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www.kurigram.gov.bd 
 

বিষয়                          :    নভেম্বর, ২০১৯  মাদস অনুবিত জজলা রাজস্ব সভার কার্ যড়ববরণী। 
 

 সভাপড়ত       : জনাি ম াছাাঃ সুলতানা পারেীন 

জজলা প্রশাসক   

কুড়িগ্রাম। 

 সভার তাড়রখ  : ২৪ নদভম্বর , ২০১৯। সময়ঃ দুপুর ১২.০০ টা।  

 স্থান             : সদেলন কক্ষ, জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, কুড়িগ্রাম।  
 

  

সভায় উপড়স্থত সেস্যগদণর নাদমর তাড়লকা : পড়রড়শষ্ট ‘‘ক’’ দ্রষ্টব্য।  
 

সভাপড়ত উপড়স্থত সকলদক স্বাগত জাড়নদয় সভার কার্ যক্রম শুরু কদরন। অত:পর অবতবরক্ত মজলা প্রশাসক (রাজস্ব), কুবিগ্রা ভক সো পবরচালনার জন্য 

অনুভরাধ কভরন। সোপবতর অনু বতক্রভ  জরড়ভড়নউ জেপুটি কাদলক্টর, কুড়িগ্রাম গত ২৭/১০/২০১৯ তাড়রদখ অনুড়িত সভার কার্ যড়ববরণী মাড়িড়মড়েয়া প্রদজক্টদরর 

মাধ্যদম প্রেশ যন কদরন এবাং অড়তড়রক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), কুড়িগ্রাম বসদ্ধান্তসমূহ পাঠ  কদরন। উপস্থাড়পত অদক্টাবর ২০১৯ এর কার্ যড়ববরণীর উপর জকান  

মন্তব্য আদে ড়কনা জানদত চাওয়া হয়। সভায় উপড়স্থত সেস্যবৃন্দ গত সভার কার্ যড়ববরণী সঠিকভাদব ড়লড়পবদ্ধ হদয়দে এবাং জকান সাংদর্াজন, ড়বদয়াজন বা 

সাংদশাধদনর প্রস্তাব জনই মদম য অবড়হত কদরন। কার্ যড়ববরণীদত জকান সাংদর্াজন, ড়বদয়াজন বা সাংদশাধদনর প্রস্তাব না থাকায় তা সব যসেড়তক্রদম অনুদমােন করা 

হয়। অত:পর গৃহীত ড়সদ্ধান্ত বাস্তবায়দনর অগ্রগড়ত পর্ যাদলাচনামন্ত  ড়নদনাক্ত এদজন্ডাড়ভড়িক আদলাচনা অনুড়িত হয়  এবাং সব যসেড়তক্রদম ড়সদ্ধান্তসূহহ গৃড়হত হয়ঃ 

 ১। রাজস্ব সাংস্থাপন সাংক্রান্তাঃ  

সভাপড়তর অনুমড়তক্রদম জরড়ভড়নউ জেপুটি কাদলক্টর, কুড়িগ্রাম  এ জজলায় রাজস্ব প্রশাসদনর ড়বড়ভন্ন স্তদর  কম যরত জনবল ও জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, 

উপদজলা ভূড়ম অড়িস এবাং ইউড়নয়ন ভূড়ম অড়িসসূহদহর শূন্যপে সংক্রান্ত তথ্য সভায়  েক আকাদর উপস্থাপন কদরন: 

অড়িদসর নাম পদের না / জেড়ণ 
মঞ্জুরীকৃত 

পে 

কম যরত পদের 

সাংখ্যা 

শূন্য পদের 

সাংখ্যা 
মন্তব্য 

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

রাজস্ব শাখা 

সহকারী প্রদকৌশলী 

(১ম জেড়ণ)  
১ - ১ 

  

 উপ-সহকারী প্রদকৌশলী 

(২য় জেড়ণ)  
১ ১ - 

কানুনদগা (২য় জেড়ণ) ১ - ১ 

৩য় জেড়ণ ১৬ ০৯ ৭ 
অড়িস সহকারী, সাদভ যয়ার ও জেসার পে 

শূন্য। 

৪থ য জেড়ণ ১১ ১০ ১  

জজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র 

এল, এ শাখা 

অড়তড়রক্ত ভূড়ম অবধগ্রহণ 

কম যকতযা (১ম জেণী) 
১ ১ - 

কানুনদগা (২য় জেড়ণ) ২ - ২ 

৩য় জেড়ণ  ৮ ৫ ৩ অড়িস সহকারী ও সাদভ যয়ার পে শূন্য। 

- ৪থ য জেড়ণ ১২ ৫ ৭ 

উপদজলা ভূড়ম অড়িস (৯)টি সহকারী কড়মশনার (ভূড়ম) ৯ ৩ ৬ 
কুবিগ্রা  সদর, নাভেশ্বরী  ও উড়লপুর  

ব্যড়তত ০৬টি উপদজলায়  পে শূন্য  

’’ 
কানুনদগা ৯ - ৯  

সাদভ যয়ার ৯ ৬ ৩ 

উপদজলা ভূড়ম অড়িস ও 

ইউড়নয়ন ভূড়ম অড়িস  

৩য় জেড়ণ ২৭৬ ১৪৫ ১৩১ 

ইউঃ ভূড়ম সহঃ কম যঃ/ ইউঃ ভূড়ম উপাঃ 

সহঃ কম যঃ/অড়িস সহকারী /সমমান 

পর্ যাদয়র পে শূন্য 

৪থ য জেড়ণ ৩৭০ ১৬৩ ২০৭ 

মচইনম্যন,বনরাপত্তা প্রহরী,পবরচ্ছন্নতা ক ী, 

অবিস সহায়ক ও প্রভসস সাে ভার পদ শূন্য 

 

আদলাচনা ড়সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

অড়তড়রক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব),কুড়িগ্রাম জানান ইউড়নয়ন ভূড়ম সহকারী 

কম যকতযা/ইউড়নয়ন ভূড়ম উপ সহকারী কম যকতযা শূন্য পদে ড়নদয়াগ/পদোন্নড়ত 

প্রোদনর জটিলতা থাকায় জনবদলর স্বল্পতার অভাদব অড়িদসর কার্ যক্রদম 

নানাভাদব ড়বঘ্ন সৃড়ষ্ট হদে। ইদতামদধ্য ভূড়ম মন্ত্রণালয় হদত ০৮ জুলাই ২০১৯ ড়রঃ 

তাড়রদখর ৩১.০০.০০০০.০৪৬.১১.০৭৯.১২.৪৬২ নাং স্মারদক রাজস্ব প্রশাসদনর 

৩য় জেণীর ১২ (বার) টি পদের মঞ্জুরীপত্র পাওয়া জগদে। ৪থ য জেণীর শূন্যপেসূহহ 

পূরদণর োিপত্র প্রোদনর জন্য এ কার্ যালদয়র ০১/০৪/২০১৮ ড়রঃ তাড়রদখর 

৩১.৪৭. ৪৯০০.০০৬.০১.১২৯.১৮-৪১২ নাং স্মারদক  ভূড়ম মন্ত্রণালদয় পুনরায় 

পত্র জপ্ররণ করা হদয়দে। অড়তড়রক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব),কুড়িগ্রাম সভায় 

অবড়হত কদরন জর্, ভূড়ম মন্ত্রণালয় জথদক অদ্যাবড়ধ জকান মঞ্জুরীপত্র পাওয়া 

র্ায়ড়ন। 

সরকাদরর রাজস্ব আোদয়র 

স্বাদথ য এবাং রাজস্ব প্রশাসদনর 

গড়ত ত্বরাড়িত করার লদক্ষে   

রাজস্ব প্রশাসদনর  শূন্যপেসূহহ  

পূরদণর জরুড়র প্রদয়াজনীয় 

কার্ যক্রম গ্রহণ করভত 

হভি।েবিষ্যভত ক ভচারীেভণর 

স্বার্ ভ সংবিষ্ট বিষয়ািলী 

অগ্রাবধকারবেবত্তভত  দ্রুত 

বনষ্পবত্ত করভত হভি। 

 

অড়তড়রক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

কুড়িগ্রাম/জরড়ভড়নউ জেপুটি কাদলক্টর, 

কুবিগ্রা । 

 

                                                                                                                               চলমান পাতা-২ 

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


-২- 

 ২। শৃঙ্খলা ও ড়বভাগীয় মামলা সংক্রান্তাঃ 
 

আদলাচনা ড়সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

অড়তড়রক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) সভায় জানান, বতযমাদন রাজস্ব প্রশাসদন শৃঙ্খলা ড়বড়ধর অধীদন 

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

নম্বর জমাট ০৯ (নয়) টি ড়বভাগীয় মামলা চলমান রদয়দে। ড়বস্তাড়রত আভলাচনাভন্ত সভাপড়ত সাংড়িষ্ট 

ড়বড়ধমালা র্থার্থ অনুসরণ কদর ড়বভাগীয় মামলাসূহদহর দ্রুত বনষ্পবত্তর প্রভয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ 

করভত সংবিষ্ট কম যকতযা/কম যচারীগণদক ড়নদে যশনা প্রোন কদরন। 

১। সাংড়িষ্ট আইন/ড়বড়ধ  র্থার্থ 

অনুসরণ কদর চলমান ড়বভাগীয় 

মামলাসূহহ দ্রুত ড়নষ্পড়ি করদত 

হদব।  

 

১। অড়তড়রক্ত জজলা প্রশাসক 

(রাজস্ব),কুড়িগ্রাম/দরড়ভড়নউ 

জেপুটি  কাদলক্টর, কুবিগ্রা  ও  

সাংড়িষ্ট ড়বভাগীয় মামলার 

তেন্তকারী কম যকতযা। 

 
 

 

  শৃঙ্খলা ও ড়বভাগীয় মামলা সংক্রান্ত বিিরণীঃ অদক্টাবর ২০১৯ 
 

 

 

ক্রঃ 

 নং 

নাম ও পেড়ব কম যরত অড়িদসর নাম মামলা নাং ও 

োদয়দরর 

তাড়রখ 

তেন্তকারী কম যকতযা 

ড়নদয়াদগর স্মারক ও 

তাড়রখ 

তেন্তকারী কম যকতযার নাম 

ও পেড়ব 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ 

জমাঃ খাদলকুজ্জামান 

ইউঃ ভূড়ম উপ-সহঃ কম যঃ 

ইউড়নয়ন ভূড়ম অড়িস, 

ধলোঙ্গা, 

ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম 

০১/২০১৬ 

২০/০৬/১৬ 

 

স্মারক নাং-১২১২ 

তাড়রখঃ ২৮/০৯/১৭ 

জনাব সাধন কুমার ড়বশ্বাস 

সহকারী কড়মশনার 

কুড়িগ্রাম কাদলক্টদরট 

তেন্ত প্রড়তদবেন ও  

অড়ভযুদক্তর জবাব অনুর্ায়ী 

পরবড়তয আদেদশর জন্য নড়থ 

জপশ করা হদয়দে। 

২ 

জমাঃ আব্দুর রহমান 

ইউঃ ভূড়ম উপ-সহঃ কম যঃ 

 

ইউড়নয়ন ভূড়ম অড়িস, 

জকাোলকাটি, চর 

রাড়জবপুর, কুড়িগ্রাম 

০২/২০১৭ 

২০/০৯/১৭ 

 

স্মারক নাং- ৯১৪(৪) 

তাড়রখঃ ১৬/০৮/১৮ 

ড়মজ্ সাল া আক্তার 

সহকারী কড়মশনার 

কুড়িগ্রাম কাদলক্টদরট 

 তেন্ত প্রড়তদবেন োড়খল 

কদরদেন। নড়থদত আদেদশর 

জন্য উপস্থাপন করা হদয়দে। 

৩ 

জমাঃ জগালাম মর্তযজা আল 

িারুক  

ইউঃ ভূড়ম সহঃ কম যকতযা 

ইউড়নয়ন ভূড়ম অড়িস, 

জকাোলকাটি, চর 

রাড়জবপুর, কুড়িগ্রাম 

০১/২০১৭ 

২০/০৯/১৭ 

 

স্মারক নাং- ১৭০(৫) 

তাড়রখঃ ০১/০২/১৮ 

জনাব ড়রন্টু ড়বকাশ চাকমা 

সহকারী কড়মশনার 

কুড়িগ্রাম কাদলক্টদরট 

তেন্ত প্রড়তদবেন োড়খল 

কদরদেন। নড়থদত আদেদশর 

জন্য উপস্থাপন করা হদয়দে। 

৪ 
জনাব জমাঃ আব্দুর রহমান 

ইউঃ ভূড়ম উপ-সহঃ কম যকতযা 

ইউড়নয়ন ভূড়ম অড়িস 

পাইদকর েিা, 

ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম 

০২/২০১৮ 

০৫/০৪/১৮ 
- - 

অবেযুভক্তর ব্যবক্তেত শুনানী  

গৃহীত হভয়ভছ। পরবড়তয 

আদেদশর জন্য নড়থ জপশ 

করা হদয়দে। 

৫ 

জনাব জমাঃ জতািাদয়ল 

জহাদসন  

নাড়জর কাম কোড়শয়ার 

উপদজলা ভূড়ম 

অড়িস, উড়লপুর, 

কুড়িগ্রাম 

০৩/২০১৭ 

০৩/১২/১৭ 

স্মারক নাং-২৫৪(৫) 

তাবরখাঃ ২৬/০২/১৮ 

ড়মজ্ িাদতমা খার্তন 

সহকারী কড়মশনার 

কুড়িগ্রাম কাদলক্টদরট 

কতযা তেন্ত প্রড়তদবেন োড়খল 

কদরদেন। নড়থদত আদেদশর 

জন্য উপস্থাপন করা হদয়দে। 

৬ 
জনাব জমাঃ আড়মর জহাদসন 

ইউঃ ভূড়ম সহঃ কম যকতযা 

ইউড়নয়ন ভূড়ম অড়িস 

কাড়শপুর, ফুলবািী, 

কুড়িগ্রাম 

০৫/২০১৮ 

১৩/১২/১৮ - - 

কারণ দশ ভাভনার  জিাি 

যর্াযর্ কতৃপভের  াধ্যভ  

দাবখল কভরভছন। 

৭ 

জনাি ম াাঃ খাভলকুজ্জা ান 

ইউঃ ভূড়ম উপ-সহঃ কম যকতযা 

 

ইউড়নয়ন ভূড়ম অড়িস, 

ধলোঙ্গা, 

ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম 

০৪/১৮ 

০৫/১২/১৮ - - 
ব্যাবক্তেত শুনানীন জন্য বদন 

ধার্য্ভ আভছ। 

৮ 

জনাব জমাঃ হাড়ববুর রহমান 

ইউঃ ভূড়ম সহঃ কম যকতযা 

ইউড়নয়ন ভূড়ম অড়িস, 

ধলোঙ্গা, 

ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম 

০৩/১৮ 

১৯/১১/১৮ 
- - 

কারণ দশ ভাভনার  জিাি 

যর্াযর্ কতৃপভের  াধ্যভ  

দাবখল না করায় পুনরায় 

কারণ দশ ভাভনা  হভয়ভছ। 

৯ 

জনাব জমাঃ নুরূল আড়মন 

ইউঃ ভূড়ম সহঃ কম যকতযা 

ইউড়নয়ন ভূড়ম অড়িস, 

নারয়নপুর, 

ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম 

০১/১৯ 

২২/০৮/১৯ 
- - 

অবেভযােনা া ও অবেভযাে 

বিিরণীর  াধ্যভ  কারণ 

দশ ভাভনা হভয়ভছ। জিাি 

পাওয়া যায়বন। 
 

 ৩। উপদজলা/ ইউড়নয়ন ভূড়ম অড়িস পড়রেশ যন সংক্রান্তাঃ 
 

আদলাচনা ড়সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

অড়তড়রক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), কুড়িগ্রাম সভায় পড়রেশ যন সাংক্রান্ত 

