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জজলা প্রশাসরকর কার্ যালয়, িাঁপাইনিািগঞ্জ 

 

জজলা প্রশাসক 

 

 

 

 

 

                   অচেচরক্ত জজলা প্রশাসক (সাচি যক)   অচেচরক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব)      চিজ্ঞ অচেচরক্ত জজলা ম্যাচজরেট  

 

➢ জনজারে শাখা 

➢ সাধারন শাখা 

➢ সংস্থাপন শাখা 

➢ ব্যিসা িাচিজয শাখা 

➢ এন.চজ.ও চিষয়ক শাখা 

➢ প্রিাসী কল্যাি শাখা 

➢ জগাপনীয় শাখা 

➢ আইচসটি শাখা 

➢ েথ্য ও অচিরর্াগ শাখা 

➢ ত্রাি ও পুনি যাসন শাখা 

➢ লাইরেচর,ফি যস ও 

জস্টশনাচর শাখা 

➢ জহল্প জেস্ক ও ই-জসিা জকন্দ্র 

➢ রাজস্ব শাখা 

➢ জরকে যরুি শাখা 

➢ রাজস্ব মুচিখানা শাখা 

➢ ভূচি অচধগ্রহি শাখা 

➢ জজনাররল সাটি যচফরকট 

শাখা 

➢ জুচেচশয়াল মুচিখানা শাখা 

➢ জেজাচর শাখা 

➢ চশক্ষা শাখা 

 

 

উপপচরিালক,স্থানীয় সরকার স্থানীয় সরকার শাখা 
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জজলা প্রশাসরকর কার্ যালয়, িাঁপাইনিািগঞ্জ হরে জপ্রচরে সাপ্তাচহক, পাচক্ষক ও িাচসক প্রচেরিদরনর ছক 

সিয়কাল : জানুয়াচর ২০১৯ হরে আগস্ট ২০১৯ পর্ যন্ত 

 

 

ক্রঃনং শাখার নাি  প্রচেরিদরনর চিষয় জানুয়াচর জফব্রুয়াচর িাি য এচপ্রল জি  জুন জুলাই আগস্ট জিাট 

০১. 

সংস্থাপন শাখা 

চিচসএস (প্রশাসন) কযাোরভুক্ত কি যকেযারদর হালনাগাদ িাচসক প্রচেরিদন ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

০২ সহকারী কচিশনারগরির হালনাগাদ িাচসক প্রচেরিদন ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

০৩. চিচসএস ও অন্যান্য কযাোর হরে আগে কি যকেযারদর হালনাগাদ িাচসক প্রচেরিদন ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

০৪. চিচসএস (প্রশাসন) কযাোররর িাঠ পর্ যারয় কি যরে সহকারী কচিশনার (ভূচি)/সহকারী 

কচিশনারগরির চিিাগ চিচিক িাচসক প্রচেরিদন 

০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

০৫. জজলা পর্ যারয় কি যরে চিচসএস (প্রশাসন) কযাোরভুক্ত কি যকেযারদর িাচসক প্রচেরিদন ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

০৬. জজলাওয়ারী ম্যাচজরেটরদর িাচসক প্রচেরিদন ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

০৭. উপরজলা চনি যাহী অচফসাররদর িাচসক প্রচেরিদন ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

০৮. স্টাফ চিটিং এর িাচসক প্রচেরিদন ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

০৯. অচেট আপচি/চনষ্পচির িাচসক প্রচেরিদন ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

১০. কর ব্যােীে রাজস্ব (নন-ট্যাক্স জরচিচনউ) আদায় সংক্রান্ত িাচসক প্রচেরিদন ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

১১. জজলা আইন-শৃঙ্খলা কচিটি, জজলা উন্নয়ন ও সিন্বয় কচিটি ও রাজস্ব চিষয়ক িাচসক সিার 

োচরখ চনধ যারি সংক্রান্ত িাচসক প্রচেরিদন 

০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

১২. 

সাধারি শাখা 

গিশুনানীর পাচক্ষক প্রচেরিদন ০২ ০২ ০২ ০২ ০২ ০২ ০২ ০২ ১৬ 

১৩. গিশুনানীর িাচসক প্রচেরিদন ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

১৪. আিার িাড়ী আিার খািার প্রকরল্পর িাচসক েথ্য ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

১৫. 

চিিার শাখা 

The Code of criminal Procedure, 1988 এিং জিািাইল জকাট য আইন, ২০০৯ এর 

আওোধীন িািলা চনষ্পচির প্রিাপ সংক্রান্ত প্রচেরিদন 

০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

১৬. পচররিশ সংরক্ষি আইরন জিািাইল জকাট য পচরিালনা/পচলচিন চিররাধী অচির্ারনর  িাচসক 

প্রচেরিদন 

০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

১৭. জিািাইল জকাট য পচরিালনার িাচসক পচরসংখ্যান ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

১৮. িাঁপাইনিািগঞ্জ জজলার এচক্সচকউটিি ম্যাচজরেট আদালরের িািলার িাচসক চিিরিী ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

১৯. জিািাইল জকারট যর আওোয় দারয়রকৃে আপীল িািলার চিিরিী জপ্ররি ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

২০. জফৌজদারী কার্ যচিচধর আওোয় িলিান িািলার চিিরিী জপ্ররি ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

২১. নারী ও চশশু পািার জরাধকরল্প গৃহীে উদু্বদ্ধকরি ও সরিেনো সৃচিমূলক কার্ যক্রিসহ অন্যান্য 

কার্ যক্ররির উপর িাচসক প্রচেরিদন  

০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

২২. জােীয় িহাসড়রক সড়ক চনরাপিা চিধারন চি-হুইলার, অরটাচরক্সা/অরটারটম্পু এিং সকল 

জেচির অর্াচিক র্ানিাহরনর চিরুরদ্ধ পচরিাচলে জিািাইল জকারট যর িাচসক প্রচেরিদন 

০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

২৩. কচেপয় গুরুত্বপূি য িািলার অিস্থা পচরিীক্ষিসংক্রান্ত সিার জরকে য অি চেসকাসন এর ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 
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আরলারক ব্যিস্থা গ্রহি স ংক্রান্ত িাচসক প্রচেরিদন 

ক্রঃনং শাখার নাি  প্রচেরিদরনর চিষয় জানুয়াচর জফব্রুয়াচর িাি য এচপ্রল জি  জুন জুলাই আগস্ট জিাট 

২৪. 

চিিার শাখা 

জিািাইল জকাট য ও অপরাধ পচরসংখ্যান সংক্রান্ত িাচসক েথ্য  ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

২৫. চিিাগচিচিক অপরারধর িরে িালািাল উদ্ধার সম্বচলে িাচসক েথ্য  ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

২৬. চশশু আইন, ২০১৯ অনুর্ায়ী চনধ যাচরে ছরক িাচসক েথ্য ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

২৭. জােীয় শুদ্ধািার জকৌশরলর আরলারক ধারে জিজাল প্রচেররারধর লরক্ষয গঠিে উপকচিটির 

সিার চসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন সংক্রান্ত িাচসক প্রচেরিদন 

০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

২৮. সিাস ও নাশকো প্রচেররাধ কচিটির সিা অনুষ্ঠান সংক্রান্ত িাচসক প্রচেরিদন ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

২৯. জজলাচিচিক দুটি জফৌজদারী িািলার োচলকার িাচসক প্রচেরিদন ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৩০. জজলা অপরাধ চিরত্রর িাচসক প্রচেরিদন ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৩১. কারািন্দী চশশু চকরশাররদর অিস্থার উন্নয়রনর লরক্ষয গঠিে জােীয় টাস্করফারস যর ২য় সিার 

কার্ যচিিরিীর ১২ ও ১৬ নং চসদ্ধান্ত িরে িাচসক প্রচেরিদন 

০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৩২. আইন-শৃঙ্খলা পচরচস্থচে সংক্রান্ত চিরশষ পাচক্ষক প্রচেরিদন ০২ ০২ ০২ ০২ ০২ ০২ ০২ ০২ ১৬ 

৩৩. জদরশ জিজাল জ্বালানী জেরলর চিস্তার জরাধ ও চিধী িচহভু যে ক্রয়-চিক্রয় িরের লরক্ষয 

চনয়চিে জিািাইল জকাট য পচরিালনার িাচসক প্রচেরিদন 

০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৩৪. জর্ৌন হয়রাচন সংক্রান্ত চরট চপটিশন ৮৭৬৯/২০১০ এ িাননীয় হাইরকাট য চিিারগর রারয়র 

জপ্রচক্ষরে  দন্ডচিচধর ৫০৯ ধারায় জিািাইল জকাট য পচরিালনার িাচসক েথ্য সংরশাচধে ছরক 

জপ্ররি 

০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৩৫. জিািাইল জকাট য পচরিালনা সংক্রান্ত িাচসক চিস্তাচরে প্রচেরিদন ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৩৬. কারাগারর িাকা চশশু চকরশাররদর অিস্থা সংক্রান্ত িাচসক প্রচেরিদন ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৩৭. সিাস ও জঙ্গীিাদ/িাদকাসচক্ত/িাল্যচিিাহ চনররাধ প্রিারিামূলক সিা/উঠান বিঠক 

অনুষ্ঠারনর িাচসক েথ্য জপ্ররি 

০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৩৮. জজলা টাস্করফাস য পচরিাচলে জিারািালান চনররাধ অচির্ারনর পাচক্ষক প্রচেরিদন ০২ ০২ ০২ ০২ ০২ ০২ ০২ ০২ ১৬ 

৩৯ নারী ও চশশু পািার সংক্রান্ত িািলাসহ অন্যান্য েথ্যাচদ সংক্রান্ত িাচসক প্রচেরিদন ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৪০. িলচিত্র ও প্রকাশনা অচধদপ্তররর িােরি চনচি যে স্বল্পদদর্ঘ যয েথ্যচিত্র জজলা/উপরজলা/ 

ইউচনয়ন পর্ যারয় সারািছরব্যাপী প্রদশ যরির উরোগ গ্রহি সংক্রান্ত িাচসক প্রচেরিদন 

০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৪১. চনরাপদ খাে আইন, ২০১৩ এর আওোয় জিািাইল জকাট য পচরিালনা সংক্রান্ত িাচসক 

প্রচেরিদন 

০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৪২. চিচিন্ন িিিালয়/চিিাগ িা অচধনস্ত সংস্থায় চনরয়াচজে এচক্সচকউটিি ম্যাচজরেট হরে 

জিািাইল জকাট য পচরিালনা সংক্রান্ত িাচসক প্রচেরিদন 

০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৪৩. িাঁপাইনিািগঞ্জ জজলা কারাগারর আটক চশশুরদর িাচসক পচরসংখ্যান ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৪৪. জিাক্তা অচধকার সংরক্ষি আইন, ২০০৯ এর আওোয় জিািাইল জকাট য পচরিালনা সংক্রান্ত 

িাচসক প্রচেরিদন 

০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৪৫. চনরাপদ খাে আইন, ২০১৩ এর অপরাধসহ চনরাপদ খাে সংচিি অন্যান্য আইরনর আওোয় 

জিািাইল জকাট য পচরিালনা সংক্রান্ত িাচসক প্রচেরিদন 

০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 
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৪৬. জিািাইল জকাট য আইন, ২০০৯ এর আওোধীন জিাক্তা অচধকার সংরক্ষি আইন, ২০০৯ 

অনুর্ায়ী জিািাইল জকাট য পচরিালনা সংক্রান্ত িাচসক প্রচেরিদন 
০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

ক্রঃনং শাখার নাি  প্রচেরিদরনর চিষয় জানুয়াচর জফব্রুয়াচর িাি য এচপ্রল জি  জুন জুলাই আগস্ট জিাট 

৪৭. 

