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দিনাজপুর জজলার দিনাজপুর জজলার আগস্টআগস্ট,,  ২০১২০১৭৭  মাসেরমাসের  ((৮৮মম  েভা) েভা) জজলা কৃদি খােজদম জজলা কৃদি খােজদম   

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

েভাপদি  : মীর খায়রুল আলম 

    জজলা প্রশােক, দিনাজপুর। 

েভার িাদরখ : ২৭ আগস্ট, ২০১৭ দি.। 

আসলাচ্য মাে : জুলাই, ২০১৭ দি.। 

েভার েময় : দুপুর ১২.৩০ ঘটিকা। 

েভার স্থান  : জজলা প্রশােসকর েভা কক্ষ। 
 

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

 

  েভাপদি কর্তযক উপদস্থি েিস্যবৃদসক স্বাগি জাদনসয় েভা শুরু করা হয়। েভার প্রারসে জরদভদনউ জেপুটি কাসলক্টর কর্তযক 

েভাপদির অনুমদিক্রসম গি েভার কার্ যদববরণী পাঠ কসর জশানাসনা হয়। জকান েংসশাধনী না থাকায় িা দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অিঃপর এসজন্ডা 

দভদিক  দনসনাক্ত আসলাচ্না অনুদিি হয় ও দেদ্ধান্তেমূহ গৃহীি হয়। 

 

০২।  উপসজলাওয়ারী কৃদি খােজদম ব্যবস্থাপনা ও বসদাবস্ত কদমটির েভা অনুিান:  
 

  জরদভদনউ জেপুটি কাসলক্টর কর্তযক েভায় জানাসনা হয় জর্, এ মাসে দিনাজপুর েির, দবরল, জবাচ্াগঞ্জ, কাহাসরাল, বীরগঞ্জ, 

খানোমা, দচ্দররবদর, দবরামপুর ও জঘাড়াঘাট উপসজলা হসি েভার কার্ যদববরণী পাওয়া জগসে এবং পাব যিীপুর ফুলবাড়ী, নবাবগঞ্জ ও 

হাদকমপুর উপসজলা হসি েভার কার্ যদববরণী পাওয়া র্ায়দন। প্রদি মাসে উপসজলা কৃদি খােজদম ব্যবস্থাপনা ও বসদাবস্ত কদমটির েভা কসর ১০ 

িাদরসখর মসে কার্ যদববরণী েংদিষ্ট েকল কার্ যালসয়/মন্ত্রণালসয় জপ্ররণ অব্যাহি রাখার জন্য েভাপদি কর্তযক েংদিষ্ট েকসলর দৃদষ্ট আকি যণ 

করা হয়।  
 

দেদ্ধান্ত দেদ্ধান্ত ২২..ক:ক:  উপসজলা কৃদি খােজদম ব্যবস্থাপনা ও বসদাবস্ত কদমটির েভা দনয়দমি করসি হসব এবং প্রদি মাসের ১০ িাদরসখর মসে 

কার্ যদববরণী েংদিষ্ট েকল কার্ যালসয়/মন্ত্রণালসয় জপ্ররণ করসি হসব। পাশাপাদশ rdcdnj@gmail.com  জমইল এ  েভার 

কার্ যদববরণী জপ্ররসণর জন্য বলা হয়।  
  

বাস্তবাবাস্তবায়য়সনসন::  উপসজলা দনব যাহী অদিোর ও েহকারী কদমশনার (ভূদম), (েকল), দিনাজপুর। 

 

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

 েভায় জরদভদনউ জেপুটি কাসলক্টর, দিনাজপুর কর্তযক জানাসনা হয় জর্, বাদি যক কম যেম্পািন চুদক্ত (Annual 

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

দনস্কন্টক কৃদি খােজদম বসদাবস্ত প্রিাসনর লক্ষযমাত্রা রসয়সে। এ প্রেসে অদিদরক্ত জজলা প্রশােক (রাজস্ব), দিনাজপুর বসলন জুলাই, ২০১৭ 

