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িবষয়                          :    মাচ, ২০২০  মােস অ ি ত জলা রাজ  সভার কাযিববরণী। 
 

 সভাপিত       : জনাব মাহা দ রজাউল কিরম 
জলা শাসক   
িড় াম। 

 সভার তািরখ  : ২২ মাচ , ২০২০। সময়: র ১২.০০ টা।  
 ান             : সে লন ক , জলা শাসেকর কাযালয়, িড় াম।  
 

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

সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কায ম  কেরন। েত সভাপিত মেহাদয় কািভড-১৯ িব ার রােধ সতকতার সােথ া িবিধ 
মেন  চলার পরামশ দান কেরন। অত:পর অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িড় ামেক সভা পিরচালনার জ  অ েরাধ কেরন। সভাপিতর অ মিত েম 
রিভিনউ ড  কােল র, িড় াম গত ২৩/০২/২০২০ তািরখ অ ি ত সভার কাযিববরণী মাি িমিডয়া েজ েরর মা েম দশন কেরন এবং অিতির  জলা 
শাসক (রাজ ), িড় াম িস া স হ পাঠ  কেরন। উপ ািপত ফ য়াির ২০২০ এর কাযিববরণীর উপর কান  ম  আেছ িকনা জানেত চাওয়া হয়। সভায় 

উপি ত সদ  গত সভার কাযিববরণী স কভােব িলিপব  হেয়েছ এবং কান সংেযাজন, িবেয়াজন বা সংেশাধেনর াব নই মেম অবিহত কেরন। 
কাযিববরণীেত কান সংেযাজন, িবেয়াজন বা সংেশাধেনর াব না থাকায় তা সবস িত েম অ েমাদন করা হয়। অত:পর হীত িস া  বা বায়েনর অ গিত 
পযােলাচনা   িনে া  এেজ ািভি ক আেলাচনা অ ি ত হয়  এবং সবস িত েম িস া স হ িহত হয়: 
 ১। রাজ  সং াপন সং া :  

সভাপিতর অ মিত েম রিভিনউ ড  কােল র, িড় াম  এ জলায় রাজ  শাসেনর িবিভ  ের  কমরত জনবল ও জলা শাসেকর কাযালয়, 
উপেজলা িম অিফস এবং ইউিনয়ন িম অিফসস েহর পদ সং া  ত  সভায়  ছক আকাের উপ াপন কেরন: 

অিফেসর নাম পেদর নাম/ িণ 
ম রী ত 

পদ 
কমরত 

পেদর সং া 
 পেদর 

সং া 
ম  

জলা শাসেকর কাযালেয়র 
রাজ  শাখা 

সহকারী েকৗশলী 
(১ম িণ)  ১ - ১ 

  

 উপ-সহকারী েকৗশলী 
(২য় িণ)  

১ ১ - 

কা নেগা (২য় িণ) ১ - ১ 

৩য় িণ ১৬ ০৯ ৭ সার, অিফস সহকারী ও সােভয়ার পদ । 

৪থ িণ ১১ ১০ ১  

জলা শাসেকর কাযালেয়র 
এল, এ শাখা 

অিতির  িম অিধ হণ 
কমকতা (১ম ণী) 

১ ১ - 

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

- ৪থ িণ ১২ ৫ ৭ 

উপেজলা িম অিফস (৯)  সহকারী কিমশনার ( িম) ৯ ৪ ৫ 
িড় াম সদর,নােগ রী, ামারী ও 

উিল র  িতত ০৫  উপেজলায়  পদ   

’’ 
কা নেগা ৯ ৪ ৫  
সােভয়ার ৯ ৬ ৩ 

উপেজলা িম অিফস ও 
ইউিনয়ন িম অিফস  

৩য় িণ ২৭৬ ১৪৫ ১৩১ 
ইউ: িম সহ: কম:/ ইউ: িম উপ: সহ: কম: 
/অিফস সহকারী/সমমান পযােয়র পদ  

৪থ িণ ২০২ ১৬১ ৪১ েসস সাভার,অিফস সহায়ক ও চইন ন পদ 
 

 

আেলাচনা িস া  বা বায়ন 
অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িড় াম জানান ইউিনয়ন িম সহকারী 
কমকতা/ইউিনয়ন িম উপ সহকারী কমকতা  পেদ িনেয়াগ/পেদা িত 
দােনর জ লতা থাকায় জনবেলর তার অভােব অিফেসর কায েম 

নানাভােব িব  ি  হে । ইেতামে  িম ম ণালয় হেত ০৮ লাই ২০১৯ 
তািরেখর ৩১.০০.০০০০.০৪৬.১১.০৭৯.১২.৪৬২ নং ারেক রাজ  শাসেনর 
৩য় ণীর ১২ (বার)  পেদর  এবং ২৯ জা য়াির ২০২০  তািরেখর ৩১.০০. 
০০০০.০৪৬.১১.০৭৯.১২.৮০ নং ারেক আেরা ১৯ (উিনশ)  পেদর এবং ২৩ 
ফ য়াির ২০২০  তািরেখর ৩১.০০. ০০০০.০৪৬.১১.০৭৯.১২.১৪৯ নং ারেক 

অিফস সহায়েকর ১৯ (উিনশ)  পদ রেণর ম রীপ  পাওয়া গেছ। 
বতমােন িনেয়াগ ি য়া চলমান রেয়েছ।  

সরকােরর রাজ  আদােয়র 
ােথ এবং রাজ  শাসেনর 

গিত রাি ত করার লে    
রাজ  শাসেনর  পদস হ 

রেণর লে  জ রীিভি েত 
িনেয়াগ   কায ম স  
করেত হেব। ভিব েত 
কমচারীগেণর াথ সংি  
িবষয়াবলী অ ািধকারিভি েত 
ত িন ি  করেত হেব। 

 

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

 

                                                                                                                               -২ 

http://www.kurigram.gov.bd


 

 ২। লা ও িবভাগীয় মামলা সং া : 
 

আেলাচনা িস া  বা বায়ন 
অিতির  জলা শাসক (রাজ ) সভায় জানান, বতমােন রাজ  শাসেন লা িবিধর অধীেন 
১/২০১৬, ০১/২০১৭, ০২/২০১৭,০৩/২০১৭, ০২/২০১৮.০৩/১৮,০৪/১৮, ০৫/২০১৮ ও ০১/২০১৯ 
ন র মাট ০৯ (নয়)  িবভাগীয় মামলা চলমান রেয়েছ। িব ািরত আেলাচনাে  সভাপিত সংি  
িবিধমালা যথাযথ অ সরণ কের িবভাগীয় মামলাস েহর ত িন ি র েয়াজনীয় ব া হণ 
করেত সংি  কমকতা/কমচারীগণেক িনেদশনা দান কেরন। 

১। সংি  আইন/িবিধ  যথাযথ 
অ সরণ কের চলমান িবভাগীয় 
মামলাস হ ত িন ি  করেত 
হেব।  
 

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

সংি  িবভাগীয় মামলার 
তদ কারী কমকতা। 
  

 

  লা ও িবভাগীয় মামলা সং া  িববরণী: ফ য়াির ২০২০ 
 
 
 

ঃ 
 নং 

নাম ও পদিব কমরত অিফেসর নাম মামলা নং ও 
দােয়েরর 
তািরখ 

তদ কারী কমকতা 
িনেয়ােগর ারক ও 

তািরখ 

তদ কারী কমকতার নাম 
ও পদিব 

ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ 

মা: খােল ামান 
ইউ: িম উপ-সহ: কম: 

ইউিনয়ন িম অিফস, 
ধলডা া, 
ামারী, িড় াম 

০১/২০১৬ 
২০/০৬/১৬ 

 

ারক নং-১২১২ 
তািরখ: ২৮/০৯/১৭ 

জনাব সাধন মার িব াস 
সহকারী কিমশনার 
িড় াম কােল েরট 

তদ  িতেবদন ও  
অিভ ে র জবাব অ যায়ী 
পরবিত আেদেশর জ  নিথ 
পশ করা হেয়েছ। 

২ 
মা: আ র রহমান 

ইউ: িম উপ-সহ: কম: 

ইউিনয়ন িম অিফস, 
কাদালকা , চর 

রািজব র, িড় াম 

০২/২০১৭ 
২০/০৯/১৭ 

 

ারক নং- ৯১৪(৪) 
তািরখ: ১৬/০৮/১৮ 

িম  সালমা আ ার 
সহকারী কিমশনার 
িড় াম কােল েরট 

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

৩ 
মা: গালাম ম জা আল 

ফা ক  
ইউ: িম সহ: কমকতা 

ইউিনয়ন িম অিফস, 
কাদালকা , চর 

রািজব র, িড় াম 

০১/২০১৭ 
২০/০৯/১৭ 

 

ারক নং- ১৭০(৫) 
তািরখঃ ০১/০২/১৮ 

জনাব ির  িবকাশ চাকমা 
সহকারী কিমশনার 
িড় াম কােল েরট 

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

৪ 
জনাব মা: আলমগীর হােসন 
ইউ: িম উপ-সহ: কম: 

ইউিনয়ন িম অিফস 
পাইেকর ছড়া, 

ামারী, িড় াম 

০২/২০১৮ 
০৫/০৪/১৮ 

- - 

অিভ ে র ি গত নানী  
হীত হেয়েছ। পরবিত 

আেদেশর জ  নিথ পশ 
করা হেয়েছ। 

৫ 
জনাব মা: তাফােয়ল 
হােসন  

নািজর কাম ক ািশয়ার 

উপেজলা িম 
অিফস, উিল র, 

িড় াম 

০৩/২০১৭ 
০৩/১২/১৭ 

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

সহকারী কিমশনার 
িড় াম কােল েরট 

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

৬ জনাব মা: আিমর হােসন 
ইউ: িম সহ: কমকতা 

ইউিনয়ন িম অিফস 
কািশ র, লবাড়ী, 

িড় াম 

০৫/২০১৮ 
১৩/১২/১৮ - - 

কারণ দশােনার  জবাব 
যথাযথ ক পে র মা েম 
দািখল কেরেছন। 

৭ 
জনাব মা: খােল ামান 
ইউ: িম উপ-সহ: কম: 

ইউিনয়ন িম অিফস, 
ধলডা া, 
ামারী, িড় াম 

০৪/১৮ 
০৫/১২/১৮ - - 

াি গত নানীন জ  িদন 
ধা  আেছ। 

৮ 

জনাব মা: হািব র রহমান 
ইউ: িম সহ: কম: 

ইউিনয়ন িম অিফস, 
ধলডা া, 
ামারী, িড় াম 

০৩/১৮ 
১৯/১১/১৮ 

- - 

কারণ দশােনার  জবাব 
যথাযথ ক পে র মা েম 
দািখল না করায় নরায় 
কারণ দশােনা  হেয়েছ। 

৯ 

জনাব মা: ল আিমন 
ইউঃ িম সহঃ কমকতা 

ইউিনয়ন িম অিফস, 
নারয়ন র, 
ামারী, িড় াম 

০১/১৯ 
২২/০৮/১৯ 

- - 

অিভেযাগনামা ও অিভেযাগ 
িববরণীর মা েম ২য় কারণ 
দশােনার জবাব পাওয়া 
গেছ। জবাব নিথেত পশ 

করা হেয়েছ। 
 

 ৩। উপেজলা/ ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশন সং া : 
 

