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দিনাজপুর জজলার দিনাজপুর জজলার জেপ্টেম্বরজেপ্টেম্বর,,  ২০১২০১৭৭  মাপ্টেরমাপ্টের  ((৯৯মম  েভা) েভা) জজলা কৃদি খােজদম জজলা কৃদি খােজদম   

ব্যবস্থাপনা ও ব্যবস্থাপনা ও বপ্টদাবস্তবপ্টদাবস্ত  কদমটি েভার কার্ যদববরণীকদমটি েভার কার্ যদববরণী::  
 

েভাপদি  : মীর খায়রুল আলম 

    জজলা প্রশােক, দিনাজপুর। 

েভার িাদরখ : ২৪ জেপ্টেম্বর, ২০১৭ দি.। 

আপ্টলাচ্য মাে : আগস্ট, ২০১৭ দি.। 

েভার েময় : দুপুর ১২.৩০ ঘটিকা। 

েভার স্থান  : জজলা প্রশােপ্টকর েভা কক্ষ। 
 

উপদস্থদি  : েভায় উপদস্থি এবং অনুপদস্থি েিস্যগপ্টণর িাদলকা পেভায় উপদস্থি এবং অনুপদস্থি েিস্যগপ্টণর িাদলকা পদরদশষ্ট দরদশষ্ট ‘‘কক’’  ও ও ‘‘খখ’’।।  

 

  েভাপদি কর্তযক উপদস্থি েিস্যবৃদপ্টক স্বাগি জাদনপ্টয় েভা শুরু করা হয়। েভার প্রারপ্টে জরদভদনউ জেপুটি কাপ্টলক্টর কর্তযক 

েভাপদির অনুমদিক্রপ্টম গি েভার কার্ যদববরণী পাঠ কপ্টর জশানাপ্টনা হয়। জকান েংপ্টশাধনী না থাকায় িা দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অিঃপর এপ্টজন্ডা 

দভদিক  দনপ্টনাক্ত আপ্টলাচ্না অনুদিি হয় ও দেদ্ধান্তেমূহ গৃহীি হয়। 

 

০২।  উপপ্টজলাওয়ারী কৃদি খােজদম ব্যবস্থাপনা ও বপ্টদাবস্ত কদমটির েভা অনুিান:  
 

  জরদভদনউ জেপুটি কাপ্টলক্টর কর্তযক েভায় জানাপ্টনা হয় জর্, এ মাপ্টে দিনাজপুর েির, দবরল, জবাচ্াগঞ্জ, কাহাপ্টরাল, বীরগঞ্জ, 

খানোমা, দচ্দররবদর, পাব যিীপুর, দবরামপুর, হাদকমপুর ও জঘাড়াঘাট উপপ্টজলা হপ্টি েভার কার্ যদববরণী পাওয়া জগপ্টে এবং ফুলবাড়ী ও 

নবাবগঞ্জ উপপ্টজলা হপ্টি েভার কার্ যদববরণী পাওয়া র্ায়দন। প্রদি মাপ্টে উপপ্টজলা কৃদি খােজদম ব্যবস্থাপনা ও বপ্টদাবস্ত কদমটির েভা কপ্টর ১০ 

িাদরপ্টখর মপ্টে কার্ যদববরণী েংদিষ্ট েকল কার্ যালপ্টয়/মন্ত্রণালপ্টয় জপ্ররণ অব্যাহি রাখার জন্য েভাপদি কর্তযক েংদিষ্ট েকপ্টলর দৃদষ্ট আকি যণ 

করা হয়।  
 

দেদ্ধান্ত দেদ্ধান্ত ২২..ক:ক:  উপপ্টজলা কৃদি খােজদম ব্যবস্থাপনা ও বপ্টদাবস্ত কদমটির েভা দনয়দমি করপ্টি হপ্টব এবং প্রদি মাপ্টের ১০ িাদরপ্টখর মপ্টে 

কার্ যদববরণী েংদিষ্ট েকল কার্ যালপ্টয়/মন্ত্রণালপ্টয় জপ্ররণ করপ্টি হপ্টব। পাশাপাদশ rdcdnj@gmail.com  জমইল এ  েভার 

কার্ যদববরণী জপ্ররপ্টণর জন্য বলা হয়।  
  

বাস্তবাবাস্তবায়প্টনয়প্টন::  উপপ্টজলা দনব যাহী অদিোর ও েহকারী কদমশনার (ভূদম), (েকল), দিনাজপুর। 

 

০৩। বাদি যক কম য েম্পািন চুদক্ত অনুর্ায়ী ২০১৭-১৮ অর্ থ বছরর কৃদি খােজদম বপ্টদাবস্ত সংক্রান্ত অগ্রগতি:  

 েভায় জরদভদনউ জেপুটি কাপ্টলক্টর, দিনাজপুর কর্তযক জানাপ্টনা হয় জর্, বাদি যক কম যেম্পািন চুদক্ত (Annual 

Performance Agreement) অনুর্ায়ী ২০১৭-১৮ অথ য বেপ্টর এ জজলায় জমাট ৬৬০ টি প্রকৃি ভূদমহীন পদরবারপ্টক ৫৮.৫২ একর 

দনস্কন্টক কৃদি খােজদম বপ্টদাবস্ত প্রিাপ্টনর লক্ষযমাত্রা রপ্টয়প্টে। এ প্রেপ্টে অদিদরক্ত জজলা প্রশােক (রাজস্ব), দিনাজপুর বপ্টলন আগস্ট, ২০১৭ 

