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দদনাজপুয জজরায ভাচ য, ২০১৮ ভাদয যাজস্ব বায কাম যদফফযণী 

 

বাদত :  ড. আবু নঈভ মুাম্মদ আফদুছ ছবুয 

  জজরা প্রাক 

  দদনাজপুয। 

বায তাদযখ  :  ২৫ ভাচ য, ২০১৮ দি.। 

আদরাচয ভা :  জপব্রুয়াদয, ২০১৮ দি.। 

ভয়  :  কার ১০.৩০ ঘটিকা । 

স্থান   :  জজরা প্রাদকয বা কক্ষ। 

উদস্থদত  :  দযদষ্ট-‘ক’  ‘খ’। 

 

 

 বায় উদস্থত দস্যগণদক স্বাগত জাদনদয় বাদত কর্তযক বায কাজ শুরু কযা য়। অতঃয বাদতয অনুভদতক্রদভ অদতদযক্ত জজরা 

প্রাক (যাজস্ব) কর্তযক গত ভাদয যাজস্ব বায কাম যদফফযণী াঠ কদয জানাদনা য়। কাম যদফফযণীদত জকান াংদাধনী না থাকায় তা ফ যম্মদতক্রদভ 

অনুদভাদন কযা য়। গৃীত দদ্ধান্ত ফাস্তফায়দনয অগ্রগদত ম যাদরাচনা কযায য দনদনাক্ত দফলয়দবদিক আদরাচনা  দদ্ধান্ত গৃীত য় : 

১। াংস্থান দফলয়ক : 

ক) জনন াংক্রান্ত : 

আদরাচনা :  এ জজরায জনন াংক্রান্ত দনদনাক্ত তথ্য বায় উস্থান কযা য়।  

দফগত ভাদয  

অদনষ্পন্ন দযখাস্ত 
আদরাচয ভাদ 

প্রাপ্ত দযখাস্ত 
জভাট 

দযখাস্ত 
আদরাচয ভাদ 

দনষ্পদি 
অদনষ্পন্ন ভন্তব্য 

০১  -  ০১  -  ০১  

ভযহুভ তাাজুর ইরাভ, অদপ ায়ক এয াদযফাদযক 

জনন/দনন জায াংদাধন কদয জপ্রযণ কযা দয়দছ। 

অনুদভাদদনয জন্য জ কযা দয়দছ।  

 

 জনন জকদয আদফদন ায়া জগদর দফদধ জভাতাদফক দ্রুত দনষ্পদিয কাম যক্রভ অব্যাত যাখায জন্য অদতদযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব), 

দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়। 

দদ্ধান্ত : ক) অফদযািয ছুটিয ০২(দুই) ভা পূদফ য আদফদন দাদখর কযায জন্য াংদিষ্টদক জানাদনায জন্য কাযী কদভনায (ভূদভ) করদক 

অনুদযাধ কযা য়। 

 (খ) জনন জকদয আদফদন দফদধ জভাতাদফক দ্রুত দনষ্পদিয কাম যক্রভ অব্যাত যাখায জন্য অদতদযক্ত জজরা প্রাক(যাজস্ব), 

দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়। 

খ) শৃঙ্খরা  দফবাগীয় ভাভরা াংক্রান্ত : 

(১) জজরা কাম যারদয় অদনষ্পন্ন দফবাগীয় ভাভরায তথ্য : 

ক্রঃ 

নাং 
ভাভরা নাং ফাদী, দফফাদীয নাভ  দফী ভাভরায ম যায় 

০১  ০২/২০১৭   
যকায ফনাভ জনাফ জভাঃ আদভনুর ইরাভ, ইউদনয়ন ভূদভ কাযী 

কভ যকতযা, দাংড়া ইউদনয়ন ভূদভ অদপ, জঘাড়াঘাট, দদনাজপুয।  

জনাফ জদফাাংশু কুভায দাং, জযদবদনউ জডপুটি কাদরক্টয, 

দদনাজপুযদক তদন্তকাযী কভ যকতযা দনদয়াগ কযা দয়দছ। তদন্ত 

কাম যক্রভ চরভান আদছ।  

০২  ০৩/২০১৭   
যকায ফনাভ জনাফ জভাঃ জতাপাজ্জর জাদন, দভউদটন-কাভ-

াটি যদপদকট কাযী, উদজরা ভূদভ অদপ, জঘাড়াঘাট, দদনাজপুয।  

০৩/২০১৭ নাং দফবাগীয় ভাভরায জফাফ ব্যদক্তগত শুনানী দয়দছ। 

জনাফ জদফাাংশু কুভায দাং, জযদবদনউ জডপুটি কাদরক্টয, 

দদনাজপুযদক তদন্তকাযী কভ যকতযা দনদয়াগ কযা দয়দছ।  

০৩  ০৪/২০১৭   
জনাফ কান্ত দকদায যকায, অদপ ায়ক, খট্রাভাধফাড়া ইউদনয়ন 

ভূদভ অদপ, াদকভপুয, দদনাজপুয।  

০৪/২০১৭ নাং দফবাগীয় ভাভরায জফাফ ব্যদক্তগত শুনানী দয়দছ। 

জনাফ জদফাাংশু কুভায দাং, জযদবদনউ জডপুটি কাদরক্টয, 

দদনাজপুযদক তদন্তকাযী কভ যকতযা দনদয়াগ কযা দয়দছ।  

০৪  ০৫/২০১৮  
জনাফ জভাঃ খায়রুর ইরাভ, াদব যয়ায, উদজরা ভূদভ অদপ, 

জফাচাগঞ্জ, দদনাজপুয।  

০৫/২০১৮ নাং দফবাগীয় ভাভরায জফাফ ায়া দগদয়দছ। ব্যদক্তগত 

শুনানীয তাদযখ দনধ যাযদণয জন্য নদথ জ কযা দয়দছ।  

 

 



=০২= 

 
 

 

(২) দফবাগীয় কদভনায যাংপুয আদারদত দাদয়যকৃত দফবাগীয় আীর ভাভরায তথ্য: 

ক্রঃ 

নাং 
ভাভরা নাং ফাদী, দফফাদীয নাভ  দফী ভাভরায ম যায় 

০১  - - - 
 

(৩) প্রাদনক ট্রাইবুযনার ফগুড়ায় দাদয়যকৃত ভাভরায তথ্য: 

ক্রঃ 

নাং  ভাভরা নাং  ফাদী, দফফাদীয নাভ  দফী  ভাভরায ম যায়  ভন্তব্য  

০১  এটি ভাভরা নাং-

৯৬/২০১৪  
জনাফ জভাঃ জযজয়ানুর াান, ইউদনয়ন 

ভূদভ উ-কাযী কভ যকতযা ফনাভ যকায  
যকায দক্ষ জফাফ দাদখর কযা দয়দছ। জনাফ কভর চন্দ্র দা, যকাযী 

জকৌসুরী যকায দক্ষ প্রদতদ্রৃদিতা কযদছন। ভভরা দফচাযাধীন।  
চুড়ান্ত শুনানীয 

জন্য।  

০২  এটি ভাভরা নাং-

৪৫/২০১৭   
জনাফ জভাঃ ভামুদ াান, ইউদনয়ন ভূদভ 

কাযী কভ যকতযা ফনাভ যকায  
জফাফ জপ্রযণ কযা দয়দছ। জনাফ আবুফক্কয দদিক, প্যাদনর এযাডদবাদকট 

যকায দক্ষ প্রদতদ্রৃদিতা কযদছন।  
শুনানীয জন্য।  

 

(৪) প্রাদনক আীদরট ট্রাইবুযনার, ঢাকায় দাদয়যকৃত ভাভরায তথ্য:- 

ক্রঃ 

নাং ভাভরা নাং ফাদী, দফফাদীয নাভ  দফী ভাভরায ম যায় 

০১  এএটি ভাভরা নাং- 

১২৯/২০১৬  

জনাফ জভাঃ ভদউয যভান  

ইউদনয়ন ভূদভ কাযী কভ যকতযা  

ফতযভাদন জাযীকাযক ফনাভ যকায  

আইনজীদফ দনদয়াগ ভাভরায় প্রদতদ্রৃদিতা কযায জন্য ভাভরায কাগজত্র দফজ্ঞ দরদটয 

ফযাফদয জপ্রযণ কযা দয়দছ। স্মাযক নাং-৬৬/১(২), তাদযখ: ০৮/০১/২০১৭ দি.।  

০২  এএটি ভাভরা নাং- 

২৫২/২০১৬  

জনাফ জভাঃ জযজাউর ইরাভ স্বন, 

ইউদনয়ন ভূদভ কাযী কভ যকতযা ফনাভ 

যকায  

আইনজীদফ দনদয়াগ ভাভরায় প্রদতদ্রৃদিতা কযায জন্য ভাভরায কাগজত্র দফজ্ঞ দরদটয 

ফযাফদয জপ্রযণ কযা দয়দছ। স্মাযক নাং- ৩১৮৩(৩), তাদযখ: ০৬/১২/২০১৬ দি.।  

০৩  -  যকায ফনাভ জনাফ জভাঃ জভাজাপপয 

জাদন, ইউদনয়ন ভূদভ উ-কাযী 

কভ যকতযা  

যকায দক্ষ প্রাদনক আীর ট্রাইবুযনার, ঢাকায় ভাভরা দাদয়দযয জন্য দফজ্ঞ দরদটয 

ফযাফদয ভাভরায কাগজত্র এ কাম যারদয়য ১০/০৮/২০১৬ দি. তাদযদখয ২০৫৮(২) নাং স্মাযদক 

জপ্রযণ কযা দয়দছ।  

০৪  -  যকায ফনাভ জনাফ জভাঃ আদনসুয 

যভান, ইউদনয়ন ভূদভ উ-কাযী 

কভ যকতযা  

ভাভরা দাদয়য  আইনজীদফ দনদয়াগ ভাভরায় প্রদতদ্রৃদিতা কযায জন্য ভাভরায কাগজত্র 

দফজ্ঞ দরদটয ফযাফদয জপ্রযণ কযা দয়দছ। স্মাযক নাং- ১৪৭২, তাদযখ: ০৬/০৬/২০১৬ দি.। 

যফতীদত তাভাদদ প্রভাজযদনয আদফদন ভাভরা দাদয়দযয জন্য ত্র জপ্রযণ কযা য়। স্মাযক নাং- 

৯০৮, তাদযখ : ০৩/০৪/২০১৭ দি.। ভাভরায আযজী স্বাক্ষয কদয জপ্রযণ কযা দয়দছ।  

০৫  -  যকায ফনাভ জনাফ জভাঃ জভাকদছদুয 

যভান, ইউদনয়ন ভূদভ উ-কাযী 

কভ যকতযা  

ভাভরা দাদয়য  আইনজীদফ দনদয়াগ ভাভরায় প্রদতদ্রৃদিতা কযায জন্য ভাভরায কাগজত্র 

দফজ্ঞ দরদটয ফযাফদয জপ্রযণ কযা দয়দছ। স্মাযক নাং- ২১৭৮, তাদযখ: ০৭/০৮/২০১৭ দি.।  

০৬  -  যকায ফনাভ জনাফ জভাঃ দযপৄর 

ইরাভ, অদপ ায়ক  

ভাভরা দাদয়য  আইনজীদফ দনদয়াগ ভাভরায় প্রদতদ্রৃদিতা কযায জন্য ভাভরায কাগজত্র 

দফজ্ঞ দরদটয ফযাফদয জপ্রযণ কযা দয়দছ। স্মাযক নাং- ১৮০৬, তাদযখ: ০৫/০৭/২০১৭ দি.। 

ইদতাভদে ভাভরায আযজী স্বাক্ষদযয জন্য ায়া জগদর আযজী স্বাক্ষযপূফ যক জপ্রযণ কযা দয়দছ। 

স্মাযক নাং- ২৫৯০, তাদযখ : ১৭/০৯/২০১৭ দি.।  

০৭  এএটি ভাভরা নাং- 

২০২/১৭  

জনাফ জভাঃ নুরুর হুদা তালুকদায, 

ইউদনয়ন ভূদভ কাযী কভ যকতযা ফনাভ 

যকায  

যকায দক্ষ জফাফ জপ্রযণ কযা দয়দছ। স্মাযক নাং- ২৫৮৫, তাদযখ : ১৪/০৯/২০১৭ দি.।  

 

দদ্ধান্ত :   দফজ্ঞ দফবাগীয় কদভনায, যাংপুয আদারত, প্রাদনক ট্রাইবুযনার, ফগুড়া এফাং প্রাদনক আীদরট ট্রাইবুযনার, ঢাকায় দাদয়যকৃত 

ভাভরামূ দনয়দভত ভদনটদযাং কযায জন্য জযদবদনউ জডপুটি কাদরক্টয, দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়।  

গ) শূন্যদ াংক্রান্ত : 

আদরাচনা :  জজরা প্রাদকয কাম যারয়, উদজরা ভূদভ অদপ এফাং ইউদনয়ন ভূদভ অদপদয শূন্যদমূ পূযদণয দফলদয় বায় দফস্তাদযত 

আদরাচনা য়। বায় শূন্য দদয তথ্যাদদ ছক আকাদয উস্থাদত য়।  

জজরা প্রাদকয কাম যারয়  আতাধীন ভূদভ অদপমূদয শূন্য দদয তথ্যাদদ : 

কানুনদগা াদব যয়ায 
ইউদনয়ন ভূদভ  

কাযী কভ যকতযা 
ইউদনয়ন ভূদভ  

উ-কাযী কভ যকতযা 
নন প্রযী/অদপ ায়ক/ 

জচইনম্যান/প্রদ াবযায 
১৫ ০১  ২৫ ৫৫  ১০৮  

 

  



=০৩= 

 

দদ্ধান্ত : ক) ১৩টি শূণ্য দদ কানুনদগা দনদয়াগ প্রদাদনয জন্য দফবাগীয় কদভনায, যাংপুয দফবাগ, যাংপুয ভদাদদয়য দয় দৃদষ্ট আকল যণ  কযা দরা।  

           খ) ৮৯/২০১২ নাং অন্য ভাভরায দনদলধাজ্ঞায শুনানী  দ্রুত দনষ্পদিয দনদভি ভাভরা তদাযকীকযদণয জন্য উদস্থত দফজ্ঞ দজদদক 

অনুদযাধ কযা য়। 

           গ) ৪থ য জেণীয দনদয়াগ াংক্রান্ত ৮৯/২০১২ অন্য ভাভরা দ্রুত দনষ্পদিয প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য দনযুদক্তয় যকাযী আইনজীফীয াদথ 

জমাগাদমাগ কযায জন্য কাযী কদভনায, আয,এভ াখাদক অনুদযাধ কযা য়। 

           ঘ) ৩য় জেণীয ৩৫টি শুন্য দদয দনদয়াদগয কাম যক্রভ ম্পন্ন দয়দছ। াধাযন জকাটায় ২৫ জন কভ যচাযী জমাগদান কদযদছন। তাদদয 

উদজরা ভূদভ অদপদ দায়ন কযা দয়দছ। মুদক্তদমাদ্ধা জকাটায় দনফ যাদচত প্রাথীদদয মুদক্তদমাদ্ধা নদ মাচাইদয়য দনদভি ভূদভ 

ভন্ত্রণারদয় জপ্রযণ কযা দয়দছ।  

২। ভূদভ অদপমূদয কভ যম্পাদন/কভ যতৎযতা : 

ক) উদজরা ম যাদয় ভাদক যাজস্ব বা অনুষ্ঠান াংক্রান্ত আদরাচনা : বায় উদজরা ম যাদয় ভাদক যাজস্ব বা াংক্রান্ত আদরাচনা য়। জপব্রুয়াদয, 

২০১৮ ভাদ দদনাজপুয দয, দফযর, জফাচাগঞ্জ, কাাদযার, ফীযগঞ্জ, খানাভা, দচদযযফিয, াফ যতীপুয, পৄরফাড়ী, দফযাভপুয, নফাফগঞ্জ, জঘাড়াঘাট  

াদকভপুয উদজরা দত ভাদক যাজস্ব বায কাম যদফফযণী ায়া জগদছ। জদখা মায়, শুধু জফাচাগঞ্জ, কাাদযার, খানাভা  াফ যতীপুয উদজরা 

দনধ যাদযত ১০ তাদযদখয ভদে কাম যদফফযণী জপ্রযণ কদযদছন। দদনাজপুয দয, দফযর, ফীযগঞ্জ, দচদযযফিয, পৄরফাড়ী, দফযাভপুয, নফাফগঞ্জ, জঘাড়াঘাট  

াদকভপুয উদজরা দত দনধ যাদযত ১০ তাদযদখয ভদে কাম যদফফযণী ায়া মায়দন।  

উদজরা ম যাদয় ভাদক যাজস্ব বায কাম যদফফযণী জপ্রযদণয তথ্য দননরূ : 

উদজরায নাভ 
বা  

অনুষ্ঠাদনয তাদযখ 
বাদতয নাভ   দফী 

কাম যদফফযণী  

প্রাদপ্তয তাদযখ 
দদনাজপুয দয ২৬/০২/২০১৮ দি.  জনাফ জভাঃ আব্দুয যভান, উদজরা দনফ যাী অদপায, দয, দদনাজপুয। ২২/০৩/২০১৮ দি.  

দফযর ২৬/০২/২০১৮ দি.  জনাফ এ দফ এভ যন কফীয, উদজরা দনফ যাী অদপায, দফযর, দদনাজপুয। ২০/০৩/২০১৮ দি.  

জফাচাগঞ্জ ২৭/০২/২০১৮ দি.  জনাফ জভাঃ াযয়ায জভাদ যদ, উদজরা দনফ যাী অদপায, জফাচাগঞ্জ, দদনাজপুয। ০৮/০৩/২০১৮ দি.  

কাাদযার ২৬/০২/২০১৮ দি.  জনাফ জভাঃ নাদভ আদভদ, উদজরা দনফ যাী অদপায, কাাদযার, দদনাজপুয। ০৮/০৩/২০১৮ দি.  

ফীযগঞ্জ ২৬/০২/২০১৮ দি.  জনাফ জভাাম্মদ আরভ জাদন, উদজরা দনফ যাী অদপায, ফীযগঞ্জ, দদনাজপুয। ১১/০৩/২০১৮ দি.  

খানাভা ২৬/০২/২০১৮ দি.  জনাফ জভাঃ জাদরভান আরী, উদজরা দনফ যাী অদপায (বাযপ্রাপ্ত), খানাভা, দদনাজপুয। ০৫/০৩/২০১৮ দি.  

দচদযযফিয ২৫/০২/২০১৮ দি.  জনাফ জভাঃ জগারাভ যব্বানী, উদজরা দনফ যাী অদপায, দচদযযফিয, দদনাজপুয। ১১/০৩/২০১৮ দি.  

াফ যতীপুয ২৬/০২/২০১৮ দি.  জনাফ তযপদায ভামুদুয যভান, উদজরা দনফ যাী অদপায, াফ যতীপুয, দদনাজপুয। ০৬/০৩/২০১৮ দি.  

পৄরফাড়ী ২৬/০২/২০১৮ দি.  জনাফ জভাঃ আব্দু ারাভ জচৌধুযী, উদজরা দনফ যাী অদপায, পৄরফাড়ী, দদনাজপুয। ২২/০৩/২০১৮ দি.  

দফযাভপুয ২৬/০২/২০১৮ দি.  জনাফ জভাঃ জতৌদদুয যভান, উদজরা দনফ যাী অদপায, দফযাভপুয, দদনাজপুয।  ২১/০৩/২০১৮ দি.  

নফাফগঞ্জ ২৬/০২/২০১৮ দি.  জনাফ জভাঃ ভদউয যভান,  উদজরা দনফ যাী অদপায, নফাফগঞ্জ, দদনাজপুয। ১৫/০৩/২০১৮ দি.  

জঘাড়াঘাট ২৬/০২/২০১৮ দি.  জনাফ টি এভ এ ভদভন, উদজরা দনফ যাী অদপায, জঘাড়াঘাট, দদনাজপুয। ১১/০৩/২০১৮ দি.  

াদকভপুয ২৬/০২/২০১৮ দি.  জনাফ জভাাঃ শুকদযয়া াযবীন, উদজরা দনফ যাী অদপায, াদকভপুয, দদনাজপুয। ১৮/০৩/২০১৮ দি.  