আেলাচনা িস া  বা বায়ন 
অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িড় াম সভায় পিরদশন সং া  ত  
উপ াপন কেরন। ফ য়াির ২০২০ মােস উপেজলা িনবাহী অিফসার, 

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

লবাড়ী, রাজারহাট, উিল র ও িচলমারী, িড় াম এর  মাপ অিজত 
হেয়েছ। মাপ অজনকারী কমকতাগণেক সভাপিত ধ বাদ জানান। 
বািষক কমপিরক নার আেলােক আগামীেত মাপ অ যায়ী পিরদশেন 
সতক থাকেত িনেদশনা দান কেরন। সভাপিত বেলন য, পিরদশন 
িবষয়  বািষক কমস াদন ি র অ ।  উপেজলা িনবাহী অিফসার 
(সকল)/ সহকারী কিমশনার ( িম)(সকল), িড় ামেক ত র িনজ 
কাযালয়সহ অধীন  ইউিনয়ন িম অিফসস হ িনধািরত মাপ অ যায়ী 
দশন/ পিরদশন কের  পিরদশন িতেবদন ৭ (সাত) কাযিদবেসর মে  ই-
মইেল এবং হাডকিপ এ অিফেস রণ িনি ত করেত  সংি   সকলেক 

িনেদশনা দান কেরন। সভাপিত পিরদশনকারী কমকতােক েবর 
পিরদশনকারী কমকতার িনেদশনা িতপালন  হেয়েছ িকনা তা যাচাই 
কের দখার জ  অ েরাধ  কেরন। পিরদশেনর সময় অিফেস পির ার 
পির তার িত ি  রাখা, িম অিফেস আগত সবা াথ েদর নানী 
হণ করার জ  িতিন পরামশ দান কেরন। 

১। বািষক কমস াদন ি  বা বায়েনর লে  
িনয়িমত উপেজলা ও ইউিনয়ন িম অিফসস হ 
দশন/পিরদশন কায ম আেরা িনিবড়ভােব স  কের 

িতমােস মাপ অজেনর জ  উপেজলা িনবাহী 
অিফসার/সহকারী কিমশনার ( িম)গণেক সতক থাকেত 
হেব।  
২। িম সং ার বােডর ফরেমট মাতােবক বািষক 
কমপিরক নার আেলােক মাপ অ যায়ী িনজ 
কাযালয়সহ অধীন  ইউিনয়ন িম অিফসস হ দশন/ 
পিরদশন কের পিরদশন িতেবদন ০৭ (সাত) 
কাযিদবেসর মে  ই- মইেল, ফ া -এ এবং হাড কিপ 
এ অিফেস রণ িনি ত করেত হেব। 
৩। পিরদশনকারী কমকতােক েবর পিরদশনকারী 
কমকতার িনেদশনা িতপালন  হেয়েছ িকনা তা যাচাই 
কের দখেত হেব। 
৪। পিরদশেনর সময় অিফেস পির ার পির তার িত 
ি  রাখেত হেব এবং  িম অিফেস আগত সবা 
াথ েদর নানী হণ করেত হেব। 

(১-৪)। অিতির  জলা শাসক 
(রাজ ), িড় াম/ উপেজলা 
িনবাহী অিফসার (সকল) 
, িড় াম  /সহকারী কিমশনার 
( িম) (সকল), িড় াম 
/সংি  সকল কমকতা, 

িড় াম। 
 



 
 ৪। িম অিফসস েহর কমস াদন/কমতৎপরতা (উপেজলা রাজ  সভা) সং া : ফ য়াির ,২০২০ 
 

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

নােগ রী, লবাড়ী,উিল র ও িচলমারী উপেজলা হেত ফ য়াির, 
২০২০ মােসর উপেজলা রাজ  সভার কাযিববরণী পাওয়া গেছ।  

িড় াম সদর, ামারী,রাজারহাট, রৗমারী ও চর রািজব র 
উপেজলা হেত রাজ  সভার কাযিববরণী এ কাযালেয় পাওয়া 
যায়িন। িড় াম সদর, ামারী,রাজারহাট, রৗমারী ও চর 
রািজব র উপেজলা হেত রাজ  সভার কাযিববরণী এ কাযালেয় না 
পাওয়ায় সভাপিত অসে াষ কাশ কেরন। মি পিরষদ িবভােগর 
০৮/০৮/২০১৬ তািরেখর  ০৪.০০.০০০০.৫১৩.১৭.১৮৮.২০১৫.৭৩২ 
নং পিরপে র  িনেদশনা যথাযথভােব অ সরণ বক িতমােস 
রাজ  সভা অ ােনর ব া হণ িনি ত কের সভার কাযিববরণী 
আবি কভােব পরবত  মােসর ০৭ (সাত) তািরেখর মে  এ 
কাযালেয় রেণর জ  সভাপিত িনেদশনা দান কেরন। উপেজলা 
রাজ  সভায় জলা রাজ  সভার হীত িস াে র অ গিতর িবষেয় 
আেলাচনা করার জ  উপেজলা িনবাহী অিফসারগণেক সভাপিত  
পরামশ দান কেরন।   

১।মি পিরষদ িবভােগর 
০৮/০৮/২০১৬ তািরেখর ০৪.০০. 
০০০০.৫১৩.১৭.১৮৮.২০১.৭৩২  
নং পিরপে র িনেদশনা 
যথাযথভােব অ সরণ বক  
িতমােসর চ থ সামবার 

উপেজলা রাজ  সভা অ ােনর 
ধারাবািহকতা অ াহত রাখা এবং 
সভার কাযিববরণী পরবত  মােসর 
০৭ (সাত) তািরেখর মে  এ 
কাযালেয় রণ করেত হেব।  
২। উপেজলা রাজ  সভায় জলা 
রাজ  সভার হীত িস াে র 
অ গিতর িবষেয় আেলাচনা করেত 
হেব। 
৩। উপেজলা রাজ  সভা ফল  
ও কাযকরভােব করেত হেব। 
 

১। অিতির  জলা শাসক 
(রাজ ), িড় াম/ উপেজলা 
িনবাহী অিফসার (সকল), িড় াম 
/সহকারী কিমশনার ( িম) 
(সকল) , িড় াম। 
 
(২-৩)। উপেজলা িনবাহী অিফসার 
(সকল)/সহকারী কিমশনার ( িম) 
(সকল), িড় াম। 

 
 

 িম অিফসস েহর কমস াদন/কমতৎপরতা (উপেজলা রাজ  সভা সং া  )িববরণী: ফ য়াির ২০২০ 
 

: 
নং 

উপেজলা উপেজলা রাজ  
সে লেনর 

তািরখ 

সভার কাযিববরণীর ারক ও তািরখ সভার কাযিববরণী 
এ কাযালেয় াি র 

তািরখ 

ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ িড় াম সদর - - - 
সভার কাযিববরণী 
পাওয়া যায়িন। 

২ নােগ রী ১৬/০৩/২০২০ 
৩১.০২.৪৯৬১.০০০.০৩.০০১.১৮.২৩১ (৩০) 
তািরখ: ১৬/০৩/২০২০ 

১৮/০৩/২০২০ 
সভার কাযিববরণী 
পাওয়া গেছ। 

৩ ামারী - - - 
সভার কাযিববরণী 
পাওয়া যায়িন। 

৪  লবাড়ী  ১০/০৩/২০২০  ৩১.০২.৪৯১৮.০০০.০৩.০০৪.১৮.৭৯(১২), 
তািরখ: ১১/০৩/২০২০ ১৮/০৩/২০২০  সভার কাযিববরণী 

পাওয়া গেছ। 
৫ রাজারহাট - - - 

সভার কাযিববরণী 
পাওয়া যায়িন। 

৬ উিল র ১০/০৩/২০২০ 
৩১.০২.৪৯৯৪.০০০.০৩.০১২.১৮.১৩২(২০), 
তািরখ: ১০/০৩/২০২০ 

১৮/০৩/২০২০ 
সভার কাযিববরণী 
পাওয়া গেছ। 

৭ িচলমারী ২৪/০২/২০২০ 
৩১.০২.৪৯০৯.০০০.০১.০০৭.২০.১৩৩(৯), 
তািরখ:১১/০৩/২০২০ 

১২/০৩/২০২০ 
সভার কাযিববরণী 
পাওয়া গেছ। 

৮ রৗমারী - - - 
সভার কাযিববরণী 
পাওয়া যায়িন। 

৯ চর রািজব র - - - 
সভার কাযিববরণী 
পাওয়া যায়িন। 

 
                                                                                                                                                             -৪ 



 
 ৫। উপেজলা/ ইউিনয়ন িম অিফস ভবন িনমাণ/ মরামত সং া : ফ য়াির ২০২০ 
 

আেলাচনা িস া  বা বায়ন 
২০১৮-২০১৯ অথ বছের উপেজলা, পৗর ও ইউিনয়ন িম অিফসস েহর মরামত ও সংর ণ কােজর জ   

িড় াম জলার অ েল ৫৭,৮৯,৮৯৪/- (সাতা  ল  উনন ই হাজার আটশত রান ই) টাকা  া  বরা  
ারা িন বিণত উপেজলা ও ইউিনয়ন িম অিফসস েহর মরামত কােজর অ গিত িন পঃ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
ঃনং উপেজলা উপেজলা/ পৗর/ইউিনয়ন িম 

অিফেসর নাম 
কােজর 
অ গিত 

ম  

১ 
িড় াম 
সদর 

১।  প চগািছ ইউিনয়ন িম 
     অিফস, িড় াম সদর 

১০০% সহকারী কিমশনার ( িম) ক ক 
ত য়ন দান করা হেয়েছ। 

২। কাঠালবাড়ী ইউিনয়ন িম  
   অিফস, িড় াম সদর ১০০% সহকারী কিমশনার ( িম) ক ক 

ত য়ন দান করা হেয়েছ। 
৩। মাগলবাসা ইউিনয়ন  
    িম অিফস, িড় াম সদর ১০০% সহকারী কিমশনার ( িম) ক ক 

ত য়ন দান করা হেয়েছ। 
৪। উপেজলা িম অিফস, 
    িড় াম সদর, িড় াম 

১০০% সহকারী কিমশনার ( িম) ক ক 
ত য়ন দান করা হেয়েছ। 

২ নােগ রী 

৫। কালীগ  ইউিনয়ন িম 
    অিফস, নােগ রী, িড় াম ১০০% 

সহকারী কিমশনার ( িম) ক ক 
ত য়ন দান করা হেয়েছ। 

৬। রায়গ  ইউিনয়ন িম 
    অিফস, নােগ রী, িড় াম ১০০% 

সহকারী কিমশনার ( িম) ক ক 
ত য়ন দান করা হেয়েছ। 

৭। রামখানা ইউিনয়ন িম 
    অিফস, নােগ রী 

১০০% 
সহকারী কিমশনার ( িম) ক ক 

ত য়ন দান করা হেয়েছ। 

৩ ামারী 
৮। উপেজলা িম অিফস, 
     ামারী, িড় াম ১০০% 

সহকারী কিমশনার ( িম) ক ক 
ত য়ন দান করা হেয়েছ। 

৪ লবাড়ী 
৯। উপেজলা িম অিফস, 
    লবাড়ী, িড় াম ১০০% 

সহকারী কিমশনার ( িম) ক ক 
ত য়ন দান করা হেয়েছ। 

৫ উিল র 

১০। বজরা ইউিনয়ন িম 
     অিফস,উিল র, িড় াম 

১০০% 
সহকারী কিমশনার ( িম) ক ক 

ত য়ন দান করা হেয়েছ  
১১। নাইগাছ ইউিনয়ন িম  
      অিফস, উিল র ১০০% 

১২। পৗর িম অিফস,  
      উিল র, িড় াম 

১০০% 

৬ িচলমারী 

১৩। উপেজলা িম অিফস, 
      িচলমারী, িড় াম 

১০০% 
সহকারী কিমশনার ( িম) ক ক 

ত য়ন দান করা হেয়েছ। 
১৪। রমনা ইউিনয়ন িম  
     অিফস,িচলমারী, িড় াম  

১০০% 
সহকারী কিমশনার ( িম) ক ক 

ত য়ন দান করা হেয়েছ। 
 সবেমাট= ১৪   

সভায় এ িবষেয় িব ািরত আেলাচনা হয়। সভাপিত ২০১৯-২০২০ অথবছের িড় াম জলার মরামত 
/সং ারেযা  উপেজলা িম অিফস/ পৗর িম অিফস/ইউিনয়ন িম অিফসস েহর তািলকা সং েহর িনিম  
রিভিনউ ড  কােল র, িড় াম/উপ-সহকারী েকৗশলী, িড় াম কােল েরট, িড় ামেক েয়াজনীয় 