মাে পর্ যন্ত জমাট ১২৯ টি ভূদমহীন পদরবারসক ৭.১৮২৫ একর কৃদি খােজদম বসদাবস্ত প্রিান করা হসয়সে। বাদি যক কম যেম্পািন চুদক্ত অনুর্ায়ী 

েরকাসরর লক্ষযমাত্রা অজযন করসি হসল বসদাবস্ত প্রিাসনর কার্ যক্রম আরও বাড়াসি হসব। অদিদরক্ত জজলা প্রশােক (রাজস্ব) আরও বসলন 

২০১৭-১৮ অথ য বেসর উপসজলা দভদিক দনসনাক্ত েসক উদিদখি পদরমাণ বসদাবস্ত নদথ জপ্ররসণর লক্ষযমাত্রা দনধ যারণ কসর জিয়া হসয়সে। উক্ত 

লক্ষযমাত্রা অজযসনর লসক্ষয প্রদি মাসে উপসজলা হসি বসদাবস্ত নদথ জপ্ররসণর জন্য েংদিষ্ট েকলসক পরামশ য প্রিান করা হয়। অিঃপর েসক 

বদণ যি ২০১৭-১৮ অথ যবেসর বাদি যক কম যেম্পািন চুদক্ত অনুর্ায়ী বসদাবস্ত নদথ জপ্ররসণর জন্য েংদিষ্ট েকল উপসজলা দনব যাহী অদিোর ও 

েহকারী কদমশনার (ভূদম) গণসক েভাপদি কর্তযক দনসি যশনা প্রিান করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্ থবছরর বাতষ থক কর্ থ সম্পাদন চুতি অনুযায়ী 

উপরেলাওয়ারী লক্ষ্যর্াত্রা ও অগ্রগদি তনম্নরূপ: 

েক 

২০১৭-১৮ অথ যবেসর উপসজলা ওয়াদর লক্ষযমাত্রা ও কবুদলয়ি জরদজসেশসনর অগ্রগদি: 

ক্রঃ 

নং 

উপসজলার 

নাম 

দনষ্কন্টক খাে 

জদমর 

পদরমান 

(একর) 

২০১৭-১৮ অথ য 

বেসর বাদি যক কম য 

েম্পািন চুদক্তপত্র 

অনুর্ায়ী উপসজলা 

ওয়ারী বসদাবস্ত নদথ 

জপ্ররসণর লক্ষযমাত্রা 

২০১৭-১৮ অথ য 

বেসর বাদি যক কম য 

েম্পািন চুদক্তপত্র 

অনুর্ায়ী উপসজলা ওয়ারী  

বসদাবস্ত প্রিানসর্াগ্য 

জদমর লক্ষযমাত্রা (একর) 

০১/০৭/২০১৭ হসি 

৩১/০৭/২০১৭ দি. 

িাদরখ পর্ যন্ত 

উপসজলা ওয়াদর 

বসদাবস্তকৃি নদথর 

েংখ্যা 

০১/০৭/২০১৭ হসি 

৩১/০৭/২০১৭ দি. 

িাদরখ পর্ যন্ত 

উপসজলা ওয়াদর 

বসদাবস্তকৃি জদমর 

পদরমাণ (একর) 

০১/০৭/২০১৭ 

হসি 

৩১/০৭/১৭ দি. 

পর্ যন্ত কবুদলয়ি 

জরদজদির 

েংখ্যা 

আসলাচ্য মাসে 

উপসজলা হসি প্রাপ্ত 

নদথর 

েংখ্যা 

জদমর 

পদরমাণ 

(একর) 

১ েির ৩১৫.০৮৯৫ ৭০ ৪.৫০ ৪৪ ০.৫৫ - - - 

২ দবরল ৩৯.৪২৫০ ৪০ ৩.২০ ২৪ ১.৯২ - ০১ ০.০৮ 

৩ জবাচ্াগঞ্জ ১৬.৭৯ ২৫ ৩.৫০ - - - - - 

৪ কাহাসরাল ১৬৯.৮৯৫০ 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 - - - - - 