 

দদ্ধান্ত:ক)  কাযী কদভনায (ভূদভ)গণদক ভদন্ত্রদযলদ দফবাদগয ০৮/০৮/২০১৬ দি. তাদযদখয ০৪.০০.০০০০.৫১৩.১৭.১৮৮. ২০১৫.৭৩২ নাং 

দযদত্রয দনদদ যনা মথামথবাদফ অনুযদণ দনধ যাদযত ভদয় প্রদতভাদ যাজস্ব বা অনুষ্ঠাদনয ব্যফস্থা গ্রণ দনদিত কদয যফতী 

ভাদয ১০(দ) তাদযদখয ভদে বায কাম যদফফযণী অত্রাদপদ জপ্রযদণয জন্য অনুদযাধ কযা য়।  

            খ)  উদজরা যাজস্ব বায কাম যদফফযণী াঠ কদয গুরুত্বপূণ য দফলয়গুদরা ম্পদকয অগ্রাদধকাযদবদিদত প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য 

জযদবদনউ জডপুটি কাদরক্টযদক অনুদযাধ কযা য়।  

            গ)  উদজরা যাজস্ব বায় জজরায যাজস্ব বায় গৃীত দদ্ধাদন্তয অগ্রগদতয দফলয় আদরাচনা কযায জন্য উদজরা দনফ যাী 

অদপাযগণদক অনুদযাধ কযা য়।  

            ঘ) জম কর উদজরা দত কাম যদফফযণী ১০/০৩/২০১৮ দি. তাদযদখয ভদে এ কাম যারদয় ায়া মায়দন জ কর উদজরা জকন 

দনধ যাদযত ভদয়য ভদে জপ্রযণ কদযনদন জ দফলদয় জফাফ দাদখর কযায জন্য াংদিষ্ট কাযী কদভনায (ভূদভ)গণদক অনুদযাধ কযা 

য়। 

খ) ভাঠ ম যাদয়য অদপমূ কর্তযক দাদখরকৃত দনধ যাদযত দযদাট য/দযটাণ যমূ প্রাদপ্ত : 

আদরাচনা : ভাঠ ম যাদয়য অদপমূ কর্তযক দাদখরকৃত দনধ যাদযত দযদাট য/দযটাণ যমূ মথামথবাদফ ায়া জগদছ। ভাঠ ম যাদয়য অদপমূ দত 

দনয়দভত জপ্রযণদমাগ্য দনধ যাদযত দযদাট য/দযটাণ য প্রাদপ্তয দফফযণ দননরু। 

ক্রঃনাং দযদাট য/দযট যাদণ যয দফফযণ 
জজরা কাম যারদয় দাদখদরয 

দনধ যাদযত তাদযখ 
দফরম্বকাযী অদপদয 

নাভ  প্রাদপ্তয তাদযখ 
১ ভূদভ উন্নয়ন কদযয দাফী  আদায়, দফদফধ আদায়, জযন্ট াটি যদপদকট, নাভজাযী 

ভাভরা, অদ যত  দযতযক্ত ম্পদি াংক্রান্ত ভাদক দফফযণী।  
ভাদয ০২ তাদযখ -- 

২ ভূদভ ব্যফস্থানা াংক্রান্ত ভাদক প্রদতদফদন ভাদয ০১ তাদযখ -- 
৩ কাযী কদভনায (ভূদভ) গদণয কভ যতৎযতায প্রদতদফদন। ভাদয ০৫ তাদযখ -- 
৪ উদজরা যাজস্ব বায কাম যদফফযণী ভাদয ০৭ তাদযখ -- 

  



=০৪= 
 

e-reporting portal dinajpur -এ তথ্য Upload এয দফফযণ দননরু : 

ক্র: 

নাং কযাটাগদয জম উদজরা Upload কদযদছন জম উদজরা Upload কদযনদন 

০১  ভূদভ উন্নয়ন কদযয ভাদক আদায় দফফযণী  দদনাজপুয দয, দফযর, জফাচাগঞ্জ, কাাদযার, ফীযগঞ্জ, খানাভা, দচদযযফিয, 

াফ যতীপুয, পৄরফাড়ী, দফযাভপুয, নফাফগঞ্জ, জঘাড়াঘাট, াদকভপুয 

- 

০২  াটি যদপদকট জভাকিভায দফফযণী  দদনাজপুয দয, দফযর, জফাচাগঞ্জ, কাাদযার, ফীযগঞ্জ, খানাভা, দচদযযফিয, 

াফ যতীপুয, পৄরফাড়ী, দফযাভপুয, নফাফগঞ্জ, জঘাড়াঘাট, াদকভপুয 

- 

০৩  ভাদক নাভ জাযী/ জভা বাগ জভাকিভায দফফযণী 

–ক 
দদনাজপুয দয, দফযর, জফাচাগঞ্জ, কাাদযার, ফীযগঞ্জ, খানাভা, দচদযযফিয, 

াফ যতীপুয, পৄরফাড়ী, দফযাভপুয, নফাফগঞ্জ, জঘাড়াঘাট, াদকভপুয 

- 

০৪  ভূদভ স্তান্তয জনাটিদয দবদিদত নাভ জাযী 

কাম যক্রভ াংক্রান্ত – গ 
দদনাজপুয দয, দফযর, জফাচাগঞ্জ, কাাদযার, ফীযগঞ্জ, খানাভা, দচদযযফিয, 

াফ যতীপুয, পৄরফাড়ী, দফযাভপুয, নফাফগঞ্জ, জঘাড়াঘাট, াদকভপুয 

- 

০৫  দভ জভাকিভায দফফযণী দদনাজপুয দয, দফযর, জফাচাগঞ্জ, কাাদযার, ফীযগঞ্জ, খানাভা, দচদযযফিয, 

াফ যতীপুয, পৄরফাড়ী, দফযাভপুয, নফাফগঞ্জ, জঘাড়াঘাট, াদকভপুয 

- 

০৬  ভায়াযী অদ যত ম্পদিয দাফী  আদাদয়য 

দফফযণী 
দদনাজপুয দয, দফযর, জফাচাগঞ্জ, কাাদযার, ফীযগঞ্জ, খানাভা, দচদযযফিয, 

াফ যতীপুয, পৄরফাড়ী, দফযাভপুয, জঘাড়াঘাট, াদকভপুয 

নফাফগঞ্জ 

০৭  অদ যত ম্পদি াংক্রান্ত দাফী  আদাদয়য 

অগ্রগদতয দফফযণী 
দদনাজপুয দয, দফযর, জফাচাগঞ্জ, কাাদযার, ফীযগঞ্জ, খানাভা, াফ যতীপুয, পৄরফাড়ী, 

দফযাভপুয, জঘাড়াঘাট, াদকভপুয 

দচদযযফিয, নফাফগঞ্জ 

০৮  অদ যত ম্পদিয দযভাণ/ দাফী  আদাদয়য 

দফফযণী 
দফযর, জফাচাগঞ্জ, কাাদযার, ফীযগঞ্জ, খানাভা, াফ যতীপুয, দফযাভপুয, জঘাড়াঘাট, 

াদকভপুয 

দদনাজপুয দয, দচদযযফিয, 

পৄরফাড়ী, নফাফগঞ্জ 

০৯  অদ যত ম্পদি াংক্রান্ত দফফযণী  দদনাজপুয দয, দফযর, জফাচাগঞ্জ, কাাদযার, ফীযগঞ্জ, খানাভা, াফ যতীপুয, পৄরফাড়ী, 

দফযাভপুয, জঘাড়াঘাট 

দচদযযফিয, নফাফগঞ্জ, াদকভপুয 

১০  অদ যত  দযতযাক্ত ফাদণদজযক প্রদতষ্ঠান স্থানা 

ম্পদকযত তথ্যাফরীয ভাদক প্রদতদফদন  
দদনাজপুয দয, দফযর, জফাচাগঞ্জ, কাাদযার, ফীযগঞ্জ, খানাভা, দফযাভপুয, জঘাড়াঘাট, 

াদকভপুয 

দচদযযফিয, াফ যতীপুয, পৄরফাড়ী, 

নফাফগঞ্জ 

১১  উদজরা ভূদভ অদপদয াংদফদধফদ্ধ দাফ 

দনযীক্ষা প্রদতদফদদনয জদড়ত, চুযী, আত্মাত, 

অনুদভাদদত খযচ এফাং অচয় াংক্রান্ত  

দদনাজপুয দয, দফযর, জফাচাগঞ্জ, কাাদযার, ফীযগঞ্জ, খানাভা, দচদযযফিয, 

াফ যতীপুয, দফযাভপুয, জঘাড়াঘাট, াদকভপুয 

পৄরফাড়ী, নফাফগঞ্জ 

১২  কৃদল  অকৃদল খা জদভ ফিফদস্তয অগ্রগদতয 

দফফযনী  
দদনাজপুয দয, দফযর, জফাচাগঞ্জ, কাাদযার, ফীযগঞ্জ, খানাভা, দচদযযফিয, 

াফ যতীপুয, পৄরফাড়ী, দফযাভপুয, নফাফগঞ্জ, জঘাড়াঘাট, াদকভপুয 

- 

১৩  ভূদভ াংস্কায জফাদড যয জন্য কৃদল  অকৃদল খা 

জদভয দফফযনী 
দদনাজপুয দয, দফযর, জফাচাগঞ্জ, কাাদযার, ফীযগঞ্জ, খানাভা, দচদযযফিয, 

াফ যতীপুয, পৄরফাড়ী, দফযাভপুয, নফাফগঞ্জ, জঘাড়াঘাট, াদকভপুয 

- 

১৪  দদরাং ফদর্ভ যত খা জদভয দফফযণী দদনাজপুয দয, দফযর, জফাচাগঞ্জ, কাাদযার, ফীযগঞ্জ, খানাভা, দচদযযফিয, 

াফ যতীপুয, দফযাভপুয, নফাফগঞ্জ, জঘাড়াঘাট 

পৄরফাড়ী, াদকভপুয 

১৫  উদজরা য়াযী কৃদল খা জদভ  উায ফদিাফস্ত 

াংক্রান্ত তথ্য (জদভয দযভাণ একদয) 
দদনাজপুয দয, দফযর, জফাচাগঞ্জ, কাাদযার, ফীযগঞ্জ, খানাভা, দচদযযফিয, 

াফ যতীপুয, পৄরফাড়ী, দফযাভপুয, নফাফগঞ্জ, জঘাড়াঘাট, াদকভপুয 

- 

১৬  ফাস্তফাদয়ত আফান প্রকল্প াংক্রান্ত তথ্য দদনাজপুয দয, দফযর, জফাচাগঞ্জ, কাাদযার, ফীযগঞ্জ, খানাভা, দচদযযফিয, 

াফ যতীপুয, পৄরফাড়ী, দফযাভপুয, নফাফগঞ্জ, জঘাড়াঘাট, াদকভপুয 

- 

 

দদ্ধান্ত:ক) ভূদভ াংস্কায জফাড য এফাং দফবাগীয় কদভনাদযয কাম যারদয়য দনদদ যনা অনুমায়ী ভূদভ উন্নয়ন কদযয দাফী  আদায়, দফদফধ আদায়, জযন্ট 

াটি যদপদকট, নাভজাযী ভাভরা, অদ যত  দযতযক্ত ম্পদি াংক্রান্ত ভাদক দফফযণী ভাদয ০২(দুই) তাদযদখয ভদে এফাং অন্যান্য 

দযদাট য/দযটাণ যমূ মথাভদয় এ কাম যারদয় জপ্রযদণয জন্য উদজরা দনফ যাী অদপায  কাযী কদভনায (ভূদভ)গণ জক অনুদযাধ কযা য়। 

         খ) e-reporting portal dinajpur-এ তথ্য প্রদত ভাদ তবাগ আদরাড কযায জন্য াংদিষ্ট উদজরা দনফ যাী অদপায  কাযী 

কদভনায (ভূদভ) গণদক অনুদযাধ কযা য়।  

         গ) e-reporting portal dinajpur-এ তথ্য ম্পদকয অগ্রগদত পদরাআ কযায জন্য কাযী কদভনায (ভূদভ)গণদক বায় 

দনদদ যনা জদয়া য়।  

         ঘ) দদনাজপুয দয, দচদযযফিয, াফ যতীপুয, পৄরফাড়ী, নফাফগঞ্জ  াদকভপুয উদজরা e-reporting portal dinajpur-এ তথ্য 

আদরাড না কযায় বায় অদন্তাল প্রকা কযা য়। 
 

গ) কাযী কদভনায (ভূদভ) গদণয কভ যতৎযতা দনয়দভত দযফীক্ষণ াংক্রান্ত : 

আদরাচনা :  জপব্রুয়াদয, ২০১৮ ভাদ কভ যতৎযতায দযফীক্ষণ প্রদতদফদন দদনাজপুয দয, ফীযগঞ্জ, দচদযযফিয, াফ যতীপুয  নফাফগঞ্জ উদজরা ভূদভ 

অদপ দত ায়া জগদছ। অযদদদক দফযর  খানাভা উদজরা ভূদভ অদপ দত ায়া মায়দন। এ জজরায় ফতযভাদন ০৫টি উদজরা ভূদভ 

অদপদ কাযী কদভনায (ভূদভ)-এয দ শূন্য যদয়দছ। 
 

দদ্ধান্ত : ১। কভ যতৎযতায দযফীক্ষণ প্রদতদফদন দনয়দভত ছকদবদিক ঠিকবাদফ পূযণ কদয প্রদতভাদয ০৫(াঁচ) তাদযদখয ভদে অত্রাদপদ জপ্রযদণয 

জন্য াংদিষ্ট কভ যকতযাগণদক অনুদযাধ কযা য়। 

 ২। কভ যতৎযতা দযফীক্ষণ প্রদতদফদন দনয়দভত ছক দবদিক প্রদতভাদ অনুযণ কযায জন্য কাযী কদভনায (ভূদভ)গণদক দনদদ যনা জদয়া 

য়। 

 ৩। ভাদক কভ য তৎযতায় প্রদত ভাদ দক কাম যক্রভ দফ তা মথামথবাদফ উদেখ কদয অত্রাদপদ প্রদত ভাদয ২ তাদযদখয ভদে দযদফক্ষণ 

প্রদতদফদন জপ্রযণ কযায জন্য কাযী কদভনায (ভূদভ)গণদক অনুদযাধ কযা য়। 

 ৪। ফাদল যক কভ যম্পাদন চুদক্ত অনুমায়ী দতন ভা অন্তয অগ্রগদত প্রদতদফদন ১০ তাদযদখয ভদে জদয়ায জন্য কাযী কদভনায (ভূদভ)গণদক 

অনুদযাধ কযা য়। 



=০৫= 
 

ঘ) ঊর্ধ্যতন কভ যকতযাগণ কর্তযক উদজরা  ইউদনয়ন ভূদভ অদপ দযদ যন : 

আদরাচনা :   আদরাচয ভাদ উর্ধ্যতন কভ যকতযাগদণয দযদ যন দফফযণী দননরু। 
 

 

জজরা প্রাক 

ক্রদভক 

নাং 
দফী 

প্রভা অজযন 
ভন্তব্য 

দযদ যন দ যন দযদ যন দ যন 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১ 
জজরা প্রাক 

দদনাজপুয।  
০৩ ০২ ০৩ ০২ প্রভা অদজযত দয়দছ। 

 

অদতদযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 
 

ক্রদভক 

নাং 
দফী 

প্রভা অজযন 
ভন্তব্য 

দযদ যন দ যন দযদ যন দ যন 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১ 
অদতদযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব), 

দদনাজপুয।  
০৫ ০২ ০৫ ০২ প্রভা অদজযত দয়দছ। 

 

দদ্ধান্ত: প্রভা অনুমায়ী যকাযী দফদধ জভাতাদফক দযদ যন/দ যন কাম যক্রভ দযচারনায জন্য াংদিষ্ট করদক অনুদযাধ কযা য়। 
 

ঙ) উদজরা দনফ যাী অদপায/কাযী কদভনায (ভূদভ) কর্তযক দযদ যন/দ যন াংক্রান্ত : 

আদরাচনা: দ যন/দযদ যন ছক ম যাদরাচনা কদয জদখা মায় জম, জপব্রুয়াদয, ২০১৮ ভাদ কাাদযার উদজরা দনফ যাী অদপায ব্যতীত কর 

উদজরা দনফ যাী অদপায ইউদনয়ন ভূদভ অদপ দ যন/দযদ যন কদযদছন। কাযী কদভনায (ভূদভ), দদনাজপুয দয, ফীযগঞ্জ, 

দচদযযফিয, াফ যতীপুয  নফাফগঞ্জ উদজরাধীন ইউদনয়ন ভূদভ অদপ দযদ যন কদযদছন। দফযর উদজরায কাযী কদভনায 

(ভূদভ) ভার্তত্বকারীন ছুটিদত আদছ। খানাভা  দফযাভপুয উদজরায কাযী কদভনায (ভূদভ) প্রদক্ষদণ দছদরন। দদনাজপুয জজরায 

০৫টি উদজরা ভূদভ অদপদ কাযী কদভনায (ভূদভ)-এয দ শূন্য যদয়দছ। বাদত উদজরা দনফ যাী অদপাযগণদক এফাং কাযী 

কদভনায (ভূদভ)গণদক ভূদভ ভন্ত্রণারদয়য প্রভা জভাতাদফক দনয়দভত ইউদনয়ন ভূদভ অদপ দ যন/দযদ যন কদয পূণ যাঙ্গ প্রদতদফদন 

জপ্রযদণয জন্য দনদদ যনা প্রদান কদযন। উদজরা দনফ যাী অদপায/কাযী কদভনায (ভূদভ) কর্তযক দ যন/দযদ যন দফফযণী দননরু : 
 

উদজরা দনফ যাী অদপায 

ক্রঃ 

নাং 
দফী 

দযদ যন প্রভা দযদ যন 
দ যন ভন্তব্য উদজরা ভূদভ 

অদপ 
ইউদনয়ন 

ভূদভ অদপ 
উদজরা ভূদভ অদপ ইউদনয়ন 

ভূদভ অদপ গত ভা দফদফচয ভা 
১ উদজরা দনফ যাী অদপায  

দদনাজপুয দয, দদনাজপুয।  
প্রদত ২ ভাদ 

একফায 
প্রদত ভাদ  

৪ টি 
-  -  ০৪  ..  প্রভা অদজযত য়দন  

২ উদজরা দনফ যাী অদপায, 

দফযর, দদনাজপুয।  
-ঐ- -ঐ- -  -  ০৪  ..  প্রভা অদজযত য়দন  

৩ উদজরা দনফ যাী অদপায, 

জফাচাগঞ্জ, দদনাজপুয।  
-ঐ- -ঐ- -  -  ০৪  ..  প্রভা অদজযত য়দন  

৪ উদজরা দনফ যাী অদপায, 

কাাদযার, দদনাজপুয।  
-ঐ- -ঐ- -  -  -  ..  প্রদক্ষদণ দছদরন  

৫ উদজরা দনফ যাী অদপায, 

ফীযগঞ্জ, দদনাজপুয।  
-ঐ- -ঐ- -  ০১  ০৪  ..  প্রভা অদজযত দয়দছ  

৬ উদজরা দনফ যাী অদপায, 

খানাভা, দদনাজপুয।  
-ঐ- -ঐ- -  ০১  ০৪  ..  প্রভা অদজযত দয়দছ  

৭ উদজরা দনফ যাী অদপায, 

দচদযযফিয, দদনাজপুয।  
-ঐ- -ঐ- -  ০১  ০৪  ..  প্রভা অদজযত দয়দছ  

৮ উদজরা দনফ যাী অদপায, 

াফ যতীপুয, দদনাজপুয।  
-ঐ- -ঐ- -  ০১  ০৪  ..  প্রভা অদজযত দয়দছ  

৯ উদজরা দনফ যাী অদপায, 

পৄরফাড়ী, দদনাজপুয।  
-ঐ- -ঐ- ০১  -  ০৪  ..  প্রভা অদজযত দয়দছ  

১০ উদজরা দনফ যাী অদপায, 

দফযাভপুয, দদনাজপুয।  
-ঐ- -ঐ- -  -  ০২  ..  প্রভা অদজযত য়দন  

১১ উদজরা দনফ যাী অদপায, 

নফাফগঞ্জ, দদনাজপুয।  
-ঐ- -ঐ- -  -  ০৪  ..  প্রভা অদজযত য়দন  

১২ উদজরা দনফ যাী অদপায, 

জঘাড়াঘাট, দদনাজপুয।  
-ঐ- -ঐ- ০১  -  ০৪  ..  প্রভা অদজযত দয়দছ  

১৩ উদজরা দনফ যাী অদপায, 

াদকভপুয, দদনাজপুয।  
-ঐ- -ঐ- -  -  ০২  ..  প্রভা অদজযত য়দন  
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কাযী কদভনায (ভূদভ)  

ক্রঃ 

নাং 
দফী 

দযদ যন প্রভা দযদ যন 
দ যন ভন্তব্য উদজরা ভূদভ 

অদপ 
ইউদনয়ন ভূদভ 

অদপ 
উদজরা ভূদভ অদপ ইউদনয়ন ভূদভ 

অদপ গত ভা দফদফচয ভা 
১ কাযী কদভনায (ভূদভ) 

দদনাজপুয দয, দদনাজপুয।  
প্রদত ২ ভাদ 

একফায 
প্রদত ভাদ 

০৪টি 
-  ০১  ০৪  ..  প্রভা অদজযত দয়দছ  

২ কাযী কদভনায (ভূদভ)  

দফযর, দদনাজপুয।  
-ঐ- -ঐ- -  -  -  ..  ভার্তত্বকারীন ছুটিদত 

আদছন  

৩ কাযী কদভনায (ভূদভ) 

জফাচাগঞ্জ, দদনাজপুয।  
-ঐ- -ঐ- -  -  -  ..  দ শূন্য  

৪ কাযী কদভনায (ভূদভ) 

কাাদযার, দদনাজপুয। 
-ঐ- -ঐ- -  -  -  ..  দ শূন্য  

৫ কাযী কদভনায (ভূদভ)  

ফীযগঞ্জ, দদনাজপুয।  
-ঐ- -ঐ- -  ০১  ০৪  ..  প্রভা অদজযত দয়দছ  

৬ কাযী কদভনায (ভূদভ)  

খানাভা, দদনাজপুয।  
-ঐ- -ঐ- -  -  -  ..  প্রদক্ষদণ দছদরন  

৭ কাযী কদভনায (ভূদভ) 

দচদযযফিয, দদনাজপুয।  
-ঐ- -ঐ- -  ০১  ০৪  ..  প্রভা অদজযত দয়দছ  

৮ কাযী কদভনায (ভূদভ) 

াফ যতীপুয, দদনাজপুয।  
-ঐ- -ঐ- -  ০১  ০৪  ..  প্রভা অদজযত দয়দছ  

৯ কাযী কদভনায (ভূদভ)  

পৄরফাড়ী, দদনাজপুয।  
-ঐ- -ঐ- -  -  -  ..  দ শূন্য  

১০ কাযী কদভনায (ভূদভ) 

দফযাভপুয, দদনাজপুয।  
-ঐ- -ঐ- -  -  -  ..  প্রদক্ষদণ দছদরন  

১১ কাযী কদভনায (ভূদভ) 

নফাফগঞ্জ, দদনাজপুয।  
-ঐ- -ঐ- ০১  -  ০৪  ..  প্রভা অদজযত দয়দছ  

১২ কাযী কদভনায (ভূদভ) 

জঘাড়াঘাট, দদনাজপুয।  
-ঐ- -ঐ- -  -  -  ..  দ শূন্য  

১৩ কাযী কদভনায (ভূদভ) 

াদকভপুয, দদনাজপুয।  
-ঐ- -ঐ- -  -  -  ..  দ শূন্য  

 

 

দদ্ধান্ত:  ক) কভ যযত কভ যকতযাগণদক প্রভা অজযদন দচষ্ট থাকায এফাং প্রভা অনুমায়ী অদপমূ দ যন/দযদ যন কদয মথাভদয় দযদ যন প্রদতদফদন জপ্রযণ 

কযায জন্য অনুদযাধ কযা য়। 

 খ) দযদ যদনয ভয় কভ যকতযাগণদক এ অদপ কর্তযক প্রদি দনদদ যনামূদয ফাস্তফায়ন অগ্রগদত বাদরাবাদফ খদতদয় জদখায অনুদযাধ কযা য়। 

 গ) দযদ যন আদযা দনদফড়বাদফ ম্পাদন কদয প্রদতভাদ প্রভা অজযদনয জন্য কর উদজরা দনফ যাী অদপায  কাযী কদভনায (ভূদভ)গণদক 