কায ম হেণর অ েরাধ কেরন। 
 

১। মরামত ও সংর ণ 
কাজ শত যথাযথভােব 

িতপালন ও  
মানস তভােব স  
হেয়েছ িক না তা যাচাই 
/সেরজিমন পিরদশন বক 
সহকারী কিমশনার( িম) 
(সকল) / উপ-সহকারী 

েকৗশলী, িড় াম 
কােল েরট িতেবদন 
দািখল করেবন। 
২। মরামত/সং ারেযা  
উপেজলা িম অিফস 
/ পৗর িম অিফস 
/ইউিনয়ন িম 
অিফসস েহর তািলকা 
সং েহর িনিম  

েয়াজনীয় কায ম হণ 
করেত হেব। 
৩। হ া েরর অেপ ায় 
থাকা ভবনস েহর হ া র 
কায ম ত স  
করেত হেব। 
 
 

১। সহকারী কিমশনার 
( িম) (সকল) /উপ-
সহকারী েকৗশলী, 

িড় াম কােল েরট। 
২। রিভিনউ ড  
কােল র, িড় াম/উপ-
সহকারী েকৗশলী, 

িড় াম কােল েরট। 
৩। সংি  সকল। 
 

 
 
 

৬। অিডট সং া : ফ য়াির ২০২০ 
 

আেলাচনা িস া  বা বায়ন 
জলায় রাজ  শাসেন মাট অিডট আপি র সং া ৭০  এবং আপি র িবপরীেত  

জিড়ত অেথর পিরমাণ =২,০৬,২১৪/১৮ টাকা। যার উপেজলা ওয়ারী িহসাব িববরণী 
িন প: 

উপেজলার নাম আপি র পিরমাণ জিড়ত টাকা  ম  
িড় াম সদর ০০ ০০  
নােগ রী ৪৩২৫৩ ৪৩২৫৩  

ামারী ১০৯২৮ ১০৯২৮  
লবাড়ী ১০১০০ ১০১০০  

রাজারহাট ৩৯৮৯৮ ৩৯৮৯৮  
উিল র ১৭৩৯৬ ১৭৩৯৬  
িচলমারী ৫০৩০৩ ৫০৩০৩  
রৗমারী ২০৭২৯ ২০৭২৯  

চর রািজব র ১৩৬০৭/১৮ ১৩৬০৭/১৮  
মাট= ৭০ ২০৬২১৪/১৮  

 

সভায় পি ং অিডট আপি স হ ত িন ি র িবষেয় িব ািরত আেলাচনা হয়। া  
িতেবদেন দখা যায় য, ফ য়াির/২০২০ মােস িড় াম সদর উপেজলা হেত ০১ (এক) 
 ও নােগ রী উপেজলা হেত ০১ (এক)  মাট ০২ ( ই)  অিডট আপি র িন ি লক  

জবাব এ কাযালেয় পাওয়া গেছ। সভাপিত সময় পন না কের  অিডট আপি  িন ি র 
হার সে াষজনক পযােয় উ ীতকরেণর লে  সকল উপেজলা িনবাহী অিফসার/সহকারী 
কিমশনার ( িম)(সকল), িড় ামেক িনেদশনা দান কেরন।  

১। িজব বষ উপলে  াশ া ােমর মা েম  
অবেলাপনেযা  অিডট আপি স হ ত 
অবেলাপন করেত হেব।  
২। িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ) ক ক  খসড়া 
আপি েত উি িখত অথ দািয় ি গণ যােত 
সে  সে  সরকাির কাষাগাের জমা দান 
কেরন স িবষেয় েয়াজনীয় ব া হণ 
করেত হেব। 
৩। বািষক কমস াদন ি  বা বায়েনর 
লে  মাপ অ যায়ী িত মােস  অিন  
অিডট আপি স েহর জবাব রণ করেত হেব। 
৪। িতমােস য উপেজলা হেত অিডট আপি র 
ডিশট জবাব পাওয়া যায়, স সম  ডিশট 

জবােবর সােথ অনলাইন যাচাই কিপ বা েযাজ  
ে  িস আর এর কিপ রণ করেত  হেব।  

১।  উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল), 

িড় াম/ সহকারী 
কিমশনার ( িম) সকল 

িড় াম।  
(২-৪)। রিভিনউ ড  
কােল র/ সহকারী 
কিমশনার ( িম) 
(সকল), িড় াম। 
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 ৭। নামজারী মাক মা সং া : ফ য়াির,২০২০ 
আেলাচনা িস া  বা বায়ন 

নামজারী ও জমাভাগ মাক মার িববরণী (১ম ভাগ) 
 

উপেজলা 

িবগত মাস পয  
ম ি ত 

অিন  কেসর 
সং া 

চলিত মােস 
দােয়র ত 

কেসর 
সং া 

মাট 
নামজারী/ 
জমাভাগ 

কেসর সং া 

চলিত মােস 
িন ি ত 

কেসর 
সং া 

অিন  
কেসর সং া 
২৮ িদেনর 

িনে  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

িড় াম 
সদর ৮১৭ ১১০ ৯২৭ ৯০ ৮৩৭ 

নােগ রী ৪৪২ ১৭৬ ৬১৮ ৬৫ ৫৫৩ 
ামারী ৫০ ৯৫ ১৪৫ ৩৫ ১১০ 

লবাড়ী ৯৭ ৭০ ১৬৭ ১৫৬ ১১ 
রাজারহাট ১৪৭ ১৩৬ ২৮৩ ১১০ ১৭৩ 

উিল র ৫৭০ ৩২০ ৮৯০ ৩০০ ৫৯০ 
িচলমারী ৪২৪ ৩০ ৪৫৪ ২২৪ ২৩০ 
রৗমারী ৫০০ ১২০ ৬২০ ২০০ ৪২০ 

চর রািজব র ১০৫ ১০ ১১৫ ৩৭ ৭৮ 
সবেমাট= ৩১৫২ ১০৬৭ ৪২১৯ ১২১৭ ৩০০২ 

 

 
নামজারী ও জমাভাগ মাক মার িববরণী (২য় ভাগ) 
 
 

উপেজলা  চলিত 
মােস 
দােয়র 

ত 
কেসর 
সং া 

মাট 
নামজারী/
জমাভাগ 
কেসর 
সং া 

চলিত মােস িন ি ত 
কেসর সং া 

অিন  
কেসর সং া 

না শ 
দােনর 

মা েম 
অ েমাদন 

করা 
হেয়েছ 

না শ 
দােনর 

মা েম 
নাম র/ 

নিথজাত করা 
হেয়েছ 

মাট 
িন ি  ত 

মামলার 
সং া 

২৮ িদেনর 
িন  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
িড় াম 
সদর 

০০ ৯০ - ০০ ০০ ৯০ 

নােগ রী ০০ ০০ - ০০ ০০ ০০ 
ামারী ০০ ০০ - ০০ ০০ ০০ 

লবাড়ী ০০ ০০ - ০০ ০০ ০০ 
রাজারহাট ০০ ৭০ - ০০ ০০ ৭০ 

উিল র ০০ ০০ - ০০ ০০ ০০ 

িচলমারী ০০ ৯০ - ০০ ০০ ৯০ 
রৗমারী ০০ ২৫ - ০০ ০০ ২৫ 
চর 

রািজব র ০০ ০০ - ০০ ০০ ০০ 

সবেমাট= ০০ ২৭৫ - ০০ ০০ ২৭৫ 
 

  
 
সভায় নামজারী িবষেয় িব ািরত আেলাচনা হয়। সভাপিত নামজারীর ে  জনসাধারণ যােত কান প 
হয়রািনর ীকার না হয় সিদেক সংি  সকলেক সতক থাকার  অ েরাধ কেরন। নামজাির কস পি ং না 
রেখ  সরকােরর সবেশষ জারী ত পিরপে র িনেদশনা অ যায়ী িন ি  করার জ  সহকারী কিমশনার 

( িম) গণেক িনেদশনা এবং স মাতােবক কায ম হণ করা হে  িক না স িবষয়  উপেজলা িনবাহী 
অিফসারগণেক তদারিক করার জ  সভাপিত অ েরাধ কেরন। কান অব ােতই ইউিনয়ন িম অিফেস কান 
আেবদন হণ করা যােব না। নামজাির াি েত জনগণ যােত হয়রািনর িশকার না হন স িবষয়  খিতেয় 
দখেত অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িড় াম/উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), িড় ামেক অ েরাধ 

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

১। সরকাির াথ সংি তা 
যাচাই করত: িম 
ম ণালেয়র পিরপে র 
িনেদশনা মাতােবক 
নামজাির মাক মা  িন ি  
করেত হেব 
২। সংি তা যাচাই করত: 
িনধািরত সমেয়র মে  ম 
অ যায়ী নামজাির 
মাক মাস হ িন ি  

করেত হেব।   
৩।িন ি ত  নামজািরর 
িডিসআর এর মা েম 
আদায় ত টাকা যথাযথভােব 
জমা দােনর িবষয়  িনি ত 
করেত হেব।  
৪। অ েমািদত খিতয়ান 
সংি  ি , ইউিনয়ন িম 
অিফস ও জলা রকড েম 

রণ করেত হেব। 
 
 

(১-৪)।  উপেজলা 
িনবাহী অিফসার 
(সকল), িড় াম/ 
সহকারী কিমশনার 
( িম)(সকল), িড় াম 
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  ০৮ (ক)। ২০১৯-২০ অথ বছেরর িম উ য়ন কেরর আদায় (সাধারণ ): ফ য়াির ২০২০ 
 

আেলাচনা িস া  বা বায়ন 
সহকারী কিমশনার ( িম)(সকল), িড় াম এর িনকট হেত া   িতেবদেন চলিত ২০১৯-২০২০ 
অথবছের এ জলার িম উ য়ন কেরর সাধারণ দািব ও আদায় িববরণী িন প: 

উপেজলা মােসর নাম দাবী চলিত মােসর 
আদায় 

ি ত 
আদায় 

আদােয়র 
হার 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
িড় াম 
সদর 

ফ য়াির/২০ ৬৫৯৪৬৬১ ৪৪৬১১৫ ২৯৩৫৫৭১ ৪৪.৫১% 
ফ য়াির/১৯ ৬৫৬৭৮৭৯ ৭৩১১৪০ ৩ ০৫১৩২ ৪৮.৮০% 