তথ্য উপস্থাপন কদরন।অদক্টাবর ২০১৯ মাদস উপদজলা ড়নব যাহী 

অড়িসার,কুড়িগ্রাম সের,নাদগশ্বরী,ফুলবািী, রাজারহাট,উড়লপুর ও 

ড়চলমারী  এবাং সহকারী কড়মশনার(ভূড়ম),কুড়িগ্রাম সের, নাদগশ্বরী, 

ফুলবািী, রাজারহাট, উড়লপুর ও ড়চলমারী, কুড়িগ্রাম এর  প্রমাপ অড়জযত 

হদয়দে। 

প্রমাপ অজযনকারী কম যকতযাগণদক সোপবত ধন্যিাদ জানান। বাড়ষ যক 

কম যপড়রকল্পনার আদলাদক আগা ীভত প্রমাপ অনুযায়ী পড়রেশ যদন সতকয 

থাকদত ড়নদেশ যনা প্রোন কদরন।  উপদজলা ড়নব যাহী অড়িসার (সকল)/  

সহকারী কড়মশনার (ভূড়ম)(সকল), কুড়িগ্রামদক তাঁর ড়নজ কার্ যালয়সহ 

অধীনস্থ ইউড়নয়ন ভূড়ম অড়িসসূহহ ড়নধ যাড়রত প্রমাপ অনুর্ায়ী েশ যন/ 

পড়রেশ যন কদর  পড়রেশ যন প্রড়তদবেন ৭ (সাত) কার্ যড়েবদসর মদধ্য ই-

জমইদল এবাং হাে যকড়প এ অড়িদস জপ্ররণ ড়নড়িত করদত  সংবিষ্ট  

সকলদক ড়নদে যশনা প্রোন কদরন। সভাপড়ত পড়রেশ যনকারী কম যকতযাদক 

পূদব যর পড়রেশ যনকারী কম যকতযার ড়নদে যশনা প্রড়তপালন  হদয়দে ড়কনা তা 

র্াচাই কদর জেখার জন্য অনুদরাধ  কদরন। পবরদশ ভভনর সময় অড়িদস 

পড়রস্কার পড়রেন্নতার প্রড়ত দৃড়ষ্ট রাখা, ভূড়ম অড়িদস আগত জসবা প্রাথীদের 

শুনানী গ্রহণ করার জন্য ড়তবন পরামশ য প্রোন কদরন। 

১। বাড়ষ যক কম যসম্পােন চুড়ক্ত বাস্তবায়দনর লদক্ষে 

ড়নয়ড়মত উপদজলা ও ইউড়নয়ন ভূড়ম অড়িসসূহহ 

েশ যন/পড়রেশ যন কার্ যক্রম আদরা ড়নড়বিভাদব সম্পন্ন কদর 

প্রড়তমাদস প্রমাপ অজযদনর জন্য উপদজলা ড়নব যাহী 

অড়িসার/সহকারী কড়মশনার (ভূড়ম)গণদক সতকয থাকদত 

হদব।  

২। ভূড়ম সাংস্কার জবাদে যর িরদমট জমাতাদবক বাড়ষ যক 

কম যপড়রকল্পনার আদলাদক প্রমাপ অনুর্ায়ী ড়নজ 

কার্ যালয়সহ অধীনস্থ ইউড়নয়ন ভূড়ম অড়িসসূহহ েশ যন/ 

পড়রেশ যন কদর পড়রেশ যন প্রড়তদবেন ০৭ (সাত) 

কার্ যড়েবদসর মদধ্য ই-জমইদল, িোক্স-এ এবাং হাে য কড়প 

এ অড়িদস জপ্ররণ ড়নড়িত করদত হদব। 

৩। পড়রেশ যনকারী কম যকতযাদক পূদব যর পড়রেশ যনকারী 

কম যকতযার ড়নদে যশনা প্রড়তপালন  হদয়দে ড়কনা তা র্াচাই 

কদর জেখদত হদব। 

৪। পবরদশ ভভনর সময় অড়িদস পড়রস্কার পড়রেন্নতার প্রড়ত 

দৃড়ষ্ট রাখদত হদব এবাং  ভূড়ম অড়িদস আগত জসবা 

প্রাথীদের শুনানী গ্রহণ করদত হদব। 

(১-৪)। অবতবরক্ত মজলা প্রশাসক 

(রাজস্ব), কুবিগ্রা / উপভজলা 

বনি ভাহী অবিসার (সকল) ,কুবিগ্রা   

/সহকারী কব শনার (ভূব ) 

(সকল), কুবিগ্রা  /সংবিষ্ট সকল 

ক ভকতভা, কুবিগ্রা । 

 



-৩- 

 

 ৪। ভূব  অবিসসমূভহর ক ভসম্পাদন/ক ভতৎপরতা (উপভজলা রাজস্ব সো) সংক্রান্তাঃঅভটাির ,২০১৯ 

 

আদলাচনা ড়সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

উপদজলা পর্ যাদয় রাজস্ব সো সংক্রান্ত আদলাচনায় অবতবরবক্ত মজলা 

প্রশাসক (রাজস্ব), কুবিগ্রা  সোয় অিবহত কভরন ময কুবিগ্রা  

সদর,নাভেশ্বরী,ফুলিািী, রাজারহাট, উবলপুর ও বচল ারী উপভজলা 

হভত অভটাির,২০১৯ মাদসর উপদজলা রাজস্ব সভার কার্ যড়ববরণী 

পাওয়া জগদে। ভূরুঙ্গামারী জরৌমারী ও চর রাড়জবপুর উপদজলা হদত 

রাজস্ব সভার কার্ যড়ববরণী এ কার্ যালদয় পাওয়া র্ায়ড়ন। 

ভূরুঙ্গামারী,দরৌমারী ও চর রাড়জবপুর উপদজলা হদত রাজস্ব সভার 

কার্ যড়ববরণী এ কায ভালভয় না পাওয়ায় সভাপড়ত অসদন্তাষ প্রকাশ 

কদরন। মড়ন্ত্রপড়রষে ড়বভাদগর ০৮/০৮/২০১৬ ড়রঃ তাড়রদখর  ০৪. 

০০.০০০০.৫১৩.১৭.১৮৮.২০১৫.৭৩২ নাং পড়রপদত্রর  ড়নদে যশনা 

র্থার্থভাদব অনুসরণপূব যক প্রড়তমাদস রাজস্ব সভা অনুিাদনর 

ব্যবস্থা গ্রহণ ড়নড়িত কদর সভার কার্ যড়ববরণী আবড়িকভাদব 

পরবতী মাদসর ০৭ (সাত) তাড়রদখর মদধ্য এ কার্ যালদয় জপ্ররদণর 

জন্য সভাপড়ত ড়নদে যশনা প্রোন কদরন। উপদজলা রাজস্ব সভায় 

জজলা রাজস্ব সভার গৃহীত ড়সদ্ধাদন্তর অগ্রগড়তর ড়বষদয় আদলাচনা 

করার জন্য উপদজলা ড়নব যাহী অড়িসারগণদক সভাপড়ত  পরামশ য 

প্রোন কদরন।   

১। মড়ন্ত্রপড়রষে ড়বভাদগর 

০৮/০৮/২০১৬ ড়রঃ তাড়রদখর ০৪. 

০০.০০০০.৫১৩.১৭.১৮৮.২০১. 

৭৩২ নাং পড়রপদত্রর ড়নদে যশনা 

র্থার্থভাদব অনুসরণপূব যক  

প্রড়তমাদসর চর্তথ য জসামবার 

উপদজলা রাজস্ব সভা অনুিাদনর 

ধারািাবহকতা অব্যহত রাখা এিং 

সভার কার্ যড়ববরণী পরবতী মাদসর 

০৭ (সাত) তাড়রদখর মদধ্য এ 

কার্ যালদয় জপ্ররণ করদত হদব।  

২। উপদজলা রাজস্ব সভায় জজলা 

রাজস্ব সভার গৃহীত ড়সদ্ধাদন্তর 

অগ্রগড়তর ড়বষদয় আদলাচনা করদত 

হদব। 

 

 

১। অবতবরক্ত মজলা প্রশাসক 

(রাজস্ব), কুবিগ্রা / উপভজলা 

বনি ভাহী অবিসার (সকল),কুবিগ্রা  

/সহকারী কব শনার (ভূব ) 

(সকল) , কুবিগ্রা । 

 

২। উপভজলা বনি ভাহী অবিসার 

(সকল)/সহকারী কব শনার (ভূব ) 

(সকল), কুবিগ্রা । 

 
 

 ভূব  অবিসসমূভহর ক ভসম্পাদন/ক ভতৎপরতা (উপভজলা রাজস্ব সো সংক্রান্ত )বিিরণীাঃ অদক্টাবর ২০১৯ 

 

ক্রঃ 

নাং 

উপদজলা উপদজলা রাজস্ব 

সদেলদনর 

তাড়রখ 

সভার কার্ যড়ববরণীর স্মারক ও তাড়রখ সভার কার্ যড়ববরণী 

এ কার্ যালদয় প্রাড়ির 

তাড়রখ 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ কুড়িগ্রাম সের ২৪/১০/২০১৯ 
৩১.০২.৪৯৫২.০০০.০৪.০০৬.১৮.৬৫১(১২), 

তাড়রখঃ ১৮/১১/২০১৯ 
১৮/১১/২০১৯ 

সভার কার্ যড়ববরণী 

পাওয়া ড়গদয়দে। 

২ নাদগশ্বরী ১৪/১১/২০১৯ 
৩১.০২.৪৯৬১.০০০.০৩.০০১.১৮.১১০৯(৩০) 

তাড়রখঃ ১৪/১১/২০১৯ 
১৮/১১/২০১৯ 

সভার কার্ যড়ববরণী 

পাওয়া ড়গদয়দে। 

৩ ভূরুঙ্গামারী - - - 
সভার কার্ যড়ববরণী 

পাওয়া র্ায়ড়ন। 

৪  ফুলবািী  ১৩/১১/২০১৯  
৩১.০২.৪৯১৮.০০০.০৩.০০৪.১৮.৪৪৫(১০), 

 তাড়রখঃ ১৯/১১/২০১৯  
২০/১১/২০১৯  

সভার কার্ যড়ববরণী 

পাওয়া ড়গদয়দে।  

৫ রাজারহাট ২৮/১০/২০১৯ 
৩১.০২.৪৯৭৭.০০০.০৩.০১০.১৮.৩৬০(২৫), 

তাড়রখঃ ১১/১১/২০১৯ 
১৩/১১/২০১৯ 

সভার কার্ যড়ববরণী 

পাওয়া ড়গদয়দে। 

৬ উড়লপুর ০৪/১১/২০১৯ 
৩১.০২.৪৯৯৪.০০০.০৩.০১২.১৮.৯২৬(২৫), 

তাড়রখঃ ০৪/১১/২০১৯ 
১১/১১/২০১৯ 

সভার কার্ যড়ববরণী 

পাওয়া ড়গদয়দে। 

৭ ড়চলমারী ২৪/১০/২০১৯ 
৩১.০২.৪৯০৯.০০০.০১.০০৭.১৯.৪৩২(৯), 

তাড়রখঃ ১১/১১/২০১৯ 
১৩/১১/২০১৯ 

সভার কার্ যড়ববরণী 

পাওয়া ড়গদয়দে। 

৮ জরৌমারী - - - 
সভার কার্ যড়ববরণী 

পাওয়া র্ায়ড়ন। 

৯ চর রাড়জবপুর - - - 
সভার কার্ যড়ববরণী 

পাওয়া র্ায়ড়ন। 

 

                                                                                                                                                             চলমান পাতা-৪ 



-৪- 

 ৫। উপদজলা/ ইউড়নয়ন ভূড়ম অড়িস ভবন ড়নম যাণ/ জমরামত সাংক্রান্তাঃ অদক্টাবর ২০১৯ 
 

আদলাচনা ড়সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

২০১৮-২০১৯ অথ য িছভর উপভজলা, মপৌর ও ইউবনয়ন ভূব  অবিসসমূভহর ম রা ত ও সংরেণ কাভজর জন্য  

কুড়িগ্রাম জজলার অনুকূদল ৫৭,৮৯,৮৯৪/- (সাতান্ন লক্ষ উননব্বই হাজার আটশত চুরানব্বই) টাকা  প্রাি বরাদ্দ 

দ্বারা ড়ননবড়ণ যত উপদজলা ও ইউড়নয়ন ভূড়ম অড়িসসূহদহর জমরামত কাদজর অগ্রগড়ত ড়ননরুপঃ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

ক্রাঃনং উপভজলা উপভজলা/মপৌর/ইউবনয়ন ভূব  

অবিভসর না  

কাভজর 

অগ্রেবত 

 ন্তব্য 

১ 
কুড়িগ্রাম 

সের 

১।  পাঁচোবছ ইউড়নয়ন ভূড়ম 

     অড়িস, কুড়িগ্রাম সের 
১০০% 

সহকারী কব শনার (ভূব ) কতৃভক 

প্রতযয়ন প্রদান করা হভয়ভছ। 

২। কাঠালবািী ইউড়নয়ন ভূড়ম  

   অড়িস, কুড়িগ্রাম সের 
১০০% 

সহকারী কব শনার (ভূব ) কতৃভক 

প্রতযয়ন প্রদান করা হভয়ভছ। 

৩। জমাগলবাসা ইউড়নয়ন  

    ভূড়ম অড়িস,কুড়িগ্রাম সের 
১০০% 

সহকারী কব শনার (ভূব ) কতৃভক 

প্রতযয়ন প্রদান করা হভয়ভছ। 

৪। উপদজলা ভূড়ম অড়িস, 

    কুড়িগ্রাম সের, কুবিগ্রা  
১০০% 

সহকারী কব শনার (ভূব ) কতৃভক 

প্রতযয়ন প্রদান করা হভয়ভছ। 

২ নাদগশ্বরী 

৫। কালীগঞ্জ ইউড়নয়ন ভূড়ম 

    অড়িস, নাদগশ্বরী, কুবিগ্রা  
১০০% 

সহকারী কব শনার (ভূব ) কতৃভক 

প্রতযয়ন প্রদান করা হভয়ভছ। 

৬। রায়গঞ্জ ইউড়নয়ন ভূড়ম 

    অড়িস, নাদগশ্বরী, কুবিগ্রা  
১০০% 

সহকারী কব শনার (ভূব ) কতৃভক 

প্রতযয়ন প্রদান করা হভয়ভছ। 

৭। রামখানা ইউড়নয়ন ভূড়ম 

    অড়িস, নাদগশ্বরী 
১০০% 

সহকারী কব শনার (ভূব ) কতৃভক 

প্রতযয়ন প্রদান করা হভয়ভছ। 

৩ ভূরুঙ্গামারী 
৮। উপদজলা ভূড়ম অড়িস, 

     ভূরুঙ্গামারী, কুবিগ্রা  
১০০% 

সহকারী কব শনার (ভূব ) কতৃভক 

প্রতযয়ন প্রদান করা হভয়ভছ। 

৪ ফুলবািী 
৯। উপদজলা ভূড়ম অড়িস, 

    ফুলবািী, কুবিগ্রা  
৮০% 

 

৫ উবলপুর 

১০। বজরা ইউড়নয়ন ভূড়ম 

     অড়িস,উড়লপুর, কুবিগ্রা  
১০০% 

সহকারী কব শনার (ভূব ) কতৃভক 

প্রতযয়ন প্রদান করা হভয়ভছ। 

১১। গুনাইগাে ইউড়নয়ন ভূড়ম  

      অড়িস, উড়লপুর 
১০০% 

১২। মপৌর ভূব  অবিস,  

      উবলপুর,কুবিগ্রা  
১০০% 

৬ ড়চলমারী 

১৩। উপদজলা ভূড়ম অড়িস, 

      ড়চলমারী, কুবিগ্রা  
১০০% 

সহকারী কব শনার (ভূব ) কতৃভক 

প্রতযয়ন প্রদান করা হভয়ভছ। 

১৪। রমনা ইউড়নয়ন ভূড়ম  

     অড়িস,ড়চলমারী, কুবিগ্রা   
১০০% 

সহকারী কব শনার (ভূব ) কতৃভক 

প্রতযয়ন প্রদান করা হভয়ভছ। 

 সি ভভ াট= ১৪   

সভায় এ ড়বষদয় ড়বস্তাড়রত আদলাচনা হয়। সভাপড়ত ২০১৯-২০২০ অর্ ভিছভর কুবিগ্রা  মজলার ম রা ত 

