
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী 

রাজ  শাখা

মািসক িবভাগীয় রাজ  সে লেনর কাযিববরণী (িডেস র, ২০২২)

সভাপিত িজ এস এম জাফরউ া  এনিডিস 
িবভাগীয় কিমশনার, রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী।

সভার তািরখ ১৯ িডেস র, ২০২২ ি .
সভার সময় বলা ১:২০ টা

ান িবভাগীয় কিমশনােরর সে লন ক
উপি িত পিরিশ  'ক'
উপি ত সকলেক াগত জািনেয় বািষক কমস াদন ি  ২০২২-২০২৩, সকশন-৩ এর ২.৩.১ অ যায়ী িবভাগীয় রাজ
সে লেনর কায ম  হয়। সভাপিত ক ক িম শাসেন কমরত কমকতা ও কমচারীগেণর ত , ২০২২-২০২৩ অথ
বছেরর িম উ য়ন কেরর দািব িনধারণ ও আদায়, িম উ য়ন কর ব াপনা সফটওয় াের হাি ং এি করণ, র
সা িফেকট মামলা, জনােরল সা িফেকট মামলা, অিডট আপি  িন ি , খাসজিম বে াব , সায়রাত মহাল

ব াপনা, ২০২২-২০২৩ অথ বছেরর অৈবধ াপনা উে দ এবং অৈবধ দখল হেত খাস জিম, নদী িণর জিম, িভিপ
র, খাস র উ ার, অিপত স ি র িলজমািন আদায়, ই-নামজাির মামলা, িমস মামলা, দওয়ািন মামলা, আ য়ণ-২

কে  িমহীন ও হহীন পিরবার নবাসনসহ মাঠ পযােয় রাজ  শাসনেক আরও সবা খী,  ও গিতশীল করার
িবষেয় িবেশষ ােরাপ করা হয়।

২২ . িবগতিবগত   সভারসভার   কাযিববরণ ীকাযিববরণ ী  অ েমাদনঅ েমাদন

সভায় নেভ র, ২০২২ মােসর কাযিববরণী প ত হয় এবং কান প সংেশাধন না থাকায় সবস িত েম তা ঢ়ীকরণ হয়।

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

নেভ র, ২০২২ মােস অ ি ত িবভাগীয় রাজ  সে লেনর িস া স েহর বা বায়ন িন প:

িমক নং সভার তািরখ হীত িস া বা বািয়ত িস া িস া  বা বায়ন হার
০১। ২২/১১/২০২২ ি . ৪৮ ৪০ ৮৩.৩৩%

অবিশ  িস া স হ বা বায়েনর জ  ি য়াধীন রেয়েছ এবং জলা শাসকগণ সেচ  আেছন মেম সভায় অবিহত করা
হয়।

৪. অতঃপর আেলাচ িচ অ যায়ী সভায় িব ািরত আেলাচনা ও িন প িস া স হ সবস িত েম হীত হয়:
মম আেলাচনাআেলাচনা িস ািস া ব া ব ায়নকারীব া ব ায়নকারী

১



০১। সং াপনসং াপন : : িমিম   শাসেনশাসেন   কমরতকমরত
কমকতাকমকতা   ওও  কমচার ীগেণরকমচার ীগেণর   হ ালনাগাদহ ালনাগাদ
তত ::
রাজশাহী িবভােগর সকল জলা শাসেকর
কাযালয় হেত া  িতেবদন [অ গিত
ছক-১] অ যায়ী এ িবভােগ ৬ ক ােটগিরর
১২৭৯  ম ির ত পেদর মে  ৬৭৩ জন
কমরত এবং ৬০৬  পদ  রেয়েছ।

১। িম ব াপনােক সি য় রাখেত
কা নেগা, সােভয়ার, ইউিনয়ন িম
সহকারী কমকতা ও ইউিনয়ন িম
উপসহকারী কমকতা পেদ ত িনেয়ােগর

ব া হণ িবষেয় মি পিরষদ িবভাগ ও
িম ম ণালেয় িনয়িমতভােব ত  রণ

করেত হেব।
২। মানব স দ ব াপনা সফটওয় াের
কমকতা ও কমচারীেদর ত  এি  ও
িনয়িমত হালনাগাদ করেত হেব।

জলা শাসক 
(সকল)

রাজশাহী িবভাগ

০২। িমিম   শাসনশাসন : : পিরদশনপিরদশন   ওও
উপেজলাউপেজলা //ইউ িনয়নইউিনয়ন   িমিম
অিফসঅিফস // মরামতমরামত   সং াসং া ::
অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (রাজ ),
রাজশাহী অবিহত কেরন য, জলা

