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িবষয়                          :   এি ল, ২০১৮  মােস অ ি ত জলা রাজ  সভার কায িববরণী। 
 

 সভাপিত       : জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম সিলম 
জলা শাসক(ভার া ) 
িড় াম। 

 সভার তািরখ  : ২২ এি ল , ২০১৮। সময়ঃ র ১২.০০ টা।  
 ান             : সে লন ক , জলা শাসেকর কায ালয়, িড় াম।  
   
সভায় উপি ত সদ গেণর নােমর তািলকা : পিরিশ  ‘‘ক’’ ।  
 
       সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কায ম  কেরন। অত:পর অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িড় ামেক সভা পিরচালনার 
জ  অ েরাধ কেরন। সভাপিতর অ মিত েম রিভিনউ ড  কােল র, িড় াম গত ২৮/০৩/২০১৮ তািরেখ অ ি ত সভার কায িববরণী 
মাি িমিডয়া েজ েরর মা েম দশ ন কেরন এবং অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িড় াম িস া স হ পাঠ  কেরন । উপ ািপত মাচ ২০১৮ 
এর কায িববরণীর উপর কান  ম  আেছ িকনা জানেত চাওয়া হয়। সভায় উপি ত সদ  গত সভার কায িববরণীর উপর কান সংেযাজন, 
িবেয়াজন বা সংেশাধেনর াব নই মেম  অবিহত কেরন। কায িববরণীেত কান সংেযাজন, িবেয়াজন বা সংেশাধেনর াব না থাকায় তা 
সব স িত েম অ েমাদন করা হয়। অত:পর হীত িস া  বা বায়েনর অ গিত পয ােলাচনা করার পর িনে া  এেজ ািভি ক আেলাচনা অ ি ত হয়  
এবং সবস িত েম িস া স হ িহত হয়ঃ 
 

 ১। রাজ  সং াপন সং া ঃ  

সভায় জলা শাসেকর কায ালয়, উপেজলা িম অিফস এবং ইউিনয়ন িম অিফসস েহর পদ রেণর িবষেয় িব ািরত আেলাচনা হয়। সভায় 
পদ রেণর ত  ছক আকাের উপ ািপত হয়: 

অিফেসর নাম পেদর নাম/ িণ ম রী ত 
পদ 

কম রত পেদর 
সং া 

 পেদর 
সং া 

ম  

জলা শাসেকর 
কায ালেয়র রাজ  
শাখা 

সহকারী েকৗশলী 
(১ম িণ)  

১ - ১   

 উপ-সহকারী েকৗশলী 
(২য় িণ)  

১ ১ - 

কা নেগা (২য় িণ) ১ - ১ 

৩য় িণ ১৫ ১৩ ২  সােভয়ার ও সার পদ   

৪থ  িণ ৯ ৯ -  
জলা শাসেকর 

কায ালেয়র এল, এ 
শাখা 

অিতঃ িম অিধ হণ 
কম কতা (১ম ণী) 

১ ১ - 

কা নেগা (২য় িণ) ২ ১ ১ 
৩য় িণ  ৮ ৩ ৫ অিফস সহকারী, সােভয়ার ও সার 

পদ । 
- 

৪থ  িণ ১২ ৫ ৭ 
উপেজলা িম অিফস 
(৯)  

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

’’ কা নেগা ৯ - ৯  
সােভয়ার ৯ ৬ ৩  

উপেজলা িম অিফস 
ও ইউিনয়ন িম 
অিফস  

৩য় িণ ২১১ ১৫৯ ৫২ 
৪থ  িণ ১৮৪ ১৬৪ ২০ চইন ান-১০ জন, অিফস সহায়ক-১০ 

জন 
 

িস া  : জলা শাসেকর কায ালয়, উপেজলা িম অিফস ও ইউিনয়ন িম অিফসস েহর পদস হ রেণর িবষেয় িব ািরত আেলাচনা হয়। সভায় 
পেদর ত  ছক আকাের উপ ািপত হয়। রিভিনউ ড  কােল র, িড় াম জানান জলার ৯  উপেজলার মে  ৬  উপেজলায় সহকারী 

কিমশনার ( িম) ও ৯  উপেজলায় কা নেগা, ৩  উপেজলায় ৩ জন সােভ য়ার, জলা শাসক, িড় াম কায ালেয়র রাজ  শাখায় ১ জন এবং 
এল,এ শাখায় ২ জন সােভ য়ােরর  পদ রেণর জ ির েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব। এ কায ালেয়র ২৫/০৩/২০১৮ ি ঃ তািরেখর ৩৭১(৯) 
নং ারেক চািহত উপেজলা িম অিফস ও ইউিনয়ন িম  অিফসস েহর ৩য় ণীর পদ এর ত  পাওয়া িগেয়েছ। ৪থ  ণীর পদস হ 

রেণর িনিম  ছাড়প  দােনর জ  এ কায ালেয়র ০১/০৪/২০১৮ ি ঃ তািরেখর ৩১.৪৭.৪৯০০.০০৬.০১.১২৯.১৮-৪১২ নং ারেক  িম ম ণালেয় 
নরায় প  রণ করা হেয়েছ মেম  অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িড় াম সভায় অবিহত কেরন। সরকােরর রাজ  আদােয়র ােথ  এবং রাজ  
শাসেনর গিত রাি ত লে  সভাপিত  রাজ  শাসেনর ৩য় ও ৪থ  ণীর পদস হ  রেণর জ ির েয়াজনীয় কায ম হণ করার জ  

অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িড় ামেক িনেদশনা দান কেরন। 
 

বা বায়েনঃ অিতির  জলা শাসক(রাজ ), িড় াম। 
                                                                                                                               চলমান পাতা-২



 

-২- 
২। লা ও িবভাগীয় মামলা সং া ঃ 

আেলাচনা িস া  বা বায়ন 
অিতির  জলা শাসক (রাজ ) সভায় জানান, বতমােন রাজ  শাসেন লা িবিধর অধীেন 
১/২০১৬, ০১/২০১৭, ০২/২০১৭ ও ০৩/২০১৭  ন র মাট ০৪ (চার)  িবভাগীয় মামলা চলমান রেয়েছ। 
১/২০১৬ ন র মামলার তদ কারী কম কতার তদ  িতেবদন পাওয়া িগেয়েছ।  ০১/২০১৭ নং িবভাগীয় 
মামলার স   তদ কারী কম কত া িনেয়াগ করা হেয়েছ, তদ  িতেবদন পাওয়া যায়িন। ০৩/২০১৭ ন র 
মামলার ইত: েব  িনেয়াগ ত তদ কারী কম কতা অ  বদিল হওয়ায় এ কায ালেয়র ২৬/০২/২০১৮ 
ি ঃ তািরেখর ২৫৪(৫) নং ারেক নরায় তদ কারী কম কতা িনেয়াগ করা হেয়েছ, তদ  িতেবদন 
পাওয়া যায়িন। আেলাচনাে  সভাপিত সংি  িবিধমালা যথাযথ অ সরণ কের িবভাগীয় মামলার তদ  
কায ম স  কের িতেবদন দািখল করার জ   তদ কারী কম কতাগণেক িনেদ শনা দান কেরন। 

১। সংি  িবিধমালা 
যথাযথ অ সরণ কের  
০১/২০১৭  ও 
০৩/২০১৭ িবভাগীয় 
মামলার তদ  কায ম 
স  ক র িতেবদন 
দািখল করেত  হেব। 

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

ও  সংি  িবভাগীয় 
মামলার তদ কারী 
কম কত া। 

 
 

লা ও িবভাগীয় মামলা সং া  িববরণীঃ মাচ  ২০১৮ 
 
 
 

ঃ 
 নং 

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

তদ কারী কম কতা 
িনেয়ােগর ারক ও 
তািরখ 

তদ কারী কম কতার নাম 
ও পদিব 

ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ 

মাঃ খােল ামান 
ইউঃ িম উপ-সহঃ কম ঃ 

ইউিনয়ন িম অিফস, 
ধলডা া, ামারী, 

িড় াম 

০১/২০১৬ 
২০/০৬/২০১৬ 
 

ারক নং-১২১২ 
তািরখঃ২৮/০৯/১৭ 

জনাব সাধন মার িব াস 
সহকারী কিমশনার 

িড় াম কােল েরট 

তদ কারী কম কতা তদ  
িতেবদন দািখল 

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

২ 
মাঃ তাফােয়ল হােসন 

নািজর কাম ক ািশয়ার 
উপেজলা িম অিফস 
নােগ রী, িড় াম 

০৩/২০১৭ 
০৩/১২/২০১৭ 
 

ারক নং- ২৫৪(৫) 
তািরখঃ২৬/০২/১৮ 

জনাব িম  ফােতমা খা ন 
সহকারী কিমশনার 

িড় াম কােল েরট 

তদ  িতেবদন পাওয়া 
যায়িন।  

৩ 

মাঃ আ র রহমান 
ইউঃ িম উপ-সহঃ কম ঃ 
 

ইউিনয়ন িম অিফস, 
কাদালকা , 

রািজব র, িড় াম 

০২/২০১৭ 
২০/০৯/২০১৭ 
 

- - অিভেযাগনামা ও 
অিভেযাগ িববরণীর 
মা েম কারণ দশ ােনা 
হেল কান জবাব পাওয়া 
যায়িন মেম  নরায় 
িবভাগীয় মাক মা 
দােয়েরর জ  কারণ 
দশ ােনা হয়। স  জবাব 
দািখল কেরেছন। 
দািখল ত জবাব নিথেত 
পশ করা হেয়েছ। 

৪ 
মাঃ গালাম ম জা আল 

ফা ক 
ইউঃ িম সহঃ কম কতা 

ইউিনয়ন িম অিফস, 
কাদালকা , 

রািজব র, িড় াম 

০১/২০১৭ 
২০/০৯/২০১৭ 
 

ারক নং- 170(৫) 
তািরখঃ01/০২/১৮ 

জনাব ির  িবকাশ চাকমা 
সহকারী কিমশনার 

িড় াম কােল েরট 

তদ  িতেবদন পাওয়া 
যায়িন। 

 