/সাংস্কারদর্াগ্য উপভজলা ভূব  অবিস/মপৌর ভূব  অবিস/ইউবনয়ন ভূব  অবিসসূহদহর তাড়লকা সাংগ্রদহর ড়নড়মি 

জরড়ভড়নউ জেপুটি কাদলক্টর, কুড়িগ্রাম/উপ-সহকারী প্রভকৌশলী, কুবিগ্রা  কাভলটভরট, কুবিগ্রা ভক প্রদয়াজনীয় 

কার্ যক্রম গ্রহদণর অনুদরাধ কদরন। 

 

১। ম রা ত ও সংরেণ 

কাজ শতভ যর্াযর্োভি 

প্রবতপালন ও  

 ানসম্মতোভি সম্পন্ন 

হভয়ভছ বক না তা যাচাই 

/সভরজব ন পবরদশ ভনপূি ভক 

সহকারী কব শনার(ভূব ) 

(সকল) / উপ-সহকারী 

প্রভকৌশলী, কুবিগ্রা  

কাভলটভরট প্রড়তদবেন 

োড়খল করদবন। 

২। ম রা ত/সাংস্কারদর্াগ্য 

উপভজলা ভূব  অবিস 

/মপৌর ভূব  অবিস 

/ইউবনয়ন ভূব  

অবিসসূহদহর তাড়লকা 

সাংগ্রদহর ড়নড়মি 

প্রদয়াজনীয় কার্ যক্রম গ্রহণ 

করদত হদব। 

 

 

১। সহকারী কব শনার 

(ভূব ) (সকল) /উপ-

সহকারী প্রভকৌশলী, 

কুবিগ্রা  কাভলটভরট। 

২। মরবেবনউ মেপুটি 

কাভলটর, 

কুবিগ্রা /উপ-সহকারী 

প্রভকৌশলী, কুবিগ্রা  

কাভলটভরট। 

 

 

 

 

৬। অড়েট সাংক্রান্তাঃ অদক্টাবর ২০১৯ 
 

আদলাচনা ড়সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

জজলায় রাজস্ব প্রশাসভন জমাট অড়েট আপড়ির সাংখ্যা ৬৯ টি এিং আপড়ির ড়বপরীদত  

জড়িত অদথ যর পড়রমাণ =২,০৭,০০৬/১৮ টাকা। যার উপভজলা ওয়ারী বহসাি বিিরণী 

বনম্নরুপাঃ 

উপদজলার না  আপবত্তর পবর াণ জবিত টাকা  ন্তব্য 

কুড়িগ্রাম সের ০০ ০০  

নাভেশ্বরী ০৭ ৪৩,২৫৩/০০  

েরুঙ্গা ারী ০৭ ১০,৯২৮/০০  

ফুলিািী ০৮ ১০,১০০/০০  

রাজারহাট ১৩ ৩৯,৮৯৮/০০  

উবলপুর ০০ ০০  

বচল ারী ২৭ ৮৯,২২০/০০  

মরৌ ারী ০০ ০০  

চর রাবজিপুর ০৭ ১৩,৬০৭/১৮  

ম াট= ৬৯ =২,০৭,০০৬/১৮  

 

সোয় মপবডং অবেট আপবত্তসমূহ দ্রুত বনষ্পবত্তর বিষভয় বিস্তাবরত আভলাচনা হয়। প্রাি 

প্রড়তদবেদন জেখা র্ায় জর্, অদক্টাবর/২০১৯ মাদস জকান উপদজলা হদত ড়নষ্পড়িূহলক ব্রেশীট 

জবাব পাওয়া র্ায়ড়ন।  

১। ড়হসাব তত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) কর্তযক  খসিা 

আপড়িদত উড়িড়খত অথ য োড়য় ব্যড়ক্তগণ র্াদত 

সভঙ্গ সভঙ্গ সরকাড়র জকাষাগাদর জমা প্রোন 

কদরন জস ড়বষদয় প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 

করদত হদব। 

২। অিভলাপনভযাগ্য অবেট আপবত্তসমূহ 

অিভলাপভনর  াধ্যভ  দ্রুত অিভলাপন করভত 

হভি।  

৩। বাড়ষ যক কম যসম্পােন চুড়ক্ত বাস্তবায়দনর 

লদক্ষে প্রমাপ অনুর্ায়ী প্রড়ত মাদস  অড়নষ্পন্ন 

অড়েট আপড়িসূহদহর জবাব জপ্ররণ করদত হদব। 

৪। প্রড়তমাদস জর্ উপদজলা হদত অড়েট আপড়ির 

ব্রেবশট জবাব পাওয়া র্ায়, জস সমস্ত ব্রেবশট 

জবাদবর সাদথ অনলাইন র্াচাই কড়প বা প্রদর্াজে 

জক্ষদত্র ড়সটিআর এর কড়প জপ্ররণ করদত  হদব।  

১।  উপদজলা ড়নব যাহী 

অড়িসার (সকল), 

কুড়িগ্রাম/ সহকারী 

কড়মশনার (ভূড়ম) সকল 

কুড়িগ্রাম।  

(২-৪)। জরড়ভড়নউ জেপুটি 

কাদলক্টর/ সহকারী 

কড়মশনার (ভূড়ম) 

(সকল), কুড়িগ্রাম। 
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 ৭। নামজারী জমাকদ্দমা সংক্রান্তাঃ অভটাির,২০১৯ 

আদলাচনা ড়সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

নামজারী ও জমাভাগ জমাকদ্দমার ড়ববরণী (১ম ভাগ) 

 

উপদজলা 

ড়বগত মাস পর্ যন্ত 

ক্রমপুড়ঞ্জভূত 

অড়নষ্পন্ন জকদসর 

সাংখ্যা 

চলড়ত মাদস 

োদয়রকৃত 

জকদসর 

সাংখ্যা 

জমাট 

নামজারী/ 

জমাভাগ 

জকদসর সাংখ্যা 

চলড়ত মাদস 

ড়নষ্পড়িকৃত 

জকদসর 

সাংখ্যা 

অড়নষ্পন্ন 

জকদসর সাংখ্যা 

২৮ ড়েদনর 

ড়নদন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

কুড়িগ্রাম 

সের 
৭৬৩ ৪৪৬ ১২০৯ ৯২ ১১১৭ 

নাদগশ্বরী ৭০ ১৫২ ২২২ ২০ ২০২ 

ভূরুঙ্গামারী ৪১ ১০০ ১৪১ ৬৭ ৭৪ 

ফুলবািী ৬৩ ৫০ ১১৩ ৭০ ৪৩ 

রাজারহাট ১৮৭ ১০২ ২৮৯ ৭০ ২১৯ 

উড়লপুর ৬৯০ ৪০০ ১০৯০ ৪১০ ৬৮০ 

ড়চলমারী ১৬৬ ১৪৯ ৩১৫ ১৫ ৩০০ 

জরৌমারী ১৫০ ২৫০ ৪০০ ১০০ ৩০০ 

চর রাড়জবপুর ১৮ ৭৮ ৯৬ ৩৬ ৬০ 

সব যদমাট= ২১৪৮ ১৭২৭ ৩৮৭৫ ৮৮০ ২৯৯৫ 
 

নামজারী ও জমাভাগ জমাকদ্দমার ড়ববরণী (২য় ভাগ) 
 

উপদজলা  চলড়ত 

মাদস 

োদয়র 

কৃত 

জকদসর 

সাংখ্যা 

জমাট 

নামজারী/

জমাভাগ 

জকদসর 

সাংখ্যা 

চলড়ত মাদস ড়নষ্পড়িকৃত 

জকদসর সাংখ্যা 

অড়নষ্পন্ন 

জকদসর সাংখ্যা 

জনাটিশ 

প্রোদনর 

মাধ্যদম 

অনুদমােন 

করা 

হদয়দে 

জনাটিশ 

প্রোদনর 

মাধ্যদম 

নামঞ্জুর/ 

নড়থজাত করা 

হদয়দে 

জমাট 

ড়নষ্পড়ি কৃত 

মামলার 

সাংখ্যা 

২৮ ড়েদনর 

ড়নমম্ন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

কুড়িগ্রাম 

সের 
০০ ৯০ - ০০ ০০ ৯০ 

নাদগশ্বরী ০০ ১০ - ০০ ০০ ১০ 

ভূরুঙ্গামারী ০০ ০০ - ০০ ০০ ০০ 

ফুলবািী ০০ ০০ - ০০ ০০ ০০ 

রাজারহাট ৩৫ ৮০ - ৩৫ ৩৫ ৪৫ 

উড়লপুর ০০ ০০ - ০০ ০০ ০০ 

ড়চলমারী ১০ ৬০ - ০০ ০০ ৬০ 

জরৌমারী ০০ ২৫ - ০০ ০০ ২৫ 

চর 

রাড়জবপুর 
০০ ০০ - ০০ ০০ ০০ 

সব যদমাট= ৪৫ ২৬৫ - ৩৫ ৩৫ ২৩০ 
 

সভায় নামজারীর জমাকদ্দমার ড়বষদয় ড়বস্তাড়রত আদলাচনা হয়। সভাপড়ত না জারী ম াকদ্দ া র্থাসমদয় 

ড়নষ্পড়ির জন্য সাংড়িষ্টতা র্াচাই করত: ড়বদ্যমান আইন, ড়বড়ধ-ড়বধান,সরকাদরর ড়নদে যশনা ইতোড়ে ড়বষয় উদিখ 

কদর সম্পূণ য ননব্যযড়ক্তকভাদব ড়নধ যাড়রত সমদয়র মদধ্য ক্রম অনুর্ায়ী নামজাবর কার্ যক্রম সম্পন্ন করার উপর 

গুরুত্ত্বাদরাপ কদরন। সহকারী কড়মশনার (ভূড়ম) গণ সাংড়িষ্ট পক্ষগদণর শুনানী গ্রহণ কদর চুিান্ত ড়সদ্ধান্ত/আদেশ স্ব-

হদস্ত ড়লখদবন এবাং খড়তয়ান ড়নজ হাদত সাংদশাধন করদবন। ভূড়ম মন্ত্রণালদয়র  পড়রপদত্রর ড়নদে যশনা জমাতাদবক 

(ক) আদবেদনর পড়রদপ্রড়ক্ষদত নামজাড়র (খ) এল.টি জনাটিদশর মাধ্যদম নামজাড়র  মামলা ২৮ ড়েদনর মদধ্য এবাং 

(গ) প্রবাসীদের জন্য নামজাড়র  ৯ কার্ যড়েবদসর মদধ্য  ড়নষ্পড়ি করদত হদব, জপড়ন্ডাংথাকদল তার কারণসহ কতটি 

নামজারী মামলা জপড়ন্ডাং রদয়দে তা এ কার্ যালয়দক অবড়হত করার জন্য সহকারী কড়মশনার (ভূড়ম)গণদক  

অনুদরাধ কদরন। জজলা রাজস্ব সভার ড়সদ্ধান্তসূহহ উপদজলা রাজস্ব সভায় আদলাচনা ও ড়সদ্ধান্ত জমাতাদবক 

কার্ যক্রম গ্রহণ করার জন্য সাংড়িষ্ট সকলদক অনুদরাধ কদরন। সভাপড়ত ভূড়ম মন্ত্রণালদয়র ১১ জিব্রুয়াড়র ২০১৯ ড়রঃ 

তাড়রদখর ৩১.০০. ০০০০. ০৪৬. ৬৮.০১৭.১৬.১০৯ নাং স্মারদকর পড়রপদত্রর ড়নদে যশনা অনুসরদণ এল.টি জনাটিশ 

বুড়নয়াদে প্রাি নামজাড়র ড়নষ্পড়ির জন্য অনুদরাধ কদরন। জকান অবস্থাদতই ইউড়নয়ন ভূড়ম অড়িদস জকান আদবেন 

গ্রহণ করা র্াদব না। নামজাবর প্রাড়িদত জনগণ র্াদত হয়রাড়নর ড়শকার না হন জস ড়বষয়টি খড়তদয় জেখদত 

অড়তড়রক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), কুবিগ্রা /উপদজলা ড়নব যাহী অড়িসার (সকল), কুড়িগ্রামদক অনুদরাধ কদরন। 

না জারীর অনুভ াবদত খবতয়ান সংবিষ্ট ব্যবক্ত, ইউবনয়ন ভূব  অবিস ও মজলা মরকে ভরুভ  মপ্ররণ করভত হভি। 

 

১। সরকাবর স্বার্ ভ সংবিষ্টতা 

যাচাই করত: ভূড়ম 

মন্ত্রণালদয়র পড়রপদত্রর 

ড়নদে যশনা জমাতাদবক (ক) 

আদবেদনর পড়রদপ্রড়ক্ষদত 

নামজাড়র (খ) এল.টি 

জনাটিদশর মাধ্যদম নামজাড়র 

২৮ ড়েদনর মদধ্য   এবাং  

(গ) প্রবাসীদের জন্য 

নামজাড়র ৯ কার্ যড়েবদসর 

মদধ্য  ড়নষ্পড়ি করদত হদব 

২। সাংড়িষ্টতা র্াচাই করত: 

ড়নধ যাড়রত সমদয়র মদধ্য ক্রম 

অনুর্ায়ী নামজাবর 

জমাকদ্দমাসূহহ বনষ্পবত্ত 

করদত হদব।   

৩। জজলা রাজস্ব সভার 

ড়সদ্ধান্তসূহহ উপদজলা রাজস্ব 

সভায় আদলাচনা ও ড়সদ্ধান্ত 

জমাতাদবক কার্ যক্রম গ্রহণ 

করদত হদব। 

৪। ভূড়ম মন্ত্রণালদয়র 

১১/০২/১৯  তাড়রদখর ৩১. 

০০.০০০০.০৪৬.৬৮.০১৭. 