শাসকগেণর মাপ অিজত হেলও
অিধকাংশ সহকারী কিমশনার ( িম)গেণর

মাপ অিজত হয়িন। সভাপিত পিরদশেনর
মাপ অিজত না হওয়ার িবষয়

অসে াষজনক িবধায় এর নরা ি  রােধ
তদারিক িনি ত করা েয়াজন মেম
উে খ কেরন। 
অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (রাজ ),
রাজশাহী সভায় অবিহত কেরন য,
রাজশাহী িবভােগর সকল জলা হেত
উপেজলা ও পৗর/ইউিনয়ন িম অিফস
মরামত/সং ােরর াব িম সং ার
বাড, ঢাকায় রণ করা হেয়েছ, বরা
াি  সােপে  মরামত/ সং ােরর কাজ
 হেব।

১। অিতির  জলা শাসক (রাজ ),
উপেজলা িনবাহী অিফসার ও সহকারী
কিমশনার( িম) গেণর মাপ অ যায়ী
পিরদশন ও দশন স াদন িনি ত করেত
হেব। জলা ও উপেজলা পযােয় রাজ
সে লেন এর িনয়িমত তদারিক িনি ত
করেত হেব।

জলা শাসক 
(সকল)

রাজশাহী িবভাগ
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০৩। ২০২২২০২২ --২৩২৩  অথঅথ   বছেরবছের   িমিম   উ য়নউ য়ন   করকর
আদায়আদায়  এবংএবং  হ া ি ংহ া ি ং   এি করণএি করণ ::
২০২২-২৩ অথ বছের সাধারণ খােত িম
উ য়ন কেরর দািব ৮২৯৫৫৩৫৮৪ টাকা
এবং নেভ র, ২০২২ মাস পয
৩৬৭৪৬৮৫০৪ টাকা। [[অ গিতঅ গিত   ছকছক
৩৩(( কক) ] ) ] এবং সং া খােত িম উ য়ন
কেরর দািব ৪৭৪৬১১১৫১ টাকা এবং
নেভ র, ২০২২ মাস পয  আদায়
১৪৯৯২৫৩৭ টাকা  [[অ গিতঅ গিত   ছকছক  ৩৩((খখ )])]
অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (রাজ ),
রাজশাহী সভায় জানান য, হাি ংস হ
পরী া করতঃ িম মািলেকর এনআইিড,
মাবাইল নং সহ অ া  তে  ঘাটিত
থাকেল স ক ত  এি র মা েম

েয়াজনীয় সংেশাধেনর ব া এবং
অনলাইেন িম উ য়ন কর পিরেশােধ িম
মািলেকর সেচতনতা ি র উে াগ হেণর
িবষেয় ােরাপ করা হয়।
অ গিত ছক ৩(ঘ) অ যায়ী ১৫/১২/২০২২
তািরখ পয  রাজশাহী িবভােগ অনলাইেন

িম উ য়ন কর ব াপনা সফটওয় াের
এি ত হাি ং সং া ৬৮৯৫৪৩২ 
এবং রাজশাহী িবভােগর অব ান ৪থ।

১। িম উ য়ন কর আদােয়র ধারা
অ াহত রাখাসহ অনলাইেন িম উ য়ন
কর পিরেশােধ িম মািলেকর সেচতনতা
ি র উে াগ হণ করেত হেব।

২। এি ত হাি ংস হ যাচাই করত
জিমর পিরমাণ, িম মািলেকর
এনআইিড, মাবাইল ন র ও অ া
তে  ঘাটিত থাকেল স ক ত  এি র
মা েম েয়াজনীয় সংেশাধেনর ব া
হণ করেত হেব।

৩। হাি ং অ েমাদেনর হার ি র
েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব।

জলা শাসক 
(সকল)

রাজশাহী িবভাগ

০৪। স া িফ েকটসা িফ েকট   মামলামামলা : (: ( রর
সা িফ েকটসা িফ েকট   ওও  জনােরলজনােরল
সা িফ েকটসা িফ েকট ))
র  সা িফেকট মামলা িন ি র
িতেবদন [অ গিত ছক-৪(ক)] অ যায়ী,

নেভ র, ২০২২ মােস মাট ৫৪০ 
মামলার মে  ৩৭  মামলা িন ি
হেয়েছ এবং ৫০৩  মামলা অিন
রেয়েছ। 
জনােরল সা িফেকট মামলা িন ি র
িতেবদন [অ গিত ছক-৪(খ)] অ যায়ী

নেভ র, ২০২২ মােস মাট ২০৭১৭ 
মামলার মে  ২০৮  মামলা িন ি
হেয়েছ।
রাজশাহী িষ উ য়ন াংেকর
সা িফেকট মামলা িন ি র িতেবদন
[অ গিত ছক-৪(গ)] অ যায়ী নেভ র,
২০২২ মােস মাট ১০২০৬  মামলার
মে  ৭১  মামলা িন ি  হেয়েছ।

১। বেকয়া িম উ য়ন কর আদােয় র
সা িফেকট মামলা দােয়র করেত হেব
এবং পি ং মামলা িন ি র লে