৩। উপেজলা/ ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন সং া ঃ 
আেলাচনা িস া  বা বায়ন 

সভাপিত বেলন য, পিরদশ ন িবষয়  বািষ ক কম স াদন ি র অ । মাচ 
২০১৮ মােসর দশ ন/পিরদশ ন িতেবদন পয ােলাচনায়  দখা যায় মাচ ২০১৮ 
মােস উপেজলা িনব াহী অিফসার, নােগ রী, ামারী, 

লবাড়ী,িচলমারী, রৗমারী ও রািজব র এবং সহকারী কিমশনার ( িম), 
ামারী, রাজারহাট, িচলমারী, রৗমারী ও রািজব র, িড় ােমর মাপ 

অিজত হয় িন। মাপ অজনকারী কম কত াগণেক সভাপিত ধ বাদ জানান। 
িতিন বািষ ক কম পিরক নার আেলােক আগামীেত মাপ অ যায়ী পিরদশ েন 
সতক থাকেত িনেদশ না দান কেরন। সভাপিত গতা গিতকভােব িবিভ  
উপেজলা/ইউিনয়ন িম অিফসস হ পিরদশ ন না কের িনিদ  িবষেয়র উপর 
পয ােলাচনা কের িনজ  মতামতসহ পিরদশ ন িতেবদন রণ করার জ  
উপেজলা িনব াহী অিফসার ও সহকারী কিমশনার ( িম)গণেক পরামশ  দান 
কেরন। এ ছাড়া িতিন উপেজলা িনব াহী অিফসার ও সহকারী কিমশনার 
( িম)গণেক ত র িনজ কায ালয়সহ অধীন  ইউিনয়ন িম অিফসস হ িম 
সং ার বােড র িনধ ািরত মাপ অ যায়ী দশ ন/ পিরদশ ন কের  পিরদশ ন 
িতেবদন ৭ (সাত) কায িদবেসর মে  ই- মইেল ও ফ া -এ এবং হাডকিপ এ 

অিফেস রণ িনি ত করেত সংি   সকলেক িনেদ শনা দান 
কেরন।সভাপিত পিরদশ নকারী কম কতােক েব র পিরদশ নকারী কম কতার 
িনেদ শনা িতপালন  হেয়েছ িকনা তা যাচাই কের দখার জ  অ েরাধ  
কেরন। পিরদশ েনর সময় অিফেস পির ার পির তার িত ি  রাখা, িম 
অিফেস আগত সবা াথ েদর নানী হণ করার জ  িতিন পরামশ  দান 
কেরন। 

১। বািষ ক কম স াদন ি  বা বায়েনর 
লে  িনয়িমত উপেজলা ও ইউিনয়ন িম 
অিফসস হ দশ ন/পিরদশ ন কায ম আেরা 
িনিবড়ভােব স  কের িতমােস মাপ 
অজেনর জ  উপেজলা িনব াহী 
অিফসার/সহকারী কিমশনার ( িম)গণেক 
সতক থাকেত হেব।  
২। িম সং ার বােড র ফরেমট মাতােবক 
বািষ ক কম পিরক নার আেলােক মাপ 
অ যায়ী িনজ কায ালয়সহ অধীন  ইউিনয়ন 
িম অিফসস হ দশ ন/ পিরদশ ন কের পিরদশ ন 
িতেবদন ০৭ (সাত) কায িদবেসর মে  ই-
মইেল, ফ া -এ এবং হাড কিপ এ অিফেস 

রণ িনি ত করেত হেব। 
৩। পিরদশ নকারী কম কতােক েব র 
পিরদশ নকারী কম কতার িনেদ শনা িতপালন  
হেয়েছ িকনা তা যাচাই কের দখেত হেব। 
৪। পিরদশ েনর সময় অিফেস পির ার 
পির তার িত ি  রাখেত হেব এবং  িম 
অিফেস আগত সবা াথ েদর নানী হণ 
করেত হেব। 

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

িড় াম।  
৩-৪। সংি  (সকল)। 
 
 
 

চলমান পাতা-৩ 
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4। িম অিফসস েহর কম স াদন/কম তৎপরতা সং া ঃ 

আেলাচনা িস া  বা বায়ন 
সভায় উপেজলা পয ােয় রাজ  সভা সং া  আেলাচনা হয়। 
মাচ ২০১৮ মােসর উিল র উপেজলা হেত রাজ  সভার 
কায িববরণী পাওয়া িগেয়েছ অ  কান উপেজলা হেত 
রাজ  সভার কায িববরণী এ কায ালেয় পাওয়া যায়িন মেম  
অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িড় াম সভায় অবিহত 
কেরন। উপেজলা রাজ  সভার কায িববরণী  এ কায ালেয় না 
পাওয়ায় সভাপিত অসে াষ কাশ কেরন। অ  কান 
উপেজলা হেত কায িববরণী এ কায ালেয় না পাওয়ার িবষয়  
খিতেয় দখার জ  িতিন সংি  উপেজলা িনব াহী 
অিফসারগণেক িনেদ শনা দান কেরন। সহকারী 
কিমশনার( িম)গণেক মি পিরষদ িবভােগর ০৮/০৮/২০১৬ 
ি ঃ তািরেখর ০৪.০০. ০০০০ .৫১৩. ১৭. ১৮৮ .২০১৫ 
.৭৩২ নং পিরপে র িনেদ শনা যথাযথভােব 
অ সরণ ব ক িনধ ািরত সমেয় িতমােস রাজ  সভা 
অ ােনর ব া হণ িনি ত কের সভার 
কায িববরণী আবি কভােব পরবত  মােসর ০৭(সাত) 
তািরেখর মে  এ কায ালেয় রেণর জ  িনেদ শনা 
দান কেরন। য সকল উপেজলা হেত রাজ  সভার 

কায িববরণী পাওয়া যােব না পরবত েত তােদরেক 
কিফয়ত তলব করা হেব। সভাপিত মািসক সভাস হ 

ফল  ও কায করভােব করার উপর ােরাপ 
কেরন। উপেজলা রাজ  সভায় জলা রাজ  সভার 
হীত িস াে র অ গিতর িবষেয় আেলাচনা করার 

জ  উপেজলা িনব াহী অিফসারগণেক সভাপিত  
পরামশ  দান কেরন।   

১। মি পিরষদ িবভােগর ০৮/০৮/২০১৬ ি ঃ 
তািরেখর ০৪.০০.০০০০.৫১৩.১৭.১৮৮. 
২০১৫.৭৩২ নং পিরপে র িনেদ শনা 
যথাযথভােব অ সরণ ব ক িনধ ািরত সমেয় 
িতমােস রাজ  সভা অ ােনর ব া হণ 

িনি ত কের সভার কায িববরণী পরবত  
মােসর ০৭(সাত) তািরেখর মে  এ 
কায ালেয় রণ করেত হেব। য সকল 
উপেজলা হেত রাজ  সভার কায িববরণী 
পাওয়া যােব না পরবত েত তােদরেক 
কিফয়ত তলব করেত হেব। 

২। মািসক সভাস হ ফল  ও কায করভােব 
করেত হেব। 
৩। উপেজলা রাজ  সভায় জলা রাজ  
সভার হীত িস াে র অ গিতর িবষেয় 
আেলাচনা করেত হেব। 
 
 

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

 
 

িম অিফসস েহর কম স াদন/কম তৎপরতা সং া  িববরণীঃ মাচ ২০১৮ 
 

ঃ 
নং 

উপেজলা উপেজলা রাজ  
সে লেনর 

তািরখ 

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

ম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ 
িড় াম 

সদর 
- - - 

সভার কায িববরণী পাওয়া 
যায়িন 

২ 
নােগ রী 

- - - 
সভার কায িববরণী পাওয়া 
যায়িন 

৩ 
ামারী 

- - - 
সভার কায িববরণী পাওয়া 
যায়িন 

৪ 
লবাড়ী 

- - - 
সভার কায িববরণী পাওয়া 
যায়িন 

৫ 
রাজারহাট 

- - - 
সভার কায িববরণী পাওয়া 
যায়িন 

৬ 
উিল র 

০১/০৪/২০১৮ 
৩১.০২.৪৯৯৪.০০০.০৩.০১২.১৭-
৩১৭(২৫), তািরখঃ০৩/০৪/২০১৮ 

১৮/০৪/২০১৮ 
সভার কায িববরণী পাওয়া 
িগেয়েছ 

৭ 
িচলমারী 

- - - 
সভার কায িববরণী পাওয়া 
যায়িন 

৮ 
রৗমারী 

- - - 
সভার কায িববরণী পাওয়া 
যায়িন 

৯ 
রািজব র 

- - - 
সভার কায িববরণী পাওয়া 
যায়িন 

চলমান পাতা-৪ 
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৪। উপেজলা/ ইউিনয়ন িম অিফস ভবন িনম াণ/ মরামত সং া ঃ 
আেলাচনা িস া  বা বায়ন 

চলিত ২০১৭-২০১৮ অথ বছের উপেজলা, পৗর ও ইউিনয়ন িম অিফসস েহর মরামত 
ও সংর ণ কােজর জ  িম ম ণালেয়র ারক নং-৩১.০০.০০০০.০৩৫.০২৬. 
০৩৭.১৭-২৩, তািরখঃ ০৪/০১/২০১৮ ি ঃ মাতােবক  উপেজলা, পৗর ও ইউিনয়ন িম 
অিফস মরামতকে  িড় াম জলার অ েল ৫৫,৮০,৫৭৫/-(প া  ল  আিশ হাজার 
পচশত চা র) টাকা া  ারা িন বিণ ত উপেজলা ও ইউিনয়ন িম অিফসসেহর 
মরামতকে  দরপ  আহবান করা হেয়েছ এবং পরবত   কায ম চলেছ।  

ঃ 
নং 

উপেজলার 
নাম 

উপেজলা/ইউিনয়ন িম অিফেসর নাম া িলত য় 

১ ২ ৩ ৪ 

১ িড় াম সদর 
১। যা া র ইউিনয়ন িম অিফস ৩,৩৪,০০০/- 
২। ভাগডা া ইউিনয়ন িম অিফস ৪,৪৮,০০০/- 