১৬.১০৯ নাং স্মারদকর 

পড়রপদত্রর ড়নদে যশনা 

অনুসরদণ এল.টি জনাটিশ 

বুড়নয়াদে প্রাি নামজাড়র 

ড়নষ্পড়ি করদত হদব। 

৫। অনুভ াবদত খবতয়ান 

সংবিষ্ট ব্যবক্ত, ইউবনয়ন 

ভূব  অবিস ও মজলা 

মরকে ভরুভ  মপ্ররণ করভত 

হভি। 

 

 

(১-৫)।  উপদজলা 

ড়নব যাহী অড়িসার 

(সকল),কুড়িগ্রাম/ 

সহকারী কড়মশনার 

(ভূড়ম)(সকল),কুড়িগ্রাম 
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  ০৮ (ক)। ২০১৯-২০ অথ য বেদরর ভূড়ম উন্নয়ন কদরর আোয় (সাধারণ ): অভটাির ২০১৯ 
 

আদলাচনা ড়সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

সহকারী কব শনার (ভূব )(সকল), কুবিগ্রা  এর বনকট হভত প্রাপ্ত  প্রবতভিদভন চলবত ২০১৯-২০২০ 

অর্ ভিছভর এ মজলার ভূব  উন্নয়ন কভরর সাধারণ দাবি ও আদায় বিিরণী বনম্নরুপ: 

উপদজলা মাদসর নাম োবী 
চলবত মাদসর 

আোয় 

পুড়ঞ্জভূত 

আোয় 

আোদয়র 

হার 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

কুড়িগ্রাম 

সের 

অদক্টাবর/১৯ ৬৫৯৪৬৬১ ৩১৮৫৫৫ ৯৪৩৭৬০ ১৪.৩১% 

অদক্টাবর/১৮ ৬৫৬৭৮৭৯ ৩৪৩২৫৮ ১১৯২২৭৯ ১৮.১৫% 

নাদগশ্বরী 
অদক্টাবর/১৯ ৩৭৬৫০৩৫ ২১৫২৭৭ ৬৬৩৪১২ ১৭.৬২% 

অদক্টাবর/১৮ ৩৬৯৮৪০৩ ৩৫৫৭৭৪ ৯৯৫০০৮ ২৬.৯০% 

ভূরুঙ্গামারী 
অদক্টাবর/১৯ ৩১৬৬৫২৮ ৩৭৫০৪৪ ৯৪৭২৬৩ ২৯.৯১% 

অদক্টাবর/১৮ ২৬৮০০৮২ ৩০৯২১৯ ৮৯৮৫০৪ ৩৩.৫৩% 

ফুলবািী 
অদক্টাবর/১৯ ২১২৪৪৩৪ ১৯৭৯০৮ ৫৮২৫১৩ ২৭.৪২% 

অদক্টাবর/১৮ ১৯৯৮৬০০ ১৩০২৪৬ ৫০৬৬৬৮ ২৫.৩৫% 

রাজারহাট 
অদক্টাবর/১৯ ২৯৭৯৯২৬ ২৯৭৭৬৫ ৯৫১৮৬৪ ৩১.৯৪% 

অদক্টাবর/১৮ ২৯৬২৪১৯ ২৬৪৬৯১ ৬৯৬৯১৫ ২৩.৫৩% 

উড়লপুর 
অদক্টাবর/১৯ ৪৮৯৭৩০০ ৬৩৭৯২৩ ১৬৭৮৩৪৯ ৩৪.২৭% 

অদক্টাবর/১৮ ৪৬৩১৯৭১ ৫০৫০৮১ ১৩১৩৭৭২ ২৮.৩৬% 

ড়চলমারী 
অদক্টাবর/১৯ ১৫৪৩৫৭৫ ১৪২৮৫৩ ৪২৮৮৩৯ ২৭.৭৮% 

অদক্টাবর/১৮ ১৪৭১৫১২ ১৮৩৪০১ ৪৬৯৫১২ ৩১.৯১% 

জরৌমারী 
অদক্টাবর/১৯ ৪১২০৭২০ ৪১৯৭৬৪ ১২৭৫৪৬৬ ৩০.৯৫% 

অদক্টাবর/১৮ ৪০৭০৮৮১ ৩৭২১৩২ ১২৬২৪৬৪ ৩১.০১% 

চর 

রাড়জবপুর 

অদক্টাবর/১৯ ১৫০২০৭৮ ৬১০২৭ ২৬৭৭২৩ ১৭.৮৩% 

অদক্টাবর/১৮ ১৪৬৩৪৭০ ১৬৮১৩৩ ৪৫২৫৪৮ ৩০.৯২% 

সব যদমাট 

অদক্টাবর/১৯ ৩০৬৯৪২৫৭ ২৬৬৬১১৬ ৭৭৩৯১৮৯ ২৫.২১% 

অদক্টাবর/১৮ ২৯৫৪৫২১৭ ২৬৩১৯৩৫ ৭৭৮৭৬৭০ ২৬.৩৬% 

ভূব  উন্নয়ন কভরর সাধারণ দাবি আদায় ও ২০১৯-২০২০ অর্ ভিছভরর দাবি ও আদায় বিষভয় সোয় 

বিস্তাবরত আভলাচনা হয়। 

১) ২০১৯-২০ অর্ ভিছভরর ভূব  উন্নয়ন 

কভরর সাধারণ দাবির শতোে আদাভয়র 

বনব ত্ত এখন মর্ভক প্রভয়াজনীয় কায ভক্র  

গ্রহণ করভত হভি।  

২) ভূড়ম উন্নয়ন কদরর সাধারণ োড়বর 

আদাভয়র হার পূভি ভর অথ যিছর অভপো 

২৫% বৃবদ্ধর ব্যিস্থা গ্রহণ করভত হভি।  

 

 

 

 

 

 ১। উপদজলা ড়নব যাহী 

অড়িসার (সকল), 

কুবিগ্রা  /মরবেবনউ 

মেপুটি কাভলটর, 

কুবিগ্রা / সহকারী 

কড়মশনার (ভূড়ম) 

(সকল), কুড়িগ্রাম।  

২। সহকারী কড়মশনার 

(ভূড়ম) (সকল), 

কুড়িগ্রাম। 

 

 

 [ 

 

 

  ০৮ (খ)। ২০১৮-১৯ অথ য বেদরর ভূড়ম উন্নয়ন কদরর আোয় (সংস্থা): অভটাির ২০১৯  
 

আদলাচনা ড়সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

চলবত ২০১৯-২০২০ অর্ ভিছভর এ মজলার ভূব  উন্নয়ন কভরর সংস্থার দাবি ও আদায় বিিরণী বনম্নরুপ: 

উপদজলার নাম মাদসর নাম োড়ব 
চলবত মাদসর 

আোয় 

পুড়ঞ্জভূত 

আোয় 

আোদয়র 

হার 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

কুড়িগ্রাম সের 

অদক্টাবর/১৯ ৩৫৬১৯০৫ ৮৯১২ ৮৯১২ ০০.২৫% 

অদক্টাবর/১৮ ৩৫০৩২৫৫ ০০ ৯৫১০৪ ০২.৭১% 

নাদগশ্বরী 
অদক্টাবর/১৯ ৬০১৩৫৬ ০০ ০০ ০০.০০% 

অদক্টাবর/১৮ ৫৪৯০৭০ ০০ ০০ ০০.০০% 

ভূরুঙ্গামারী 
অদক্টাবর/১৯ ৬০৭৫২২ ০০ ০০ ০০.০০% 

অদক্টাবর/১৮ ৪০৫১৬১ ০০ ০০ ০০.০০% 

ফুলবািী 
অদক্টাবর/১৯ ২০৯৪৯৩ ০০ ০০ ০০.০০% 

অদক্টাবর/১৮ ২৪৩৭১৯ ০০ ১২৬২৪ ০৩.১২% 

রাজারহাট 
অদক্টাবর/১৯ ৩৪২৬৭২ ০০ ০০ ০০.০০% 

অদক্টাবর/১৮ ৩৯০০৪২২ ০০ ০০ ০০.০০% 

উড়লপুর 
অদক্টাবর/১৯ ৭০৮৭১৪৬ ০০ ০০ ০০.০০% 

অদক্টাবর/১৮ ৭২৯৬৩৮৭ ০০ ১৫১১০৪ ০২.০৭% 

ড়চলমারী 
অদক্টাবর/১৯ ৩১৫১৪২ ০০ ২৩৫৯৬ ০৭.৪৮% 

অদক্টাবর/১৮ ৩৫৭৫৪২ ২৩৫৯৬ ৪৮২৪৩ ১৩.৪৯% 

জরৌমারী 
অদক্টাবর/১৯ ২৪২৫০৫ ০০ ০০ ০০.০০% 

অদক্টাবর/১৮ ১৫৮৯০৮ ০০ ০০ ০০.০০% 

চর রাড়জবপুর 
অদক্টাবর/১৯ ৩৬৭৯০৫ ০০ ০০ ০০.০০% 

অদক্টাবর/১৮ ১২৬১৩০ ০০ ০০ ০০.০০% 

সব যদমাট= 
অদক্টাবর/১৯ ১৩৩৩৫৬৪৬ ৮৯১২ ৩২৫৮ ০.২৪% 

অদক্টাবর/১৮ ১৬৫৪০৫৯৪ ২৩৫৯৬ ৩০৭০৭৫ ০১.৮৫% 

সংস্থার দাবি ও আদায় বিষভয় সোয় বিস্তাবরত  আভলাচনায় হয়। সাংস্থার োড়ব বেদরর শুরু জথদক আোদয়র জজার 

প্রদচষ্টা চালামনার জন্য সোপবত ড়নদে যশনা প্রদান কভরন।  ড়তড়ন  উপদজলা পর্ যাদয় ড়বড়ভন্ন সাংস্থার প্রধানদক ইউড়নয়ন 

ভূড়ম অড়িসড়ভড়িক সাংস্থার োড়বর পবর াণ উদিখপূব যক পত্র প্রোন কভর অনুবলবপ এ অবিভস দ্রুত এ কায ভালভয় মপ্ররণ 

করভত সহকারী কড়মশনার (ভূড়ম)(সকল), কুবিগ্রা ভক অনুদরাধ জানান। যাভত সংবিষ্ট সংস্থার প্রধানেণ বেদরর 

প্রথদমই িাভজট  ঞ্জুবরর জন্য স্ব-স্ব  ন্ত্রণালভয় উর্ধ্ভতন কতৃভপভের বনকট চাবহদা পত্র বদভয় ভূব  উন্নয়ন কর 

পবরভশাভধ সে  হয়। 

 

 

 

১। সাংস্থার োড়ব শতভাগ 

আোদয়র ড়নড়মি 

 ন্ত্রণালয়ড়ভড়িক  উপদজলা 

পর্ যাদয় ড়বড়ভন্ন সাংস্থা 

প্রধানদের োড়বর পবর াণ 

উদিখপূব যক পত্র মপ্ররণ 

কভর  অনুবলবপ এ অবিভস 

মপ্ররণ বনবিত করভত 

হভি।  

২। িরাদ্দ প্রাবপ্তর লভেয 

সংবিষ্ট  ন্ত্রণালভয়র ভূব  

উন্নয়ন কভরর দাবি মপ্ররণ 

কভর এ কায ভালয়ভক 

অিবহত করভত হভি। 

 

   

 

১।  সহকারী 

কড়মশনার (ভূড়ম) 

(সকল),কুড়িগ্রাম। 

২। উপভজলা বনি ভাহী 

অবিসার(সকল), 

কুবিগ্রা / সহকারী 

কড়মশনার (ভূড়ম) 

(সকল),কুড়িগ্রাম। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           চলমান পাতা-৭ 



-৭- 

  ০৯। অড়প যত সম্পড়ির োড়ব ও আোয় সংক্রান্ত: অদক্টাবর ২০১৯ 
 

আদলাচনা          ড়সদ্ধান্ত বাস্তিায়ন 

জরড়ভড়নউ জেপুটি কাদলক্টর, কুড়িগ্রাম জানান কুড়িগ্রাম 

জজলায় তাড়লকাভূক্ত অড়প যত সম্পড়ির পড়রমাণ ২৪৩০.৫৪৫ 

একর।লীজকৃত সম্পড়ির পড়রমাণ ১৩৩.১৯৮০ একর। 

২০১৯-২০২০ অথ য বেদর অড়প যত সম্পড়ির  োড়বর পড়রমাণ 

=১৩,৮৪,২২১/- টাকা। অদক্টাবর/২০১৯  াভস শুধু াত্র 

ভূরুঙ্গা ারী,উবলপুর ও মরৌ ারী  উপভজলায়     সি ভভ াট  = 

=৩৬,৭৮৬/- টাকা আোয় হভয়ভছ। সোপবত  

লীজগ্রহীতাদের  েড়বসহ তাড়লকা/োটাদবইস প্রস্তুদতর উপর 

ড়বদশষ গুরুত্বাদরাপ কদরন। বতবন অড়প যত সম্পবত্ত লীজ 

নিায়ভনর বিষভয় গুরুত্ত্বাভরাপ কভরন এিং লীজ নিায়ভনর 

েভত্র সংবিষ্ট লীবজেণভক  মনাটিশ প্রদান ও ৩ (বতন) 

িছভরর ঊভর্ধ্ভ নিায়ভনর মেভত্র সভরজব ন তদন্ত করার 

পরা শ ভ প্রদান কভরন। েীর্ যড়েন র্াবৎ জর্ সকল লীজগ্রড়হতা 

লীজমাড়ন প্রোন করদেন না, জস সকল লীজগ্রড়হতাদক 

জনাটিশ প্রোনপূব যক প্রদয়াজদন ড়বড়ধ জমাতাদবক লীজ বাড়তল 

করত: নর্তনভাদব লীজ প্রোন করার ড়বষদয় ড়তড়ন 

গুরুত্ত্বাদরাপ কদরন।  লীজ বড়হভূ যত জকান অড়প যত সম্পড়ি 

থাকদল তার তাড়লকা প্রণয়ন করদত এবাং উক্ত সম্পড়িদত 

জকান অববধ েখলোর থাকদল উদেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করার 

জন্যও উপদজলা ড়নব যাহী অড়িসার ও সহকারী কড়মশনার 

(ভূড়ম) গণদক সভায় অনুরাধ করা হয়। জজলা ও উপদজলা 

হদত লীজমাড়ন আোয় করদত অনুদরাধ কদরন। জকান 

কম যচারী/কম যকতযার োড়য়ত্ব অবদহলার কারদণ বদকয়া অথ য 

আোয় নাহদল বা োড়ব তামাড়ে হদল তার ড়বরুদদ্ধ ড়বড়ধ 

জমাতাদবক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদব। অড়প যত পুকুদরর ইজারা 

কার্ যক্রম ড়নধ যাড়রত সমদয়র মদধ্য সম্পন্ন করত:  

অনুদমােদনর জন্য জপ্ররণ করদত উপদজলা ড়নব যাহী অড়িসার 

(সকল), কুড়িগ্রামদক ড়নদে যশনা প্রোন কদরন।      

১।  ২০১৯-২০ অথ যবেদরর অবপ ভত সম্পবত্তর 

লীজ াবন ১০০% আদাভয় ক ভপবরকল্পনা গ্রহণ 

করভত হভি। 

২। লীজকৃত অড়প যত সম্পড়ির জন্য আলাো 

আলাো তাড়লকা প্রণয়ন  করদত হদব এবাং উক্ত 

তাড়লকায় লীড়জদের েড়বসহ তাড়লকা /োটাদবইস 

ও হালনাগাে তথ্য থাকদত হদব। ড়ভ,ড়প 

জরড়জস্টার হালনাগাে করদত হদব এবাং আোদয়র 

হার সদন্তাষজনক পর্ যাদয় উন্নীত করদত হদব। 

৩। লীজ নিায়ভনর েভত্র সংবিষ্ট লীবজেণভক  

মনাটিশ প্রদান ও ৩ (বতন) িছভরর ঊভর্ধ্ভ 

নিায়ভনর মেভত্র সভরজব ন তদন্ত করভত হভি। 

৪। েীর্ যড়েন র্াবৎ জর্ সকল লীজগ্রড়হতা লীজমাড়ন 

প্রোন করদেন না, জস সকল লীজগ্রড়হতাদক 

জনাটিশ প্রোনপূব যক প্রদয়াজদন ড়বড়ধ জমাতাদবক 

লীজ বাড়তল করত: নর্তনভাদব লীজ প্রোন করদত 

হদব। 

৫। ড়ভড়প সম্পড়ির অববধ েখলকারীর তাড়লকা 

জপ্ররণ করদত হদব এবাং অববধ েখলোর 

উদেদের  এবাং র্ারা লীজ ড়নদয়দেন তারা 

জভাগেখল করদেন ড়কনা জস ড়বষদয় তথ্য এ 

অড়িদস জপ্ররণ করভত হভি। 

৬। জজলা ও উপদজলা হদত লীজমাড়ন আোয় 

করদত হদব। অড়প যত পুকুদরর ইজারা কার্ যক্রম 

ড়নধ যাড়রত সমদয়র মদধ্য সম্পন্ন করত:  

অনুদমােদনর জন্য জপ্ররণ করদত হদব। 

 

১। অড়তড়রক্ত জজলা প্রশাসক 

(রাজস্ব), কুড়িগ্রাম/ 

উপদজলা ড়নব যাহী অড়িসার 

(সকল), কুড়িগ্রাম। 

 (২-৬)। অড়তড়রক্ত জজলা 

প্রশাসক (রাজস্ব), কুড়িগ্রাম/ 

উপদজলা ড়নব যাহী অড়িসার/ 

সহকারী কড়মশনার (ভূড়ম) 

(সকল), কুড়িগ্রাম। 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

           

  

 অড়প যত সম্পড়ির োড়ব ও আোয় ড়ববরণীঃ অদক্টাবর ২০১৯  

 
 

ক্রঃ 

নাং 

উপদজলার 

নাম 

তাড়লকাভূক্ত 

অড়প যত সম্পড়ির 

জমাট পড়রমাণ 

(একদর) 

লীজকৃত অড়প যত 

সম্পড়ির জমাট 

পড়রমাণ 

(একদর) 

োড়ব 

(২০১৯-২০২০) 

 

অদক্টাবর 

২০১৯ মাদস 

আোয় 

পুড়ঞ্জভূত 

আোয় 

আোদয়র 

হার 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১ কুড়িগ্রাম সের ৮৯৩.৫৩৭৪ ২২.৪৬ ১৪০৪৬৯ ০০ ০০ ০০.০০%  