েয়াজেন িবেশষ উে াগ হণ করেত
হেব।
২। ১৫ বছেরর উে  অিন  সা িফেকট
মামলার ে  খাতকেদর নাম, কানা ও
পাওনার পিরমাণ সং া  হালনাগাদ ত
সং হ করতঃ ত িন ি র ব া হণ
করেত হেব।

১। জলা শাসক
(সকল)

রাজশাহী িবভাগ

 
২। জলা শাসক

(সকল)/উপ-
পিরচালক,

বাংলােদশ াংক,
রাজশাহী/
কমকতা, আইন
িবভাগ, রাজশাহী
িষ উ য়ন াংক,

রাজশাহী

৩



০৫। অিডটঅিডট   আপিআপি   িন িিন ি   সং াসং া ::
অ গিত ছক-৫ অ যায়ী, নেভ র, ২০২২
মােস ১২৩  অিন  অিডট আপি র
মে  ৭  আপি  িন ি  হেয়েছ।
সভাপিত সভায় অবিহত কেরন য, জলা

শাসেকর কাযালয় ও উপেজলা িম
অিফেস অিন  অিডট আপি েলা ত
িন ি র জ  জন শাসন ম ণালয় হেত
িনেদশনা দান করা হেয়েছ। িবধায়,
আপি স হ ত িন ি র পদে প হণ
করা েয়াজন।

১। অিডট আপি র ব মান জবাবস হ
যথা িনয়েম পরী া-িনরী া কের এ
কাযালেয় রণ করেত হেব।
২। উপেজলা িম অিফস েলা থেক
িনয়িমত ব মান জবাব পাওয়া যাে
িকনা তা তদারিককরণ এবং অিন
অিডট আপি স হ াশ া ােমর
মা েম ত িন ি র েয়াজনীয় ব া
হণ করেত হেব।

জলা শাসক 
(সকল)

রাজশাহী িবভাগ।

০৬। ২০২২২০২২ --২৩২৩  অথঅথ   বছেরবছের   খ াসজিমখ াসজিম
বে াববে াব   দানদান   সং াসং া ::
অ গিত ছক-৬(ক) অ যায়ী, এ িবভােগ
২০২২-২৩ অথ বছের নেভ র, ২০২২ মাস
পয  ২০২৫  িমহীন পিরবারেক ৩৯.০৫
একর িষ খাসজিম বে াব  দান করা
হেয়েছ এবং পাবনা িসরাজগ  জলায় ৫

 িত ােনর অ েল ৪৪.১৮ একর
অ িষ খাস জিম বে াব  দান করা
হেয়েছ।

১। ক িলয়ত স াদেনর পর বে াব
হীতার অ েল রকড সংেশাধন করতঃ

আ ািনকভােব দিলল ও দখল হ া েরর
কায ম স  করেত হেব।
২। দীঘ ময়ােদ বে াব  দ  িম
সংি  িত ান/সং ার অ েল
নামজাির দান িনি ত করেত হেব।

জলা শাসক 
(সকল)

রাজশাহী িবভাগ

০৭। স ায়রাতসায়রাত   মহ ালমহ াল   ব াপনাব াপনা ::
৭৭((কক) ) জলমহ ালজলমহ াল ::

িম ম ণালেয়র ১৩ িডেস র ২০২২
তািরেখর ৪৭ সং ক াপেনর আেলােক
১৪৩০ ব াে  জলমহােলর ইজারা

ব াপনা িনধািরত বষপি কার মে
িসিডউল অ যায়ী কায ম হেণর িবষেয়
িব ািরত আেলাচনা হয়।
অ গিত ছক ৭(ঘ) অ যায়ী, নােটার, নও া,
াপাইনবাবগ , পাবনা, িসরাজগ , ব ড়া

ও জয় রহাট জলার মাট জলমহােলর
চেয় এি ত জলমহােলর সং া বিশ
হওয়ায় জলা ও উপেজলার সায়রাত
রিজ ার যাচাইঅে  ত এি ত
জলমহাল েলােক িম ত  াংক হেত
বাদ দওয়া এবং মাট জলমহােলর সং া
পিরবতেনর ে  িবেশষ েয়াজেন
lams সােপাট েমর সােথ
আেলাচনা েম সংেশাধেনর িবষেয়

ােরাপ করা হয়।

জলমহ ালজলমহ াল ::
১। িম ম ণালেয়র ১৩ িডেস র ২০২২
তািরেখর ৪৭ সং ক াপেনর আেলােক
১৪৩০ ব াে  জলমহােলর ইজারা

ব াপনা িনধািরত বষপি কার মে
িসিডউল অ যায়ী কায ম হণ করেত
হেব।
২। নােটার, নও া, াপাইনবাবগ ,
পাবনা, িসরাজগ , ব ড়া ও
জয় রহাট জলার মাট জলমহােলর
চেয় এি ত জলমহােলর সং া বিশ
হওয়ায় জলা ও উপেজলার সায়রাত
রিজ ার যাচাইঅে  ত এি ত
জলমহাল েলােক িম ত  াংক হেত
বাদ দওয়ার েয়াজনীয় পদে প হণ
করেত হেব।
৩। মাট জলমহােলর সং া পিরবতেনর