অনুদযাধ কযা য়।  

 ঘ) উর্ধ্যতন কর্তযক্ষ কর্তযক উদজরা ভূদভ অদপ  ইউদনয়ন ভূদভ অদপ দযদ যন কযা য়। দযদ যন পদরাআ ০৭ (াত) দদদনয ভদে জপ্রযদণয জন্য 

কাযী কদভনায (ভূদভ)গণদক অনুদযাধ কযা য়।  

 ঙ) দযদ যন প্রদতদফদন জচকদরস্ট আকাদয জপ্রযদণয জন্য কাযী কদভনায (ভূদভ)গণদক অনুদযাধ কযা য়। 

 চ) দযদ যন প্রদতদফদন জপ্রযণ কযা দর দ যদনয প্রদতদফদন জপ্রযণ কযা য় না। অদপ দ যদনয প্রদতদফদন াংদক্ষপ্ত আকাদয জপ্রযদণয জন্য উদজরা 

দনফ যাী অদপায এফাং কাযী কদভনায (ভূদভ)গণদক অনুদযাধ কযা য়।  

 ছ) দযদ যদনয ভয় পূফ যফতী ০২টি দযদ যদনয দনদদ যনা মথামথবাদফ াদরত দয়দছ দক-না তা মাচাই কযায জন্য উদজরা দনফ যাী অদপায এফাং 

কাযী কদভনায (ভূদভ)গণদক অনুদযাধ কযা য়। 

 জ) জমখাদন দযদ যন কযা য় জখানকায ফ যদল দযদ যন ভন্তব্য উদেখ কযায জন্য উদজরা দনফ যাী অদপায/কাযী কদভনায (ভূদভ)গণদক 

অনুদযাধ কযা য়। 
 

৩। ভূদভ উন্নয়ন কদযয দাফী  আদায় অগ্রগদত াংক্রান্ত : 

ক)  ২০১৭-২০১৮ অথ য ফছদয জপব্রুয়াদয, ২০১৮ ভাদ উদজরায়াযী ভূদভ উন্নয়ন কদযয াধাযণ আদায় দননরূ : 

উদজরায নাভ জভাট দাফীয দযভাণ (াধাযণ) দফদফচয ভাদয আদায় জুরাই' ১৭ ভা দত চরদত ভা 

ম যন্ত আদায় 
আদাদয়য তকযা ায 

দদনাজপুয দয ১৩৬১৫৬২০.০০  ৯৪৪৬৮৬.০০  ৮৮৯০৪২১.০০  65.30%  
দফযর                              ৮৮১০২০১.০০  ১০৬০৯৮১.০০  ৬৬২৫১৪৪.০০  75.20%  
জফাচাগঞ্জ ৬১৬৮২৬৭.০০  ৩৭৩০৪৭.০০  ৩৩৭৮৯৩৯.০০  54.78%  
কাাদযার ৩৬৫০০০০.০০  ৩৬৯৩৩৭.০০  ২৩৪৫৩৯৫.০০  64.26%  
ফীযগঞ্জ ৯৩১৯৫১৬.০০  ৮৬১৪১৮.০০  ৬১০৯১৫৪.০০  65.55%  
খানাভা ২৪৫৮৭৩১.০০  ৯৮৮৪৩.০০  ১৪৭৫৬৯২.০০  60.02%  
দচদযযফিয ৫৩০৫৩৩২.০০  ৫৪৬৩৮৫.০০  ৩৭১৪৯৬২.০০  70.02%  
াফ যতীপুয ৭০৯৭২১০.০০  ৭২৬১২৩.০০  ৪৮৯৩৬০৮.০০  68.95%  
পৄরফাড়ী ৫১০২৬০০.০০  ৪২৯২৪০.০০  ৩৪৭৪১২৮.০০  68.09%  
দফযাভপুয ৫১৬৮০১৬.০০  ৬৩৭৯৫৯.০০  ৪৪৫২৮১৭.০০  86.16%  
নফাফগঞ্জ ৫১১৩৩৬৮.০০  ৪২৫৫২৮.০০  ৩৬৮৪৩৭৭.০০  72.05%  
জঘাড়াঘাট ৩৪০১৮৭৫.০০  ৮১১৬১.০০  ২০৪০৪৫৭.০০  59.98%  
াদকভপুয ২৬৩৯২৪১.০০  ২০২৪৫০.০০  ১৫৯৯০৯০.০০  60.59%  

জভাট (চরদত ফছয)  ৭৭৮৪৯৯৭৭.০০  ৬৭৫৭১৫৮.০০  ৫২৬৮৪১৮৪.০০  67.67%  
   গত অথ য ফছয= ৭৫৫৭৯১১৬.০০  ৭২২১৩৮৭.০০  ৫১৭৭৫০৩৬.০০  68.50%  



=০৭= 

 

খ)  ২০১৭-২০১৮ অথ য ফছদযয জপব্রুয়াদয, ২০১৮ ভাদ উদজরায়াযী ভূদভ উন্নয়ন কদযয াংস্থায আদায় দননরূ : 

উদজরায নাভ জভাট দাফীয দযভাণ (াংস্থা) দফদফচয ভাদ আদায় 
জুরাই' ১৭ ভা দত চরদত 

ভা ম যন্ত আদায় 
আদাদয়য তকযা 

ায 

দদনাজপুয দয ২১৭৮০৭২৩.০০  1120.00  1937527.00  8.90%  
দফযর ৩৮৪৮৪২১৯.০০  0.00  91072.00  0.24%  
জফাচাগঞ্জ ২০৭৬৪৪১.০০  6000.00  40714.00  1.96%  
কাাদযার ২১৪৮০০০.০০  0.00  65427.00  3.05%  
ফীযগঞ্জ ২৮৪৬০৯৩.০০  3454.00  71505.00  2.51%  
খানাভা ৪৪২৮০৩.০০  580.00  129634.00  29.28%  
দচদযযফিয ৯০৮১৩৪৮.০০  1470.00  143506.00  1.58%  
াফ যতীপুয ৪৫৮৯৯৭৪২.০০  261190.00  507994.00  1.11%  
পৄরফাড়ী ৩৭৫১৯৫৩.০০  1000.00  530551.00  14.14%  
দফযাভপুয ২২৩১২০১৬.০০  22326.00  52732.00  0.24%  
নফাফগঞ্জ ১১৬৮৭৭৭.০০  0.00  1620.00  0.14%  
জঘাড়াঘাট ২৩৩০৪৯.০০  11805.00  13200.00  5.66%  
াদকভপুয ৬২৬০৪০৪.০০  0.00  18240.00  0.29%  
জভাট (চরদত ফছয)  ১৫৬৪৮৫৫৬৮.০০  308945.00  3603722.00  2.30%  

গত অথ য ফছয= ২৪৫৫১২৪০৪.০০  439654.00  4432182.00  1.81%  
 

 

 ২০১৭-২০১৮ অথ য ফছদযয জানুয়াদয, ২০১৮ ভাদয ভূদভ উন্নয়ন কদযয দফফযণী ম যাদরাচনায় জদখা মায় জম, কর উদজরা ভূদভ অদপ 

ভূদভ উন্নয়ন কদযয আদায় দফফযণী দাদখর কদযদছন। ভূদভ উন্নয়ন কয আদাদয়য জন্য প্রদতযক াংস্থায প্রধানদক তাদগদত্র প্রদান কযদত দফ। মাদত 

াংদিষ্ট াংস্থায প্রধানগণ ফছদযয প্রথদভই ফাদজট ভঞ্জুযীয জন্য স্ব-স্ব ভন্ত্রণারদয় উদ্ধযত্বন কর্তযদক্ষয দনকট চাদদা ত্র দদদয় ভূদভ উন্নয়ন কয দযদাদধ 

ক্ষভ য়। ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছদয আদায়কৃত মাফতীয় টাকা যকাদয জকালাগাদয জভা প্রদাদনয প্রতযয়ন  ব্যাাংক  জজরা/উদজরা দাফযক্ষণ 

অদপদয াদথ প্রদতাদন কদয ব্যাাংক জস্টটদভন্ট  অত্রাদপদ জপ্রযণ কযায জন্য অনুদযাধ কযা য়।  

 

দদ্ধান্ত:ক) ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছদয ভূদভ উন্নয়ন কয যকাদযয মাফতীয় আদায়কৃত অথ য যকাদয জকালাগাদয মথামথবাদফ জভা দয়দছ দক-না তা 

মাচাই অদন্ত জজরা/উদজরা দাফযক্ষণ অদপাদযয প্রতযয়ন চারাদনয কদ আগাভী ৩০/০৪/২০১৮ তাদযদখয ভদে প্রদতদফদন দাদখর 

কযায জন্য কাযী কদভনায (ভূদভ)গণদক অনুদযাধ কযা দরা। দফলয়টি উদজরা দনফ যাী অদপাযগণ দনদিত কযদফন। 

         খ) ২০১৭-২০১৮ অথ য ফছদযয শুরুদত াংস্থায ভূদভ উন্নয়ন কয আদাদয়য রদক্ষয গুরুত্ব কাদয াংস্থায দাদফ দনধ যাযণ কদয াংস্থায প্রধানদক 

ইউদনয়ন ভূদভ অদপ দবদিক াংস্থায তপদর উদেখ কদয দাদফয দফযীদত দযদাদধয ত্র দদদয় অনুদরদ অত্রাদপদ জপ্রযণ কযায জন্য 

কাযী কদভনায (ভূদভ)গণদক অনুদযাধ জানাদনা দরা। দফলয়টি উদজরা দনফ যাী অদপাযগণ দনদিত কযদফন। 

         গ) ভূদভ ভন্ত্রণারদয়য ৩০/০৬/২০১৫দি. তাদযদখয ৩১.০০.০০০০.০৪৪.৩৯.০২৫.১৫-৭৭(১২০০) নাং স্মাযদক প্রজ্ঞান জভাতাদফক ভূদভ উন্নয়ন 

কদযয দাফী দনধ যাযণ  আদায় কযায জন্য কাযী কদভনায (ভূদভ)গণদক অনুদযাধ কযা য়। 

         ঘ) ২০১৭-১৮ অথ য ফছদযয ভূদভ উন্নয়ন কদযয দাদফ জাদডাং অনুমায়ী জযদজস্টায-II এ দরদফদ্ধ কযদণয দনদভি াংদিষ্ট ইউদনয়ন ভূদভ কাযী 

কভ যকতযাদদয দনদদ যনা প্রদাদনয জন্য কাযী কদভনায (ভূদভ)গণদক অনুদযাধ কযা য়। 

         ঙ) জম কর াংস্থা এখন ভূদভ উন্নয়ন কয দযদাধ কদযদন জ কর াংস্থায প্রধানগণদক দনদয় আদরাচনায ভােদভ ভূদভ উন্নয়ন কয 

আদাদয়য দফলদয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য াংদিষ্ট কাযী কদভনায (ভূদভ)গণদক অনুদযাধ কযা য়। 

         চ) ফনদফবাগ/কর াংস্থায ফযাফদয ভূদভ উন্নয়ন কদযয দাফী দাদখর কযায জন্য কাযী কদভনায (ভূদভ)গণদক অনুদযাধ কযা য়। 

         ছ) জাদডাংয়াযী ভূদভ উন্নয়ন কদযয দাফী দনধ যাযদণয জন্য কাযী কদভনায (ভূদভ)গণদক অনুদযাধ কযা য়। 

         জ) আদায়কৃত কর অথ য যাষ্ট্রীয় জকালাগাদয জভাদাদনয দফলয়টি স্বয়াং ব্যাাংক  দাফ যক্ষণ অদপদয াদথ জমাগাদমাগ পূফ যক দনদিত কদয 

ব্যাাংক দফফযণী চারাদনয কদ এ অদপদ জপ্রযদণয প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য কাযী কদভনায (ভূদভ)গণদক অনুদযাধ কযা য়। 

        ঝ) দদনাজপুয জজরা দযলদদয ফদকয়া/ার জাদডাং কয আদাদয়য জন্য অদফরদম্ব দডভান্ড জনাটি জপ্রযদণয জন্য কাযী কদভনায (ভূদভ) 

কর, দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়। 

        ঞ) জযর দফবাদগয ভূদভ উন্নয়ন কদযয দাদফ ঠিকবাদফ দনধ যাযণ কদয দভটাযদগজ জযরভূদভয জক্ষদত্র দডই, রারভদনযাট এফাং ব্রডদগজ জযর 

ভূদভয জক্ষদত্র দডই, াকী, াফনা ফযাফদয যাদয জপ্রযণ কযায জন্য কাযী কদভনায (ভূদভ)গণদক অনুদযাধ কযা য়। 

         ট) জযর দফবাগ, ফন দফবাগ, ড়ক  জনথ দফবাগ অন্যান্য াংস্থায প্রধানগদণয ফযাফদয দফদরয দাফী জপ্রযণ কদয আদরাচনা  বায 

ভােদভ দফর দযদাদধয ব্যফস্থা জনয়ায জন্য কাযী কদভনায (ভূদভ)গণদক অনুদযাধ কযা য়। 

  



=০৮= 

 

৪। জযন্ট াটি যদপদকট ভাভরা াংক্রান্ত : 

 জপব্রুয়াদয, ২০১৮ ভাদ উদজরায়াযী জযন্ট াটি যদপদকট ভাভরা াংক্রান্ত প্রদতদফদন দননরূ : 

উদজরায  নাভ পূদফ যয 

জজয 

দফদফচয 

ভাদ 

দাদয়য 

পূদফ যয জজয 

 জভাট  

জকদয 

াংখ্যা 

জভাট দাফীকৃত  

টাকায দযভাণ 

দফদফচয ভাদ 

দনস্পদি 

কৃত জকদয 

াংখ্যা 

আদায়কৃত 

টাকায দযভাণ 

জভাট 

অদনস্পদি 

কৃত জকদয 

াংখ্যা 

জভাট অনাদায়ী 

টাকায দযভাণ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 
দদনাজপুয দয 14  ০  14  71504.00  ০  0.00  14  71504.00  
দফযর 11  ১১  22  54084.00  ২  9798.00  20  44286.00  
জফাচাগঞ্জ 19  ০  19  202275.00  ৩  13382.00  16  188893.00  
কাাদযার 6  ০  6  18656.00  ৫  16391.00  1  2265.00  
ফীযগঞ্জ 64  ০  64  212816.00  ৯  14184.00  55  198632.00  
খানাভা 7  ০  7  28585.00  ১  4321.00  6  24264.00  
দচদযযফিয 11  ১৮  29  131753.00  ১৪  35750.00  15  96003.00  
াফ যতীপুয 10  ০  10  18853.00  ১০  18853.00  0  0.00  
পৄরফাড়ী 3  ০  3  11983.00  ০  0.00  3  11983.00  
দফযাভপুয 24  ০  24  100199.00  ১  7799.00  23  92400.00  
নফাফগঞ্জ 9  ০  9  118270.00  ০  0.00  9  118270.00  
জঘাড়াঘাট 0  ০  0  0.00  ০  0.00  0  0.00  
াদকভপুয 5  ০  5  8426.00  ০  0.00  5  8426.00  

জভাট= 183  29  212  977404.00  45  120478.00  167  856926.00  
 

জযন্ট াটি যদপদকট ভাভরায ফদণ যত তথ্য ম যাদরাচনায় জদখা মায় জম, দফদফচয ভাদ দফযর, জফাচাগঞ্জ, কাাদযার, ফীযগঞ্জ, খানাভা, দচদযযফিয, াফ যতীপুয 

 দফযাভপুয উদজরা ভূদভ অদপদ জযন্ট াটি যদপদকট ভাভরা দনষ্পদি দয়দছ। বাদত কর্তযক জযন্ট াটি যদপদকট ভাভরার্ভক্ত জদভ নাভজাযী না কযায জন্য াংদিষ্ট 

করদক যাভ য জদয়া য়।  

 

দদ্ধান্ত ক) যকাযী দাফী আদায় আইন, ১৯১৩ অনুমায়ী ফদকয়া আদায়দমাগ্য জাদডাং এয দফযীদত জযন্ট াটি যদপদকট ভাভরা দাদয়য দনদিত কযায জন্য 

াটি যদপদকট অদপাযগণদক অনুদযাধ কযা য়। জম কর উদজরা ভূদভ অদপদ জযন্ট াটি যদপদকট ভাভরা দাদয়য য়দন, জ কর উদজরা ভূদভ 

অদপদ ০১(এক) ভাদয ভদে জযন্ট াটি যদপদকট ভাভরা দাদয়য কযায জন্য যাভ য জদয়া য়। এ দফলদয় াটি যদপদকট অদপায াটি যদপদকট কাযীদক 

মথামথ দনদদ যনা প্রদান কযদফন। 

         খ) াটি যদপদকট ভাভরার্ভক্ত জদভ জমন নাভজাযী না কযা য় জ দফলদয় তকযতা অফরম্বন কযায জন্য কর কাযী কদভনায (ভূদভ)জক অনুদযাধ কযা 

য়।  

         গ) জযন্ট াটি যদপদকট ভাভরা দনয়দভত দনষ্পদিয জন্য Forward Diary এয ব্যফায দনদিত কযায জন্য াটি যদপদকট অদপাযদদয অনুদযাধ কযা য়।  

         ঘ) জযন্ট াটি যদপদকট ভাভরায দাফী ারনাগাদ কযদত দফ। 

         ঙ) অদনস্পদিকৃত জযন্ট াটি যদপদকট ভাভরাগুদর ৩০জ জুন, ২০১৮ দি. তাদযদখয ভদে দনষ্পদি কযায জন্য াংদিষ্ট াটি যদপদকট অদপাযগণদক অনুদযাধ 

কযা য়। 

         চ) আদাদয়য দফযীদত ভাভরা নাং উদেখ কযদত দফ। 

         ছ) ৭ ধাযায জনাটি মথামথবাদফ জাযী দয়দছ দকনা াটি যদপদকট অদপাযগণ তা দনদিত কযদফন। 

         জ) ভাভরামূ আগাভী ০২(দুই) ভাদয ভদে দ্রূত দনষ্পদি কযায জন্য াটি যদপদকট অদপাযগণদক অনুদযাধ কযা য়।  

         ঝ) জযন্ট াটি যদপদকট জকদয তপদরর্ভক্ত ম্পদিদত জম কর জরাক জবাগযত আদছ দযজদভদন দগদয় দনদিত দয় তাদদযদক জনাটি প্রদান কযায জন্য 

াটি যদপদকট অদপাযগণদক অনুদযাধ কযা য়।  

         ঞ) জযন্ট াটি যদপদকট জকদয তপদরর্ভক্ত ম্পদিয তাদরকা াফ-জযদজস্টায অদপদ জপ্রযণ কযায জন্য াটি যদপদকট অদপাযগণদক অনুদযাধ কযা য়।  

          ট) াটি যদপদকট জযদজস্টায ৯  ১০ নাং দভদরদয় জদখায জন্য কাযী কদভনায (ভূদভ)গণদক অনুদযাধ কযা য়। 

৫।  নাভজাযী ভাভরা াংক্রান্ত : 

 জপব্রুয়াদয, ২০১৮ ভাদ উদজরায়াযী নাভজাযী ভাভরায প্রদতদফদন দননরূ : 

উদজরায 

নাভ 

গত ভাদয 

অদনষ্পন্ন জকদয 

াংখ্যা 

দফদফচয ভাদ 

দাদয়যকৃত জকদয 

াংখ্যা 
জভাট জকদয াংখ্যা 

দফদফচয ভাদ  

দনষ্পদিকৃত জকদয 

াংখ্যা 

জভাট অদনষ্পদিকৃত 

জকদয াংখ্যা  

অদনষ্পন্ন জকদয জদন্ডাং 

কার 
৪৫ দদদনয 

ঊদর্ধ্য 
৪৫ দদদনয 

ঊদর্ধ্য 
১ভ 

অাং 
২য় 

অাং 
১ভ 

অাং 
২য় 

অাং 
১ভ 

অাং 
২য় 

অাং 
১ভ 

অাং 
২য় 

অাং 
১ভ 

অাং 
২য় 

অাং 
১ভ অাং ২য় অাং 

দয ১০৭৫  ১৭  ৪০১  ৮২৪  ১৪৭৬  ৮৪১  ১৩৭  ৮২৫  ১৩৩৯  ১৬  ০  ০  
দফযর ২৬০  ৯৮  ৮৭  ৮  ৩৪৭  ১০৬  ১২৪  ১২  ২২৩  ৯৪  ০  ০  
জফাচাগঞ্জ ১৯৯  ৭০  ২৭৫  ১০  ৪৭৪  ৮০  ২৬৫  ০  ২০৯  ৮০  ০  ০  
কাাদযার ১৪০  ৩৫৮  ১৩৬  ১০  ২৭৬  ৩৬৮  ৮০  ২৩  ১৯৬  ৩৪৫  ০  ০  
ফীযগঞ্জ ৪৫৬  ০  ১১০  ০  ৫৬৬  ০  ১২৪  ০  ৪৪২  ০  ০  ০  
খানাভা ১২৫  ০  ৬৪  ১৮  ১৮৯  ১৮  ২৭  ১৮  ১৬২  ০  ০  ০  
দচদযযফিয ২৮০  ১৯  ১১৯  ৪  ৩৯৯  ২৩  ৭৬  ৫  ৩২৩  ১৮  ০  ০  
  



=০৯= 
 

উদজরায 

নাভ 

গত ভাদয 

অদনষ্পন্ন জকদয 

াংখ্যা 

দফদফচয ভাদ 

দাদয়যকৃত জকদয 

াংখ্যা 
জভাট জকদয াংখ্যা 

দফদফচয ভাদ  

দনষ্পদিকৃত জকদয 

াংখ্যা 

জভাট অদনষ্পদিকৃত 

জকদয াংখ্যা  

অদনষ্পন্ন জকদয জদন্ডাং 

কার 
৪৫ দদদনয 

ঊদর্ধ্য 
৪৫ দদদনয 

ঊদর্ধ্য 
১ভ 

অাং 
২য় 

অাং 
১ভ 

অাং 
২য় 

অাং 
১ভ 

অাং 
২য় 

অাং 
১ভ 

অাং 
২য় 

অাং 
১ভ 

অাং 
২য় 

অাং 
১ভ অাং ২য় অাং 

াফ যতীপুয ১৩  ৬০  ২১৬  ২৫  ২২৯  ৮৫  ১  ২০  ২২৮  ৬৫  ০  ০  
পৄরফাড়ী ২৮২  ৩৯৯  ২০১  ০  ৪৮৩  ৩৯৯  ১২৪  ০  ৩৫৯  ৩৯৯  ০  ০  
দফযাভপুয ১৩৯  ০  ৮৫  ০  ২২৪  ০  ৯৫  ০  ১২৯  ০  ০  ০  
নফাফগঞ্জ ৫১০  ২৬৫  ১২৫  ৬৫  ৬৩৫  ৩৩০  ৭৮  ৫০  ৫৫৭  ২৮০  ০  ০  
জঘাড়াঘাট ৫৪  ৩১  ২১৮  ৩৫  ২৭২  ৬৬  ১৮৫  ৪৭  ৮৭  ১৯  ০  ০  
াদকভপুয ৪  ৭  ৯০  ৩০  ৯৪  ৩৭  ৮২  ৩০  ১২  ৭  ০  ০  