চিিার শাখা 

ধারে জিজাল প্রচেররারধ জিািাইল জকাট য পচরিালনা সংক্রান্ত িাচসক প্রচেরিদন ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৪৮. অদিধিারি টিচি িযারনল পচরিালনার চিরুরদ্ধ ব্যিস্থা গ্রহি সংক্রান্ত িাচসক প্রচেরিদন ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৪৯. িহািান্য সুপ্রীি জকারট যর হাইরকাট য চিিারগ দারয়রকৃে চরট চপটিশন ৮৭৬৯/২০১০ এ প্রদি 

চনরদ যশনা অনুর্ায়ী ইিটিচজং সংক্রান্ত িাচসক প্রচেরিদন জপ্ররি 

০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৫০. িহািান্য সুপ্রীি জকারট যর হাইরকাট য চিিারগ দারয়রকৃে চরট চপটিশন ৮৭৬৯/২০১০ এর  

চনরদ যশনার আরলারক গৃহীে কার্ যক্ররির িাচসক প্রচেরিদন জপ্ররি 

০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৫১. জজলা পর্ যারয় চিিারকার্ য পচরিালনায় আদালেরক সহরর্াচগো প্রদান সংক্রান্ত জজলা আদালে 

সহায়ো কচিটির সিার কার্ যচিিরিীসহ িাচসক প্রচেরিদন 

০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৫২. জদরশর কারাগারসমূরহ ০৫ িছর িা েদূধ যসিয় চিিারকার্ য অচনষ্পন্ন অিস্থায় আটক িন্দীরদর 

িািলা দ্রুে চনষ্পচি সংক্রান্ত িাচসক অগ্রগচে প্রচেরিদন 

০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৫৩. আগ্নয়ারের মূল লাইরসরির চিপরীরে ডুচিরকট লাইরসি প্রদারনর চনধ যাচরে চফ আদায় 

সংক্রান্ত িাচসক প্রচেরিদন 

০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৫৪. পরে পাটজাে জিাড়রকর িােোমূলক ব্যিহার আইন, ২০১০ অনুর্ায়ী পচরিাচলে জিািাইল 

জকাট য পচরিালনার িাচসক প্রচেরিদন 

০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৫৫ িানি পািার ও অদিধ অচিিাসন পচেররাধকরল্প জিািাইল জকাট য পচরিালনার িাচসক 

প্রচেরিদন 

০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৫৬. নারী ও চশশু চনর্ যােন প্রচেররাধ সংক্রান্ত িািলার িাচসক প্রচেরিদন ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৫৭. ইিটিচজং এর র্ঘটনার েথ্য জপ্ররি          

৫৮. ইটিাটা, জিাটরর্ারনর কারলা জধাঁয়া এিং পচলচিরনর চিরুরদ্ধ জিািাইল জকাট য পচরিালনার 

িাচসক প্রচেরিদন 

০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৫৯. সিচন্বে ছক অনুর্ায়ী িাচসক েথ্য জপ্ররি ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৬০. িাদকদ্রব্য ও জিারািালারনর িাচসক প্রচেরিদন ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৬১. জজলা ও উপরজলা টাস্করফাস য কচিটির সিা আরয়াজরনর িাচসক প্রচেরিদন ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৬২. জিারািালান প্রচেররাধ/িাদকদ্রব্য চনয়িি অচির্ারনর িাচসক প্রচেরিদন ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৬৩. িসচজরদ প্রচে শুক্রিার সিাস চিররাধী খুেিা পারঠর সাপ্তাচহক প্রচেরিদন ০৪ ০৪ ০৫ ০৪ ০৫ ০৪ ০৪ ০৫ ৩৫ 

৬৪. চলগ্যাল এইে, িাঁপাইনিািগরঞ্জর সহায়োয় আচপল িািলা দারয়র সংক্রান্ত িাচসক প্রচেরিদন ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৬৫. সড়ক/িহাসড়রক  হোহেরদর পচরসংখ্যান সংক্রান্ত িাচসক প্রচেরিদন ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৬৬. অদিধ উরেদ সংক্রান্ত িাচসক প্রচেরিদন ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৬৭. রাজশাহী চিিাগীয় জজলা প্রশাসক সরেলরনর কার্ যপত্র প্রস্তুরের লরক্ষয সাধারি শাখায় েথ্য 

জপ্ররি 

০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৬৮. চিিাগীয় কচিশনারগরির সিন্বয় সিায় গৃহীে চসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন সংক্রান্ত িাচসক প্রচেরিদন 

সাধারি শাখায় জপ্ররি 

০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 
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৬৯. আইন-শৃঙ্খলা এিং স্বরাষ্ট্র িিিালয় সংক্রান্ত চিষয়াচদ সম্পরকয চিিাগীয় কচিশনারগরির 

িাচসক সিায় গৃহীে চসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন সংক্রান্ত িাচসক প্রচেরিদন সাধারি শাখায় জপ্ররি 

০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৭০. জিািাইল জকাট য পচরিালনা সংক্রান্ত পাচক্ষক প্রচেরিদন জগাপনীয় শাখায় জপ্ররি ০২ ০২ ০২ ০২ ০২ ০২ ০২ ০২ ১৬ 

ক্রঃনং শাখার নাি  প্রচেরিদরনর চিষয় জানুয়াচর জফব্রুয়াচর িাি য এচপ্রল জি  জুন জুলাই আগস্ট জিাট 

৭১. 

রাজস্ব শাখা 

পচরেযক্ত সম্পচি সরকাররর নারি নািজারী ও জরকে যকররির চিষরয় অগ্রগচের িাচসক 

প্রচেরিদন 
০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৭২. রাজস্ব িািলার িাচসক প্রচেরিদন ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৭৩. অচেচরক্ত জজলা প্রশাসক (রাঃ) এর িাচসক কি যেৎপরোর িাচসক প্রচেরিদন ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৭৪. জির দখল হরে উদ্ধারকৃে সরকারী ভূসম্পচি সংক্রান্ত েরথ্যর িাচসক প্রচেরিদন ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৭৫. িাঠ পর্ যারয় ভূচি অচফসসমূরহর অচেট আপচি চনষ্পচির িাচসক প্রচেরিদন ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৭৬. ২০১৮-২০১৯ অি যিছররর করিচহভু যে রাজস্ব আদারয়র (কর ব্যেীে প্রাচপ্ত) িাচসক প্রচেরিদন 

(জজলা কার্ যালয়) 

০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৭৭. ২০১৮-২০১৯ অি যিছররর করিচহভু যে রাজস্ব আদারয়র (কর ব্যেীে প্রাচপ্ত) িাচসক প্রচেরিদন 

(উপরজলা ভূচি অচফসমূহ) 

০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৭৮. ২০১৮-২০১৯ অি যিছররর করিচহভু যে রাজস্ব আদারয়র (কর ব্যেীে প্রাচপ্ত) িাচসক প্রচেরিদন 

(ইউচনয়ন ভূচি অচফসমূহ) 

০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৭৯. ২০১৮-২০১৯ অি যিছররর ভূচি উন্নয়ন কর আদারয়র িাচসক প্রচেরিদন ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৮০ 
জরচিচনউ 

মুচিখানা শাখা 

জদওয়ানী আদালরে চিিারাধীন িািলার িাচসক প্রচেরিদন ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৮১. অিমূল্যায়ন িািলা সংক্রান্ত িাচসক প্রচেরিদন ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৮২. চিচনিয় িািলা সংক্রান্ত িাচসক প্রচেিদন ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৮৩. 

জনজারে  

শাখা 

জজলা প্রশাসক িরহাদয় কর্তযক ব্যিহৃে গাড়ীর জ্বালানী ব্যয় সংক্রান্ত িাচসক প্রচেরিদন ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৮৪. অনলাইন চেচলং লাইরসি ইসুয সংক্রান্ত িাচসক প্রচেরিদন ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৮৫. জহারটল ও জররস্তাঁরার চনিেন, লাইরসি, নিায়ন ও জচরিানা সংক্রান্ত িাচসক প্রচেরিদন ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৮৬. সাচকযট হাউজ ব্যিস্থাপনা সংক্রান্ত িাচসক প্রচেরিদন ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৮৭. 

স্থানীয় সরকার 

শাখা 

িাননীয় প্রধানিিীর প্রচেশ্রুচে িাস্তিায়ন সংক্রান্ত পাচক্ষক প্রচেরিদন ০২ ০২ ০২ ০২ ০২ ০২ ০২ ০২ ১৬ 

৮৮. গ্রাি আদালে িািলার িাচসক প্রচেরিদন ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৮৯. প্রচেিেী সংক্রান্ত িাচসক প্রচেরিদন ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৯০. িাচষ যক উন্নয়ন কি যসূচির আওোয় গৃহীে প্রকল্প দশ যন/পচরদশ যন সংক্রান্ত িাচসক প্রচেরিদন ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৯১. চশক্ষা ও 

কল্যাি শাখা 

চশক্ষা প্রচেষ্ঠান দশ যি ও পচরদশ যরনর িাচসক েথ্য জপ্ররি ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৯২. িানসেে চশক্ষা, দুনীচে প্রচেররাধ ও জনরসিা সংক্রান্ত িাচসক প্রচেরিদন ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৯৩. 

আইচসটি শাখা 

ইউচনয়ন চেচজটাল জসন্টাররর উরোক্তারদর িাচসক আয় ও জসিা গ্রচহোর সংখ্যা সংক্রান্ত 

িাচসক প্রচেরিদন 

০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৯৪. ই-নচি সংক্রান্ত িাচসক প্রচেরিদন ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৯৫. খচেয়ারনর জারিদা নকরলর আরিদন গ্রহি ও চনষ্পচি সংক্রান্ত িাচসক প্রচেরিদন ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৯৬. জজনাররল জজলা ও উপরজলায় ব্যাংক চিচিক সাটি যচফরকট িািলার িাচসক প্রচেরিদন ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 
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৯৭. সাটি যচফরকট 

শাখা 

জজনাররল সাটি যচফরকট িািলা দারয়ররর িাচসক চিিরিী ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৯৮. রাকাি কর্তযক দারয়রকৃে সাটি যচফরকট িািলার িাচসক প্রচেরিদন ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

৯৯. সাটি যচফরকট িািলায় উপরজলাওয়ারী জপচন্ডং গ্রফোরী পররায়ানার িাচসক চিিরি ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

 

ক্রঃনং শাখার নাি  প্রচেরিদরনর চিষয় জানুয়াচর জফব্রুয়াচর িাি য এচপ্রল জি  জুন জুলাই আগস্ট জিাট 

১০০. 