ে  িবেশষ েয়াজেন lams সােপাট
েমর সােথ আেলাচনা েম সংেশাধন

করেত হেব।

জলা শাসক
(সকল)

রাজশাহী িবভাগ

৪



৭৭(( খখ ) ) ব া মহ ালবা মহ াল ::
অ গিত ছক ৭(খ) অ যায়ী, রাজশাহী
িবভােগ মাট ৫৯  বা মহােলর মে
১৪২৯ ব াে  ৩৯  ক ােল ার  করা
হেয়েছ ত ে  ২৯  বা মহাল ইজারা

দান করা হেয়েছ। ১০  বা মহাল
সায়রাত হেল িব  ঘাষণা করা হেয়েছ।
মহামা  হাইেকাট মামলা, নদীর িজং
কায ম ও িসিডউল িব য় না হওয়ায় ২০

 বা মহােলর ইজারা কায ম িগত
রেয়েছ।

িগত ত বা মহাল েযাজ  ে  িব
ঘাষণার জ  নিথ জন কের এ কাযালেয়

রণ, িব  ঘাষণা ত বা মহালেক িম
ত  াংেকর এি ত কলাম হেত বাদ
দওয়া এবং ন ন ঘাষণা ত বা মহালেক
উ  কলােম এি করণ, নও া ও
িসরাজগ  জলার মাট বা মহােলর
সং া lams সােপাট েমর সােথ
আেলাচনা েম সংেশাধেনর িবষেয়

ােরাপ করা হয়।
অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (রাজ ),
রাজশাহী সভায় অবিহত কেরন য,
Hydrographic Survey শেষ
পরবত  ২ মােসর মে  বা মহালেক
ইজারা দানসহ  মৗ মেক বা
উে ালেনর কােজ লাগােনার িবষেয়
নেভ র, ২০২২ মােসর িবভাগীয় কিমশনার
সম য় সভায় িস া  হীত হেয়েছ। 

ব া মহ ালবা মহ াল ::
১। িম ত  াংেক িসরাজগ  জলার
মাট বা মহােলর সং া lams সােপাট
েমর সােথ আেলাচনা েম সংেশাধন

করেত হেব।
২। িব  ঘাষণা ত বা মহালেক িম
ত  াংেকর এি ত কলাম হেত বাদ
িদেত হেব এবং ন ন ঘাষণা ত
বা মহালেক উ  কলােম এি  করেত
হেব।
৩। িগত ত বা মহাল েযাজ  ে
িব  ঘাষণার জ  নিথ জন কের এ
কাযালেয় রণ করেত হেব।
৪। Hydrographic Survey
শেষ পরবত  ২ মােসর মে
বা মহালেক ইজারা দানসহ 
মৗ মেক বা  উে ালেনর কােজ
লাগােনার েয়াজনীয় কায ম হণ
করেত হেব।

১। জলা শাসক, 
িসরাজগ

 
২-৪। জলা শাসক

(সকল)
রাজশাহী িবভাগ

৭৭(( গগ) ) হ াটবাজ ারহ াটবাজ ার ::
ানীয় সরকার িত ানস হ ( পৗরসভা

ইত ািদ) তােদর িনয় ণাধীন হাট বাজােরর
ইজারা ব াপনায় থ হেল জলা

শাসক িনজ  ত াবধােন ঐ সকল হােটর
ইজারা কায মসহ ইজারাবিহ ত হাট ও
বাজােরর খাস আদায় অ াহত রাখার
িবষেয় সভায় জলা শাসকগণেক
িনেদশনা দান করা হয়।

হ াটবাজ ারহ াটবাজ ার ::
১। ানীয় সরকার িত ানস হ
( পৗরসভা ইত ািদ) তােদর িনয় ণাধীন
হাট ও বাজােরর ইজারা ব াপনায় থ
হেল জলা শাসক িনজ  ত াবধােন ঐ
সকল হােটর ইজারা কায ম হণ করেত
হেব।
২। ইজারাবিহ ত হাটবাজােরর খাস
আদায় অ াহত রাখেত হেব।
৩। হাট বাজােরর চাি না িভ র লাইেস

দান ও নবায়ন অ াহত রাখেত হেব।

জলা শাসক
(সকল)

রাজশাহী িবভাগ

৫



০৮। অৈবধঅৈবধ   াপনাাপনা   উ ে দউে দ   এবংএবং  অৈবধঅৈবধ
দখলদখল  হ েতহেত   খ াসখ াস   জ িমজিম ,  ,  রকিডয়রকিডয়  নদীনদী