মাে পর্ যন্ত জমাট ১৬৯ টি ভূদমহীন পদরবারপ্টক ৯.২১২৫ একর কৃদি খােজদম বপ্টদাবস্ত প্রিান করা হপ্টয়প্টে। বাদি যক কম যেম্পািন চুদক্ত অনুর্ায়ী 

েরকাপ্টরর লক্ষযমাত্রা অজযন করপ্টি হপ্টল বপ্টদাবস্ত প্রিাপ্টনর কার্ যক্রম আরও বাড়াপ্টি হপ্টব। অদিদরক্ত জজলা প্রশােক (রাজস্ব) আরও বপ্টলন 

২০১৭-১৮ অথ য বেপ্টর উপপ্টজলা দভদিক দনপ্টনাক্ত েপ্টক উদিদখি পদরমাণ বপ্টদাবস্ত নদথ জপ্ররপ্টণর লক্ষযমাত্রা দনধ যারণ কপ্টর জিয়া হপ্টয়প্টে। উক্ত 

লক্ষযমাত্রা অজযপ্টনর লপ্টক্ষয প্রদি মাপ্টে উপপ্টজলা হপ্টি বপ্টদাবস্ত নদথ জপ্ররপ্টণর জন্য েংদিষ্ট েকলপ্টক পরামশ য প্রিান করা হয়। অিঃপর েপ্টক 

বদণ যি ২০১৭-১৮ অথ যবেপ্টর বাদি যক কম যেম্পািন চুদক্ত অনুর্ায়ী বপ্টদাবস্ত নদথ জপ্ররপ্টণর জন্য েকল উপপ্টজলা দনব যাহী অদিোর ও েহকারী 

কদমশনার (ভূদম) গণপ্টক েভাপদি কর্তযক দনপ্টি যশনা প্রিান করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্ থবছরর বাতষ থক কর্ থ সম্পাদন চুতি অনুযায়ী উপরেলাওয়ারী 

লক্ষ্যর্াত্রা ও অগ্রগদি তনম্নরূপ: 

েক 

২০১৭-১৮ অথ যবেপ্টর উপপ্টজলা ওয়াদর লক্ষযমাত্রা ও কবুদলয়ি জরদজপ্টেশপ্টনর অগ্রগদি: 
 

ক্রঃ 

নং 

উপপ্টজলার 

নাম 

দনষ্কন্টক 

খােজদমর 

পদরমান 

(একর) 

২০১৭-১৮ অথ য 

বেপ্টর বাদি যক কম য 

েম্পািন চুদক্তপত্র 

অনুর্ায়ী উপপ্টজলা 

ওয়ারী বপ্টদাবস্ত নদথ 

জপ্ররপ্টণর লক্ষযমাত্রা 

২০১৭-১৮ অথ য 

বেপ্টর বাদি যক কম য 

েম্পািন চুদক্তপত্র 

অনুর্ায়ী উপপ্টজলা ওয়ারী  

বপ্টদাবস্ত প্রিানপ্টর্াগ্য 

জদমর লক্ষযমাত্রা (একর) 

০১/০৭/২০১৭ হপ্টি 

৩১/০৮/২০১৭ দি. 

িাদরখ পর্ যন্ত 

উপপ্টজলা ওয়াদর 

বপ্টদাবস্তকৃি নদথর 

েংখ্যা 

০১/০৭/২০১৭ হপ্টি 

৩১/০৮/২০১৭ দি. 

িাদরখ পর্ যন্ত 

উপপ্টজলা ওয়াদর 

বপ্টদাবস্তকৃি জদমর 

পদরমাণ (একর) 

০১/০৭/২০১৭ 

হপ্টি 

৩১/০৮/১৭ দি. 

পর্ যন্ত কবুদলয়ি 

জরদজদস্টর 

েংখ্যা 

আপ্টলাচ্য মাপ্টে 

উপপ্টজলা হপ্টি প্রাপ্ত 

নদথর 

েংখ্যা 

জদমর 

পদরমাণ 

(একর) 

১ েির ৩১৫.০৮৯৫ ৭০ ৪.৫০ ৪৪ ০.৫৫ - - - 

২ দবরল ৩৯.৩৪৫০ ৪০ ৩.২০ ২৫ ২.০০ - - - 

৩ জবাচ্াগঞ্জ ১৬.৭৯ ২৫ ৩.৫০ - - - - - 

৪ কাহাপ্টরাল ১৬৭.৯৪৫০ ৭৫ ৬.০০ ৩৯ ১.৯৫ - - - 

৫ বীরগঞ্জ ৪৯৮.৪৩৯০ ৭০ ৮.০০ ০৩ ০.৩৯ - - - 

৬ খানোমা ১৪৬.৩৯ ৫০ ৫.০০ - - - - - 

৭ দচ্দররবদর ৬৫.৫৫৮৫ ৪০ ৩.১০ ১৫ ১.০৮ - - - 

৮ পাব যিীপুর ৫৩.৭৫ ৮০ ৪.৫২ - - - - - 

৯ ফুলবাড়ী ৮.৭৩ ৫০ ৫.০০ - - - - - 

১০ নবাবগঞ্জ ২৮৬.৯১৮ ৫০ ৫.০০ - - - - - 

১১ দবরামপুর ৮২.২৮৫০ ৩০ ৪.২০ - - - ০১ ০.০৩ 

১২ হাদকমপুর ৪৯.২২ ৪০ ৩.০০ ৩০ ১.৫০ - - - 

১৩ জঘাড়াঘাট ২৪৪.৮৫২৫ ৪০ ৩.৫০ ১৩ ১.৭৪২৫ - - - 

জমাট=জমাট=  ১৯১৯৭৫৭৫..৩১২৫৩১২৫  ৬৬০৬৬০  ৫৮.৫২৫৮.৫২  ১৬৯১৬৯  ৯.২১২৫ - ০১ ০.০৩ 
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=০২= 