ত্রাি শাখা 

উন্নয়ন কি যকারন্ডর অগ্রগচের িাচসক প্রচেরিদন ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

১০১ িিিালরয় অনুচষ্ঠে চিিাগীয় কচিশনাররদর সারি সিন্বয় সিার চসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন সংক্রান্ত 

(িাচহদা জিাোরিক সরিরাহ করা হয়) 

         

.১০২. চজআর (কযাশ) ও চজআর (িাউল) এর িরাদ্দ ও চিেররির পাচক্ষক প্রচেরিদন ০২ ০২ ০২ ০২ ০২ ০২ ০২ ০২ ১৬ 

১০৩. চিিাগীয় কচিশনার ও জজলা প্রশাসক িরহাদরয়র প্রকল্প িাস্তিায়রনর অগ্রগচের িাচসক 

প্রচেরিদন 

০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

১০৪ 

ভূচি হুকুি 

দখল শাখা 

স্থাির সম্পচি অচধগ্রহি ও হুকুিদখল অোরদশ, ১৯৮২ এিং স্থাির সম্পচি অচধগ্রহি ও 

হুকুিদখল আইন,২০১৭ এর আওোয় এল.এ. জকরসর ভূচি হুকুিদখল সংক্রান্ত কার্ যক্ররির 

হালনাগাদ িাচসক প্রচেরিদন 

০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 

১০৫. The (Emergency) Requisition of Property Act, 1948 (East Bengal 

Act XIII of 1948) এিং The Acquisition & Requisition of Immoveble 

Property Ordinance ,1982 (Ordinance no-2 of 1982) এর আওোয় হুকুি 

দখলকৃে অব্যিহৃে জচি চরচজউি এর িাধারি খাসকরি সংক্রান্ত িাচসক েথ্য চিিিরিী 

০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৮ 
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1। সংস্থাপন শাখা 

 

১.১।   শুন্যপদ 

রাজস্ব সাধারি জুচেচশয়াল 

১। জরচিচনউ জেপুটি কারলক্টর 

২। ভূচি হুকুি দখল কি যকেযা 

১। জনজারে জেপুটি কারলক্টর 

২। জজনাররল সাটি যচফরকট অচফসার 

১। োইং ম্যাচজরেট 

 

১.২। কি যকেযা ও কি যিারীগরির প্রচশক্ষি সংক্রান্ত 

ক্রঃনং প্রচেরিদরনর চিষয় জানুয়াচর জফব্রুয়াচর িাি য এচপ্রল জি  জুন জুলাই আগস্ট 

০১. কি যকেযা ১৭ ১৭ ১৭ ১৭ ১৭ ১৭ ০ ০ 

০২ কি যিারী ১৩৮ ১৩৮ ১৩৮ ১৩৮ ১৩৮ ১৩৮ ০ ০ 

 

 

২। সাধারি শাখা 

২.১। গিশুনানী 

ক্রঃনং প্রচেরিদরনর চিষয় জানুয়াচর জফব্রুয়াচর িাি য এচপ্রল জি  জুন জুলাই আগস্ট জিাট 

০১. গিশুনানীরে আরিদন চনষ্পচি ৪১ জন ৪৬ জন ৪৪ জন ৫৩ জন ৪১ 

জন 

২৬ 

জন 

৪১ জন ৪৬ 

জন 

৩৩৮ জন 

 

 

২.২। আিার িাড়ী আিার খািার প্রকল্প 

সচিচের সংখ্যা সদস্য সংখ্যা সঞ্চয় আদায় ঋি চিেরি ঋি আদায় জখলাপী ঋরির হার 

৬৭২ ২৭৭৬৪ ৭২২.৪৭ ২৩৬৫.৪৮ ৮১১.৭১ ৩৩% 
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৩। চিিার শাখা 

 

 

৩.১। The Code of criminal Procedure, 1988 এর আওোধীন িািলা চনষ্পচি 

 

ক্রঃনং আদালরের  নাি জিাট িািলার সংখ্যা জিাট চনষ্পচির সংখ্যা প্রিাপ (%) অচজযে প্রিাপ (%) 

০১. চিজ্ঞ অচেচরক্ত জজলা ম্যাচজরেট আদালে ৪৮ ০৬ ৪.৩% ১৪% 

০২. চিজ্ঞ এচক্সচকউটিি ম্যাচজরেট আদালে ১০৮ ৩১ ১০.৩২% ৩৬.০৫% 

 

৩.২। জিািাইল জকাট য আইন, ২০০৯ এর আওোধীন আপীল িািলা চনষ্পচি 

 

ক্রঃনং আদালরের  নাি জিাট িািলার সংখ্যা জিাট চনষ্পচির সংখ্যা প্রিাপ (%) অচজযে প্রিাপ (%) 

০১. চিজ্ঞ জজলা ম্যাচজরেট আদালে ০৫ ০৫ ০% ১০০% 

০২. চিজ্ঞ অচেচরক্ত জজলা ম্যাচজরেট আদালে ২৮ ০৭ ২.৩% ৩০% 

 

৩.৩। ইিটিচজং চিষরয় দারয়রকৃে িািলার চিিরিী 

ক্রঃনং প্রচেরিদরনর চিষয় জানুয়াচর জফব্রুয়াচর িাি য এচপ্রল জি  জুন জুলাই আগস্ট জিাট 

০১. িহািান্য সুপ্রীি জকারট যর হাইরকাট য চিিারগ দারয়রকৃে রীট চপটিশন নং 

৮৭৬৯/২০১০ এ প্রদি চনরদ যশনা অনুর্ায়ী ইিটিচজং চিষরয় দারয়রকৃে 

িািলার চিিরিী  

০ ০ ০১ ০১ ০২ ০২ ০২ ০৫ ১৩ 

 

৩.৪। সিাস ও জঙ্গীিাদ/িাদকাসচক্ত/িাল্যচিিাহ চনররাধ প্রিারিামূলক সিা/উঠান বিঠক অনুষ্ঠারনর িাচসক েথ্য 

ক্রঃনং প্রচেরিদরনর চিষয় জানুয়াচর জফব্রুয়াচর িাি য এচপ্রল জি  জুন জুলাই আগস্ট জিাট 

০১. সিাস ও জঙ্গীিাদ/িাদকাসচক্ত/িাল্যচিিাহ চনররাধ প্রিারিামূলক সিা/উঠান 

বিঠক অনুষ্ঠারনর িাচসক েথ্য 

 

৪৯ ৪৮ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ৫২ ৫০ ৩৯৯ 
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৩.৫। জােীয় িহাসড়রক সড়ক চনরাপিা চিধারন চি-হুইলার, অরটাচরক্সা/অরটারটম্পু এিং সকল জেচির অর্াচিক র্ানিাহরনর চিরুরদ্ধ পচরিাচলে জিািাইল জকারট যর িাচসক প্রচেরিদন 

ক্রঃ 

নং 

প্রচেরিদরনর চিষয় জানুয়াচর জফব্রুয়াচর িাি য এচপ্রল জি  জুন জুলাই আগস্ট জিাট 

০১. জিািাইল জকারট যর সংখ্যা ০ ৭ ৩ ০ ০২ ০১ ০৬ ০১ ২০ 

০২. িািলার সংখ্যা ০ ৩৭ ১৬ ০ ০৯ ০১ ১৪ ১১ ৮৮ 

০৩. দচন্ডে ব্যচক্তর সংখ্যা ০ ৩৭ ১৬ ০ ০৯ ০১ ১৪ ১১ ৮৮ 

০৪. জচরিানার পচরিান ০ ২১,৮৫০.০০ ১৫,৭৫০.০০ ০ ২,৯০০.০০ ১,০০০.০০ ৮,৪০০.০০ ৫,৯০০.০০ ৫৫,৮০০.০০ 

 

৩.৬। জিািাইল জকাট য আইন, ২০০৯ এর আওোধীন জিাক্তা অচধকার সংরক্ষি আইন, ২০০৯ অনুর্ায়ী জিািাইল জকাট য পচরিালনা সংক্রান্ত  

ক্রঃ 

নং 

প্রচেরিদরনর চিষয় জানুয়াচর জফব্রুয়াচর িাি য এচপ্রল জি  জুন জুলাই আগস্ট জিাট 

০১. জিািাইল জকারট যর সংখ্যা ০৭ ০৭ ০৭ ০১ ৩২ ০৪ ১৪ ০১ ৭৩ 

০২. িািলার সংখ্যা ০৮ ০৭ ০৭ ০২ ৪২ ০৪ ১৫ ০১ ৮৬ 

০৩. জচরিানার পচরিান ৩৩,০০০/- ৩১,৫০০/- ৫৩,০০০/- ৮০,০০০/- ২,৮৫,৫০০/- ৪৮,০০০/- ৮০,০০০/- ৫,০০০/- ৬,১৬,০০০/- 

 

৩.৭। ইটিাটা, জিাটরর্ারনর কারলা জধাঁয়া এিং পচলচিরনর চিরুরদ্ধ জিািাইল জকাট য পচরিালনা 

আইরনর নাি জানুয়াচর জফব্রুয়াচর িাি য এচপ্রল জি  জুন জুলাই আগস্ট 

ইট প্রস্তুে ও িাটা স্থাপন 

আইন ২০১৩(সংরশাচধে 

২০১৮) এর ৪(১৪) ও ৬ 

(১৬) ধারা 

জিািাইল 

জকাট য 

সংখ্যয 

িািলার 

সংখ্যা 

জিািাইল 

জকাট য 

সংখ্যয 

িািলার 

সংখ্যা 

জিািাইল 

জকাট য 

সংখ্যয 

িািলার 

সংখ্যা 

জিািাইল 

জকাট য 

সংখ্যয 

িািলার 

সংখ্যা 

জিািাইল 

জকাট য 

সংখ্যয 

িািলার 

সংখ্যা 

জিািাইল 

জকাট য 

সংখ্যয 

িািলার 

সংখ্যা 

জিািাইল 

জকাট য 

সংখ্যয 

িািলার 

সংখ্যা 

জিািাইল 

জকাট য 

সংখ্যয 

িািলার 

সংখ্যা 

২ ২ ১০ ২৬ ৯ ১৮ ৩ ৪ ২ ৪ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

 

৩.৮। জজলার অপরাধ চিত্র (জানুয়াচর-আগস্ট ২০১৯) 

ক্রঃ নং অপরাধ জানুয়াচর জফব্রুয়াচর িাি য এচপ্রল জি  জুন জুলাই আগস্ট 

০১. োকাচে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 
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০২. রাহাজাচন ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