িণরিণর   জ িমজিম   উ ারউ ার   সং াসং া ::
জলা শাসেকর কাযালয় হেত া
২০২২-২০২৩ অথবছের অৈবধ াপনা
উে দ সং া  িতেবদন [[অ গিতঅ গিত
ছকছক-- ৮৮ (( কক) ] ) ] অ যায়ী এ িবভােগ নেভ র,
২০২২ মােস মাট ৩৬৬  অৈবধ াপনা
উে দ করা হেয়েছ।
অৈবধ দখলদার হেত খাসজিম উ ার

িতেবদন অ যায়ী নেভ র, ২০২২ মােস
মাট ১৬.৭ একর খাসজিম উ ার করা
হেয়েছ এবং রাজশাহী িবভােগর কান
জলােতই নদী িণর জিম উ ার করা
হয়িন। [[অ গিতঅ গিত   ছকছক--৮৮ ((খখ )])]

১। অৈবধ াপনা উে েদর ে  িবেশষ
কের শহর, াথ স ার ও হাটবাজার
অ লেক াধা  িদেয় উে দ কায ম
জারদার করেত হেব এবং অৈবধ াপনা
িনমাণকালীন সমেয়ই তা আইনা গভােব
উে দ করেত হেব।
২। িত  জলােত অৈবধ দখেল থাকা
িব ল পিরমাণ খাসজিম অৈবধ দখলদার
হেত উে দ কের সরকাির ত াবধােন
নয়ার েয়াজনীয় ব া হণ করেত
হেব।
৩। অৈবধ দখলীয় নদী িণর জিমর
সীমানা িনধারণ বক ত উ ােরর

েয়াজনীয় পদে প হণ করেত হেব।

জলা শাসক 
(সকল)

রাজশাহী িবভাগ

০৯। অিপতঅিপত   স িস ি ,  ,  অিপতঅিপত   স িস ি
ত পণত পণ   আইনআইন , ,  ২০০১২০০১   এরএর   আওতায়আওতায়

দােয়র তদােয়র ত   মামলামামলা ,  ,  ব া িতল তবািতল ত  ' ' খখ ''
তা িলকারতািলকার   স ি রস ি র   িমসেকসিমসেকস
সং াসং া ::
সভায় অবিহত করা হয় য, ২০২২-২০২৩
অথবছের নেভ র, ২০২২ মাস পয  অিপত
স ি র দািব ৭৩৩০৬৫৫২ টাকা এবং
িলজমািন ৩৬৭৪১৪৩৩ টাকা আদায়
হেয়েছ, আদােয়র হার ৫০.১২%।
[[অ গিতঅ গিত   ছকছক--৯৯((কক)])]
অিপত স ি  ত পণ আইন, ২০০১ এর
আওতায় দােয়র ত মামলার িতেবদন
[[অ গিতঅ গিত   ছকছক--৯৯((খখ )])]  অ যায়ী নেভ র,
২০২২ মােস সরকার পে  ৪৯  মামলা
এবং সরকার িবপে  ৩৬  মামলা
িন ি  হেয়েছ। 
বািতল ত 'খ' তািলকার স ি র খািরজ/
িমসেকস িতেবদন [[অ গিতঅ গিত
ছক৯ছক৯(( গগ) ] ) ] অ যায়ী নেভ র, ২০২২ মােস
িবিভ  জলায় মাট ৪৬৪৭  মামলার
মে  ১৯৪  মামলা িন ি  হেয়েছ।

১। অিপত স ি  হেত শতভাগ িলজমািন
আদােয় কাযকর ব া হণ করেত হেব।
২। অিপত স ি  ত পণ আইন, ২০০১
এর আওতায় য সকল মামলা াই নাল
থেক সরকােরর পে  রায়/িডি  হেয়েছ
সসব ে  আেদেশর আেলােক সরকাির
িনয় েণ িনেত হেব এবং সরকােরর
িবপে  রায় হেল িনধািরত সমেয়র মে
আিপল দােয়র করেত হেব।
৩। িভিপ কৗ িলগেণর সােথ িনয়িমত
সভা কের অিপত স ি  ত পণ
আইন, ২০০১ এর আওতায় দােয়র ত
মামলাস েহর সরকাির াথ সংর ণ
করেত হেব।
৪। অিপত স ি  সং াে  দােয়র ত
াই নাল/আিপল াই নােলর মামলায়

সা  ও রকডপ  নিথ যথাযথভােব
উপ াপন কের সরকাির াথ সংর ণ
করেত হেব।
৫। বািতল ত ‘খ’ তািলকার স ি র

ে  ন ন কের িমস কস দােয়র না
কের নামজাির মামলার মা েম িন ি
করার েয়াজনীয় পদে প হণ করেত
হেব।
৬। বািতল ত ‘খ’ তািলকা  য সকল
স ি র কান দািবদার নই অথবা কান
মামলা দােয়র হয়িন উ  স ি র
হালনাগাদ তািলকা তির বক খাস
খিতয়ান  করতঃ উ  জিমেত
আ য়ণ-২ কে র আওতায় ‘ক’ িণর
পিরবার নবাসেনর ব া হণ করেত
হেব।