১২ হাদকমপুর ৪৯.২২ ৪০ ৩.০০ ৩০ ১.৫০ - - - 

১৩ জঘাড়াঘাট ২৪৪.৮৫২৫ ৪০ ৩.৫০ ১৩ ১.৭৪২৫ - - - 

জমাট=জমাট=  ১৯১৯৭৭৭৭..৩৪২৫৩৪২৫  ৬৬০৬৬০  ৫৮.৫২৫৮.৫২  ১২৯১২৯  ৭.১৮২৫ - ৪০ ২.০৩ 
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=০২= 

 

দেদ্ধান্ত ৩.ক: ২০১৭-১৮ অথ য বেসর বাদি যক কম য েম্পািন চুদক্ত অনুর্ায়ী উপসরাক্ত েক জমািাসবক উপসজলাওয়ারী উসিদখি েংখ্যক প্রকৃি 

ভূদমহীন পদরবারসক কৃদি খােজদম বসদাবস্ত প্রিাসনর লসক্ষয প্রস্তাব জপ্ররসণর দেদ্ধান্ত গৃহীি হয় এবং েকল উপসজলা হসি প্রদি 

মাসে বসদাবস্ত প্রস্তাব জপ্ররসনর জন্য েংদিষ্ট উপসজলা দনব যাহী অদিোর ও েহকারী কদমশনার (ভূদম), দিনাজপুরসক অনুসরাধ 

করা হয়। 

 

বাস্তবাবাস্তবায়সনয়সন::  উপসজলা দনব যাহী অদিোর ও েহকারী কদমশনার (ভূদম), (েকল), দিনাজপুর । 

 

০০৪৪।।  কৃদি খােজদম বসদাবস্ত প্রকৃদি খােজদম বসদাবস্ত প্রস্তাব স্তাব েংক্রান্তেংক্রান্ত:: জরদভদনউ জেপুটি কাসলক্টর কর্তযক েভায় জানাসনা হয় জর্, এ মাসে দবরল উপসজলার 

উির পলাশবাড়ী গুচ্ছগ্রাম-২ প্রকসের ০১ (এক) টি এবং কাহাসরাল উপসজলার োধারণ ০২ (দুই) টি ও সুদরপুর-২ গুচ্ছগ্রাম প্রকসের ৩৭ 

(োইদত্রশ) টি জমাট ৩৯ (ঊনচ্দিশ) টি নদথসি কৃদি খােজদম বসদাবস্ত েংক্রান্ত প্রস্তাব পাওয়া জগসে। প্রাপ্ত িথ্য দননরূপ: 
 

উপসজলার 

নাম 

প্রাপ্ত নদথর 

েংখ্যা 
নদথর দববরণ মন্তব্য 

দবরল ২৪ 

এ মাসে দবরল উপসজলা হসি উির পলাশবাড়ী গুচ্ছগ্রাম-২ প্রকসের কৃদি খােজদম 

বসদাবস্ত েংক্রান্ত XII/০১/২০১৭-১৮ নং ০১ টি নদথ অনুসমািসনর জন্য পাওয়া 

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

দবস্তাদরি পদরদশষ্ট ‘গ’ 

জি দলদপবদ্ধ রসয়সে। 

কাহাসরাল ৩৯ 

এ মাসে কাহাসরাল উপসজলা হসি XII/০১/২০১৭-১৮ হসি XII/০২/২০১৭-১৮ 

নং পর্ যন্ত ০২ টি োধারণ বসদাবস্ত নদথ এবং সুদরপুর-২ গুচ্ছগ্রাম প্রকসের 

XII/০৩/২০১৭-১৮ হসি XII/৩৯/২০১৭-১৮ নং পর্ যন্ত ৩৭ টি েব যসমাট ৩৯ টি 

কৃদি খােজদম বসদাবস্ত েংক্রান্ত নদথ অনুসমািসনর জন্য পাওয়া র্ায়। র্াচ্াই অসন্ত 

নদথেমূহ র্থার্থ পাওয়া র্ায় (দবস্তাদরি পদরদশষ্ট-‘ঘ’)। 

দবস্তাদরি পদরদশষ্ট ‘ঘ’ 