 

দেদ্ধান্ত ৩.ক: ২০১৭-১৮ অথ য বেপ্টর বাদি যক কম য েম্পািন চুদক্ত অনুর্ায়ী উপপ্টরাক্ত েক জমািাপ্টবক উপপ্টজলাওয়ারী উপ্টিদখি েংখ্যক প্রকৃি 

ভূদমহীন পদরবারপ্টক কৃদি খােজদম বপ্টদাবস্ত প্রিাপ্টনর লপ্টক্ষয প্রস্তাব জপ্ররপ্টণর দেদ্ধান্ত গৃহীি হয় এবং েকল উপপ্টজলা হপ্টি প্রদি 

মাপ্টে বপ্টদাবস্ত প্রস্তাব জপ্ররপ্টনর জন্য েংদিষ্ট উপপ্টজলা দনব যাহী অদিোর ও েহকারী কদমশনার (ভূদম), দিনাজপুরপ্টক অনুপ্টরাধ 

করা হয়। 

 

বাস্তবাবাস্তবায়প্টনয়প্টন::  উপপ্টজলা দনব যাহী অদিোর ও েহকারী কদমশনার (ভূদম), (েকল), দিনাজপুর । 

 

০০৪৪।।  কৃদি খােজদম বপ্টদাবস্ত প্রকৃদি খােজদম বপ্টদাবস্ত প্রস্তাব স্তাব েংক্রান্তেংক্রান্ত:: জরদভদনউ জেপুটি কাপ্টলক্টর কর্তযক েভায় জানাপ্টনা হয় জর্, এ মাপ্টে দবরামপুর উপপ্টজলা 

হপ্টি ০১ (এক) টি নদথপ্টি কৃদি খােজদম বপ্টদাবস্ত েংক্রান্ত প্রস্তাব পাওয়া জগপ্টে। প্রাপ্ত িথ্য দননরূপ: 
 

উপপ্টজলার 

নাম 

প্রাপ্ত নদথর 

েংখ্যা 
নদথর দববরণ মন্তব্য 

দবরামপুর ০১ 

এ মাপ্টে দবরামপুর উপপ্টজলা হপ্টি কৃদি খােজদম বপ্টদাবস্ত েংক্রান্ত 

XII/৪৮/২০১৬-১৭ নং ০১ টি নদথ অনুপ্টমািপ্টনর জন্য পাওয়া র্ায়। র্াচ্াই অপ্টন্ত 

নদথটি র্থার্থ পাওয়া র্ায় (দবস্তাদরি পদরদশষ্ট-‘গ’)। 

দবস্তাদরি পদরদশষ্ট ‘গ’ 

জি দলদপবদ্ধ রপ্টয়প্টে। 

 

 

প্রাপ্ত নদথর দবিপ্টয় েভায় দবস্তাদরি আপ্টলাচ্না করা হয়। দবস্তাদরি আপ্টলাচ্নাপ্টন্ত উপপ্টজলা হপ্টি প্রাপ্ত নদথটি েঠিক থাকায় অনুপ্টমািপ্টনর দবিপ্টয় 

েকপ্টল একমি জপািণ কপ্টরন। অিঃপর দননরূপ দেদ্ধান্ত গৃহীি হয়। 

 

দেদ্ধান্ত: ৪.ক: দবরামপুর উপপ্টজলার ০১ টি (পদরদশষ্ট-গ) বপ্টদাবস্ত নদথ অনুপ্টমািপ্টনর দবিপ্টয় েব যেম্মদিক্রপ্টম দেদ্ধান্ত গৃহীি হয়। 

 

বাস্তবায়প্টনবাস্তবায়প্টন:: জরদভদনউ জেপুটি কাপ্টলক্টর, দিনাজপুর। 

 

০৫।   বপ্টদাবস্তবপ্টদাবস্তকৃি কৃদিকৃি কৃদি  খাখােজদমর কবুদলয়ি িদলল ও জরদজেজদমর কবুদলয়ি িদলল ও জরদজদেদে  প্রিান েংপ্রিান েংক্রান্তক্রান্ত::  
 

 েভায় জরদভদনউ জেপুটি কাপ্টলক্টর কর্তযক জানাপ্টনা হয় জর্, বপ্টদাবপ্টস্তর পরবিী প্রধান কাজ হপ্টে কবুদলয়ি িদলল ও জরদজদে 

েম্পািন করা। ২০১৬-১৭ অথ য বেপ্টর এ জজলায় জমাট ৬৭৩ টি প্রকৃি ভূদমহীন পদরবারপ্টক ৬৯.০৪ একর দনস্কন্টক কৃদি খােজদম বপ্টদাবস্ত প্রিান 

করা হপ্টয়প্টে। এ প্রেপ্টে অদিদরক্ত জজলা প্রশােক (রাজস্ব), দিনাজপুর ২০১৬-১৭ অথ য বেপ্টর বপ্টদাবস্ত প্রিানকৃি অবদশষ্ট জদমর িখল হস্তান্তর, 