২ নাদগশ্বরী ৪৯০.৮৬৫ ২৬.৮০৫ ৩২৬৭২ ০০ ০০ ০০.০০%  

৩ ভূরুঙ্গামারী ২০৯.৯৭ ১২.২৬ ৫৯২০৫ ১৪৩০ ১৪৩০ ০২.৪২%  

৪ ফুলবািী ৩১৮.৩১ ১৩.২৮ ৫৭৩৩১ ০০ ০০ ০০.০০%  

৫ রাজারহাট ৮২.৭৮৭৫ ০৭.৬৭ ৪৬৬৫ ০০ ০০ ০০.০০%  

৬ উড়লপুর ১২৯.৮৫০১ ২৪.৭৪ ৫১২৫৫৮ ৩৯২১ ৩৩৫২৩১ ৬৫.৪০%  

৭ ড়চলমারী ৭.৬৬ ০৬.৭৮ ১৯০০০ ০০ ০০ ০০.০০%  

৮ জরৌমারী ২৯৭.৫৬৫ ১৯.১৯৫ ৫৫৮৩২১ ৩১৪৩৫ ৩১৪৩৫ ০৫.৬৩%  

৯ চর রাড়জবপুর - - - - - - 

‘ক’ 

তিশীলভূক্ত 

সম্পড়ি জনই 

সব যদমাট= ২৪৩০.৫৪৫ ১৩৩.১৯০ ১৩৮৪২২১ ৩৬৭৮৬ ৩৬৮০৯৬ ২৬.৫৯%  

 

চলমান পাতা-৮ 
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  ১০। হাট-বাজাদরর জপড়রদিড়র সাংক্রান্তাঃ অদক্টাবর ২০১৯ 

আদলাচনা ড়সদ্ধান্ত বাস্তিায়ন 

প্রাি প্রড়তদবেদন জেখা র্ায় এ জজলায় জমাট হাট-বাজাদরর সাংখ্যা 

১৬৫ টি। ড়বদবচে মাস পর্ যন্ত জপড়রদিড়রভূক্ত হাট-বাজাদরর সাংখ্যা 

১৪৩ টি। সভায় উপদজলাড়ভড়িক  প্রড়তদবেন পর্ যাদলাচনায় জেখা 

র্ায় কুড়িগ্রাম সের  উপদজলায় জপড়রদিড়রভুক্ত নয় এমন  ০৮ টি, 

রাজারহাদট ০৩টি, উড়লপুদর ০৬ টি, জরৌমারীদত ০৪ টি এবাং 

রাড়জবপুদর ০১ টি সহ জমাট ২২ টি হাদটর জপড়রদিড়র হয়ড়ন।  

কুড়িগ্রাম সের উপদজলার ০৮ টি হাদটর মদধ্য ০১ টিদত আোলদত 

মামলা থাকায় ও ০১ টি নেী-ভাঙ্গনকবড়লত হওয়ায় 

জপড়রদিড়রভুক্তকরণ সম্ভব হয়ড়ন। কুড়িগ্রাম সের,উড়লপুর, 

রাজারহাট ও জরৌমারী উপদজলায় জর্সব কোদলন্ডারভুক্ত হাদটর 

জপড়রদিড়র হয়ড়ন জসসব হাদটর জপড়রদিড়র অনুদমােদনর প্রস্তাব 

জরুড়রড়ভড়িদত এ কার্ যালদয় জপ্ররণ করার জন্য  সাংড়িষ্ট সহকারী 

কড়মশনার (ভূড়ম) গণদক  ড়নদে যশনা প্রোন কদরন। জপড়রদিড়র 

সাংদশাধনদর্াগ্য হদল দ্রুত সাংদশাধন প্রস্তাব জপ্ররদণর জন্য সভাপড়ত 

পরামশ য প্রোন কদরন। জকান হাটবাজার না বসদল তা কোদলন্ডার 

হদত বাে জেয়ার প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যও ড়নদে যশনা 

প্রোন কদরন। বতবন হাট-িাজাভরর চাবিনা বেটির জব  িভিািস্ত 

কার্ যক্রম গ্রহণ করাসহ মকউ অবিধোভি দখভল র্াকভল বিবধ 

ম াতাভিক উদেেপূব যক বদন্দাবস্ত প্রোন করা জর্দত পাদর মদম য 

অড়ভমত ব্যক্ত কদরন। বতবন আো ী সোর পূভি ভই প্রবতটি উপভজলা 

হভত ক পভে ৫টি কভর িভিািস্ত নবর্ এ অবিভস মপ্ররণ করভত 

উপদজলা ড়নব যাহী অড়িসারেণভক পুনরায় বনভদ ভশনা  প্রদান কভরন।   

হাট-বাজারসূহদহর নীড়তমালা জমাতাদবক তাঁর অড়ধদক্ষদত্রর  হাট-

বাজার সূহদহর ইজারা প্রদান কায ভক্র  গ্রহভণর পাশাপাবশ 

ইজারালব্ধ অথ য হদত ড়বড়ধ জমাতাদবক ভোট ও আয়কর আোয় কদর 

সাংড়িষ্ট খাদত জমা প্রোন করা হদয়দে ড়ক না এবাং খাস আোয়কৃত 

অথ য র্থার্থখাদত জমা হদে ড়ক না  তা র্াচাই করদত সভাপড়ত 

সাংড়িষ্ট সকলদক ড়নদে যশনা প্রোন কদরন।।                                                                                   

 

১। জর্সব কোদলন্ডারভুক্ত হাদটর জপড়রদিড়র 

হয়ড়ন নীড়তমালা অনুর্ায়ী জসসব হাদটর 

জপড়রদিড়র কার্ যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করদত হদব। 

জপড়রদিড়র সাংদশাধনদর্াগ্য হদল দ্রুত সাংদশাধন 

প্রস্তাব জপ্ররণ করদত হদব। উপদজলাড়ভড়িক হাট 

জপড়রদিড়রর ড়বস্তাড়রত তথ্য আগামী সভার পূদব যই 

এ অড়িদস জপ্ররণ করদত হদব। 

২। জপড়রদিড়রভূক্ত না হওয়া হাট-বাজারসূহহ 

অড়বলদম্ব জপড়রদিড়রভুক্ত করদত হদব এবাং জকান 

হাট-বাজার না বসদল তা ড়বড়ধ জমাতাদবক 

কোদলন্ডার হদত বাে ড়েদত হদব। 

৩। হাট-িাজাভরর চাবিনা বেটির জব  িভিািস্ত 

কার্ যক্রম গ্রহণ করাসহ মকউ অবিধোভি দখভল 

র্াকভল বিবধ ম াতাভিক উভচ্ছভদর ব্যিস্থা গ্রহণ 

করভত হভি। 

৪। জকান হাদটর জপড়রদিড়র করার জক্ষদত্র সমস্যা 

থাকদল ড়মস জকস রুজু কদর শুনানীর মাধ্যদম 

ড়বড়ধ জমাতাদবক ব্যবস্থা  গ্রহণ করদত হদব। 

৫। আো ী সোর পূভি ভই প্রবতটি উপভজলা হভত 

ক পভে ৫ টি কভর িভিািস্ত নবর্ এ অবিভস 

মপ্ররণ করভত হভি। 

৬। হাট-বাজারসূহদহর নীড়তমালা জমাতাদবক 

তাঁর অড়ধদক্ষদত্রর  হাট-বাজার সূহদহর ইজারা 

প্রদান কায ভক্র  গ্রহভণর পাশাপাবশ  হাট-বাজার 

সূহদহর ইজারালব্ধ অথ য হদত ড়বড়ধ জমাতাদবক 

ভোট ও আয়কর আোয় কদর সাংড়িষ্ট খাদত 

জমা প্রোন করা হদয়দে ড়ক না এবাং খাস 

আোয়কৃত অথ য র্থার্থখাদত জমা হদে ড়ক না  

তা র্াচাই করদত করদত হদব। 

১। উপদজলা ড়নব যাহী অড়িসার ও 

সহকারী কড়মশনার (ভূড়ম) 

(সকল) কুড়িগ্রাম। 
 

 

২। অড়তড়রক্ত জজলা প্রশাসক 

(রাজস্ব)/ উপদজলা ড়নব যাহী 

অড়িসার  (সকল)/ জরড়ভড়নউ 

জেপুটি কাদলক্টর,কুড়িগ্রাম। 
 

(৩-৫)। উপদজলা ড়নব যাহী 

অড়িসার (সকল) ও সহকারী 

কড়মশনার (ভূড়ম)(সকল), 

কুড়িগ্রাম। 

 ৬। অড়তড়রক্ত জজলা প্রশাসক 

(রাজস্ব),কুড়িগ্রাম/উপদজলা 

ড়নব যাহী অড়িসার  (সকল), 

কুড়িগ্রাম/ জরড়ভড়নউ জেপুটি 

কাদলক্টর, কুড়িগ্রাম। 

 

 

 

        

 হাট-বাজার লীজ সাংক্রান্ত তথ্যঃ অদক্টাবর/২০১৯                                                                                               
 

উপদজলা/ 

জপৌরসভা/ড়সটি 

কদপ যাদরশদনর নাম 

জমাট 

হাট-

বাজাদরর 

সাংখ্যা 

ড়বদবচে 

মাস 

পর্ যন্ত 

জপরীদি

রীভূক্ত 

হাট-

বাজাদরর 

সাংখ্যা  

চলড়ত মাদস  

জপরীদিরীভূ

ক্ত হাট-

বাজাদরর 

সাংখ্যা 

ইজারা 

প্রেি হাট-

বাজাদরর 

সাংখ্যা 

ইজারাহীন 

হাট-

বাজাদরর 

সাংখ্যা 

খাস 

আোয় 

হদে 

ইজারালব্ধ 

অদথ যর 

পড়রমাণ 

(বাাংলা 

১৪২৬) 

৫% হাদর অথ য 

৭-ভূড়ম রাজস্ব 

খাদত জমার 

পড়রমাণ 

২০% হাদর 

অথ য 

৭-ভূড়ম রাজস্ব 

খাদতর অধীন 

৪-হাট-বাজার 

খাদত জমা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

কুড়িগ্রাম সের ২৬ ১৮ - ২০ ০৬ ০৬ ৬২২২১৭৮ ৩১১১০৮ ১২৪৪৪৩৬ 

কুড়িগ্রাম জপৌরসভা ০১ ০১ - ০১ - - ২৭১৫৩০০ ১৩৫৭৬৫ 
- 

নাদগশ্বরী ২৫ ২৫ - ২০ ০৫ ০৫ ৫৪০৩০৯০ ২৭০১৫৫ ১০৮০৬১৮ 

নাদগশ্বরী জপৌরসভা ০১ ০১ - ০১ - - ১০৪৩৩৩৩০ - - 

ভূরুঙ্গামারী ২০ ২০ - ১৯ ০১ ০১ ১৩২৩৬৯৯৪ - - 

ফুলবািী ১৪ ১৪ - ১২ ০২ ০২ ৫৬০৯২৯৪ - - 

রাজারহাট 
১৭ ১৪ - ১২ ০৫ ০৫ ৯১৭৪৯১০ ৪৫৮৭৪৫ ১৮৩৪৯৮২ 

উড়লপুর ৩২ ২৬ - ২০ ১২ ১২ ৭০২৬৪১৭ - - 

উড়লপুর জপৌরসভা ০২ ০২ - ০২ - - ১০৫৮৮৭০০ - - 

ড়চলমারী ০৫ ০৫ - ০৩ ০২ ০২ ৬২১৫৫০০ ৩১০৭৭৫ ১২৪৩১০০ 

জরৌমারী ১৭ ১৩ - ১৬ ০১ ০১ ২৩৮৭৪৪২৪ ১১৯৩৭২১ ৪৭৭৪৮৮৫ 

চর রাড়জবপুর ০৫ ০৪ - ০৪ ০১ ০১ ৫৩৪৩০০০ ২৬৭১৫০ ১০৬৮৬০০ 
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-৯- 

 

    ১১। জলমহাল সাংক্রান্তাঃ অদক্টাবর ২০১৯ 

 

আদলাচনা ড়সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

জরড়ভড়নউ জেপুটি কাদলক্টর জানান এ জজলায় ২০ (ড়বশ) একদরর উদবয জমাট 

জলমহাদলর সাংখ্যা ৫৩টি। তন্মদধ্য উন্মুক্ত ২৩টি এবাং বদ্ধ ৩০টি।  ইজারাদর্াগ্য 

৩০টি জলমহাদলর মদধ্য মন্ত্রণালয় হদত উন্নয়ন প্রকদল্পর আওতায়  ইজারা 

প্রোনকৃত জলমহাদলর সাংখ্যা ১১টি। এ কার্ যালয় হদত ইজারা প্রোনকৃত 

জলমহাদলর সাংখ্যা ৯ টি। ইজারা প্রোনদর্াগ্য জলমহাদলর সাংখ্যা ০১টি। 

অবড়শষ্ট জলমহাদলর মদধ্য  মামলা চলমান ০৬ টিদত,  ভরাট হওয়ার কারদণ 

ইজারা কার্ যক্রম বন্ধ রদয়দে ০১ টিদত এবাং নেীগদভ য ড়বলীন ২ টি। ইজারা 

প্রোনকৃত ১০ টি জলমহাল হদত ১৪২৫  বাাংলা সদনর প্রাি আয়  ৭০,৭১,৫৬৩/- 

টাকা। ২০ (ড়বশ) একদরর ড়নদন জমাট জলমহাদলর সাংখ্যা ৯৫ টি। ইজারা 

বড়হভূ যত জকান জলাশয় থাকদল নীড়তমালা অনুর্ায়ী জসগুদলার খাস কাদলকশদনর 

মাধ্যদম আোয়কৃত অথ য সরকাড়র জকাষাগাদর জমাোন ড়নড়িত কভর এ 

অবিসভক অিবহত করার জন্য সাংড়িষ্ট উপদজলা ড়নব যাহী অড়িসারগণদক পরামশ য  

প্রোন কদরন। ২০ একদরর উদবয জলাশদয়র ড়বস্তাড়রত তথ্য এবাং ইজারাধীন, 

ইজারা বড়হভূ যত জলাশদয়র তথ্য প্রড়তসভায় জরড়ভড়নউ জেপুটি কাদলক্টর, কুড়িগ্রাম 

উপস্থাপন করদবন। উপদজলায় ড়ক পড়রমাণ জলাশয় ইজারাদর্াগ্য রদয়দে তার 

ইউড়নয়নড়ভড়িক তথ্য প্রড়তমাদস উপদজলা ড়নব যাহী অড়িসারগণদক এ কার্ যালদয় 

জপ্ররণ করার জন্য সভাপড়ত বনভদ ভশনা প্রোন কদরন। 

১। ২০ একদরর ড়নদচর জর্ সব 

জলমহাদলর ইজারা প্রোন সম্ভব 

হয়ড়ন জসগুদলার খাস 

কাদলকশদনর মাধ্যদম আোয়কৃত 

অথ য সরকাড়র জকাষাগাদর জমাোন 

ড়নড়িত কভর এ অবিসভক 

অিবহত করদত হদব। 

২। ২০ একদরর উদবয জলাশদয়র 

ড়বস্তাড়রত তথ্য এবাং ইজারাধীন, 

ইজারা বড়হভূ যত জলাশদয়র তথ্য 

প্রড়তসভায় উপস্থাপন করদত হদব।  

উপদজলায় ড়ক পড়রমাণ জলাশয় 

ইজারাদর্াগ্য রদয়দে তার 

ইউড়নয়নড়ভড়িক তথ্য প্রড়তমাদস  

এ কার্ যালদয় জপ্ররণ করদত হদব। 

 

১। উপদজলা ড়নব যাহী 

অড়িসার /সহকারী 

কড়মশনার (ভূড়ম) 

(সকল), কুড়িগ্রাম। 

২। উপদজলা ড়নব যাহী 

অড়িসার(সকল), 

কুড়িগ্রাম/দরড়ভড়নউ 

জেপুটি কাদলক্টর, 

কুড়িগ্রাম। 

 

  

 

