ            । 

৪ ফুরফািী 
৯। উদজরা ভূড়ভ অড়প, 

    ফুরফািী,        
৮০% 

 

৫       

১০। ফজযা ইউড়নয়ন ভূড়ভ 

     অড়প,উড়রপুয,        
১০০% 

               (   )      

       দ            । 

১১। গুনাইগাে ইউড়নয়ন ভূড়ভ  

      অড়প, উড়রপুয 
১০০% 

১২।              ,  

           ,       
১০০% 

৬ ড়চরভাযী 

১৩। উদজরা ভূড়ভ অড়প, 

      ড়চরভাযী,        
১০০% 

               (   )      

       দ            । 

১৪। যভনা ইউড়নয়ন ভূড়ভ  

     অড়প,ড়চরভাযী,         
১০০% 

               (   )      

       দ            । 

        = ১৪   

বো  এ সফললয় সফস্তোসযত আলরোচনো য়। বোসত ২০১৯-২০২০                             

/ংস্কোযলমোগ্য                /             /                মূলয তোসরকো ংগ্রলয সনসভত্ত 

সযসবসনউ সডপুটি কোলরক্টয, কুসিগ্রোভ/  -              ,                ,          প্রলয়োজনীয় 

কোম মক্রভ গ্রলণয অনুলযোধ কলযন। 

 

১।        ও       

                  

        ও  

               

                     

/                    

              (   ) 

(   ) /   -       

       ,        

         প্রসতলফদন 

দোসখর কযলফন। 

২।       /ংস্কোযলমোগ্য 

                

/              

/           

     মূলয তোসরকো 

ংগ্রলয সনসভত্ত 

প্রলয়োজনীয় কোম মক্রভ গ্রণ 

কযলত লফ। 

 

 

১।                

(   ) (   ) /  -

              , 

               । 

২।              

      , 

      /  -       

       ,        

        । 

 

 

 

 

৬। অড়ডট াংক্রা   জদেম্বয ২০১৯ 
 

আদরাচনা ড়দ্ধা  ফা ফায়ন 

জজরায়             জভাট অড়ডট আড়িয াংখ্যা ৬৯ টি এ   আড়িয ড়ফযীদত  

জড়িত অদথ যয ড়যভাণ =২,০৭,০০৬/১৮ টাকা।                               

       

উদজরা                                 

কুড়িগ্রাভ দয ০০ ০০  

        ০৭ ৪৩,২৫৩/০০  

         ০৭ ১০,৯২৮/০০  

       ০৮ ১০,১০০/০০  

         ১৩ ৩৯,৮৯৮/০০  

      ০০ ০০  

        ২৭ ৮৯,২২০/০০  

        ০০ ০০  

           ০৭ ১৩,৬০৭/১৮  

    = ৬৯ =২,০৭,০০৬/১৮  

 

                                                          । প্রাি 

প্রড়তদফদদন জদখা মায় জম,  জদেম্বয/২০১৯ ভাদ জকান উদজরা দত ব্রডীট জফাফ 

াওয়া মায়ড়ন।  

১। ড়াফ তত্ত্বাফধায়ক (যাজস্ব) কর্তযক  খিা 

আড়িদত উড়িড়খত অথ য দাড়য় ব্যড়ক্তগণ মাদত 

        যকাড়য জকালাগাদয জভা প্রদান 

কদযন জ ড়ফলদয় প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ 

কযদত দফ। 

২। জম কর ইউড়নয়ন ভূড়ভ কাযী 

কভ যকতযা/ইউড়নয়ন ভূড়ভ উ-কাযী 

কভ যকতযা/নাড়জয কাভ কোড়য়ায  আদায়কৃত 

অথ য আদায় প্রড়তদফদদন না জদড়খদয় আত্মাত 

কদযদেন তায/তাদদয ড়ফরুদদ্ধ ড়ফবাগীয় ভাভরা 

রুজু কযদত    । 

৩। ফাড়ল যক কভ যম্পাদন চুড়ক্ত ফাস্তফায়দনয 

রদক্ষে প্রভা অনুমায়ী প্রড়ত ভাদ  অড়নষ্পন্ন 

অড়ডট আড়িূহদয জফাফ জপ্রযণ কযদত দফ। 

৪। প্রড়তভাদ জম উদজরা দত অড়ডট আড়িয 

      জফাফ াওয়া মায়, জ ভস্ত       

জফাদফয াদথ অনরাইন মাচাই কড় ফা প্রদমাজে 

জক্ষদত্র ড়টিআয এয কড় জপ্রযণ কযদত  দফ।  

১।  উদজরা ড়নফ যাী 

অড়পায (কর), 

কুড়িগ্রাভ/ কাযী 

কড়ভনায (ভূড়ভ) কর 

কুড়িগ্রাভ।  

(২-৪)। জযড়বড়নউ জডপুটি 

কাদরটয/ কাযী 

কড়ভনায (ভূড়ভ) 

(কর), কুড়িগ্রাভ। 

 

চরভোন োতো-৫ 



-৫- 

 ৭। নাভজাযী জভাকদ্দভা              ,২০১৯ 

আলরোচনো সদ্ধো  ফো ফোয়ন 

নাভজাযী ও জভাবাগ জভাকদ্দভায ড়ফফযণী (১ভ বাগ) 

 

উলজরো 

সফগত ভো ম মন্ত 

ক্রভপুসিভূত 

অসনষ্পন্ন সকলয 

ংখ্যো 

চরসত ভোল 

দোলয়যকৃত 

সকলয 

ংখ্যো 

সভোট 

নোভজোযী/ 

জভোবোগ 

সকলয ংখ্যো 

চরসত ভোল 

সনষ্পসত্তকৃত 

সকলয 

ংখ্যো 

অসনষ্পন্ন 

সকলয ংখ্যো 

২৮ সদলনয 

সনলম্ন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

কুসিগ্রোভ 

দয 
৪৮৫ ৩৭৫ ৮৬০ ৯৭ ৭৬৩ 

নোলগশ্বযী ৬৫ ৬০ ১২৫ ৫৫ ৭০ 

ভূ   ভোযী ২৪ ২৭ ৫১ ১০ ৪১ 

ফুরফোিী ৯১ ৮২ ১৭৩ ১১০ ৬৩ 

যোজোযোট ১১৯ ১৮৪ ৩০৩ ১১৬ ১৮৭ 

উসরপুয ৫৯০ ৩৫০ ৯৪০ ২৫০ ৬৯০ 

সচরভোযী ১০৬ ১৩৫ ২৪১ ৭৫ ১৬৬ 

সযৌভোযী ১৫০ ১০০ ২৫০ ১০০ ১৫০ 

চয যোসজফপুয ২৯ ০৫ ৩৪ ১৬ ১৮ 

ফ মলভোট= ১৬৫৯ ১৩১৮ ২৯৭৭ ৮২৯ ২১৪৮ 
 

নাভজাযী ও জভাবাগ জভাকদ্দভায ড়ফফযণী (২য় বাগ) 
 

উদজরা  চরড়ত 

ভাদ 

দাদয়য 

কৃত 

জকদয 

াংখ্যা 

জভাট 

নাভজাযী/

জভাবাগ 

জকদয 

াংখ্যা 

চরড়ত ভাদ ড়নষ্পড়িকৃত 

জকদয াংখ্যা 

অড়নষ্পন্ন 

জকদয াংখ্যা 

জনাটি 

প্রদাদনয 

ভাধ্যদভ 

অনুদভাদন 

কযা 

দয়দে 

জনাটি 

প্রদাদনয 

ভাধ্যদভ 

নাভঞ্জুয/ 

নড়থজাত কযা 

দয়দে 

জভাট 

ড়নষ্পড়ি কৃত 

ভাভরায 

াংখ্যা 

২৮ ড়দদনয 

ড়ন   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

কুসিগ্রোভ 

দয 
০ ৯০ - ০০ ০০ ৯০ 

নোলগশ্বযী ০৫ ১০ - ০০ ০০ ১০ 

ভূ ঙ্গোভোযী ০০ ১২ - ১২ ০০ ০০ 

ফুরফোিী ০০ ০০ - ০০ ০০ ০০ 

যোজোযোট ৩৫ ৬৫ - ২০ ২০ ৪৫ 

উসরপুয ০০ ০০ - ০০ ০০ ০০ 

সচরভোযী ১০ ৫০ - ০০ ০০ ৫০ 

সযৌভোযী ০০ ২৫ - ০০ ০০ ২৫ 

চয 

যোসজফপুয 
০০ ০০ - ০০ ০০ ০০ 

ফ মলভোট= ৫০ ২৫২ - ৩২ ২০ ২২০ 
 

বায় নাভজাযীয জভাকদ্দভায ড়ফলদয় ড়ফস্তাড়যত আদরাচনা য়। বাড়ত                 মথাভদয় 

ড়নষ্পড়িয জন্য াংড়িষ্টতা মাচাই কযত: ড়ফদ্যভান আইন, ড়ফড়ধ-ড়ফধান,যকাদযয ড়নদদ যনা ইতোড়দ ড়ফলয় উদিখ 

কদয ম্পূণ য ননব্যযড়ক্তকবাদফ ড়নধ যাড়যত ভদয়য ভদধ্য ক্রভ অনুমায়ী নাভজা   কাম যক্রভ ম্পন্ন কযায উয 

গুরুত্ত্বাদযা কদযন। কাযী কড়ভনায (ভূড়ভ) গণ াংড়িষ্ট ক্ষগদণয শুনানী গ্রণ কদয চুিান্ত ড়দ্ধান্ত/আদদ স্ব-

দস্ত ড়রখদফন এফাং খড়তয়ান ড়নজ াদত াংদাধন কযদফন। ভূড়ভ ভন্ত্রণারদয়য  ড়যদত্রয ড়নদদ যনা জভাতাদফক 

(ক) আদফদদনয ড়যদপ্রড়ক্ষদত নাভজাড়য (খ) এর.টি জনাটিদয ভাধ্যদভ নাভজাড়য  ভাভরা ২৮ ড়দদনয ভদধ্য এফাং 

(গ) প্রফাীদদয জন্য নাভজাড়য  ৯ কাম যড়দফদয ভদধ্য  ড়নষ্পড়ি কযদত দফ, জড়ন্ডাংথাকদর তায কাযণ কতটি 

নাভজাযী ভাভরা জড়ন্ডাং যদয়দে তা এ কাম যারয়দক অফড়ত কযায জন্য কাযী কড়ভনায (ভূড়ভ)গণদক  