০৩. খুন (িাঞ্চল্যকর) ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

০৪৭. খুন (িাঞ্চল্যকর নয়) ৩ ২ ২ ২ ১ ৫ ১ ৩ 

০৫. দাঞ্গাসহ খুন ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

০৬. চুচর ৩ ২ ৫ ৫ ২ ৪ ২ ২ 

০৭. চিঁরদল চুচর ০ ০ ০ ০ ০ ২ ১ ০ 

০৮. দাঙ্গা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

০৯. অেআইন ৪ ৭ ৫ ৫ ১ ২ ২ ৩ 

১০. জিারািালান ২৭ ৪০ ২০ ২৬ ৩৩ ২৯ ২৪ ৩৯ 

১১. িাদকদ্রব্য ৭৪ ১৪৮ ৮৭ ৯৯ ৬৮ ৬১ ৭৩ ৮৫ 

১২. অপহরি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

১৩. নারী ও চশশু চনর্ যােন ৭ ৮ ৩ ৮ ১৫ ১৫ ১৫ ১০ 

১৪. ধষ যি ৪ ৭ ৬ ৪ ৪ ০ ৭ ৭ 

১৫. অন্যান্য ৪৭ ২৯ ৪৭ ৬৮ ৬২ ৬৪ ৪৫ ৫৬ 

 জিাট ১৬৯ ২৪৩ ১৭৫ ২১৬ ১৮৬ ১৮২ ১৭০ ২০৫ 

 

3.9।   পচররিশ সংরক্ষি আইরন জিািাইল জকাট য পচরিালনা/পচলচিন চিররাধী অচির্ারনর েথ্য 

ক্রঃ নং পচররিশ সংরক্ষি আইন/ 

পচলচিন চিররাধী অচির্ান 

জানুয়াচর জফব্রুয়াচর িাি য এচপ্রল জি  জুন জুলাই আগস্ট 

০১. পচরিাচলে জিািাইল 

জকারট যর সংখ্যা 

০ ০ ২ ১ ১ ১ ৪ ০ 

০২. িািলার সংখ্যা ০ ০ ৩ ৪ ২ ১ ৪ ০ 

 

 

৩.১০।  জিারািালান প্রচেররারধ অচির্ান পচরিালনাঃ 

 

ক্রঃনং প্রচেরিদরনর চিষয় জানুয়াচর জফব্রুয়াচর িাি য এচপ্রল জি  জুন জুলাই আগস্ট 

০১. টাস্করফাস য ১০ ০৬ ০৫ ০৬ ০৬ ০৬ ০৭ ১০ 

০২. ৫৩ চিচজচি, িাঁপাইনিািগঞ্জ ২২৩২ ২০১৬ ২২৩২ ২১৬০ ২২৩২ ২১৬০ ২২৩২ ২২৩২ 

০৩. ৫৯ চিচজচি, িাঁপাইনিািগঞ্জ ১৮৬০ ১৮৬০ ১৮৩০ ১৮৬০ ১৮৬০ ১৮৬০ ১৮৬০ ১৮৮৪ 
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০৪. ১৬ চিচজচি, নওঁগা ১৯৬৫ ১৯৭২ ১৯৮৫ ১৯৭৬ ২০৮৪ ২০৯১ ১৯১০ ১৮৯৫ 

০৫. পুচলশ (জজলা) ১৪ ২০ ১৩ ১৭ ২০ ২১ ১৮ ২৬ 

০৬. িাদকদ্রব্য চনয়িি অচধদপ্তর ৭৪ ৬৯ ৬৭ ৭২ ৭১ ৬০ ৭২ ১১৬ 

০৭. কাস্টিস ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

০৮. র যাি/অন্যান্য ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

  ৬১৫৫ ২৯৪৩ ৬১৬২ ৬০৯১ ৬২৭৩ ৬১৯৮ ৬০৯৯ ৬১৬৩ 

 

৩.১১.১।    অপরাধ চিরত্রর িাচসক প্রচেরিদনঃ 

            ছক-১ি অংশ 

ক্রঃনং প্রচেরিদরনর চিষয় জানুয়াচর জফব্রুয়াচর িাি য এচপ্রল জি  জুন জুলাই আগস্ট 

০১. জিারািালান ২৭ ৪০ ২০ ২৬ ৩৩ ২৯ ২৪ ৩৯ 

০২. িাদকদ্রব্য ৭৪ ১৪৮ ৮৭ ৯৯ ৬৮ ৬১ ৭৩ ৮৫ 

 

           ছক-২য় অংশ 

 

ক্রঃনং প্রচেরিদরনর চিষয় জানুয়াচর জফব্রুয়াচর িাি য এচপ্রল জি  জুন জুলাই আগস্ট 

০১. নারী ও চশশু চনর্ যােন 7 8 3 8 15 9 15 10 

০২. ধষ যি 4 7 6 4 4 6 7 7 

০৩. অন্যান্য 47 29 47 66 62 64 45 56 

 

 

 

 

3.১১.২। জিািাইল জকাট য পচরিালনা সংক্রান্ত 

ক্রঃনং প্রচেরিদরনর চিষয় জানুয়াচর জফব্রুয়াচর িাি য এচপ্রল জি  জুন জুলাই আগস্ট 

০১. পচরিাচলে জিািাইল জকাট য  ৪৮ ৬৪ ৫৮ ৪৯ ৯৫ ৪১ ১০৫ ৭৭ 

০২. দারয়রকৃে িািলা ৬৮ ১৪৯ ১০৪ ৬৩ ১৩৬ ৫২ ১২৪ ১১৭ 
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৩.১১.৩। জফৌজদারী কার্ যচিচধর আওোয় চনষ্পচিকৃে ও জিািাইল জকারট যর আওোয় চনষ্পচিকৃে আপীল িািলার চিিরিীঃ 

ক্রঃনং প্রচেরিদরনর চিষয় জানুয়াচর জফব্রুয়াচর িাি য এচপ্রল জি  জুন জুলাই আগস্ট 

০১. জফৌজদারী কার্ যচিচধর আওোয় চনষ্পচিকৃে িািলা ৬১ ৪৩ ৬০ ৫৭ ৪৬ ৪৯ ৬৫ ৩৭ 

০২. জিািাইল জকারট যর আওোয় চনষ্পচিকৃে আপীল িািলা ১০ ০৮ ১৪ ০৯ ১৩ ০২ ০৮ ০৭ 

 

৩.১১.৪। জর্ৌন হয়রাচন সংক্রান্ত চরট চপটিশন ৮৭৬৯/২০১০ এ িাননীয় হাইরকাট য চিিারগর রারয়র জপ্রচক্ষরে  দন্ডচিচধর ৫০৯ ধারায় জিািাইল জকাট য পচরিালনার িাচসক েথ্য  

 

ক্রচিক নং িারসর নাি পচরিাচলে জিািাইল 

জকারট যর সংখ্যা 

িািলার সংখ্যা অি যদরন্ড দচন্ডে 

আসািীর সংখ্যা 

কারাদরন্ড দচন্ডে 

আসািীর সংখ্যা 

অি যদন্ড ও কারাদরন্ড দচন্ডে 

আসািীর সংখ্যা 

০১. জানুয়াচর ০ ০ ০ ০ ০ 

০২. জফব্রুয়াচর ০১ ০১ ০ ০১ ০১ 

০৩. িাি য ০১ ০১ ০ ০১ ০ 

০৪. এচপ্রল ০২ ০২ ০ ০৩ ০ 

০৫. জি  ০১ ০১ ০১ ০ ০ 

০৬. জুন ০২ ০ ০২ ০ ০ 

০৭. জুলাই ০৫ ০৫ ০৩ ০২ ০ 

০৮. আগস্ট ০২ ০২ ০ ০৫ ০ 

 

৩.১১.৫। নারী ও চশশু চনষ যােন সংক্রান্ত িািলাঃ 

 

ক্রঃনং প্রচেরিদরনর চিষয় জানুয়াচর জফব্রুয়াচর িাি য এচপ্রল জি  জুন জুলাই আগস্ট 

০১. েদন্তাধীন ০৯ ১৫ ১৪ ০৯ ১৪ ১৬ ১১ ২০ 

০২. চিিারাধীন ০ ১৫ ২০ ১৬ ২৪ ০৯ ১০ ১৬ 
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৪। রাজস্ব শাখা 

৪.১ ।    পচরেযক্ত সম্পচি সরকাররর নারি নািজারী ও জরকে যকররির চিষরয় অগ্রগচে প্রচেরিদন 

উপরজলা/সারকযরল ভূচি িিিালয়াধীন জিাট পচরেযক্ত সম্পচি এ পর্ যন্ত সরকাররর নারি নািজারী ও জরকে য সংরশাধনকৃে ভূচি িিিালয়াধীন পচরেযক্ত সম্পচি 

জহাচডং সংখ্যা জচির পচরিাি (একরর) জহাচডং সংখ্যা জচির পচরিাি (একরর) 

২১ ১১.৩৫৩১ ০৩ ৪.৬৭ 

 

৪.২। রাজস্ব িািলাঃ 

জপচন্ডং িািলার সংখ্যা ০২ িছর পর্ যন্ত 

জপচন্ডং িািলার 

সংখ্যা 

িন্তব্য 

চিচধিদ্ধ চিচপ সি যরিাট 

আপীল/ 

চরচিশন/ 

চরচিউ 

চিচিধ/ (আপীল 

ব্যেীে) অন্যান্য 

মূল িািলা 

জিাট আপীল/ 

চরচিশন/ 

চরচিউ 

চিচিধ/ (আপীল 

ব্যেীে) অন্যান্য 

মূল িািলা 

জিাট  

১৩ ২ ১৫ ০ ০ ০ ১৫ ১৫ চিচিন্ন জটিলোয় সৃি দীর্ঘ যসূচত্রো চনষ্পচিকরল্প র্িার্ি 

পদরক্ষপ গ্রহি করর হরে। 

 

৪.৩।     জির দখল হরে উদ্ধারকৃে সরকারী ভূসম্পচিঃ 

২০১৯-২০ অি যিছরর উদ্ধারকৃে জিাট  ভূ-সম্পচি মূল্য 

১.২৫২৫ একর ৫,৯৭,৬০,০০০/- 

 

৪.৪।  িাঠ পর্ যারয় ভূচি অচফসসমূরহর অচেট আপচি চনষ্পচিঃ 

অচেট আপচি জচড়ে টাকার পচরিাি 

০৪ ৮৩,৪৩৪/৫০ 

 

৪.৫।  ২০১৯-২০২০ অি যিছররর ভূচি উন্নয়ন কর আদায় 

দািী আদায়কৃে টাকার পচরিাি 

চনধ যারি প্রচক্রয়া িলিান ৬১,৭৭,১৯৯/- 
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৪.6.১।  গুেগ্রাি (িাস্তিাচয়ে): 