২ নােগ রী 
৩। মাদারগ  ইউিনয়ন িম অিফস ২,৩০,০০০/- 
৪। নারায়ন র ইউিনয়ন িম অিফস ৪,২৫,,০০০/- 

৩ িচলমারী 
৫। িচলমারী উপেজলা িম অিফস ৪,৮৫,০০০/- 
৬। থানাহাট ইউিনয়ন িম অিফস ৪,৮০,০০০/- 
৭। িচলমারী ইউিনয়ন িম অিফস ২,৩৫,০০০/- 

৪ লবাড়ী ৮। বড়িভটা ইউিনয়ন িম অিফস ২,৯৩,০৭৩/- 

৫ রাজারহাট 
৯।চািকরপশার ইউিনয়ন িম অিফস ২,৩৪,১৯৪/- 
১০। িব ান  ইউিনয়ন িম অিফস ৪,৬৫,০০০/- 

৬ ামারী 
১১। ামারী উপেজলা িম অিফস ২,৭২,৪০৫/- 
১২। ামারী ইউিনয়ন িম অিফস ২,৭০,৫৭৫/- 

৭ রৗমারী 
১৩। রৗমারী উপেজলা িম অিফস ২,৭৭,৭৪৮/- 
১৪। শৗলমারী ইউিনয়ন িম অিফস ৫,১০,৫৮০/- 

৮ উিল র 
১৫। উিল র উপেজলা িম অিফস ২,২০,০০০/- 
১৬। গ া র ইউিনয়ন িম অিফস ১,৬৫,০০০/- 
১৭। তবক র ইউিনয়ন িম অিফস ২,৩৫,০০০/- 

 সব েমাট=  ৫৫,৮০,৫৭৫/- 
 
সভাপিত আিথ ক িবিধ িবধান যথাযথভােব অ সরণ ব ক া বরা  ারা উপেজলা, পৗর 
ও ইউিনয়ন িম অিফসস হ মরামত ও সংর ণ কাজ িনধ ািরত সমেয় স  করার 

েয়াজনীয় ব া হেণর জ  সংি  সকলেক িনেদ শনা দান কেরন।   

১। িপিপএ ২০০৬ ও 
িপিপআর ২০০৮ (সব েশষ 
সংেশাধনীসহ) অ সরণসহ  
যাবতীয় আিথ ক িবিধ িবধান 
যথাযথ অ সরণ ও 

িতপালনকরত: এবং 
শত াবলী অ সরণ কের  
২০১৭-২০১৮ অথ বছের 
উপেজলা, পৗর ও ইউিনয়ন 

িম অিফসস েহর মরামত 
ও সংর ণ কােজর জ  

া  বরা  ারা   উপেজলা, 
পৗর ও ইউিনয়ন িম 

অিফসস হ মরামত ও 
সংর ণ কাজ িনধ ািরত 
সমেয় স  করেত  হেব।  
 
 

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

িড় াম। 
৩। উপ-সহকারী েকৗশলী, িড় াম 
কােল েরট। 
 

 
 

৫। অিডট সং া ঃ 
আেলাচনা িস া  বা বায়ন 

জলায় রাজ  শাসেন মাট অিডট আপি র সং া ৯০  এবং আপি র িবপরীেত  জিড়ত অেথ র পিরমাণ 
৩৩৩৪২২/৯৬ টাকা। যার উপেজলা ওয়ারী িহসাব িববরণী িন পঃ 

উপেজলার নাম আপি র পিরমাণ জিড়ত টাকা ম  
িড় াম সদর - -  

নােগ রী ০৭ ৪৩২৫৩  
ামারী - -  

লবাড়ী ৮ ১০১০০  
রাজারহাট ১৩ ৩৯৮৯৮  
উিল র ১০ ১১৯৯৬১/৭৮  
িচলমারী ২৭ ৮৯২২০  
রৗমারী ০৯ ১১২২৩  

রািজব র ১৬ ১৯৭৬৭/১৮  
মাট ৯০ ৩৩৩৪২২/৯৬  

া  িতেবদেন দখা যায় য, এ জলায় রাজ  শাসেন মাট অিডট আপি র সং া ৯০ । মাচ ২০১৮ 
মােস লবাড়ী উপেজলায় ০২ ( ই)  অিডট আপি  িন ি  হেয়েছ, জিড়ত টাকার পিরমাণ ৩,৬০৪/- 
টাকা। সভাপিত কান অিডট আপি র িতেবদন পাওয়া না গেল িতিন সংি  িহসাব ত াবধায়েকর সােথ 

ি গতভােব যাগােযাগ কের িতেবদন সং হ করার জ  সহকারী কিমশনার( িম)গণেক পরামশ  দান 
কেরন। সময় পন না কের য সকল  অিডট আপি স হ িন ি েযা  তার ব িন  জবাব ত ব ক 
ত রণ করার জ  উপেজলা িনব াহী অিফসার/সহকারী কিমশনার ( িম)(সকল), িড় ামেক িনেদ শনা 
দান কেরন। অিডট আপি  িন ি র হার সে াষজনক পয ােয় উ ীতকরেণর লে  উপেজলা িনব াহী 

অিফসার/সহকারী কিমশনার ( িম)(সকল), িড় ামেক পরামশ   দান কেরন। িতমােস য উপেজলা 
হেত অিডট আপি র ডিশট জবাব পাওয়া যায়, স সম  ডিশট জবােবর সং া সভায় উপ াপেনর জ  
সভাপিত িনেদ শনা দান কেরন।  

১। অিন  অিডট 
আপি  িন ি র লে  
ডিশট জবাব ও 
িতেবদেনর েয়াজনীয় 

সং ক কিপসহ অ া  
েয়াজনীয় কাগজপ ািদ 

অিবলে  রণ  করেত 
হেব।  
২। অিডট আপি র 
িতেবদন পাওয়া না 
গেল  সংি  িহসাব 

ত াবধায়েকর সােথ 
ি গতভােব যাগােযাগ 

কের িতেবদন সং হ 
করেত হেব। 
৩। যথাশী  স ব সকল 
আপি র ডিশট জবাব 

রণ করেত হেব। 
 

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

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

চলমান পাতা-৫
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           ৬। নামজারী মাক মা সং া ঃ 
 

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 া 
৪৫ িদেনর 

িনে  

িড় াম 
সদর ৬০২ ৯৯ ৭০১ ২৬৬ ৪৩৫ 

নােগ রী  ২৬ ১৩৭ ১৬৩ ১৪০ ২৩ 
ামারী  ৪২০ ৬৭ ৪৮৭ 0৫ ৪৮২ 

লবাড়ী  ৯৫ - 95 - 95 
রাজারহাট ১৬৪ ১৬৫ ৩২৯ ১৩৫ ১৯৪ 
উিল র  ১৮৮ 230 418 241 177 
িচলমারী ১৪ ১৫ ২৯ ২০ ০৯ 
রৗমারী ১৬৭ 66 233 26 207 

রািজব র - - - - - 
সব েমাট ১৬৭৬ ৭৭৯ ২৪৫৫ ৮৩৩ ১৬২২ 

 
 

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 া  

৪৫ 
িদেনর 
িন  

িড় াম 
সদর  

০৫ ৫৭ 
- 

০৫ ০৫ ৫২ 

নােগ রী  ১০ ২০ - ০৫ ০৫ ১৫ 
ামারী  ১২ ২৪ - ১২ ১২ ১২ 

লবাড়ী  - - - - - - 
রাজারহাট - - - - - - 
উিল র  - - - - - - 

িচলমারী ১৬ ২২ - ১৮ ১৮ ০৪ 
রৗমারী - - - - - - 

রািজব র - 30 - - - 30 
সব েমাট ৪৩ ১৫৩ - ৪০ ৪০ ১১৩ 

 

সভাপিত নামজারী মাক মা যথাসমেয় িন ি র জ   ধারাবািহকভােব িনধ ািরত সমেয়র মে  
নামজারীর মামলা িন ি র উপর ােরাপ কেরন। অ েয়াজনীয় কাগজপ  চেয়  জনসাধারণেক 
যােত অযথা   হয়রািন করা না হয় স িবষেয় এবং রাজ  শাসেনর ভাবধারা তথা সরকােরর 
কাি ত ল  অজেন  আ িরকভােব  কাজ করার জ  সংি  সকলেক  অ েরাধ কেরন। নামজাির 
কস পি ং না রেখ  সরকােরর সব েশষ জারী ত পিরপে র িনেদ শনা অ যায়ী িন ি  করার 

জ  সহকারী কিমশনার ( িম) গণেক িনেদ শনা দান কেরন এবং স মাতােবক কায ম হণ 
করা হে  িক না স িবষয়  উপেজলা িনব াহী অিফসারগণেক তদারিক করার জ  সভাপিত 
অ েরাধ কেরন। সহকারী কিমশনার ( িম) গণ সংি  প গেণর নানী হণ কের ড়া  
িস া /আেদশ -হে  িলখেবন এবং খিতয়ান িনজ হােত সংেশাধন করেবন। ৪৫ িদেনর উে  
নামজারী মামলা কানভােব পি ং রাখা যােব না,থাকেল তার কারণসহ কত  নামজারী মামলা 
পি ং রেয়েছ তা এ কায ালয়েক অবিহত করার জ  সহকারী কিমশনার ( িম)গণেক  অ েরাধ 

কেরন। িতিন জলা রাজ  সভার িস া স হ উপেজলা রাজ  সভায় আেলাচনা ও িস া  
মাতােবক কায ম হণ করার জ  সংি  সকলেক অ েরাধ কেরন। সভাপিত এল.  না শ 

অ /গরিমল থাকার িবষেয় সাব রিজ ােরর সােথ সম য় ব ক কায কর পদে প হণ করার 
জ  উপেজলা িনব াহী অিফসার/সহকারী কিমশনার ( িম)গণেক অ েরাধ কেরন এবং এল.  
না েশর িভি েত নামজারী মাক মা  কের তা িন ি  করার জ  িনেদ শনা  দান কেরন। 

