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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
িবভাগীয় কিমশনােরর কায�ালয়, রাজশাহী 

 রাজ� শাখা

বািষ�ক কম�স�াদন চুি�র �সকশন-৩ এর ২.৭ অনযুায়ী মিুজববষ� উপলে�� গহৃহীনেদর গহৃ িনম�াণ কােজর অ�গিত তদারিককরণ সং�া�
�সে��র, ২০২২ মােস অনিু�ত সভার কায�িববরণী।

সভাপিত
িজ এস এম জাফরউ�া� এনিডিস 

 িবভাগীয় কিমশনার, রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী।
সভার তািরখ ২২ �সে��র ২০২২ ি�.
সভার সময় �বলা ১২:০০ টা
�ান িবভাগীয় কিমশনার এর সে�লন ক�
উপি�িত পিরিশ�-ক
উপি�ত সকল সদস�েক �াগত জািনেয় সভার কাজ �� হয়। সভাপিত “মিুজববেষ� �দেশ �কউ গৃহহীন থাকেব না” মাননীয় �ধানম�ীর এ িনেদ�শনা বা�বায়ন করার
িনিম� সমি�ত উেদ�াগ �হণ করার জন� সকেলর �িত আহবান জানান।  িতিন রাজশাহী িবভােগ ৩য় পয�ােয়র �মাট বরা� �া� ৭৪৭০ � গৃহ িনম�াণপূব�ক ভূিমহীন-
গৃহহীন অথ�াৎ ‘ক’ ��িণর পিরবার পুনব�াসন স�� করায় �জলা �শাসকগণসহ সংি��েদর �িত ধন�বাদ �াপন কেরন। িতিন ৪থ� পয�ােয় বরা� �া� ৫১৪৯ � গৃেহর
িনম�াণ কাজ �ত স�� করতঃ এ িবভাগেক পয�ায়�েম ভূিমহীন ও গৃহহীনম�ু উপেজলা, �জলা ও িবভাগ �ঘাষণার কায��ম �হেণর উপর িবেশষ ���ােরাপ কেরন।
 

২. পবূ�বত� সভার কায�িববরণী অনেুমাদন:

 সভায় আগ�, ২০২২ মােসর কায�িববরণী প�ত হয় এবং �কান�প সংেশাধনী না থাকায় সব�স�িত�েম তা দঢ়ৃীকরণ হয়।
 

 ৩. পবূ�বত� সভার িস�া� বা�বায়ন অ�গিত:

আগ�, ২০২২ মােস অনিু�ত মিুজববষ� উপলে�� ভূিমহীন ও গৃহহীনেদর গৃহ িনম�াণ কােজর অ�গিত তদারিককরণ সং�া� সভার িস�া� বা�বায়েনর হার
িন��পঃ

�িমক নং      সভার তািরখ   গৃহীত িস�া�   বা�বািয়ত িস�া�       িস�া� বা�বায়েনর হার
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   ০১    ১৬/০৮/২০২২ ি�.   ০৪�            ০৩�          ৮০%