ক্রঃনং উপরজলার নাি গুেগ্রারির নাি জিাট জচির পচরিান (একর) পচরিার সংখ্যা 

১. িাঁপাইনিািগঞ্জ সদর ঠাকুর পালশা ৩.০৪ ৪০ 

জজাড়ািকুলেলা ০.৫৭ ১৯ 

জকাদালকাটি ৩.৯০৫০ ৬০ 

লক্ষীনারায়নপুর ১০.০০ ৬০ 

জখািলাপাড়া ১.১৯ ২০ 

২. চশিগঞ্জ চনরালা ৪.৬৫ ৩৭ 

৩. নারিাল নাচসরািাদ ১১.৬৩ ৫২ 

পীরপুর সাহানাপাড়া ০.৫০ ১৫ 

৪. জিালাহাট চদর্ঘলী পুকুর ০.৯৮ ২০ 

 িাইসাপুকুর ১.৭২ ৪০ 

 

৪.৬.২। গুেগ্রাি (িাস্তিায়নাধীন) : 

 

ক্রঃনং উপরজলার নাি গুেগ্রারির নাি জিাট জচির পচরিান (একর) পচরিার সংখ্যা 

১. িাঁপাইনিািগঞ্জ সদর ইসলািপুরিািাপাড়া ১.৩৬ ৩০ 

 চশিগঞ্জ রানীহাটিপাড়চদয়াড় ৮.৬৬ ৯০ 

 

৪.৭। জলিহালঃ 

ক্রঃনং উপরজলার নাি ২০ একররর উরদ্ধযর জলিহাল ২০ একররর চনরের জলিহাল 

জিাট জলিহাল ইজারার আওোধীন ইজারা িচহভু যে জিাট জলিহাল ইজারার আওোধীন ইজারা িচহভু যে 

০১. জিালাহাট ০৪ ০৪ ০ ৫১ ৫১ ০ 

০২. িাঁপাইনিািগঞ্জ সদর ০৫ ০৫ ০ ৪৩৮ ২৯৪ ১৪৪ 

০৩. জগািস্তাপুর ১২ ১১ ০১ ৭১৪ ১০৫ ৬০৯ 

০৪. নারিাল ০৪ ০৪ ০ ১৫২৯ ২৩৫ ১২৯৪ 

০৫. চশিগঞ্জ ০৪ ০৪ ০ ১৩৫ ৪৫ ৯০ 

 জিাট ২৯ ২৮ ০১ ২৮৬৭ ৭৩০ ২১৩৭ 
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৪.৮।  িালুিহালঃ 

ক্রঃনং উপরজলার নাি জিাট িালুিহাল ইজারার আওোধীন ইজারা িচহভু যে িন্তব্য 

০১. িাঁপাইনিািগঞ্জ সদর ০৬ ০৬ ০ ০ 

০২. জগািস্তাপুর ০১ ০ ০১ িািলাভুক্ত 

 

৪.9।   নদী অবৈধ দখলদারদদর তাললকা:  

 

ক্রঃ 

নং 

উপদেলার 

নাম 

মমৌো ও মেএল নং খং নং দাগ নং মরকর্ডীয় 

মেণী 

পলরমাণ 

(একর) 

অবৈধ দখলদারদদর নাম ও ঠিকানা ৈততমান 

অৈকাঠাদমা 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ ০৯ 

০১ 

চাঁপাইনৈাৈগ

ঞ্জ সদর 

চুনাখালী/১৪৩ 

০১ ২৩৮৩ নদী ৩৭.৮৬ ক) মমাঃ জুলমত আলী, লপতা মৃত সাজ্জাদ আলী, সাং-ৈড় মরাপাগলা, উপদেলা: 

চাঁপাইনৈাৈগঞ্জ সদর, চাঁপাইনৈাৈগঞ্জ 

খ) মমাঃ মইদুল ইসলাম, লপতা মৃত মদাস্ত মহাম্মদ, সাং-ৈড় মরাপাগলা, উপদেলা: 

চাঁপাইনৈাৈগঞ্জ সদর, চাঁপাইনৈাৈগঞ্জ 

ইটভাটা 

গ) মমাঃ মগালাৈ মহাদসন, লপতা মৃত মলাকমান, সাং-লক্ষীনারায়নপুর মপাড়াগ্রাম, উপদেলা: 

চাঁপাইনৈাৈগঞ্জ সদর, চাঁপাইনৈাৈগঞ্জ 

লর্ডদপর ঘর 

০২ 

মদৈীনগর/১৬৭ 

০১ ৫১১ নদী ২৬.৭৮ ক) মমাঃ োকালরয়া, লপতা মৃত মলনমুল হক, সাং-ৈাররলিয়া, চাঁপাইনৈাৈগঞ্জ সদর 

খ) মমাঃ মন্টু, লপতা মৃত মতোমুল হক, সাং-ৈাররলিয়া, চাঁপাইনৈাৈগঞ্জ সদর 

গ) মমাঃ ফলড়ং, লপতা মৃত সাজ্জাদ আলী, সাং-ৈাররলিয়া, চাঁপাইনৈাৈগঞ্জ সদর 

ঘ)হােী ইসাহাক আলী, লপতা মৃত খলৈরুলিন, সাং-ৈাররলিয়া, চাঁপাইনৈাৈগঞ্জ সদর 

ঙ) মমাঃ আব্দুস সাত্তার, লপং-মৃত লিি মহাম্মদ, সাং-মগালপনাথপুর, চাঁপাইনৈাৈগঞ্জ 

চ)মমাঃ আফসার আলী, লপতা মৃত কলিমুলিন, সাং-ৈাররলিয়া, চাঁপাইনৈাৈগঞ্জ সদর 

 

০৩ ০১ ১৩৩৫৬ নদী ৪৯.১০ ক) মমাঃ এলহয়া, লপতা মৃত সাইফুলিন, সাং-মহােনদটালা, চাঁপাইনৈাৈগঞ্জ 

খ) আব্দুর রলহম, লপতা মৃত আলতাৈ উলিন, সাং-মদৈীনগর, চাঁপাইনৈাৈগঞ্জ 

গ) আব্দুর রাজ্জাক, লপতা মৃত আমোদ মন্ডল, সাং-মদৈীনগর, চাঁপাইনৈাৈগঞ্জ 

ঘ)আঃ রহমান, লপতা এন্তাে আলী, সাং- মদৈীনগর, চাঁপাইনৈাৈগঞ্জ 

ঙ) মমাঃ মুনসুর আলী, লপতা মৃত েয়নাল, সাং-মদৈীনগর, চাঁপাইনৈাৈগঞ্জ 

০৪ ০১ ১৫৮৯৭ নদী ৪১.৪০ ক) মমাঃ আব্দুর রহমান, লপতা লনয়াে উলিন, সাং-মদৈীনগর, চাঁপাইনৈাৈগঞ্জ 

খ) মমাঃ আব্দুল খাদলক, লপতা ওয়াদরিতুল্লা, সাং-মদৈীনগর, চাঁপাইনৈাৈগঞ্জ 

গ) মমাঃ আব্দুল মান্নান, লপতা ইলিস, সাং-নদরন্দ্রপুর 
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ঘ) মমাঃ আবুল কালাম, লপতা সাইফুল ইসলাম, সাং-মদৈীনগর, চাঁপাইনৈাৈগঞ্জ 

০৫ ০১ ১১২০ নদী ১৫.২৫ ক) মমাঃ মমালমন, লপতা মৃত আব্দুর রহমান, সাং-হুড়কীদটালা, চাঁপাইনৈাৈগঞ্জ 

খ) তাইনুষ আলী, লপতা মৃত মলাকমান আলী, সাং-হুড়কীদটালা, চাঁপাইনৈাৈগঞ্জ 

গ) মমাঃ িামসুল কলরম, লপতা মৃত লিি মহাম্মদ, সাং-হুড়কীদটালা, চাঁপাইনৈাৈগঞ্জ 

ঘ) মমাঃ মরোউল, লপতা লিি মহাম্মদ, সাং-হুড়কীদটালা, চাঁপাইনৈাৈগঞ্জ 

ঙ) মমান্তাে, লপতা মৃত মহাম্মদ আলী, সাং-হুড়কীদটালা, চাঁপাইনৈাৈগঞ্জ 

চ) মমাঃ ফেলুর কলরম, লপতা মৃত লিি মহাম্মদ, সাং-হুড়কীদটালা, চাঁপাইনৈাৈগঞ্জ 

ছ) মমাঃ োহাঙ্গীর মহাদসন, লপতা মৃত লিি মহাম্মদ, সাং-হুড়কীদটালা,  

 

০৬ 

চাঁপাইনৈাৈগ

ঞ্জ সদর 

মরহাইচর/১১৯ 

১৭ ২৫০৫ লসকলস্ত ০.০৭৪৫ আবুল মহাদসন, লপতা আদয়ি উলিন, সাং-লস.এন্ড লৈ ঘাট, চাঁপাইনৈাৈগঞ্জ পাঁকা ৈালড় 

০৭ ১০১ ২৫০৭ লসকলস্ত ০.৭২৬২ মমাঃ র্ডাললম, লপতা আলতাৈ মহাদসন, সাং-নয়নশুকা ৈালড় 

০৮ ৪৪৪ ও 

১৬৭ 

২৫০৮ লসকলস্ত ০.৭৩৪৪  

০৯ ৩৮০ ২৫০৯ লসকলস্ত ০.০১৫০ মমাঃ মাহাতাৈ পাইকার, লপতা আইউৈ আলী মন্ডল, সাং-মরহাইচর, চাঁপাইনৈাৈগঞ্জ ৈালড় 

১০ ১৬৭ ২৫১০ লসকলস্ত ০.৯৯০৬ 

১১   

 

  

 

 

১২ চাঁপাইনৈাৈগঞ্জ 

সদর 

  ঐ 
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মমাট=   

৪.১০.  এক লক্ষ টাকার গৃহ চনি যাি প্রকরল্পর অচধন উপকাররিাগী পচরিাররর সংখ্যা 

 

ক্রচিক নং উপজেলা নাম বরাদ্দকৃত গৃজের সংখ্যা উপকারজ াগী পররবাজরর সংখ্যা 

০১ ০৩ ০৪ ০৫ 

০১ চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর 207 207 

০২ রিঁবগঞ্জ 300 300 

০৩ গগামস্তাপুর 288 288 

০৪ নাজচাল ৩২৪ ৩২৪ 

০৫ গ ালাোট 444 444 

 গমাট= ১৫৬৩ ১৫৬৩ 

 

৪.১১।   চাঁপাইনবাবগঞ্জ গেলার আশ্রয়ণ প্রকজের তথ্য:(িাস্তিাচয়ে) 

ক্ররমক নং আশ্রয়ণ প্রকজের নাম অবস্থান ব্যারাজকর সংখ্যা পুন নবারসত পররবাজরর সংখ্যা পররবাজরর গমাট সদস্য সংখ্যা 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ 

০১ গুরিরাপুকুর চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ০১ ১০ ৬৮ 

০২ তালপুকুর চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ০১ ১০ ৬৬ 

০৩ চরিগ্রাম চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ০১ ১০ ৬৯ 

০৪ গোড়াপুকুর গগামস্তাপুর ০৫ ৫০ ২০০ 

০৫ িালুকপুকুর গগামস্তাপুর ০৪ ৪০ ১৫৮ 

০৬ করলোর োরতজ াবা নাজচাল ১২ ১২০ ৫৬৫ 

০৭ মুসরলমপুর গ ালাোট ০২ ২০ ৮৫ 

০৮ আমড়ীতলা গ ালাোট ০৫ ৫০ ১২৩ 

  