অনুদযাধ কদযন। জজরা যাজস্ব বায ড়দ্ধান্তূহ উদজরা যাজস্ব বায় আদরাচনা ও ড়দ্ধান্ত জভাতাদফক 

কাম যক্রভ গ্রণ কযায জন্য াংড়িষ্ট করদক অনুদযাধ কদযন। বাড়ত ভূড়ভ ভন্ত্রণারদয়য ১১ জপব্রুয়াড়য ২০১৯ 

ড়রঃ তাড়যদখয ৩১.০০. ০০০০. ০৪৬. ৬৮.০১৭.১৬.১০৯ নাং স্মাযদকয ড়যদত্রয ড়নদদ যনা অনুযদণ এর.টি 

জনাটি বুড়নয়াদদ প্রাি নাভজাড়য ড়নষ্পড়িয জন্য অনুদযাধ কদযন। জকান অফস্থাদতই ইউড়নয়ন ভূড়ভ অড়পদ জকান 

আদফদন গ্রণ কযা মাদফ না। নাভজা   প্রাড়িদত জনগণ মাদত য়যাড়নয ড়কায না ন জ ড়ফলয়টি খড়তদয় 

জদখদত অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব),       /উদজরা ড়নফ যাী অড়পায (কর), কুড়িগ্রাভদক অনুদযাধ 

কদযন।                দ                  ,                                           

   । 

 

১।                     

         : ভূড়ভ 

ভন্ত্রণারদয়য ড়যদত্রয 

ড়নদদ যনা জভাতাদফক (ক) 

আদফদদনয ড়যদপ্রড়ক্ষদত 

নাভজাড়য (খ) এর.টি 

জনাটিদয ভাধ্যদভ নাভজাড়য 

২৮ ড়দদনয ভদধ্য   এফাং  (গ) 

প্রফাীদদয জন্য নাভজাড়য ৯ 

কাম যড়দফদয ভদধ্য  ড়নষ্পড়ি 

কযদত দফ 

২। াংড়িষ্টতা মাচাই কযত: 

ড়নধ যাড়যত ভদয়য ভদধ্য ক্রভ 

অনুমায়ী নাভজা   

জভাকদ্দভাূহ       

কযদত দফ।   

৩। জজরা যাজস্ব বায 

ড়দ্ধান্তূহ উদজরা যাজস্ব 

বায় আদরাচনা ও ড়দ্ধান্ত 

জভাতাদফক কাম যক্রভ গ্রণ 

কযদত দফ। 

৪। ভূড়ভ ভন্ত্রণারদয়য 

১১/০২/১৯  তাড়যদখয ৩১. 

০০.০০০০.০৪৬.৬৮.০১৭. 

১৬.১০৯ নাং স্মাযদকয 

ড়যদত্রয ড়নদদ যনা অনুযদণ 

এর.টি জনাটি বুড়নয়াদদ প্রাি 

নাভজাড়য ড়নষ্পড়ি কযদত 

দফ। 

৫।       দ         

         ,            

                     

             । 

 

 

(১-৫)।  উদজরা 

ড়নফ যাী অড়পায 

(কর),কুড়িগ্রাভ/ 

কাযী কড়ভনায 

(ভূড়ভ)(কর),কুড়িগ্রাভ 

 

 

 

 

চরভোন োতো-6 
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  ০৮ (ক)। ২০১৯-২০ অথ য ফেদযয ভূড়ভ উন্নয়ন কদযয আদায় (াধাযণ ):        ২০১৯ 
 

আদরাচনা ড়দ্ধা  ফা ফায়ন 

               (   )(   ),        এ                     দ        ২০১৯-২০২০ 

        এ                            দ       দ               : 

 লজরো ভোলয নোভ দোফী      ভোলয 

আদোয় 

পুসি ত 

আদোয় 

আদোলয়য 

োয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

কুসিগ্রোভ 

দয 

      /১৯ ৬৫৯৪৬৬১ ২৮৮৪২৮ ৬২৫২০৫ ০৯.৪৮%

%       /১৮ ৬৫৬৭৮৭৯ 322085 ৮৪৯০২১ ১২.৯৩% 

নোলগশ্বযী 
      /১৯ ৩৭৬৫০৩৫ ২৫১২৩৩ ৪৪৮১৩৫ ১১.৯০% 

      /১৮ ৩৬9৮৪০৩ ২৭০৭৯৪ ৬৩৯২৩৪ ১৭.২৮% 

ভূ ঙ্গোভোযী 
      /১৯ ৩১৬৬৫২৮ ২৪৫৯৪০ ৫৭২২১৯ ১৮.০৭% 

      /১৮ ২৬৮০০৮২ ২০৪5০৯ ৫৮92৮৫ ২১.৯৯% 

ফুরফোিী 
      /১৯ 2124434 ১৩৬২৫০ ৩৮৪০৫ ১৮.১০% 

      /১৮ ১৯৯৮৬০০ ১৯১০৯০ ৩৭৬৪২২ ১৮.৮৩% 

যোজোযোট 
      /১৯ 2979926 ২২৫৭৬০ ৬৫৪০৯৯ ২১.৯৫% 

      /১৮ ২৯৬২৪১৯ ১৬৪১৩৬ ৪৩২২২৪ ১৪.৫৯% 

উসরপুয 
      /১৯ ৪৮৯৭৩০০ ৫৫৩৭০৭ ১০৪০৪২৬ ২১.২৪% 

      /১৮ ৪৬৩১৯৭১ ৩৮৩১৫৫ ৮০৮৬৯১ ১৭.৪৫% 

সচরভোযী 
      /১৯ ১৫৪৩৫৭৫ ১৬৮২২৩ 285986 ১৮.৫২% 

      /১৮ ১৪৭১৫১২ ১০৫০১০ ২৮৬১১১ ১৯.৪৪% 

সযৌভোযী 
      /১৯ ৪১২০৭২০ ৪৮৯৮০৬ ৮৫৫৭০২ ২০.৭৬% 

      /১৮ ৪০৭০৮৮১ ৩২৩০২৫ ৮৯০৩৩২ ২১.৮৭% 

   

যোসজফপুয 

      /১৯ ১৫০২০৭৮ ৮৯৮৯২ ২০৬৬৯৬ ১৩.৭৬% 

      /১৮ ১৪৬৩৪৭০ ১২৮৮০০ ২৮৪৪১৫ ১৯.৪৩% 

ফ মলভোট 

      /১৯ ৩০৬৯৪২৫৭ ২৪৪৯২৩৯ ৫০৭৩০৭৩ ১৬.৫২ 

      /১৮ ২৯৫৪৫২১৭ 2092604 ৫১৫৫৭৩৫ ১৭.৪৫% 

                     দ     দ     ২০১৯-২০২০          দ                       

                  । 

১) ২০১৯-২০                দ    

 দ                        

        । 

২) ২০১৮-২০১৯ অথ য ফেদয ভূড়ভ উন্নয়ন 

কয ফাফদ আদায়কৃত অথ য মথামথবাদফ 

যকাযী জকালাগাদয জভা দয়দে ড়কনা 

তা অনরাইদন জবড়যড়পদকনপূফ যক 

                        ০২ (  ) 

     াংড়িষ্ট  কাযী কড়ভনায 

(ভূড়ভ), কুড়িগ্রাভ এয  প্রতেয়ন  

১০/১১/২০১৯ ড়রঃ তাড়যদখয ভদধ্য   এ 

কাম যারদয় জপ্রযণ ড়নড়িত কযদত দফ। 

দফ।  

৩) ভূড়ভ উন্নয়ন কদযয াধাযণ দাড়ফয 

 দ               অথ য          

২৫%                       ।  

 

 

 

 

 

 ১। উদজরা ড়নফ যাী 

অড়পায (   ), 

       /        

           , 

      / কাযী 

কড়ভনায (ভূড়ভ) 

(কর), কুড়িগ্রাভ।  

(২-৩)। কাযী 

কড়ভনায (ভূড়ভ) 

(কর), কুড়িগ্রাভ। 

 

 

 [ 

 

 

  ০৮ (খ)। ২০১৮-১৯ অথ ম ফেলযয ভূসভ উন্নয়ন কলযয আদোয় (    ):        ২০১৯  
 

আলরোচনো সদ্ধো  ফো ফোয়ন 

     ২০১৯-২০২০         এ                           দ       দ               : 

উলজরোয নোভ ভোলয নোভ দোসফ 
     ভোলয 

আদোয় 

পুসি ত 

আদোয় 

আদোলয়য 

োয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

কুসিগ্রোভ দয 

      /১৯ ৩৫৬১৯০৫ ০০ ০০ ০০.০০% 

      /১৮ ৩৫০৩২৫৫ 225২0 95104 ০২.৭১% 

নোলগশ্বযী 
      /১৯ ৬০১৩৫৬ ০০ ০০ ০০.০০% 

      /১৮ ৫৪৯০৭০ ০০ ০০ ০০.০০% 

ভূ ঙ্গোভোযী 
      /১৯ ৬০৭৫২২ ০০ ০০ ০০.০০% 

      /১৮ ৪০৫১৬১ ০০ ০০ ০০.০০% 

ফুরফোিী 

       /১

৯ 
209493 ০০ ০০ 

০০.০০% 

      /১৮ ২৪৩৭১৯ ২৯৭০ 12624 ০৩.১২% 

যোজোযোট 
      /১৯ 34২৬৭২ ০০ ০০ ০০.০০% 

      /১৮ ৩৯০০৪২২ ০০ ০০ ০০.০০% 

উসরপুয 
      /১৯ ৭০৮৭১৪৬ ০০ ০০ ০০.০০% 

      /১৮ ৭২৯৬৩৮৭ ৩৫৩০০ ১৫১১০৪ ০২.০৭% 

সচরভোযী 
      /১৯ ৩১৫১৪২ 23596 23596 ০৭.৪৮% 

      /১৮ ৩৫৭৫৪২ ৬৫৫ ২৪৬৪৭ ০৬.৮৯% 

সযৌভোযী 
      /১৯ ২৪২৫০৫ ০০ ০০ ০০.০০% 

      /১৮ ১৫৮৯০৮ ০০ ০০ ০০.০০% 

   যোসজফপুয 
      /১৯ ৩৬৭৯০৫ ০০ ০০ ০০.০০% 

      /১৮ ১২৬১৩০ ০০ ০০ ০০.০০% 

ফ মলভোট= 
      /১৯ ১৩৩৫৬৪৬ 23596 23596 ০০.১৭% 

      /১৮ ১৬৫৪০৫৯৪ 61445 283479 ০১.৭১% 

           ও                                     । ংস্থোয দোসফ ফেলযয শুরু সথলক আদোলয়  সজোয 

প্রলচিো চোরো               সনলদ মনো          ।  সতসন  উলজরো ম মোলয় সফসবন্ন ংস্থোয প্রধোনলক ইউসনয়ন 

