
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 া  জা য়াির-২০২২ সভার কাযিববরণী

সভাপিত িজএসএম জাফরউ া  এনিডিস 
 িবভাগীয় কিমশনার

সভার তািরখ ৩০ জা য়াির ২০২২ ি .
সভার সময় বলা ১১.৪৫ টা

ান িবভাগীয় কিমশনার মেহাদেয়র সে লন ক
উপি িত পিরিশ -ক
সে লন কে  উপি ত  সকলেক াগত  জািনেয়  সভার  কাজ    হয়।  সভাপিত মাননীয় ধানম ীর িনেদশনা “ িজববেষ দেশ কউ

হহীন থাকেব না” বা বায়ন করার িনিম  সমি ত উে াগ হণ করার জ  সকলেক আহবান জানান। 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 িডেস র, 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

িডেস র, ২০২১ মােস অ ি ত িজববষ উপলে  হহীনেদর হ িনমাণ কােজর অ গিত তদারিককরণ সং া  সভার িস া
বা বায়েনর হার িন পঃ

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

০১            ২০/১২/২০২১ ি .                ০৫                    ০৪          ৮০%

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। দ  ছক পযােলাচনায় দখা যায়, রাজশাহী িবভােগ ১ম
পযােয় মাট ৭১১৯  হ বরা  ও িনিমত হয়। ২য় পযােয় ৭১৭২  হ বরা  ও িনিমত হয়। ৩য় পযােয় (১ম ধােপ ২৭৫৭  এবং ২য়
ধােপ ৩০৯৯ ) মাট ৫৮৫৬  েহর বরা  পাওয়া গেছ ত ে  ৩০  হ িনিমত হেয়েছ। সভাপিত অবিশ  হ ১৬/০৩/২০২২ ি .
তািরেখর মে  িনমাণ কাজ স  করার িনেদশনা দান কেরন। রাজশাহী িবভােগর সকল জলার আ য়ণ-২ কে  হহীনেদর

নবাসেনর জ  ৩য় 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।  

জলার নাম ন, ২০২০ 
অ যায়ী ‘ক’ 
ণীর িমহীেনর 

সং া

০৭/০১/২০২২ ি . 
অ যায়ী 

হালনাগাদ ত িম
হীন ও হহীন 

পিরবােরর সং া

১ম ও ২য় পযােয় 
িনিমত ঘেরর স া

৩য় পযােয় হ িনমাণ কােজর অ গিত ৩য় (২য় 
ধাপ) 

পযােয় হ 
িনমােণর 
চািহদা

৩য় (২য় 
ধাপ) 

পযােয় হ 
িনমােণর 
বরা

অবিশ  ক 
ণীর 

িমহীন ও 
হহীন 

পিরবােরর 
সং া

বরা  া  েহর 
সং া

িনমাণ কাজ  
হেয়েছ এমন েহর 

সং া

িনমাণ কাজ 
সমা  হওয়ার 
স া  তািরখ

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০)
রাজশাহী ১০৬৩২ ৪৩২১ ১৫৪৬ ৪৮১ ৩৭৯ ৩০/০৩/২০

২২
৭৮৬ ৭৮৬ ১৫০৮

১



াপাইন
বাবগ

১৮৩৩ ১৮৩৩ ৩৯৩৮ ৩০৫
২৮৫

৩০/০৫/২০
২২

১১০ ১১০ ০

নও া ২২১৫ ২৩৫৭ ১৫৫৮ ৪১৯
২১৫

২৮/০২/২০২
২

১৫১ ১৫১ ২২৯

নােটার ৪৯৬৭ ৪৫১১ ১৯৩৯ ৪৪৭
৩৫৯

৩১/০৫/২০২
২

৯৯১ ৯৮৪ ৮৯৪

পাবনা ৪৫৫৭ ৩৮৮৩ ১৪২৩ ২৯৯
২৪৫

৩১/০৩/২০২
২

২০০ ৮৫ ১৯৫১

িসরাজগ ৩২৫৫ ২৬২২ ১২৭৭ ২০৫
২০৫

৩১/০৩/২০২
২

২১৫ ২১৫ ৯২৫

ব ড়া ৮৭৩৯ ৪০২৪ ২৩০৯ ৫০১
৪২৮

৩১/০৩/২০২
২

৭৩৩ ৬৭৩ ৪৮১

জয় রহাট ১২৭৩ ১২৭৩ ৩০১ ১০০ ৯৬ ১৫/০৩/২০২
২

১১৪ ৯৫ ৭৭৭

িবভােগর 
মাট

৩৭৪৭১ ২৪৮২৪ ১৪২৯১ ২৭৫৭ ২২১২ ২৫/০৩/২০২
২

৩৩০০ ৩০৯৯ ৬৭৬৫

৫.৫.   সভারসভার   িস ািস া   ওও  ব া ব ায়নবা ব ায়ন

িস ািস া ব া ব ায়েনবা ব ায়েন
১. িজববষ উপলে  ২.০০ শতাংশ খাসজিম বে াব  দান বক ৩য় পযােয় িনিমত  একক হ িনমাণ 
ও হ বরাে র জ  অ সরণীয় িনেদশনা অ সরণ করেত হেব।
২. িজব শতবেষ ৩য় পযােয়র সকল েহর িনমাণ কাজ আগামী ১৬/০৩/২০২২ ি . তািরেখর মে  শষ করেত 
হেব ।
৩. ৩য় পযােয় 'ক' ণীর পিরবােরর জ  বে াব ত খাসজিমর ক িলয়ত ১০০% স  করেত হেব।
৪. জলা শাসক, নও ােক 'ক' ণীর পিরবােরর চািহদার াব আেরা বিশ রণ করেত  হেব।
৫. ৩য় পযােয় িমহীন ও হহীনেদর নবাসেনর জ  জিম সং া  নীিতমালা, ২০২১ অ সরণ করেত হেব । 

জলা শাসক 
(সকল)

রাজশাহী িবভাগ

সভায় আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সে লন কে  সং  সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়।

 

িজএসএম জাফরউ া  এনিডিস 
িবভাগীয় কিমশনার

ারক ন র: ০৫.৪৩.০০০০.০১১.০৭.০০৯.২১.১৭৪ তািরখ: 
০১ ফ যা়ির ২০২২

১৮ মাঘ ১৪২৮

সদয় অবগিত/সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হেলা: ( জ তার মা সাের নয)় 
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, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী
৫) অিতির  িবভাগীয় কিমশনার, রাজ , িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী
৬) অিতির  িবভাগীয় কিমশনার, উ য়ন, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী
৭) জলা শাসক, রাজশাহী/নােটার/নও া/ াপাইনবাবগ /পাবনা/িসরাজগ /ব ড়া/জয় রহাট
৮) উপ- িম সং ার কিমশনার, রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী
৯) িসিনয়র সহকারী কিমশনার/সহকারী কিমশনার, আইিস  শাখা, এ কাযালয় (ওেয়ব পাটােল আপেলােডর
অ েরাধসহ)

২



 

ড. মাঃ আ ল মা ান 
অিতির  িবভাগীয় কিমশনার

৩