৪.১২। চাঁপাইনবাবগঞ্জ গেলার আশ্রয়ণ প্রকজের তথ্য:(িলিান) 

ক্ররমক নং আশ্রয়ণ প্রকজের নাম অবস্থান ব্যারাজকর সংখ্যা পুন নবারসত পররবাজরর সংখ্যা িন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ 

০১ দুল যিপুর আেয়ন প্রকল্প-২ িাঁপাইনিািগঞ্জ সদর ৪৬ ৪৬০  
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৪.১৩। খাল খননঃ 

 

ক্রঃনং খারলর নাি উপরজলার নাি বদর্ঘ যয (চক.চি.) সম্ভাব্য প্রাক্কচলে ব্যয় (লক্ষ টাকায়) 

০১. িামুসা খাল জিালাহাট ৪.০০ ১০১.৯৭ 

০২. িাগড়ইল খাল চশিগঞ্জ ৩.৫০ ৬৯.৪১ 

০৩. রহনপুর খাড়ী খাল জগািস্তাপুর ১০.০০ ১৬০.৫৬ 

০৪. জগালািাড়ী ধাল নারিাল ৩.০০ ৯০.০০ 

০৫. পাগলা ঢাঁড়া খাল িাঁপাইনিািগঞ্জ সদর ১২.০০ ৩৪১.১৯ 

০৬. চসংচড়িচন িাঁপাইনিািগঞ্জ সদর ১২.০০ ২২৭.৪৬ 

 

৫। জরচিচনউ মুচিখানা শাখা 

৫.১  জদওয়ানী আদালরে চিিারাধীন ও চিচনিয় িািলাঃ 

ক্রঃনং প্রচেরিদরনর চিষয় অচনষ্পন্ন িািলার সংখ্যা জচির পচরিাি 

০১. জদওয়ানী আদালরে চিিারাধীন িািলা মূল িািলা ৪৯০ - 

০২. আচপল িািলা ২৬৮ - 

০৩. চিচনিয় িািলা সংক্রান্ত ২৮ ১১৩.৬৬৮৭ 

 

৬। জনজারে  শাখা 

৬.১। সাচকযট হাউজ ব্যিস্থাপনা সংক্রান্ত (িাঁপাইনিািগঞ্জ জজলার জক্ষরত্র প্ররর্াজয) 

ক্রঃনং কক্ষ সংখ্যা র্ারদর জন্য প্ররর্াজয অিস্থান কাল বদচনক িাড়ার হার (দুপুর ১২.০০ টা হরে পরচদন ১১.৫৯ পর্ যন্ত 

চিআইচপ সাধারি ১ শয্যা চিচশি কক্ষ 

(ননএচস) 

১ শয্যা চিচশি কক্ষ 

(এচস) 

২ শয্যা চিচশি কক্ষ 

(ননএচস) 

১ শয্যা চিচশি কক্ষ 

(এচস) 

০১. ০৪ টি ০৮ টি সরকাচর কি যকেযা/অিসরপ্রাপ্ত 

সরকাচর কি যকেযা 

১-৩ চদন পর্ যন্ত ৫০/- টাকা ৭০/-  টাকা ৯০/- টাকা ১৩০/- টাকা 

৪-৭ চদন পর্ যন্ত ৭০/-  টাকা ৯০/- টাকা ১৩০/- টাকা ১৮০/- টাকা 

৭ চদরনর উরদ্ধয ২০০/- টাকা ৩০০/- টাকা ৪০০/- টাকা ৫০০/- টাকা 

০২. সংচিচধিদ্ধ সংস্থা/ জসক্টর/ 

করপ যাররশন/স্বায়ত্বশাচসে 

প্রচেষ্ঠারনর কি যকেযা 

১-৩ চদন পর্ যন্ত ৬০/- টাকা ৯০/- টাকা ১১০/- টাকা ১৬০/- টাকা 

৪-৭ চদন পর্ যন্ত ৯০/- টাকা ১৩০/- টাকা ১৬০/- টাকা ২৪০/- টাকা 

৭ চদরনর উরদ্ধয ২৫০/- টাকা ৩৫০/- টাকা ৪৪০/- টাকা ৬৪০/- টাকা 

03. জিসরকাচর ব্যচক্তিগ য/কি যকেযা িাকার সিয় ৫০০/- টাকা ৭০০/- টাকা ১০০০/- টাকা ১৪০০/- টাকা 
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চনচি যরশরষ 

 

৬.২।  জহারটল ও জররস্তাঁরাঃ 

      ৬.২.১। চনিেনকৃে জহারটরলর সংখ্যাঃ ০৯ টি,   লাইরসিকৃে ০৯টি 

      ৬.২.২। চনিেনকৃে জররস্তাঁরার সংখ্যাঃ ৪৮ টি,  লাইরসিকৃে ০৯টি  

 

   

৭। স্থানীয় সরকার শাখা 

 

৭.১।   িাননীয় প্রধানিিীর প্রচেশ্রুচে িাস্তিায়ন সংক্রান্ত 

 

ক্রঃ

নং 

িাননীয় প্রধানিিীর প্রচেশ্রুচে প্রচেশ্রুচে 

জকািায় িা জকান 

সিায় চদরয়রছন 

প্রচেশ্রুচে 

প্রদারনর 

োচরখ 

প্রচেশ্রুচে িাস্তিায়রনর 

দাচয়ত্বপ্রাপ্ত সংস্থা 

প্রচেশ্রুচে িাস্তিায়রন গৃহীে ব্যিস্থা ও অগ্রগচে িন্তব্য 

০১. রাজশাহী-ঢাকা আন্তঃনগর জেন সাচি যস িাঁপাইনিািগঞ্জ পর্ যন্ত 

সম্প্রসারি। 

িাঁপাইনিািগঞ্জ  

সরকাচর করলজ 

িারঠ  অনুচষ্ঠে 

জনসিায়  

২৩/০৪/১১ জরলপি িিিালয় ১ জফব্রুয়াচর ২০১২ োচরখ হরে আন্তঃনগর জেন সাচি যস িালু হরয়রছ । 

িাস্তিাচয়ে 

০২. দ্বাচরয়াপুর হরে ২য় িহানন্দা জসতু হরয় সুন্দরপুর ইউচনয়রনর 

িরাপাগলা, জিাল্লানগ্রাি, পদ্মা জিড়ীিাঁধ হরয় চশিগঞ্জ-

দুল যিপুর পর্ যন্ত রাস্তা চনি যাি 

-ঐ- -ঐ- স্থানীয় সরকার প্ররকৌশল 

অচধদপ্তর, স্থানীয় সরকার 

চিিাগ 

গমাট ১০ টি রিজমর কাে সমাপ্ত ।  

 িাস্তিাচয়ে 

০৩. উপরজলা ও ইউচনয়ন সড়রক বৃহৎ েীজ চনি যাি প্রকরল্পর 

আওোয় িাঁপাইনিািগঞ্জ জজলার সদর উপরজলায় িহানন্দা 

নদীর উপর নারিাশংকরিাটি চজচস হরে ধুলাউচড় চজচস 

সড়রক সারহরির র্ঘাট নািক স্থারন ৫৪৬.৬০ চিটার দীর্ঘ য 

গাে যার েীজ চনি যাি  

-ঐ- 

 

-ঐ- 

 

-ঐ- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৬.০৫.২০১৫ তাররজে ব্রীেটি উজবাধন কজরজেন। 

 

িাস্তিাচয়ে 

০৪. রহনপুর-পাি যেীপুর আড্ডা-সাপাহার রাস্তা পুনঃ চনি যাি ও প্রশস্তকরি 

। 

ঐ ঐ ঐ পত্নীতলা-সাপাোর-রেনপুর সড়ক উন্নয়নঃ সড়ক নম্বর : আর-৫৪৭  

(৬৭.৫৯ রক.রম., মূল্য ১২৭৮৬.২৯ লক্ষ এর িরে নবাবগঞ্জ সড়ক 

রব াজগর অংি: দদর্ঘ নয ২১.৬৫ রকরম, মূল্য ৪৩৮৫.৮৪ লক্ষ) ।   

িাস্তিাচয়ে 

০৫. িাঁপাইনিািগঞ্জ ১০০ শয্যা চিচশি হাসপাোলরক ২৫০ শয্যায় উন্নীেকরি 

এিং কাচে যয়াক ইউচনট স্থাপন  

-ঐ- -ঐ- স্বাস্থয ও পচরিার কল্যাি 

িিিালয় 

২৫০ শয্যা চিচশি হাসপাোরলর সাচি যক কার্ যক্রি সিাপ্ত।  িাস্তিাচয়ে 
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০৬.  পদ্মা নদীর িাি েীর িাঙ্গন হরে িাঁপাইনিািগঞ্জ জজলার 

সদর ঊপরজলার আলাতুলী এলাকা রক্ষা প্রকল্প। বদর্ঘ যয= 

৭১২০.০০ চিটার। ব্যয়ঃ ২৮০১১.৮০ লক্ষ টাকা 

-ঐ- -ঐ- পাচন সম্পদ িিিালয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্ররতশ্রুত পদ্মা নদীর  াঙ্গন েজত চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

গেলার আলাতুলী এলাকা রক্ষা প্রকেটির অনুজমারদত  ২য় সংজিারধত 

র রপরপ গমাতাজবক  ২৬ টি প্যাজকজে ৭১২০.০০ রমটার নদী তীর 

সংরক্ষণ কাে এবং ২.৭০০ রক:রম: নদী গেরেং কাে অর্ন্নভূক্ত। 

প্রকেটির নদীেীর প্রচেরক্ষা কাজ জুন/২০১৮ গময়াজদ সম্পন্ন েজয়জে। 

িাস্তিাচয়ে 

 

 

৭.২।  গ্রাি আদালে িািলাঃ 

 

িলচে িারস চনষ্পচিকৃে িািলাঃ িেযিারন অচনষ্পন্ন িািলাঃ 

১৫০ টি ৭৯২ টি 

 

 

৭.৩।   প্রচেিেী সংক্রারন্ত স্থানীয় সরকার চিিারগর ক ি যপচরকল্পনা, িাস্তিায়ন ও অগ্রগচে সম্পচকযেঃ 

 

ক্রচিক নং কি যপচরকল্পনা িাস্তিায়নকারী গৃহীে কার্ যক্রি 

উপকাররিাগী গৃহীে কার্ যক্রি 

১. প্রচেিেী িাো (িাোর হার িাচসক ৭০০/- টাকা) ইউচনয়ন ও উপরজলা প্রচেিেী িাো িাস্তিায়ন কচিটি ১৫,২১০ জন িাো প্রদান করা হরয়রছ। 