১। নামজারী মাক মার 
রিজ ার স কভােব 

িলিপব  করেত হেব। শষ 
আেদশ সহকারী কিমশনার 
( িম) গণেক -হ  িলখেত 
হেব। িবেশষ ে  আেদশ 
কি উটাের টাইপ করা হেল 
আমার কিথত মেত 
টাইপ ত/ ি ত ও 
সংেশািধত িলেখ া র 
করেত হেব।  
 
২। নামজারী মাক মার 
সংি  সকল আইন/ িবিধ 
যথাযথভােব অ সরণ ব ক 
রকড  জন, রিজ ার 

র ণােব ণ, হাি ং 
সংেশাধন ইত ািদ িবষেয়  

েয়াজনীয় পদে প হণ 
করেত হেব। 
 
 
৩। িন ি ত  নামজারীর 
িডিসআর এর মা েম 
আদায় ত টাকা যথাযথভােব 
জমা দােনর িবষয়  িনি ত 
করেত হেব।  
 
৪। নামজারী মাক মাস হ 
আেবদেনর ম অ যায়ী 
িনধ ািরত সমেয়র মে  
িন ি  করেত হেব।  জিমর 
মািলকানা রিজ াের 
স কভােব জিমর পিরমাণ 
সংেশাধন করাসহ হাি ং 
জন কের ইউিনয়ন িম 

সহকারী কম কতােক 
িতেবদন দয়ার জ  

নিথেত তািরখ িনধ ারণ কের 
িদেত হেব। 
৫। জলা রাজ  সভার 
িস া স হ উপেজলা রাজ  
সভায় আেলাচনা ও িস া  
মাতােবক কায ম হণ 

করেত হেব। 
৬। এল.  না শ 
অ /গরিমল থাকার িবষেয় 
সংি  সাব রিজ ােরর 
সােথ সম য় ব ক কায কর 
পদে প হণ করেত হেব। 
 
 

১-৫।  উপেজলা িনব াহী 
অিফসার(সকল) 
/সহকারী 
কিমশনার( িম)(সকল)/ 
ইউিনয়ন িম সহকারী 
কম কত া(সকল) 

িড় াম। 
 
৬। সহকারী কিমশনার 
( িম) (সকল)/ ইউিনয়ন 
িম সহকারী কম কত া 

(সকল) িড় াম। 
 
 
 

       চলমান পাতা-৬ 
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          7। ই-নামজারী মাক মা সং া ঃ 
 

আেলাচনা িস া  বা বায়ন 
িম ম ণালয় অিধশাখা-২ (মাঠ শাসন) এর  ১৩/১২/২০১৭ ি ঃ তািরেখর ৩১.০০.০০০০.০৪৬.০৬.০৪৮.১২ 

৮৪৯ নং ারেক জলা রাজ  সভায় ই-নামজারী কায ম অ  করার িনেদ শনা রেয়েছ। িম ম ণালেয়র 
িনেদ শনা অ যায়ী বতমােন িড় াম জলার উিল র, রাজারহাট ও লবাড়ী উপেজলায় ইেতামে  ই- নামজারী 
(ই- িমউেটশন) কায ম  করা হেয়েছ। অিতির  জলা শাসক (রাজ ) সভায় অবিহত কেরন য, ই-
িমউেটশন সং া  িতেবদন রাজারহাট উপেজলা হেত পাওয়া যায়িন। রাজারহাট উপেজলা হেত ই-িমউেটশন 
সং া  িতেবদন না পাওয়ায় সভাপিত অসে াষ কাশ কেরন। এখন থেক িতমােস িনয়িমত থকভােব  ই-
িমউেটশন সং া  মািসক িতেবদন রণ করার জ  সংি  সকলেক িনেদ শনা দান কেরন। সভাপিত বেলন 

িম ব াপনায় ই- নামজাির সবা এক  ণ জনবা ব সবা। ই-িমউেটশন ি য়ায় সবা ত াশীগণ 
ঘের বেসই অথবা িনকট  িডিজটাল স াের িগেয় নামজারীর জ  আেবদন করেত পােরন এবং কম সমেয়, কম 
খরেচ এবং ভাগাি িবহীন উ  সবা হণ করেত পােরন। সভাপিত িম ম ণালেয়র িনেদ শনা মাতােবক  
আগামী ন/২০১৮ মােসর মে  িড় াম জলার সকল উপেজলায় ই- নামজাির বা বায়েনর জ  অিতির  
জলা শাসক (রাজ ) এবং সহকারী কিমশনার( িম)গণেক  পরামশ  দান কেরন। 

১। ই-নামজারী কেসর দােয়র 
ও িন ি   সং া  িববরণী 
ছক আকাের থক থকভােব 

িতমােসর ১ তািরেখর মে  
রণ করেত হেব। 

২। িম ম ণালেয়র িনেদ শনা 
মাতােবক  আগামী ন/২০১৮ 

মােসর মে  িড় াম জলার 
সকল উপেজলায় ই- নামজাির 
বা বায়ন করেত হেব। 

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

কিমশনার ( িম)(সকল), 
িড় াম। 

 

              

             ই-নামজারী সং া  িববরণীঃ মাচ,২০১৮ মাস 
 

ঃ নং উপেজলার নাম িবগত মাস পয  
ম ি ত 

অিন  কেসর 
সং া 

চলিত মােস 
দােয়র ত কেসর 
সং া 

মাট কেসর 
সং া 

চলিত মােস 
িন ি ত 
কেসর সং া 

অবিশ  অিন  
কেসর সং া 

ম  
 

(৭-৯) (৮-১০) 

১ম 
ভাগ 

২য় 
ভাগ 

১ম 
ভাগ 

২য় 
ভাগ 

১ম 
ভাগ 

২য় 
ভাগ 

১ম 
ভাগ 

২য় 
ভাগ 

১ম 
ভাগ 

২য় 
ভাগ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
১ লবাড়ী ৯৫ - - - ৯৫ - - - ৯৫ -  
২ উিল র ২৩৮ - ৮৮ - ৩২৬ - ১২৭ - ১৯৯ -  

৩ রাজারহাট - - - - - - - - - - িতেবদন 
পাওয়া যায়িন। 

 

           ০৮(ক)। ২০১৭-১৮ অথ বছেরর িম উ য়ন কেরর আদায়(সাধারণ ): 
 

আেলাচনা িস া  বা বায়ন 
উপেজলার 
নাম  

মােসর নাম  দাবী চলিত মােসর 
আদায়  

ি ত আদায় আদােয়র হার 

িড় াম 
সদর 

মাচ/১৮ ৫৭৮৩৩১১ ৯৭১৯৪৩ ৩৫২৯৬৯৮ ৬১.০০% 

মাচ/১৭ ৫৬১৪০২৫ ৫৫৪৩৯৮ ৩০৫০৭০৫ ৫৪.৩৪% 

নােগ রী 
মাচ/১৮ ৩৬৯৪২৭১ ২৭১৫৫০ ২২৬৯৪১১ ৬১.৪৩% 

মাচ/১৭ ৩৬০৩২৮১ ৩৫৪৫২৩ ২১৪৫৬৫২ ৫৯.৫৪% 

ামারী 
মাচ/১৮ ২৩১৪৩৬৩ ২৮২৪০৮ ১৮১৭৬১৭ ৭৮.৫৪% 

মাচ/১৭ ২৩০২০১৮ ২৪১৮৬৭ ১৮৬৬৯৪৪ ৮১.১০% 

লবাড়ী 
মাচ/১৮ ১৫৫৯৪১৭ ২২৭৭৭০ ১৫০৬৬৬৬ ৭৬.৮৯% 

মাচ/১৭ ১৯৫২২৪৫ ২০৮৫৮৪ ১৫৫৭৭০৪ ৭৯.৭৯% 

রাজারহাট 
মাচ/১৮ ২৮১০৪৯৬ ২৭৬৯৪৯ ২১৪৫৪৪২ ৭৬.৩৩% 

মাচ/১৭ ২৩৮১২৫২ ২৫২৯৫৬ ২০৬৭৩৩১ ৮৬.৮১% 

উিল র 
মাচ/১৮ ৪৪৫৬৬৪৪ ৪১০৯৮৯ ৯০৫৫৩২ ৭০.৬১% 
মাচ/১৭ ৪২১৪৮৫২ ৩৬৯১৮১ ২৭১২৯৬৭ ৬৪.৩৬% 

িচলমারী 
মাচ/১৮ ১৩৮৯২৬২ ১০১৬৬২ ১০০৭১৯৪ ৭২.০০% 

মাচ/১৭ ১২৭৩২১৫ ১২৭৩৯৬ ৮৯৪০৭১ ৭০.২২% 

রৗমারী 
মাচ/১৮ ৩৭৪৫৯৫৯ ৩২০২৩০ ৩৬২৪৬৯৯ ৯৬.৭৬% 

মাচ/১৭ ৩৪০১৫৭৪ ৩১০১৮১ ৩১১৮৩০৮ ৯১.৬৭% 

রািজব র 
মাচ/১৮ ১৩৫০৬৮০ ৯৮৬৫৮ ৯৭১০৯৮ ৭১.৮৯% 

মাচ/১৭ ১৩৮২৬০০ ১১৯৮২৮ ১০১৬৪০৫ ৭৩.৫১% 

সব েমাট 
মাচ/১৮ ২৭৫০৪৪০৩ ২৯৬২১৫৯ ২০০১৮৯৯৬ ৭২.৭৮% 
মাচ/১৭ ২৬১২৫১৬২ ২৫৩৮৯১৪ ১৮৪৩০০৮৭ ৭০.৫৪% 

 

া  িতেবদেন দখা যায়, গত বছেরর লনায় আদায় িক টা বশী হেলও িনধ ািরত টােগ ট অ যায়ী আদােয়র হার 
মাচ/১৮ মােস ৮০% িছল যা রৗমারী তীত অ  কান উপেজলায় রণ না হওয়ায় সভাপিত অসে াষ কাশ কেরন। 
২০১৭-১৮ অথ বছেরর িম উ য়ন কেরর দািব মাতােবক ম ২০১৮ মােসর মে  ১০০% আদায় িনি তকে  এি ল/১৮ 
মােস ৯০% আদায় রেণর িনিম  কম পিরক না ত কের বািষ ক কম স াদন ি  (APA) অ য়ায়ী ল মা া 