নােগ রী 
ফ য়াির/২০ ৩৭৬৫০৩৫ ২২৫২০৯ ১৮৯২৫৫৬ ৫০.২৭% 
ফ য়াির/১৯ ৩৬৯৮৪০৩ ২২৬৫৬৩ ২৩০ ৩৩৫ ৬২.৪৪% 

ামারী ফ য়াির/২০ ৩১৬৬৫২৮ ২৪৩৯৪৭ ২১৮৪৭৭৩ ৬৯.০০% 
ফ য়াির/১৯ ২৬৮০০৮২ ২২১৮০৬ ১৮৩৯০০৯ ৬৮.৬২% 

লবাড়ী 
ফ য়াির/২০ ২১২৪৪৩৪ ১১৫১৬৬ ১৩৬৩০৩৮ ৬৪.১৬% 
ফ য়াির/১৯ ১৯৯৮৬০০ ১৯৩৬৬৫ ১৩৩৮৮৮৬ ৬৭.০০% 

রাজারহাট 
ফ য়াির/২০ ২৯৭৯৯২৬ ২৯৭৪২৩ ২ ৩৯০৫৮ ৬৮.৪৩% 
ফ য়াির/১৯ ২৯৬২৪১৯ ৩০২৪৯৬ ১৭৬ ৯৪৯ ৫৯.৭৫% 

উিল র 
ফ য়াির/২০ ৪৮৯৭৩০০ ৭৩২৪৬৯ ৩৬২০৪৭৪ ৭৩.৯৩% 
ফ য়াির/১৯ ৪৬৩১৯৭১ ৪৮৬৩৯১ ৩২৮৬০৯১ ৭০.৯৪  

িচলমারী ফ য়াির/২০ ১৫৪৩৫৭৫ ১৯৯২৫১ ১০১০১৪৪ ৬৫.৪৪% 
ফ য়াির/১৯ ১৪৭১৫১২ ৯৪৫৭৫ ১০০৯৭৯৩ ৬৮.৬২% 

রৗমারী ফ য়াির/২০ ৪১২০৭২০ ৫০৭৩৭২ ৩৩৭৭৭৯২ ৮১.৯৭% 
ফ য়াির/১৯ ৪০৭০৮৮১ ২৭৭১৩১ ২৭৪৫০১০ ৬৭.৪৩% 

চর 
রািজব র 

ফ য়াির/২০ ১৫০২০৭৮ ১৩৫২৫৬ ৯৭৪৯৯৪ ৬৪.৯১% 
ফ য়াির/১৯ ১৪৬৩৪৭০ ৮৮৬৬৫ ১০৩ ৩৬৯ ৭০.৭৫% 

সবেমাট 
ফ য়াির/২০ ৩০৬৯৪২৫৭ ২৯০২২০৮ ১৯৩৯৮৪০০ ৬৩.২০% 

ফ য়াির/১৯ ২৯৫৪৫২১৭ ২৬২২৪৩২ ১৮৫৩৮৫৭৪ ৬২.৭৫% 

িম উ য়ন কেরর সাধারণ দািব আদায় ও ২০১৯-২০২০ অথবছেরর দািব ও আদায় িবষেয় সভায় 
িব ািরত আেলাচনা হয়। 

১) ২০১৯-২০ অথবছেরর িম উ য়ন 
কেরর সাধারণ দািবর শতভাগ আদােয়র 
িনিম  েয়াজনীয় কায ম হণ করেত 
হেব।  
২) িম উ য়ন কেরর সাধারণ দািবর 
আদােয়র হার েবর অথবছর অেপ া 
২৫% ি র ব া হণ করেত হেব।  
 
 
 
 
 

 ১। উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল), 

িড় াম / রিভিনউ 
ড  কােল র, 
িড় াম/ সহকারী 

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

িড় াম। 
 
 

 [ 
 
 

  ০৮ (খ)। ২০১৯-২০ অথ বছেরর িম উ য়ন কেরর আদায় (সং া): ফ য়াির ২০২০ 
 

আেলাচনা িস া  বা বায়ন 
চলিত ২০১৯-২০২০ অথবছের এ জলার িম উ য়ন কেরর সং ার দািব ও আদায় িববরণী িন প: 

উপেজলার নাম মােসর নাম দািব 
চলিত মােসর 

আদায় 
ি ত 

আদায় 
আদােয়র 

হার 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

িড় াম সদর 
ফ য়াির/২০ ৩৫৬১৯০৫ ১০০০০০ ১৮০৪৪৫ ০৫.০৭% 

ফ য়াির/১৯ ৩৫০৩২৫৫ ৪১২২৫ ৪৭২৮৩০ ১৩.৫০% 

নােগ রী 
ফ য়াির/২০ ৬০১৩৫৬ ০০ ১ ০০ ০০.২০% 
ফ য়াির/১৯ ৫৪৯০৭০ ০০ ৫৭০০ ০১.০৪% 

ামারী 
ফ য়াির/২০ ৬০৭৫২২ ০০ ০০ ০০. ০% 
ফ য়াির/১৯ ৪০৫১৬১ ০০ ১০০০ ০০.২৫% 

লবাড়ী 
ফ য়াির/২০ ২ ৯ ৯৩ ০০ ০০ ০০.০০% 
ফ য়াির/১৯ ২৪৩৭১৯ ০০ ১৩৬০৪ ০৫.৫৮% 

রাজারহাট 
ফ য়াির/২০ ৩৪২৬৭২ ০০ ০০ ০০. ০% 
ফ য়াির/১৯ ৩৯০০৪২২ ৩১১০ ১৩০৫২ ০০.৩৩% 

উিল র 
ফ য়াির/২০ ৭০৮৭১৪৬ ৭৭৫৭ ৭৭৫৭ ০০.১১% 
ফ য়াির/১৯ ৭২৯৬৩৮৭ ০০ ১৫১১০৪ ০২.০৭% 

িচলমারী 
ফ য়াির/২০ ৩১৫১৪২ ০০ ২৬০২৪ ০৮.২৬% 
ফ য়াির/১৯ ৩৫৭৫৪২ ৩৬৭৫ ৫৭৮১৮ ১৬.১৭% 

রৗমারী 
ফ য়াির/২০ ২৪২৫০৫ ০০ ০০ ০০.০০% 
ফ য়াির/১৯ ১৫৮৯০৮ ০০ ০০ ০০. ০% 

চর রািজব র 
ফ য়াির/২০ ৩৬৭৯০৫ ০০ ২৮২০ ০০.৭৭% 
ফ য়াির/১৯ ১২৬১৩০ ০০ ১১৮২৪ ০৯.৩৭% 

সবেমাট= 
ফ য়াির/২০ ১৩৩৩৫৬৪  ১০৭৭৫৭ ২১৮২৪৬ ০১.৬৪% 
ফ য়াির/১৯ ১৬৫৪০৫৯৪ ৪৮০১০ ৭২৬৯৩২ ০৪.৩৯% 

সং ার আদায় সং া  আ লাচনায় সভাপিত উপেজলা পযােয় িবিভ  সং ার ধানেক ইউিনয়ন িম অিফসিভি ক 
সং ার দািবর পিরমাণ উে খ বক প  দান কের অতীব জ রীিভি েত অ িলিপ এ অিফেস রণ করেত 
সহকারী কিমশনার ( িম)গণেক নরায় অ েরাধ জানান। যােত সংি  সং ার ধানগণ  বােজট ম িরর জ  -

 ম ণালেয় উ তন ক পে র িনকট চািহদা প  িদেয় িম উ য়ন কর পিরেশােধ স ম হয়। িতিন সং ার দািব 
শতভাগ আদােয়র লে  সং ার ধানেদর সােথ ফানালােপর মা েম ি গত যাগােযাগ অ াহত রাখার জ  
উপেজলা িনবাহী অিফসার/সহকারী কিমশনার ( িম)(সকল), িড় ামেক িনেদশনা দান কেরন। 
 

 
১। সং ার দািব শতভাগ 
আদােয়র িনিম  
ম ণালয়িভি ক  উপেজলা 
পযােয় িবিভ  সং া 

ধানেদর দািবর পিরমাণ 
উে খ বক প  রণ 
কের  অ িলিপ এ অিফেস 

রণ িনি ত করেত 
হেব।  
২। বরা  াি র লে  
সংি  ম ণালেয়র িম 
উ য়ন কেরর দািব রণ 
কের এ কাযালয়েক 
অবিহত করেত হেব। 
 
   

 
১।  সহকারী 
কিমশনার ( িম) 
(সকল), িড় াম। 
২। উপেজলা িনবাহী 
অিফসার(সকল), 

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

 

           -৭ 



 
  ০৯। অিপত স ি র দািব ও আদায় সং া : ফ য়াির ২০২০ 
 

আেলাচনা          িস া  বা বায়ন 
রিভিনউ ড  কােল র, িড় াম জানান ২০১৯-২০২০ 

অথ বছের লীজ ত অিপত স ি র  দািবর পিরমাণ 
=১৩,৮৪,২২১/- টাকা। ফ য়াির/২০২০ মােস  উিল র 
উপেজলায়=১৮১২৪৮/-এবং িচলমারী উপেজলায়  
=১০৬৫/- টাকা মাট = ১,৮২,৩১৩/- টাকা লীজমািন 
আদায় হেয়েছ এবং এযাবৎ এ জলায় সবেমাট               
=৫,৫৪,৭১৯/- টাকা লীজমািন আদায় করা হেয়েছ। 

ি ত আদােয়র হার ৪০.০৭%। সভাপিত  লীজ হীতােদর  
ছিবসহ তািলকা/ডাটােবইস  এবং তফিসল  স ি র 

চ াপ েতর উপর িবেশষ ােরাপ কেরন। িতিন 
অিপত স ি  লীজ নবায়েনর িবষেয় ােরাপ কেরন 
এবং লীজ নবায়েনর ে  সংি  লীিজগণেক  না শ 

দান ও ৩ (িতন) বছেরর ঊে  নবায়েনর ে  সেরজিমন 
তদ  করার পরামশ দান কেরন। দীঘিদন যাবৎ য সকল 
লীজ িহতা লীজমািন দান করেছন না, স সকল 
লীজ িহতােক না শ দান বক েয়াজেন িবিধ 
মাতােবক লীজ বািতল করত: ন নভােব লীজ দান করার 

িবষেয় িতিন ােরাপ কেরন।  লীজ বিহ ত কান অিপত 
স ি  থাকেল তার তািলকা ণয়ন করেত এবং উ  
স ি েত কান অৈবধ দখলদার থাকেল উে েদর ব া 

হণ করার জ ও উপেজলা িনবাহী অিফসার ও সহকারী 
কিমশনার ( িম) গণেক সভায় অ রাধ করা হয়। জলা ও 
উপেজলা হেত লীজমািন আদায় করেত অ েরাধ কেরন। 
কান কমচারী/কমকতার দািয়  অবেহলার কারেণ বেকয়া 

অথ আদায় নাহেল বা দািব তামািদ হেল তার িব ে  িবিধ 
মাতােবক ব া হণ করা হেব। িম ব াপনা 
া য়ােলর ২৮০ নং অ ে দ মেত ১০,০০০/-টাকা বা 

ত  িনলাম ডাক া  অিপত েরর ইজারা কায ম 
িনধািরত সমেয়র মে  স  করত:  অ েমাদেনর জ  

রণ করেত উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), 
িড় ামেক িনেদশনা দান কেরন।      