অিতির� িবভাগীয় কিমশনার (রাজ�), রাজশাহী এ িবভােগর সকল �জলা হেত �া� ‘ক’ ��িণর ভূিমহীন ও গৃহহীন পিরবােরর সংখ�া এবং মিুজববষ�
উপলে�� ভূিমহীন ও গৃহহীনেদর গৃহ িনম�াণ কােজর অ�গিত তদারিককরণ স�েক�  িব�ািরত তথ� সভায় অবিহত কেরন। পয�ােলাচনায় �দখা যায়,
রাজশাহী িবভােগ ভূিমহীন-গৃহহীন অথ�াৎ 'ক' ��িণর পিরবার সংখ�া ৩২৩১২�। ১ম পয�ােয় পুনব�ািসত ভূিমহীন-গৃহহীন পিরবােরর সংখ�া ৭১১৯ �।
২য় পয�ােয় পুনব�ািসত ভূিমহীন-গৃহহীন পিরবােরর সংখ�া ৭১৭২�। ৩য় পয�ােয় পুনব�ািসত পিরবােরর সংখ�া ৭৪৭০�। রাজশাহী িবভােগ িতন পয�ােয়
�মাট পুনব�ািসত ভূিমহীন-গৃহহীন পিরবােরর সংখ�া (৭১১৯+৭১৭২+৭৪৭০)= ২১৭৬১�। অবিশ� ভূিমহীন-গৃহহীন পিরবােরর সংখ�া
(৩২৩১২-২১৭৬১)= ১০৫৫১�। আ�য়ণ �কে�র ব�ারাক িনম�াণ, ���াম ও উপেজলা পিরষেদর অথ�ায়েন পুনব�ািসত ভূিমহীন-গৃহহীন পিরবােরর
সংখ�া ১০৩০�। ৪থ� পয�ােয়র জন� চািহদা ��রণ করা হেয়েছ ৯৫২১� এবং বরা� পাওয়া িগেয়েছ ৫১৪৯�। স�ূণ��েপ রাজশাহী িবভাগেক
ভূিমহীন-গৃহহীনম�ু �ঘাষণার লে�� আরও ৪৩৭২� ঘেরর বরা� �াি� �েয়াজন মেম� উে�খ কেরন। সভায় এ িবভােগর উপেজলাসমহূ ভূিমহীন ও
গৃহহীনম�ু �ঘাষণা িবষেয় আেলাচনা করা হয়। অতঃপর সভায় িন��প তথ�ািদ উপ�ািপত হয়:

৪. এক নজের রাজশাহী িবভােগর “ক” ��িণর পিরবার সং�া� তথ� িন��প:
�জলার নাম অবিশ� ভূিমহীন-গৃহহীন

পিরবােরর সংখ�া
৪থ� পয�ােয় বরা��া� গৃেহর

সংখ�া
িনম�াণ কাজ �� হেয়েছ এমন গৃেহর

সংখ�া
গড়

অ�গিত
(%)

ম�
ব�

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৭
রাজশাহী ১৪৫১ ১১২৮ ২৪৮ ৩.৩৯  

চাঁপাইনবাবগ� ৪০৫ ২৩০ ০ ০  

নওগাঁ ১৯২৪ ১০৬৯ ০ ০  

নােটার ১৫১৭ ৬৫৭ ০ ০  

পাবনা ২০৬৮ ৮৩৭ ১৩৯ ১.৯২  

িসরাজগ� ১৩৯৪ ২৩৪ ৭১ ১৩.৫০  

ব�ড়া ১২১২ ৮৫৫ ০ ০  

জয়পুরহাট ১৩৯ ১৩৯ ০ ০  

িবভােগর �মাট ১০,১১০ ৫,১৪৯ ৪৫৮ ১.৬৭  
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৬। িব�ািরত আেলাচনা করত সভায় গহৃীত িস�া�সমহূ িন��প:

িস�া� বা
�
বা
য়
�ন

১। িডেস�র/২০২২ মােসর মেধ� চাঁপাইনবাবগ� ও জয়পুরহাট �জলােক স�ূণ�ভােব এবং রাজশাহী �জলার পবা, পু�য়া, দগূ�াপুর ও বাগমারা উপেজলা,
নওগাঁ �জলার আ�াই, িনয়ামতপুর ও ধামইরহাট উপেজলা, নােটার �জলার বড়াই�াম, ��দাসপুর ও লালপুর উপেজলা, পাবনা �জলার পাবনা
সদর, ভা�ড়ুা, আটঘিরয়া ও সাঁিথয়া উপেজলা, িসরাজগ� �জলার িসরাজগ� সদর, কামারখ�, কািজপুর, রায়গ�, উ�াপাড়া, �বল�িচ,
তাড়াশ ও শাহজাদপুর উপেজলা, ব�ড়া �জলার শাজাহানপুর, কাহাল,ু ধুনট ও িশবগ� �মাট ৩৪ � উপেজলােক ভূিমহীন ও গৃহহীনম�ু
উপেজলা �ঘাষণার লে�� যথাযথ কায��ম �হণ করেত হেব। 

