
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী 

রাজ  শাখা

বািষক কমস াদন ি র সকশন-৩ এর ২.৭ অ যায়ী িজববষ উপলে  হহীনেদর হ িনমাণ কােজর অ গিত
তদারিককরণ সং া  সভার ফ য়াির-২০২১ সভার কাযিববরণী

সভাপিত ড. মা: মা ন কবীর 
 িবভাগীয় কিমশনার

সভার তািরখ ১৫ ফ য়াির ২০২১ ি .
সভার সময় িবকাল ০৪:৩০ টা

ান িবভাগীয় কিমশনার মেহাদেয়র সে লন ক  ও ম সফটওয় ােরর মা েম
উপি িত পিরিশ -ক
সে লন কে  ও ম াউড িম ং সফটওয় ার এর মা েম উপি ত  সকলেক াগত  জািনেয়  সভার  কাজ    হয়।  সভাপিত মাননীয়

ধানম ীর িনেদশনা “ িজববেষ দেশ কউ হহীন থাকেব না” বা বায়ন করার জ  সমি ত উে াগ হণ করার জ  সকলেক
আহবান জানান। সভাপিত অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (রাজ ), রাজশাহী িবভাগেক িজববষ উপলে  হহীনেদর হ িনমাণ কােজর
অ গিত তদারিককরণ িবষেয় এক  উপ াপনা দােনর িবষেয় অ েরাধ কেরন। 

২.২.   িবগতিবগত   সভারসভার   কাযিববরণ ীকাযিববরণ ী   অ েমাদনঅ েমাদন

সভায় জা য়াির-২০২১ মােসর কাযিববরণী প ত হয় এবং কান প সংেশাধনী না থাকায় সবস িত েম তা ঢ়ীকরণ করা হয়। 

৩.৩.   িবগতিবগত   সভারসভার   িস ািস া   ব া ব ায়নবা ব ায়ন   অ গিতঅ গিত

জা য়াির-২০২১ মােস অ ি ত িজববষ উপলে  হহীনেদর হ িনমাণ কােজর অ গিত তদারিককরণ সং া  সভার িস া
বা বায়েনর হার িন প:

িমক নং সভার তািরখ হীত িস া বা বািয়ত িস া িস া  বা বায়েনর হার

০১ ২৮/০১/২০২১ ি . ০৮ ৭ ৯০%

অবিশ  িস া  বা বায়েনর জ  ি য়াধীন রেয়েছ এবং জলা শাসকগণ সেচ  আেছন মেম সভায় অবিহত করা হয়। অিতির
িবভাগীয় কিমশনার (রাজ ), রাজশাহী এ িবভােগর সকল জলা শাসক হেত া  ‘ক’ িণর িমহীন ও হহীন পিরবােরর সং া এবং
িজববষ উপলে  হহীনেদর হ িনমাণ কােজর অ গিত তদারিককরণ স েক িব ািরত ত  উপ াপন কেরন। মাননীয় ধানম ীর

িনেদশনা “ িজববেষ দেশ কউ হহীন থাকেব না” বা বায়েনর লে  আ য়ণ-২ কে  হহীনেদর নবাসেনর জ  হ িনমাণ
কােজর অ গিত তদারিককরেণর িবষেয়  সভায়  িবেশষ ােরাপ  কেরন। রাজশাহী িবভােগর সকল জলার আ য়ণ-২ কে  হহীনেদর

নবাসেনর জ  ২য় পযােয় হ িনমাণ কােজর অ গিত উপ ািপত
ত  অ যায়ী  সভায়  িব ািরত  আেলাচনা  ও  িন প  িস া স হ  সবস িত েম  হীত  হয়।  

৪.৪.   িজ ববষিজ ববষ   উপলেউপলে   দেশরদেশর   সকলসকল   িমহ ীনিমহ ীন   ওও  হহ ীনহহ ীন   পিরব ােররপিরবােরর  (‘ (‘কক’ ’  িণিণ )  )  জজ   ২য়২য়   পযােয়পযােয়   হহ   িনমােণরিনমােণর   সং াসং া
িনধ ারেণরিনধ ারেণর   ছ কছ ক ( ( জ লাওয়ািরজ লাওয়াির ) :) :
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জ লাজ লা ‘‘কক’’   
িণিণ   িমিম

হ ীনহ ীন   ওও  
হহ ীনহহ ীন   

পিরব ােরপিরবাের
রর   সং াসং া

১ম১ম   
পযােয়পযােয়   

বর া তবরা ত   
মাটমাট   
েহরেহর   

সং াসং া

১ম১ম   পযােয়রপযােয়র   িনমাণিনমাণ   
অ গিতঅ গিত

২য়২য়  
পযােয়পযােয়   
িনমাণিনমাণ   

করাকরা   যােবযােব   
এমনএমন   
েহরেহর   

সং াসং া

২য়২য়   
পযােয়পযােয়   

ঘরঘর   
িনমােণরিনমােণর   
জজ   মামা   
ভরােটরভরােটর   

েয়াজ নেয়াজ ন   
আেছআেছ   
এমনএমন   
সং াসং া

অবিশঅবিশ   
িমহ ীনিমহ ীন   

ওও  
হহ ীনহহ ীন   

পিরব ারপিরবার   
সং াসং া

অবিশঅবিশ   
িমহ ীনিমহ ীন   ওও  

হহ ীনহহ ীন   
পিরব ারপিরবার   
নব াসননবাসন   
প িতপ িত

িনিমতিনিমত   
েহরেহর   

সং াসং া

িনমাণ াধ ীিনমাণ াধ ী
নন   েহরেহর   
সং াসং া

২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০
রাজশাহী ১০৬৩২ ৬৯২ ৬৯২ - ৭৬৯ ২২০ ৯১৭১ উপেজলাওয়াির 