১।  ২০১৯-২০ অথবছেরর অিপত স ি র 
লীজমািন ১০০% আদােয় কমপিরক না হণ 
করেত হেব। 
২। লীজ ত অিপত স ি র জ  আলাদা 
আলাদা তািলকা চ াপসহ ণয়ন  করেত 
হেব এবং উ  তািলকায় লীিজেদর ছিবসহ 
তািলকা /ডাটােবইস ও হালনাগাদ ত  থাকেত 
হেব। িভ,িপ রিজ ার হালনাগাদ করেত হেব 
এবং আদােয়র হার সে াষজনক পযােয় উ ীত 
করেত হেব। 
৩। লীজ নবায়েনর ে  সংি  লীিজগণেক  
না শ দান ও ৩ (িতন) বছেরর ঊে  

নবায়েনর ে  সেরজিমন তদ  করেত হেব। 
৪। দীঘিদন যাবৎ য সকল লীজ িহতা লীজমািন 
দান করেছন না, স সকল লীজ িহতােক 
না শ দান বক েয়াজেন িবিধ মাতােবক 

লীজ বািতল করত: ন নভােব লীজ দান করেত 
হেব। 
৫। িভিপ স ি র অৈবধ দখলকারীর তািলকা 

রণ করেত হেব এবং অৈবধ দখলদার 
উে েদর  এবং যারা লীজ িনেয়েছন তারা 
ভাগদখল করেছন িকনা স িবষেয় ত  এ 

অিফেস রণ করেত হেব। 
৬। জলা ও উপেজলা হেত লীজমািন আদায় 
করেত হেব। িম ব াপনা া য়ােলর ২৮০ 
নং অ ে দ মেত ১০,০০০/-টাকা বা ত  
িনলাম ডাক া  অিপত র থাকেল তা 
িবভাগীয় কিমশনার মেহাদেয়র অ েমাদেনর 
জ   এ কাযালেয় কস নিথসহ াব রণ 
করেত হেব। 

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

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

  
 

           

  অিপত স ি র দািব ও আদায় িববরণী: ফ য়াির ২০২০  
 

: 
নং 

উপেজলার 
নাম 

তািলকা  
অিপত স ি র 

মাট পিরমাণ 
(একের) 

লীজ ত অিপত 
স ি র মাট 

পিরমাণ 
(একের) 

দািব 
(২০১৯-
২০২০) 

 

ফ য়াির 
২০২০ মােস 

আদায় 

ি ত 
আদায় 

আদােয়র 
হার 

ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 
১ িড় াম সদর ৮৯৩.৫৩৭৪ ২২.৪৬ ১৪০৪৬৯ ০০ ০০ ০০.০০%  
২ নােগ রী ৪৯০.৮৬৫ ২৬.৮০৫ ৩২৬৭২ ০০ ৩৭৬০ ১১.৫১%  
৩ ামারী ২০৯.৯৭ ১২.২৬ ৫৯২০৫ ০০ ১৪৩০ ০২.৪২%  
৪ লবাড়ী ৩১৮.৩১ ১৩.২৮ ৫৭৩৩১ ০০ ৫৫০ ০০.৯৬%  
৫ রাজারহাট ৮২.৭৮৭৫ ০৭.৬৭ ৪৬৬৫ ০০ ০০ ০০.০০%  
৬ উিল র ১২৯.৮৫০১ ২৪.৭৪ ৫১২৫৫৮ ১৮১২৪৮ ৫১৬৪৭৯ ১০০.৭৬%  
৭ িচলমারী ৭.৬৬ ০৬.৭৮ ১৯০০০ ১০৬৫ ১০৬৫ ০৫.৬০%  
৮ রৗমারী ২৯৭.৫৬৫ ১৯.১৯৫ ৫৫৮৩২১ ০০ ৩১৪৩৫ ০৫.৬৩%  

৯ চর রািজব র - - - - 
০০ 

- 
‘ক’ 

তফশীল  
স ি  নই 

সবেমাট= ২৪৩০.৫৪৫ ১৩৩.১৯০ ১৩৮৪২২১ ১৮২৩১৩ =৫,৫৪,৭১৯/- ৪০.০৭%  
 

-৮ 



 
  ১০। হাট-বাজােরর পিরেফির সং া : ফ য়াির ২০২০ 

আেলাচনা িস া  বা বায়ন 
 এ জলায় মাট হাট-বাজােরর সং া ১৬৪ । িবেবচ  মাস পয  
পিরেফির  হাট-বাজােরর সং া ১৪৩ । সভায় উপেজলািভি ক  
িতেবদন পযােলাচনায় দখা যায় িড় াম সদর  উপেজলায় 
পিরেফির  নয় এমন  ০৮ , রাজারহােট ০২ , উিল ের ০৬ , 
রৗমারীেত ০৪  এবং রািজব ের ০১  সহ মাট ২১  হােটর 
পিরেফির হয়িন।  িড় াম সদর উপেজলার ০৮  হােটর মে  ০১ 
েত আদালেত মামলা থাকায় ও ০১  নদী-ভা নকবিলত হওয়ায় 

পিরেফির করণ স ব হয়িন। িড় াম সদর,উিল র, রাজারহাট ও 
রৗমারী উপেজলায় যসব ক ােল ার  হােটর পিরেফির হয়িন সসব 

হােটর পিরেফির অ েমাদেনর াব জ িরিভি েত এ কাযালেয় রণ 
করার জ   সংি  সহকারী কিমশনার ( িম) গণেক  িনেদশনা দান 
কেরন। পিরেফির সংেশাধনেযা  হেল ত সংেশাধন াব রেণর 
জ  সভাপিত পরামশ দান কেরন। কান হাটবাজার না বসেল তা 
ক ােল ার হেত বাদ দয়ার েয়াজনীয় ব া হণ করার জ ও 
িনেদশনা দান কেরন। িতিন হাট-বাজােরর চাি না িভ র জিম 
বে াব  কায ম হণ করাসহ কউ অৈবধভােব দখেল থাকেল িবিধ 
মাতােবক উে দ বক বে াব  দান করা যেত পাের মেম অিভমত 

 কেরন। িতিন আগামী রাজ  সভার েবই পিরেফির  হাট-
বাজােরর নাম,বে াব েযা  জিমর পিরমাণ,অৈবধ দখলদােরর সং া ও 
অবিশ  জিমর পিরমাণ উে খ বক িব ািরত ত  এ কাযালেয় রণ 
করার জ  সহকারী কিমশনার ( িম)(সকল, িড় ামেক িনেদশনা 

দান কেরন। িত  উপেজলা হেত কমপে  ৫  কের বে াব  নিথ এ 
অিফেস রণ করেত উপেজলা িনবাহী অিফসারগণেক নরায় িনেদশনা  

দান কেরন।  হাট-বাজারস েহর নীিতমালা মাতােবক ত র অিধে ে র  
হাট-বাজার স েহর ইজারা দান কায ম হেণর পাশাপািশ ইজারাল  
অথ হেত িবিধ মাতােবক ভ াট ও আয়কর আদায় কের সংি  খােত 
জমা দান করা হেয়েছ িক না এবং খাস আদায় ত অথ যথাযথখােত 
জমা হে  িক না  তা যাচাই করেত সভাপিত সংি  সকলেক িনেদশনা 

দান কেরন।                                                                              
 

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

হেল ত সংেশাধন াব রণ করেত হেব।  
২। পিরেফির  না হওয়া হাট-বাজারস হ 
অিবলে  পিরেফির  করেত হেব এবং কান হাট-
বাজার না বসেল তা িবিধ মাতােবক ক ােল ার হেত 
বাদ িদেত হেব। 
৩। হাট-বাজােরর চাি না িভ র জিম বে াব  
কায ম হণ করাসহ কউ অৈবধভােব দখেল 
থাকেল িবিধ মাতােবক উে েদর ব া হণ 
করেত হেব। 
৪। িতমােস িত উপেজলা হেত কমপে  ৫  কের 
হাট চাি নার লাইেস  নিথর াব রণ করেত 
হেব। 
৫। আগামী সভার েবই িত  উপেজলা হেত 
পিরেফির  হাট-বাজােরর নাম,বে াব েযা  

জিমর পিরমাণ,অৈবধ দখলদােরর সং া ও অবিশ  
জিমর পিরমাণ উে খ বক িব ািরত ত  এ অিফেস 

রণ করেত হেব। 
৬। হাট-বাজারস েহর নীিতমালা মাতােবক ত র 
অিধে ে র  হাট-বাজার স েহর ইজারা দান 
কায ম হেণর পাশাপািশ  হাট-বাজার স েহর 
ইজারাল  অথ হেত িবিধ মাতােবক ভ াট ও 
আয়কর আদায় কের সংি  খােত জমা দান করা 
হেয়েছ িক না এবং খাস আদায় ত অথ যথাযথখােত 
জমা হে  িক না  তা যাচাই করেত করেত হেব। 

১। উপেজলা িনবাহী অিফসার ও 
সহকারী কিমশনার ( িম) (সকল) 

িড় াম। 
 
২। অিতির  জলা শাসক 
(রাজ )/ উপেজলা িনবাহী অিফসার  
(সকল)/ রিভিনউ ড  
কােল র, িড় াম। 
 
(৩-৫)। উপেজলা িনবাহী অিফসার 
(সকল) ও সহকারী কিমশনার 
( িম)(সকল), িড় াম। 
 ৬। অিতির  জলা শাসক 
(রাজ ), িড় াম/উপেজলা িনবাহী 
অিফসার  (সকল), িড় াম/ 
রিভিনউ ড  কােল র, 
িড় াম। 

 

 
       

 হাট-বাজার লীজ সং া  ত : ফ য়াির/২০২০                                                                                               
 

উপেজলা/ 
পৗরসভা/িস  

কেপােরশেনর নাম 

মাট 
হাট-

বাজােরর 
সং া 

িবেবচ  
মাস পয  
পরীেফরী

 হাট-
বাজােরর 
সং া  

চলিত মােস  
পরীেফরী

 হাট-
বাজােরর 
সং া 

ইজারা 
দ  হাট-

বাজােরর 
সং া 

ইজারাহীন 
হাট-

বাজােরর 
সং া 

খাস 
আদায় 
হে  

ইজারাল  
অেথর পিরমাণ 
(বাংলা ১৪২৬) 

৫% হাের অথ 
৭- িম রাজ  
খােত জমার 

পিরমাণ 

২০% হাের 
অথ 

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

িড় াম সদর ২৬ ১৮ - ২১ ০৫ ০৫ ১০৮২২১৭৮ ৩১১১০৮ ১২৪৪৪৩৬ 

িড় াম পৗরসভা ০১ ০১ - ০১ - - ২৭১৫৮০০ ১৩৫৭৬৫ - 

নােগ রী ২৫ ২৫ - ১৯ ০৬ ০৬ ৫৩৩১৫৯০ ২৭০১৫৫ ১০৮০৬১৮ 

নােগ রী পৗরসভা ০১ ০১ - ০১ - - ১০৪৩৩৩৩০ - - 
ামারী ২০ ২০ - ১৯ ০১ ০১ ১৩২৩৭৯৯৪ - - 

লবাড়ী ১৪ ১৪ - ১৩ ০১ ০১ ৫৬০৯২৯৪ - - 

রাজারহাট ১৬ ১৪ - ১৩ ০৩ ০৩ ৯১৭৪৯১০ ৪৫৮৭৪৫ ১৮৩৪৯৮২ 

উিল র ৩২ ২৬ - ২৪ ০৮ ০৮ ৭৩৮৪৩১৪ - - 

উিল র পৗরসভা ০২ ০২ - ০২ - - ১০৫৮৮৭০০ - - 
িচলমারী ০৫ ০৫ - ০৩ ০২ ০২ ৬৬৯২৫০০ ৩১০৭৭৫ ১২৪৩১০০ 
রৗমারী ১৭ ১৩ - ১৬ ০১ ০১ ২৩৮৭৩৭২৪ ১১৯৩৭২১ ৪৭৭৪৮৮৫ 