কবুদলয়ি জরদজপ্টেশন, নামজাদর, জমাখাদরজ ও নামজাদর অনুর্ায়ী েংদিষ্ট জরকে য হালনাগািকরণ েংক্রান্ত কার্ যক্রম আগামী ০১ মাপ্টের মপ্টে 

েম্পন্ন কপ্টর উপপ্টজলাওয়াদর দনপ্টনর েক জমািাপ্টবক িথ্য জপ্ররপ্টণর জন্য পরামশ য প্রিান কপ্টরন। েভাপদি জানান, জজলা কদমটি কর্তযক 

অনুপ্টমাদিি ২০১৬-১৭ অথ য বেপ্টর বপ্টদাবস্ত প্রিানকৃি অবদশষ্ট জদমর িখল হস্তান্তর, কবুদলয়ি জরদজপ্টেশন, নামজাদর, জমাখাদরজ ও নামজাদর 

অনুর্ায়ী েংদিষ্ট জরকে য হালনাগািকরণ েংক্রান্ত কার্ যক্রম আগামী ০১ মাপ্টের মপ্টে েম্পন্ন কপ্টর উপপ্টজলাওয়াদর দনপ্টনর েক জমািাপ্টবক িথ্য 

জপ্ররপ্টণর জন্য েকল েহকারী কদমশনার (ভূদম) গপ্টণর দৃদষ্ট আকি যণ করা হয়। অিঃপর দবস্তাদরি আপ্টলাচ্নায় দননরূপ দেদ্ধান্ত গৃহীি হয়। 
 

২০১৬-১৭ অথ যবেপ্টর উপপ্টজলাওয়াদর বপ্টদাবস্তকৃি জদমর কবুদলয়ি জরদজপ্টেশনেহ েংদিষ্ট জরকে য েংপ্টশাধপ্টনর অগ্রগদি: 

ক্রদমক 

নং 

উপপ্টজলার নাম ২০১৬-১৭ অথ যবেপ্টর 

অনুপ্টমাদিি জমাট 

বপ্টদাবস্তকৃি নদথর েংখ্যা 

কবুদলয়ি 

জরদজপ্টেশপ্টনর 

েংখ্যা 

নামজাদর, 

জমাখাদরপ্টজর 

েংখ্যা 

নামজাদর অনুর্ায়ী 

েংদিষ্ট জরকে য 

হালনাগাপ্টনর েংখ্যা 

িখল 

হস্তান্তপ্টরর 

েংখ্যা 

িাদখলা 

প্রিাপ্টনর 

েংখ্যা 

মন্তব্য 

১ দিনাজপুর েির ৩৮ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০  

২ দবরল ৪১ ৪১ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০  

৩ জবাচ্াগঞ্জ ১৬ ১৪ ১৪ ১৪ ১৪ ১৪  

৪ কাহাপ্টরাল ৭৬ ৭৩ ৭৩ ৭৩ ৭৩ ৭৩  

৫ বীরগঞ্জ ৭৭ ৪৪ ০৫ ০৫ ৭৭ ০৫  

৬ খানোমা ১০১ ৬৩ ৪৫ ৪৫ ৬৩ ৪৫  

৭ দচ্দররবদর ২৮ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০  

৮ পাব যিীপুর ৮৪ ৭৫ ৭৫ ৭৫ ৭৫ ৭৫  

৯ ফুলবাড়ী ৭৫ ৫৬ ৫৬ ৫৬ ৫৬ ৫৬  

১০ নবাবগঞ্জ ৪৫ ৪৫ ৩৩ ৩৩ ৪৫ ৩৩  

১১ দবরামপুর ৪৬ ২২ ১৫ ১৫ ২২ ১৫  

১২ হাদকমপুর ২০ ২০ - - ২০ -  

১৩ জঘাড়াঘাট ২৬ ০৬ - - ০৬ -  

জমাট= ৬৭৩ ৪৯৯ ৩৯৬ ৩৯৬ ৫৩১ ৩৯৬  

 

দেদ্ধাদেদ্ধান্তন্ত--৫৫..কক:  এ জজলার ২০১৬-১৭ অথ য বেপ্টর বপ্টদাবস্ত প্রিানকৃি অবদশষ্ট জদমর িখল হস্তান্তর, কবুদলয়ি জরদজপ্টেশন, নামজাদর, 

জমাখাদরজ ও নামজাদর অনুর্ায়ী েংদিষ্ট জরকে য হালনাগািকরণ েংক্রান্ত কার্ যক্রম আগামী ০১ মাপ্টের মপ্টে েম্পন্ন কপ্টর 

উপপ্টজলাওয়াদর িথ্য উপদরদিদখি েক জমািাপ্টবক জপ্ররপ্টণর দেদ্ধান্ত েব যেম্মদিক্রপ্টম গৃহীি হয়। 

 

বাস্তবায়বাস্তবায়প্টনপ্টন:: েহকারী কদমশনার (ভূদম) (েকল), দিনাজপুর। 
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০০৬৬।।  কৃদি খােজদম দচ্দিিকরণকৃদি খােজদম দচ্দিিকরণ  ও ও উদ্ধারউদ্ধার  েংক্রান্ত েংক্রান্ত ::  
  

  েভায় জরদভদনউ জেপুটি কাপ্টলক্টর কর্তযক জমৌজাওয়ারী বপ্টদাবস্তপ্টর্াগ্য দনষ্কন্টক খােজদমর িাদলকা প্রস্তুি কপ্টর উক্ত দনষ্কন্টক 