  ১২। এল এ জকস সাংক্রান্তাঃ অদক্টাবর ২০১৯ 
 

 

আদলাচনা ড়সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

ভূড়ম অড়ধগ্রহণ শাখা, কুড়িগ্রাম  হদত প্রাি তথ্য ড়ননরুপ:  

ম াট এলএ 

মকভসর সংখ্যা 

জগদজদট প্রকাড়শত 

এল,এ জকদসর 

সাংখ্যা 

নামজারীর সাংখ্যা বাড়তলকৃত এল,এ 

জকদসর সাংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৯৪৮ ১৯৮২ ১৯৪৮ ১৯৮২ ১৯৪৮ ১৯৮২ ১৯৪৮ ১৯৮২ 

৩৮৪ ৩৩৩ ১৭৯ ২৯০ ১৩৬ ২৭২ ৬ ১৩ 

অড়তড়রক্ত ভূড়ম অড়ধগ্রহণ কম যকতযা সভায় জানান, ১৯৪৮ সদনর জরুড়র হুকুম েখল 

আইদনর আওতায়  ৪৮টি অড়নষ্পন্ন এল এ জকদসর প্রকল্প বাস্তবায়দনর প্রতেয়নপত্র 

জচদয় প্রতোশী সাংস্থা বরাবর পত্র জেয়া হদয়দে। জগদজদট প্রকাড়শত ১৭৯ টি জকদসর 

মদধ্য ৩৩ টি মকভসর না জারী করা হয়বন, অবড়শষ্ট জকদসর জগদজদটর  কড়প 

সাংগ্রহ সাদপদক্ষ নামজারী করা হদব। জগদজদট প্রকাড়শত জর্ সকল এল, এ জকদসর 

তিড়সলভূক্ত সম্পড়ির নামজারী হয়ড়ন জস সকল এল,এ জকদসর তিড়সলভূক্ত 

সম্পড়ি নামজারী কার্ যক্রম গ্রহণপূব যক আগামী সভার পূদব য ড়নষ্পড়িকরদণর 

প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কদর প্রড়তদবেন জপ্ররদণর জন্য ভূড়ম অড়ধগ্রহণ 

কম যকতযাদক অনুদরাধ কদরন। সভাপড়ত প্রকল্প বাস্তবায়দনর প্রতেয়নপত্র জপ্ররদণর 

জন্য তাড়গে পত্র প্রোদনর পরামশ য জেন।  

১৯৮২ সদনর স্থাবর সম্পড়ি অড়ধগ্রহণ ও হুকু  দখল অধ্যাদেশ এর আওতায় 

২৭২ টির নামজারী সম্পন্ন হদয়দে মদম য সভায় জানাভনা হয়। জগদজদট জপ্রড়রত 

জকসগুড়লর মদধ্য ইদতামদধ্য জগদজট প্রকাড়শত হদয়দে ড়ক না জস ড়বষদয় জখাঁজ 

জনয়া হদে। সভাপড়ত এল, এ জকদসর জগদজদটর ড়ভড়িদত সাংড়িষ্ট প্রতোশী সাংস্থার 

নাদম অড়ধগ্রহণকৃত জড়মর নামজারী সম্পােন করার জন্য সাংড়িষ্টদের ড়নদে যশ 

প্রোন কদরন। অবধগ্রহণকৃত মকান সম্পবত্ত ব্যড়ক্তর নাদম নামজাড়র হদয় থাকদল 

তা দ্রুত বাড়তদলর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, সাংড়িষ্ট খড়তয়াদনর ড়বপরীদত এল,এ 

জকস নম্বর ড়লখার জন্য এবাং এল,এ জকস জরড়জস্টার হাল নাগাে রাখার জন্যও 

ড়নদে যশ প্রোন কদরন। ভূড়ম মন্ত্রণালয়, শাখা-৪ হদত গত ১৭/১০/১৯৯ ইাং তাড়রদখ 

জারীকৃত স্মারদকর ড়ভড়িদত  ১৯৪৮ সাদলর আইন এবাং ১৯৮২ সাদলর 

অধ্যাদেদশর আওতায়  এল এ জকদসর জগদজট প্রকাশনার ব্যবস্থা ক্রাশ মপ্রাগ্রাভ র 

 াধ্যভ  সম্পন্ন বনবিত করভত সভাপড়ত সাংড়িষ্ট সকলদক ড়নদে যশনা প্রোন 

কদরন।  

 

১। ১৯৪৮ সদনর জর্  ৪৮টি 

অড়নষ্পন্ন এল এ জকস আদে তার 

জগদজট সাংগ্রহপূব যক দ্রুত নামজাড়রর 

ব্যবস্থা গ্রহণ করদত হদব এবাং এ 

ড়বষদয় সাংড়িষ্ট েিদর পত্র জপ্ররণ 

করদত হদব।  

২। ১৯৪৮ সাদলর জরুরী হুকুম 

েখল আইদনর আওতায় সৃড়জত 

জকসগুড়লর মদধ্য অড়নষ্পড়ি 

জকসগুড়ল (প্রতোশী সাংস্থা কর্তযক 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র োড়খদলর 

অভাদব) ড়নষ্পড়ির প্রদয়াজনীয় 

ব্যবস্থা গ্রহণ করদত হদব। 

৩। অবধগ্রহণকৃত মকান সম্পবত্ত 

ব্যড়ক্তর নাদম নামজাড়র হদয় 

থাকদল তা দ্রুত বাড়তদলর 

প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, সাংড়িষ্ট 

খড়তয়াদনর ড়বপরীদত এল,এ জকস 

নম্বর ড়লখদত হদব এবাং এল,এ 

জকস জরড়জস্টার হাল নাগাে রাখদত 

হদব। 

৪। ভূড়ম মন্ত্রণালয়, শাখা-৪ হদত 

গত ১৭/১০/১৯৯ ইাং তাড়রদখ 

জারীকৃত স্মারদকর ড়ভড়িদত  

১৯৪৮ সাদলর আইন এবাং ১৯৮২ 

সাদলর অধ্যাদেদশর আওতায়  এল 

এ জকদসর জগদজট প্রকাশনার 

ব্যবস্থা ক্রাশ মপ্রাগ্রাভ র  াধ্যভ  

সম্পন্ন বনবিত করভত হভি। 

 

(১-২)। ভূড়ম 

অড়ধগ্রহণ কম যকতযা, 

কুড়িগ্রাম। 

৩। অড়তড়রক্ত ভূড়ম 

অড়ধগ্রহণ কম যকতযা, 

কুড়িগ্রাম। 

৪। সহকারী 

কড়মশনার (ভূড়ম) 

(সকল) ,কুড়িগ্রাম/ 

ভূড়ম অড়ধগ্রহণ 

কম যকতযা, কুড়িগ্রাম 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         চলমান পাতা-১০ 



 

-১০- 
 

 

    ১৩। সরকাড়র সম্পড়ি সাংক্রান্ত জেওয়াড়ন মামলা: অদক্টাবর ২০১৯ 

 
 

আদলাচনা ড়সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

সহকারী কড়মশনার, আরএম শাখা কর্তযক োড়খলকৃত প্রড়তদবেন 

পর্ যাদলাচনায় জেখা র্ায় অদক্টাবর/২০১৯ মাস পর্ যন্ত খাস জড়ম সাংক্রান্ত 

ূহল মামলা ১১৬৬  টি। অবনষ্পন্ন  া লার সংখ্যা ১১৬৬ টি, আড়পল 

 া লা ১২২ টি। অড়প যত সম্পড়ি সাংক্রান্ত ূহল মামলা ৮৬৮টি। 

অবনষ্পন্ন  া লার সংখ্যা ৮৬৮ টি এবাং আড়পল ০৫টি। সভাপড়ত 

ইদতাপূদব য সরকাভরর পভে রায় হওয়া  া লাভূক্ত সম্পড়ি  সরকাভরর 

েখদল রাখার প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য সভায় গুরুত্ত্বাদরাপ করা 

হয়। এ োিাও সরকার ড়বপদক্ষ রায়/ড়েক্রীকৃত মামলাসূহহ তামাড়ে 

জময়াদের মদধ্যই োড়ন/আপীল/ড়রড়ভশন োদয়দরর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা 

গ্রহদণর জন্য পরামশ য  প্রোন কদরন। প্রড়তদবদেন জেখা র্ায় জর্, ১ 

মাদসর অড়ধক জপড়ন্ডাং এসএি এর সাংখ্যা ১৮২ টি। সভাপড়ত মামলার 

তাড়লকা আর এম শাখা হদত সাংগ্রহপূব যক  জপড়ন্ডাং এস এি এর জবাব 

জপ্ররদণর ড়বষদয় সহকারী কড়মশনার (ভূড়ম) গণদক পরামশ য প্রোন 

কদরন। ০১(এক) মাদসর অড়ধক জপড়ন্ডাং এস,এি আগাড়ম সোর পূভি ভই 

উপদজলা পর্ যাদয় ড়নষ্পড়ি কদর শূদন্যর জকাটায় ড়নদয় আসা ড়নড়িৎ 

করদত এিং মপবডং এস এি এর তথ্য আো ী ৭ (সাত) বদভনর  ভধ্য 

এ অড়িদস মপ্ররণ করার জন্য সহকারী কড়মশনার(ভূড়ম)গণদক 

ড়নদে যশনা প্রোন কদরন। সরকাড়র স্বাথ য সাংবিষ্ট মামলার পড়রমপ্রবেভত 

দ্রুত জরকে য সরবরাদহর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করদত  সহকারী 

কড়মশনার,  জরকে যরুম শাখাদক পরামশ য প্রোন কদরন।  ড়তড়ন এস এি 

জপ্ররদণ সদবার্চ্য  অগ্রাড়ধকার  ড়েদত উপদজলা ড়নব যাহী অড়িসার ও 

সহকারী কড়মশনার (ভূড়ম)গণদক পরামশ য প্রোন কদরন।  

জনাটিশ/সমদনর সাদথ আরড়জর কড়প র্াদত জপ্ররণ করা হয় জস ড়বষদয় 

ড়বজ্ঞ ড়জড়প/এড়জড়প(সকল) ও ড়ভড়প জকৌশুলী, কুড়িগ্রামদক প্রদয়াজনীয় 

ব্যবস্থা গ্রহদণর  জন্য সভাপড়ত অনুদরাধ কদরন। 

 

১। ইদতাপূদব য সরকাভরর পভে রায় হওয়া 

 া লাভূক্ত সম্পড়ি  সরকাভরর েখদল রাখার 

প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করদত হদব। 

২। সরকাভরর ড়বপদক্ষ রায় হওয়া মামলার জক্ষদত্র  

সরকার পদক্ষ মামলা পড়রচালনায় জকান ত্রুটি বা 

গাড়িলড়ত আদে ড়কনা তা খড়তদয় জেখদত হদব এবাং 

মামলাগুদলা ড়নধ যাড়রত সমদয়র মদধ্য র্থাশ্রীঘ্র 

আড়পল োদয়দরর ব্যবস্থা গ্রহণ করদত হদব। 

সরকাদরর ড়বপদক্ষ রায় হদল দ্রুত আপীল োদয়র 

করদত হদব।  

৩। সরকাড়র স্বাথ যসাংড়িষ্ট মামলার ব্যাপাদর ড়বজ্ঞ 

সরকাড়র জকৌশুলীর সাদথ  এস,এি ড়বষদয় 

সতকযতার সাদথ প্রদয়াজনীয় কার্ যক্রম গ্রহণ করদত 

হদব এবাং  ড়বজ্ঞ সরকাড়র জকৌশুলীর সাদথ সমিয় 

করদত হদব। 

৪। মামলার তাড়লকা আর এম শাখা হদত 

সাংগ্রহপূব যক জপড়ন্ডাং এস এি এর জবাব জরুড়র 

মপ্ররণ বনবিৎ  করদত হদব।   

৫। ১ মাদসর অড়ধক জপড়ন্ডাং এস এি আগাড়ম সভার 

পূদবই শূদন্যর জকাটায় নাড়মদয় এদন অগ্রগড়ত 

প্রড়তদবেন এিং অবড়শষ্ট মপবডং এস এি এর তথ্য 

আো ী ৭ (সাত) বদভনর  ভধ্য  এ অড়িদস জপ্ররণ  

করদত হদব ।  

৬। জনাটিশ/সমদনর সাদথ আরড়জর কড়প  জপ্ররণ 

করদত হদব। 

 

১। সহকারী কড়মশনার 

(ভূব ), সকল, কুবিগ্রা  ।   

২। অড়তড়রক্ত জজলা প্রশাসক 

(রাজস্ব), কুড়িগ্রাম /ড়বজ্ঞ 

সরকাড়র জকৌসুড়ল, 

কুড়িগ্রাম। 

৩। সহকারী কড়মশনার 

(ভূব ), সকল, কুবিগ্রা  

/ড়বজ্ঞ সরকাড়র জকৌসুড়ল 

/ড়বজ্ঞ ড়ভড়প জকৌশুলী, 

কুড়িগ্রাম। 

(৪-৫)। সহকারী কড়মশনার 

(ভূড়ম)(সকল), কুড়িগ্রাম 

/সহকারী কব শনার 

(আর,এ )শাখা / ইউড়নয়ন 

ভূড়ম সহকারী কম যকতযা/ 

ইউড়নয়ন ভূড়ম উপ-সহকারী 

কম যকতযা (সকল), 

কুড়িগ্রাম। 

৬। ড়বজ্ঞ ড়জড়প/এড়জড়প 

(সকল) ও ড়ভড়প জকৌশুলী, 

কুড়িগ্রাম। 

                                            

 
                                                                                        

             