২. প্রচেিেী চশক্ষািীরদর উপবৃচি কার্ যক্রি  

( িাোর হার- প্রািচিক স্তরঃ িাচসক ৭০০/- টাকা, িােচিক স্তরঃ 

িাচসক ৭৫০/- টাকা, উি িােচিক স্তরঃ িাচসক ৮৫০/- টাকা 

এিং উিের স্তরঃ িাচসক ১২০০/- টাকা 

উপরজলা িাস্তিায়ন কচিটি ১১৮৪ জন িাো প্রদান করা হরয়রছ। 

৩. প্রচেিেীরদর িারে সুিি য নাগচরক কাে য  চিেরি কার্ যক্রি প্রচেিেী চিষয়ক উপরজলা চস্টয়াচরং কচিটি ২২৮২২ জন  সকলরক কাে য প্রদান করা হরয়রছ। 

৪. প্রচেিেীরদর ক্ষু্দ্র ঋরির িােরি পুনি যাসন কার্ যক্রি উপরজলা প্রচেিেী পুনি যাসন কচিটি ৯৪৫ জন সকলরক ক্ষদ্রঋি প্রদান করা হরয়রছ। 

 

৭.৪।    িাচষ যক উন্নয়ন কি যসূচির আওোয় গৃহীে প্রকল্প দশ যন/পচরদশ যন সংক্রান্ত 

 

  দাপ্তচরক কারজর অংশ চহরসরি জজলা প্রশাসক িরহাদয় প্রচে িারস িাচষ যক উন্নয়ন কি যসূচির আওোয় গৃহীে ০৫ টি প্রকল্প দশ যন/পচরদশ যন কররন। 
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৮। চশক্ষা ও কল্যাি শাখা 

৮.১।   চশক্ষা প্রচেষ্ঠান দশ যন ও পচরদশ যন 

ক্রঃনং প্রচেরিদরনর চিষয় জানুয়াচর জফব্রুয়াচর িাি য এচপ্রল জি  জুন জুলাই আগস্ট 

০১. জজলা প্রশাসকসহ চিচিন্ন কি যকেযা কর্তযক চশক্ষা প্রচেষ্ঠান দশ যন ও পচরদশ যন ৩৮ ৪৪ ৬৩ ৪৯ ৩৪ ৪৩ ৫৩ ৩০৫ 

 

৮.২। িানসেে চশক্ষা, দুনীচে প্রচেররাধ ও জনরসিা সংক্রান্ত প্রচেরিদন 

 
ক্রঃ

নং 

প্রচেরিদরনর 

চিষয় 

জানুয়াচর জফব্রুয়াচর িাি য এচপ্রল জি  জুন জুলাই আগস্ট 

  িানস

েে 

চশক্ষা 

িাঠ পর্ যারয় 

সরকাচরদপ্তর/প্র

চেষ্ঠান প্রদি 

জসিা সম্পরকয 

অিচহেকরি 

দুনীচে 

প্রচেররারধ 

জনসরিে

নো 

িানস

েে 

চশক্ষা 

িাঠ পর্ যারয় 

সরকাচরদপ্তর/প্র

চেষ্ঠান প্রদি 

জসিা সম্পরকয 

অিচহেকরি 

দুনীচে 

প্রচেররারধ 

জনসরিে

নো 

িানস

েে 

চশক্ষা 

িাঠ পর্ যারয় 

সরকাচরদপ্তর/প্র

চেষ্ঠান প্রদি 

জসিা সম্পরকয 

অিচহেকরি 

দুনীচে 

প্রচেররারধ 

জনসরিে

নো 

িানস

েে 

চশক্ষা 

িাঠ পর্ যারয় 

সরকাচরদপ্তর/প্র

চেষ্ঠান প্রদি 

জসিা সম্পরকয 

অিচহেকরি 

দুনীচে 

প্রচেররারধ 

জনসরিে

নো 

িানস

েে 

চশক্ষা 

িাঠ পর্ যারয় 

সরকাচরদপ্তর/প্র

চেষ্ঠান প্রদি 

জসিা সম্পরকয 

অিচহেকরি 

দুনীচে 

প্রচেররারধ 

জনসরিে

নো 

িানস

েে 

চশক্ষা 

িাঠ পর্ যারয় 

সরকাচরদপ্তর/প্র

চেষ্ঠান প্রদি 

জসিা সম্পরকয 

অিচহেকরি 

দুনীচে 

প্রচেররারধ 

জনসরিে

নো 

িানস

েে 

চশক্ষা 

িাঠ পর্ যারয় 

সরকাচরদপ্তর/প্র

চেষ্ঠান প্রদি 

জসিা সম্পরকয 

অিচহেকরি 

দুনীচে 

প্রচেররারধ 

জনসরিে

নো 

িানস

েে 

চশক্ষা 

িাঠ পর্ যারয় 

সরকাচরদপ্তর/প্র

চেষ্ঠান প্রদি 

জসিা সম্পরকয 

অিচহেকরি 

দুনীচে 

প্রচেররারধ 

জনসরিে

নো 

১. কচিটির সিা ১২ ০৫ ০৫ ১৩ ০৬ ০৪ ২০ ০৬ ০৪ ১৫ ০৭ ০৬ ১৪ ০৬ ০৫ ১৫ ০৭ ০৫ ১৪ ০৬ ০৫ ১৩ ০৫ ০৪ 

২. িেচিচনিয় 

সিা 

০৬ ০৩ ০৫ ১৩ ০৩ ০৪ ১২ ০৪ ০৪ ১১ ০৪ ০৪ ১২ ০৩ ০৫ ১১ ০৪ ০৪ ০৮ ০১ ০৪ ০৭ ০২ ০৩ 

৩. সিারিশ ও 

র যালী 

০৫ ০১ ০২ ০৬ ০১ ০২ ১১ ০১ ০৩ ০৮ ০১ ০৩ ০৫ ০১ ০২ ০৭ ০২ ০৩ ০৮ ০৩ ০৪ ০৬ ০১ ০২ 

৪. জসচিনার ০৩ ০১ ০১ ০৩ ০৩ ০১ ০৭ ০২ ০৩ ০৮ ০৩ ০৪ ০৭ ০২ ০৩ ০৮ ০২ ০৪ ০৩ ০২ ০৪ ০৪ ০২ ০৩ 

৫. গিসংরর্াগ ০৪ ০২ ০১ ০৪ ০২ ০২ ০৫ ০২ ০৩ ০৫ ০২ ০৩ ০৪ ০২ ০২ ০৩ ০৩ ০৩ ০৩ ০৩ ০৩ ০৩ ০৪ ০৪ 

৬. উঠান বিঠক ৩০ ০১ ০১ ৩১ ০২ ০২ ৩০ ০১ ০১ ৩১ ০২ ০২ ২৭ ০২ ০২ ১৬ ০৪ ০৪ ০৪ ০৩ ০৩ ০৬ ০২ ০২ 

৭. জগ্রাি জসন্টারর 

সিা 

০১ ০১ ০২ ০২ ০২ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০২ ০২ ০২ ০১ ০১ ০১ ০২ ০২ ০২ 

৮. জহাি চিচজট ২৩ ০৩ ০৩ ৩৩ ০৩ ০৩ ৩২ ০২ ০২ ৩৮ ০৩ ০৩ ৩৩ ০১ ০১ ২০ ০৩ ০৩ ০৮ ০২ ০৩ ২৪ ০২ ০২ 

৯. িাননীয় 

জােীয় 

সংসদ 

সদরস্যর 

উপচস্থচেরে 

সিা 

০ ০ ০২ ০ ০ ০২ ০১ ০১ ০৩ ০২ ০২ ০৪ ০১ ০১ ০৩ ০ ০ ০২ ০১ ০১ ০৩ ০১ ০১ ০৩ 

১০ িাননীয় 

িিী/প্রচেিিী

জদর 

উপচস্থচেরে 

সিা 

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

১১. চশক্ষা 

চপ্রষ্ঠারন সিা 

০৬ ০২ ০৩ ০৭ ০৩ ০৪ ০৬ ০২ ০৩ ০৭ ০৩ ০৪ ০৬ ০২ ০৩ ০৮ ০২ ০৫ ০৮ ০৪ ০৫ ০৭ ০৩ ০৪ 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

৯। আইচসটি শাখা 

৯.১। ইউচনয়ন চেচজটাল জসন্টাররর উরোক্তারদর িাচসক আয় ও জসিা গ্রচহোর সংখ্যা, ই-নচি সংক্রান্ত ও খচেয়ারনর জারিদা নকরলর আরিদন গ্রহি ও চনষ্পচি সংক্রান্ত 

৯.১.১।  ইউচেচস সংক্রান্ত 

ক্রঃনং প্রচেরিদরনর চিষয় জানুয়াচর জফব্রুয়াচর িাি য এচপ্রল জি  জুন জুলাই আগস্ট 

০১. ইউচনয়ন চেচজটাল জসন্টাররর উরোক্তারদর িাচসক আয় ৬,১৭,৩২৬/- ৫,৩৩,৪৩০/- ৬,০০,৭৯০/- ৫,৭৬,৩০০/- ৫,৬৯,৮১৫/- ৫,৮৪,২৩০/- ৫,৭৮,১০১/- ৫,০৭,৯৬৯/-, 

 জসিা গ্রচহোর সংখ্যা ৩০,২২৭/- ২৫,৮৩২/- ২৭,৯৭৭/- ২৭,৬৮৯/- ১৯,৮৭৯/- ২৯,০৮৩/- ২৬,৩৬৬/- ২২,৯২১/- 

৯.১.২।  ই-নচি সংক্রান্ত 

ক্রঃনং প্রচেরিদরনর চিষয় জানুয়াচর জফব্রুয়াচর িাি য এচপ্রল জি  জুন জুলাই আগস্ট 

০১. ই-নচিরে পত্র গ্রহি ১২৬৪ ৯০১ ১৩৬৯ ১২৪৩ ১০১৫ ৮৮৬ ১৬১৫ ১৭২৭ 

০২. ই-নচিরে পত্র চনষ্পচি ১২৩৭ ৫৬৯ ১৬৯৪ ১০৯৪ ৯৩০ ৮৮৬ ১৬১৫ ১৭২৭ 

 

৯.১.৩।   খচেয়ারনর জারিদা নকলঃ 

ক্রঃনং প্রচেরিদরনর চিষয় জানুয়াচর জফব্রুয়াচর িাি য এচপ্রল জি  জুন জুলাই আগস্ট 

১. খচেয়ারনর জারিদা নকরলর আরিদন গ্রহি ৩২৬৭ ৩৪৫২ ৩৩৭৯ ৩৮৫০ ২২৪৭ ২৪৭১ ৩০৭০ ২৮৬২ 

২. খচেয়ারনর জারিদা নকরলর আরিদন চনষ্পচি ৩২৬৭ ৩৪৫২ ৩৩৭৯ ৩৮৫০ ২২৪৭ ২৪৭১ ৩০৭০ ২৮৬২ 

 

১০। েথ্য ও অচিরর্াগ শাখা 

 