রেণর জ  আদােয় তৎপর হেত উপেজলা িনব াহী অিফসার/সহকারী কিমশনার ( িম)সকলেক পরামশ  দান কেরন। 
িড় াম, উিল র ও নােগ রী পৗর িম অিফেসর িম উ য়ন কেরর দািবর পিরমাণ লনা লকভােব বশী হওয়ায় 

িবগত বছেররর ায় আদােয়র ােথ    অিধে  থেক অিধক লাকবল পৗর িম অিফেস  িনেয়াগ কের আদােয়র 
জার তৎপরতা চালােত  উপেজলা িনব াহী অিফসার/সহকারী কিমশনার( িম)গণেক অ েরাধ কেরন। এছাড়া চলিত 

অথ বছের আদায় ত টাকার িহসাব িববরণী/ চালান শতভাগ অনলাইেন যাচাইঅে  রিজ াের িলিপব   করেত সহকারী 
কিমশনার ( িম)/ইউিনয়ন িম সহকারী কম কত াগণেক িনেদ শনা দান কেরন।  

১। চলিত ২০১৭-১৮ অথ 
বছেরর িনধ ারণ ত 
সাধারেণর িম উ য়ন 
ক রর দািবর িবপরীেত 
ম ২০১৮ মােসর মে  

১০০% আদায় 
িনি তকে  এি ল/১৮ 
মােস ৯০% আদায় 

রেণর িনিম  
কম পিরক না হণ 
করেত হেব। 
২। িড় াম, উিল র ও 
নােগ রী পৗর িম 
অিফেসর িম উ য়ন 
কেরর দািবর পিরমাণ 

লনা লকভােব বশী 
হওয়ায় িবগত বছেররর 

ায় আদােয়র ােথ    
অিধে  থেক অিধক 
লাকবল পৗর িম অিফেস 

িনেয়াগ কের আদােয়র 
জার তৎপরতা চালােত 

হেব। 
 

 
৩। চলিত অথ  বছেরর 
আদায় ত টাকার িহসাব 
িববরণী / চালান শতভাগ 
অনলাইেন যাচাইঅে  
রিজ াের িলিপব   

িনি ত করেত হেব। 
  
 
 
 

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

 
 

 
২-৩। সহকারী 
কিমশনার ( িম) / 
ইউিনয়ন িম 
সহকারী কম কতা 
(সকল), িড় াম।  
 
 

 
 [ 
 
 
 
 
 

চলমান পাতা-৭ 



 

-৭- 
          ০৮(খ)। ২০১৭-১৮ অথ বছেরর িম উ য়ন কেরর আদায় (সং া):মাচ  ২০১৮  
 

 

আেলাচনা িস া  বা বায়ন 
 

উপেজলার নাম  মােসর নাম  দাবী চলিত মােসর 
আদায়  

ি ত 
আদায় 

আদােয়র 
হার 

িড় াম সদর 
মাচ/১৮ ৩৪১৪৪৮৯ ৪২০২০ ২৫৪৬৮১ ১৫.৯৫% 
মাচ/১৭ ৩১৩৭৯১২ ৩৫০০০ ১৪৮৯০২ ০৩.৬৬% 

নােগ রী 
মাচ/১৮ ৪৫৪৮৪৪ - ৭১৫৭৬ ১৫.৭৩% 
মাচ/১৭ ৫০৯২১৬ ১৪৯০ ৩৯০৯০ ০৭.৬৭% 

ামারী 
মাচ/১৮ ৪০৮৮২১ ৩৪১২৫ ৪৬০০৯ ১১.২৫% 
মাচ/১৭ ৩৯৪০৯৫ - - - 

লবাড়ী 
মাচ/১৮ ২৩৮২০৮ - ৩২,৮৩৫ ০৪.০৮% 

মাচ/১৭ ১৬৭৭৯৭ - ২৫০০ ০১.৪৯% 

রাজারহাট 
মাচ/১৮ ৪৩০৭৪০৫ ১৯৭৫২ ৫৮০৪২ ০১.৩৪% 
মাচ/১৭ ৪১৭০৭৮৮ ৭৩০০ ২০৮৫৪ ০০.৫০% 

উিল র 
মাচ/১৮ ৬৩৮০৫৬৭ ১৪৫৩০ ৬৭৭০১ ০১.০৬% 
মাচ/১৭ ৫৫৩৪৯৬৬ ২৬৭৪ ১৫৪৯৯৬ ০২.৮০% 

িচলমারী 
মাচ/১৮ ৩৯৯৭২০ ১৮০২০ ১৫১৪৩২ ৩৮.০০% 
মাচ/১৭ ৩৪৫১১০ ১৪২৪৭ ১২৮৫১২ ৩৭.২৩% 

রৗমারী 
মাচ/১৮ ১৪১৪৩৮ - ৩৫০০ ০২.৪৭% 
মাচ/১৭ ২০৬৪২০ - ২০০০ ০০.৯৬% 

রািজব র 
মাচ/১৮ ১০৮৫৯৪ ৫০০০ ১২৫৯৭ ১১.৬০% 
মাচ/১৭ ৭৩৮৪৪ ৫০০০ ২০১৯২ ২৭.৩৪% 

সব েমাট 
মাচ/১৮ ১৫৮৫৪০৮৬ ১৩৩৪৪৭ ৭৪০৩৯৩ ০৪.৬৭% 
মাচ/১৭ ১৪৫৪০১৪৮ ৬৫৭১১ ৫১৭০৪৬ ০৩.৫৫% 

  

া  িতেবদেন দখা যায়, গত ২০১৬-২০১৭ অথ বছের  মাচ/২০১৭ মােস সং ার আদায় িছল ৬৫,৭১১/- 
টাকা এবং চলিত অথ  বছের মাচ/২০১৮ মােস আদায় হেয়েছ ১,৩৩,৪৪৭/- টাকা। গত বছর মাচ/২০১৭ মাস 
পয  ি ত আদায় িছল ৫,১৭,০৪৬/- টাকা আদােয়র হার ০৩.৫৫%। এ বছর এ যাবৎ ি ত আদায় 
৭,৪০,৩৯৩/-টাকা। আদােয়র হার ০৪.৬৭% । সভাপিত সং ার দািব বছেরর  থেক আদােয়র জার েচ া 
চালা নার িনেদ শনা দান কেরন।িতিন  উপেজলা পয ােয় িবিভ  সং ার ধানেক ইউিনয়ন িম অিফসিভি ক 
সং ার দািবর পিরমাণ উে খ ব ক প  দান কের অ িলিপ এ অিফেস রণ করেত সহকারী কিমশনার 
( িম)গণেক অ েরাধ জানান। য সকল সং া এখনও িম উ য়ন কর পিরেশাধ কেরিন স সকল সং ার 

ধানেক িনেয় আেলাচনার মা েম  িম উ য়ন কর আদােয়র িবষেয় েয়াজনীয় ব া হেণর জ  
উপেজলা িনব াহী অিফসার/সহকারী কিমশনার ( িম)গণেক িনেদ শনা দান কেরন। এছাড়াও   অিধে ে র 
সং ার িম উ য়ন কর আদােয়র িনিম  সংি  সং ার িনকট িম উ য়ন কর দাবী’র পিরমাণ জলা উ য়ন 
সম য় কিম ’র সভায় আেলাচনা করার জ  উপেজলা িনব াহী অিফসারগণেক পরামশ  দান কেরন।   
 

১। ম ণালয়িভি ক  
উপেজলা পয ােয় িবিভ  
সং া ধানেদর দািবর 
পিরমাণ উে খ ব ক প  

রণ কের  অ িলিপ এ 
অিফেস রণ িনি ত 
করেত হেব।  
২। সং ার িম উ য়ন 
কর আদােয়র তৎপরতা 
ি র ল  সংি  

সং ার ানীয় 
িতিনিধর সােথ 
ি গত যাগােযাগ 

করেত হেব। 
৩।   অিধে ে র 
সং ার িম উ য়ন কর 
আদােয়র িনিম  সংি  
সং ার িনকট িম 
উ য়ন কর দাবী’র  
পিরমাণ  জলা উ য়ন 
সম য় কিম ’র সভায় 
আেলাচনা করেত হেব। 
   

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

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

 

          ০৯। অিপ ত স ি র দািব ও আদায় সং া : 
 
 

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

স ি র পিরমাণ ৭২৫৩.৬৫৬৭ একর। ইজারা ত স ি র পিরমাণ  
১৩৩.১৯০ একর। ২০১৭-২০১৮ অথ  বছের অিপ ত স ি র বেকয়া দািব 
৬,০৫,২৮৭/-টাকা, হাল দািব ২,৪৯,২৮৯/- টাকা এবং মাট দািব 
৮,৫৪,৫৭৬/- টাকা। চলিত মােস  আদায় ৭৪,১৫৭/- টাকা এবং ি ত 
আদায় ২,৩০,৯৫৪/-  টাকা। আদােয়র হার ২৭.০৩%। আদােয়র হার 
সে াষজনক নয় মেম সভাপিত অসে াষ কাশ কেরন। 
সভাপিত, লীজ হীতােদর ছিবসহ তািলকা/ডাটােবইস েতর উপর 
িবেশষ ােরাপ কেরন। িতিন িভিপ স ি র অৈবধ দখলকারীর 
তািলকা এবং যারা লীজ িনেয়েছন তারা ভাগদখল করেছন িকনা স 
িবষেয় ত  এ অিফেস রণ করেত উপেজলা িনব াহী অিফসার ও 
সহকারী কিমশনার ( িম) গণেক িনেদ শনা দান কেরন। িতিন অিপ ত 
স ি  লীজ নবায়েনর িবষেয় ােরাপ কেরন এবং লীজ নবায়েনর 