জলা শাসক 
(সকল)

রাজশাহী িবভাগ

৬



১০। নামজািরনামজাির ,  ,  ইই --নামজািরনামজাির   এবংএবং  িব িবধিবিবধ
(( িমসিমস ) ) মামলামামলা   িন িিন ি   সং াসং া : : 
ই-নামজাির মিনটিরং ড াশেবােডর
১৫/১২/২০২২ তািরেখর ত  অ যায়ী,
অেনক উপেজলা িম অিফেস সহকারী
কিমশনার ( িম)সহ সংি  সকেলর
আইিডেত ২৫০২১  ২৮ িদেনর অিধক
অেনক আেবদন অিন  অব ায় রেয়েছ।

িম ম ণালেয়র ০৪ িডেস র ২০২২
তািরেখর ১৬ সং ক রেক ই-নামজাির
িসে েম নামজাির আেবদন িন ি  করার
কিতপয় িনেদশনা সং া  পিরপে র
িবষেয় ােরাপ করা হয়।
িমস (িবিবধ) মামলা িন ি র িতেবদন
অ যায়ী, মাট ১০৫৬২  মামলার মে
৭১৬  মামলা িন  হেয়েছ [[অ গিতঅ গিত
ছকছক  ১০১০ ((খখ )])] ।

১। িম ম ণালেয়র ০৪ িডেস র ২০২২
তািরেখর ১৬ সং ক রেক ই-নামজাির
িসে েম নামজাির আেবদন িন ি
করার িনেদশনাস হ িতপালেন সহকারী
কিমশনার ( িম)গণেত সেচ  হেত হেব। 
২। ই-নামজাির আেবদন িন ি র গড়
সময় ২৮ িদেন নািমেয় আনার েয়াজনীয়

ব া হণ করেত হেব।
৩। ই-িমউেটশন িসে েম দািখল ত
আেবদনস হ বািতেলর ে  যাচাই
বাছাই এ অিধক  িদেত হেব যােত
জন হয়রািন াস পায়।
৪। ণ নামজািরর ফেল যােত িবিবধ
(িমস) িরিভউ মামলার সং া ি  না
পায় সজ  নামজািরকােল সতকতা লক
পদে প হণ করেত হেব।

জলা শাসক 
(সকল)/উপ- িম
সং ার কিমশনার
রাজশাহী িবভাগ

১১। আিপলআিপল  মামলামামলা   ওও  দওয়ািনদওয়ািন   মামলামামলা ::
অিতির  জলা শাসক (রাজ ) এর
আদালেত আিপল মামলা িন ি র

িতেবদন [[অ গিতঅ গিত
ছকছক-- ১১১১ (( কক) ] ) ] অ যায়ী নেভ র, ২০২২
মােস মাট ১০১৭  মামলার মে  ৯৫ 
মামলা িন ি  হেয়েছ। 
দওয়ািন মামলা িন ি র িতেবদন
[অ গিত ছক-১১(খ)] অ যায়ী, নেভ র,
২০২২ মােস ১৮১  িন  মামলার মে
সরকাের পে  ১২২  এবং সরকার
িবপে  ৫৯  মামলা িন ি  হেয়েছ। 

১। অিতির  জলা শাসক (রাজ ) এর
আদালেত অিন  আিপল মামলা
িন ি র হার ি েত কায ম হণ
করেত হেব। 
২। সরকাির াথ বজায় রেখ দওয়ািন
মামলার  এস.এফ ত ত রণ
িনি ত করেত হেব।
৩। দওয়ািন মামলার রায় সরকােরর
িবপে  হওয়ায় সরকার পে  মামলা
পিরচালনায় কান  বা গািফলিত িছল
িক না তা খিতেয় দখেত হেব এবং দায়ী

ি র িব ে  ব া িনেত হেব।
৪। িনধািরত সময়সীমার মে  যথাশী
আিপল দােয়র করেত হেব।
৫। আদালেত সরকাির াথা ল সা

দান তদারক করেত হেব।

জলা শাসক 
(সকল)

রাজশাহী িবভাগ

৭



১২। এল.এএল.এ   কসকস   িন ি রিন ি র   িতেবদনিতেবদন :
সভায় অবিহত করা হয় য, নেভ র, ২০২২
মােস াবর স ি  (জ ির) মদখল
আইন, ১৯৪৮ এবং The
Acquisition and
Requisition of Immovable
Property Ordinace, 1982
এর আওতায় কান মামলা িন ি  হয়িন
[[অ গিতঅ গিত   ছকছক  ১২১২ ((কক)] )] এবং াবর
স ি  অিধ হণ ও মদখল আইন,
২০১৭ এর আওতায় ২  মামলা িন ি
হেয়েছ। [[অ গিতঅ গিত   ছকছক  ১২১২ (( খখ )])]