জভাট= 3537  1324  2127  1029  5664  2353  1398  1030  4266  1323  ০  ০  
 

নাভজাযী ভাভরা াংক্রান্ত দফফযণী ম যাদরাচনায় জদখা মায় জম, দফদফচয ভাদ কর উদজরা ভূদভ অদপদয ১ভ খদন্ডয নাভজাযী জক দনষ্পদি 

দয়দছ এফাং ২য় খদন্ড জফাচাগঞ্জ, ফীযগঞ্জ, পৄরফাড়ী  দফযাভপুয উদজরা ভূদভ অদপ ব্যতীত কর উদজরা ভূদভ অদপদয জক দনষ্পদি দয়দছ। নাভজাযী 

জভাকিভা মথাভদয় দনষ্পদিয জন্য বাদত কর কাযী কদভনায (ভূদভ) জক দনদদ যনা প্রদান কদযন। কাযী কদভনায (ভূদভ) গণদক উবয় খদন্ডয নাভজাযী 

জক দনষ্পদিদত অদধক তৎয য়ায জন্য বাদত যাভ য প্রদান কদযন। নাভজাযী জভাকিভা দনধ যাদযত ভদয়য ভদে দনষ্পদি এফাং নাভজাযীয জন্য আদফদনকৃত 

ম্পদিদত যকাযী স্বাথ য আদছ দক-না তা দনদিত দয় নাভজাযী ম্পাদন কযদত বাদত কর কাযী কদভনায (ভূদভ) গণদক যাভ য জদন।  
 

দদ্ধান্ত : ক) যাষ্ট্রীয় অদধগ্রণ  প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এয ১১৬, ১১৭ এফাং ১৪৩ ধাযা ভূদভ ব্যফস্থানা ম্যানুয়ার, ১৯৯০ এয াংদিষ্ট দফদধ দফধান 

জভাতাদফক নাভজাযী/জভা খাদযজ জকদয কাম যক্রভ গ্রণ কযতঃ ভূদভ ভন্ত্রণারদয়য ০৫/০৪/২০১০ দি. তাদযদখয ভূঃভঃ/া-৯/দফদফধ/১৩/০৯-৩৮৫ 

নাং দযদত্রয দনদদ যনা মথামথবাদফ অনুযদণ নাভজাযী/ জভাখাদযজ জক দনষ্পদি কযদত াংদিষ্ট কাযী কদভনায (ভূদভ)জক অনুদযাধ কযা 

য়।  

 খ) ভূদভ ভন্ত্রণারদয়য ৩০/০৬/২০১৫ দি. তাদযদখয ৩১.০০.০০০০.০৪২.০৪.০১৯.০৮-৫৯৮ নাং দযদত্রয দনদদ যনা জভাতাদফক নাভজাযী, জভাবাগ 

এফাং একত্রীকযণ দপ আদায় দনদিত কযদত অনুদযাধ কযা য়। ভদন্ত্রদযলদ দফবাদগয ০৯/০২/২০১৭ দি. তাদযদখয 

০৪৩.০০.০০০০.৫১৩.১৭.১৮৮.২০১৫.১২২ নাং দত্রয দনদদ যনামু অনুযণ কদয নাভজাযী জফা প্রদাদনয জন্য াংদিষ্ট কাযী কদভনায 

(ভূদভ)গণদক অনুদযাধ কযা য়। 

 গ) নাভজাযী জভাকিভা মথাভদয় দনষ্পদি কযায জন্য কাযী কদভনায (ভূদভ)গণদক অনুদযাধ কযা য়।  

 ঘ)  ৪৫ দদদনয ঊদর্ধ্য নাভজাযী ভাভরা জকানবাদফ জদন্ডাং যাখা মাদফ না, থাকদর তায কাযণ কতটি নাভজাযী ভাভরা জদন্ডাং যদয়দছ তা এ 

কাম যারয়দক অফদত কযায জন্য কাযী কদভনায (ভূদভ)গণদক অনুদযাধ কযা য়। 

 ঙ) খাদযজ খদতয়ানগুদরা তকযতায াদথ াংযক্ষণ কযায জন্য কাযী কদভনায (ভূদভ)গণদক অনুদযাধ কযা য়। 

 চ) নাভজাযী জভাকিভা দনধ যাদযত ভদয়য ভদে দনষ্পদি এফাং নাভজাযীয জন্য আদফদনকৃত ম্পদিদত যকাযী স্বাথ য আদছ দক-না তা দনদিত দয় 

নাভজাযী ম্পাদন কযদত বাদত  কাযী কদভনায (ভূদভ)গণদক অনুদযাধ কদযন।  

 ছ) ার নাগাদ ভূদভ উন্নয়ন কয আদাদয়য রদক্ষয আদযা জফদ তৎয য়ায জন্য কাযী কদভনায (ভূদভ)গণদক অনুদযাধ কযা য়। 

 জ) প্রদতটি নাভজাযী খদতয়ান স্কযান কদয যাখদত দফ।  

 ঝ) ৪৫ দদদনয ভদে নাভজাযী ভাভরা দনষ্পদি কযদত দফ। মদদ জকান কাযণ ফতঃ জদন্ডাং থাদক তায কাযণ দফফযণীদত জদখাদত দফ। ফ যদল 

আদদ দনজ াদত দরখদত দফ এফাং নাভজাযী কদয দডদআয তাৎক্ষদণক কাটদত দফ। তায াদথ নাভজাযীয াঁচটি খদতয়ান কদ াংদিষ্ট 

অদপদ াঠাদনায জন্য কাযী কদভনায (ভূদভ)গণদক অনুদযাধ কযা য়। 

 ঞ) DLMS এয আতায় নাভজাযী কযায জন্য কাযী কদভনায (ভূদভ)গণদক অনুদযাধ কযা য়। 

  

৬। ই-নাভজাযী : 

  ভূদভ ভন্ত্রণারয়, অদধাখা-২ (ভাঠ প্রান) এয ১৩/১২/২০১৭ দি. তাদযদখয ৩১.০০.০০০০.০৪৬.০৬.০৪৮.১২.৮৪৯ নাং স্মাযদক ই-নাভজাযী 

কাম যক্রভ আদরাচয দফলয় দদদফ জজরা যাজস্ব বায় অন্তভূ যক্ত কযায দনদদ যনা প্রদান কযা দয়দছ। জ জভাতাদফক বাদত ই-নাভজাযী ফাস্তফায়দনয জন্য কর 

কাযী কদভনায (ভূদভ)গণদক যাভ য জদন। 

দদ্ধান্ত :  ভূদভ ভন্ত্রণারয়, অদধাখা-২ (ভাঠ প্রান) এয ১৩/১২/২০১৭ দি. তাদযদখয ৩১.০০.০০০০.০৪৬.০৬.০৪৮.১২.৮৪৯ নাং স্মাযদকয দনদদ যনা ভদত 

ই-নাভজাযী অনরাইদন কদয অগ্রগদত প্রদতদফদন প্রদতভাদ এ কাম যারদয় জপ্রযদণয জন্য কাযী কদভনায (ভূদভ)গণদক অনুদযাধ কযা য়। 
 
 

৭। দভ জভাকিভায দফফযণী াংক্রান্ত : 

 জপব্রুয়াদয, ২০১৮ ভাদ উদজরায়াযী দভ জভাকিভা তথ্য দননরূ : 

ক্রদভক 

নাং 
উদজরায নাভ 

পূফ যফতী ভা 

ম যন্ত অদনষ্পন্ন 

দভ জভাকিভায 

াংখ্যা 

চরদত ভাদ 

দাদয়যকৃত দভ 

জভাকিভায াংখ্যা 

জভাট দভ 

জভাকিভায 

াংখ্যা 

চরদত ভাদ 

দনষ্পদিকৃত দভ 

জভাকিভায 

াংখ্যা 

চরদত ভা ম যন্ত 

জভাট দনষ্পদিকৃত 

দভ জভাকিভায 

াংখ্যা 

জভাট অদনষ্পন্ন 

দভ 

জভাকিভায 

াংখ্যা 

ভন্তব্য  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 
১ দদনাজপুয দয ২৭৩  ১৫  ২৮৮  ১০  ৮৩  ৯৩  

 

 

২ দফযর ১৫৭  ২  ১৫৯  ৪  ৩০  ৩৪  
৩ জফাচাগঞ্জ ৩৪  ২  ৩৬  ৬  ১২  ১৮  
৪ কাাদযার ২৬  ০  ২৬  ০  ৭৬  ৭৬  
৫ ফীযগঞ্জ ১৬৮  ২  ১৭০  ৩  ৯৪  ৯৭  
৬ খানাভা ১৯  ০  ১৯  ০  ৫  ৫  
৭ দচদযযফিয ১৮৫  ১১  ১৯৬  ৪  ৯৫  ৯৯  

 

 

  



=১০= 

 

ক্রদভক 

নাং 
উদজরায নাভ 

পূফ যফতী ভা 

ম যন্ত অদনষ্পন্ন 

দভ জভাকিভায 

াংখ্যা 

চরদত ভাদ 

দাদয়যকৃত দভ 

জভাকিভায াংখ্যা 

জভাট দভ 

জভাকিভায 

াংখ্যা 

চরদত ভাদ 

দনষ্পদিকৃত দভ 

জভাকিভায 

াংখ্যা 

চরদত ভা ম যন্ত 

জভাট দনষ্পদিকৃত 

দভ জভাকিভায 

াংখ্যা 

জভাট অদনষ্পন্ন 

দভ 

জভাকিভায 

াংখ্যা 

ভন্তব্য  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 
৮ াফ যতীপুয ৬৭৬  ১৩  ৬৮৯  ৫৩  ২২৪  ২৭৭  

 

৯ পৄরফাড়ী ১১৮  ৩  ১২১  ২  ১৯  ২১  

১০ দফযাভপুয ৫৮  ০  ৫৮  ০  ৩৬  ৩৬  

১১ নফাফগঞ্জ ৬৬  ৩  ৬৯  ২  ১৯  ২১  

১২ জঘাড়াঘাট ৬২  ১০  ৭২  ০  ২৮  ২৮  

১৩ াদকভপুয ১০  ০  ১০  ১  ১৩  ১৪  

ফ যদভাট= ১৮৫২১৮৫২  ৬১৬১  ১৯১৩  ৮৫  ৭৩৪৭৩৪  ৮১৯৮১৯ 

 

 দভ জভাকিভা ম যাদরাচনা কদয জদখা মায়, দদনাজপুয দয, দফযর, জফাচাগঞ্জ, ফীযগঞ্জ, দচদযযফিয, াফ যতীপুয, পৄরফাড়ী, নফাফগঞ্জ  

াদকভপুয উদজরায দভ জভাকিভা দনষ্পদি দয়দছ। অযদদদক কাাদযার, খানাভা, দফযাভপুয  জঘাড়াঘাট উদজরায দভ জভাকিভা দনষ্পদি 

য়দন।   

দদ্ধান্ত : ক) অদনষ্পন্ন দভ জভাকিভাগুদর দ্রুত দনষ্পদি কযায জন্য কাযী কদভনায (ভূদভ)গণদক অনুদযাধ কযা য়। 

 খ) ০২ (দুই) ফছদযয উদর্ধ্যয দভ জভাকিভাগুদর কভ য দযকল্পনায় দনদয় দনষ্পদি কযায জন্য কাযী কদভনায (ভূদভ) গণদক 

অনুদযাধ কযা য়। 
 

৮।   অদ যত ম্পদি দাফী  আদায় াংক্রান্ত : 

  জপব্রুয়াদয, ২০১৮  ভাদয অদ যত ম্পদি দাফী  আদায় প্রদতদফদন দননরু : 

Dc‡Rjvi 

bvg 
Awc©Z m¤úwËi cwigvY I 

evoxi msL¨v 
BRvivK…Z m¤úwËi cwigvY I 

evoxi msL¨v 
`vexi cwigvY 

আদরাচয 

gv‡m Av`vq 
G ch©šÍ Av`vq 

ভন্তব্য 

Av`v‡qi 

nvi 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

দবদ জর  ৫৮.১৯০০  ফাড়ী-১৫২টি  ৫৮.১৯০০  ফাড়ী-১৫২টি  ১৭৭০১৯৪.০০  ২৯৫৫২.০০  ৭৬৬৮৮৪.০০  ৪৩.৩২ %  

দয  ৪১০.৩৫৮২৭  -  ৪১০.৩৫৮২৭  -  ৭৫২৫৪৬.০০  ৫৯৯৭১.০০  ১৬৯৩৯৪.০০  ২২.৫০ %  

দফযর  ৩৯৮.১১০০  -  ৩৯৮.১১০০  -  ৭০৭৮২৪.০০  ৮৯৬৫৪.০০  ৩৯২৮৪২.০০  ২৭.৮০ %  

জফাচাগঞ্জ  ৩৬.৯৯০০  -  ৩৬.৯৮০০  -  ২৬৯৪৬৪.০০  ১৬১০৮.০০  ৪১০৫৮.০০  ১৫.২৪ %  

কাাদযার  ৮৫৩.৬৬০০  -  ৮৫৩.৩৬০০  -  ১৭৩৭৪৭.০০  ১০৩৮৮.০০  ১৫৫৭০৬.০০  ৮৯.৬২ %  

ফীযগঞ্জ  ৭৫০.৬৩৫০  -  ৭৫০.৬৩৫০  -  ৫৬১৫০০.০০  ৬১২০.০০  ২২৩৬৭৩.০০  ৩৯.৮৩ %  

খানাভা  ৭৭.৭০৫০  -  ৭৫.৫৮০০  -  ১২২৮৫০.০০  ১০৫০.০০  ১২১২২৯.০০  ৯৮.৬৮ %  

দচদযযফিয  ২৮৯.৭১০০  ফাড়ী-০২টি  ২৮৯.৭১০০  ফাড়ী-০২টি  ২৯১৯২৩.০০  ১৬৯৬.০০  ১২২৭৩৮.০০  ৪২.০৪ %  

াফ যতীপুয  ৪৭৩.২৮০০  ফাড়ী-১৬৩টি  ৪৭৩.২৮০০  ফাড়ী-১৬৩টি  ১৩৮৫৫০০.০০  ৪৮১৪৯.০০  ৬৬৮৫৬৭.০০  ৪৮.২৫ %  

পৄরফাড়ী  ৫৭০.২৬০০  -  ৫৭০.২৬০০  -  ৭১২৫০০.০০  ২২৪৯৯.০০  ৫৫৩০৪৭.০০  ৭৭.৬২ %  

দফযাভপুয  ৪৭৪.৮৫৫০  -  ১৫৪.২৫০০  -  ৭৮০০০০.০০  ১১৩৩২.০০  ৬০৯০৪.০০  ০৭.৮১ %  

নফাফগঞ্জ  ২৫৮২.২০৭৫  ফাড়ী-২০টি  ১৫৪.২১০০  ফাড়ী-২০টি  ৪৫১৪০০.০০  ৩৫৯০.০০  ৬১৯৮২.০০  ১৩.৭৩ %  

াদকভপুয  ৩০৫.৮০৫০  ফাড়ী-০২টি  ২২৫.৩৯০০  ফাড়ী-০২টি  ৪৪৪৯৪১.০০  ১২৪২৪.০০  ১৬৮৪৪৪.০০  ৩৭.৮৬ %  

জঘাড়াঘাট  ৩৬৩.৩৯৬৩  -  ৩৬৩.৪৩০০  -  ৪১৩৯৯১.০০  ৪২৪০.০০  ৬৫০৩৮.০০  ১৫.৭১ %  

জভাট=  ৭৬৪৫.১৬২০৭  ফাড়ী-৩৩৯টি  ৪৮১৩.৭৪৩২৭  ফাড়ী-৩৩৯টি  ৮৮৩৮৩৮০.০০  ৩১৬৭৭৩.০০  ৩৫৭১৫০৬.০০  ৪০.৪১ %  

গত অথ যফছয  ৭৬৪৫.১৬২০৭  ফাড়ী-৩৩৯টি  ৪৮১৩.৭৪৩২৭  ফাড়ী-৩৩৯টি  ১১৩১০১৩৪.০০  ৭৮৬৬৫৫.০০  ৪২৯৫০৬৯.০০  ৩৭.৯৮ %  
-- 

 

 

 

 

 

 দফফযণী ম যাদরাচনায় জদখা মায় জম, দফদফচয ভাদ কর উদজরা ভূদভ অদপদয অদ যত ম্পদিয দাফীয টাকা আদায় দয়দছ। 

২০১৬-২০১৭ অথ য ফছদযয আদায়কৃত অথ য যকাদয জকালাগাদয জভাদাদনয চারাদনয দটিআয মাচাই দনধ যাদযত ছদক প্রদতদফদন জপ্রযদণয জন্য গত 

বায় কর কাযী কদভনায (ভূদভ)গণদক অনুদযাধ কযা য়। পৄরফাড়ী, দফযাভপুয  াদকভপুয উদজরা দত প্রদতদফদন ায়া মায়দন।  
 

 

দদ্ধান্ত : ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছদয আদায়কৃত কর অথ য যাষ্ট্রীয় জকালাগাদয জভাদাদনয দফলয়টি কাযী কদভনায (ভূদভ) স্বয়াং ব্যাাংক  

দাফযক্ষণ অদপদয াদথ জমাগাদমাগপূফ যক দনদিত কদয ব্যাাংক দফফযণী চারাদনয কদ আগাভী ৩০/০৪/২০১৮ তাদযদখয ভদে 

ছক জভাতাদফক প্রদতদফদন এ অদপদ জপ্রযণ কযদফন। 
 

৯।  অদ যত ম্পদি প্রতয যণ ট্রাইবুযনাদর দাদখরকৃত ভাভরা াংক্রান্ত জপব্রুয়াদয, ২০১৮ ভাদয দফফযণী ('ক' তপদর) : 

জজরায 

নাভ 

ট্রাইবুযনাদর দাদয়যকৃত ভাভরায 

াংখ্যা জফাফ 

জপ্রযদণয 

াংখ্যা 

চরদত ভাদ দনষ্পদিকৃত 

ভাভরায াংখ্যা 
পুদঞ্জর্ভত 

দনষ্পদিকৃত 

ভাভরায 

াংখ্যা 

পুদঞ্জর্ভত 

অদনষ্পদিকৃত 

ভাভরায 

াংখ্যা 

ভন্তব্য চরদত 

ভাদয পূফ য 

ম যন্ত 

চরদত 

ভাদ 

দাদয়য 
জভাট 

যকায 

দক্ষ 
যকায 

দফদক্ষ 
জভাট 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) 
দিনাজপুর 

১৪৫৫ - ১৪৫৫ ৯৮৩  - -  -  ১৭৯  ১২৭৬  
দবদ জকৌশুরীয দনকট ১৪৫১টি 

ভাভরায এ,এপ জপ্রযণ কযা দয়দছ। 
 

 



=১১= 

 

 দফফযণী ম যাদরাচনায় জদখা মায় জম, অদ যত ম্পদি প্রতয যণ ট্রাইবুযনাদর দাদখরকৃত ক-তপদরর্ভক্ত ভাভরা জভাট ১৪৫৫টি দাদয়য দয়দছ। 

তন্মদে ৯৮৩টি ভাভরায জফাফ দফজ্ঞ আদারদত জপ্রযণ কযা দয়দছ। চরদত ভাদ জকান ভাভরা দনষ্পদি য়দন। ১৪৫৫ টিয ভদে ১৭৯টি ভাভরা দনষ্পদি 

দয়দছ। পদর অদনষ্পন্ন যদয়দছ ১২৭৬ টি ভাভরা।  

দদ্ধান্ত :   ক) ভাভরা দনষ্পদিয ায বৃদদ্ধয ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য দবদ জকৌশুরীদক অনুদযাধ কযা য়।  

             খ) যকাদযয দফদক্ষ যায় জঘাদলত ভাভরাগুদরায আদর ভাভরা দাদয়য কযায জন্য দবদ জকৌশুরীদক অনুদযাধ কযা য়।  
 

 

উদজরা ভূদভ অদপদ দাদখরকৃত জপব্রুয়াদয, ২০১৮ ভাদয দফফযণী ('খ' তপদর) দভ জভাকিভা াংক্রান্ত 

ক্রঃ 

নাং 
উদজরায নাভ 

দাদয়যকৃত ভাভরায াংখ্যা 

জদড়ত 

জদভয দযভাণ 

(একয) 

চরদত ভাদ দনস্পদিকৃত জকদয াংখ্যা 
চরদত 

ভাদয 

পূফ য ম যন্ত 

চরদত 

ভাদ 

দাদয়য 
জভাট 

ভঞ্জুয 
জদভয 

দযভাণ 

(একয) 
না-ভঞ্জুয 

জদভয 

দযভাণ 

(একয) 