ভূসভ অসপসবসত্তক ংস্থোয দোসফয        উলেখপূফ মক ত্র প্রদোন            এ          এ               

     কোযী কসভনোয ( সভ)(   ),          অনুলযোধ জোনোন।                         ফেলযয 

প্রথলভই                 -                                                         

               । 

 

 

 

১। াংস্থায দাড়ফ তবাগ 

আদাদয়য ড়নড়ভি 

 ন্ত্রণারয়ড়বড়ি   উদজরা 

ম যাদয় ড়ফড়বন্ন াংস্থা 

প্রধানদদয দাড়ফয        

উদিখপূফ যক ত্র      

            এ       

                

   ।  

২।                 

                   

          দ         

    এ           

              । 

৩। ২০১৮-২০১৯ 

অথ যফেদয আদায়কৃত 

                   

               দ     

               

    /              

                

     দ      

/                  

           / 

                  দ   

             ।  

  

   

 

১।  কোযী 

 সভনোয (ভূসভ) 

(কর), সিগ্রোভ। 

২।                

      (   ), 

      / কোযী 

 সভনোয (ভূসভ) 

(কর), সিগ্রোভ। 

৩।কোযী  সভনোয 

(ভূসভ)(কর), 

 সিগ্রোভ। 
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  ০৯। অড় যত ম্পড়িয দাড়ফ ও আদায়      :        ২০১৯ 
 

আলরোচনো          সদ্ধো  ফো      

জযড়বড়নউ জডপুটি কাদরটয, কুড়িগ্রাভ জানান কুড়িগ্রাভ 

জজরায় তাড়রকাভূক্ত অড় যত ম্পড়িয ড়যভাণ ২৪৩০.৫৪৫ 

একয। রীজকৃত ম্পড়িয ড়যভাণ ১৩৩.১৯৮০ একয। 

২০১৯-২০২০ অথ য ফেদয অড় যত ম্পড়িয  দাড়ফয ড়যভাণ 

=১৩ ৮৪ ২২১/- টাকা। জদেম্বয/২০১৯            

              =৪০,৮১০/-        আদায়      । 

        রীজগ্রীতাদদয েড়ফ তাড়রকা/ডাটাদফই 

প্রস্তুদতয উয ড়ফদল গুরুত্বাদযা কদযন।      অড় যত 

     রী                              এ       

                  রী               দ     ৩ 

(   )                                  দ  

             দ       । দীঘ যড়দন মাফৎ জম কর 

রীজগ্রড়তা   জভাড়ন প্রদান কযদেন না, জ কর 

রীজগ্রড়তাদক জনাটি প্রদানপূফ যক প্রদয়াজদন ড়ফড়ধ 

জভাতাদফক রীজ ফাড়তর কযত: নর্তনবাদফ রীজ প্রদান কযায 

ড়ফলদয় ড়তড়ন গুরুত্ত্বাদযা কদযন।      ফড়ভূ যত জকান অড় যত 

ম্পড়ি থাকদর তায তাড়রকা প্রণয়ন কযদত এফাং উক্ত 

ম্পড়িদত জকান অবফধ দখরদায থাকদর উদেদদয ব্যফস্থা 

গ্রণ কযায জন্যও উদজরা ড়নফ যাী অড়পায ও কাযী 

কড়ভনায (ভূড়ভ) গণদক বায় অনুযাধ       । জজরা ও 

উদজরা দত রীজভাড়ন আদায় কযদত অনুদযাধ কদযন। 

জকান কভ যচাযী/কভ যকতযায দাড়য়ত্ব অফদরায কাযদণ ফদকয়া 

অথ য আদায় নাদর ফা দাড়ফ তাভাড়দ দর তায ড়ফরুদদ্ধ ড়ফড়ধ 

জভাতাদফক ব্যফস্থা গ্রণ কযা দফ। অড় যত পুকুদযয ইজাযা 

কাম যক্রভ ড়নধ যাড়যত ভদয়য ভদধ্য ম্পন্ন কযত:  

অনুদভাদদনয জন্য জপ্রযণ কযদত উদজরা ড়নফ যাী অড়পায 

(কর), কুড়িগ্রাভদক ড়নদদ যনা প্রদান কদযন।      

১।  ২০১৯-২০ অথ যফেদযয             

        ১০০%  দ                   

        । 

২। রীজ   অস মত ম্পসত্তয জন্য আরোদো 

আরোদো তোসরকো প্রণয়ন  কযলত লফ এফং উক্ত 

তোসরকোয় রীসজলদয েসফ তোসরকো /ডোটোলফই 

ও োরনোগোদ তথ্য থোকলত লফ। সব,স 

সযসজস্টোয োরনোগোদ কযলত লফ এফং আদোলয়য 

োয লন্তোলজনক ম মোলয় উন্নীত কযলত লফ। 

৩। রী                              

           ও ৩ (   )            

                                 । 

৪। দীঘ মসদন মোফৎ সম কর রীজগ্রসতো রীজভোসন 

প্রদোন কযলেন নো, স কর রীজগ্রসতোলক 

সনোটি প্রদোনপূফ মক প্রলয়োজলন সফসধ সভোতোলফক 

রীজ ফোসতর কযত: নতুনবোলফ রীজ প্রদোন কযলত 

লফ। 

৫। সবস ম্পসত্তয অবফধ দখরকোযীয তোসরকো 

সপ্রযণ কযলত লফ এফং অবফধ দখরদোয 

উলচ্ছলদয  এফং মোযো রীজ সনলয়লেন তোযো 

সবোগদখর কযলেন সকনো স সফললয় তথ্য এ 

অসপল সপ্রযণ         । 

৬। সজরো ও উলজরো লত রীজভোসন আদোয় 

কযলত লফ। অস মত পুকুলযয ইজোযো কোম মক্রভ 

সনধ মোসযত ভলয়য ভলে ম্পন্ন কযত:  

অনুলভোদলনয জন্য সপ্রযণ কযলত লফ। 

 

১। অসতসযক্ত সজরো প্রোক 

(যোজস্ব), কুসিগ্রোভ/ 

উলজরো সনফ মোী অসপোয 

(কর), কুসিগ্রোভ। 

 (২-৬)। অসতসযক্ত সজরো 

প্রোক (যোজস্ব), কুসিগ্রোভ/ 

উলজরো সনফ মোী অসপোয/ 

কোযী কসভনোয (ভূসভ) 

(কর), কুসিগ্রোভ। 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

           

  

 অস মত ম্পসত্তয দোসফ ও আদোয় সফফযণীীঃ সলেম্বয ২০১৯  

 
 

ক্রীঃ 

নং 

উলজরোয 

নোভ 

তোসরকোভূক্ত 

অস মত ম্পসত্তয 

সভোট সযভোণ 

(একলয) 

রীজকৃত অস মত 

ম্পসত্তয সভোট 

সযভোণ 

(একলয) 

দোসফ 

(২০১৯-২০২০) 

 

সলেম্বয 

২০১৯ ভোল 

আদোয় 

পুসিভূত 

আদোয় 

আদোলয়য 

োয 

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১ কুসিগ্রোভ দয ৮৯৩.৫৩৭৪ ২২.৪৬ ১৪০৪৬৯ ০০ ০০ ০০%  

২ নোলগশ্বযী ৪৯০.৮৬৫ ২৬.৮০৫ ৩২৬৭২ ০০ ০০ ০০%  

৩ ভূরুঙ্গোভোযী ২০৯.৯৭ ১২.২৬ ৫৯২০৫ ০০ ০০ ০০%  

৪ ফুরফোিী ৩১৮.৩১ ১৩.২৮ ৫৭৩৩১ ০০ ০০ ০০%  

৫ যোজোযোট ৮২.৭৮৭৫ ০৭.৬৭ ৪৬৬৫ ০০ ০০ ০০%  

৬ উসরপুয ১২৯.৮৫০১ ২৪.৭৪ ৫১২৫৫৮ ৪০৮১০ ৩৩১৩১০ ৬৪.৬৪%  

৭ সচরভোযী ৭.৬৬ ০৬.৭৮ ১৯০০০ ০০ ০০ ০০%  

৮ সযৌভোযী ২৯৭.৫৬৫ ১৯.১৯৫ ৫৫৮৩২১ ০০ ০০ ০০%  

৯ চয যোসজফপুয - - - - - - 

‘ক’ 

তপীরভূক্ত 

ম্পসত্ত সনই 

ফ মলভোট= ২৪৩০.৫৪৫ ১৩৩.১৯০ ১৩৮৪২২১ ৪০৮১০ ৩৩১৩১০ ২৩.৯৩%  

 

চরভোন োতো-৮ 



-৮- 

  ১০। াট-ফাজাদযয জড়যদপড়য াংক্রা   জদেম্বয ২০১৯ 

আদরাচনা ড়দ্ধা  ফা      

প্রাি প্রড়তদফদদন জদখা মায় এ জজরায় জভাট াট-ফাজাদযয াংখ্যা 

১৬৫ টি। ড়ফদফচে ভা ম যন্ত জড়যদপড়যভূক্ত াট-ফাজাদযয াংখ্যা 

১৪৩ টি। বায় উদজরাড়বড়িক  প্রড়তদফদন ম যাদরাচনায় জদখা 

মায় কুড়িগ্রাভ দয  উদজরায় জড়যদপড়যভুক্ত নয় এভন  ০৮ টি, 

যাজাযাদট ০৩টি, উড়রপুদয ০৬ টি, জযৌভাযীদত ০৪ টি এফাং 

যাড়জফপুদয ০১ টি  জভাট ২২ টি াদটয জড়যদপড়য য়ড়ন।  

কুড়িগ্রাভ দয উদজরায ০৮ টি াদটয ভদধ্য ০১ টিদত আদারদত 

ভাভরা থাকায় ও ০১ টি নদী-বাঙ্গনকফড়রত ওয়ায় 

জড়যদপড়যভুক্তকযণ ম্ভফ য়ড়ন। কুড়িগ্রাভ দয,উড়রপুয, 

যাজাযাট ও জযৌভাযী উদজরায় জমফ কোদরন্ডাযভুক্ত াদটয 

জড়যদপড়য য়ড়ন জফ াদটয জড়যদপড়য অনুদভাদদনয প্রস্তাফ 

জরুড়যড়বড়িদত এ কাম যারদয় জপ্রযণ কযায জন্য  াংড়িষ্ট কাযী 

কড়ভনায (ভূড়ভ) গণদক  ড়নদদ যনা প্রদান কদযন। জড়যদপড়য 

াংদাধনদমাগ্য দর দ্রুত াংদাধন প্রস্তাফ জপ্রযদণয জন্য বাড়ত 

যাভ য প্রদান কদযন। জকান াটফাজায না ফদর তা কোদরন্ডায 

দত ফাদ জদয়ায প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযায জন্যও ড়নদদ যনা 