চর রািজব র ০৫ ০৪ - ০৪ ০১ ০১ ৫৩৪৩০০০ ২৬৭১৫০ ১০৬৮৬০০ 
মাট= ১৬৪ ১৪৩ - ১৩৬ ২৮ ২৮ ১১১২০৭৩৩৪ ২৯৪৭৪১৯ ১১২৪৬৬২১ 

 

 
-৯ 



 
 

    ১১। জলমহাল সং া : ফ য়াির ২০২০ 
 

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

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

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

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

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

রণ করার জ  সভাপিত িনেদশনা দান কেরন। এছাড়াও আগামী রাজ  
সভার েবই খাস েরর ত  রেণর জ  এ কাযালেয় রণ করার জ  
অ েরাধ কেরন। 

১। ২০ একেরর িনেচর য সব 
জলমহােলর ইজারা দান স ব 
হয়িন স েলার খাস 
কােলকশেনর মা েম আদায় ত 
অথ সরকাির কাষাগাের জমাদান 
িনি ত কের এ অিফসেক 
অবিহত করেত হেব। 
২। ২০ একেরর উে  জলাশেয়র 
িব ািরত ত  এবং ইজারাধীন, 
ইজারা বিহ ত জলাশেয়র ত  

িতসভায় উপ াপন করেত হেব।  
উপেজলায় িক পিরমাণ জলাশয় 
ইজারােযা  রেয়েছ তার 
ইউিনয়নিভি ক ত  িতমােস  
এ কাযালেয় রণ করেত হেব। 
৩।আগামী রাজ  সভার েবই 
খাস েরর ত  রেণর জ  
এ কাযালেয় রণ করেত হেব। 
 

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

িড় াম/ রিভিনউ 
ড  কােল র, 
িড় াম। 

৩। সহকারী কিমশনার 
( িম) (সকল), 

িড় াম। 
 
 

  
 

  ১২। এল এ কস সং া : ফ য়াির ২০২০ 
 
 

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

মাট এলএ 
কেসর সং া 

গেজেট কািশত 
এল,এ কেসর 

সং া 

নামজারীর সং া বািতল ত এল,এ 
কেসর সং া 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

অভােব) িন ি র েয়াজনীয় 
ব া হণ করেত হেব। 

৩। অিধ হণ ত কান স ি  
ি র নােম নামজাির হেয় 

থাকেল তা ত বািতেলর 
েয়াজনীয় ব া হণ, সংি  

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

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

ব া াশ া ােমর মা েম 
স  িনি ত করেত হেব। 
 

(১-২)। িম 
অিধ হণ কমকতা, 

িড় াম। 
৩। অিতির  িম 
অিধ হণ কমকতা, 

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

িম অিধ হণ 
কমকতা, িড় াম 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

         -১০ 



 
 
 

    ১৩। সরকাির স ি  সং া  দওয়ািন মামলা: ফ য়াির ২০২০ 
 
 

আেলাচনা িস া  বা বায়ন 
সহকারী কিমশনার, আরএম শাখা ক ক দািখল ত িতেবদন 
পযােলাচনায় দখা যায় ফ য়াির/২০২০ মাস পয  খাস জিম সং া  
ল মামলা ১১৯৬  । অিন  মামলার সং া ১১৯৬ , আিপল 

মামলা ১২২ । অিপত স ি  সং া  ল মামলা ৮৬৪ । অিন  
মামলার সং া ৮৬৪  এবং আিপল ০৬ । সভাপিত সরকার িবপে  
রায়/িড ী ত মামলাস হ তামািদ ময়ােদর মে ই 
ছািন/আপীল/িরিভশন দােয়েরর েয়াজনীয় ব া হেণর জ  পরামশ  

দান কেরন। িতেবেদন দখা যায় য, ১ মােসর অিধক পি ং 
এসএফ এর সং া ১৫৮ । সভাপিত মামলার তািলকা আর এম শাখা 
হেত সং হ বক  পি ং এস এফ এর জবাব রেণর িবষেয় সহকারী 
কিমশনার ( িম) গণেক পরামশ দান কেরন। ০১ (এক) মােসর অিধক 
পি ং এস,এফ আগািম সভার েবই উপেজলা পযােয় িন ি  কের 
ে র কাটায় িনেয় আসা িনি ৎ করেত এবং পি ং এস এফ এর 

ত  আগামী ৭ (সাত) িদেনর মে  এ অিফেস রণ করার জ  
সহকারী কিমশনার( িম)গণেক িনেদশনা দান কেরন। সরকাির াথ 
সংি  মামলার পির ি েত ত রকড সরবরােহর েয়াজনীয় ব া 
হণ করেত  সহকারী কিমশনার,  রকড ম শাখােক পরামশ দান 

কেরন। এসএফ রেণর ে  মািলকানার ধরাবািহকতা,দখল ইত ািদ 
িবষয় উে খ করেত হেব। িতিন এস এফ রেণ সেবা   অ ািধকার  
িদেত উপেজলা িনবাহী অিফসার ও সহকারী কিমশনার ( িম)গণেক 
পরামশ দান কেরন। উপেজলািভি ক িভিপ মামলার ত  রণ 
করেত িনেদশনা দান কেরন। না শ/সমেনর সােথ আরিজর কিপ 
যােত রণ করা হয় স িবষেয় িব  িজিপ/এিজিপ(সকল) ও িভিপ 
কৗ লী, িড় ামেক েয়াজনীয় ব া হেণর  জ  সভাপিত 

অ েরাধ কেরন। মািসক জলা রাজ  সে লেন িব  িজিপ ও িভিপ 
কৗ লী, িড় ামেক িনয়িমত উপি ত থাকার জ  সভাপিত অ েরাধ 

কেরন। 
 

১। সরকােরর িবপে  রায় হওয়া মামলার ে   সরকার 
পে  মামলা পিরচালনায় কান  বা গািফলিত আেছ িকনা 
তা খিতেয় দখেত হেব এবং মামলা েলা িনধািরত সমেয়র 
মে  যথা  আিপল দােয়েরর ব া হণ করেত হেব। 
সরকােরর িবপে  রায় হেল ত আপীল দােয়র করেত হেব।  
২। সরকাির াথসংি  মামলার াপাের িব  সরকাির 
কৗ লীর সােথ  এস,এফ িবষেয় সতকতার সােথ েয়াজনীয় 

কায ম হণ করেত হেব এবং  িব  সরকাির কৗ লীর 
সােথ সম য় করেত হেব। 
৩। মামলার তািলকা আর এম শাখা হেত সং হ বক পি ং 
এস এফ এর জবাব জ ির রণ িনি ৎ  করেত হেব।   
৪। ১ মােসর অিধক পি ং এস এফ আগািম সভার েবই 

ে র কাটায় নািমেয় এেন অ গিত িতেবদন এবং 
অবিশ  পি ং এস এফ এর ত  আগামী ৭ (সাত) িদেনর 
মে   এ অিফেস রণ  করেত হেব ।  
৫। এসএফ রেণর ে  মািলকানার ধরাবািহকতা,দখল 
ইত ািদ িবষয় উে খ করেত হেব। 
৬। উপেজলার এসএফ রিজ ার হালনাগাদ করেত হেব এবং 
সরকাির াথ সংি  মামলাস হ লাল কািলেত িচি ত 
করেত হেব। উপেজলািভি ক িভিপ মামলার ত  রণ 
করেত হেব। 
৭। না শ/সমেনর সােথ আরিজর কিপ  রণ করেত হেব। 
৮। মািসক জলা রাজ  সে লেন িব  িজিপ ও িভিপ 
কৗ লী, িড় ামেক মািসক জলা রাজ  সে লেন 

িনয়িমত উপি ত থাকেত হেব। 
 

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

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

িম সহকারী কমকতা/ 
ইউিনয়ন িম উপ-সহকারী 
কমকতা (সকল), িড় াম। 
(৫-৬)। সহকারী কিমশনার 
( িম)(সকল), িড় াম 
(৭-৮)। িব  িজিপ/এিজিপ 
(সকল) ও িভিপ কৗ লী, 

িড় াম। 

                     
 

                                                                                        
             

   ১৪। র  সা িফেকট মামলা সং া : ফ য়াির ২০২০  
 

আেলাচনা িস া  বা বায়ন 
সভায় র  সা িফেকট মামলার বিণত ত  অ যায়ী দখা যায় 
ফ য়াির ২০২০ মাস পয  অিন ি ত র  সা িফেকট 

মামলার সং া ২০৩ , িবপরীেত দািবর পিরমাণ 
=১৭,৯১,৩২১/- টাকা। ফ য়াির/২০২০ মােস কান উপেজলায় 
র  সা িফেকট মামলা দােয়র না হওয়ার িবষয়  খিতেয় 
দখেত অিতির  জলা শাসক (রাজ ব), িড় াম /উপেজলা 

িনবাহী অিফসার (সকল), িড় ামেক িনেদশনা দান কেরন। 
সভাপিত অিন ি ত র  সা িফেকট মামলা ততম সমেয় 
িন ি করেণ এখন থেক স ােহ ০১ িদন  ধায কের র  
সা িফেকট আদালেতর কায ম পিরচালনার জ  সহকারী 
কিমশনার ( িম) গণেক পরামশ দান কেরন।  সরকাির দাবী 
আদায় আইন, ১৯১৩ অ যায়ী বেকয়া আদায়েযা  হাি ং এর 
িবপরীেত র  সা িফেকট মামলা দােয়র িনি ত করার জ  
সা িফেকট অিফসারগণেক অ েরাধ কেরন।   উপেজলার 
অিন  র  সা িফেকট মামলা িন ি েত অিধকতর 
মেনােযাগী হওয়াসহ মািসক িন ি র ল মা া িনধারণ করেত 
সহকারী কিমশনার ( িম)গণেক পরামশ দান কেরন। িতিন 
র  সা িফেকট মামলা  জিমর নামজারী অ েমাদেনর 

িবষেয় সতক থাকার জ  এবং ইউিনয়ন িম অিফসস হ 
পিরদশনকােল সংি  রিজ ারস হ সহকাের যাচাই 
করার জ  দািয় া  /পিরদশনকারী কমকতােক অ েরাধ 
কেরন। র  সা িফেকট মামলাস হ িনধািরত তািরেখ 
উপ ািপত হে  িকনা তা উপেজলা িম অিফস পিরদশন কােল 
যাচাই করেত সংি  পিরদশনকারী কমকতােক পরামশ দান 
কেরন।  