জভাট 

দনস্পদি 

জদভয 

দযভাণ 

(একয) 
০১. দদনাজপুয দয ১৪২৬  ১৬  ১৪৪২  ১৬৮০.৭০  ০৭  ৪.৬৯১৪  -  -  ০৭  ৪.৬৯১৪  

০২. দফযর ২২৬  -  ২২৬  ৭৩৬.৮৩০০  -  -  ০১  ০.৫৪  ০১  ০.৫৪  

০৩. জফাচাগঞ্জ ২২৫  -  ২২৫  ৫৩১.০১২০  -  -  -  -  -  -  

০৪. কাাদযার ১০৩  -  ১০৩  ১৯২.২২০০  -  -  -  -  -  -  

০৫. ফীযগঞ্জ ৬৫২  -  ৬৫২  ১০০০.০০০০  -  -  -  -  -  -  

০৬. খানাভা -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

০৭. দচদযযফিয ১৬২  -  ১৬২  ৩৩৮.৯৬৫০  -  -  -  -  -  -  

০৮. াফ যতীপুয ৫৫৩  ০৩  ৫৫৬  ৬৮৪.৪০৫০  -  -  -  -  -  -  

০৯. পৄরফাড়ী ৭৯১  ০২  ৭৯৩  ৬৭৩.০১৭০  -  -  -  -  -  -  

১০. দফযাভপুয ৪৫২  -  ৪৫২  ৪৪১.৩৩০০  -  -  -  -  -  -  

১১. নফাফগঞ্জ ৫৪৪  ৯৫  ৬৩৯  ৮৩৯.১০৫০  -  -  ১৩  ১৬.৭০  ১৩  ১৬.৭০  

১২. াদকভপুয ৬৪৮  -  ৬৪৮  ৫৯০.৬৭০০  ০৭  ১.৮৭  -  -  ০৭  ১.৮৭  

১৩. জঘাড়াঘাট ৫১৮  ০৩  ৫২১  ৬৭৫.০১  ০৪  ৫.৯৪৫  -  -  ০৪  ৫.৯৪৫  

জভাট= ৬৩০০  ১১৯  ৬৪১৯  ৮৩৮৩.২৬৪  ১৮  ১২.৫০৬৪  ১৪  ১৭.২৪  ৩২  ২৯.৭৪৬৪ 
 

(২য়) 

ক্রঃ নাং  উদজরায নাভ  
এ মাফত পুদঞ্জর্ভত দনস্পদিকৃত জকদয াংখ্যা  

অদনস্পন্ন 

জকদয াংখ্যা  

জদড়ত  

জদভয দযভাণ  

(একয)  
ভঞ্জুয  

জদভয দযভাণ  

(একয)  
না ভঞ্জুয  

জদভয দযভাণ  

(একয)  
জভাট দনস্পদি  

জদভয দযভাণ  

(একয)  
০১.  দদনাজপুয দয  ৩০৩  ৩৫৪.৯৪৪৪  ১৫৯  ২৬৬.৭৭৮১  ৪৬২  ৬২১.৭২২৫  ৯৮০  ১০৫৮.৯৭৭৫  

০২.  দফযর  ২৬  ৩২.৫১০০  ৪৭  ১৬৮.৮০৫  ৭৩  ২০১.৩১৫  ১৫৩  ৫৩৫.৫১৫  

০৩.  জফাচাগঞ্জ  ৬৬  ১৫১.৯৫৬০  ০৭  ২.২৯০০  ৭৩  ১৫৪.২৪৬০  ১৫২  ৩৭৬.৭৬৬০  

০৪.  কাাদযার  ৩৭  ৫৩.৯৬০০  ৪৫  ৬৮.১৬০০  ৮২  ১২২.১২০০  ২১  ৭০.১০০০  

০৫.  ফীযগঞ্জ  ৯১  ১৩৪.৯৫০০  ০৯  ০৯.৫১০০  ১০০  ১৪৪.৪৬০০  ৫৫২  ৮৫৫.৫৪০০  

০৬.  খানাভা  -  -  -  -  -  -  -  -  

০৭.  দচদযযফিয  ১৯  ২৯.৮৮০০  ০৪  ০৩.০০০০  ২৩  ৩২.৮৮০০  ১৩৯  ৩০৬.০৮৫০  

০৮.  াফ যতীপুয  ২১১  ৩২১.৯৮৯৫  ৯৯  ৭৬.৩৮২৫  ৩১০  ৩৯৮.৩৭২০  ২৪৬  ২৮৬.০৩৩০  

০৯.  পৄরফাড়ী  ১৭০  ৮৯.৩০০০  ৪১  ৫৩.১৫০০  ২১১  ১৪২.৪৫০০  ৫৮২  ৫৩০.৫৬৭০  

১০.  দফযাভপুয  ২৮  ১১.৫২০০  ৩২০  ২৯৯.৩৯০০  ৩৪৮  ৩১০.৯১০০  ১০৪  ১৩০.৪২০০  

১১.  নফাফগঞ্জ ১২  ০৯.০৫২৫  ১৩০  ১৩৮.০৭০০  ১৪২  ১৪৭.১২২৫  ৪৯৭  ৬৯১.৯৮২৫  

১২.  াদকভপুয  ৩৬০  ২৬৪.০৮৫  ৩০  ৪৮.০৬০০  ৩৯০  ৩১২.১৪৫  ২৫৮  ২৭৮.৫২৫০  

১৩.  জঘাড়াঘাট  ১৬৪  ১৯১.৩১৫  ১৩২  ২০৩.৮৩  ২৯৬  ৩৯৫.১৪৫  ২২৫  ২৭৯.৮৬৫  

জভাট= ১৪৮৭  ১৬৪৫.৪৬২৪  ১০২৩  ১৩৩৭.৪২৫৬  ২৫১০  ২৯৮২.৮৮৮  ৩৯০৯  ৫৪০০.৩৭৬ 
 

 

আদরাচনা : বায় বাদত ফাদতরকৃত "খ" তপদরভূক্ত ম্পদিয দভ জভাকিভাগুদর মথামথবাদফ যীক্ষা-দনযীক্ষা কদয দনষ্পদি কযায জন্য 

কর কাযী কদভনায (ভূদভ)জক যাভ য জদন। 

দদ্ধান্ত :   ক) ফাদতরকৃত "খ" তপদরভূক্ত দভ জভাকিভা যাদয়য অনুদরদ এ কাম যারদয় জপ্রযদণয জন্য কাযী কদভনায (ভূদভ)গণদক অনুদযাধ 

কযা য়। দনষ্পদিকৃত জভাকিভায আদরাদক অদফরদম্ব যফতী প্রদয়াজনীয় কাম যক্রভ গ্রণ কযায জন্য কাযী কদভনায (ভূদভ)গণদক 

অনুদযাধ কযা য়।  

            খ) 'খ' তপদরভূক্ত ম্পদিয আদফদন না-ভঞ্জুয য়ায াদথ াদথ আদফদনর্ভক্ত জদভ খা কযায প্রদক্রয়া শুরু কযায জন্য কাযী 

কদভনায (ভূদভ)গণদক অনুদযাধ  কযা য়। খা কযায প্রদক্রয়া শুরুয পূদফ য গণদফজ্ঞদপ্ত জাদয কযদত দফ।  

            গ) অদ যত 'খ' তপদরভূক্ত দভ জভাকিভাগুদর দ্রুত দনষ্পদি কযায জন্য াংদিষ্ট করদক অনুদযাধ কযা দরা।  
 

  



=১২= 
 

১০।  দযতযক্ত ম্পদি দাফী  আদায় াংক্রান্ত: 

 জপব্রুয়াদয, ২০১৮ ভাদয দযতযক্ত ম্পদি দাফী  আদায় প্রদতদফদন দননরূ: 

উদজরায নাভ দযতযক্ত 

ম্পদিয দযভাণ 
ইজাযাকৃত দযতযক্ত  

ম্পদিয দযভাণ 
দযতযক্ত ম্পদিয 

দাফীয দযভাণ 
দফদফচয ভাদ 

ারাভী আদায় 

জুরাই/১৫ ভা দত চরদত 

ভা ম যন্ত দযতযক্ত ারাভী 

আদায় 

আদাদয়য 

তকযা ায% 

এ,এ াখা  6.2288  6.2288  ২৩২৬৬৮.০০   ১৪০৪১.০০  ১০৭৯৩৪.০০  4৬.৩৯% 
দদনাজপুয দয  29.7718  29.7718  ৩৫১৮৫.০০   ০.০০  ২১৭২.০০  6.17% 
দফযর  12.4900  12.4900  ৪২৯২০.০০   ৫০০.০০  ২৪৪৩৮.০০  5৬.৯৪%  
জফাচাগঞ্জ  0.8500  0.0900  ১০৪৫১.০০   ০.০০  ০.০০  0% 
ফীযগঞ্জ  37.5550  7.4300  ২৩৫২০.০০   ৭৯০.০০  ৪৬২০.০০  1৯.৬৪  
খানাভা  7.4500  7.4500  ৭৪৯৫.০০   ৩০০.০০  ৪৭৫৬.০০  ৬৩.45% 
দচদযযফিয  0.7000  0.7000  ৩৫০.০০   ০.০০  ৩৫০.০০  100% 
াফ যতীপুয  301.6828  65.4100  ২৫৫৭৮০.০০   ২১৯৩৩.০০  ৪৯৬০৩.০০  1৯.৩৯% 
দফযাভপুয  13.4600  13.4600  ২০৬৩৪.০০   ১১৫৭.০০  ১৪৯২১.০০  ৭২.৩1% 
াদকভপুয  0.1000  0.0800  ৩২০.০০   ০.০০  ০.০০  0% 

ফ যদভাট=  410.2884  143.1106  629323.00  ৩৮৭২১.০০  ২০৮৭৯৪.০০  ৩৩.১৮% 
গত অথ য ফছয= 410.2856  142.9306  587347.০০  ৬৬৬৭১.০০  ৪৪২০২৯.০০  ৭৫.২৬% 

 

 দফফযণী ম যাদরাচনায় জদখা মায় জম, কাাদযার, পৄরফাড়ী, নফাফগঞ্জ  জঘাড়াঘাট উদজরায় জকান দযতযক্ত ম্পদি নাই। দদনাজপুয দয, 

জফাচাগঞ্জ, দচদযযফিয  াদকভপুয উদজরা ভূদভ অদপদয আতাধীন দযতযক্ত ম্পদিয ইজাযায জকান অথ য দফদফচয ভাদ আদায় য়দন।  
 

দদ্ধান্ত:     (ক)  ২০১৬-২০১৭ অথ য ফছদয আদায়কৃত কর অথ য যাষ্ট্রীয় জকালাগাদয জভাদাদনয দফলয়টি কাযী কদভনায (ভূদভ) স্বয়াং ব্যাাংক  দাফযক্ষণ 

অদপদয াদথ জমাগাদমাগপূফ যক দনদিত কদয ব্যাাংক দফফযণী চারাদনয কদ এক প্তাদয ভদে এ অদপদ জপ্রযণ কযদফন।  

              (খ) দযতযক্ত ম্পদিয রীজভানী আদাদয় দফ যাচ্চ তৎযতা প্রদ যন এফাং দৃশ্যভান অগ্রগদত কযায জন্য াংদিষ্ট কাযী কদভনায (ভূদভ)গণদক 

অনুদযাধ কযা য়। 

              (গ) দযতযক্ত ম্পদিয দাফী  আদাদয়য জজাযদায কযদত তাদগদ জদয়ায জন্য কাযী কদভনায (ভূদভ)গণদক অনুদযাধ কযা য়। 
 

১০। দযতযক্ত ম্পদি যকাদযয নাদভ নাভজাদয  জযকড যকযণ দফলদয় অগ্রগদতয ভাদক প্রদতদফদন : 

ক্রদভক 

নাং 
উদজরা/াদকযদরয 

নাভ 

এ উদজরা/াদকযদর ভূদভ 

ভন্ত্রণারয়াধীন জভাট দযতযক্ত 

ম্পদি 

চরদত ভাদ যকাদযয নাভ নাভজাদয 

 জযকড য াংদাধনকৃত ভূদভ 

ভন্ত্রণারয়াধীন দযতযক্ত ম্পদি 

এ ম যন্ত যকাদযয নাভ নাভজাদয 

 জযকড য াংদাধনকৃত ভূদভ 

ভন্ত্রণারয়াধীন দযতযক্ত ম্পদি ভন্তব্য 
জাদডাং 

াংখ্যা 
জদভয দযভাণ 

(একয) জাদডাং াংখ্যা জদভয দযভাণ 

(একয) 
জাদডাং 

াংখ্যা 
জদভয দযভাণ 

(একয) 
০১ দদনাজপুয দয -  ৩৬.০০০৬  -  -  -  -  

যকাদযয নাদভ 

নাভজাদয 

কাম যক্রভ চরভান 

যদয়দছ।  

০২ দফযর ০২  ১২.৪৯  -  -  ০২  ১২.৪৯  
০৩ জফাচাগঞ্জ ০২  ০.০৯  -  -  -  -  
০৪ ফীযগঞ্জ ১২  ৪০.৫৬  -  -  ০৪  ৭.২১  
০৫ খানাভা -  ৭.৪৫  -  -  -  -  
০৬ দচদযযফিয ০১  ০.৭০  -  -  ০১  ০.৭০  
০৭ াফ যতীপুয ৩৮০  ৩০১.৬৮২৮  -  -  -  -  
০৮ দফযাভপুয ২৫  ১৩.৪৬  -  -  ০২  ২.০৬  
০৯ াদকভপুয ০১  ০.১০  -  -  -  -  

জভাট= ৪২৩  ৪১২.৫৩৩৪  -  -  ০৯  ২২.৪৬ 
 

দদ্ধান্ত: দযতযক্ত ম্পদি যকাদযয নাদভ দ্রুত নাভজাযী কযদণয জন্য কাযী কদভনায (ভূদভ)গণদক অনুদযাধ কযা য়। 
 

১১।  জজরা  উদজরা ভূদভ অদপদয অদডট আদি াংক্রান্ত : 

 জপব্রুয়াদয, ২০১৮ ভাদ উদজরা য়াযী অদডট আদি দনষ্পদি াংক্রান্ত প্রদতদফদন দননরূ : 

ক্র 

নাং 

অদপ/ 

উদজরায  

নাভ 

জভাট জদন্ডাং দনযীক্ষা 

প্রদতদফদন াংদিষ্ট অদপ  

জথদক এ 

কাম যারয়দত জপ্রদযত 

ফক্ষভান জফাফ 

াংদিষ্ট 

উদজরা ভূদভ 

অদপদয 

ফক্ষভান জফাফ 

জদন্ডাং 

এ 

কাম যারদয় 

কাম যক্রভ 

চরভান 

অত্রাদপ ইদত 

কর্তযদক্ষয 

দনকট জপ্রদযত 

ফক্ষভান জফাফ 

াংদিষ্ট অদপ 

 এ অদপদয 

জদন্ডাং ফক্ষভান 

জফাফ 

ভন্তব্য 
পূদফ যয এ 

ভাদয জভাট 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) 
১ এ,এ াখা  ০২  -  ০২  -  ০২  -  -  ০২  -  
২ দয  ০৪  -  ০৪  -  ০৪  -  -  ০৪  -  
৩ দফযর  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
৪ জফাচাগঞ্জ  ০৫  -  ০৫  -  ০৫  -  -  ০৫  -  
৫ কাাদযার  ০৫  ০২  ০৭  -  ০৭  -  -  ০৭  -  
৬ ফীযগঞ্জ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
-৭ খানাভা  ০৮  -  ০৮  -  ০৮  -  -  ০৮  -  
৮ দচদযযফিয  ০৫  ০২  ০৭  -  ০৭  -  -  ০৭  -  
৯ াফ যতীপুয  ০৪  -  ০৪  -  ০৪  -  -  ০৪  -  
১০ পৄরফাড়ী  ০৪  -  ০৪  -  ০৪  -  -  ০৪  -  
১১ দফযাভপুয  ০৬  ০১  ০৭  -  ০৭  -  -  ০৭  -  
১২ নফাফগঞ্জ  ০২  -  ০২  -  ০২  -  -  ০২  -  
১৩ জঘাড়াঘাট  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
১৪ াদকভপুয  ১৫  -  ১৫  -  ১৫  -  -  ১৫  -  
    জভাট  =  ৬০  ০৫  ৬৫  -  ৬৫  -  -  ৬৫  - 



=১৩= 

 

 দফফযণী ম যাদরাচনা কদয জদখা মায় জম, জপব্রুয়াদয, ২০১৮ ভাদ ০৫ টি অদডট আদি দাদয়য দয়দছ। পূদফ যয জভাট জদন্ডাং অদডট আদি 

জকদয াংখ্যা- ৬০টি। জভাট অদডট আদিয াংখ্যা-৬৫টি। দফদফচয ভাদ জকান অদডট আদি দনষ্পদি য়দন। পদর ফতযভাদন জদন্ডাং অদডট আদি জকদয াংখ্যা-

৬৫টি। অদডট আদি দনষ্পদিয দফলদয় দক্রয় য়ায জন্য বাদত কর কাযী কদভনায (ভূদভ)জক দনদদ যনা প্রদান কদযন। প্রদতভাদ জম ভস্ত উদজরা দত 

অদডট আদিয ফক্ষযভান জফাফ ায়া মায়, জ ভস্ত অদডট আদিয ফক্ষযভান জফাফ-এয াংখ্যা বায় উস্থাদনয জন্য বাদত দনদদ যনা প্রদান কদযন।  

 

              দনদনাক্ত ছক জভাতাদফক অদডট আদি জযদজস্টায প্রস্তুত কযদণয জন্য জজরা প্রাক ভদাদয় াংদিষ্ট করদক দনদদ যনা প্রদান কদযন। 

ছক 

ক্রঃ 

নাং 
অদডট 

আদিয ন 
আদিকাযী কর্তযদক্ষয 

নাভ, স্মাযক  তাদযখ 
দাদয় কভ যকতযা/কভ যচাযীয 

নাভ  কভ যস্থর 
দাদয় কভ যকতযা/কভ যচাযীয 

ফতযভান কভ যস্থর 
জদড়তগদণয 

স্থায়ী ঠিকানা 
অদডট আদিয প্রকৃদত (চুদয, 

আত্মাৎ, অনুদভাদদত খযচ, অচয়) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

       
 

জদড়ত জভাট টাকায 

দযভান/অন্যান্য 

আদি 

অত্র অদপ দত াংদিষ্ট 

অদপদ আদি জপ্রযদণয 

তাদযখ 

জফাফ প্রাদপ্তয 

তাদযখ 

দফবাগীয় কদভনায 

অদপদ জফাফ 

জপ্রযদণয তাদযখ 

দনষ্পদি াংক্রান্ত 

দদ্ধান্ত স্মাযক নাং 

 তাদযখ 
ভন্তব্য 

কভ যকতযায স্বাক্ষয  

ীর 

৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
       

 

দদ্ধান্ত :   ক) ৬৫টি অদনষ্পন্ন অদডট আদি দনষ্পদিয রদক্ষয ফক্ষযভান জফাফ  প্রদতদফদদনয প্রদয়াজনীয় াংখ্যক কদ অন্যান্য প্রদয়াজনীয় কাগজত্রাদদ 

অদফরদম্ব প্রস্তুতপূফ যক জপ্রযদণয জন্য াংদিষ্ট কভ যকতযাগণদক উদযাগ গ্রদণয অনুদযাধ কযা য়।   

             খ) উদজরা ভূদভ অদপ দত জমফ অদডট আদিয ফক্ষযভান জফাফ ায়া মায়, জফ অদডট আদিয ফক্ষযভান জফাফ-এয াংখ্যা বায় 

উস্থাদনয জন্য অদডট কাযীদক অনুদযাধ কযা য়। 

             গ) ফক্ষযভান জফাফ জপ্রযদণয ভয় মূর আদিয াদথ দভর জযদখ চারাদনয কদ  মুচদরকা কর কাগজত্র জপ্রযদণয জন্য কাযী 

কদভনায (ভূদভ)গণদক অনুদযাধ কযা য়।  

             ঘ) ৩০ জ জুন, ২০১৮ ভদে মুদয় অদডট আদি দনষ্পদি কযায জন্য কাযী কদভনায (ভূদভ)গণদক অনুদযাধ কযা য়।  

             ঙ) জদন্ডাং অদডট আদি দনষ্পদিয জন্য াংদিষ্ট উদজরায় তাদগদ জদয়ায জন্য জযদবদনউ জডপুটি কাদরক্টয, দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়।  

 

১২।  দদবর ভাভরা াংক্রান্ত : 

  কাযী কদভনায, আয,এভ াখা কর্তযক দাদখরকৃত জপব্রুয়াদয, ২০১৮ ভাদয প্রদতদফদন ম যাদরাচনা কদয জদখা মায় জম, আদরাচয ভাদ 

৭২টি ভাভরা দাদয়য দয়দছ। দফগত ভাদয জজয ৬৪৯২টি। জভাট ভাভরায াংখ্যা-৬৫৬৪টি। চরদত ভাদ যকায দক্ষ ০৫ টি  যকায দফদক্ষ ০২ টি জভাট ০৭ টি 

ভাভরা দনষ্পদি দয়দছ। পদর জদন্ডাং যদয়দছ ৬৫৫৭টি। দদবরসুযট জযদজস্টায ারনাগাদ কযদণয জন্য াংদিষ্ট করদক অনুদযাধ কযা য়। 
 

দদ্ধান্ত :  ক)  জনাটি/ভদনয াদথ আযদজয কদ মাদত জপ্রযণ কযা য় জ ব্যাাদয দফজ্ঞ দজ.দ/এ.দজ.দ গণদক প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য অনুদযাধ 

কযা য়।  

            খ)  যকাযী স্বাথ য জদড়ত আদছ এভন ভাভরাগুদরায জনাটি প্রাদপ্তয াদথ াদথ কাম যক্রভ গ্রদণয জন্য াংদিষ্ট করদক অনুদযাধ কযা য়।  

            গ)  যফতী বায পূদফ য ভাভরায অগ্রগদত প্রদতদফদন উস্থাদনয জন্য দফজ্ঞ দজ.দদক অনুদযাধ কযা য়।  

            ঘ)  যকাদযয দফদক্ষ যায় প্রাপ্ত ০২ টি ভাভরা যীক্ষা দনযীক্ষা কদয আীর দাদয়দযয জন্য দফজ্ঞ দজ.দদক অনুদযাধ কযা য়।  

            ঙ)  জম ফ উদজরা ভূদভ অদপ দত এ.এপ-এয প্রদতদফদদনয াদথ দ.এ খদতয়াদনয কদ জপ্রযণ কযা ম্ভফ য় না, জ ফ জক্ষদত্র দ.এ 

খদতয়াদনয কদ জযকড যরুভ দত াংগ্র কদয জফাদফয াদথ জপ্রযণ কযদত কাযী কদভনায, আয,এভ াখাদক অনুদযাধ কযা য়। 

            চ)  দদবরসুযট জযদজস্টায ার কযদণয জন্য াংদিষ্ট করদক অনুদযাধ কযা য়। 

            ছ)  গত ০১ (এক) ফছদয জম দযভান দদবর ভাভরা দাদয়য দয়দছ কযাটাগদয দবদিদত ভাভরায তথ্য আগাভী বায় উস্থাদনয জন্য কাযী 

কদভনায, আয,এভ াখাদক অনুদযাধ কযা য়। 
 

১৩।  এ.এপ-এয প্রদতদফদন :  