খােজদম জকউ অববধ িখপ্টল থাকপ্টল িা িখলমুক্ত কপ্টর ভূদমহীনপ্টির মপ্টে বপ্টদাবস্ত কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার অনুপ্টরাধ করা হয়। েভাপদি 

কর্তযক জানাপ্টনা হয় জর্, দনষ্কন্টক খােজদমর িাদলকা প্রস্তুি কপ্টর এবং অববধ িখলকৃি খােজদম িখলমুক্ত কপ্টর প্রকৃি ভূদমহীনপ্টির মপ্টে 

বপ্টদাবস্ত কার্ যক্রম অব্যাহি রাখপ্টি হপ্টব। অববধ িখলকৃি খােজদম উদ্ধাপ্টরর জক্ষপ্টত্র আইপ্টনর বাস্তব প্রপ্টয়াপ্টগর জন্য েভায় গুরুত্ব আপ্টরাপ করা 

হয়। 
 

দেদ্ধাদেদ্ধান্তন্ত ৬.(ক): বপ্টদাবস্তপ্টর্াগ্য দনষ্কন্টক খােজদমপ্টি জকউ অববধ িখপ্টল থাকপ্টল িা দ্রুি িখলমুক্ত কপ্টর ভূদমহীনপ্টির মপ্টে বপ্টদাবস্ত প্রিাপ্টনর 

 কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য েংদিষ্ট েকলপ্টক অনুপ্টরাধ করা হয়।   

 

দেদ্ধান্তদেদ্ধান্ত ৬.(খ): অববধ িখপ্টল থাকা খােজদম উদ্ধার এবং িাদলকা প্রস্তুিপূব যক েংরক্ষণ করােহ প্রকৃি ভূদমহীনপ্টির মাপ্টে বপ্টদাবপ্টস্তর কার্ যক্রম 

গ্রহণ করার দেদ্ধান্ত গৃহীি হয়। 

 

বাবাস্তবাস্তবায়প্টনয়প্টন:: উপপ্টজলা দনব যাহী অদিোর ও েহকারী কদমশনার (ভূদম), (েকল) দিনাজপুর। 

 

০০৭৭। ।   দেদলং বদহভূ যি জদম উদ্ধারদেদলং বদহভূ যি জদম উদ্ধার::  

 উপপ্টজলা ভূদম অদিেেমূহ জথপ্টক প্রাপ্ত প্রদিপ্টবিন পর্ যাপ্টলাচ্নায় জিখা র্ায় জর্, আপ্টলাচ্য মাপ্টে দেদলং বদহভূ যি জকান জদম উদ্ধার 

হয়দন। এ জক্ষপ্টত্র রাষ্ট্রীয় অদধগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর ১৫১(ঞ) ধারা অনুর্ায়ী পদরবার দনধ যারণ কপ্টর এবং পদরবাপ্টরর েিস্যপ্টির জজাি 

একীভূি কপ্টর দেদলং বদহভূ যি জদম উদ্ধাপ্টর িৎপর হওয়ার দবিপ্টয় েভাপদি কর্তযক দনপ্টি যশনা জিয়া হয়। এই দবিপ্টয় েকল ইউদনয়ন ভূদম 

েহকারী কম যকিযাপ্টক কার্ যকর ব্যবস্থা গ্রহপ্টণর দনপ্টি যশ প্রিাপ্টনর জন্য েকল উপপ্টজলা দনব যাহী অদিোর ও েহকারী কদমশনার (ভূদম) জক দনপ্টি যশনা 

প্রিান করা হয়। 
 

দেদ্ধাদেদ্ধান্তন্ত  ৭৭..কক::   দেদলং বদহভূ যি জদম উদ্ধার েংক্রান্ত অগ্রগদি প্রদিপ্টবিন প্রদি মাপ্টের ০২ িাদরপ্টখর মপ্টে দনধ যাদরি েপ্টক জপ্ররণ করপ্টি হপ্টব। 

 

বাস্তবায়প্টনবাস্তবায়প্টন:: েহকারী কদমশনার (ভূদম), (েকল), দিনাজপুর। 

 

০৮। দবদবধ আপ্টলাচ্না:দবদবধ আপ্টলাচ্না:  
  

 (১) এ মাপ্টে দিনাজপুর েির উপপ্টজলার XII/৫৯/২০১৫-১৬ নং ও জজলা কার্ যালপ্টয়র XII/৭৬/২০১৬-১৭ নং বপ্টদাবস্ত নদথ 

বাদিল েংক্রান্ত XIII/২৪৯/২০১৬-১৭ নং দবদবধ নদথ েিয় অনুপ্টমািপ্টনর জন্য পাওয়া র্ায়। নদথ পর্ যাপ্টলাচ্নায় জিখা র্ায়, জবনক দরয়াজুল 

ইেলাম, দপিা-নাদজর উদিন আহপ্টম্মি, োং-পুলহাট, দিনাজপুর েির, দিনাজপুর কর্তযক েির উপপ্টজলাধীন 
XII/৫৯/১৫-১৬

XII/৭৬/১৬-১৭
 নং বপ্টদাবস্ত 

জকেভুক্ত জখািমাধবপুর জমৌজার ১ নং খদিয়ানভুক্ত ১৬২৭ িাপ্টগ ০.০৫২৫ একর জদমর বপ্টদাবস্ত বাদিপ্টলর দবিপ্টয় আপ্টবিন করা হয়। 

িৎপ্টপ্রদক্ষপ্টি েংদিষ্ট ইউদনয়ন ভূদম েহকারী কম যকিযার দনকট প্রদিপ্টবিন চ্াওয়া হপ্টল দিদন প্রদিপ্টবিন িাদখল কপ্টরন। প্রদিপ্টবিন দৃপ্টষ্ট জিখা 