ে  সংি  লীিজগণেক  না শ দান ও ৩ (িতন) বছেরর ঊে  
নবায়েনর ে  সেরজিমন তদ  করার পরামশ দান কেরন। অিপ ত 
স ি  সরকােরর দখল বজায় রাখার ােথ দীঘ িদন বেকয়াধারী 
লীিজেদর িনকট বেকয়া আদােয়র কায কর পদে প হেণর জ  
উপেজলা িনব াহী অিফসার ও সহকারী কিমশনার ( িম) গণেক অ রাধ 
কেরন। লীজবিহ ত কান অিপ ত স ি  থাকেল তার তািলকা ণয়ন 
করেত এবং উ  স ি েত কান অৈবধ দখলদার থাকেল উে েদর 

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

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

িড় াম। 
৪। অিতির  জলা শাসক (রাজ ), 

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

িড় াম। 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

চলমান পাতা-৮ 
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          10। হাট-বাজােরর পিরেফির সং া ঃ 
 

আেলাচনা িস া  বা বায়ন 
া  িতেবদেন দখা যায় এ জলায় মাট হাটবাজােরর 

সং া ১৬৪ । িবেবচ  মাস পয  পিরেফির  হাট-
বাজােরর সং া ১৪৩ । সভায় উপেজলািভি ক  িতেবদন 
পয ােলাচনায় দখা যায় উিল র উপেজলায় পিরেফির  
নয় এমন ০৭ , িড় াম সদের ০৮ , রাজারহােট ০২ , 
রৗমারীেত ০৪  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 মেম সহকারী 
কিমশনার ( িম), িড় াম সদর িতেবদেন জািনেয়েছন। 

িড় াম সদর, উিল র,রাজারহাট ও রৗমারী উপেজলায় 
যসব ক ােল ার  হােটর পিরেফির হয়িন ত র উপেজলার 

সােভয়ার ও সংি  ইউিনয়ন িম সহকারী কম কতা ারা 
সেরজিমন তদ  কের সকল ত  উপা সহ স া  সং ক 
সসব হােটর পিরেফির অ েমাদেনর াব জ িরিভি েত এ 

কায ালেয় রণ করার জ   সংি  সহকারী কিমশনার 
( িম) গণেক  িনেদ শনা দান কেরন। হাট পিরেফির  না 
হওয়ার ফেল সরকার রাজ  হারাে । পিরেফির 
সংেশাধনেযা  হেল ত সংেশাধন াব রেণর জ  
সভাপিত পরামশ  দান কেরন। উপেজলািভি ক হাট 
পিরেফিরর িব ািরত ত  আগামী সভার েব ই এ অিফেস 
রণ করার জ  সহকারী কিমশনার ( িম)গণেক িনেদ শনা 

দান কেরন। িতিন হাট-বাজােরর চাি না িভ র জিম 
বে াব  কায ম হণ করাসহ কউ অৈবধভােব দখেল 
থাকেল িবিধ মাতােবক উে দ ব ক বে াব  দান করা 
যেত পাের মেম  অিভমত  কেরন। িবেবচ  মােস 

নােগ রী তীত অ  কান উপেজলা  হেত বে াব  নিথ এ 
কায ালেয়  না পাওয়ায় সভায় অসে াষ কাশ কেরন। িতিন 
আগামী সভার েব ই িত  উপেজলা হেত কমপে  ৫  
কের বে াব  নিথ এ অিফেস রণ করেত উপেজলা িনব াহী 
অিফসারগণেক নরায় িনেদ শনা  দান কেরন।                                                                                    

১। যসব ক ােল ার  হােটর 
পিরেফির হয়িন নীিতমালা 

অ যায়ী সসব হােটর পিরেফির 
কায ম ত স  করেত হেব। 
পিরেফির সংেশাধনেযা  হেল 
ত সংেশাধন াব রণ করেত 

হেব। উপেজলািভি ক হাট 
পিরেফিরর িব ািরত ত  

আগামী সভার েব ই এ অিফেস 
রণ করেত হেব। 

 
২। 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। 
 
৩। কান হােটর পিরেফির করার 

ে  সম া থাকেল িমস কস 
 কের নানীর মা েম িবিধ 

মাতােবক ব া  হণ করেত 
হেব। 
৪। আগামী সভার েব ই িত  
উপেজলা হেত কমপে  ৫  কের 
বে াব  নিথ এ অিফেস রণ 
করেত হেব 

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

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

 

          ১১। জলমহাল সং া ঃ 
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 া ৯ । এ কায ালয় হেত 
ইজারা দান ত জলমহােলর সং া ১১ । ইজারা দানেযা  
জলমহােলর সং া ০৪ । অবিশ  ০৬  জলমহােলর মে   মামলা 
চলমান ০৩ েত,  ভরাট হওয়ার কারেণ ইজারা কায ম ব  রেয়েছ 
০১ েত এবং নদীগেভ িবলীন ২ । ইজারা দান ত ১১  জলমহাল 
হেত ১৪২৪  বাংলা সেনর া  আয়  ৭০,৭১,৫৬৩/- টাকা। ২০ (িবশ) 
একেরর িনে  মাট জলমহােলর সং া ৯৫ । ইজারা বিহ ত কান 
জলাশয় থাকেল নীিতমালা অ যায়ী স েলার খাস কােলকশেনর 
মা েম আদায় ত অথ সরকাির কাষাগাের জমাদান িনি ত কের এ 
অিফসেক অবিহত করার জ  সংি  উপেজলা িনব াহী অিফসারগণেক 
পরামশ  দান কেরন। ২০ একেরর উে  জলাশেয়র িব ািরত ত  
এবং ইজারাধীন, ইজারা বিহ ত জলাশেয়র ত  িতসভায় রিভিনউ 
ড  কােল র উপ াপন করেবন। উপেজলায় িক পিরমাণ জলাশয় 

ইজারােযা  রেয়েছ তার ইউিনয়নিভি ক ত  িতমােস উপেজলা 
িনব াহী অিফসারগণেক এ কায ালেয় রণ করার জ  সভাপিত 
িনেদ শনা দান কেরন। 

১। ২০ একেরর িনেচর য সব জলমহােলর 
ইজারা দান স ব হয়িন স েলার খাস 
কােলকশেনর মা েম আদায় ত অথ 
সরকাির কাষাগাের জমাদান িনি ত 
কের এ অিফসেক অবিহত করেত হেব। 
২। ২০ একেরর উে  জলাশেয়র িব ািরত 
ত  এবং ইজারাধীন, ইজারা বিহ ত 
জলাশেয়র ত  িতসভায় উপ াপন 
করেত হেব।  উপেজলায় িক পিরমাণ 
জলাশয় ইজারােযা  রেয়েছ তার 
ইউিনয়নিভি ক ত  িতমােস  এ 
কায ালেয় রণ করেত হেব। 
 

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

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

  
 

চলমান পাতা-৯ 
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           ১2। এল এ কস সং া ঃ 
 

 

আেলাচনা িস া  বা বায়ন 
অিতির  িম অিধ হণ কম কতা, িড় াম জানান, ১৯৪৮ সেনর জ রী ম দখল 
আইেনর আওতায় মাট এল, এ কেসর সং া ৩৮৪ , গেজেট কািশত এল এ কেসর 
সং া ১৬৯ । গেজেট রণ ত এল এ কেসর সং া ১৬১ । বািতল ত এল, এ 
কেসর সং া ০৬ । ৪৮  অিন  এল এ কেসর ক  বা বায়েনর ত য়নপ  চেয় 
ত াশী সং া বরাবর প  দয়া হেয়েছ মেম অিতির  িম অিধ হণ কম কত া জানান। 

সভাপিত ক  বা বায়েনর ত য়নপ  রেণর জ  তািগদ প  দােনর পরামশ দন। 
গেজেট কািশত ১৬৯  কেসর মে  ৩৩  কেসর নামজারী করা হয়িন, অবিশ  
কেসর গেজেটর  কিপ সং হ সােপে  নামজারী করা হেব মেম  অিতির  িম 

অিধ হণ কম কতা জানান। গেজেট কািশত য সকল এল, এ কেসর তফিসল  
স ি র নামজারী হয়িন স সকল এর, এ কেসর তফিসল  স ি  নামজারী 
কায ম হণ ব ক আগামী সভার েব  িন ি করেণর েয়াজনীয় ব া হণ কের 

িতেবদন রেণর জ  িম অিধ হণ কম কতােক অ েরাধ কেরন। আেলাচনাে  
সভাপিত গেজট সং হ ব ক ত নামজািরর ব া হ ণর পরামশ  দান কেরন। 
সভাপিত গেজেট রণ ত এল এ কেসর িবষেয় সংি  অিফেস প  দােনর জ   

িম অিধ হণ কম কতা, িড় ামেক িনেদ শনা দান কেরন। 
 

১৯৮২ সেনর াবর স ি  অিধ হণ ও ম দখল অ ােদশ এর আওতায় ৩৩৩  এল, 
এ কেসর মে  গেজেট কািশত এল, এ কেসর সং া ২৯০ । গেজেট রণ ত এল 
এ কেসর সং া ৩২ । চলমান এল, এ কেসর সং া ১১ । গেজেট কািশত ২৯০   
এল, এ কেসর মে  ২৭২ র নামজারী স  হেয়েছ মেম সভায় জানােনা হয় । 
গেজেট িরতেকস িলর মে  ইেতামে  গেজট কািশত হেয়েছ িক না স িবষেয় 
খ জ নয়া হে । সভাপিত এল, এ কেসর গেজেটর িভি েত সংি  ত াশী সং ার 

নােম অিধ হণ ত জিমর নামজারী স াদন করার জ  সংি েদর িনেদ শ দান 
কেরন। এল,এ কেসর রিজ ার হালনাগাদ রাখার জ ও িনেদ শনা দান কেরন। এল, এ 
শাখায় রি ত এল, এ কেসর গেজটসম হ জলা ওেয়ব পাট াল 
(www.kurigram.gov.bd) এ আপেলাড করার জ  অিতির  িম অিধ হণ 
কম কতােক িনেদ শনা দান কেরন। 

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

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

েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব। 
২। এল, এ শাখায় রি ত এল, এ 
কেসর গেজটসম হ জলা ওেয়ব 
পাট াল 