 জপব্রুয়াদয, ২০১৮ ভাদ দদবর সুযট াখায জদয়ানী জভাকিভায উদজরা ভূদভ অদপদ তথ্য দফফযণীয জন্য জপ্রদযত জভাকিভায াংখ্যা দননরূ: 

ক্রঃনাং উদজরা ভূদভ 

অদপদয নাভ 

পূফ যফতী 

ভাদয 

জজয 

আদরাচয ভাদ 

জপ্রযীত 

এ.এপ এয 

াংখ্যা 

জভাট 

এ.এপ 

এয াংখ্যা 

আদরাচয ভাদ 

ভূদভ অদপ দত 

প্রাপ্ত এ,এপ এয 

াংখ্যা 

জভাট জদন্ডাং 

এ.এপ এয 

াংখ্যা 

১৫ 

দদদনয 

অদধক 

০১ 

ভাদয 

অদধক 

০৩ 

ভাদয 

অদধক 

০৬ 

ভাদয 

অদধক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 
০১ দয ১১  ১৬  ২৭  ১৫  ১২  ০৬  ০১  ০৫  -  
০২ দফযর ০৫  ০৩  ০৮  ০১  ০৭  ০৩  ০২  ০২  -  
০৩ জফাচাগঞ্জ ০২  ০৩  ০৫  ০২  ০৩  ০২  ০১  -  -  
০৪ কাাদযার ০৩  ০১  ০৪  -  ০৪  ০১  -  ০৩  -  
০৫ ফীযগঞ্জ ০১  ০৪  ০৫  ০৩  ০২  ০২  -  -  -  
০৬ খানাভা -  ০২  ০২  -  ০২  ০২  -  -  -  
০৭ দচদযযফিয -  ০৩  ০৩  ০৩  -  -  -  -  -  
০৮ াফ যতীপুয ০৮  ০৩  ১১  ০১  ১০  ০২  ০৩  ০৫  -  
০৯ পৄরফাড়ী ১০  ০২  ১২  ০৮  ০৪  ০২  -  ০২  -  
১০ দফযাভপুয -  ০৪  ০৪  ০৪  -  -  -  -  -  
১১ নফাফগঞ্জ -  ০৩  ০৩  ০২  ০১  ০১  -  -  -  
১২ জঘাড়াঘাট ০২  -  ০২  ০২  -  -  -  -  -  
১৩ াদকভপুয -  ০২  ০২  ০২  -  -  -  -  -  

ফ যদভাট= ৪২  ৪৬  ৮৮  ৪৩  ৪৫  ২১  ০৭  ১৭  -  
 



=১৪= 
 

 কাযী কদভনায, আয,এভ াখা কর্তযক জপব্রুয়াদয, ২০১৮ ভাদয দাদখরকৃত প্রদতদফদন ম যাদরাচনায় জদখা মায় জম, দফদফচয ভাদ এ.এপ 

তদদন্তয জন্য াংদিষ্ট উদজরা ভূদভ অদপদ জপ্রযণ কযা দয়দছ ৪৬টি, দফগত ভাদয জজয ৪২টি। জভাট এ.এপ এয াংখ্যা দাঁদড়দয়দছ ৮৮টি এফাং এ ভাদ এ.এপ 

জপযত ায়া জগদছ ৪৩টি। পদর জদন্ডাং যদয়দছ ৪৫টি। 

 

 বাদত এ.এপ জরুযী দবদিদত জপ্রযদণয জন্য াংদিষ্ট উদজরা দনফ যাী অদপায  কাযী কদভনায (ভূদভ) গণদক দনদদ য জদন। 

 

দদ্ধান্ত :  (ক)  ৪২টি এ.এপ-এয প্রদতদফদন দযজদভদন তদন্তপূফ যক আযদজয ফক্তদব্যয তযতা ম্পদকয সুস্পষ্ট ভতাভত এফাং স্বদক্ষ জযকড য ত্রাদদয 

তযাদয়ত অনুদরদ াংযুক্ত কদয দ.এ  এ.এ খদতয়ান ছত্রদবদিক প্রদতদফদন ২(দুই) পদ য দনদদ যষ্ট ভদয়য ভদে জপ্রযদণয জন্য াংদিষ্ট 

কভ যকতযাগণদক অনুদযাধ জানাদনা য়।  

 (খ)  নাদরী জদভয দ.এ  এ.এ খদতয়াদনয কদ জপ্রযণ কযদত দফ। প্রদয়াজদন দ.এ খদতয়াদনয কদ াংদিষ্ট জজরা জযকড যরুভ দত াংগ্র 

কযায জন্য ইউদনয়ন ভূদভ কাযী কভ যকতযাগণদক যাভ য জদয়া য়। 

 (গ)  অত্র কাম যারয় দত জপ্রদযত ছক জভাতাদফক এ.এপ/তয ঘটনায দফফযণী দাদখদরয ভয় পৃথকবাদফ ভাভরায আযদজয দপায়াযী জফাফ 

জপ্রযণ কযদত দফ। 

 (ঘ) এক ভাদয অদধক জদন্ডাং এ.এপ ০৭(াত) দদদনয ভদে জপ্রযণ কযায জন্য াংদিষ্ট উদজরা দনফ যাী অদপায, কাযী কদভনায (ভূদভ) 

গণদক অনুদযাধ কযা য়।  

 (ঙ) এ.এপ জপ্রযদণয ভয় ইউদনয়ন ভূদভ কাযী কভ যকতযা এয জভাফাইর নম্বয স্বাক্ষদযয দনদচ দদদত দফ।  

 (চ) এ.এপ এ কাযী কদভনায (ভূদভ) ভন্তব্য করাদভ তায ভতাভত দরদফদ্ধ কদয স্বাক্ষয কযদফন। 

 (ছ) জদন্ডাং এ.এপ আগাভী ৩০/০৪/২০১৮ তাদযদখয ভদে জপ্রযদণয জন্য াংদিষ্ট কর কাযী কদভনায (ভূদভ)গণদক অনুদযাধ কযা য়। 

 (জ) এ,এপগুদরা জরুযীদবদিদত জপ্রযণ কযদত দফ। াংযুক্ত কাগজ তযাদয়ত কদয জদয়ায জন্য কাযী কদভনায (ভূদভ)গণদক অনুদযাধ কযা 

য়। 

 

১৪।   দফদনভয় জক দনষ্পদি াংক্রান্ত : 

  দফদনভয় ভাভরা যীক্ষা দনযীক্ষা কদয সুাদয জপ্রযণ কযায জন্য কর উদজরা দনফ যাী অদপাযদক বাদত যাভ য প্রদান 

কদযন। দফদনভয় াংক্রান্ত দফফযণী দননরু : 

Dc‡Rjvi bvg 
wewbgq 

gvgjvi 

msL¨v 

wewbgq gvgjv 

wb®úwËi msL¨v 

A-wb®úwËK…Z 

wewbgq gvgjvi 

msL¨v 

wb®úwËi 

kZKiv nvi 
ভন্তব্য 

1      
দদনাজপুয দয  164 ১৪  ১৫০  ৮.৫৪%  -  

দফযর  68 ০৪  ৬৪  ৫.৮৮%  -  

জফাচাগঞ্জ  ০৬  ০৪  ০২  ৬০%  -  

কাাদযার  14 - ১৪  - কাম যক্রভ চরভান।  

ফীযগঞ্জ  64 ১০  ৫৪  ১৫.৬২%  -  

খানাভা  07 01 ০৬  14.2৮%  দফদনভয় ভাভরাভূক্ত ম্পদি দযজদভন তদন্ত চরভান।  

দচদযযফিয  50 - ৫০  - -  

াফ যতীপুয  38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ০৩  ৩৫  ৭.৮৯%  -  

পৄরফাড়ী  213 0২  ২১১  0.9৪%  ভাভরাগুদরা তদন্তাধীন  

দফযাভপুয  36 ০৬  ৩০  ১৬.৬৬%  দনষ্পদিয কাম যক্রভ চরভান যদয়দছ।  

নফাফগঞ্জ  09 -  ০৯  -  প্রদক্রয়াধীন।  

াদকভপুয  ৪৭  - ৪৭  - -  

জঘাড়াঘাট  02 - ০২  - -  

       জভাট=  ৭১৮  ৪৪  ৬৭৪  ৬.১২%  -  
 

 

দদ্ধান্ত : ক) দফদনভয় ভাভরামূ যীক্ষা দনযীক্ষা কদয সুাদয জপ্রযণ কযায জন্য কর উদজরা দনফ যাী অদপাযদক অনুদযাধ কযা য়। 

 খ) যফতী ভাদ জভাট ১০% ভাভরা দনষ্পদি কযায জন্য অনুদযাধ কযা য় এফাং ১০% দনষ্পদি কযদত ব্যথ য দর উদজরা দনফ যাী অদপাযগণদক ব্যাখ্যা 

প্রদান কযায জন্য দনদদ য জদয়া য়।  

 গ) জকান ভাদ জমন দনষ্পদিয ায শুন্য না য় জদদদক তৎয থাকায জন্য উদজরা দনফ যাী অদপাযগণদক অনুদযাধ কযা য়।  

 ঘ) ভাদ কয়টি দফদনভয় ভাভরা দনষ্পদি কযা দয়দছ তা আরাদা কদয জদখাদনায জন্য কর উদজরা দনফ যাী অদপাযদক অনুদযাধ কযা য়। 

 ঙ) অদনস্পদিকৃত দফদনভয় ভাভরাগুদরা দ্রুত দনষ্পদিয দদক্ষ জনয়ায জন্য উদজরা দনফ যাী অদপাযগণদক অনুদযাধ কযা য়। 

 চ) দফদনভয় নদথগুদরা দনষ্পদিয দনদভদি জপ্রযণ কযায জন্য উদজরা দনফ যাী অদপাযগণদক অনুদযাধ কযা য়। 

১৫। অদতদযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) আদারদত দাদয়যকৃত ভাভরায অগ্রগদত াংক্রান্ত : 

 এ ম্পদকযত দফফযণী ম যাদরাচনায় জদখা মায় জম, জপব্রুয়াদয, ২০১৮  ভাদ জকান ভাভরা দাদয়য য়দন। দফগত ভাদয জজয ১১২টি, জভাট ভাভরায 

াংখ্যা দাঁদড়দয়দছ ১১২টি। চরদত ভাদ জকান ভাভরা দনষ্পদি য়দন। পদর জদন্ডাং ভাভরায াংখ্যা-১১২টি। 

দদ্ধান্ত : অদনস্পন্ন ১১২টি ভাভরা দ্রুত দনস্পদিয প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য অদতদযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব), দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়। 

১৬।  াট-ফাজায, জরভার  ফালুভার াংক্রান্ত : 

               ক) াট-ফাজায াংক্রান্ত : জপব্রুয়াদয, ২০১৮ ভাদয াট ফাজায াংক্রান্ত দফফযণী ম যাদরাচনা কদয জদখা মায় জম, জভাট াট-ফাজাদযয াংখ্যা 

২৯১টি। ২৫২টি াট-ফাজাদযয ফাাংরা ১৪২৪ দনয জন্য উদজরা প্রান কর্তযক ইজাযা প্রদান কযা দয়দছ। অফদষ্ট ৩৯টি াদটয খা আদায় চরদছ।  

  



=১৫= 

াট-ফাজায াংক্রান্ত তথ্য দননরু : 

Dc‡Rjvi bvg 
‡gvU nvU/evRv‡ii াংখ্যা BRvivK…Z 

nvU/ 

evRv‡ii 

াংখ্যা 

1423 m‡bi 

BRviv মূল্য 

BRviv 

wenxb nvU 

evRv‡ii 

াংখ্যা 

5% wnmv‡e 

miKvix Lv‡Z 

Rgv`vbK…Z A‡_©i 

cwigvY (UvKv) 

20% wnmv‡e 

miKvix Lv‡Z 

Rgv`vbK…Z A‡_©i 

cwigvY (UvKv) 

৪% াদয 

মুদক্তযুদ্ধ খাদত 

জভাকৃত অদথ যয 

দযভাণ 
Dc‡Rjv 

cwil` 
‡cŠimfv ‡gvU 

w`bvRcyi m`i  ২৪  ৩  ২৭  ২৩  ২৬০৭৯৮৭১.০০  ৪  ১৩০৩৯৯৪.০০  ৫২১৫৯৭৫.০০  ১০৪৩১৯৫.০০  

weij  ২৬  ১  ২৭  ২৫  ৭২৬২৫২৫.০০  ২  ৩৬৩২৭৭.০০  ১৪৫৩১০৫.০০  ২৯০৬২১.০০  

‡evPvMÄ  ১৯  ১  ২০  ১৯  ৯৬৪৭৬৭৫.০০  ১  ৪৮২৩৮৪.০০  ১৯২৯৫৩৫.০০  ৩৮৫৯০৭.০০  

Kvnv‡ivj  ২০  ০  ২০  ১১  ২৪৬৮৫৮০০.০০  ৯  ১২৩৪২৯০.০০  ৪৯৩৭১৬০.০০  ৯৮৭৪৩২.০০  

exiMÄ  ৩৪  ২  ৩৬  ২৬  ১৫৮৯০৪২১.০০  ১০  ৭৯৪৫২২.০০  ৩১৭৮০৮৫.০০  ৬৩৫৬১৭.০০  

Lvbmvgv  ১৫  ০  ১৫  ১৩  ৮০২৩৮৫০.০০  ২  ৪০১১৯৩.০০  ১৬০৪৭৭০.০০  ৩২০৯৫৪.০০  

wPwiie›`i  ২৮  ০  ২৮  ২৬  ২২২৬৩৩২৯.০০  ২  ১১১৩১৬৭.০০  ৪৪৫২৬৬৬.০০  ৮৯০৫৩৪.০০  

cve©Zxcyi  ৫০  ২  ৫২  ৫২  ৪৫৮৫৫৬৬৩.০০  ০  ২২৯২৭৮৪.০০  ৯১৭১১৩৩.০০  ১৮৩৪২২৭.০০  

dzjevox  ৮  ১  ৯  ৭  ৬২৬১৫৫০.০০  ২  ৩১৩০৭৬.০০  ১২৫২৩১০.০০  ২৫০৪৬২.০০  

weivgcyi  ১১  ২  ১৩  ১৩  ২৭৩২৯৮৪০.০০  ০  ১৩৬৬৪৯২.০০  ৫৪৬৫৯৬৮.০০  ১০৯৩১৯৪.০০  

beveMÄ  ২৪  ০  ২৪  ১৮  ৮১৮৯২২৪.০০  ৬  ৪০৯৪৬২.০০  ১৬৩৭৮৪৫.০০  ৩২৭৫৬৯.০০  

nvwKgcyi  ৮  ২  ১০  ১০  ২৮৫৩৫০৯.০০  ০  ১৪২৬৭৬.০০  ৫৭০৭০২.০০  ১১৪১৪১.০০  

‡NvovNvU  ৭  ৩  ১০  ৯  ১৬৩৬২২৪৯.০০  ১  ৮১৮১১৩.০০  ৩২৭২৪৫০.০০  ৬৫৪৪৯০.০০  

 ২৭৪  ১৭  ২৯১  ২৫২  ২২০৭০৮৫০৬.০০  ৩৯  ১১০৩৫৪৩০.০০  ৪৪১৪১৭০৪.০০  ৮৮২৮৩৪৩.০০  
 

দদ্ধান্ত :     ক) প্রদত ভাদ প্রদত উদজরা দত কভদক্ষ ০১টি কদয াদটয দফদধ জভাতাদফক জদযদপদয নক্সা ারনাগাদ পূফ যক অনুদভাদদনয দনদভদি এ কাম যারদয় 

জপ্রযদণয জন্য উদজরা দনফ যাী অদপায  কাযী কদভনায (ভূদভ)গণদক অনুদযাধ কযা য়। 

                খ) ইদতাপূদফ য অনুদভাদদত াট-ফাজায জদযদপযীয াংদকাচন/ম্প্রাযণ দয় থাকদর তা তদন্তপূফ যক াংদাধনী প্রস্তাফ জপ্রযদণয জন্য াংদিষ্ট উদজরা 

দনফ যাী অদপায  কাযী কদভনায (ভূদভ)গণদক বাদত কর্তযক দনদদ যনা প্রদান কযা য়। 

                গ) প্রদত ভাদ প্রদত উদজরা দত ৫টি কদয াট চাদিনায রাইদন্স নদথয প্রস্তাফ জপ্রযদণয জন্য উদজরা দনফ যাী অদপায  কাযী কদভনায 

(ভূদভ)গণদক অনুদযাধ কযা য়। 

                ঘ) াট-চাদিনা দবটি জযদজস্টায নতযীয জন্য জজরা  উদজরা ম যাদয় াংদিষ্টদক অনুদযাধ কযা য়। 
 

 

খ)  জরভার াংক্রান্ত : 

 জপব্রুয়াদয, ২০১৮ ভাদয ২০ একদযয ঊদর্ধ্য জরভাদরয দফফযণী দননরু : 

ক্রঃনাং উদজরায নাভ  জরভাদরয নাভ দযভাণ ইজাযা মূল্য ভন্তব্য 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
১ দফযর  কড়াইদফর  ৫৬.১০ একয  -  মুদক্তদমাদ্ধা কভান্ড া, মুদযগী  শুারন খাভায ভফায় দভদতয দখদর যদয়দছ।  
২ দদনাজপুয দয  সুক াগয  ২২.৪৪ একয  ৫,০০,০০০/-  ফাাংরা ১৪২২-২৪ ার ম যন্ত ইজাযা জদয়া যদয়দছ।  
৩ দদনাজপুয দয  যাভাগয  ৭৭.৯০ একয  -  জজরা প্রাদনয তত্ত্বাফধাদন যদয়দছ।  
৪ নফাফগঞ্জ পূণ যাদ  ২০.৫০ একয  ৩,১২,৫০০/-  

এক ফছদযয ইজাযা 

মূল্য  

উন্নয়ন প্রকদল্পয আতায় ফাাংরা ১৪২১-১৪২৬ ার ম যন্ত ভূদভ ভন্ত্রণারয় কর্তযক ইজাযা 

জদয়া যদয়দছ।  

৫ নফাফগঞ্জ ভযরাই দফর/পুকুয  ৩১.২৩ একয  -  ইজাযা ফাদতর কযা দয়দছ।  
৬ দফযাভপুয  বাঙ্গা দদঘী  ২৪.৮৪ একয  -  এ জজরায় জভাট ০৬টি জরভাদরয ভদে ১টি (যাভাগয) জজরা প্রাদনয তত্বাফধাদন 

যদয়দছ। ফাকী ০৫টি জরভাদরয ভদে দদনাজপুয দয উদজরাধীন সুকাগয 

জরভারটি ১৪২২-১৪২৪ ন ম যন্ত ০৩ ফছয জভয়াদদ  নফাফগঞ্জ উদজরাধীন পূণ যাদ 

জরভারটি ভূদভ ভন্ত্রণারয়, ায়যাত-১ াখায ২৭/০৩/২০১৪দি. তাদযদখয ১২০ নাং 

স্মাযদকয পূণ যাদ জরভারটি ১ভ ০৪ ফছয ফাদল যক ৩,১২,৫০০/- টাকা এফাং জল ০২ 

ফছয উক্ত অাংদকয ২৫% ফদধ যত াদয উন্নয়ন প্রকদল্পয আতায় ১৪২১-১৪২৬ ফাাংরা ন 

জভয়াদদ ইজাযা প্রদান কযা দয়দছ এফাং একই উদজরাধীন ভযরাই দফর/পুকুয 

জরভারটি গত ২৬/১১/২০১৭ দি. তাদযদখ অনুদষ্ঠত জজরা জরভার ব্যফস্থানা 

কদভটিয দদ্ধান্ত জভাতাদফক ২০% জাভানত ফাফদ ১,০১,০০০/- টাকা যকাদযয অনুকূদর 

ফাদজয়াপ্ত কদয ইজাযা ফাদতর কযা দয়দছ। এছাড়া দফযর উদজরাধীন কড়াই দফর 

জরভার দনদয় ৫৮/২০০১ নাং জভাকিভা চরভান আদছ, ফতযভাদন জরভারটি ইজাযা 

দফীন অফস্থায় মুদক্তদমাদ্ধা কভান্ড এয দখদর যদয়দছ এফাং দফযাভপুয উদজরাধীন 

বাঙ্গাদীদঘ জরভাদরয নাদরী জদভ দনদয় দফজ্ঞ অদতদযক্ত জজরা জজ-১ভ আদারত, 

দদনাজপুয এয ৫৭/৯৪ অন্য আীর (৩/৯৮ নাং দভ দযদবউ) ভাভরায যায়  দডদক্রয 

দফরুদদ্ধ ভাভান্য াইদকাট য দফবাদগ দদবর দযদবন জভাকিভা দাদয়দযয জন্য গত 

২৩/০৪/২০১৩ দি. তাদযদখয ৪৩৫ নাং স্মাযদক প্রদয়াজনীয় কাগজত্র জপ্রযণ কযা য়। 

যফতীদত াইদকাট য দফবাদগ দদবর দযদবন ভাভরা দাদয়য দয়দছ দক না অত্রাদপ 

অফদত নয়। ভাভরা দাদয়য না দয় থাকদর দাদয়য াংক্রান্ত তথ্য এফাং দাদয়য দয় 

থাকদর ফ যদল অফস্থা ম্পদকয অত্রাদপদক অফদত কযায জন্য দফজ্ঞ দরদটয, 

দরদটয উইাং জদয়ানী াখা, আইন, দফচায  াংদ দফলয়ক ভন্ত্রণারয়, দরদটয 

বফন, সুপ্রীভদকাট য প্রাঙ্গন, ঢাকা ফযাফয গত ০৪/১২/২০১৬ দি. তাদযদখয ১২৫৩ নাং 

স্মাযদক ত্র জপ্রযণ কযা য়। এ ম যন্ত এ দফলদয় জকান তথ্য ায়া মায়দন। দফ যাদয 

জজরা প্রাক ভদাদদয়য দনদদ যনা অনুমায়ী বাঙ্গা দদঘীয দফলদয় দদবর দযদবন 

ভাভরা দাদখর দয়দছ দকনা তা প্রদতদনদধ জপ্রযণ কদয জখাজখফয দনদয় প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা 

গ্রদণয জন্য কাযী কদভনায, জযদবদনউ মুদন্সখানা াখা ফযাফয ০৬/০৯/২০১৭ 

তাদযদখয ২৪৭৫(২) নাং স্মাযদক ত্র জদয়া দয়দছ। গত ১৩/১২/২০১৭ দি. তাদযদখ 

অনুদষ্ঠত জজরা ফালুভার ব্যফস্থানা কদভটিয বায দদ্ধান্ত অনুাদয জাভানত 

জভাকৃত অথ য ফাদজয়াপ্ত কদয ০২টি ফালুভার ফাদতর কযা দয়দছ। 
 



 =১৬= 

 