প্রদান কদযন।         -                             স্ত 

কাম যক্রভ             উ          দ               

         উদেদপূফ যক ফদন্দাফস্ত প্রদান কযা জমদত াদয ভদভ য 

অড়বভত ব্যক্ত কদযন।                                   

          ৫                 এ                 

উদজরা ড়নফ যাী অড়পায     পুনযায়    দ        দ       ।   

াট-ফাজাযূহদয নীড়তভারা জভাতাদফক তাঁয অড়ধদক্ষদত্রয  াট-

ফাজায ূহদয        দ                         

ইজাযারব্ধ অথ য দত ড়ফড়ধ জভাতাদফক বোট ও আয়কয আদায় কদয 

াংড়িষ্ট খাদত জভা প্রদান কযা দয়দে ড়ক না এফাং খা আদায়কৃত 

অথ য মথামথখাদত জভা দে ড়ক না  তা মাচাই কযদত বাড়ত 

াংড়িষ্ট করদক ড়নদদ যনা প্রদান কদযন।।                                                                                   

 

১। জমফ কোদরন্ডাযভুক্ত াদটয জড়যদপড়য 

য়ড়ন নীড়তভারা অনুমায়ী জফ াদটয 

জড়যদপড়য কাম যক্রভ দ্রুত ম্পন্ন কযদত দফ। 

জড়যদপড়য াংদাধনদমাগ্য দর দ্রুত াংদাধন 

প্রস্তাফ জপ্রযণ কযদত দফ। উদজরাড়বড়িক াট 

জড়যদপড়যয ড়ফস্তাড়যত তথ্য আগাভী বায পূদফ যই 

এ অড়পদ জপ্রযণ কযদত দফ। 

২। জড়যদপড়যভূক্ত না ওয়া াট-ফাজাযূহ 

অড়ফরদম্ব জড়যদপড়যভুক্ত কযদত দফ এফাং জকান 

াট-ফাজায না ফদর তা ড়ফড়ধ জভাতাদফক 

কোদরন্ডায দত ফাদ ড়দদত দফ। 

৩।    -                               

কাম যক্রভ             উ          দ    

                        দ           

        । 

৪। জকান াদটয জড়যদপড়য কযায জক্ষদত্র ভস্যা 

থাকদর ড়ভ জক  জু কদয শুনানীয ভাধ্যদভ 

ড়ফড়ধ জভাতাদফক ব্যফস্থা  গ্রণ কযদত দফ। 

৫।                                  

      ৫            স্ত     এ       

             । 

৬। াট-ফাজাযূহদয নীড়তভারা জভাতাদফক 

তাঁয অড়ধদক্ষদত্রয  াট-ফাজায ূহদয       

 দ                          াট-ফাজায 

ূহদয ইজাযারব্ধ অথ য দত ড়ফড়ধ জভাতাদফক 

বোট ও আয়কয আদায় কদয াংড়িষ্ট খাদত 

জভা প্রদান কযা দয়দে ড়ক না এফাং খা 

আদায়কৃত অথ য মথামথখাদত জভা দে ড়ক না  

তা মাচাই কযদত কযদত দফ। 

১। উদজরা ড়নফ যাী অড়পায ও 

কাযী কড়ভনায (ভূড়ভ) 

(কর) কুড়িগ্রাভ। 
 

 

২। অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক 

(যাজস্ব)/ উদজরা ড়নফ যাী 

অড়পায  (কর)/ জযড়বড়নউ 

জডপুটি কাদরটয,কুড়িগ্রাভ। 
 

(৩-৫)। উদজরা ড়নফ যাী 

অড়পায (   ) ও কাযী 

কড়ভনায (ভূড়ভ)(কর), 

কুড়িগ্রাভ। 

 ৬। অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক 

(যাজস্ব),কুড়িগ্রাভ/উদজরা 

ড়নফ যাী অড়পায  (কর), 

কুড়িগ্রাভ/ জযড়বড়নউ জডপুটি 

কাদরটয, কুড়িগ্রাভ। 

 

 

 

   াট-ফাজায রীজ াংক্রান্ত তথ্যঃ জদেম্বয/২০১৯                                                                                               
 

উদজরা/ 

জৌযবা/ড়টি 

কদ যাদযদনয নাভ 

জভাট 

াট-

ফাজাদযয 

াংখ্যা 

ড়ফদফচে 

ভা 

ম যন্ত 

জযীদপ

যীভূক্ত 

াট-

ফাজাদযয 

াংখ্যা  

চরড়ত ভাদ  

জযীদপযীভূ

ক্ত াট-

ফাজাদযয 

াংখ্যা 

ইজাযা 

প্রদি াট-

ফাজাদযয 

াংখ্যা 

ইজাযাীন 

াট-

ফাজাদযয 

াংখ্যা 

খা 

আদায় 

দে 

ইজাযারব্ধ 

অদথ যয 

ড়যভাণ 

(ফাাংরা 

১৪২৬) 

৫% াদয অথ য 

৭-ভূড়ভ যাজস্ব 

খাদত জভায 

ড়যভাণ 

২০% াদয 

অথ য 

৭-ভূড়ভ যাজস্ব 

খাদতয অধীন 

৪-াট-ফাজায 

খাদত জভা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

কুড়িগ্রাভ দয ২৬ ১৮ - ২০ ০৬ ০৬ ৬২২২১৭৮ ৩১১১০৮ ১২৪৪৪৩৬ 

কুড়িগ্রাভ জৌযবা ০১ ০১ - ০১ - - ২৭১৫৩০০ ১৩৫৭৬৫ 
- 

নাদগশ্বযী ২৫ ২৫ - ২০ ০৫ ০৫ ৫৪০৩০৯০ ২৭০১৫৫ ১০৮০৬১৮ 

নাদগশ্বযী জৌযবা ০১ ০১ - ০১ - - ১০৪৩৩৩৩০ - - 

ভূরুঙ্গাভাযী ২০ ২০ - ১৯ ০১ ০১ ১৩২৩৬৯৯৪ - - 

ফুরফািী ১৪ ১৪ - ১২ ০২ ০২ ৫৬০৯২৯৪ - - 

যাজাযাট 
১৭ ১৪ - ১২ ০৫ ০৫ ৯১৭৪৯১০ ৪৫৮৭৪৫ ১৮৩৪৯৮২ 

উড়রপুয ৩২ ২৬ - ২০ ১২ ১২ ৭০২৬৪১৭ - - 

উড়রপুয জৌযবা ০২ ০২ - ০২ - - ১০৫৮৮৭০০ - - 

ড়চরভাযী ০৫ ০৫ - ০৩ ০২ ০২ ৬২১৫৫০০ ৩১০৭৭৫ ১২৪৩১০০ 

জযৌভাযী ১৭ ১৩ - ১৬ ০১ ০১ ২৩৮৭৪৪২৪ ১১৯৩৭২১ ৪৭৭৪৮৮৫ 

চয যাড়জফপুয ০৫ ০৪ - ০৪ ০১ ০১ ৫৩৪৩০০০ ২৬৭১৫০ ১০৬৮৬০০ 

জভাট= ১৬৫ ১৪৩ - ১৩০ ৩৫ ৩৫ ১০৫৮৪৩১৩৭ ২৯৪৭৪১৯ ১১২৪৬৬২১ 
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    ১১। জরভার াংক্রা   জদেম্বয ২০১৯ 

 

আলরোচনো সদ্ধো  ফো ফোয়ন 

জযড়বড়নউ জডপুটি কাদরটয জানান এ জজরায় ২০ (ড়ফ) একদযয উদবয জভাট 

জরভাদরয াংখ্যা ৫৩টি। তন্দধ্য উন্ুক্ত ২৩টি এফাং ফদ্ধ ৩০টি।  ইজাযাদমাগ্য 

৩০টি জরভাদরয ভদধ্য ভন্ত্রণারয় দত উন্নয়ন প্রকদল্পয আওতায়  ইজাযা 

প্রদানকৃত জরভাদরয াংখ্যা ১১টি। এ কাম যারয় দত ইজাযা প্রদানকৃত 

জরভাদরয াংখ্যা ৯ টি। ইজাযা প্রদানদমাগ্য জরভাদরয াংখ্যা ০১টি। 

অফড়ষ্ট জরভাদরয ভদধ্য  ভাভরা চরভান ০৬ টিদত,  বযাট ওয়ায কাযদণ 

ইজাযা কাম যক্রভ ফন্ধ যদয়দে ০১ টিদত এফাং নদীগদব য ড়ফরীন ২ টি। ইজাযা 

প্রদানকৃত ১০ টি জরভার দত ১৪২৫  ফাাংরা দনয প্রাি আয়  ৭০,৭১,৫৬৩/- 

    । ২০ (ড়ফ) একদযয ড়নদন জভাট জরভাদরয াংখ্যা ৯৫ টি। ইজাযা 

ফড়ভূ যত জকান জরায় থাকদর নীড়তভারা অনুমায়ী জগুদরায খা কাদরকদনয 

ভাধ্যদভ আদায়কৃত অথ য যকাড়য জকালাগাদয জভাদান ড়নড়িত     এ 

                     াংড়িষ্ট উদজরা ড়নফ যাী অড়পাযগণদক যাভ য  

প্রদান কদযন। ২০ একদযয উদবয জরাদয়য ড়ফস্তাড়যত তথ্য এফাং ইজাযাধীন, 

ইজাযা ফড়ভূ যত জরাদয়য তথ্য প্রড়তবায় জযড়বড়নউ জডপুটি কাদরটয, কুড়িগ্রাভ 

উস্থান কযদফন। উদজরায় ড়ক ড়যভাণ জরায় ইজাযাদমাগ্য যদয়দে তায 

ইউড়নয়নড়বড়িক তথ্য প্রড়তভাদ উদজরা ড়নফ যাী অড়পাযগণদক এ কাম যারদয় 

জপ্রযণ কযায জন্য বাড়ত    দ      প্রদান কদযন। 

১। ২০ একদযয ড়নদচয জম ফ 

জরভাদরয ইজাযা প্রদান ম্ভফ 

য়ড়ন জগুদরায খা 

কাদরকদনয ভাধ্যদভ আদায়কৃত 

অথ য যকাড়য জকালাগাদয জভাদান 

ড়নড়িত     এ        

      কযদত দফ। 

২। ২০ একদযয উদবয জরাদয়য 

ড়ফস্তাড়যত তথ্য এফাং ইজাযাধীন, 

ইজাযা ফড়ভূ যত জরাদয়য তথ্য 

প্রড়তবায় উস্থান কযদত দফ।  

উদজরায় ড়ক ড়যভাণ জরায় 

ইজাযাদমাগ্য যদয়দে তায 

ইউড়নয়নড়বড়িক তথ্য প্রড়তভাদ  

এ কাম যারদয় জপ্রযণ কযদত দফ। 

 