১। কান উপেজলায় র  সা িফেকট মামলা দােয়র না 
হওয়ার িবষয়  খিতেয় দখেত হেব। াশ া াম হণ 
কের পি ং র  সা িফেকট মামলাস হ ত িন ি  
করেত  হেব। 
২। য সকল িম মািলকগণ দীঘিদন যাবৎ িম উ য়ন কর 
পিরেশাধ কেরনিন তােদর তািলকা ত বক র  
সা িফেকট মামলা দােয়র করেত হেব এবং মামলা 
িন ি র লে  িম মািলকেক যথাযথভােব না শ দান 
করেত হেব। 
৩। র  সা িফেকট মামলার িন ি করেণ স ােহ ০১ িদন 
আলাদাভােব ধায কের  আদালেতর কায ম পিরচালনা 
করেত হেব।  
৪। সরকাির দািব আদায় আইন ১৯১৩ অ যায়ী বেকয়া 
আদায়েযা  হাি ং এর িবপরীেত  িম উ য়ন কর 
আদােয়র ােথ যথাসমেয় র  সা িফেকট মামলা দােয়র 
করার জ  সা িফেকট অিফসারগণ ইউিনয়ন িম  সহকারী 
কমকতা/দািয় া  ইউিনয়ন    িম উপ-সহকারী 
কমকতােক েয়াজনীয় িনেদশনা দান করেবন। 
৫। র  সা িফেকট মামলা  জিমর নামজারী 
অ েমাদেনর িবষেয় সতক থাকেত হেব এবং ইউিনয়ন িম 
অিফসস হ পিরদশনকােল সংি  রিজ ারস হ 

সহকাের যাচাই করেত হেব। 
৬। র  সা িফেকট মামলাস হ িনধািরত তািরেখ 
উপ ািপত হে  িকনা তা উপেজলা িম অিফস পিরদশন 
কােল যাচাই করেত হেব। 

১। অিতির  জলা 
শাসক (রাজ ), 
িড় াম/ উপেজলা 

িনবাহী অিফসার 
(সকল), িড় াম। 
(২-৩)।  উপেজলা 
িনবাহী অিফসার 
(সকল), িড় াম ও 
সহকারী কিমশনার 
( িম) (সকল), 

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

িড় াম। 
৫। পিরদশনকারী 
সংি  সকল কমকতা 
(সকল), িড় াম। 
 
 
 
  
  
 
 

 
-১১ 

 



 
    র  সা িফেকট মামলার িববরণী: ফ য়াির ২০২০ মাস 

উপেজলা গতমাস 
পয  

অিন ি
ত র  

সাঃ মাঃ 
সং া 

চলিত 
মােস 

দােয়র ত 
র  সাঃ 

মাঃ 
সং া 

চলিত 
মােস 
দােয়র 

ত 
মামলার 
দািবর 
টাকার 
পিরমাণ 

মাট 
র  সাঃ 

মাঃ 
সং া 
(২+৩) 

মাট র  
সাঃ মাঃ 
দািবর 
টাকার 
পিরমাণ 

(৩+৪) নং 
কলােমর 
দািবর 
টাকার 
পিরমাণ 

চলিত 
মােস 

িন ি  
ত র  

সাঃ মাঃ 
সং া 

আদায় ত 
টাকার 
পিরমাণ 

লাই/১৯ 
হেত চলিত 
মাস পয   

ি ত 
আদায় ত 

টাকার 
পিরমাণ 

মাট 
অিন ি ত 

র  সাঃ 
মামলার 
সং া 

মাট 
অনাদায়ী 
টাকার 

পিরমাণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

িড় াম সদর ৯৭ ০০ ০০ ৯৭ ৬২৩৬২০ ০১ ১৮৮৬৮ ১৮৮৬৮ ৯৬ ৬০৪৭৫২ 

নােগ রী ০০ ১৩ ৬৫৪২৩ ১৩ ৬৫৪২৩ ০১ ১৯৫৩ ১৯৫৩ ১২ ৬৩৪৭০ 
ামারী ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ২২৫১৩ ০০ ০০ 

লবাড়ী ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ 
রাজারহাট ০৩ ০০ ০০ ০৩ ৫৭৭২৩ ০০ ০০ ১৩৩৪৮ ০৩ ৫৭৭২৩ 
উিল র ৭৫ ০০ ০০ ৭৫ ৮১৯৭৯৮ ০০ ০০ ৮১০৪৮ ৭৫ ৮১৯৭৯৮ 
িচলমারী ০৪ ০০ ০০ ০৪ ৬৮৫০ ০০ ০০ ১৯৪০ ০৪ ৬৮৫০ 
রৗমারী ০৪ ০০ ০০ ০৪ ৪০৮৭৫ ০০ ০০ ০০ ০৪ ৪০৮৭৫ 

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

সবেমাট= ১৯২ ১৩ ৬৫৪২৩ ২০৫ ১৮১২১৪২ ০২ ২০৮২১ ১৩৯৬৭০ ২০৩ ১৭৯১৩২১ 
 

 

 
 ১৫।   জনােরল সা িফেকট মামলা সং া : ফ য়াির ২০২০  
 
 

 

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

পিরসং ান সভায় েল ধরা হয়। পিরসং ােন দখা যায় য, ফ য়াির 
২০২০ মাস পয   মাট মাক মার সং া ২৫১৪ , িবপরীেত দািবর 
পিরমাণ =১৫১৮২৭৯৯৫/১৩ টাকা। ফ য়াির ২০২০ মােস জলা 

শাসেকর কাযালয়, িড় াম এ ১৫  এবং উিল র উপেজলায় ১১   
সহ মাট ২৬  মামলা িন ি  করা হেয়েছ, িবপরীেত আদােয়র 
পিরমাণ =১২,৯০,৩২৭/- টাকা। িব ািরত আেলাচনাে  সভাপিত 
অিন  মামলাস হ  ত িন ি করেণ উপেজলা িনবাহী 
অিফসারগণেক িবধামত স ােহ ০১ িদন ধায কের এবং েয়াজেন  
অিতির  সমেয় সা িফেকট আদালত পিরচালনা করার পরামশ  দান 
কেরন এবং মােস কমপে  ৫  কের মামলা িন ি  করার ল  
িনধারেণর পরামশ দান কেরন। এছাড়া িতিন মামলা পযােলাচনা কের 
বাদীপে র তদারিকর অভাব পিরলি ত হেল য়াজেন ি সংগত বার 
সময় িদেয় সরকাির দািব আদায় আইন ১৯১৩ এর সংি  িবধানমেত 
মামলা খািরজ করার েয়াজনীয় ব া হেণর জ  সংি  সকলেক 
িনেদশনা দান কেরন। াংেকর মামলার ে  অ পি ত থাকেল 
বাংলােদশ াংক ও সংি  াংেকর ধানেক প  দয়ার পরামশ 

দান কেরন। িতিন উপেজলা িষ ঋণ কিম র সভা িনয়িমত করার 
জ  সংি  সকলেক অ েরাধ কেরন। জনােরল সা িফেকট মামলার 
িন ি র হার  ি সহ সা িফেকট মামলা  িচি ত শীষ খাতকেদর 
িব ে  অ ািধকার িভি েত আইনগত ব া হণ অ াহত রাখার জ  
িনেদশনা দন। সরকাির পাওনাদার ক ক া িরত পাওনা পিরেশােধর 
ড েম সহ মামলা িন ি র আ বদন থাকেল তা িন ি  করার জ  
সভাপিত সংি  সকলেক পরামশ দান কেরন। জনােরল সা িফেকট 
মামলা িন ি েত অিধকতর তৎপর হওয়ার জ  সভাপিত সকল 
সা িফেকট অিফসারেক অ েরাধ জানান। 

১। সরকাির দািব আদায় আইন ১৯১৩ অ যায়ী সরকাির 
পাওনা আদােয়র লে  অিন  জনােরল সা িফেকট 
মামলাস হ হেত স ােহ িবধামত ০১ িদন ধায কের 
েয়াজেন  অিতির  সমেয়  আদালত পিরচালনার 

মা েম িতমােস কমপে  ০৫  মামলা  িন ি  
করেত হেব।  
২। মামলা পযােলাচনা কের বাদীপে র তদারিকর অভাব 
পিরলি ত হেল য়াজেন ি সংগত বার সময় িদেয় 
সরকাির দািব আদায় আইন ১৯১৩ এর সংি  
িবধানমেত মামলা খািরজ করার েয়াজনীয় ব া হণ 
করেত হেব। 
৩। াংেকর মামলার ে  অ পি ত থাকেল 
বাংলােদশ াংক ও সংি  াংেকর ধানেক প  
দান করেত হেব। 

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

(১-৩)। উপেজলা িনবাহী অিফসার 
(সকল), িড় াম / জনােরল 
সা িফেকট অিফসার, িড় াম 
কােল েরট, িড় াম।  
(৪-৬)। সংি  সকল। 

  

         -১২ 
 
 
 
 
 
 
 



   জনােরল  সা িফেকট মামলার  িববরণী: ফ য়াির ২০২০ 
 

উপেজলার নাম চলিত মােস 
দােয়র ত 

কেসর 
সং া  

দািব ত টাকার 
পিরমাণ 

মাট 
জনােরল 

সা িফেকট 
কস সং া 

মাট দািব ত 
টাকার পিরমাণ 

চলিত মােস 
িন ি ত 

জনােরল 
সা িফেকট 
কস সং া 

আদায় ত 
টাকার পিরমাণ 

মাট 
অিন ি ত 

জনােরল 
সা িফেকট 
কেসর সং া 

মাট অনাদায়ী 
টাকার পিরমাণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 
জলা শাসেকর 

কাযালয়, 
িড় াম 

- - ২৬২ ৩১৮৪৪৭৭৫/০০ ১৫ ৭৬০২১৪/- ২৪৭ ৩১০৮৪৫৬১/০০ 

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

নােগ রী - - ৪২১ ১৯৪২৫৭৯২/০০ - - ৪২১ ১৯৪২৫৭৯২/০০ 
ামারী - - ২০৬ ১৫১০৭৫৯৮/০০ - - ২০৬ ১৫১০৭৫৯৮/০০ 

লবাড়ী - - ১৭১ ১০৮৩০৪২৯/০০ - - ১৭১ ১০৮৩০৪২৯/০০ 
রাজারহাট - - ১৭৭ ৭২৩৬৪৭৯/০০ - - ১৭৭ ৭২৩৬৪৭৯/০০ 
উিল র - - ৩৬৩ ১৮৭৭৭৭৪৪/০০ ১১ ৫৩০১১৩/- ৩৫২ ১৮৪৭৩১৫৬/০০ 

িচলমারী - - ৪৩১ ৭৪০৭৭৯১/১৩ - - ৪৩১ ৭৯৫৪৬৩২/১৩ 

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

চর রািজব র - - ৩৯ ১২৬৪৬৭৫/০০ - - ৩৯ ১২৬৪৬৭৫/০০ 

সবেমাট= - - ২৫৪০ ১৫২৯৮৯৫১৪/১৩ ২৬ ১২৯০৩২৭/- ২৫১৪ ১৫১৮২৭৯৯৫/১৩ 
 

   ১৬।  িমস মাক মা সং া : ফ য়াির ২০২০ 
 

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

আেলাচনা িস া  বা বায়ন 
িমস কস িন ি র িবষেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা করা হয়। 

িড় াম সদর,নােগ রী, ামারী, উিল র ও রৗমারী উপেজলায় 
িমস কস িন ি র হার কম হওয়ায় সভাপিত অসে াষ কাশ 
কেরন। িতিন স কভােব নামজারী কস িন ি  না হওয়ার কারেণ 
িমস কেসর সং া ি  পাে  মেম  অিভমত  কেরন। স 