দদ্ধান্ত : ক)  আশুযায দফদরয দফলদয় ারনাগাদ তথ্য জপ্রযদণয জন্য কাযী কদভনায (ভূদভ), নফাফগঞ্জ  দফযাভপুযদক পুনযায় অনুদযাধ কযা য়। 

 খ)  উদজরা ভূদভ অদপদয আতাভূক্ত ১ নাং খা খদতয়াদনয পুকুযমূ বযাট ফা আাংদক বযাট দয় থাকদর উদজরা ভৎস্য অদপ এফাং 

অদত-দদযদ্রদদয জন্য কভ যসৃজন কভ যসূদচয ভােদভ খনন কদয দরজ প্রদাদনয ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য াংদিষ্ট উদজরা দনফ যাী অদপায  কাযী 

কদভনায (ভূদভ)গণদক অনুদযাধ কযা য়। 

 গ) বাঙ্গা দীদঘ জরভার াংক্রান্ত ভাভরাটিয দফলদয় ফ যদল অফস্থা জানাদনায জন্য ০৪/১২/২০১৬ তাদযদখয ১২৫৩ নাং স্মাযদক দফজ্ঞ দরদটয 

উইাং, ঢাকা ফযাফদয ত্র জদয়া দর এখন ম যন্ত জকান তথ্য না ায়ায় পুনযায় ত্র জদয়ায জন্য কাযী কদভনায, আয,এভ াখাদক 

অনুদযাধ কযা য়। 

 ঘ) জরভার ইজাযা াংক্রান্ত নীদতভারা ভৎস্যজীদফ এয দযফদতয ভৎস্যচালী এফাং ভৎস্যজীদফ দভদতয দযফদতয শুধু ভৎস্যজীদফ উদেখ কযায 

জন্য ভন্ত্রণারদয় ত্র জপ্রযণ কযায জন্য উদজরা দনফ যাী অদপাযগণদক অনুদযাধ কযা য়। 

 

গ)  ফালুভার াংক্রান্ত : 

 জপব্রুয়াদয, ২০১৮  ভাদযফালুভাদরয তথ্য দননরু: 

 ১৪২৪ ফাাংরা দন জভাট ৪৮টি ফালুভাদরয ভদে ৪৪টি ফালুভার ইজাযা প্রদান কযা দয়দছ, মায ইজাযা মূল্য ৩৪৩৫১২০৩/- টাকা। অফদষ্ট ০৪টি 

ফালুভাদরয জক্ষদত্র ভাভরা চরভান থাকায় ইজাযা প্রদান কযা ম্ভফ য়দন। 

 

দদ্ধান্ত:ক) দদনাজপুয জজরায জরভার, ফালুভার  াট-ফাজায াংক্রান্ত ারনাগাদ তথ্যাদদ দনধ যাদযত পযদভ জডটাদফইজ নতযী কযায জন্য াংদিষ্ট উদজরা দনফ যাী 

অদপায  কাযী কদভনায (ভূদভ)গণদক ত্র জপ্রযদণয দদ্ধান্ত গৃীত য়।  

           খ) জঘাদলত ফালু ভাদরয দরজ ব্যতীত জক জমন অবফধবাদফ ফালু উদিারন কযদত না াদয জ দফলদয় াংদিষ্ট উদজরা দনফ যাী অদপায  কাযী 

কদভনায (ভূদভ)গণদক অনুদযাধ কযা য়। জকউ আইন অভান্য কদয ফালু উদিারন  কযদর জভাফাইর জকাদট যয আতায় এদন প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ 

কযায দদ্ধান্ত গৃীত য়।  

১৭। জজনাদযর াটি যদপদকট ভাভরা াংক্রান্ত : 

 জপব্রুয়াদয, ২০১৮  ভাদ উদজরায়াযী জজনাদযর াটি যদপদকট ভাভরায অগ্রগদত দননরু : 

উদজরায নাভ 
পূদফ যয 

জজয 

দফদফচয 

ভাদ 

দাদয়য 

জভাট 

ভাভরায 

াংখ্যা 

জভাট দাফীকৃত 

টাকায দযভাণ 

দফদফচয 

ভাদ 

দনস্পদি 

আদায়কৃত 

টাকায দযভাণ 

জভাট 

অদনস্পদিকৃত  

ভাভরায াংখ্যা 

জভাট অনাদায়ী 

টাকায দযভাণ 

দদনাজপুয দয ২৩২  ০  ২৩২  ৯৮৪৬১০০.০০  ১  ২৮৬০০.০০  ২৩৩  ১০০০৮৩০০.০০  
দফযর ২১৮  ০  ২১৮  ৪৭৫১৩০১.০০  ৫  ১৪৭০৪৭.০০  ২১৩  ৪৫৯৭৫৬১.০০  
জফাচাগঞ্জ ২৭৬  ০  ২৭৬  ১১৮২৯৭০৫.০০  -  ০.০০  ২৭৬  ১১৮২৯৭০৫.০০  
কাাদযার ২৪  ০  ২৪  ৪০৪০৫৮.০০  -  ০.০০  ২৪  ৪০৪০৫৮.০০  
ফীযগঞ্জ ৩৯  ০  ৩৯  ১৯৬৬৯১২.০০  ৫  ১১০৩২৭.০০  ৪৪  ১৬৪০৫৮২.০০  
খানাভা ০  ০  ০  ০.০০  -  ০  ০  ০.০০  
দচদযযফিয ১৪৮  ০  ১৪৮  ৩৫৪৬৬৯১.০০  ১  ১১৯৩৫.০০  ১৪৯  ৩৫১১০০৮.০০  
াফ যতীপুয ৫০৮  ০  ৫০৮  ৮৫৬৩২০০.০০  ৩  ৯৯৯০০.০০  ৫১১  ৮৪০৭৯০০.০০  
পৄরফাড়ী ১৫৬  ০  ১৫৬  ৮২৮৪০৪৭.০০  ১  ১৭৭৬০.০০  ১৫৭  ৮২৬৬২৮৭.০০  
দফযাভপুয ৬৪  ০  ৬৪  ৪০৭১৪০৮.০০  -  ০.০০  ৬৪  ৪০৭১৪০৮.০০  
নফাফগঞ্জ ১২৪  ০  ১২৪  ৫৭১৯৩৮৬.০০  -  ০.০০  ১২৪  ৫৭১৯৩৮৬.০০  
জঘাড়াঘাট ৩৪  ০  ৩৪  ১৩৮২৮১৭.০০  -  ০.০০  ৩৪  ১৩৮২৮১৭.০০  
াদকভপুয ৩৩১  ০  ৩৩১  ১১৭৪৩৭৯৬.০০  ২  ৫৬০৫২.০০  ৩৩৩  ১১৬৮৭৭৪৪.০০  
জজঃ াটি যদপঃ ১৬৭  ২৫  ১৭৪  ২১৪০০২৬১.০০  ৭  ৩৭৩৭৮৭.০০  ১৬৭  ২১০২৬৪৭৪.০০  

ফ যদভাট= ২৩২৮  ২৫  ২৩৫৩  ৯৩৩২৩৭২৬.০০  ২২  ৭৭১৫৯৬.০০  ২৩৩১  ৯২৫৫২১৩০.০০  
 

 বায় জজনাদযর াটি যদপদকট ভাভরা াংক্রান্ত দফফযণী ম যাদরাচনায় জদখা মায় জম, জপব্রুয়াদয, ২০১৮ ভাদ জফাচাগঞ্জ, কাাদযার, খানাভা, 

দফযাভপুয, নফাফগঞ্জ  জঘাড়াঘাট উদজরা ব্যতীত কর উদজরায় জজনাদযর াটি যদপদকট ভাভরা দনষ্পদি দয়দছ। জজনাদযর াটি যদপদকট ভাভরা দনষ্পদিদত 

অদধকতয তৎয য়ায জন্য বাদত কর াটি যদপদকট অদপাযদক অনুদযাধ জানান। 

দদ্ধান্ত :   ক) যকাযী দাফী আদায় আইন, ১৯১৩ অনুমায়ী যকাযী ানা আদাদয় অদনষ্পন্ন াটি যদপদকট জভাকিভামূ দ্রুত দনষ্পদিয  ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য 

জজনাদযর াটি যদপদকট অদপাযগণদক অনুদযাধ কযা য়।  

              খ) প্রদতভাদ কভদক্ষ ০৫টি জজনাদযর াটি যদপদকট ভাভরা দনষ্পদিয জন্য জজনাদযর াটি যদপদকট অদপাযগণদক অনুদযাধ কযা য়।  

              গ) জজনাদযর াটি যদপদকট ভাভরায কর নদথগুদরা মাচাই অদন্ত দনষ্পদিকযদণয প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযদত উদজরা দনফ যাী অদপাযগণদক 

অনুদযাধ কযা য়।  

 

১৮।  ক্ষুদ্র নৃতাদত্ত্বক জগাদষ্ঠ ম্প্রদাদয়য জদভ দফক্রদয়য াযদভন জক াংক্রান্ত : 

 এ াংক্রান্ত দফফযণী ম যাদরাচনা কদয জানা মায় জপব্রুয়াদয, ২০১৮ ভাদ ৩৪টি ভাভরা দাদয়য দয়দছ। দফগত ভাদয জজয ২৬১টি। জভাট 

ভাভরায াংখ্যা ২৯৫টি। চরদত ভাদ জকান ভাভরা দনষ্পদি য়দন। পদর জদন্ডাং ভাভরায াংখ্যা ২৯৫টি। 

দদ্ধান্ত :   (ক) অদনষ্পন্ন ২৯৫টি ভাভরা দ্রুত দনষ্পদিয প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য অদতদযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব), দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়। 

             (খ) মথামথ পদযায়াড য ডাদয়যী ব্যফায কদয কর জদন্ডাং প্রদতদফদন দনধ যাদযত ভয়ীভায ভদে জপ্রযণ কযায জন্য াংদিষ্ট কাযী কদভনায 

(ভূদভ)গণদক অনুদযাধ কযা য়। 

  



=১৭= 

১৯।  ভূদভ অদধগ্রণ াংক্রান্ত : 

ভূদভ হুকুভ দখর কভ যকতযায দনকট দত প্রাপ্ত জপব্রুয়াদয, ২০১৮ ভাদয প্রদতদফদদনয আদরাদক দননরূ তথ্য বায় উস্থান কযা য় : 

ক্রঃ

নাং  
এর,এ 

জক নাং  প্রতযাী াংস্া  প্রকদল্পয নাভ  
জদভয 

দযভাণ  
৩ ধাযা জনাটি 

জাযীয তাদযখ  ভন্তব্য  

০১  ০৪/০৬-০৭  াংস্থাঃ দযচারক, েী শ্রী, দদনাজপুয।  
প্রকল্পঃ েী শ্রী অদপ বফন ম্প্রাযণ প্রকল্প।  ০.২৬০৮  ১৭/৯/২০০৬  

ভূদভ ভন্ত্রণারয় দত দনদদ যনা প্রাদপ্তয অদক্ষায় 

কাম যক্রভ স্থদগত আদছ।  

০২  ০৭/১০-১১  াংস্থাঃ তত্ত্বাফধায়ক প্রদকৌরী, আযইই-আযআযদডদ-১, েী 

দফদুযতায়ন জফাড য, যাংপুয।  
প্রকল্পঃ দদনাজপুয জজরায নফাফগঞ্জ উদজরায় ৩৩/১১ জকদব 

নফদুযদতক উদকন্দ্র  দনভ যাণ  প্রকল্প।  

০.৩৩  ১৫/৬/২০১১  
ভাভান্য াইদকাট য দফবাদগ ১৭৩২৬/১২ নাং দযট 

দটিন দয়দছ। জফাফ জপ্রযণ কযা দয়দছ।  

০৩  ০৪/১৩-১৪  াংস্থাঃ দনফ যাী প্রদকৌরী, নয়দপুয য দফবাগ, ফাাউদফা, 

নীরপাভাযী।  
প্রকল্পঃ দতস্তা ব্যাদযজ প্রকল্প (২য় ম যায়) ১ভ ইউদনট এয অধীন 

ফগুড়া জচ খার খনন প্রকল্প।  

১৯১.৬৯  ১৫/১২/২০১৩  

প্রতযাী াংস্থায অনুকূদর অদধগ্রণকৃত জদভয দখর 

স্তান্তয কযা দয়দছ (ফাদ ড়া ০.১৩ একয জদভ 

অদধগ্রদণয কাজ চরদছ)। ৩১/০১/১৮ তাদযখ জমৌথ 

তদন্ত দয়দছ। দপড ফদ নতযীয কাম যক্রভ চরদছ।  
০৪  ০২/১৫-১৬  াংস্থাঃ দনফ যাী প্রদকৌরী, জ, ড়ক  জনথ দফবাগ, 

দদনাজপুয।  
প্রকল্পঃ দদনাজপুয দফযর াকুড়-যাদধকাপুয(দফযর স্থরফিয) ড়ক 

উন্নয়ন/দনভ যাণ প্রকল্প।  

৮.১৭  ১০/০৪/২০১৬  দখর স্তান্তয চরদছ।  

০৫  ০৪/১৫-১৬  াংস্থাঃ দনফ যাী প্রদকৌরী, এরদজইদড, দদনাজপুয।  
প্রকল্পঃ পৄরফাড়ী উদজরায় উদজরা মুদক্তদমাদ্ধা কভদেক্স দনভ যাণ 

প্রকল্প।  
০.১০  ২৫/০১/২০১৬  

প্রাক্কদরত ম্পন্ন অথ য ায়া জগদছ। যফতী কাম যক্রভ 

চরদছ।  

০৬  ০৮/১৬-১৭  াংস্থাঃ দনফ যাী প্রদকৌরী, াদন উন্নয়ন জফাড য, দদনাজপুয।  
প্রকল্পঃ দয উদজরায় জগৌযীপুদয পূণ যবফা নদীয উয াদন 

দনয়ন্ত্রণ অফকাঠাদভা দনভ যাণ।  
৪.৬৮  ২৮/০৩/২০১৭  

প্রাক্কদরত অথ য ায়া জগদছ। ৭ ধাযা জনাটি জদয়া 

দয়দছ। যফতী কাম যক্রভ চরদছ।  

০৭  ০৯/১৬-১৭  াংস্থাঃ প্রঃদযচারক, ১০০টি উদজরায় ১টি কদয জটকঃ স্কুর  

কদরজ দনভ যাণ প্রকদল্প নফাফগঞ্জ উদজরায় জটকঃ স্কুর  কদরজ 

দনভ যাণ। 
১.৫০  ০১/০৬/২০১৭  

প্রাক্কদরত ম্পূণ য অদথ যয ফযাি ায়া জগদছ। যফতী 

কাম যক্রভ চরদছ।  

০৮  ০১/১৭-১৮  াংস্থাঃ দনফ যাী প্রদকৌরী, দদনাজপুয দডদবন, জাতীয় গৃায়ন 

কর্তযক্ষ, দদনাজপুয। 
প্রকল্পঃ দদনাজপুয জজরায দয উদজরাধীন স্বল্প  ভেভ আদয়য 

জরাকদদয জন্য াইট এন্ড াদব যদ আফাদক েট উন্নয়ন প্রকল্প।  

১৬.৪০  ২৫/০৭/২০১৭  
৩ ধাযা জনাটি ইসুয কযা দয়দছ। আদি থাকায় 

০৬/০৯/২০১৭ তাদযখ শুনানীয য অদধকতয তদদন্তয 

জন্য দডদডএরদজ, দদনাজপুযদক ত্র জদয়া দয়দছ।  

০৯  ০২/১৭/১৮  াংস্থাঃ দনফ যাী প্রদকৌরী, নয়দপুয য দফবাগ, াউদফা, 

নয়দপুয, নীরপাভাযী। 
প্রকল্পঃ াফ যতীপুয উদজরাধীন দতস্তা ফাঁধ প্রকল্প (২য় ম যায়) ১ভ 

ইউদনট এয আতায় টি৬দফ দনভ যাণ প্রকল্প।  

৩.৪৭  ২৯/০৮/২০১৭  প্রাক্কদরত ম্পূণ য অদথ যয জচক ায়া জগদছ।  

১০  ০৩/১৭-১৮  াংস্থাঃ প্রকল্প ব্যফস্থাক-১, (দনঃপ্রঃজ), দয়স্টাণ য ফাাংরাদদ 

ব্রীজ ইভপ্রুবদভন্ট প্রদজক্ট, জতু বফন (দরদবর-৫), ফনানী, ঢাকা। 
প্রকল্পঃ কাঁকড়া ব্রীজ দনভ যাণ প্রকল্প। 

০.৮৭৫  ০৩/১০/২০১৭  
দফক্রয়াাংক াংগ্রদয জন্য াংদিষ্টদদয ত্র জদয়া 

দয়দছ।  

১১  ০৪/১৭-১৮  াংস্থাঃ প্রকল্প ব্যফস্থাক-১, (দনঃপ্রঃজ), দয়স্টাণ য ফাাংরাদদ 

ব্রীজ ইভপ্রুবদভন্ট প্রদজক্ট, জতু বফন (দরদবর-৫), ফনানী, ঢাকা-

১২১৩। প্রকল্পঃ ০৬টি ব্রীজ দনভ যাণ প্রকল্প। 
৪.৫২০  

৪ ধাযা ইসুয 

৩০/১০/২০১৭  
দফক্রয়াাংক াংগ্রদয জন্য াংদিষ্টদদয ত্র জদয়া 

দয়দছ।  

১২  ০৫/১৭-১৮  াংস্থাঃ দনফ যাী প্রদকৌরী, নয়দপুয য দফবাগ, ফাাউদফা, 

নয়দপুয, নীরপাভাযী। 
প্রকল্পঃ দতস্তা ফাঁধ প্রকল্প ফাদড়া ০.১৩ একয জদভ অদধগ্রণ।  

০.১৩  
৪ ধাযা ইসুয 

২৫/০১/২০১৮  
৬ ধাযা জনাটি ইসুয কযা দয়দছ।  

১৩  ০৬/১৭-১৮  াংস্থাঃ দনফ যাী প্রদকৌরী, এরদজইদড, দদনাজপুয। 
প্রকল্পঃ দফযর উদজরায় মুদক্তদমাদ্ধা কভদেক্স বফন দনভ যাণ প্রকল্প।  

০.১২  
৪ ধাযা ইসুয 

২৩/০১/২০১৮  
৬ ধাযা জনাটি ইসুয কযা দয়দছ।  

১৪  ০৭/১৭-১৮  াংস্থাঃ দনফ যাী প্রদকৌরী, ফাাংরাদদ েী দফদুযতায়ন জফাড য, 

দদনাজপুয। 
প্রকল্পঃ াফ যতীপুয উদজরাধীন াফ যতীপুয-৩ (বদফয ফাজায), 

৩৩/১১ জকদব ১০ এভদবএ নফদুযদতক উদকন্দ্র দনভ যাণ প্রকল্প।  

০.৪০  

ভূদভ ফযাি 

কদভটিয বায় 

অনুদভাদন 

দয়দছ।  

যফতী কাম যক্রভ চরদছ।  

১৫  ০৮/১৭-১৮  াংস্থাঃ দনফ যাী প্রদকৌরী, ফাাংরাদদ েী দফদুযতায়ন জফাড য, 

দদনাজপুয। 
প্রকল্পঃ নফাফগঞ্জ উদজরাধীন াফ যতীপুয-৩ (আপতাফগঞ্জ ফাজায), 

৩৩/১১ জকদব ১০ এভদবএ নফদুযদতক উদকন্দ্র দনভ যাণ প্রকল্প।  

০.৪০  

ভূদভ ফযাি 

কদভটিয বায় 

অনুদভাদন 

দয়দছ।  

যফতী কাম যক্রভ চরদছ।  

 

 

দদ্ধান্ত : এর,এ জক মূদয কাম যক্রভ দ্রুত দনষ্পদি এফাং প্রদমাজয জক্ষদত্র ভূদভ ভাদরকগণদক ক্ষদতপূযণ প্রদাদনয প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য 

এর.এ. এফাং অদতদযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব), দদনাজপুযদক অনুদযাধ কযা য়। 
 

২০। এর,এ জকদয াংখ্যা, জগদজট দফজ্ঞদপ্ত  নাভজাযী জপব্রুয়াদয, ২০১৮ দি. ভাদয প্রদতদফদদনয আদরাদক তথ্য বায় উস্থান কযা য় : 
 

 (ক) ১৯৪৮ াদরয আইদনয আতায় রুজুকৃত : 

জজরায 

নাভ 
জভাট এর.এ 

জকদয াংখ্যা 
জগদজদট প্রকাদত 

এর.এ জকদয াংখ্যা 
নাভজাযীয 

াংখ্যা 
ফাদতরকৃত এর.এ 

জকদয াংখ্যা ভন্তব্য 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

দদনাজপুয  ৪৪৫  ৬৭  ৬২  ..  