জি দলদপবদ্ধ রসয়সে। 

 

 

প্রাপ্ত নদথেমূসহর দবিসয় েভায় দবস্তাদরি আসলাচ্না করা হয়। দবস্তাদরি আসলাচ্নাসন্ত উপসজলা হসি প্রাপ্ত েঠিক নদথেমূহ অনুসমািসনর দবিসয় 

েকসল একমি জপািণ কসরন। অিঃপর দননরূপ দেদ্ধান্ত গৃহীি হয়। 

 

দেদ্ধান্ত: ৪.ক: দবরল উপসজলার ০১ টি (পদরদশষ্ট-গ) এবং কাহাসরাল উপসজলার ৩৯ টি (পদরদশষ্ট-ঘ) বসদাবস্ত নদথ অনুসমািসনর দবিসয় 

েব যেম্মদিক্রসম দেদ্ধান্ত গৃহীি হয়। 

 

বাস্তবায়সনবাস্তবায়সন:: জরদভদনউ জেপুটি কাসলক্টর, দিনাজপুর। 

 

০৫।   বসদাবস্তবসদাবস্তকৃি কৃদি খাকৃি কৃদি খােজদমর কবুদলয়ি িদলল ও জরদজেজদমর কবুদলয়ি িদলল ও জরদজদেদে  প্রিান েংপ্রিান েংক্রান্তক্রান্ত::  
 

 েভায় জরদভদনউ জেপুটি কাসলক্টর কর্তযক জানাসনা হয় জর্, বসদাবসস্তর পরবিী প্রধান কাজ হসচ্ছ কবুদলয়ি িদলল ও জরদজদে 

েম্পািন করা। ২০১৬-১৭ অথ য বেসর এ জজলায় জমাট ৬৭৩ টি প্রকৃি ভূদমহীন পদরবারসক ৬৯.০৪ একর দনস্কন্টক কৃদি খােজদম বসদাবস্ত প্রিান 

করা হসয়সে। এ প্রেসে অদিদরক্ত জজলা প্রশােক (রাজস্ব), দিনাজপুর ২০১৬-১৭ অথ য বেসর বসদাবস্ত প্রিানকৃি অবদশষ্ট জদমর িখল হস্তান্তর, 

কবুদলয়ি জরদজসেশন, নামজাদর, জমাখাদরজ ও নামজাদর অনুর্ায়ী েংদিষ্ট জরকে য হালনাগািকরণ েংক্রান্ত কার্ যক্রম আগামী ০১ মাসের মসে 

েম্পন্ন কসর উপসজলাওয়াদর দনসনর েক জমািাসবক িথ্য জপ্ররসণর জন্য পরামশ য প্রিান কসরন। েভাপদি জানান, জজলা কদমটি কর্তযক 

অনুসমাদিি ২০১৬-১৭ অথ য বেসর বসদাবস্ত প্রিানকৃি অবদশষ্ট জদমর িখল হস্তান্তর, কবুদলয়ি জরদজসেশন, নামজাদর, জমাখাদরজ ও নামজাদর 

অনুর্ায়ী েংদিষ্ট জরকে য হালনাগািকরণ েংক্রান্ত কার্ যক্রম আগামী ০১ মাসের মসে েম্পন্ন কসর উপসজলাওয়াদর দনসনর েক জমািাসবক িথ্য 

জপ্ররসণর জন্য েহকারী কদমশনার (ভূদম) গসণর দৃদষ্ট আকি যণ করা হয়। অিঃপর দবস্তাদরি আসলাচ্নায় দননরূপ দেদ্ধান্ত গৃহীি হয়। 
 

২০১৬-১৭ অথ যবেসর উপসজলাওয়াদর বসদাবস্তকৃি জদমর কবুদলয়ি জরদজসেশনেহ েংদিষ্ট জরকে য েংসশাধসনর অগ্রগদি: 