েথ্য সরিরারহর জন্য প্রাপ্ত আরিদন (জানুয়াচর-আগি ২০১৯) আরিদরনর জপ্রচক্ষরে সরিরাহকৃে েথ্য সংখ্যা (জানুয়াচর-আগি ২০১৯) 

০৪ টি  ০৪ টি 

 

 

১১। জজনাররল সাটি যচফরকট শাখা 

 

জিাট সাটি যচফরকট িািলা টাকার পচরিান  জপচন্ডং জগ্রফোরী পররায়ানার সংখ্যয 

২৩৬৮ টি ৯,৯৩,২০,৫২২.০০ টাকা ১০৬০ টি 
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১৩। ত্রাি শাখা 

 

১৩.১।    ২০১৯-২০অি যিছরর (টিআর) কি যসূচির আওোয় গৃহহীনরদর জন্য দুরর্ যাগ সহনীয় িাসগৃহ চনি যাি: 

 

ক্রচিক নং উপরজলার নাি িরারদ্দর পচরিাি িাসগৃরহর সংখ্যা িন্তব্য 

০১. চশিগঞ্জ ১,০৭,৯৪,৯৬০/- টাকা ৩৬ টি সরিিাত্র িরাদ্দ পাওয়া জগরছ। 

০২. জিালাহাট ১,০৭,৯৪,৯৬০/- টাকা ৩৬ টি 

০৩. জগািস্তাপুর ১,০৭,৯৪,৯৬০/- টাকা ৩৬ টি 

০৪. নারিাল ১,০৭,৯৪,৯৬০/- টাকা ৩৬ টি 

০৫. িাঁপাইনিািগঞ্জ সদর ১,০৭,৯৪,৯৬০/- টাকা ৩৬ টি 

জিাট ৫,৩৯,৭৪,৮০০/- টাকা ১৮০ টি 

 

১৩.২।  গ্রািীি অিকাঠারিা রক্ষিারিক্ষি (টিআর-নগদ অি য) চনি যািনী এলাকাচিচিক (১ি ও ২য় পর্ যায়): 

চনি যািনী এলাকার নাি উপরজলার নাি িরাদ্দকৃে অরি যর পচরিাি িন্তব্য 

উন্নয়ন জসালার 

িাঁপাইনিািগঞ্জ-১ চশিগঞ্জ ৪৯,৫৭,৬৬৬/৬৬ টাকা ৪২,৭২,৮৮৮/৯৫ টাকা িাননীয় সংসদ সদস্যরদর প্রকল্প গ্রহরির 

জন্য পত্র জদয়া হরয়রছ। িাঁপাইনিািগঞ্জ-২ জিালাহাট 

৪৯,৫৭,৬৬৬/৬৬ টাকা ৪২,৭২,৮৮৮/৯৫ টাকা জগািস্তাপুর 

নারিাল 

িাঁপাইনিািগঞ্জ-৩ িাঁপাইনিািগঞ্জ সদর ৪৯,৫৭,৬৬৬/৬৬ টাকা ৪২,৭২,৮৮৮/৯৫ টাকা 

জিাট ১,৪৮,৭২,৯৯৯/৯৯ টাকা ১,২৮,১৮,৬৬৬/৮৭ টাকা 

 

১৩.৩।   জজলা পশাসরকর অনুকুরল টিআর (১ি পর্ যায়) 

ক্রচিক নং 

 

উপরজলার নাি িরাদ্দকৃে অরি যর পচরিাি িন্তব্য 

উন্নয়ন জসালার 

০১. চশিগঞ্জ ১৩,০৩,১২৫/- টাকা ১১,২৩,১৩০/৮৫ টাকা প্রকল্প গ্রহরির জন্য ব্যিস্থা 

গৃহীে হরয়রছ। ০২. জিালাহাট 

০৩. জগািস্তাপুর 

০৪. নারিাল 

০৫. িাঁপাইনিািগঞ্জ সদর 

জিাট ১৩,০৩,১২৫/- টাকা ১১,২৩,১৩০/৮৫ টাকা 
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১৩.৪।   গ্রািীি অিকাঠারিা রক্ষিারিক্ষি (কাচিটা/কাচিখা) চনি যািনী এলাকাচিচিক (১ি ও ২য় পর্ যায়): 

চনি যািনী এলাকার নাি উপরজলার নাি িরাদ্দকৃে অরি যর পচরিাি িন্তব্য 

উন্নয়ন (জি.টন) জসালার (টাকা) 

িাঁপাইনিািগঞ্জ-১ চশিগঞ্জ ১৬০.৫৫৫ ৪৪,১২,৮০০/- টাকা িাননীয় সংসদ সদস্যরদর প্রকল্প গ্রহরির 

জন্য পত্র জদয়া হরয়রছ। িাঁপাইনিািগঞ্জ-২ জিালাহাট 

১৬০.৫৫৫ ৪৪,১২,৮০০/- টাকা জগািস্তাপুর 

নারিাল 

িাঁপাইনিািগঞ্জ-৩ িাঁপাইনিািগঞ্জ সদর ১৬০.৫৫৫ ৪৪,১২,৮০০/- টাকা 

জিাট ৪৮১.৬৬৫ ১,৩২,৩৮,৪০০/- টাকা 

 

১৩.৫।   গ্রািীি অিকাঠারিা রক্ষিারিক্ষি (টিআর) কি যসূচির আওোয় দূরর্ যাগ সহনীয় িাসগৃহ চনি যািঃ 

ক্রচিক নং উপরজলার নাি িরারদ্দর পচরিাি িাসগৃরহর সংখ্যা অগ্রগচে 

০১. চশিগঞ্জ ১,৪৪,৭৭,৭৩৬/- টাকা ৫৬ টি ৮০% 

০২. জিালাহাট ১,১৩,৭৫,৩৬৪/- টাকা ৪৪টি ৭০% 

০৩. জগািস্তাপুর ১,৪২,১৯,২০৫/- টাকা ৫৫ টি ৮০% 

০৪. নারিাল ১,৩১,৮৫,০৮১/- টাকা ৫১ টি ৮০% 

০৫. িাঁপাইনিািগঞ্জ সদর ১,৩৯,৬০,৬৭৪/- টাকা ৫৪ টি ৯৫% 

জিাট ৬,৭২,১৮,০৬০/- টাকা ২৬০ টি ৮১% 

 

১৩.৬।  ২০১৯-২০ অি যিছরর গ্রািীি রাস্তায় কি-জিচশ জছাট-িড় ১৫ চিটার বদর্ঘ যয পর্ যন্ত জসতু/কালিাট য চনি যাি প্রিল্পঃ 

ক্রচিক নং উপরজলার নাি িরারদ্দর পচরিাি প্রকল্প সংখ্যা 

০১. চশিগঞ্জ ৫,২০,৮৮,৩৮২/- টাকা ২৪ টি 

০২. জিালাহাট ১,৫৮,০০,৫৩৭/- টাকা ০৫ টি 

০৩. জগািস্তাপুর ২,৭৮,২৬,২৩৫/- টাকা ১৪ টি 

০৪. নারিাল ১,৩৬,১১,৩৩২/- টাকা ০৬ টি 

০৫. িাঁপাইনিািগঞ্জ সদর ৪,৬২,১১,৮৫৩/- টাকা ১৭ টি 

জিাট ১৫,৫৫,৩৮,৩৩৯/- টাকা ৬৬ টি 
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১৩.৭।   ২০০৪-২০০৫ অি যিছরর দুরর্ যাগ ঝুচক হ্রাস কি যসূচিঃ 

ক্রচিক নং উপরজলার নাি িরাদ্দকৃে পচরিাি আদারয়র পচরিাি অনাদায়ী 

০১. চশিগঞ্জ ২৫,৭১,০০০/- ২৪,৩২,৪৩১/- ১,৩৮,৫৬৯/- 

০২. জিালাহাট ১৩,৫০,০০০/- ৭,১৪,৪৯৫/- ৬,৩৫,৫০৫/- 

০৩. জগািস্তাপুর ১৩,২৪,৪৫০/- ১২,১০,৯৩৩/- ১,১৩,৫১৭/- 

০৪. নারিাল ৮,২৫,০০০/- ৬,৬৩,৬১৭/৫০ ১,৬১,৩৮২/৫০ 

০৫. িাঁপাইনিািগঞ্জ সদর ৩৭,২৩,৪০০/- ৩৭,১৩,০১৯/- ১০,৩৮১/- 

জিাট ৯৭,৯৩,৮৫০/- ৮৭,৩৪,৪৯৫/৫০ ১০,৫৯,৩৫৫/৫০ 

 

 

১৪। ভূচি হুকুি দখল শাখা 

 

১৪.১।   ভূচি অচধগ্রহি িািলার েথ্যঃ 

ভূচি অচধগ্রহি 

িািলার সংখ্যয 

অচধগ্রহরি ক্ষচেগ্রস্ত 

পচরিাররর সংখ্যা 

অচধগ্রহিকৃে জচির পচরিাি 

(একর) 

চনষ্পচিকৃে আরিদন/ক্ষচেপূরিপ্রাপ্ত 

পচরিাররর সংখ্যা 

চনষ্পচিকৃে আরিদরন ক্ষচেপূররির 

টাকার পচরিাি 

চরচজউি কৃে  খাস 

জচির পচরিাি (একর) 

৩১৭ ২৯৩৫ ৮২০.৭৪৯৪৬ ২৭৭৪ ৮৭,৬২,০২,৫৮২/৬৭ ৫৪.৫৬৫৩ 

 

 

 

১৫। জরকে যরুি শাখা 

১৫. ১।  িািলার জারিদা নকলঃ 

 

ক্রঃনং প্রচেরিদরনর চিষয় জানুয়াচর জফব্রুয়াচর িাি য এচপ্রল জি  জুন জুলাই আগস্ট 

০১ জারিদা নকরলর আরিদন গ্রহি ৩৫ ২৭ ৯৬ ৬৪ ৪৭ ৪৪ ৪৭ ৩৫ 

০২ জারিদা নকরলর আরিদন চনষ্পচি ২৯ ৩৩ ৪২ ৫৯ ৭৬ ৪৫ ৬৫ ২৯ 

০৩. আদায়কৃে জকাট য চফ ৮০৭/- ৭৭৮/ ১২৭৭/- ১৬৬৫/- ২১৬০/- ৮৩৫/- ২১০২/- ৮৩৮/- 
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১৫.২। নকসা চিক্ররয়র চিিরিঃ 

 

ক্রঃনং প্রচেরিদরনর চিষয় জানুয়াচর জফব্রুয়াচর িাি য এচপ্রল জি  জুন জুলাই আগস্ট 

০১ নকসা সংখ্যা ৬৯ ৪৩ ৬৯ ৩৩ ৩৫ ৩৩ ১৮ ৩০ 

০২ টাকার পচরিান ৩৪,৫০০/- ২১,৫০০/- ৩৪,৫০০/- ১৬,৫০০/- ১৭,৫০০/- ১৬,৫০০/- ৯০০০/- ১৫,০০০/- 
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