১। উদজরা ড়নফ যাী 

অড়পায /কাযী 

কড়ভনায (ভূড়ভ) 

(কর), কুড়িগ্রাভ। 

২। উদজরা ড়নফ যাী 

অড়পায(কর), 

কুড়িগ্রাভ/দযড়বড়নউ 

জডপুটি কাদরটয, 

কুড়িগ্রাভ। 

 

  

 

  ১২। এর এ জক াংক্রা   জদেম্বয ২০১৯ 
 

 

আদরাচনা ড়দ্ধা  ফা ফায়ন 

ভূড়ভ অড়ধগ্রণ াখা, কুড়িগ্রাভ  দত প্রাি তথ্য ড়ননরু:  

     এ এ 

           

জগদজদট প্রকাড়ত 

এর,এ জকদয 

াংখ্যা 

নাভজাযীয াংখ্যা ফাড়তরকৃত এর,এ 

জকদয াংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৯৪৮ ১৯৮২ ১৯৪৮ ১৯৮২ ১৯৪৮ ১৯৮২ ১৯৪৮ ১৯৮২ 

৩৮৪ ৩৩৩ ১৭৯ ২৯০ ১৩৬ ২৭২ ৬ ১৩ 

অড়তড়যক্ত ভূড়ভ অড়ধগ্রণ কভ যকতযা বায় জানান, ১৯৪৮ দনয জ ড়য হুকুভ দখর 

আইদনয আওতায়  ৪৮টি অড়নষ্পন্ন এর এ জকদয প্রকল্প ফা ফায়দনয প্রতেয়নত্র 

জচদয় প্রতো   াংস্থা ফযাফয ত্র জদয়া দয়দে। জগদজদট প্রকাড়ত ১৭৯   জকদয 

ভদধ্য ৩৩                         , অফড়ষ্ট জকদয জগদজদটয  কড় 

াংগ্র াদদক্ষ নাভজাযী কযা দফ। জগদজদট প্রকাড়ত জম কর এর, এ জকদয 

তপড়রভূক্ত ম্পড়িয নাভজাযী য়ড়ন জ কর এর,এ জকদয তপড়রভূক্ত 

ম্পড়ি নাভজাযী কাম যক্রভ গ্রণপূফ যক আগাভী বায পূদফ য ড়নষ্পড়িকযদণয 

প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কদয প্রড়তদফদন জপ্রযদণয জন্য ভূড়ভ অড়ধগ্রণ 

কভ যকতযাদক অনুদযাধ কদযন। বাড়ত প্রকল্প ফা ফায়দনয প্রতেয়নত্র জপ্রযদণয 

জন্য তাড়গদ ত্র প্রদাদনয যাভ য জদন।  

১৯৮২ দনয স্থাফয ম্পড়ি অড়ধগ্রণ       দ   অধ্যাদদ এ  আওতায় 

২৭২ টিয নাভজাযী ম্পন্ন দয়দে ভদভ য বায়         য়। জগদজদট জপ্রড়যত 

জকগুড়রয ভদধ্য ইদতাভদধ্য জগদজট প্রকাড়ত দয়দে ড়ক না জ ড়ফলদয় জখাঁজ 

জনয়া দে। বাড়ত এর, এ জকদয জগদজদটয ড়বড়িদত াংড়িষ্ট প্রতোী াংস্থায 

নাদভ অড়ধগ্রণকৃত জড়ভয নাভজাযী ম্পাদন কযায জন্য াংড়িষ্টদদয ড়নদদ য 

প্রদান কদযন।                    ব্যড়ক্তয নাদভ নাভজাড়য দয় থাকদর 

তা দ্রুত ফাড়তদরয প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ, াংড়িষ্ট খড়তয়াদনয ড়ফযীদত এর,এ 

জক নম্বয ড়রখায জন্য এফাং এর,এ জক জযড়জস্টায ার নাগাদ যাখায জন্যও 

ড়নদদ য প্রদান কদযন। ভূড়ভ ভন্ত্রণারয়, াখা-৪ দত গত ১৭/১০/১৯৯ ইাং তাড়যদখ 

জাযীকৃত স্মাযদকয ড়বড়িদত  ১৯৪৮ াদরয আইন এফাং ১৯৮২ াদরয 

অধ্যাদদদয আওতায়  এর এ জকদয জগদজট প্রকানায ব্যফস্থা              

                     বাড়ত াংড়িষ্ট করদক ড়নদদ যনা প্রদান 

কদযন।  

 

১। ১৯৪৮ দনয জম  ৪৮টি 

অড়নষ্পন্ন এর এ জক আদে তায 

জগদজট াংগ্রপূফ যক    নাভজাড়যয 

ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ এফাং এ 

ড়ফলদয় াংড়িষ্ট দিদয ত্র জপ্রযণ 

কযদত দফ।  

২। ১৯৪৮ াদরয জরুযী হুকুভ 

দখর আইদনয আওতায় সৃড়জত 

জকগুড়রয ভদধ্য অড়নষ্পড়ি 

জকগুড়র (প্রতোী াংস্থা কর্তযক 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র দাড়খদরয 

অবাদফ) ড়নষ্পড়িয প্রদয়াজনীয় 

ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ। 

৩।                    

ব্যড়ক্তয নাদভ নাভজাড়য দয় 

থাকদর তা দ্রুত ফাড়তদরয 

প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ, াংড়িষ্ট 

খড়তয়াদনয ড়ফযীদত এর,এ জক 

নম্বয ড়রখদত দফ এফাং এর,এ 

জক জযড়জস্টায ার নাগাদ যাখদত 

দফ। 

৪। ভূড়ভ ভন্ত্রণারয়, াখা-৪ দত 

গত ১৭/১০/১৯৯ ইাং তাড়যদখ 

জাযীকৃত স্মাযদকয ড়বড়িদত  

১৯৪৮ াদরয আইন এফাং ১৯৮২ 

াদরয অধ্যাদদদয আওতায়  এর 

এ জকদয জগদজট প্রকানায 

ব্যফস্থা                    

                  । 

 

(১-২)। ভূড়ভ 

অড়ধগ্রণ কভ যকতযা, 

কুড়িগ্রাভ। 

৩। অড়তড়যক্ত ভূড়ভ 

অড়ধগ্রণ কভ যকতযা, 

কুড়িগ্রাভ। 

৪। কাযী 

কড়ভনায (ভূড়ভ) 

(কর) ,কুড়িগ্রাভ/ 

ভূড়ভ অড়ধগ্রণ 

কভ যকতযা, কুড়িগ্রাভ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         চরভোন োতো-১০ 



 

-১০- 
 

 

    ১৩। যকাড়য ম্পড়ি াংক্রান্ত জদওয়াড়ন ভাভরা: জদেম্বয ২০১৯ 

 
 

আদরাচনা ড়দ্ধা  ফা ফায়ন 

কাযী কড়ভনায, আযএভ াখা কর্তযক দাড়খরকৃত প্রড়তদফদন 

ম যাদরাচনায় জদখা মায় জদেম্বয/২০১৯ ভা ম যন্ত খা জড়ভ াংক্রা  

ূহর ভাভরা ১১৬২   ।                   ১১৫৬  , আড়র 

      ১২২ টি। অড় যত ম্পড়ি াংক্রা  ূহর ভাভরা ৮৬৮টি। 

                  ৮৬৭   এফাং আড়র ০৫টি। বাড়ত 

ইদতাপূদফ য                              ম্পড়ি          

দখদর যাখায প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য বায় গুরুত্ত্বাদযা কযা 

য়। এ োিাও যকায ড়ফদক্ষ যায়/ড়ডক্রীকৃত ভাভরাূহ তাভাড়দ 

জভয়াদদয ভদধ্যই োড়ন/আীর/ড়যড়বন দাদয়দযয প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা 

গ্রদণয জন্য যাভ য  প্রদান কদযন। প্রড়তদফদদন জদখা মায় জম, ১ 

ভাদয অড়ধক জড়ন্ডাং এএপ এয াংখ্যা ১৭২ টি। বাড়ত ভাভরায 

তাড়রকা আয এভ াখা দত াংগ্রপূফ যক  জড়ন্ডাং এ এপ এয জফাফ 

জপ্রযদণয ড়ফলদয় কাযী কড়ভনায (ভূড়ভ) গণদক যাভ য প্রদান 

কদযন। ০১(এক) ভাদয অড়ধক জড়ন্ডাং এ,এপ আগাড়ভ            

উদজরা ম যাদয় ড়নষ্পড়ি কদয শূদন্যয জকাটায় ড়নদয় আা ড়নড়িৎ 

কযদত এ         এ  এ  এ           ৭ (   )  দ        

এ অড়পদ              কাযী কড়ভনায(ভূড়ভ)গণদক 

ড়নদদ যনা প্রদান কদযন। যকাড়য স্বাথ য াং  ষ্ট ভাভরায ড়য       

   জযকড য যফযাদয প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযদত  কাযী 

কড়ভনায,  জযকড যরুভ াখাদক যাভ য প্রদান কদযন।  ড়তড়ন এ এপ 

জপ্রযদণ দফার্চ্য  অগ্রাড়ধকায  ড়দদত উদজরা ড়নফ যাী অড়পায ও 

কাযী কড়ভনায (ভূড়ভ)গণদক যাভ য প্রদান কদযন।  

জনাটি/ভদনয াদথ আযড়জয কড় মাদত জপ্রযণ কযা য় জ ড়ফলদয় 

ড়ফজ্ঞ ড়জড়/এড়জড়(কর) ও ড়বড় জকৌশুরী, কুড়িগ্রাভদক প্রদয়াজনীয় 

ব্যফস্থা গ্রদণয  জন্য বাড়ত অনুদযাধ কদযন। 

 