র্ায়, জনাব জমাঃ আলিাি জহাপ্টেন, দপিা-মৃি আনোর আলী ও িার স্ত্রী জমাোঃ আিোনা জবগম, োং-িদক্ষণ হদররামপুর, েির, দিনাজপুর 

এর নাপ্টম জজলা কার্ যালপ্টয়র XII/৭৬/২০১৬-১৭ নং জকপ্টে জখািমাধবপুর জমৌজার ১ নং খদিয়ানভুক্ত ১৬২৭ িাপ্টগ িলা ০.০৫২৫ একর জদম 

বপ্টদাবস্ত প্রিান করা হপ্টয়প্টে এবং ২৭/০৯/২০১৬ দি. িাদরপ্টখর ৮১৬৯ নং িদলপ্টল কবুদলয়ি জরদজদে হপ্টয় িার অনুকূপ্টল নামজাদর অনুপ্টমাদিি 

হপ্টয়প্টে। দকন্তু বপ্টদাবস্ত গ্রহীিা উক্ত জদমপ্টি জভাগিখপ্টল জনই। বপ্টদাবস্ত গ্রহীিা বপ্টদাবস্ত প্রাপ্ত জদমপ্টি জভাগিখপ্টল না থাকায় উক্ত বপ্টদাবস্ত 

জকে ২৪/০৩/২০১৭ দি. িাদরপ্টখর উপপ্টজলা কৃদি খােজদম ব্যবস্থাপনা ও বপ্টদাবস্ত কদমটির েভায় বাদিপ্টলর দেদ্ধান্তক্রপ্টম উপপ্টজলা দনব যাহী 

অদিোর, দিনাজপুর েির, দিনাজপুর ২১/০৫/২০১৭ দি. িাদরপ্টখর ১২২৪ নং স্মারপ্টক XIII/২৪৯/২০১৬-১৭ নং দবদবধ নদথপ্টি প্রস্তাব জপ্ররণ 

কপ্টরপ্টেন। প্রাপ্ত প্রস্তাব র্থার্থ থাকায় XII/৭৬/২০১৬-১৭ নং বপ্টদাবস্ত নদথ বাদিপ্টলর দনদমি XIII/২৪৯/২০১৬-১৭ নং দবদবধ নদথটি 

অনুপ্টমািপ্টনর দবিপ্টয় েকপ্টল একমি জপািণ কপ্টরন (দবস্তাদরি পদরদশষ্ট-ঘ এ দলদপবদ্ধ রপ্টয়প্টে)। 

 

দেদ্ধান্তদেদ্ধান্ত  ৮৮..১১::   দিনাজপুর েির উপপ্টজলাধীন পদরদশষ্ট-‘ঘ’ এ বদণ যি ০১ (এক) টি নদথভুক্ত জদমর বপ্টদাবস্ত বাদিপ্টলর দনদমি 

XIII/২৪৯/২০১৬-১৭ নং দবদবধ নদথ অনুপ্টমািপ্টনর দেদ্ধান্ত েব যেম্মদিক্রপ্টম গৃহীি হয়। 

 
 

 েভায় আর জকান আপ্টলাচ্েভায় আর জকান আপ্টলাচ্না না থাকায় েভাপদি না না থাকায় েভাপদি কর্তযক কর্তযক উপদস্থি েম্মাদনি েিস্যবৃদপ্টক ধন্যউপদস্থি েম্মাদনি েিস্যবৃদপ্টক ধন্যবাি জাদনপ্টয় েভার েমাদপ্ত জঘািণা বাি জাদনপ্টয় েভার েমাদপ্ত জঘািণা 

করা হয়।করা হয়।  

  
  

              স্বাক্ষদরি/-  

(মীর খায়রুল আলম)(মীর খায়রুল আলম)  

জজলা প্রশােক 

ও 

েভাপদি 

জজলা কৃদি খােজদম ব্যবস্থাপনা ও বপ্টদাবস্ত কদমটি 

দিনাজপুর। 
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গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাপ্টিশ েরকার 

জজলা প্রশােপ্টকর কার্ যালয়, দিনাজপুর। 

(এে এ শাখা) 

www.dinajpur.gov.bd 
 

স্মারক নং ০৫.৫৫.২৭০০.০৭.০১১.০০৬.১৭-২৮৪৩(৪১)                                                                        িাদরখ: ১২/১০/২০১৭ দি.। 

 

  অনুদলদপ েিয় অবগদিঅনুদলদপ েিয় অবগদি/অবগদি /অবগদি   ও প্রপ্টয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহপ্টণর জন্য ও প্রপ্টয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহপ্টণর জন্য জপ্ররণ করা হপ্টলাজপ্ররণ করা হপ্টলা::  

১। মদন্ত্রপদরিি েদচ্ব, মদন্ত্রপদরিি দবভাগ, বাংলাপ্টিশ েদচ্বালয়, ঢাকা। 

২। জনাব মপ্টনারঞ্জন শীল জগাপাল, মাননীয় েংেি েিস্য, দিনাজপুর-১ ও উপপ্টিষ্টা, জজলা কৃদি খাে জদম ব্যবস্থাপনা ও বপ্টদাবস্ত 