   ১৪। জরন্ট সাটি যড়িদকট মামলা সাংক্রান্তাঃ অদক্টাবর ২০১৯  
 

আদলাচনা ড়সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

সভায় জরন্ট সাটি যড়িদকট মামলার বড়ণ যত তথ্য অনুর্ায়ী জেখা র্ায় 

অদক্টাবর ২০১৯ মাস পর্ যন্ত অড়নষ্পড়িকৃত জরন্ট সাটি যড়িদকট মামলার 

সাংখ্যা ১৯৩টি, ড়বপরীদত োড়বর পড়রমাণ =১৭,৪,৮৩৩৯/- টাকা। 

অদক্টাবর/২০১৯ মাদস ভূরুঙ্গামারী উপদজলায় ০২ (দুই) টি এবাং উড়লপুর 

উপদজলায় ০৫ (পাঁচ) টিসহ জমাট ০৭ (সাত) টি মরন্ট সাটি ভবিভকট মামলা 

ড়নষ্পড়ি হদয়দে। মকান উপভজলায় মরন্ট সাটি ভবিভকট  া লা দাভয়র না 

হওয়ার বিষয়টি খবতভয় মদখভত অবতবরক্ত মজলা প্রশাসক (রাজস্ব), 

কুবিগ্রা  /উপদজলা ড়নব যাহী অড়িসার (সকল), কুড়িগ্রামদক ড়নদে যশনা 

প্রোন কদরন। সভাপড়ত অবনষ্পবত্তকৃত মরন্ট সাটি যড়িদকট মামলা দ্রুততম 

সমদয় ড়নষ্পড়িকরদণ এখন মর্ভক সিাদহ ০১ ড়েন  ধার্ য কদর জরন্ট 

সাটি যড়িদকট আোলদতর কার্ যক্রম পড়রচালনার জন্য সহকারী কড়মশনার 

(ভূড়ম) গণদক পরামশ য প্রোন কদরন।  সরকাড়র োবী আোয় আইন, ১৯১৩ 

অনুর্ায়ী বদকয়া আোয়দর্াগ্য জহাড়ডাং এর ড়বপরীদত জরন্ট সাটি যড়িদকট 

মামলা োদয়র ড়নড়িত করার জন্য সাটি যড়িদকট অড়িসারগণদক অনুদরাধ 

কদরন। স্ব স্ব উপদজলার অড়নষ্পন্ন জরন্ট সাটি যড়িদকট মামলা ড়নষ্পড়িদত 

অড়ধকতর মদনাদর্াগী হওয়াসহ মাড়সক ড়নষ্পড়ির লক্ষেমাত্রা ড়নধ যারণ 

করদত সহকারী কড়মশনার (ভূড়ম)গণদক পরামশ য প্রোন কদরন। ড়তড়ন 

জরন্ট সাটি যড়িদকট মামলাভূক্ত জড়মর নামজারী অনুদমােদনর ড়বষদয় 

সতকয থাকার জন্য এবাং ইউড়নয়ন ভূড়ম অড়িসসূহহ পড়রেশ যনকাদল 

সাংড়িষ্ট জরড়জস্টারসূহহ গুরুত্বসহকাদর র্াচাই করার জন্য োড়য়ত্বপ্রাি 

/পড়রেশ যনকারী কম যকতযাদক অনুদরাধ কদরন। জরন্ট সাটি যড়িদকট 

মামলাসূহহ ড়নধ যাড়রত তাড়রদখ উপস্থাড়পত হদে ড়কনা তা উপদজলা ভূড়ম 

অড়িস পড়রেশ যন কাদল র্াচাই করদত সাংড়িষ্ট পড়রেশ যনকারী কম যকতযাদক 

পরামশ য প্রোন কদরন।  

১। ক্রাশ মপ্রাগ্রা  গ্রহণ কভর মপবডং জরন্ট 

সাটি যড়িদকট মামলাসূহহ দ্রুত ড়নষ্পড়ি করদত  হদব। 

২। জরন্ট সাটি যড়িদকট মামলার ড়নষ্পড়িকরদণ সিাদহ 

০১ ড়েন আলাোভাদব ধার্ য কদর  আোলদতর 

কার্ যক্রম পড়রচালনা করদত হদব।  

৩। সরকাবর দাবি আোয় আইন ১৯১৩ অনুর্ায়ী 

বদকয়া আোয়দর্াগ্য জহাড়ডাং এর ড়বপরীদত  ভূড়ম 

উন্নয়ন কর আোদয়র স্বাদথ য র্থাসমদয় জরন্ট 

সাটি যড়িদকট মামলা োদয়র করার জন্য সাটি যড়িদকট 

অড়িসারগণ ইউড়নয়ন ভূড়ম  সহকারী 

কম যকতযা/োড়য়ত্বপ্রাি ইউড়নয়ন    ভূড়ম উপ-সহকারী 

কম যকতযাদক প্রদয়াজনীয় ড়নদে যশনা প্রোন করদবন। 

৪। জরন্ট সাটি যড়িদকট মামলাভূক্ত জড়মর নামজারী 

অনুদমােদনর ড়বষদয় সতকয থাকদত হদব এবাং 

ইউড়নয়ন ভূড়ম অড়িসসূহহ পড়রেশ যনকাদল সাংড়িষ্ট 

জরড়জস্টারসূহহ গুরুত্বসহকাদর র্াচাই করদত হদব। 

৫। জরন্ট সাটি যড়িদকট মামলাসূহহ ড়নধ যাড়রত তাড়রদখ 

উপস্থাড়পত হদে ড়কনা তা উপদজলা ভূড়ম অড়িস 

পড়রেশ যন কাদল র্াচাই করদতহদব। 

১। অবতবরক্ত মজলা 

প্রশাসক (রাজস্ব), 

কুবিগ্রা / উপভজলা 

বনি ভাহী অবিসার 

(সকল), কুবিগ্রা । 

(২-৩)।  উপদজলা 

ড়নব যাহী অড়িসার 

(সকল), কুড়িগ্রাম ও 

সহকারী কড়মশনার 

(ভূড়ম) (সকল), 

কুড়িগ্রাম। 

৪। সহকারী কড়মশনার 

(ভূড়ম) (সকল), 

কুড়িগ্রাম। 

৫। পড়রেশ যনকারী 

সাংড়িষ্ট সকল কম যকতযা 

(সকল), কুড়িগ্রাম। 

 

 

 

  

  

 

 

 

চলমান পাতা-১১ 



 

-১১- 

    জরন্ট সাটি যড়িদকট মামলার ড়ববরণীঃ অদক্টাবর ২০১৯ মাস 

উপদজলা গতমাস 

পর্ যন্ত 

অড়নষ্পড়ি

কৃত জরন্ট 

সাঃ মাঃ 

সাংখ্যা 

চলড়ত 

মাদস 

োদয়রকৃত 

জরন্ট সাঃ 

মাঃ 

সাংখ্যা 

চলড়ত 

মাদস 

োদয়র 

কৃত 

মামলার 

োড়বর 

টাকার 

পড়রমাণ 

জমাট 

জরন্ট সাঃ 

মাঃ 

সাংখ্যা 

(২+৩) 

জমাট জরন্ট 

সাঃ মাঃ 

োড়বর 

টাকার 

পড়রমাণ 

(৩+৪) নাং 

কলাদমর 

োড়বর 

টাকার 

পড়রমাণ 

চলড়ত 

মাদস 

ড়নষ্পড়ি 

কৃত জরন্ট 

সাঃ মাঃ 

সাংখ্যা 

আোয়কৃত 

টাকার 

পড়রমাণ 

জুলাই/১৯ 

হদত চলড়ত 

মাস পর্ যন্ত  

পুড়ঞ্জভূত 

আোয়কৃত 

টাকার 

পড়রমাণ 

জমাট 

অড়নষ্পড়িকৃত 

জরন্ট সাঃ 

মামলার 

সাংখ্যা 

জমাট 

অনাোয়ী 

টাকার 

পড়রমাণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

কুড়িগ্রাম সের ৯৭ ০০ ০০ ৯৭ ৬২৩৬২০ ০০ ০০ ০০ ৯৭ ৬২৩৬২০ 

নাদগশ্বরী ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ 

ভূরুঙ্গামারী ০২ ০০ ০০ ০২ ২২৫১৩ ০২ ২২৫১৩ ২২৫১৩ ০০ ০০ 

ফুলবািী ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ 

রাজারহাট ০৩ ০০ ০০ ০৩ ৫৭৭২৩ ০০ ০০ ১৩৩৪৮ ০৩ ৫৭৭২৩ 

উড়লপুর ৮১ ০০ ০০ ৮১ ৮৮০০৪৬ ০৫ ৫৮৬২৮ ৭৯৪২৮ ৭৬ ৮২১৪১৮ 

ড়চলমারী ০৪ ০০ ০০ ০৪ ৬৮৫০ ০০ ০০ ১৯৪০ ০৪ ৬৮৫০ 

জরৌমারী ০৪ ০০ ০০ ০৪ ৪০৮৭৫ ০০ ০০ ০০ ০৪ ৪০৮৭৫ 

চর রাড়জবপুর ০৯ ০০ ০০ ০৯ ১৯৭৮৫৩ ০০ ০০ ০০ ০৯ ১৯৭৮৫৩ 

সব যদমাট= ২০০ ০০ ০০ ২০০ ১৮২৯৪৮০ ০৭ ৮১১৪১ ১১৭২২৯ ১৯৩ ১৭৪৮৩৩৯ 

 

 

 

 ১৫।   জজনাদরল সাটি যড়িদকট মামলা সাংক্রান্তাঃ অভটাির ২০১৯  
 
 

 

আদলাচনা ড়সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

জজনাদরল সাটি যড়িদকট আোলতগুদলাদত  া লা দাভয়র ও বনষ্পবত্তর 

পবরসংখ্যান সোয় তুভল ধরা হয়। পবরসংখ্যাভন জেখা র্ায় জর্, অদক্টাবর 

২০১৯ মাস পর্ যন্ত  জমাট জমাকদ্দমার সাংখ্যা ২৬৩০ টি, ড়বপরীদত োড়বর 

পড়রমাণ =১৫,৮৪,৩৯,১০৮/১৩ টাকা। অদক্টাবর ২০১৯ মাদস জজলা 

প্রশাসদকর কার্ যালয়, কুড়িগ্রাদম ২৭ টি, নাদগশ্বরী উপদজলায় ০১ 

টি,ফুলবািী উপদজলায় ১৬ টি, রাজারহাট উপদজলায় ০১ টি এবাং  

উড়লপুর উপদজলায় ০২ টি  সহ জমাট ৪৭ টি মামলা ড়নষ্পড়ি করা 

হদয়দে। ড়নষ্পড়িকৃত মামলার ড়বপরীদত আোয় =৩১,৩১,৭৭০/-টাকা। 

ড়বস্তাড়রত আদলাচনাদন্ত সভাপড়ত অড়নষ্পন্ন মামলাসূহহ  দ্রুত 

ড়নষ্পড়িকরদণ উপদজলা ড়নব যাহী অড়িসারগণদক সুড়বধামত সিাদহ ০১ 

ড়েন ধার্ য কদর এবাং প্রদয়াজদন  অবতবরক্ত স ভয় সাটি যড়িদকট আোলত 

পড়রচালনা করার পরামশ য  প্রোন কদরন এিং  াভস ক পভে ৫টি কভর 

 া লা বনষ্পবত্ত করার লেয ড়নধ ভারভণর পরামশ য প্রোন কদরন। এোিা 

ড়তড়ন মামলা পর্ যাদলাচনা কদর বােীপদক্ষর তোরড়কর অভাব পড়রলড়ক্ষত 

হদল প্রয়াজদন যুড়ক্তসাংগত বার সময় ড়েদয় সরকাড়র োড়ব আোয় আইন 

১৯১৩ এর সাংড়িষ্ট ড়বধানমদত মামলা খাড়রজ করার প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা 

গ্রহদণর জন্য সাংড়িষ্ট সকলদক ড়নদে যশনা প্রোন কদরন। ব্যাাংদকর 

মামলার জক্ষদত্র অনুপড়স্থত থাকদল বাাংলাদেশ ব্যাাংক ও সাংড়িষ্ট 

ব্যাাংদকর প্রধানদক পত্র জেয়ার পরামশ য প্রোন কদরন।  ড়তড়ন উপদজলা 

কৃড়ষ ঋণ কড়মটির সভা ড়নয়ড়মত করার জন্য সাংড়িষ্ট সকলদক অনুদরাধ 

কদরন।  জজনাদরল সাটি যড়িদকট মামলার ড়নষ্পড়ির হার  বৃবদ্ধসহ 

সাটি ভবিভকট  া লাভূক্ত বচবিত শীষ ভ খাতকভদর বিরুভদ্ধ অগ্রাবধকার 

বেবত্তভত আইনেত ব্যিস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখার জন্য বনভদ ভশনা মদন। 

সরকাবর পাওনাদার কতৃভক স্বােবরত পাওনা পবরভশাভধর েকুভ ন্টসহ 

 া লা বনষ্পবত্তর আভিদন র্াকভল তা বনষ্পবত্ত করার জন্য সোপবত 

সংবিষ্ট সকলভক পরা শ ভ প্রদান কভরন। মজনাভরল সাটি ভবিভকট  া লা 

বনষ্পবত্তভত অবধকতর তৎপর হওয়ার জন্য সোপবত সকল সাটি ভবিভকট 

অবিসারভক অনুভরাধ জানান। 

১। সরকাড়র োড়ব আদায় আইন ১৯১৩ অনুর্ায়ী সরকাড়র 

পাওনা আোদয়র লদক্ষে অড়নষ্পন্ন জজনাদরল সাটি যড়িদকট 

মামলাসূহহ হভত  াভস ক পভে ৫ টি কভর  া লা 

বনষ্পবত্ত করভত হভি । 

২।  সিাদহ সুড়বধামত ০১ ড়েন ধার্ য কদর প্রদয়াজদন  

অবতবরক্ত স ভয়  আোলত পড়রচালনার মাধ্যদম প্রড়তমাদস 

কমপদক্ষ ০৫ টি মামলা  ড়নষ্পড়ি করদত হদব। 

৩। মামলা পর্ যাদলাচনা কদর বােীপদক্ষর তোরড়কর অভাব 

পড়রলড়ক্ষত হদল প্রয়াজদন যুড়ক্তসাংগত বার সময় ড়েদয় 

সরকাড়র োড়ব আোয় আইন ১৯১৩ এর সাংড়িষ্ট 

ড়বধানমদত মামলা খাড়রজ করার প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 

করদত হদব। 

৪। ব্যাাংদকর মামলার জক্ষদত্র অনুপড়স্থত থাকদল 

বাাংলাদেশ ব্যাাংক ও সাংড়িষ্ট ব্যাাংদকর প্রধানদক পত্র 

প্রোন করদত হদব। 

৫। ড়নয়ড়মত উপদজলা কৃড়ষ ঋণ কড়মটির সভা করদত 

হদব। 

৬। জজনাদরল সাটি যড়িদকট মামলার ড়নষ্পড়ির হার  বৃবদ্ধ 

করভত হভি এিং   শীষ ভ খাতকভদর বচবিত কভর তাভদর 

বিরুভদ্ধ অগ্রাবধকার বেবত্তভত আইনেত ব্যিস্থা গ্রহণ 

অব্যাহত রাখভত হভি। 

৭। সরকাবর পাওনাদার কতৃভক স্বােবরত পাওনা 

পবরভশাভধর েকুভ ন্টসহ  া লা বনষ্পবত্তর আভিদন 

র্াকভল তা বনষ্পবত্ত করভত হভি। 

৮। মজনাভরল সাটি ভবিভকট  া লা বনষ্পবত্তভত অবধকতর 

তৎপর হভত হভি। 

 

(১-৩)। উপদজলা ড়নব যাহী অড়িসার 

(সকল), কুড়িগ্রাম /জজনাদরল 

সাটি যড়িদকট অড়িসার, কুড়িগ্রাম 

কাদলক্টদরট, কুড়িগ্রাম।  

(৪-৮)। সাংড়িষ্ট সকল। 

  

          চলমান পাতা-১২ 

 

 

 

 



 

 

-১২- 
 

   জজনাদরল  সাটি যড়িদকট মামলার ড়ববরণীঃ অদক্টাবর ২০১৯ 
 

উপদজলার নাম চলড়ত মাদস 

োদয়রকৃত 

জকদসর 

সাংখ্যা  

োড়বকৃত টাকার 

পড়রমাণ 

জমাট 

জজনাদরল 

সাটি যড়িদকট 

জকস সাংখ্যা 

জমাট োড়বকৃত 

টাকার পড়রমাণ 

চলড়ত মাদস 

ড়নষ্পড়িকৃত 

জজনাদরল 

সাটি যড়িদকট 

জকস সাংখ্যা 

আোয়কৃত 

টাকার পড়রমাণ 

জমাট 

অড়নষ্পড়িকৃত 

জজনাদরল 

সাটি যড়িদকট 

জকদসর সাংখ্যা 

জমাট অনাোয়ী 

টাকার পড়রমাণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

জজলা প্রশাসদকর 

কার্ যালয়, 

কুড়িগ্রাম 

- - ৩৪১ ৩৯৪৯৩১৯৮/০০ ২৭ ২৫৯১১৮৪/- ৩১১ ৩৬৮০৩৪১৬/০০ 

কুড়িগ্রাম সের - - ৪১০ ৩৪২২৬৬৪/০০ - - ৪১০ ৩৪২২৬৬৪/০০ 

নাদগশ্বরী - - ৪২৪ ১৯৭৫১৭৫৪/০০ ০১ ১২৫১৯১/- ৪২৩ ১৯৬০১৯৬৩/০০ 

ভূরুঙ্গামারী - - ২০৬ ১৫১০৭৫৯৮/০০ - - ২০৬ ১৫১০৭৫৯৮/০০ 

ফুলবািী - - ১৮৭ ১০৯৫৮০৪৪/০০ ১৬ ১২৭৬১৬/- ১৭১ ১০৮৩০৪২৯/০০ 

রাজারহাট - - ১৭৮ ৭২৬৮২০২/০০ ০১ ২০৭০৪৬/- ১৭৭ ৭২৩৬৪৭৯/০০ 

উড়লপুর - - ৩৮১ ১৯৪৭২০৫৮/০০ ০২ ৮০৭৩৩/- ৩৭৬ ১৯৩৪৯১১১/০০ 

ড়চলমারী ২৭ ৫৬২২৫৬/- ৪৩২ ৭৯৭০০৪৭/১৩ - - ৪০৫ ৭৪০৭৭৯১/১৩ 

জরৌমারী - - ৬৫ ৬২২৪০০৯/০০ - - ৬৫ ৬২২৪০০৯/০০ 

চর রাড়জবপুর - - ৩৯ ১২৬৪৬৭৫/০০ - - ৩৯ ১২৬৪৬৭৫/০০ 

সব যদমাট= ২৭ ৫৬২২৫৬/- ২৬৫৭ ১৬১৫৭০৮৭৮/১৩ ৪৭ ৩১৩১৭৭০/- ২৬১০ ১৫৮৪৩৯১০৮/১৩ 
 

   ১৬।  ড়মস জমাকদ্দমা সাংক্রান্তাঃ অভটাির ২০১৯ 
 

   অবতবরক্ত মজলা প্রশাসক (রাজস্ব), কুবিগ্রা  সোয় ড়মস জমাকদ্দমা সাংক্রান্ত বিিরণী ছক আকাভর উপস্থাপন কজরনঃ 
 