খাসজিমেত 
নবাসন করা 

হেব। 
নােটার ৪৯৬৭ ৫৫৮ ৪৮৫ ৭৩ ১২৫৬ ৩৪৬ ৩১৫৩ িন  খাসজিম 

ভরাট কের, 
িন ক 
খাসজিম 
শনা  কের, 

িম অিধ হণ 
কের 

নও া ২২২৬ ১০৫৬ ১০৫৬ - ২০৪ ১৭ ৯৬৬ আ য়ণ 
কে র 

মা েম, 
খাসজিম াি  
সােপে

াপাই-
নবাবগ

১৮৩৩ + 
সংেশািধত 

৯০৫
=২৭৩৮

১৩১৯ ১২৬৯ ৫০ ১৪১৯ ৮৭০ - ১ম পযােয় 
বরা  ১৮৩৩, 
পরবত েত 
ন ন বরা  
৯০৫, মাট 
২৭৩৮। 
অবিশ  
পিরবারেক 
খাসজিমেত 

হ িনমাণ কের 
দয়া যােব। 

পাবনা ৪৫৫৭ ১০৮৬ ১০৭৬ ১০ ৮৮২ ৭৬২ ২৫৮৯ মা  ভরাট, 
খাসজিম 
উ ার, দানশীল 

ি  ক ক 
দান ত 
উপ  জিম 
পাওয়া গেল, 
মামলা চলমান 
খাসজিমর 
মামলা িন ি  
সােপে
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িসরাজগ ৩২০৪ ৭৯৬ ৭৬৬ ৩০ ৪৮১ ৩৫৮ ১৯২৭ ারাক 
িনমােণর 
মা েম, 
খাসজিম 
বে াব /মা  
ভরাট কের, 
ব তল ভবন 
িনমাণ কের

ব ড়া ৯৩২৫ ১৪৫২ ১৪৫২ - ৭১৬ ২৪২ ৭১৫৭ জিম অৈবধ 
দখল  কের, 
জিম েয়র 
মা েম, 
অিধ হণ কের, 
দান ত 
জিমেত ব তল 
ভবন িনমাণ 
কের

জয় রহাট ১২৭৩ ১৬০ ১৬০ - ১১৫ ৪০ ৯৯৮ উপেজলা 
রাজ  তহিবল, 
জন িতিনিধ 
এবং সরকাির 
বরাে র 
মা েম

মাটমাট ৩৮৯২২৩৮৯২২ ৭১১৯৭১১৯ ৬ ৯৫৬৬ ৯৫৬ ১৬ ৩১৬ ৩ ৫৮৪২৫৮৪২ ২৮৫৫২৮৫৫ ২৫৯৬ ১২৫৯৬ ১

৫.৫.   সভারসভার   িস ািস া   ওও  ব া ব ায়নবা ব ায়ন

িস ািস া ব া ব ায়েনবা ব ায়েন
১. ১ম পযােয় য সকল হ এখনও িনমাণাধীন রেয়েছ, স েলা ত শষ করেত হেব। 
২. হ িনমােণর কােজ জন িতিনিধেদর স ৃ  করেত হেব।
৩. যসকল উপেজলা ২য় পযােয়  চািহদা দান কেরেছন তারা নরায় হ িনমােণর জ  চািহদা দান 
করেবন অ থায় উ  উপেজলােক িমহীন  মেম ঘাষণা করেত হেব। 
 ৪. যসকল উপেজলা ইেতামে  চািহদা রণ কেরেছন, তারা বিধত চািহদা রণ করেত পােরন। 
৫. হ িনমােণর ে  নদী ভা ন এলাকা, িবি / গম ান িনবাচন করা যােব না। 
৬. হ দােনর ে  িহজড়া, বেদ স দায় এবং - েগা ীেদরেক  দান করেত হেব।
৭. ৭ এি ল ২০২১ তািরেখর মে  ২য় পযােয়র হস হ িনমাণ করেত হেব। 

জলা শাসক 
(সকল)

রাজশাহী িবভাগ

সভায় আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সে লন কে  ও ম াউড িম ং সফটওয় ােরর মা েম সং  সকলেক ধ বাদ জািনেয়
সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়।

 

ড. মা: মা ন কবীর 
িবভাগীয় কিমশনার

ারক ন র: ০৫.৪৩.০০০০.০১১.০৭.০০৯.২১.২১৫ তািরখ: 
২৫ ফ যা়ির ২০২১

১২ ফা ন ১৪২৭

সদয় অবগিত/সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হেলা: ( জ তার মা সাের নয)় 
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১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
২)  সিচব, ধানম ীর কাযালয়, তজ াও, ঢাকা
৩) ক  পিরচালক, আ য়ণ-২ ক , ধানম ীর কাযালয়, তজ াও, ঢাকা
৪) অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (সািবক/রাজ /উ য়ন ও আইিস ), রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী
৫) জলা শাসক, রাজশাহী/নােটার/নও া/ াপাইনবাবগ /পাবনা/িসরাজগ /ব ড়া/জয় রহাট
৬) উপ- িম সং ার কিমশনার, রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী
৭) িবভাগীয় কিমশনােরর একা  সিচব, রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী
৮) িসিনয়র সহকারী কিমশনার/সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা, এ কাযালয়
৯) িসিনয়র সহকারী কিমশনার/সহকারী কিমশনার, আইিস  শাখা, এ কাযালয় (ওেয়ব পাটােল আপেলােডর
অ েরাধসহ)

 

আরাফাত আমান আিজজ 
সহকারী কিমশনার
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