(www.kurigram.gov.bd) 
এ আপেলাড করেত হেব। 
 

১-২। িম অিধ হণ 
কম কতা, িড় াম। 
৩। অিতির  িম অিধ হণ 
কম কতা, িড় াম। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

             ১3। সরকাির স ি  সং া  দওয়ািন মামলা:মাচ  ২০১৮ 
 

আেলাচনা িস া  বা বায়ন 
সহকারী কিমশনার, আরএম শাখা ক ক দািখল ত িতেবদন পয ােলাচনায় 
দখা যায় মাচ/২০১৮ মাস পয  খাস জিম সং া  ল মামলা ১০২১ 
,সরকার পে  িন ি  ০২ ,অিন  মামলার সং া ১০১৯ , আিপল 

মামলা ১১৯ । অিপ ত স ি  সং া  ল মামলা ১০০৯ , অিন  
মামলার সং া ১০০৯ , এবং আিপল ০৩ । মাচ ২০১৮ মােস সরকােরর  
িবপে  কান মামলা িন ি  হয়িন। সভাপিত ইেতা: েব সরকােরর পে  রায় 
হওয়া মামলা  জিমর দখল সরকােরর অ েল হণ কের আগামী সভায় 
তার ত  উপ াপেনর জ  সহকারী কিমশনার( িম)গণেক  িনেদ শনা দান 
কেরন। এ ছাড়াও সরকার িবপে  রায়/িড ী ত মামলাস হ তামািদ ময়ােদর 
মে ই ছািন/আপীল/িরিভশন দােয়েরর েয়াজনীয় ব া হেণর জ  পরামশ  

দান কেরন। সরকাির াথ সংি  মামলার িবষেয় আদালেত সা  িদেত 
আসার আেগ ইউিনয়ন িম সহকারী কম কতাগণেক উপেজলা িনব াহী অিফসার 
ও সহকারী কিমশনার ( িম) গণেক অবগত করার  িনেদ শনাও দান  কেরন। 
সভাপিত ০৩ মােসর অিধক পি ং এস,এফ আগািম সভার েব ই উপেজলা 
পয ােয় িন ি  কের ে র কাটায় িনেয় আসা িনি ৎ করেত এবং পি ং 
এস এফ এর ত  আগামী ৭ (সাত) িদেনর মে  এ অিফেস রণ করার জ  
সহকারী কিমশনার( িম)গণেক িনেদ শনা দান কেরন। সরকাির াথ সংি  
মামলার পির ি েত ত রকড সরবরােহর েয়াজনীয় ব া হণ করেত 
সভাপিত সহকারী কিমশনার,  রকড ম শাখােক পরামশ দান কেরন। এস 
এফ মা  অ ায়ন পে  সীমাব  না রেখ সরকাির াথ থাকা/ না থাকার 
িবষয়  িব ািরত িববরেণ উে খ করাসহ েয়াজনীয় কাগজপ ািদ সংেযাজন 
করেত উপেজলা িনব াহী অিফসার ও সহকারী কিমশনার ( িম) গণেক 
অ েরাধ কেরন। িতিন এস এফ রেণ সেবা   অ ািধকার  িদেত উপেজলা 
িনব াহী অিফসার ও সহকারী কিমশনার ( িম)গণেক পরামশ দান কেরন। 
সভাপিত মামলার তািলকা আর এম শাখা হেত সং হ ব ক  পি ং এস এফ 
এর জবাব রেণর িবষেয় সহকারী কিমশনার ( িম) গণেক পরামশ দান 
কেরন। মািসক জলা রাজ  সে লেন িব  িজিপ ও িভিপ কৗ লী, 

িড় ামেক িনয়িমত উপি ত থাকার জ  সভাপিত অ েরাধ কেরন। 
 

১। সরকাির াথ সংি  মামলায় যন সরকাির 
াথ   না হয় স িবষেয় সেচ  থাকেত হেব। 

২। সরকােরর িবপে  রায় ত মামলার আপীেলর 
েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব।    

 ৩। মামলার িবষেয়  সা  িদেত আসার আেগ 
মামলা স েক অবগত হেত হেব। এস এফ  
সহকাের িলখেত হেব এবং তােত িস এস, এস এ 
ও আর এস রকড এর ত  সি েবিশত করেত 
হেব এবং  সা  দওয়ার আেগ আর এম শাখা 
হেত ত  সং হ কের সা  দবার পর নরায় 
আর এম শাখা ক অ গিত অবিহত করেত হেব। 
৪। ৩ 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। এস এফ মা  অ ায়ন পে  সীমাব  না 
রেখ সরকাির াথ থাকা/ না থাকার িবষয়  

িব ািরত িববরেণ উে খ করাসহ েয়াজনীয় 
কাগজপ ািদ সংেযাজন করেত উপেজলা িনব াহী 
অিফসার ও সহকারী কিমশনার ( িম) গণেক 
অ েরাধ কেরন। 
৬। মামলার তািলকা আর এম শাখা হেত 
সং হ ব ক পি ং এস এফ এর জবাব জ ির 

রণ িনি ৎ  করেত হেব।   
৭। মািসক জলা রাজ  সে লেন িব  িজিপ ও 
িভিপ কৗ লী, িড় ামেক িনয়িমত উপি ত 
থাকেত হেব। 

১-২। িব  সরকাির 
কৗ িল, িড় াম। 

 
 
৩। সহকারী কিমশনার 
( িম) /সহকারী কিমশনার 
(আর,এম) / ইউিনয়ন িম 
সহকারী কম কতা/ 
ইউিনয়ন িম উপ-
সহকারী কম কতা (সকল), 

িড় াম। 
 
৪-৫। সহকারী কিমশনার 
( িম), সকল, িড় াম ।   
 
৬। সহকারী কিমশনার 
( িম) সকল, িড় াম/ 
ইউিনয়ন িম সহকারী/ 
উপ-সহকারী কম কতা 
(সকল), িড় াম/ সংি  
সহকারী। 
৭। িব  িজিপ ও িভিপ 
কৗ লী, িড় াম। 

                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

চলমান পাতা-১০ 



 

-১০- 
          ১4। র  সা িফেকট মামলা সং াঃ   
 

আেলাচনা িস া  বা বায়ন 
সভায় র  সা িফেকট মামলার বিণ ত ত  অ যায়ী দখা যায় মাচ 
২০১৮ মাস পয  অিন ি ত র  সা িফেকট মামলার সং া 
১০৬ ,িবপরীেত দািবর পিরমাণ ১৫,৭৭,২৫৯/-টাকা। চলিত মােস 
উিল র উপেজলায় ০৩  মামলা িন ি  হেয়েছ আদায় ত টাকার 
পিরমাণ ১২,১০০/- টাকা। অ  কান উপেজলায় র  সা িফেকট 
মামলা িন ি  না হওয়ার কারেণ  সভাপিত অসে াষ কাশ কেরন। 
উিল র উপেজলা িতত অ  কান উপেজলায় র  সা িফেকট 
মামলা দােয়র না হওয়ার িবষয়  খিতেয় দখেত উপেজলা িনব াহী 
অিফসার(সকল), িড় ামেক িনেদ শনা দান কেরন। সভাপিত 
অিন ি ত র  সা িফেকট মামলা ততম সমেয় িন ি করেণ 
এখন থেক স ােহ ০১ িদন  ধায কের র সা িফেকট আদালেতর 
কায ম পিরচালনার জ  সহকারী কিমশনার ( িম) গণেক পরামশ  
দান কেরন। স ক সমেয় তদ  িতেবদন রণ, মামলা 

িন ি করণ, উভয় পে র নানী হণাে  মামলা ত িন ি র 
জ  সহকারী কিমশনার ( িম) গণেক িনেদ শনা দান করা হয়। 
সরকাির দাবী আদায় আইন, ১৯১৩ অ যায়ী বেকয়া আদায়েযা  
হাি ং এর িবপরীেত র  সা িফেকট মামলা দােয়র িনি ত 

করার জ  সা িফেকট অিফসারগণেক অ েরাধ কেরন।   
উপেজলার অিন  র  সা িফেকট মামলা িন ি েত অিধকতর 
মেনােযাগী হওয়াসহ মািসক িন ি র ল মা া িনধ ারণ করেত 
সহকারী কিমশনার ( িম)গণেক পরামশ  দান কেরন। িতিন র  
সা িফেকট মামলা  জিমর নামজারী অ েমাদেনর িবষেয় সতক 
থাকার জ  এবং ইউিনয়ন িম অিফসস হ পিরদশ নকােল সংি  
রিজ ারস হ সহকাের যাচাই করার জ  

দািয় রত/পিরদশ নকারী কম কতােক অ েরাধ কেরন।  

১। র  সা িফেকট মামলার িন ি করেণ 
স ােহ ০১ িদন আলাদাভােব ধায কের  
আদালেতর কায ম পিরচালনা করেত হেব।    

২। অিন ি ত র  সা িফেকট মামলার  
৭০% চলিত অথ  বছের িন ি  িনি ত 
করেত হেব।  
৩। সরকাির দািব আদায় আইন ১৯১৩ 
অ যায়ী বেকয় আদায়েযা  হাি ং এর 
িবপরীেত  িম উ য়ন কর আদােয়র ােথ 
যথাসমেয় র  সা িফেকট মামলা দােয়র 
করার জ  সা িফেকট অিফসারগণ 
ইউিনয়ন িম  সহকারী কম কতা/দািয় া  
ইউিনয়ন    িম উপ-সহকারী কম কতােক 
েয়াজনীয় িনেদ শনা দান করেবন। 

 ৪। কান উপেজলায় র  সা িফেকট 
দােয়র না হওয়ার িবষয়  খিতেয় দখেত  
হেব এবং বড় বড় বেকয়াধারীেদর িব ে  
র  সা িফেকট মামলা দােয়র করেত হেব। 