২। অবিশ� ২৩ � উপেজলা তথা স�ূণ� রাজশাহী িবভাগেক বরা� �াি� সােপে� আগামী জনু/২০২৩ মােসর মেধ�  ভূিমহীন ও গৃহহীনম�ু
�ঘাষণার ল�� িনধ�ারণ করা হেলা।

  
 ৩। �ধানম�ীর কায�ালেয়র ৩১/০৮/২০২২ তািরেখর ০৩.০২.০০০০.৭০৩.১৪.৫২০.২২.২৪২ নং �ারক ও �ক� কায�ালয় �থেক �া�
িনেদ�শনাসমহূ যথাযথভােব অনসুরণ করেত হেব।

  
 ৪। ৪থ� পয�ােয় রাজশাহী িবভােগর ৮ � �জলায় �মাট বরা� �া� ৫১৪৯ � ঘেরর িনম�াণ কাজ সব�েশষ �া� �া�লন, িডজাইন ও
��িসিফেকশন অনসুাের স�� করেত হেব। এছাড়া খাস জিম বে�াব� �দান এবং সময়মত কবিুলয়ত ও নামজাির স�ে�র ব�ব�া �হণ
করেত হেব। 

�জ
লা
�শা
সক
(স
কল
),

 রা
জ
শা
হী
িব
ভা
গ।

  
 

সভায় আর �কান আেলাচ� িবষয় না থাকায় উপি�ত সকলেক ধন�বাদ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষণা করা হয়।
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িজ এস এম জাফরউ�া� এনিডিস 
িবভাগীয় কিমশনার, রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী।

�ারক ন�র: ০৫.৪৩.০০০০.০১১.০৭.০০৯.২২.১০৬৯ তািরখ: 
 ২৫ �সে��র ২০২২

১০ আি�ন ১৪২৯

সদয় অবগিত/ অবগিত ও �েয়াজনীয় ব�ব�া �হেণর জন� অনিুলিপ ��রণ করা হেলা (�জ��তার �মানসুাের নয়): 
 ১) মি�পিরষদ সিচব, মি�পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

 ২) �ধানম�ীর মখু� সিচব, �ধানম�ীর কায�ালয়, �তজগাঁও, ঢাকা।
 ৩) �ক� পিরচালক, আ�য়ণ �ক�-২, �ধানম�ীর কায�ালয়, �তজগাঁও, ঢাকা।

৪) �জলা �শাসক, রাজশাহী/নােটার/নওগাঁ/চাঁপাইনবাবগ�/পাবনা/িসরাজগ�/ব�ড়া/জয়পুরহাট।
 ৫) উপ-ভূিম সং�ার কিমশনার, রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী।

 ৬) উপেজলা িনব�াহী অিফসার, রাজশাহী/চাঁপাইনবাবগ�/িসরাজগ�/পাবনা সদর/পাবনা/ব�ড়া সদর/ব�ড়া/নােটার/জয়পুরহাট/নওগাঁ
 ৭) িসিনয়র সহকারী কিমশনার, আইিস� শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কায�ালয়, রাজশাহী(ওেয়ব �পাট� ােল আপেলােডর অনেুরাধসহ)।

৮) সহকারী কিমশনার (ভূিম), রাজশাহী/চারঘাট/রাজশাহী/নােটার/নওগাঁ/চাঁপাইনবাবগ�/পাবনা/িসরাজগ�/ব�ড়া/জয়পুরহাট
 

 
 

িজ এস এম জাফরউ�া� এনিডিস 
 িবভাগীয় কিমশনার