১। ইদতাপূদফ য                      

        ম্পড়ি          দখদর যাখায 

প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ। 

২। য      ড়ফদক্ষ যায় ওয়া ভাভরায জক্ষদত্র  

যকায দক্ষ ভাভরা ড়যচারনায় জকান ত্রুটি ফা 

গাড়পরড়ত আদে ড়কনা তা খড়তদয় জদখদত দফ এফাং 

ভাভরাগুদরা ড়নধ যাড়যত ভদয়য ভদধ্য মথাশ্রীঘ্র 

আড়র দাদয়দযয ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ। 

যকাদযয ড়ফদক্ষ যায় দর দ্রুত আীর দাদয়য 

কযদত দফ।  

৩। যকাড়য স্বাথ যাংড়িষ্ট ভাভরায ব্যাাদয ড়ফজ্ঞ 

যকাড়য জকৌশুরীয াদথ  এ,এপ ড়ফলদয় 

তকযতায াদথ প্রদয়াজনীয় কাম যক্রভ গ্রণ কযদত 

দফ এফাং  ড়ফজ্ঞ যকাড়য জকৌশুরীয াদথ ভিয় 

কযদত দফ। 

৪। ভাভরায তাড়রকা আয এভ াখা দত 

াংগ্রপূফ যক জড়ন্ডাং এ এপ এয জফাফ   ড়য 

            কযদত দফ।   

৫। ১ ভাদয অড়ধক জড়ন্ডাং এ এপ আগাড়ভ বায 

পূদফই শূদন্যয জকাটায় নাড়ভদয় এদন অগ্রগড়ত 

প্রড়তদফদন এ   অফড়ষ্ট       এ  এ  এ     

      ৭ (   )  দ         এ অড়পদ জপ্রযণ  

কযদত দফ ।  

৬। জনাটি/ভদনয াদথ আযড়জয কড়  জপ্রযণ 

কযদত দফ। 

 

১। কাযী কড়ভনায 

(   ),    ,        ।   

২। অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক 

(যাজস্ব), কুড়িগ্রাভ /ড়ফজ্ঞ 

যকাড়য জকৌসুড়র, 

কুড়িগ্রাভ। 

৩। কাযী কড়ভনায 

(   ),    ,        

/ড়ফজ্ঞ যকাড়য জকৌসুড়র 

/ড়ফজ্ঞ ড়বড় জকৌশুরী, 

কুড়িগ্রাভ। 

(৪-৫)। কাযী কড়ভনায 

(ভূড়ভ)(কর), কুড়িগ্রাভ 

/               

(  ,এ )     / ইউড়নয়ন 

ভূড়ভ কাযী কভ যকতযা/ 

ইউড়নয়ন ভূড়ভ উ-কাযী 

কভ যকতযা (কর), 

কুড়িগ্রাভ। 

৬। ড়ফজ্ঞ ড়জড়/এড়জড় 

(কর) ও ড়বড় জকৌশুরী, 

কুড়িগ্রাভ। 

                                            

 
                                                                                        

 

   ১৪। জযন্ট াটি যড়পদকট ভাভরা াংক্রা   জদেম্বয ২০১৯  

 
 

আলরোচনো সদ্ধো  ফো ফোয়ন 

বায় জযন্ট াটি যড়পদকট ভাভরায ফড়ণ যত তথ্য অনুমায়ী জদখা মায় 

জদেম্বয ২০১৯ ভা ম যন্ত অড়নষ্পড়িকৃত জযন্ট াটি যড়পদকট ভাভরায 

াংখ্যা ২০০টি, ড়ফযীদত দাড়ফয ড়যভাণ =১৮ ২৯ ৪৮০/- টাকা। 

জদেম্বয/২০১৯ ভাদ                              ভাভরা 

দ                           দ                      

(    ),        /উদজরা ড়নফ যাী অড়পায (কর), কুড়িগ্রাভদক 

ড়নদদ যনা প্রদান কদযন। বাড়ত              াটি যড়পদকট ভাভরা 

দ্রুততভ ভদয় ড়নষ্পড়িকযদণ এ        িাদ ০১ ড়দন  ধাম য কদয জযন্ট 

াটি যড়পদকট আদারদতয কাম যক্রভ ড়যচারনায জন্য কাযী কড়ভনায 

(ভূড়ভ) গণদক যাভ য প্রদান কদযন।  যকাড়য দাফী আদায় আইন, ১৯১৩ 

অনুমায়ী ফদকয়া আদায়দমাগ্য জাড়ডাং এয ড়ফযীদত জযন্ট াটি যড়পদকট 

ভাভরা দাদয়য ড়নড়িত কযায জন্য াটি যড়পদকট অড়পাযগণদক অনুদযাধ 

কদযন। স্ব স্ব উদজরায অড়নষ্পন্ন জযন্ট াটি যড়পদকট ভাভরা ড়নষ্পড়িদত 

অড়ধকতয ভদনাদমাগী ওয়া ভাড়ক ড়নষ্পড়িয রক্ষেভাত্রা ড়নধ যাযণ 

কযদত কাযী কড়ভনায (ভূড়ভ)গণদক যাভ য প্রদান কদযন। ড়তড়ন 

জযন্ট াটি যড়পদকট ভাভরাভূক্ত জড়ভয নাভজাযী অনুদভাদদনয ড়ফলদয় 

তকয থাকায জন্য এফাং ইউড়নয়ন ভূড়ভ অড়পূহ ড়যদ যনকাদর 

াংড়িষ্ট জযড়জস্টাযূহ গুরুত্বকাদয মাচাই কযায জন্য দাড়য়ত্বপ্রাি 

/ড়যদ যনকাযী কভ যকতযাদক অনুদযাধ কদযন। জযন্ট াটি যড়পদকট 

ভাভরাূহ ড়নধ যাড়যত তাড়যদখ উস্থাড়ত দে ড়কনা তা উদজরা ভূড়ভ 

অড়প ড়যদ যন কাদর মাচাই কযদত াংড়িষ্ট ড়যদ যনকাযী কভ যকতযাদক 

যাভ য প্রদান কদযন।  

১।                             ভাভরা 

দ                           দ      এফাং 

ফি ফি ফদকয়াধাযীদদয ড়ফরুদদ্ধ জযন্ট াটি যড়পদকট 

ভাভরা দাদয়য কযদত দফ। 

২। জযন্ট াটি যড়পদকট ভাভরায ড়নষ্পড়িকযদণ িাদ 

০১ ড়দন আরাদাবাদফ ধাম য কদয  আদারদতয 

কাম যক্রভ ড়যচারনা কযদত দফ।  

৩।        দ    আদায়     ১৯১৩ অনুমায়ী 

ফদকয়া আদায়দমাগ্য জাড়ডাং এয ড়ফযীদত  ভূড়ভ 

উন্নয়ন কয আদাদয়য স্বাদথ য মথাভদয় জযন্ট 

াটি যড়পদকট ভাভরা দাদয়য কযায জন্য াটি যড়পদকট 

অড়পাযগণ ইউড়নয়ন ভূড়ভ  কাযী 

কভ যকতযা/দাড়য়ত্বপ্রাি ইউড়নয়ন    ভূড়ভ উ-কাযী 

কভ যকতযাদক প্রদয়াজনীয় ড়নদদ যনা প্রদান কযদফন। 

৪। জযন্ট াটি যড়পদকট ভাভরাভূক্ত জড়ভয নাভজাযী 

অনুদভাদদনয ড়ফলদয় তকয থাকদত দফ এফাং 

ইউড়নয়ন ভূড়ভ অড়পূহ ড়যদ যনকাদর াংড়িষ্ট 

জযড়জস্টাযূহ গুরুত্বকাদয মাচাই কযদত দফ। 

৫। জযন্ট াটি যড়পদকট ভাভরাূহ ড়নধ যাড়যত তাড়যদখ 

উস্থাড়ত দে ড়কনা তা উদজরা ভূড়ভ অড়প 

ড়যদ যন কাদর মাচাই কযদতদফ। 

১।             

      (    ), 

      /        

               

(   ),       । 

(২-৩)।  উদজরা 

ড়নফ যাী অড়পায 

(কর), কুড়িগ্রাভ ও 

কাযী কড়ভনায 

(ভূড়ভ) (কর), 

কুড়িগ্রাভ। 

৪। কাযী কড়ভনায 

(ভূড়ভ) (   ), 

কুড়িগ্রাভ। 

৫। ড়যদ যনকাযী 

াংড়িষ্ট কর কভ যকতযা 

(কর), কুড়িগ্রাভ। 

 

 

 

  

  

 

 
 

চরভোন োতো-১১ 
 



-১১- 

    জযন্ট োটি মসপলকট ভোভরোয সফফযণীীঃ সলেম্বয ২০১৯ ভো 

উদজরা গতভা 

ম যন্ত 

অড়নষ্পড়ি

কৃত জযন্ট 

াঃ ভাঃ 

াংখ্যা 

চরড়ত 

ভাদ 

দাদয়যকৃত 

জযন্ট াঃ 

ভাঃ 

াংখ্যা 

চরড়ত 

ভাদ 

দাদয়য 

কৃত 

ভাভরায 

দাড়ফয 

টাকায 

ড়যভাণ 

জভাট 

জযন্ট াঃ 

ভাঃ 

াংখ্যা 

(২+৩) 