৫।   উপেজলার অিন  র  
সা িফেকট মামলা িন ি েত অিধকতর 
মেনােযাগীসহগ হওয়াসহ মািসক িন ি র 
ল মা া িনধ ারণ করেত 
৬। র  সা িফেকট মামলা  জিমর 
নামজারী অ েমাদেনর িবষেয় সতক থাকেত 
হেব এবং ইউিনয়ন িম অিফসস হ 
পিরদশ নকােল সংি  রিজ ারস হ 

সহকাের যাচাই করেত হেব। 

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

িড় াম। 
 

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

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

৬। অিতির  জলা 
শাসক (রাজ )/উপেজলা 

িনব াহী অিফসার/ সহকারী 
কিমশনার ( িম)(সকল), 

িড় াম ও সংি  সকল 
কম কতা। 
 
 
 
  
  
 
 

                         
 

           ১5।   জনােরল সা িফেকট মামলা সং াঃ  
 

 

আেলাচনা িস া  বা বায়ন 
সভায় জনােরল সা িফেকট মামলা সং া  িববরণী পয ােলাচনায় 
দখা যায় য, মাচ ২০১৮ মাস পয   মাট মাক মার সং া 

২৭৬৮ , িবপরীেত দািবর পিরমাণ ১৬,৩৯,১০,৭৯৬/৬৪ টাকা। 
চলিত মােস জলা শাসেকর কায ালয়, িড় াম এ ০৩ , নােগ রী 
উপেজলায় ০২ , উিল র উপেজলায় ০১ ,িচলমারী উপেজলায় 
০১  সহ মাট ০৭   মামলা িন ি  হেয়েছ। িন ি ত 
মামলার িবপরীেত আদায় ৭,৮৩,,৪৫৬/৮০- টাকা। িব ািরত 
আেলাচনাে  সভাপিত অিন  মামলাস হ  ত িন ি করেণ 
উপেজলা িনব াহী অিফসারগণেক িবধামত স ােহ ০১ িদন ধায  
কের সা িফেকট আদালত পিরচালনা করার পরামশ  দান কেরন 
এবং মােস কমপে  ৫  কের মামলা িন ি  করার ল  
িনধ ারেণর পরামশ  দান কেরন। সা িফেকট মামলায়  
এডভ া রাম কাট  িফ কমত নয়া হয় িকনা এবং পা  করা হয় 
িকনা তা যথাযথভােব দখেত জনােরল সা িফেকট অিফসারেক 
পরামশ দান করা হয়। সভাপিত বেলন য, জনােরল সা িফেকট 
মামলা িন ি র িবষয় উপেজলা িষ ঋণ কিম র সভায়  
সহকাের আেলাচনা করা যেত পাের। এ লে  িতিন উপেজলা িষ 
ঋণ কিম র সভা িনয়িমত করার জ  সংি  সকলেক অ েরাধ 
কেরন।  জনােরল সা িফেকট মামলার িন ি র হার  ি সহ 
সা িফেকট মামলা  িচি ত শীষ খাতকেদর িব ে  অ ািধকার 
িভি েত আইনগত ব া হণ অ াহত রাখার জ  িনেদ শনা দন। 
জনােরল সা িফেকট মামলা সরকাির পাওনাদার ক ক া িরত 

পাওনা পিরেশােধর ড েম সহ মামলা িন ি র আেবদন থাকেল 
তা িন ি  করার জ  সভাপিত সংি  সকলেক পরামশ দান 
কেরন। 

১। সরকাির দািব আদায় আইন ১৯১৩ অ যায়ী 
সরকাির পাওনা আদােয়র লে  অিন  
জনােরল সা িফেকট মামলাস হ হেত মােস 

কমপে  ৫  কের মামলা িন ি  করেত হেব ।  
 

২।  স ােহ িবধামত ০১ িদন ধায  কের আদালত 
পিরচালনার মা েম িতমােস কমপে  ০৫  
মামলা  িন ি  করেত হেব।  
 

 

৩।  সা িফেকট মামলায় এডভ া রাম কাট   িফ 
কমত নয়া হয় িকনা এবং পা  করা হয় িকনা 

তা যথাযথভােব যাচাই কের দখেত হেব।  
৪। িনয়িমত উপেজলা িষ ঋণ কিম র সভা 
করেত হেব। 
৫। 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। 
৬। সরকাির পাওনাদার ক ক া িরত পাওনা 
পিরেশােধর ড েম সহ মামলা িন ি র 
আেবদন থাকেল তা িন ি  করেত হেব। 
 

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

  

           চলমান পাতা-১১ 



 

-১১- 
           ১6।  িমস মাক মা সং া ঃ   

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

আেলাচনা িস া  বা বায়ন 
িমস কস িন ি র িবষেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা করা হয়। িড় াম 
সদর, ামারী, উিল র ও রৗমারী উপেজলায় িমস কস িন ি র হার কম হওয়ায় 
িতিন অসে াষ কাশ কেরন। িতন স কভােব নামজারী কস িন ি  না হওয়ার 
কারেণ িমস কেসর সং া ি  পাে  মেম  সভায় অিভমত  কেরন। স ি েত 
িতিন স কভােব নামজারী কস িন ি র উপর  দয়ার জ   সহকারী 
কিমশনার( িম)গণেক িনেদ শনা দান কেরন ও িমস কেসর সং া যেনা ি  না 
পায় স ল  সংি  সকলেক সতক থাকার  অ েরাধ জানান। িতিন অিন  িমস 
কসস েহর িন ি র হার  ততম সমেয় সে াষজনক পয ােয় উ ীত করার জ  

সহকারী কিমশনার ( িম) গণেক িনেদ শনা দন। 

১। িমস কেসর সং া যেনা ি  না 
পায় স ল  সংি  সকলেক সতক 
থেক স কভােব নামজারী করেত 

হেব। 
২। অিন  িমস কসস েহর 
িন ি র হার  ততম সমেয় 
সে াষজনক পয ােয় উ ীত করেত 
হেব। 

১-২। সহকারী কিমশনার( িম) 
(সকল), িড় াম। 

  

 
িমস মাক মা সং া  মাচ/২০১৮ মােসর িববরণীঃ 

 
 

ঃ 
নং 

উপেজলার 
নাম 

ব বত  মাস 
পয  অিন  
িমস মাক মার 
সং া 

চলিত মােস 
দােয়র ত িমস 
মাক মার 

সং া 

মাট িমস 
মাক মার 

সং া 

চলিত মােস 
িন ি ত িমস 
মাক মার 

সং া 

চলিত 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 ১৯৭ ০৬ ২০৩ ০৭ ৭০ ১৯৬ 
২ নােগ রী ৫৮ ০৫ ৬৩ ০১ ১১৫ ৬২ 
৩ ামারী ৬১৬ - ৬১৬ ১৮ ১৭৬ ৫৯৮ 
৪ লবাড়ী ৩৯ - 39 - 13 39 
৫ রাজারহাট ১০ ০২ ১২ ০১ ১০ ১১ 
৬ উিল র ১২২ 08 130 32 124 98 
৭ িচলমারী ০৩ - ০৩ - 11 ০৩ 
৮ রৗমারী ৫৪ ০১ ৫৫ ০৫ ৩৩ ৫০ 
৯ রািজব র ২৯ - ২৯ - 01 ২৯ 

 সব েমাট ১১২৮ ২২ ১১৫০ ৬৪ ৫৫৩ ১০৮৬ 
 

 
 

১6। িবিবধঃ 
(1) সভাপিত িতমােস ০১ (এক)  মৗজার খাস জিমর অৈবধ দখলকােরর তািলকা এবং খাস জিমর বতমান আব া স েক সেরজিমন হাল নাগাদ ত  

নয়েণর িনিম  ইউিনয়ন িম সহকারী কম কতা/ইউিনয়ন িম উপ সহকারী কম কতাগণেক িনেদ শনা দােনর জ  উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল),    
িড় ামেক পরামশ দান কেরন।  

 
    (২)   সভাপিত বেলন বািষ ক কম স াদন ি  অ সাের িনধ ািরত সমেয়র মে  সকল কাজ স  করেল চেকর মান ি সহ  ল মা া অিজত হেব এবং  
           িড় াম জলা রাজ  শাসেনর ভাব িত উ ল হেব। স লে  বছেরর  থেকই কমপিরক না িনধ ারণ কের তা বা বায়েনর জ  িতিন সংি   
           সকলেক িনেদ শনা দন। 
 
    (৩)  িন  আেয়র দশ থেক িন  ম ম আেয়র দেশ উ রেণ সারা দশ াপী ২০-২৫ মাচ,২০১৮ চারািভযােনর অংশ িহেসেব  িবেশষ িম সবা স াহ পালন  
          করা হেয়েছ। এছাড়াও িম ব াপনায় দ তা ি  এবং গিতশীলতা আনয়েনর লে  িবগত বছেরর ায় এ বছেরও ০৮ এি ল থেক  ১৪ এি ল ২০১৮  
          পয  িড় াম জলায় জলা/উপেজলা/ইউিনয়ন পয ােয় “ িম সবা স াহ ২০১৮” উপলে  আেলাচনা সভা ও র ািল সহ িবিভ  কম িচ  ু ও রভােব   
          স   করায়  সভাপিত  সংি  সকলেক আ িরক ধ বাদ াপন কেরন। 
 
    (৪)  দশ ও জাতীর ক ােণ “িভশন ২০২১” অজন ও ফল করেণ সামািজক ও পািরবািরক পিরম েল ি গত িন া ও সততার  আদশ েবাধ জা তকরেণ  
          দশে ম ও নিতকতার অ সরণ করা, সবা দােনর ে  যােত জনগণ হয়রািনর িশকার না হয়  সিদেক সজাগ  ি  রেখ সবাইেক িনজ িনজ জায়গায়  
          িন ার সােথ দািয়  পালন করার জ  সভাপিত অ েরাধ কেরন। 

 
 

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   কায ালেয় আগত জনসাধারণেক দ  সবার মােনা য়েন আেরা তৎপর হওয়ার অ েরাধ জািনেয় সভার 
সমাি  ঘাষণা ক রন।     

  
 
 

                                                                                                             
            া িরত                                                                                                                             
( মাঃ রিফ ল ইসলাম সিলম) 

                 জলা শাসক(ভার া ) 
                         িড় াম। 



 

 