২। িম ম ণােয়র ১৭/১০/১৯৯৯ তািরেখর
:ম:/শা-৪/সভা-১/৯৯-৪০৮ নং ারক

পে র কাযিববরণীর আেলােক ১৯৪৮
সােলর এলএ কস সং া  িনেদশনাবলী
অ সরণ কের অিন  মামলা
স ি র গেজট কােশর লে  ছায়া
নিথসহ াব িবভাগীয় কিমশনার বরাবর

রণ করেত হেব।
৩। এলএ কেসর গেজট কািশত হেয়েছ
এ প স ি র নামজাির ত স াদেনর
লে  সংি  সং া ধানগণেক  অবিহত
করেত হেব।
৪। িত রেণর টাকা আ ািনকভােব,
ততম সমেয়র মে , তার সােথ

ত মািলকেক িঝেয় িদেত হেব এবং
িত রেণর অিভেযাগ থাকেল িম

অিধ হণ কমকতা তা িনেজ যথাযথ
ি য়া অ সরণ কের নািন িনেয় ত

িন ি র ব া হণ করেবন।
৫। য উে ে  অিধ হণ করা হেয়েছ, স
উে ে  ব ত না হেল বা অিধ হণ ত
স ি  যথাসমেয় কােজ না লাগেল তা

নঃ হণ (িরিজউম) করেত হেব।

জলা শাসক
(সকল)

রাজশাহী িবভাগ

১৩। আ য়ণআ য়ণ --২২   ওও  ামাম --২২   কক
বা বায়নবা ব ায়ন   সং াসং া ::
১৩.১১৩.১   আ য়ণআ য়ণ --২২   কক ::
সভায় অবিহত করা হয় য, রাজশাহী
িবভাগ হেত ১২৬.৯৫০১ একর জিমেত
৩৯৮৩  পিরবারেক নবাসেনর াব

ক  পিরচালক, আ য়ণ-২ ক  বরাবর
রণ করা হেয়েছ [[অ গিতঅ গিত

ছকছক--১৩.১১৩.১ ((কক)])]এবং ৩১  কে র
মা েম ৮১.৮৫ একর জিমেত ২৪৪০ 
পিরবারেক নবাসেনর কাজ চলমান
রেয়েছ[[অ গিতঅ গিত   ছকছক--১৩.১১৩.১ (( খখ )])]

আ য়ণআ য়ণ --২২   কক
১। িজব শতবেষ সকল িমহীন ও
হহীনপিরবার নবাসেনর ে
হ দান নীিতমালা, ২০২০ অ সরণ

করেত হেব।
২। আ য়ণ কে র সােথ সংি  েত ক
সং ার কমকতাগেণর মা েম ক
বা বায়ন কায ম িনিবড়ভােব পিরদশন
করেত হেব।
৩। এ খােত া  বরা  ারা তার
সােথ য় করাসহ িবল ভাউচার সম য় ও
সংর ণ করেত হেব।

১। জলা শাসক 
(সকল)

রাজশাহী িবভাগ

৮



১৩.২১৩.২   ামাম --২২   কক ::
২০২১-২০২২ ও ২০২২-২০২২৩ অথ বছের
রাজশাহী িবভােগ াম কে র জ
কান বরা  পাওয়া যায়িন।
২০২০-২০২১ অথ বছের াম-২য় পযায়
(িসিভআরিপ) কে র অধীন ইতঃ েব

নবািসত (২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ
বছের) পিরবারস েহর িমউেটশনসহ
ক িলয়ত দিলল হ া র কাজ স াদেনর
িনিম  উপেজলা িনবাহী অিফসারগেণর
অ েল অথ বরা  এবং ক িলয়ত দিলল
হ া েরর সমাপনী িতেবদন ক
পিরচালক বরাবর রেণর িবষেয়
িব ািরত আেলাচনা হয়।

ামাম --২২   কক ::
১। িতি ত ােমর

িবধােভাগী/পিরবােরর তািলকা িনধািরত
ছেক উপেজলা িনবাহী অিফসারগণ ক ক

ক  পিরচালক, াম-২ ক  বরাবর
রণ করেত হেব।

২। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ বছের
িতি ত ামস েহর
িবধােভাগীগেণর অ েল ক িলয়ত

দিলল স াদনসহ নামজাির/জমাখািরজ
এর িতেবদন ক  পিরচালক,

াম-২ ক  বরাবর রণ করেত
হেব।

জলা শাসক 
(সকল)

রাজশাহী িবভাগ/
  আ িলক ক

পিরচালক, াম
(িসিভআরিপ),

রং র।

১৪। িমিম   রকডরকড   ওও  জ িরপজিরপ   সং াসং া
কায মকায ম ::
জানাল সেটলেম  অিফসার, রাজশাহী
সভােক অবিহত কেরন য, রাজশাহী
জােনর ৪  জলার ৮  মৗজায়
িকে ায়ার ও ঝারত পযােয়র কায ম
চলমান রেয়েছ। এছাড়া কান সম া নই।