কদমটি,দিনাজপুর। 

৩। েদচ্ব, ভূদম মন্ত্রণালয়, বাংলাপ্টিশ েদচ্বালয়, ঢাকা। 

৪। জচ্য়ারম্যান, ভূদম েংস্কার জবাে য, দব আই েদিউ টি এ ভবন, ১৪১-১৪৩, মদিদেল বাদনদজযক এলাকা, ঢাকা।  

৫। দবভাগীয় কদমশনার, রংপুর দবভাগ, রংপুর।  

৬। পুদলশ সুপার, দিনাজপুর। 

৭। দবভাগীয় বন কম যকিযা, দিনাজপুর। 

৮। উপ-পদরচ্ালক, কৃদি েম্প্রোরণ অদধিপ্তর, দিনাজপুর। 

৯-২১। উপপ্টজলা দনব যাহী অদিোর.............................................(েকল), দিনাজপুর। 

২২-৩৪।  েহকারী কদমশনার (ভূদম).............................................(েকল), দিনাজপুর। 

৩৫। উপ-পদরচ্ালক, েমাজপ্টেবা অদধিপ্তর, দিনাজপুর। 

৩৬। েহকারী কদমশনার (প্টগাপনীয়), জজলা প্রশােপ্টকর কার্ যালয়,দিনাজপুর। জজলা প্রশােক মপ্টহািপ্টয়র েিয় অবগদির জন্য।  

৩৭-৩৮।  কৃিক েংগঠপ্টনর ০২ জন প্রদিদনদধ: 

(i) জনাব জমাঃ ইমিাি েরকার, দপিা- মরহুম আপ্টনায়ার েরকার, হাল োং- ঈিগাহ আবাদেক এলাকা, উপপ্টজলা-দিনাজপুর েির, 

জজলা- দিনাজপুর। 

(ii) জনাব জমাঃ খদিব উদিন আহাপ্টম্মি, দপিা- মরহুম গওহর আলী কদবরাজ, োং- খানপুর, হাল োং- ফুলবাড়ী বােট্যান্ড, উপপ্টজলা- 

দিনাজপুর েির, জজলা- দিনাজপুর। 

৩৯। জজলা কৃিক েমবায় েংগঠপ্টনর প্রদিদনদধ : 

             জনাব জমাোঃ রাদজয়া েরকার, স্বামী- মৃি মদিয়ার েরকার, গ্রাম-মািাোগর, উপপ্টজলা- দিনাজপুর েির, জজলা-দিনাজপুর। 

৪০। জজলা মুদক্তপ্টর্াদ্ধা েংগঠপ্টনর প্রদিদনদধ : 

জনাব জমাঃ হাদববুর রহমান, েহ-কমান্ডার, বাংলাপ্টিশ মুদক্তপ্টর্াদ্ধা েংেি, জজলা কমান্ড, মুদক্তপ্টর্াদ্ধা কমপ্টেক্স, আনদোগর, 

দিনাজপুর। 

৪১।  ভারপ্রাপ্ত কম যকিযা, আইদেটি শাখা, জজলা প্রশােপ্টকর কার্ যালয়, দিনাজপুর (ওপ্টয়ব জপাট যাপ্টল আপপ্টলাে করার জন্য)। 

 

 

 

          স্বাক্ষদরি/-

(‡`evsï Kzgvi wmsn) 

জরদভদনউ জেপুটি কাপ্টলক্টর 

ও 

েিস্য েদচ্ব 

জজলা কৃদি খােজদম ব্যবস্থাপনা ও বপ্টদাবস্ত কদমটি 

দিনাজপুর। 
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েভায় উপদস্থি েিস্যবৃদ (পদরদশষ্টেভায় উপদস্থি েিস্যবৃদ (পদরদশষ্ট--ক) (স্বাক্ষপ্টরর ক্রমানুোপ্টর)ক) (স্বাক্ষপ্টরর ক্রমানুোপ্টর)  

০১০১।।  জনাব মীর এ.দে দেদিক, পুদলশ পদরিশ যক, পুদলশ সুপার, দিনাজপুর এঁর পপ্টক্ষ। 

০২০২।।  জনাব জমাঃ জগালাম রাব্বী, অদিদরক্ত জজলা প্রশােক (রাজস্ব), দিনাজপুর। 

০৩০৩।।  জনাব নুেরাি িাপ্টিমা, েহকারী পদরচ্ালক, উপ-পদরচ্ালক, েমাজপ্টেবা অদধিপ্তর, দিনাজপুর এঁর পপ্টক্ষ। 

০৪০৪।।  েনাব এ.দব.এম. রওশন কবীর, উপরেলা তনব থাহী অতিসার, তবরল, তদনােপুর । 

০৫০৫।।  েনাব জমাঃ োরওয়ার জমাপ্টশ যি, উপরেলা তনব থাহী অতিসার, জবাচ্াগঞ্জ, তদনােপুর । 

০৬০৬।।  জনাব জমাঃ নাদেম আহপ্টম্মি, উপরেলা তনব থাহী অতিসার, কাহাপ্টরাল, তদনােপুর। 

০৭০৭।।  েনাব জমাহাম্মি আলম জহাপ্টেন, উপরেলা তনব থাহী অতিসার, বীরগঞ্জ, তদনােপুর । 

০৮০৮।।  জনাব জমাঃ োপ্টজবুর রহমান, উপরেলা তনব থাহী অতিসার, খানোমা, তদনােপুর। 

০৯০৯।।  জনাব জমাঃ জগালাম রব্বানী, উপপ্টজলা দনব যাহী অদিোর, দচ্দররবদর, দিনাজপুর। 

১০১০।।  েনাব  িরিিার মাহমুদুর রহমান, উপরেলা তনব থাহী অতিসার , পাব যিীপুর, তদনােপুর। 