১৯৪৮ াদরয আইদনয আতায় ০৪ টি জক জগদজদট প্রকানায জন্য 

কদভনায, যাংপুয দফবাগ, যাংপুয ভদাদয় ফযাফদয জপ্রযণ কযা দয়দছ। ০১টি 

জকদয প্রকাদত জগদজট াংদিষ্ট AC(L) অদপদ নাভজাযীয জন্য জপ্রযণ কযা 

দয়দছ। অফদষ্ট জকগুদরায ৫(৭) ধাযাভদত জগদজট প্রকানায জন্য অদনক 

তথ্য নদথদত না থাকায় জগদজদট প্রকানায জন্য জপ্রযদণ দফরম্ব দে।  
 

 



  

=১৮= 
 

(খ)১৯৮২ দনয অোদদদয আতায় রুজুকৃত : 

জজরায 

নাভ 
জভাট এর.এ 

জকদয াংখ্যা 

জগদজদট 

প্রকাদত 

এর.এ জকদয 

াংখ্যা 

নাভজাযীয 

াংখ্যা 

ফাদতরকৃত 

এর.এ জকদয 

াংখ্যা 
ভন্তব্য 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

দদনাজপুয  ৬৩৪  ৩৯৪  ৩৮৪ ৮০  
১৩৮ টি জকদয জগদজট প্রকানায জন্য জপ্রযণ কযা দয়দছ। ১০টি 

জকদয নাভজাযীয কাম যক্রভ াংদিষ্ট AC(L) অদপদ চরভান যদয়দছ। 

অফদষ্ট নদথয জগদজট প্রকানায জন্য কাম যক্রভ অব্যাত যদয়দছ।  
  

দদ্ধান্ত : জগদজদট প্রকাদত জম কর এর,এ জক মূদয তপদরর্ভক্ত ম্পদিয নাভজাযী য়দন জ কর এর.এ জক মূদয তপদরর্ভক্ত 

ম্পদি নাভজাযীকযণ কাম যক্রভ গ্রণ পূফ যক আগাভী বায পূদফ য দনষ্পদি কযদণয প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কদয প্রদতদফদন জপ্রযদণয জন্য 

াংদিষ্ট কাযী কদভনায (ভূদভ)গণদক অনুদযাধ কযা য়। 

 

২১।  জযকড যরুভ াংক্রান্ত : 

 জজরা ভাদপজখানা াখা দত প্রাপ্ত প্রদতদফদদন জানা মায় জম, জানুয়াদয, ২০১৮ ভাদ ২৭৪টি আদফদন চরভান দছর। জপব্রুয়াদয, ২০১৮ 

ভাদ ৩৫৩৬টি আদফদন ায়া জগদছ। জভাট আদফদদনয াংখ্যা- ৩৮১০টি। দফদফচয ভাদ ৩৬৬৫টি আদফদন দনষ্পদি দয়দছ। পদর ১৫ দদদনয অদধক 

১৪৫টি আদফদন চরভান আদছ। জরুযী নকর যফযাদয আদফদদনয জক্ষদত্র দদদনয স্টযাম্প দদদন রাগাদনায জন্য জজরা প্রাক ভদাদয় দনদদ যনা প্রদান 

কদযন। 
 

দদ্ধান্ত :     (ক) চরভান ১৪৫টি আদফদন দ্রুত দনষ্পদিয প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য কাযী কদভনায, ভাদপজখানাদক অনুদযাধ কযা য়। 

 (খ) জরুযী নকর যফযাদয আদফদন এফাং স্টযাম্প ব্যফাদযয জক্ষদত্র াংদিষ্ট আইন মথামথবাদফ অনুযণ কযায জন্য াংদিষ্ট 

করদক অনুদযাধ কযা য়। 
 

২২।  জদয াংক্রান্ত : 

 চরভান জদযদ ১নাং খা খদতয়ানর্ভক্ত জম কর জদভ ব্যদক্ত ভাদরকানায় জযকড য কযা দয়দছ ফা জযকড য ফায প্রদক্রয়ায় যদয়দছ তায একটি 

তাদরকা কযতঃ অদতত্ত্বয মথামথ আইদন প্রদক্রয়া ম্পন্ন কদয তা যকাদযয নাদভ জযকড য কযায দদক্ষ গ্রণ কযায জন্য াংদিষ্ট করদক দনদদ য 

জদয়া য়।  

দদ্ধান্ত :ক) জম কর যকাযী জদভ ব্যদক্ত ভাদরকানায় জযকড য কযা দয়দছ ফা জযকড য ফায প্রদক্রয়ায় যদয়দছ জ কর জক্ষদত্র অদতত্ত্বয আইদন প্রদক্রয়া 

ম্পন্ন কদয যকাদযয নাদভ জযকড য কযায রদক্ষয প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা দনদত াংদিষ্টদদয অনুদযাধ কযা য়।  

          খ) যকাযী জদভ মথামথবাদফ যকাদযয নাদভ জমন জযকড যর্ভক্ত কযা য়, জ দফলদয় প্রদয়াজনীয় দদক্ষ গ্রণ কযায জন্য কাযী কদভনায 

(ভূদভ)গণদক অনুদযাধ কযা য়। 

          গ) চরভান জদযদ আদি মূ দনষ্পদিয রদক্ষয জজানার জদটরদভন্ট অদপায, দদনাজপুয এয াদথ আদরাচনা কযায জন্য কাযী 

কদভনায (ভূদভ)গণদক অনুদযাধ কযা য়।  
 

২৩।   দফদফধ আদরাচনা (উন্নয়ন াংক্রান্ত) : 

 ভূদভ ভন্ত্রণারয়, ঢাকায গত ০৪/০১/২০১৮ দি. তাদযদখয ৩১.০০.০০০০.০৩৫.২৬.০৩৭.১৭-২৩/১(১০০) নাং স্মাযদক ২০১৭-২০১৮ অথ য 

ফছদযয ফাদজট জথদক দদনাজপুয জজরায় উদজরা/জৌয/ইউদনয়ন ভূদভ অদপ জভযাভদতয জন্য ২৪,৪১,৫০২/- (চদব্ব রক্ষ একচদে াজায াঁচত 

দুই) টাকা ফযাি ায়া জগদছ। উক্ত ফযািকৃত টাকা দদদয় গত জপব্রুয়াদয, ২০১৮ তাদযদখ অনুদষ্ঠত জজরা যাজস্ব বায় দনদনয ০৫টি প্রকল্প 

অনুদভাদনপূফ যক গত ০৭/০৩/২০১৮ তাদযদখ ৫৮১ নাং স্মাযদক দযত্র আফান কযা য়।  

ক্রঃ 

নাং জভযাভতদমাগ্য উদজরা/জৌয/ইউদনয়ন ভূদভ অদপদয নাভ উদজরা প্রাক্কদরত ব্যয় 

০১ জঘাড়াঘাট উদজরা ভূদভ অদপ জভযাভত  াংস্কায জঘাড়াঘাট ৩,০৪,৫০২/- 
০২ দফযাভপুয জৌয ভূদভ অদপ জভযাভত  ফাউন্ডাযীয়ার দনভ যাণ দফযাভপুয ৫,৩০,০০০/- 
০৩ নযতপুয ইউদনয়ন ভূদভ অদপ জভযাভত  জগট ফাউন্ডাযীয়ার দনভ যাণ দচদযযফিয ৩,৪০,০০০/- 
০৪ খানাভা উদজরা ভূদভ অদপদয জযকড যরুভ জভযাভত  জগট ফাউন্ডাযীয়ার দনভ যাণ খানাভা ৬,৬৭,০০০/- 
০৫ জফাচাগঞ্জ উদজরা ভূদভ অদপ জভযাভত  াংস্কায জফাচাগঞ্জ ৬,০০,০০০/- 

জভাট= ২৪,৪১,৫০২/- 
 

দদ্ধান্ত : (ক) দযত্র দফজ্ঞদপ্তয আদরাদক উদেদখত ০৫টি প্রকদল্পয ঠিকাদায দনফ যাচন কদয কাম যাদদ ত্র প্রদাদনয ব্যফস্থা গ্রদণয দদ্ধান্ত য়। 

 (খ) গৃীত ০৫ (াঁচ)টি জভযাভত  ফাউন্ডাযীয়ার দনভ যাণ প্রকদল্পয কাজ সুষু্ঠবাদফ ম্পন্ন কযায রদক্ষয াংদিষ্ট উদজরা দনফ যাী অদপায 

 কাযী কদভনায (ভূদভ)গণদক দনয়দভত দযদ যন তকয দৃদষ্ট যাখায জন্য দনদদ যনা প্রদান কযা দরা। 
 

  



=১৯= 

 

২৪। জযকড য  জযদজস্টায াংযক্ষণ াংক্রান্ত : 

 বায় ভূদভ ব্যফস্থানায জযকড য  জযদজস্টায ব্যফায এফাং তা মথামথ দনয়দভ াংযক্ষদণয উয গুরুত্ব আদযা কযা য়। এ দফলদয় বায় 

দফস্তাদযত আদরাচনা য় এফাং জযকড য  জযদজস্টায াংযক্ষদণয জন্য দননফদণ যত দনদদ যনা প্রদান কযা য়।  

(ক) জেঁড়া  ব্যফায অনুদমাগী জযদজস্টায-১ এয তাদরকা প্রণয়ন কদয দাদখর কযদত দফ।  

(খ)  জেঁড়া  ব্যফাদয অনুদমাগী জযদজস্টায-২ পুনগ যঠন কযায প্রদয়াজনীয় দদক্ষ গ্রণ কযদত দফ।  

(গ) ায়যাত জযদজস্টাদয াট-জদযদপযী নম্বয  জভৌজা, খদতয়ান নাং, দাগ নাং, দযভাণ দরদফদ্ধ কদয ইজাযা াংক্রান্ত তথ্য দরদফদ্ধ কযদত 

দফ।  

(ঘ) দফবাগীয় কদভনায, যাংপুয দফবাগ, যাংপুয ভদাদদয়য দনদদ যনাভদত চাদিনা দবটা জযদজস্টায নতযী কদয তথ্য াংযক্ষণ কযদত দফ।  

(ঙ) যকাযী খা জদভ জযদজস্টায-৮ এ ফদিাফস্ত জকদয কর তথ্য দরদফদ্ধ কদয ারনাগাদ কযদত দফ।  

(চ) জযদজস্টায-৯ এয অনুদভাদদত নাভজাযী জকদয জভৌজাদবদিক খদতয়াদনয ক্রদভক/জাদডাং এয ক্রদভক অনুমায়ী ফাদন্ডর প্রস্িত কদয 

ঠিকবাদফ াংযক্ষণ  ব্যফায কযদত দফ।  

(ছ) জযদজস্টায ১২-এ জজরা কাম যারয় দত অনুদভাদদত ফদিাফস্ত জকদয নম্বয তথ্য দরদফদ্ধ কদয জযদজস্টাযটি ারনাগাদ কযদত দফ।   

(জ) অদ যত ম্পদিয জযদজস্টায-২ এ ঠিকবাদফ দাদফ দনধ যাযণপূফ যক আদায় কযদত দফ। 

(ঝ) কর উদজরা ভূদভ অদপদ অন্যান্য জযদজস্টাদযয ন্যায় (১) ভাস্টায জযদজস্টায (২) পাইর ইনদডক্স জযদজস্টায (৩) গাড য পাইর (৪) 

পদযায়াড ডাদয়দয ব্যফায  মথা দনয়দভ াংযক্ষণ কযদত দফ।  

(ঞ) অদডট আদিয ব্রডীট জফাফ মথামথ দনয়দভ প্রস্িত কদয  মথাভদয় দাদখর কযদত দফ।  

(ট) দযদ যদনয দনদদ যনায আদরাদক মথামথ দনয়দভ অগ্রগদত প্রদতদফদন প্রস্তুত কদয মথা ভদয় কর্তযদক্ষয ফযাফদয দাদখর কযদত দফ।  

(ঠ) দফদবন্ন দফলদয় প্রদতদফদন দনদদ যষ্ট ভয়ীভায ভদে দাদখদরয জন্য াংদিষ্ট কাযীদদয পদযায়াড য ডাদয়দয ব্যফায কযায দনদদ যনা জদয়া 

য়। 

(ড) নত্রভাদক দযদাট যমূ দনধ যাদযত তাদযদখয ভদে জপ্রযদণয জন্য দফবাগীয় কদভনায ভদাদয় দনদদ যনা প্রদান কদযন। 

(ঢ) ফাদল যক কভ যদযকল্পনা (APA) অনুমায়ী মথাভদয় রক্ষভাত্রা পূযদণয জন্য কাযী কদভনায (ভূদভ)গণদক দনদদ যনা প্রদান কযা য়। 

(ণ) উদজরা ভূদভ অদপ কর্তযক নাভজাযী জফা প্রদান াংক্রাদন্ত ভদন্ত্রদযলদ দফবাদগয ৫১টি দনদদ যনা ফাস্তফায়ন দফলদয় প্রদত দতন ভা য 

প্রদতদফদন জপ্রযদণয জন্য কাযী কদভনায (ভূদভ)গণদক অনুদযাধ কযা য়। 

(ত) উদজরা ভূদভ অদপ  ইউদনয়ন ভূদভ অদপদয নদথদত দডদজটার নম্বয ব্যফাদযয জন্য কাযী কদভনায (ভূদভ)গণদক অনুদযাধ কযা 

য়। 

(থ) ভস্ত দচঠিত্র উদজরা দনফ যাী অদপাদযয ভােদভ জপ্রযণ কযদত দফ। 

(দ) ভূদভ ভন্ত্রণারদয়য উন্নয়ন ফাদজদট ১৩টি প্রকদল্পয কাজ চরদছ। কাজগুদরা বারবাদফ ভদনটদযাং কযায জন্য কর উদজরা দনফ যাী অদপায 

 কাযী কদভনায (ভূদভ)গণদক অনুদযাধ কযা য়। 

(ধ) উদজরা নদী যক্ষা কদভটিয বা দনদয়াদভত কযায জন্য কর কাযী কদভনায (ভূদভ)জক অনুদযাধ কযা য়। 

(ন) গাইডরাইন অনুযদণ ভদডর ভদজদদয প্রস্তাফ উদজরা দনফ যাী অদপায, কাাদযার  দচদযযফিযদক দ্রুত জপ্রযদণয জন্য অনুদযাধ কযা 

য়। 

() উদজরা দযলদদয ভন্বয় বায় ভদডর ভদজদ দনভ যাদণয দফলদয় দদ্ধান্ত গ্রণপূফ যক বায কাম যদফফযণী জপ্রযদণয জন্য াংদিষ্ট উদজরা 

দনফ যাী অদপাযগণদক অনুদযাধ কযা য়। 

(প) যকাদয খাজদভ জযদজস্টায VIII নতযীয রদক্ষয টিভ গঠদনয জন্য কাযী কদভনায (ভূদভ)গণদক অনুদযাধ কযা য়। 

 

দদ্ধান্ত : কর কাযী কদভনায (ভূদভ) এফাং ইউদনয়ন ভূদভ কাযী কভ যকতযাদক উদেদখত দনদদ যনা প্রদতারদনয জন্য অনুদযাধ কযা য়। 

  

 বায় আয জকান আদরাচনা না থাকায় বাদত কর্তযক উদস্থত কর দস্যদক ধন্যফাদ জাদনদয় বায কাম যক্রভ ভাপ্ত জঘালণা কযা য়। 

 

 

স্বাক্ষদযত/- 

(ড. আবু নঈভ মুাম্মদ আফদুছ ছবুয) 

জজরা প্রাক 

দদনাজপুয। 

জপান নাং-০৫৩১-৬৫০০১ (অদপ) 

dcdinajpur@mopa.gov.bd 

  

  



=২০= 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জজরা প্রাদকয কাম যারয়, দদনাজপুয। 

 (এ,এাখা) 

www.dinajpur.gov.bd 

 

স্মাযক নাং-০৫.৫৫.২৭০০.০১১.০৩.০৩৪.১৮-                                            তাদযখ : 

       নচত্র ১৪২৪ ফঙ্গাব্দ

      এদপ্রর ২০১৮ দিষ্টাব্দ
 

 

অনুদরদ : দয়   অফগদত/অফগদত  প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য। 

 
 

১। ভদন্ত্রদযলদ দচফ, ভদন্ত্রদযলদ দফবাগ, ফাাংরাদদ দচফারয়, ঢাকা। 

২।  দদনয়য দচফ, অথ য দফবাগ, অথ য ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ দচফারয়, ঢাকা। 

৩। দচফ, ভূদভ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ দচফারয়, ঢাকা । 

৪। জচয়াযম্যান, ভূদভ াংস্কায জফাড য, ১৪১-১৪৩, ভদতদঝর ফা/এ, ঢাকা।  

৫। দফবাগীয় কদভনায, যাংপুয দফবাগ, যাংপুয। 

৬। জজানার জদটরদভন্ট অদপায, দদনাজপুয অঞ্চর, দদনাজপুয।  

৭। উ-ভূদভ াংস্কায কদভনায, যাংপুয দফবাগ, যাংপুয। 

৮। অদতদযক্ত জজরা প্রাক(াদফ যক)/(যাজস্ব)/(দক্ষা  আইদটি), দফজ্ঞ অদতদযক্ত জজরা ম্যাদজদেট, দদনাজপুয । 

৯। উদজরা দনফ যাী অদপায, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (কর), দদনাজপুয । 

১০। জনজাযত জডপুটি কাদরক্টয/জযদবদনউ জডপুটি কাদরক্টয/ভূদভ অদধগ্রণ কভ যকতযা/জজনাদযর াটি যদপদকট অদপায, দদনাজপুয। 

১১। কাযী কদভনায (ভূদভ), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , (কর), দদনাজপুয ।  

১২। কাযী কদভনায, ভাদপজখানা/ কাযী কদভনায, আয,এভ াখা, কাদরক্টদযট, দদনাজপুয।  

১৩।  কাযী কদভনায, আইদটি। তাদক কাম যদফফযণীটি দয়ফ াইদট প্রকাদয জন্য অনুদযাধ কযা দরা।   

১৪। কাযী কদভনায (জগানীয়), দদনাজপুয। জজরা প্রাক ভদাদদয়য দয় অফগদতয জন্য। 

১৫।  দফজ্ঞ দজদ/দবদ জকৌসুরী, দদনাজপুয । 

১৬। উ-কাযী প্রদকৌরী, এ,এ াখা, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, দদনাজপুয। 

১৭। দাফ তত্ত্বাফধায়ক (যাজস্ব), দদনাজপুয। 

 

 

স্বাক্ষদযত/- 

 (জভাঃ ভাবুবুয যভান) 

অদতদযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

দদনাজপুয । 

জপান নাং-০৫৩১-৬৫০৭৭। 

  

  

http://www.dinajpur.gov.bd/


=২১= 
 

    দযদষ্ট -ক’’ 

বায় উদস্থত দস্যবৃি (স্বাক্ষদযয ক্রভানুাদয) : 

০১. জনাফ জভাঃ ভাবুবুয যভান, অদতদযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব), দদনাজপুয। 

০২. জনাফ জভাঃ াযয়ায জভাদ যদ, উদজরা দনফ যাী অদপায, জফাচাগঞ্জ, দদনাজপুয। 

০৩. জনাফ জভাঃ নাদভ আদভদ, উদজরা দনফ যাী অদপায, কাাদযার, দদনাজপুয। 

০৪. জনাফ জভাাম্মদ আরভ জাদন, উদজরা দনফ যাী অদপায, ফীযগঞ্জ, দদনাজপুয। 

০৫. জনাফ তযপদায ভামুদুয যভান, উদজরা দনফ যাী অদপায, াফ যতীপুয, দদনাজপুয।  

০৬. জনাফ জদফাাংশু কুভায দাং, জযদবদনউ জডপুটি কাদরক্টয, দদনাজপুয। 

০৭. জনাফ জদফাাংশু কুভায দাং, ভূদভ অদধগ্রণ কভ যকতযা দদনাজপুয। 

০৮. জনাফ য়াদদা খানভ, জজনাদযর াটি যদপদকট অদপায, দদনাজপুয। 

০৯. জনাফ য়াদদা খানভ, কাযী কদভনায, জযদবদনউ মুদন্সখানা, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, দদনাজপুয। 

১০. জনাফ জভা. আপতাবুজ্জাভান-আর-ইভযান, বাযপ্রাপ্ত কভ যকতযা, জযকড যরুভ াখা, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, দদনাজপুয। 

১১. জনাফ নাজমুন নাায, কাযী কদভনায (ভূদভ), দফযর, দদনাজপুয দক্ষ াদব যয়ায। 

১২. জভাঃ জভজফাউর কদযভ, কাযী কদভনায (ভূদভ), দচদযযফিয, দদনাজপুয। 

১৩. আবু তাদয জভাঃ াভসুজ্জাভান, কাযী কদভনায (ভূদভ), াফ যতীপুয, দদনাজপুয। 

১৪. জনাফ জভাঃ এনামুর ক, কাযী কদভনায (ভূদভ), দফযাভপুয, দদনাজপুয।  

১৫. জনাফ জভাঃ আযাপাত জাদন, কাযী কদভনায (ভূদভ), নফাফগঞ্জ, দদনাজপুয। 

১৬. জনাফ জভাঃ নজরুর ইরাভ, উ-কাযী প্রদকৌরী, এ,এ াখা, কাদরক্টদযট, দদনাজপুয। 

১৭. জনাফ জভাঃ খদরলুয যভান, দাফ তত্ত্বাফধায়ক (যাজস্ব), দদনাজপুয। 

১৮. জনাফ ভীয জভাঃ ইউসুপ আরী, দফজ্ঞ যকাযী জকৌশুরী, দদনাজপুয। 

১৯. দফজ্ঞ জকৌশুরী, অদ যত ম্পদি  ফাড়ী, দদনাজপুয। 

 

   দযদষ্ট খ'  

  বায় অনুদস্থত দস্য : 

 

০১. জজানার জদটরদভন্ট অদপায, দদনাজপুয। 

০২. জনাফ জভাঃ দপরুজুর ইরাভ, উদজরা দনফ যাী অদপায, দদনাজপুয দয, দদনাজপুয। 

০৩. জনাফ এ,দফ,এভ যন কফীয, উদজরা দনফ যাী অদপায, দফযর, দদনাজপুয।  

০৪. আদভদ ভাবুফ-উর-ইরাভ, উদজরা দনফ যাী অদপায, খানাভা, দদনাজপুয। 

০৫. জনাফ জভাঃ জগারাভ যব্বানী, উদজরা দনফ যাী অদপায, দচদযযফিয, দদনাজপুয।  

০৬. জনাফ জভাঃ আব্দু ারাভ জচৌধুযী, উদজরা দনফ যাী অদপায, পৄরফাড়ী, দদনাজপুয । 

০৭. জনাফ জভাঃ জতৌদদুয যভান, উদজরা দনফ যাী অদপায, দফযাভপুয, দদনাজপুয। 

০৮. জনাফ জভাঃ ভদউয যভান, উদজরা দনফ যাী অদপায, নফাফগঞ্জ, দদনাজপুয। 

০৯. জনাফ টি এভ এ ভদভন, উদজরা দনফ যাী অদপায, জঘাড়াঘাট, দদনাজপুয। 

১০. জনাফ জভাঃ জভজফাউর জাদন, কাযী কদভনায (ভূদভ), দদনাজপুয দয, দদনাজপুয। 

১১. জনাফ দফদযাদা যানী যায়, কাযী কদভনায (ভূদভ), ফীযগঞ্জ, দদনাজপুয। 

১২. জনাফ জভাঃ জাদরভান আরী, কাযী কদভনায (ভূদভ), খানাভা, দদনাজপুয। 

১৩. জনাফ জভাাঃ শুকদযয়া াযবীন, উদজরা দনফ যাী অদপায, াদকভপুয, দদনাজপুয।  
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