জভাট জযন্ট 

াঃ ভাঃ 

দাড়ফয 

টাকায 

ড়যভাণ 

(৩+৪) নাং 

করাদভয 

দাড়ফয 

টাকায 

ড়যভাণ 

চরড়ত 

ভাদ 

ড়নষ্পড়ি 

কৃত জযন্ট 

াঃ ভাঃ 

াংখ্যা 

আদায়কৃত 

টাকায 

ড়যভাণ 

জুরাই/১৯ 

দত চরড়ত 

ভা ম যন্ত  

পুড়ঞ্জভূত 

আদায়কৃত 

টাকায 

ড়যভাণ 

জভাট 

অড়নষ্পড়িকৃত 

জযন্ট াঃ 

ভাভরায 

াংখ্যা 

জভাট 

অনাদায়ী 

টাকায 

ড়যভাণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

কুড়িগ্রাভ দয ৯৭ ০০ ০০ ৯৭ ৬২৩৬২০ ০০ ০০ ০০ ৯৭ ৬২৩৬২০ 

নাদগশ্বযী ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ 

ভূরুঙ্গাভাযী ০২ ০০ ০০ ০২ ২২৫১৩ ০০ ০০ ০০ ০২ ২২৫১৩ 

ফুরফািী ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ 

যাজাযাট ০৩ ০০ ০০ ০৩ ৫৭৭২৩ ০০ ০০ ১৩৩৪৮ ০৩ ৫৭৭২৩ 

উড়রপুয ৮১ ০০ ০০ ৮১ ৮৮০০৪৬ ০১ ০০ ২০৮০০ ৮১ ৮৮০০৪৬ 

ড়চরভাযী ০৪ ০০ ০০ ০৪ ৬৮৫০ ০০ ০০ ১৯৪০ ০৪ ৬৮৫০ 

জযৌভাযী ০৪ ০০ ০০ ০৪ ৪০৮৭৫ ০০ ০০ ০০ ০৪ ৪০৮৭৫ 

চয যাড়জফপুয ০৯ ০০ ০০ ০৯ ১৯৭৮৫৩ ০০ ০০ ০০ ০৯ ১৯৭৮৫৩ 

ফ যদভাট= ২০০ ০০ ০০ ২০০ ১৮২৯৪৮০ ০০ ০০ ৩৬০৮৮ ২০০ ১৮২৯৪৮০ 

 

 

 

 ১৫।   জজনাদযর াটি যড়পদকট ভাভরা াংক্রা   জদেম্বয ২০১৯  
 
 

 

আদরাচনা ড়দ্ধা  ফা ফায়ন 

জজনাদযর াটি যড়পদকট আদারতগুদরাদত       দ              

                        ।           জদখা মায় জম, জদেম্বয 

২০১৯ ভা ম যন্ত  জভাট জভাকদ্দভায াংখ্যা ২৬৩০ টি, ড়ফযীদত দাড়ফয 

ড়যভাণ=১৬,১০,০৮,৬১৯/১৩ টাকা। জদেম্বয ২০১৯ ভাদ জজরা 

প্রাদকয কাম যারয়, কুড়িগ্রাদভ ০৩ টি,                ১    

              ০৩          ০৭   ভাভরা ড়নষ্পড়ি কযা দয়দে। 

ড়নষ্পড়িকৃত ভাভরায ড়ফযীদত আদায় =২৮,৫৬,০৬২/০০ টাকা। 

ড়ফ  ড়যত আদরাচনাদন্ত বাড়ত অড়নষ্পন্ন ভাভরাূহ   ত 

ড়নষ্পড়িকযদণ উদজরা ড়নফ যাী অড়পাযগণদক সুড়ফধাভত িাদ ০১ 

ড়দন ধাম য কদয এফাং প্রদয়াজদন              াটি যড়পদকট আদারত 

ড়যচারনা কযায যাভ য  প্রদান কদযন এ              ৫      

                      ড়ন        যাভ য প্রদান কদযন। এোিা 

ড়তড়ন ভাভরা ম যাদরাচনা কদয ফাদীদক্ষয তদাযড়কয অবাফ ড়যরড়ক্ষত 

দর প্রয়াজদন যুড়ক্তাংগত ফায ভয় ড়দদয় যকাড়য দাড়ফ আদায় আইন 

১৯১৩ এয াংড়িষ্ট ড়ফধানভদত ভাভরা খাড়যজ কযায প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা 

গ্রদণয জন্য াংড়িষ্ট করদক ড়নদদ যনা প্রদান কদযন। ব্যাাংদকয 

ভাভরায জক্ষদত্র অনুড়স্থত থাকদর ফাাংরাদদ ব্যাাংক ও াংড়িষ্ট 

ব্যাাংদকয প্রধানদক ত্র জদয়ায যাভ য প্রদান কদযন।  ড়তড়ন উদজরা 

কৃড়ল ঋণ কড়ভটিয বা ড়নয়ড়ভত কযায জন্য াংড়িষ্ট করদক অনুদযাধ 

কদযন।  জজনাদযর াটি যড়পদকট ভাভরায ড়নষ্পড়িয ায        

                                  দ                 

                                        দ       দ । 

            দ                                       

                দ                                

                    দ       ।                         

                                                  

                     । 

১। যকোসয দোসফ আ    আইন ১৯১৩ অনুমোয়ী যকোসয 

োওনো আদোলয়য রলযে অসনষ্পন্ন সজনোলযর োটি মসপলকট 

ভোভরোমূ                ৫             

               । 

২।  প্তোল সুসফধোভত ০১ সদন ধোম ম কলয প্রলয়োজলন  

             আদোরত সযচোরনোয ভোেলভ প্রসতভোল 

কভলয ০৫ টি ভোভরো  সনষ্পসত্ত কযলত লফ। 

৩। ভোভরো ম মোলরোচনো কলয ফোদীলযয তদোযসকয অবোফ 

সযরসযত লর প্রয়োজলন যুসক্তংগত ফোয ভয় সদলয় 

যকোসয দোসফ আদোয় আইন ১৯১৩ এয ংসিি 

সফধোনভলত ভোভরো খোসযজ কযোয প্রলয়োজনীয় ব্যফস্থো গ্রণ 

কযলত লফ। 

৪। ব্যোংলকয ভোভরোয সযলত্র অনুসস্থত থোকলর 

ফোংরোলদ ব্যোংক ও ংসিি ব্যোংলকয প্রধোনলক ত্র 

প্রদোন কযলত লফ। 

৫। সনয়সভত উলজরো কৃসল ঋণ কসভটিয বো কযলত 

লফ। 

৬। সজনোলযর োটি মসপলকট ভোভরোয সনষ্পসত্তয োয      

         এ                                  

                                     

               । 

৭।          ও                    ও   

                                      

                       । 

৮।                                        

 ৎ          । 

 

(১-৩)। উলজরো সনফ মোী অসপোয 

(কর), কুসিগ্রোভ /সজনোলযর 

োটি মসপলকট অসপোয, কুসিগ্রোভ 

কোলরক্টলযট, কুসিগ্রোভ।  

(৪-৮)। ংসিি কর। 

  

          চরভোন োতো-১২ 
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   সজনোলযর  োটি মসপলকট ভোভরোয সফফযণীীঃ সলেম্বয ২০১৯ 
 

উলজরোয নোভ চরসত ভোল 

দোলয়যকৃত 

সকলয 

ংখ্যো  

দোসফকৃত টোকোয 

সযভোণ 

সভোট 

সজনোলযর 

োটি মসপলকট 

সক ংখ্যো 

সভোট দোসফকৃত 

টোকোয সযভোণ 

চরসত ভোল 

সনষ্পসত্তকৃত 

সজনোলযর 

োটি মসপলকট 

সক ংখ্যো 

আদোয়কৃত 

টোকোয সযভোণ 

সভোট 

অসনষ্পসত্তকৃত 

সজনোলযর 

োটি মসপলকট 

সকলয ংখ্যো 

সভোট অনোদোয়ী 

টোকোয সযভোণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

সজরো প্রোলকয 

কোম মোরয়, 

কুসিগ্রোভ 

- - ৩৪১ ৩৯৪৯৩১৯৮/০০ ০৩ ২৫৩৫৬৮৭/- ৩৩৮ ৩৯৩৯৪৬০০/০০ 

কুসিগ্রোভ দয - - ৪১০ ৩৪২২৬৬৪/০০ - - ৪১০ ৩৪২২৬৬৪/০০ 

নোলগশ্বযী - - ৪২৫ ১৯৭৫১৭৫৪/০০ ০১ ১০২৮৭৭/- ৪২৫ ১৯৭২৭১৫৪/০০ 

ভূরুঙ্গোভোযী - - ২০৬ ১৫১০৭৫৯৮/০০ - - ২০৬ ১৫১০৭৫৯৮/০০ 

ফুরফোিী - - ১৮৭ ১০৯৫৮০৪৪/০০ - - ১৮৭ ১০৯৫৮০৪৪/০০ 

যোজোযোট - - ১৭৮ ৭২৬৮২০২/০০ - - ১৭৮ ৭২৬৮২০২/০০ 

উসরপুয - - ৩৮১ ১৯৪৭২০৫৮/০০ ০৩ ৪২১৭৫/- ৩৭৮ ১৯৪২৯৮৮৪/০০ 

সচরভোযী - - ৪০৫ ৭৪০৭৭৯১/১৩ - - ৪০৫ ৭৪০৭৭৯১/১৩ 

সযৌভোযী - - ৬৫ ৬২২৪০০৯/০০ - - ৬৫ ৬২২৪০০৯/০০ 

চয যোসজফপুয - - ৩৯ ১২৬৪৬৭৫/০০ - - ৩৯ ১২৬৪৬৭৫/০০ 

ফ মলভোট= - - ২৬৩৭ ১৬১১৭৩৯৯৪/১৩ ০৭ ২৮৫৬০৬২/০০ ২৬৩০ ১৬১০০৮৬১৯/১৩ 
 

   ১৬।  ড়ভ জভাকদ্দভা াংক্রা   জদেম্বয ২০১৯ 
 

                     (    ),             সভ সভোকদ্দভো ংক্রো                          সযনীঃ 
 

আলরোচনো সদ্ধো  ফো ফোয়ন 

সভ সক সনষ্পসত্তয সফললয় বোয় সফস্তোসযত আলরোচনো কযো য়। কুসিগ্রোভ 

দয,নোলগশ্বযী,ভূরুঙ্গোভোযী, উসরপুয ও সযৌভোযী উলজরোয় সভ সক সনষ্পসত্তয োয 

কভ ওয়োয় বোসত অলন্তোল প্রকো কলযন। সতসন ঠিকবোলফ নোভজোযী সক 

সনষ্পসত্ত নো ওয়োয কোযলণ সভ সকলয ংখ্যো বৃসদ্ধ োলচ্ছ ভলভ ম  অসবভত ব্যক্ত 

কলযন। স সপ্রসযলত সতসন ঠিকবোলফ নোভজোযী সক সনষ্পসত্তয উয গুরুত্ত্ব সদয়োয 

জন্য                (   )                        ও                

                 স রলযে ংসিি করলক তকম থোকোয  যোভ ম প্রদোন কলযন। 

বোসত সুসনসদ মি কভ মসযকল্পনো প্রণয়ন কলয ভোওয়োসয রযে সনধ মোযলণয ভোেলভ  

অসনষ্পন্ন সভ সকমূলয সনষ্পসত্তয োয  ্রুতততভ ভলয় লন্তোলজনক ম মোলয় উন্নীত 

কযোয  জন্য কোযী কসভনোয (ভূসভ) গণলক সনলদ মনো সদন। সফলুপ্ত ‘খ’ তপসরভূক্ত 

ম্পসত্তয সযকড ম ংলোধন ংক্রোন্ত আলফদন ্রুতত সনষ্পসত্ত কযলত এফং ংলোসধত 

খসতয়োলনয কস সজরো সযকড মরুলভ সপ্রযণ কযলত কোযী কসভনোয (ভূসভ) গণলক 

সনলদ ম প্রদোন কলযন।                                               

                                                         