১১১১।।  জনাব জমাঃ এপ্টহপ্টিশাম জরজা, উপরেলা তনব থাহী অতিসার, ফুলবাড়ী, তদনােপুর। 

১২১২।।  জনাব জমাঃ মদশউর রহমান, উপরেলা তনব থাহী অতিসার, নবাবগঞ্জ, তদনােপুর। 

১৩১৩।।  জনাব জমাঃ জিৌদহদুর রহমান, উপরেলা তনব থাহী অতিসার, দবরামপুর, দিনাজপুর। 

১৪১৪।।  জনাব জমাোঃ শুকদরয়া পারভীন, উপপ্টজলা দনব যাহী অদিোর, হাদকমপুর, দিনাজপুর। 

১৫১৫।।  জনাব জমাঃ জমজবাউল জহাপ্টেন, েহকারী কদমশনার (ভূদম), দিনাজপুর েির, দিনাজপুর। 

১৬১৬।।  জনাব দবপ্টরািা রানী রায়, েহকারী কদমশনার (ভূদম), বীরগঞ্জ, দিনাজপুর। 

১৭১৭।।  জনাব জমাঃ জোপ্টলমান আলী, েহকারী কদমশনার (ভূদম), খানোমা, দিনাজপুর। 

১৮১৮।।  জনাব জমাঃ আরািাি জহাপ্টেন, েহকারী কদমশনার (ভূদম), নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর। 

১৯১৯।।  জনাব জমাঃ এনামুল হক, েহকারী কদমশনার (ভূদম), দবরামপুর, দিনাজপুর। 

২০২০।।  জনাব ‡`evsï Kzgvi wmsn, জরদভদনউ জেপুটি কাপ্টলক্টর, দিনাজপুর।  

  

  

েভায় অনুপদস্থি েিস্যবৃদ (পদরদশষ্টেভায় অনুপদস্থি েিস্যবৃদ (পদরদশষ্ট--  খ)খ)  

০১০১।।  জনাব মপ্টনারঞ্জন শীল জগাপাল মাননীয় েংেি েিস্য দিনাজপুর-১ ও উপপ্টিষ্টা। 

০২০২।।  জনাব জমাঃ আব্দুর রহমান, দবভাগীয় বন কম যকিযা, দিনাজপুর। 

০৩০৩।।  জনাব জমাঃ জগালাম জমাস্তিা, উপ-পদরচ্ালক, কৃদি েম্প্রোরণ অদধিপ্তর, দিনাজপুর। 

০৪০৪।।  েনাব  টি, এম, এ, মদমন, উপজেলা তনব থাহী অতিসার, জঘাড়াঘাট, তদনােপুর। 

০৫০৫।।  েহকারী কদমশনার (ভূদম), দবরল, দিনাজপুর। 

০৬০৬।।  জনাব জমাঃ োনাউল ইেলাম, েহকারী কদমশনার (ভূদম), হাদকমপুর, দিনাজপুর। 

০৭০৭।।  জনাব জমাঃ ইমিাি েরকার, জজলা কৃিক েংগঠপ্টনর প্রদিদনদধ, দিনাজপুর। 

০৮০৮।।  জনাব জমাঃ খদিব উদিন আহাপ্টম্মি, জজলা কৃিক েংগঠপ্টনর প্রদিদনদধ, দিনাজপুর। 

০৯০৯।।  জনাব জমাোঃ রাদজয়া েরকার, জজলা কৃিক েমবায় েংগঠপ্টনর প্রদিদনদধ, দিনাজপুর। 

১০১০।।  জনাব জমাঃ হাদববুর রহমান, জজলা মুদক্তপ্টর্াদ্ধা েংগঠপ্টনর প্রদিদনদধ, দিনাজপুর। 
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উপপ্টজলা- দবরামপুর (পদরদশষ্ট-‘গ’) 

ক্রঃ 

নং 

উপপ্টজলা বপ্টদাবস্ত 

জকে নং 
নাম ও ঠিকানা জমৌজার নাম 

খং 

নং 
িাগ নং জেদণ 

পদরমান 

(একর) 

১ XII/৪৮/২০১৬-১৭ 

জমাঃ জোপ্টহল রানা, দপিা-জমাঃ আবুল কালাম 

স্ত্রী জমাোঃ জান্নাতুন জিরপ্টিৌে 

োং-হদরহরপুর, দবরামপুর, দিনাজপুর। 

হদরহরপুর ১ ৭৫৮ োো ০.০৩ 

 

 

উপপ্টজলা- দিনাজপুর েির (পদরদশষ্ট-‘ঘ’) 

(বাদিল েংক্রান্ত িাদলকা) 

ক্রঃ 

নং 

জজলা বপ্টদাবস্ত জকে 

নং 

উপপ্টজলা বপ্টদাবস্ত 

জকে নং 
নাম ও ঠিকানা জমৌজার নাম 

খং 

নং 
িাগ নং জেদণ 

পদরমান 

(একর) 

১ XII/৭৬/২০১৬-১৭ XII/৫৯/২০১৫-১৬ 

জমাঃ আলিাি জহাপ্টেন, দপিা-মৃি আনোর আলী 

স্ত্রী জমাোঃ আিোনা জবগম 

োং-িঃ হদররামপুর 

দিনাজপুর েির, দিনাজপুর। 

জখািমাধবপুর ১ ১৬২৭ িলা ০.০৫২৫ 

 

 

 