আদলাচনা ড়সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

ড়মস জকস ড়নষ্পড়ির ড়বষদয় সভায় ড়বস্তাড়রত আদলাচনা করা হয়। কুড়িগ্রাম 

সের,নাদগশ্বরী,ভূরুঙ্গামারী, উড়লপুর ও জরৌমারী উপদজলায় ড়মস জকস ড়নষ্পড়ির হার 

কম হওয়ায় সভাপড়ত অসদন্তাষ প্রকাশ কদরন। ড়তড়ন সঠিকভাদব নামজারী জকস 

ড়নষ্পড়ি না হওয়ার কারদণ ড়মস জকদসর সাংখ্যা বৃড়দ্ধ পাদে মদম য  অড়ভমত ব্যক্ত 

কদরন। জস জপ্রড়ক্ষদত ড়তড়ন সঠিকভাদব নামজারী জকস ড়নষ্পড়ির উপর গুরুত্ত্ব জেয়ার 

জন্য  সহকারী কব শনার(ভূব )েণভক বনভদ ভশনা প্রদান কভরন ও ব স মকভসর সংখ্যা 

মযভনা বৃবদ্ধ না পায় জস লদক্ষে সাংড়িষ্ট সকলদক সতকয থাকার  পরামশ য প্রোন কদরন। 

সভাপড়ত সুড়নড়ে যষ্ট কম যপড়রকল্পনা প্রণয়ন কদর মাসওয়াড়র লক্ষে ড়নধ যারদণর মাধ্যদম  

অড়নষ্পন্ন ড়মস জকসসূহদহর ড়নষ্পড়ির হার  দ্রুততম সমদয় সদন্তাষজনক পর্ যাদয় উন্নীত 

করার  জন্য সহকারী কড়মশনার (ভূড়ম) গণদক ড়নদে যশনা জেন। ড়বলুি ‘খ’ তিড়সলভূক্ত 

সম্পড়ির জরকে য সাংদশাধন সাংক্রান্ত আদবেন দ্রুত ড়নষ্পড়ি করদত এবাং সাংদশাড়ধত 

খড়তয়াদনর কড়প জজলা জরকে যরুদম জপ্ররণ করদত সহকারী কড়মশনার (ভূড়ম) গণদক 

ড়নদে যশ প্রোন কদরন। ব স ম াকদ্দ াগুবল দ্রুত বনষ্পবত্ত করার  জন্য উপভজলা  াবসক 

রাজস্ব সোয় আভলাচনার প্রভয়াজনীয় ব্যিস্থা মনয়ার জন্য উপভজলা বনি ভাহী 

অবিসার(সকল), কুবিগ্রা ভক অনুভরাধ করা হয়। 

১। ত্রুটিপূণ য নামজারীর িদল না জারী  া লা 

হভত উদ্ভুত ব স মকভসর সংখ্যা মযভনা বৃবদ্ধ না 

পায় জস জন্য কার্ যকর পেদক্ষপ গ্রহণ করদত 

হদব। 

২। সুড়নড়ে যষ্ট কম যপড়রকল্পনা প্রণয়ন কদর 

মাসওয়াড়র লক্ষে ড়নধ যারদণর মাধ্যদম  অড়নষ্পন্ন 

ড়মস জকসসূহদহর ড়নষ্পড়ির হার  দ্রুততম সমদয় 

সদন্তাষজনক পর্ যাদয় উন্নীত করদত হদব। 

৩। ড়বলুি ‘খ’ তিড়সলভূক্ত সম্পড়ির জরকে য 

সাংদশাধন সাংক্রান্ত আদবেন দ্রুত ড়নষ্পড়ি করদত 

এবাং সাংদশাড়ধত খড়তয়াদনর কড়প জজলা 

জরকে যরুদম জপ্ররণ করদত হদব। 

৪। ব স ম াকদ্দ াগুবল দ্রুত বনষ্পবত্ত করার  

জন্য উপভজলা  াবসক রাজস্ব সোয় 

আভলাচনার প্রভয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ করভত 

হভি। 

(১-৩)। সহকারী কব শনার 

(ভূব ) (সকল), কুবিগ্রা । 

৪। উপদজলা ড়নব যাহী অড়িসার 

(সকল), কুড়িগ্রাম।   

  

  ড়মস জমাকদ্দমা সাংক্রান্ত বিিরণীাঃ অভটাির ২০১৯ 
 

 

 

ক্রঃ 

নাং 

উপদজলার 

নাম 

পূব যবতী মাস 

পর্ যন্ত অড়নষ্পন্ন 

ড়মস জমাকদ্দমার 

সাংখ্যা 

অদক্টাবর/১৯ 

মাদস োদয়রকৃত 

ড়মস জমাকদ্দমার 

সাংখ্যা 

জমাট ড়মস 

জমাকদ্দমার 

সাংখ্যা 

অদক্টাবর/২০১৯ 

মাদস ড়নষ্পড়িকৃত 

ড়মস জমাকদ্দমার 

সাংখ্যা 

অদক্টাবর/২০১৯ মাস 

পর্ যন্ত ড়নষ্পড়িকৃত ড়মস 

জমাকদ্দমার সাংখ্যা 

জমাট অড়নষ্পন্ন 

ড়মস 

জমাকদ্দমার 

সাংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ কুড়িগ্রাম সের ১৬৭ ০৬ ১৭৩ ০৭ ৩২ ১৬৬ 

২ নাদগশ্বরী ১০২ ০৬ ১০৮ ০০ ০০ ১০৮ 

৩ ভূরুঙ্গামারী ১৮২ ০০ ১৮২ ৫২ ৩০০ ১৩০ 

৪ ফুলবািী ১০ ০০ ১০ ০১ ০১ ০৯ 

৫ রাজারহাট ১৪ ০০ ১৪ ০৩ ০৮ ১১ 

৬ উড়লপুর ৮৬ ০২ ৮৮ ০৮ ৩৮ ৮০ 

৭ ড়চলমারী ০২ ০০ ০২ ০০ ০০ ০২ 

৮ জরৌমারী ৮৮ ০১ ৮৯ ১২ ১৬ ৭৭ 

৯ চর রাড়জবপুর ১৪ ০০ ১৪ ০০ ১৫ ১৪ 

 সব যদমাট= ৬৬৫ ১৫ ৬৮০ ৮৩ ৪১০ ৫৯৭ 
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   ১৭।  ইদনাদভশন সাংক্রান্তাঃ অভটাির ২০১৯ 

                আদলাচনা ড়সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

তৃণমূল পয ভাভয় তথ্য প্রযুবক্তর সম্পূণ ভ বিকাশ, সুি ুব্যিহার এিং প্রভয়াে বনবিত করার 

বিষভয় উপভজলা বনি ভাহী অবিসার এিং সহকারী কব শনার (ভূব )েভণর ভূব কা 

অনস্বীকায ভ। প্রধান ন্ত্রীর কায ভালভয়র একভসস টু ইনিরভ শন (এটুআই) মপ্রাগ্রাভ র 

উভযাভে নােবরক মসিা সহজীকরভণর জন্য  ইদনাদভশন কার্ যক্রমদক আরও গড়তশীল 

করার লদক্ষে সভাপড়ত কুড়িগ্রাম জজলার জজলা ও উপদজলা পর্ যাদয়র রাজস্ব 

প্রশাসদনর সকল কম যকতযাদক তাভদর স্ব স্ব দপ্তভর ভূব  মসিা প্রাবপ্তর বিষভয় সভচতন 

করার জন্য এিং ভূব  মসিা বিষভয় ইদনাদভটিভ উদদ্যাগ সম্পদকয সড়ক্রয় হওয়ার জন্য 

অনুদরাধ কদরন। 

সভাপড়ত বদলন স ভিত িা স িায়বেবত্তক প্রয়াস ময মকান সিলতার  াত্রাভক 

িহুগুভণ িবধ ভত কভর। তৃণমূল পয ভায় মর্ভকই ূহল উদ্ভাবন সূড়চত হয়। আর মসভেভত্র 

সািভের সম্ভািনাও র্াভক অভনক মিশী। মসিা প্রদান িা সাবে ভস মেবলোবরভক 

কীোভি আভরা জনেভণর কাছাকাবছ বনভয় যাওয়া যায় মস লভেয  এ কার্ যালদয়র 

রাজস্ব শাখা/আরএম শাখা/ভূড়ম অড়ধগ্রহণ শাখাসহ উপদজলা ভূড়ম অড়িস ও ইউড়নয়ন 

ভূড়ম অড়িসসূহদহ ভুব  মসিা প্রতযাশীভদর ভূব  বিষয়ক জসবা প্রোদন উদ্ভাবনী চচ যা 

করার পরামশ য প্রোন কদরন।  

১। নােবরক মসিা সহজীকরভণর জন্য  ইদনাদভশন 

কার্ যক্রমদক আরও গড়তশীল করার লদক্ষে সভাপড়ত 

কুড়িগ্রাম জজলার জজলা ও উপদজলা পর্ যাদয়র রাজস্ব 

প্রশাসদনর সকল কম যকতযাদক তাভদর স্ি স্ব দপ্তভর 

ভূব  মসিা প্রাবপ্তর বিষভয় সভচতন করার জন্য এিং 

ভূব  মসিা বিষভয় ইদনাদভটিভ উদদ্যাগ ড়নদয় সড়ক্রয় 

হদত হদব। 

২। রাজস্ব শাখা/আরএম শাখা/ভূড়ম অড়ধগ্রহণ 

শাখাসহ উপদজলা ভূড়ম অবিস (সকল), কুবিগ্রা / 

ইউড়নয়ন ভূড়ম অড়িসসূহদহ ভুব  মসিা প্রতযাশীভদর 

ভূব  বিষয়ক জসবা প্রোদন উদ্ভাবনী চচ যা করমত 

হভি। 

 

(১-২)। 

সংবিষ্ট সকল 

ক ভকতভা। 

                

  

১৮। ড়বড়বধঃ 

োিড়রক কাদজ গড়তশীলতা আনয়ভণর লদক্ষে উপদজলা হদত জপ্রড়রত মাড়সক ড়রদপাট য- ড়রটান য ও মাড়সক রাজস্ব সভায় গৃহীত ড়সদ্ধান্তসূহহ বাস্তবায়ন 

অগ্রগড়ত প্রড়তদবেন প্রড়তমাদসর ড়নধ যাড়রত সমদয়র মদধ্য এ কার্ যালদয়র রাজস্ব শাখায় জপৌৌঁোদনা ড়নড়িত করার  ড়বষদয় আদলাচনা করা হয়। ভূড়ম জসবা প্রোদনর 

জক্ষদত্র পড়রলড়ক্ষত ত্রুটি/সমস্যাড়ে দূড়রকরণাদথ য আরও স্বেতা ও জবাবড়েড়হতা বৃড়দ্ধসহ গুণগত ও মাদনান্নয়দনর লদক্ষে  আদলাচনাদন্ত ড়ননবড়ণ যত ড়সদ্ধান্ত গৃহীত হয়:  

 

(১)   উপদজলা হদত জপ্রড়রতব্য মাড়সক সকল ড়রদপাট য ড়রটাণ য আবড়িকভাদব প্রড়তমাদসর ৩০/৩১ (দশষ কম যড়েবস) তাড়রদখর মদধ্য ও 

মাড়সক মজলা রাজস্ব সভায় গৃহীত বসদ্ধান্ত িাস্তিায়ভনর অগ্রেবত প্রবতভিদন এিং উপভজলা রাজস্ব সোর কায ভবিিরণী প্রবত াভসর 

১০ তাবরভখর  ভধ্য এ  কার্ যালদয়র রাজস্ব শাখায় জপৌোদনার প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা ড়নড়িত  করার জন্য সাংড়িষ্ট সকলদক পুনরায় 

ড়নদে যশনা জেন। জর্ সকল উপদজলা  ড়নধ যাড়রত সমদয়র মদধ্য ড়রদপাট য/ড়রটাণ য জপ্ররণ কদরদেন তাদেরদক ধন্যবাে জানাদনা হয় এবাং 

জর্ সকল উপদজলা হদত পাওয়া র্ায়ড়ন তাদের ড়বষদয় অসদন্তাষ প্রকাশ করা হয়। 

(২) সরকাড়র েখল ও রাজস্ব আদায় বৃবদ্ধর লভেয হাটিাজারসমূভহ অিবস্থত চাবিনা বেটি ও মদাকাভনর োটাভিজ ততবর কভর তা বিবধ 

ম াতাভিক িভিািভস্তর আওতায় আনভত হভি এিং প্রবত াভস ক পভে ০ট (পাঁচ) টি কভর িভিািস্ত নবর্ এ কায ভালভয় মপ্ররণ 

করভত সংবিষ্ট সকলভক বনভদ ভশনা প্রদান করা হয়। 

(৩) সভাপড়ত বদলন বাড়ষ যক কম যসম্পােন চুড়ক্ত অনুসাদর ড়নধ যাড়রত সমদয়র মদধ্য সকল কাজ সম্পন্ন করদল সূচদকর মান বৃড়দ্ধসহ 

লক্ষেমাত্রা  অড়জযত হদব এবাং  কুড়িগ্রাম জজলা রাজস্ব প্রশাসদনর ভাবমূবতভ উজ্জল হদব। জস লদক্ষে ভূড়ম উন্নয়ন কর আোয়,প্রমাপ 

অনুর্ায়ী উপদজলা /ইউড়নয়ন ভূড়ম অড়িস পড়রেশ যন,খাস  জড়ম বদন্দাবস্ত (দকড়পআই), ড়মস জমাকদ্দমা, নামজারী ও জমাভাগ 

জমাকদ্দমা, জরন্ট সাটি যড়িদকট জমাকদ্দমা ড়নষ্পড়িসহ সকল কার্ যাড়ে বাড়ষ যক কম যসম্পােন  চুড়ক্তর সাদথ সামঞ্জস্য জরদখ ড়নষ্পড়ি 

করার জন্য ড়তড়ন সাংড়িষ্ট সকলদক ড়নদে যশনা  প্রোন কদরন। 

(৪)  জনবান্ধব জজলা/উপদজলা প্রশাসন গিার লদক্ষে সকলদক একদর্াদগ Team Work  করদত হদব এবাং ব্যড়ক্তগত েেতা বৃড়দ্ধ  

করদত হদব। 

 

     পড়রদশদষ আর জকান আদলাচনা না থাকায় উপড়স্থত সকদলর ূহল্যবান পরামশ য ও মতামত প্রোদনর জন্য তাদেরদক ধন্যবাে জাড়নদয় গৃহীত 

ড়সদ্ধান্তসমূহ যর্াযর্ প্রবতপালভনর  এবাং স্ব স্ব কার্ যালদয় আগত জনসাধারণদক প্রেি জসবার মাদনান্নয়দন আদরা তৎপর হওয়ার অনুদরাধ জাড়নদয় সভার 

সমাড়ি জর্াষণা করা হয়। 
 

 
 

 

 

 

 
                                                                                                             

                   স্বাক্ষড়রত/- 

         (ম াছাাঃ সুলতানা পারেীন) 

      জজলা প্রশাসক 

       কুড়িগ্রাম। 

     জিানঃ ০৫৮১-৬১৬৪৫ (অঃ) 

     িযাক্সাঃ ০৫৮১-৬২৩৭৪ (অঃ) 

ই-জমইল: dckurigram@mopa.gov.bd 

 

 

 



 

 