      (   ),                       । 

১।                                 স 

রলযে ংসিি করলক তকম সথলক 

ঠিকবোলফ নোভজোযী কযলত লফ। 

২। সুসনসদ মি কভ মসযকল্পনো প্রণয়ন কলয 

ভোওয়োসয রযে সনধ মোযলণয ভোেলভ  অসনষ্পন্ন 

সভ সকমূলয সনষ্পসত্তয োয  ্রুতততভ ভলয় 

লন্তোলজনক ম মোলয় উন্নীত কযলত লফ। 

৩। সফলুপ্ত ‘খ’ তপসরভূক্ত ম্পসত্তয সযকড ম 

ংলোধন ংক্রোন্ত আলফদন ্রুতত সনষ্পসত্ত কযলত 

এফং ংলোসধত খসতয়োলনয কস সজরো 

সযকড মরুলভ সপ্রযণ কযলত লফ। 

৪।                               

                          

                                

   । 

(১-৩)।                

(   ) (   ),       । 

৪। উলজরো সনফ মোী অসপোয 

(কর), কুসিগ্রোভ।   

  

  সভ সভোকদ্দভো ংক্রো          সলেম্বয ২০১৯ 
 

 

 

ক্রীঃ 

নং 

উলজরোয 

নোভ 

পূফ মফতী ভো 

ম মন্ত অসনষ্পন্ন 

সভ 

সভোকদ্দভোয 

ংখ্যো 

সলেম্বয/১৯ 

ভোল 

দোলয়যকৃত সভ 

সভোকদ্দভোয 

ংখ্যো 

সভোট সভ 

সভোকদ্দভোয 

ংখ্যো 

সলেম্বয/২০১৯ 

ভোল সনষ্পসত্তকৃত 

সভ সভোকদ্দভোয 

ংখ্যো 

সলেম্বয/২০১৯ ভো 

ম মন্ত সনষ্পসত্তকৃত 

সভ সভোকদ্দভোয 

ংখ্যো 

সভোট অসনষ্পন্ন 

সভ 

সভোকদ্দভোয 

ংখ্যো 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ 
কুসিগ্রোভ 

দয 
১৬৮ ০৭ ১৭৫ ০৮ ২৫ ১৬৭ 

২ নোলগশ্বযী ৯৩ ০৯ ১০২ ০০ ০০ ১০২ 

৩ ভূরুঙ্গোভোযী ২৭০ ০০ ২৭০ ৮৮ ২৪৮ ১৮২ 

৪ ফুরফোিী ১০ ০০ ১০ ০০ ০০ ১০ 

৫ যোজোযোট ১২ ০২ ১৪ ০০ ০৫ ১৪ 

৬ উসরপুয ৯৯ ০২ ১০১ ১৫ ৩০ ৮৬ 

৭ সচরভোযী ০২ ০০ ০২ ০০ ০০ ০২ 

৮ সযৌভোযী ৮৩ ০৫ ৮৮ ০০ ০৪ ৮৮ 

৯ চয যোসজফপুয ১৬ ০৩ ১৯ ০৫ ১৫ ১৪ 

 ফ মলভোট= ৭৫৩ ২৮ ৭৮১ ১১৬ ৩২৭ ৬৬৫ 
 

                                                                                                                                                        চরভোন োতো-১৩ 
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   ১৭।  ইদনাদবন াংক্রা    জদেম্বয ২০১৯ 

                আদরাচনা ড়দ্ধা  ফা ফায়ন 

       দ                      দ                                

     ।                                                দ             

           “Service at Doorsteps”            দ          -     

                                         এ                (এ   ) 

                                          ইদনাদবন কাম যক্রভদক 

আযও গড়তীর কযায রদক্ষে বাড়ত কুড়িগ্রাভ জজরায জজরা ও উদজরা ম যাদয়য 

যাজস্ব প্রাদনয কর কভ যকতযাদক    দ      দ                         

              এ                  ইদনাদবটিব উদদ্যাগ ম্পদকয ড়ক্রয় 

ওয়ায জন্য অনুদযাধ কদযন। 

বাড়ত ফদরন                                                

               ।                  ূহর উদ্ভাফন সূড়চত য়।           

                             ।       দ                        

                                                    এ কাম যারদয়য 

যাজস্ব াখা/আযএভ াখা/ভূড়ভ অড়ধগ্রণ াখা উদজরা ভূড়ভ অড়প ও ইউড়নয়ন 

ভূড়ভ অড়পূহদ                 দ            জফা প্রদাদন উদ্ভাফনী চচ যা 

কযায যাভ য প্রদান কদযন।  

১।                           ইদনাদবন 

কাম যক্রভদক আযও গড়তীর কযায রদক্ষে বাড়ত 

কুড়িগ্রাভ জজরায জজরা ও উদজরা ম যাদয়য যাজস্ব 

প্রাদনয কর কভ যকতযাদক    দ      দ    

                                   এ   

               ইদনাদবটিব উদদ্যাগ ড়নদয় ড়ক্রয় 

দত দফ। 

২। যাজস্ব াখা/আযএভ াখা/ভূড়ভ অড়ধগ্রণ 

াখা উদজরা ভূড়ভ                   / 

ইউড়নয়ন ভূড়ভ অড়পূহদ                 দ  

          জফা প্রদাদন উদ্ভাফনী চচ যা কয   

   । 

 

(১-২)। 

          

       । 

                

  

১৮। ড়ফড়ফধঃ 

দািড়যক কাদজ গড়তীরতা আন     রদক্ষে উদজরা দত জপ্রড়যত ভাড়ক ড়যদাট য- ড়যটান য ও ভাড়ক যাজস্ব বায় গৃীত ড়দ্ধান্তূহ ফাস্তফায়ন 

অগ্রগড়ত প্রড়তদফদন প্রড়তভাদয ড়নধ যাড়যত ভদয়য ভদধ্য এ কাম যারদয়য যাজস্ব াখায় জৌৌঁোদনা ড়নড়িত কযায  ড়ফলদয় আদরাচনা কযা য়। ভূড়ভ জফা প্রদাদনয 

জক্ষদত্র ড়যরড়ক্ষত ত্রুটি/ভস্যাড়দ দূড়যকযণাদথ য আযও স্বেতা ও জফাফড়দড়তা বৃড়দ্ধ গুণগত ও ভাদনান্নয়দনয রদক্ষে  আদরাচনাদন্ত ড়ননফড়ণ যত ড়দ্ধান্ত গৃীত য়:  

 

(১)   উলজরো লত সপ্রসযতব্য ভোসক কর সযলোট ম সযটোণ ম আফসিকবোলফ প্রসতভোলয ৩০/৩১ (লল কভ মসদফ) তোসযলখয ভলে ও 

ভোসক      যোজস্ব বোয় গৃীত                               এ                                        

১০             এ  কোম মোরলয়য যোজস্ব োখোয় সৌেোলনোয প্রলয়োজনীয় ব্যফস্থো সনসিত  কযোয জন্য ংসিি করলক পুনযোয় 

সনলদ মনো সদন। সম কর উলজরো  সনধ মোসযত ভলয়য ভলে সযলোট ম/সযটোণ ম সপ্রযণ কলযলেন তোলদযলক ধন্যফোদ জোনোলনো য় এফং 

সম কর উলজরো লত োওয়ো মোয়সন তোলদয সফললয় অলন্তোল প্রকো কযো য়। 

(২)                                             এ          ০৫.৪৭.০০০০.০০.৯৯.০২০ .১৯.৭১৬         

  ১৪        ২০১৯                            দ    ১৪  (১) এ     দ                                    

        ০২ (  )           দ   ১০/১১/২০১৯                             এ               এ       দ ১৪ (২) 

এ          দ                                     ৭(   )             এ                            

         দ       দ       ।  

(৩)                          ,           ,        ১৮       , ২০১৯             ০৫.৪৭.০০০০.০০৮.০৮.০০৪. 

১৯.৬৪৪  নাং স্মাযদকয ড়নদদ যনা জভাতাদফক ১৯৪৮ াদরয আইদনয আওতায়              এ এ                    

                                                                        ,       /           

              ,             দ       দ       । 
 

 

     সযললল আয সকোন আলরোচনো নো থোকোয় উসস্থত কলরয মূল্যফোন যোভ ম ও ভতোভত প্রদোলনয জন্য তোলদযলক ধন্যফোদ জোসনলয় গৃ    

সদ্ধোন্ত                     এফং স্ব স্ব কোম মোরলয় আগত জনোধোযণলক প্রদত্ত সফোয ভোলনোন্নয়লন আলযো তৎয ওয়োয অনুলযোধ জোসনলয় বোয 

ভোসপ্ত সঘোলণো কযো য়। 
 

 
 

 

 

 

 
                                                                                                             

                  স্বোযসযত/- 

         (                    ) 

      সজরো প্রোক 

       কুসিগ্রোভ। 

     সপোনীঃ ০৫৮১-৬১৬৪৫ (অীঃ) 

           ০৫৮১-৬২৩৭৪ (অীঃ) 

ই-সভইর: dckurigram@mopa.gov.bd 

 

 

 

 



 