ি েত িতিন স কভােব নামজারী কস িন ি র উপর  দয়ার 
জ   সহকারী কিমশনার( িম)গণেক িনেদশনা দান কেরন ও িমস 
কেসর সং া যেনা ি  না পায় স লে  সংি  সকলেক সতক 

থাকার  পরামশ দান কেরন। সভাপিত িনিদ  কমপিরক না ণয়ন 
কের মাসওয়াির ল  িনধারেণর মা েম  অিন  িমস কসস েহর 
িন ি র হার  ততম সমেয় সে াষজনক পযােয় উ ীত করার  জ  
সহকারী কিমশনার ( িম) গণেক িনেদশনা দন। িব  ঘািষত ‘খ’ 
তফিসল  স ি র রকড সংেশাধন সং া  আেবদনস হ 
মািলকানার ধারাবািহকতা,দখল ইত ািদ িবেবচনায় িনেয় ত িন ি  
করেত হেব  এবং সংেশািধত খিতয়ােনর কিপ জলা রকড েম রণ 
করেত সহকারী কিমশনার ( িম) গণেক িনেদশ দান কেরন। িমস 
মাক মা িল ত িন ি  করার  জ  উপেজলা মািসক রাজ  সভায় 

আেলাচনার েয়াজনীয় ব া নয়ার জ  উপেজলা িনবাহী 
অিফসার(সকল), িড় ামেক অ েরাধ করা হয়। 

১। ণ নামজারীর ফেল নামজারী মামলা হেত উ ুত িমস 
কেসর সং া যেনা ি  না পায় স জ  কাযকর পদে প 
হণ করেত হেব। 

২। িনিদ  কমপিরক না ণয়ন কের মাসওয়াির ল  
িনধারেণর মা েম  অিন  িমস কসস েহর িন ি র হার  
ততম সমেয় সে াষজনক পযােয় উ ীত করেত হেব। 

৩। িব  ‘খ’ তফিসল  স ি র রকড সংেশাধন 
সং া  আেবদন ত িন ি  করেত এবং সংেশািধত 
খিতয়ােনর কিপ জলা রকড েম রণ করেত হেব। 
৪। িব  ‘খ’ তািলকা  স ি র  স কভােব রকড 
সংেশাধেনর আেদশ দয়া হয় িক না তা উপেজলা িম 
অিফস পিরদশনকােল দবচয়েনর িভি েত ২/১  নিথ 
যাচাই/পরী া করেত হেব। 
৫। ‘খ’ তফিসল  স ি র আেবদন না ম র হওয়ার 
সােথ সােথ আেবদন  জিম খাসকরেণর ব া হণ 
করেত হেব। 
৬। িমস মাক মা িল ত িন ি  করার  জ  উপেজলা 
মািসক রাজ  সভায় আেলাচনার েয়াজনীয় ব া হণ 
করেত হেব। 

(১-৩)। সহকারী কিমশনার 
( িম) (সকল), িড় াম। 
৪। সংি  সকল। 
 (৫-৬) উপেজলা িনবাহী 
অিফসার (সকল), 

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

  

  িমস মাক মা সং া  িববরণী: ফ য়াির,২০২০ 
 

 
 

: নং উপেজলার 
নাম 

ববত  মাস 
পয  অিন  

িমস মাক মার 
সং া 

ফ য়াির/২০ 
মােস দােয়র ত 
িমস মাক মার 

সং া 

মাট িমস 
মাক মার 
সং া 

ফ য়াির/২০ মােস 
িন ি ত িমস 
মাক মার সং া 

ফ য়াির/২০ মাস 
পয  িন ি ত িমস 

মাক মার সং া 

মাট অিন  
িমস 

মাক মার 
সং া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১ িড় াম সদর ১৬৩ ০৩ ১৬৬ ০৩ ৫৮ ১৬৩ 
২ নােগ রী ১১৯ ০০ ১১৯ ০৬ ১৫ ১১৩ 
৩ ামারী ১০৬ ০০ ১০৬ ০০ ৩২৪ ১০৬ 
৪ লবাড়ী ০৯ ০০ ০৯ ০০ ০১ ০৯ 
৫ রাজারহাট ০৮ ০০ ০৮ ০৩ ১৬ ০৫ 
৬ উিল র ৯১ ১০ ১০১ ১০ ৬৭ ৯১ 
৭ িচলমারী ০২ ০০ ০২ ০০ ০০ ০২ 
৮ রৗমারী ৭৩ ০৮ ৮১ ১৪ ৪৪ ৬৭ 
৯ চর রািজব র ১৪ ০০ ১৪ ০০ ১৫ ১৪ 
 সবেমাট= ৫৮৫ ২১ ৬০৬ ৩৬ ৫৪০ ৫৭০ 

 
 

                                                                                                                             
-১৩ 



 
   ১৭।  ইেনােভশন সং া : ফ য়াির ২০২০ 

                আেলাচনা িস া  বা বায়ন 
জনগেণর দারেগাড়ায় ই- সবা সবা পৗঁছােনা িনি ত করাসহ িডিজটাল বাংলােদশ 
িবিনমােণর লে  ধানম ীর কাযালেয়র একেসস  ইনফরেমশন(এ আই) 

া ােমর উে ােগ নাগিরক সবা সহজীকরেণর জ   ইেনােভশন কায মেক 
আরও গিতশীল করার লে  সভাপিত িড় াম জলার জলা ও উপেজলা পযােয়র 
রাজ  শাসেনর সকল কমকতােক তােদর   দ ের িম সবা াি র িবষেয় 
সেচতন করার জ  এবং িম সবা িবষেয় ইেনােভ ভ উে াগ স েক সি য় 
হওয়ার জ  অ েরাধ কেরন। 
সভাপিত বেলন সমেবত বা সমবায়িভি ক য়াস য কান সফলতার মা ােক 
ব েণ বিধত কের। ণ ল পযায় থেকই ল উ াবন িচত হয়। আর সে ে  
সাফে র স াবনাও থােক অেনক বশী। নাগিরকেদর সহেজ ও ত িম সবা 
দােনর লে  সরকার িবিভ  উে াগ হণ কেরেছ। এ জ  এ কাযালেয়র রাজ  

শাখা/আরএম শাখা/ িম অিধ হণ শাখাসহ রাজ  শাসেনর মাঠ পযােয়র 
অিফসস েহ সবা দােন উ াবনী চচা করা েয়াজন। িড় াম জলার ২০১৯-
২০২০ অথবছেরর হীত বািষক উ াবন কমপিরক নায় সবা ি য়া সহজীকরণ ও 
দা িরক অভ রীণ কম ি য়ার উ য়ন পিরক না মাতােবক রাজ  শাসেনর 
জলা/উপেজলা পযােয়র সকল কমকতােক এক  innovation idea দােনর 

জ  অ েরাধ কেরন। 

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

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

হেত হেব। 
২। রাজ  শাখা/আরএম শাখা/ িম অিধ হণ 
শাখাসহ উপেজলা িম অিফস (সকল), িড় াম/ 
ইউিনয়ন িম অিফসস েহ িম সবা ত াশীেদর 

িম িবষয়ক সবা দােন উ াবনী চচা কর ত 
হেব। 
 

(১-২)। 
সংি  সকল 
কমকতা। 

                

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

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

(১) ইজারা ত পিরত া  স ি র লীজমািন আদােয় সেবা  তৎপরতা দশন এবং মান অ গিত করার জ  িনবাহী 
েকৗশলী,গণ ত িবভাগ, িড় াম ও সংি  সহকারী কিমশনার ( িম), িড় ামেক অ েরাধ করা হয়। 

(২) িম সং ার বােডর ২৮ জা য়াির ২০২০  তািরেখর ৩১.০২.০০০০.০১৬.৩১.০০৪.২০.১৮ ন র পে র িনেদশনা মাতােবক 
আগামী ১৫ এি ল ২০২০ তািরেখর মে  েত ক হাি ং এর েত ক দাগ ( ট) সেরজিমন পিরদশেনর মা েম বহারিভি ক 

িম উ য়ন কর িনধারণ বক সকল ইউিনয়ন িম অিফেস িব মান রিজ ার-২ (তলব বাকী রিজ ার) হালনাগদকরেণর  
েয়াজনীয় ব া হণ বক িনধািরত সমেয়র মে  বা বায়ন এবং একইসােথ হালনাগাদ ত রিজ ার-২ িভি ক 
হাি ংস েহর  চািহত ত  মািসক িভি েত িতমােসর ৩০/৩১( শষ কমিদবস)  তািরেখর মে  এ কাযালেয় রেণর  জ  

সহকারী কিমশনার ( িম)(সকল), িড় ামেক নরায় অ েরাধ করা হয়।  
(৩) ২০১৯-২০২০৯ অথবছেরর সং ার িম উ য়ন কর আদােয়র লে  সকল সং ার ানীয়/ জলা/আ িলক ধানেক ইউিনয়ন 

িম অিফসিভি ক সং ার তফিসল উে খ কের দািবর িবপরীেত পিরেশােধর অতীব জ িরিভি েত প  িদেয় অ িলিপ 
অ ািফেস রণ করার জ   সহকারী কিমশনার ( িম)(সকল), িড় ামেক অ েরাধ করা হেলও অ াবিধ কান উপেজলা হেত 
চািহত ত  এ কাযালেয়  না পাওয়ায় সভাপিত অসে াষ কাশ কেরন। িবষয়  উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), িড় ামেক 
িনি ত করেত অ েরাধ করা হয়। 

(৪) সহকারী কিমশনার ( িম)গণ ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশনকােল কমপে  ১  মৗজার খাস/অিপত/পিরত  জিম  
পিরদশন করেবন। ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতাগণ খাস, অিপত ও পিরত  স ি  িনয়িমত সেরজিমন পিরদ শন 
করেবন। মৗজািভি ক জিমর পিরমাণ ও হাল অব ার িতবেদন িতমােস উপেজলা িম অিফেস রণ করেবন। সহকারী 
কিমশনার ( িম)গণ সমি ত িতেবদন এ কাযালেয় রণ করেবন। 

 

(৫) িবিভ  উপেজলায় আইনগতভােব বা মহাল করা যায় িক না এ িবষয়  নরায় খিতেয় দখার জ  সভাপিত মেহাদয় উপেজলা 
                       িনবাহী অিফসার ও সহকারী কিমশনার ( িম)(সকল), িড় ামেক িনেদশনা দন। 

(৬)       অিভেযাগ িতকার ব াপনায় (office:land.gov.bd) লগ ইন কের িনয়িমতভােব হটলাইেন া  অিভেযাগ/আপি /মতামত 
পরী াকরণ ও িন ি র ব া হণ করেত সংি  সকলেক অ েরাধ করা হয়। 

 
 

     পিরেশেষ আর কান আেলাচনা না থাকায় উপি ত সকেলর বান পরামশ ও মতামত দােনর জ  তােদরেক ধ বাদ জািনেয় িহত 
িস া স হ যথাযথ িতপালেনর  এবং   কাযালেয় আগত জনসাধারণেক দ  সবার মােনা য়েন আেরা তৎপর হওয়ার অ েরাধ জািনেয় সভার 
সমাি  ঘাষণা করা হয়। 

 
 

                                                                                                              

                া িরত/- 
        ( মাহা দ রজাউল কিরম) 

      জলা শাসক 
       িড় াম। 

     ফান: ০৫৮১-৬১৬৪৫ (অ:) 
     ফ া : ০৫৮১-৬২৩৭৪ (অ:) 

ই- মইল: dckurigram@mopa.gov.bd 
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