১। মৗজা জিরেপর েব মৗজার এিড
লাইেনর ত  হালনাগাদ বক সংি
জানাল সেটলেম  অিফেস রেণর
জ  সহকারী কিমশনার ( িম)গণেক
জলা রাজ  সে লেন িনেদশনা দান
করেত হেব। 
২। সরকাির াথ সংি  স ি র (খাস,
সায়রাত, িভিপ ইত ািদ) যথাযথ
রকড ি র লে  জিরপকােল সহকারী
কিমশনার ( িম) এর িত া র স িলত
এ প স ি র তািলকা থক থকভােব
জিরপ অিফেস রণ করেত হেব।

জলা শাসক
(সকল)

রাজশাহী িবভাগ/
জানাল সেটলেম
অিফসার (সকল)
রাজশাহী িবভাগ

১৫। িবিবধিবিবধ ::
হটলাইন িম সং া  অিভেযাগ িতকার

ব াপনােত া  অিভেযাগস হ
িন ি র িতেবদন [অ গিত ছক-১৫(ক)]
অ যায়ী, ১৫/১২/২০২২ তািরখ পয
রাজশাহী িবভােগর মাট ২০৮৭  কেলর
মে  ১২১৭  কল িন  হেয়েছ এবং
৮৭০  কল অিন  রেয়েছ। ৩০ িদেনর
অিধক অিন  কেলর সং া ৭৭০ ।
অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (রাজ ),
রাজশাহী সভায় অবিহত কেরন য,
অনলাইনিভি ক (ই-িমউেটশন, ই-পচা,

িম উ য়ন কর পিরেশাধ/ হণ, এলএ কস
এর ডাটােবজ, অনলাইন নািন,
সায়রাতমাহাল, কস ােনজেম ,
মানবস দ ব াপনা) কায ম রাি ত
করেত মিনটিরং ি সহ আগামী ১৪ এি ল
২০২৩ তািরেখর মে  সকল িম অিফস
ক াশেলস ঘাষণার িবষেয় েয়াজনীয়
কায ম হেণর জ  িম ম ণালেয়
িস া  হীত হেয়েছ।

১। হটলাইেন িম সং া  অিভেযাগ
িতকার ব াপনােত া  অিন

অিভেযাগস হ িবেশষ কের ৩০ িদেনর
অিধক কল/অিভেযাগ ত িন ি  করেত
হেব।
২। অনলাইনিভি ক কায ম রাি ত
করেত মিনটিরং ি সহ আগামী ১৪
এি ল ২০২৩ তািরেখর মে  সকল িম
অিফস ক াশেলস ঘাষণার িবষেয়

েয়াজনীয় কায ম হণ করেত হেব।

জলা শাসক
(সকল)

রাজশাহী িবভাগ

৯



সভায় আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়।

 

িজ এস এম জাফরউ া  এনিডিস 
িবভাগীয় কিমশনার, রাজশাহী িবভাগ,

রাজশাহী।

ারক ন র: ০৫.৪৩.০০০০.০১১.৩০.০০২.২২.১৩৯০ তািরখ: 
২১ িডেস র ২০২২

৬ পৗষ ১৪২৯

সদয় অবগিত/অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হল: ( জ তার মা সাের নয়) 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) ধানম ীর  সিচব, ধানম ীর কাযালয়, তজ াও, ঢাকা।
৩) িসিনয়র সিচব/সিচব, জন শাসন/ িম/ িষ ম ণালয়/ ানীয় সরকার িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৪) মহাপিরচালক, িম রকড ও জিরপ অিধদ র, তজ াও, ঢাকা।
৫) জলা শাসক, রাজশাহী/নােটার/নও া/ াপাইনবাবগ /পাবনা/িসরাজগ /ব ড়া/জয় রহাট।
৬) জানাল সেটলেম  অিফসার, রাজশাহী/পাবনা/ব ড়া।
৭) উপ- িম সং ার কিমশনার, রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী।
৮) আ িলক ক  পিরচালক, াম (িসিভআরিপ) ক , িম ম ণালয়, আ িলক ক  ব াপনা ইউিনট, দৗলত
কমে  (২য় তলা), বািড় নং-৬৭, রাড নং-১, পাড়া, রং র।
৯) িনবাহী পিরচালক, বাংলােদশ াংক, রাজশাহী।
১০) ব াপনা পিরচালক, রাজশাহী িষ উ য়ন াংক, ধান কাযালয়, রাজশাহী।
১১) িসিনয়র সহকারী কিমশনার, আইিস  শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী।
১২) কিমশনােরর একা  সিচব, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী।
১৩) সহকারী কিমশনার, মাঠ শাসন শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী
১৪) সহকারী িহসাব িনয় ক (রাজ ), রাজশাহী িবভাগ, দিড়খরেবানা-৪১১, পা: সনািনবাস, উপশহর, রাজশাহী।

 

আিরফা লতানা 
িসিনয়র সহকারী কিমশনার

১০