ক্রদমক 

নং 

উপসজলার নাম ২০১৬-১৭ অথ যবেসর 

অনুসমাদিি জমাট 

বসদাবস্তকৃি নদথর েংখ্যা 

কবুদলয়ি 

জরদজসেশসনর 

েংখ্যা 

নামজাদর, 

জমাখাদরসজর 

েংখ্যা 

নামজাদর অনুর্ায়ী 

েংদিষ্ট জরকে য 

হালনাগাসনর েংখ্যা 

িখল 

হস্তান্তসরর 

েংখ্যা 

িাদখলা 

প্রিাসনর 

েংখ্যা 

মন্তব্য 

১ দিনাজপুর েির ৩৮       

২ দবরল ৪১       

৩ জবাচ্াগঞ্জ ১৬       

৪ কাহাসরাল ৭৬       

৫ বীরগঞ্জ ৭৭       

৬ খানোমা ১০১       

৭ দচ্দররবদর ২৮       

৮ পাব যিীপুর ৮৪       

৯ ফুলবাড়ী ৭৫       

১০ নবাবগঞ্জ ৪৫       

১১ দবরামপুর ৪৬       

১২ হাদকমপুর ২০       

১৩ জঘাড়াঘাট ২৬       

জমাট= ৬৭৩       
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দেদ্ধাদেদ্ধান্তন্ত--৫৫..কক:  এ জজলার ২০১৬-১৭ অথ য বেসর বসদাবস্ত প্রিানকৃি অবদশষ্ট জদমর িখল হস্তান্তর, কবুদলয়ি জরদজসেশন, নামজাদর, 

জমাখাদরজ ও নামজাদর অনুর্ায়ী েংদিষ্ট জরকে য হালনাগািকরণ েংক্রান্ত কার্ যক্রম আগামী ০১ মাসের মসে েম্পন্ন কসর 

উপসজলাওয়াদর িথ্য উপদরদিদখি েক জমািাসবক জপ্ররসণর দেদ্ধান্ত েব যেম্মদিক্রসম গৃহীি হয়। 

 

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

  

০০৬৬।।  কৃদি খােজদম দচ্দিিকরণকৃদি খােজদম দচ্দিিকরণ  ও ও উদ্ধারউদ্ধার  েংক্রান্ত েংক্রান্ত ::  

  

  েভায় জরদভদনউ জেপুটি কাসলক্টর কর্তযক জমৌজাওয়ারী বসদাবস্তসর্াগ্য দনষ্কন্টক খােজদমর িাদলকা প্রস্তুি কসর উক্ত দনষ্কন্টক 

খােজদম জকউ অববধ িখসল থাকসল িা িখলমুক্ত কসর ভূদমহীনসির মসে বসদাবস্ত কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার অনুসরাধ করা হয়। েভাপদি 

কর্তযক জানাসনা হয় জর্, দনষ্কন্টক খােজদমর িাদলকা প্রস্তুি কসর এবং অববধ িখলকৃি খােজদম িখলমুক্ত কসর প্রকৃি ভূদমহীনসির মসে 

বসদাবস্ত কার্ যক্রম অব্যাহি রাখসি হসব। অববধ িখলকৃি খােজদম উদ্ধাসরর জক্ষসত্র আইসনর বাস্তব প্রসয়াসগর জন্য েভায় গুরুত্ব আসরাপ করা 

হয়। 

 

দেদ্ধাদেদ্ধান্তন্ত ৬.(ক): বসদাবস্তসর্াগ্য দনষ্কন্টক খাে জদমসি জকউ অববধ িখসল থাকসল িা দ্রুি িখলমুক্ত কসর ভূদমহীনসির মসে বসদাবস্ত প্রিাসনর 

 কার্ যক্রম অব্যাহি রাখার জন্য েংদিষ্ট েকলসক অনুসরাধ করা হয়।   

 

দেদ্ধান্তদেদ্ধান্ত ৬.(খ): অববধ িখসল থাকা খােজদম উদ্ধার এবং িাদলকা প্রস্তুিপূব যক েংরক্ষণ করােহ প্রকৃি ভূদমহীনসির মাসে বসদাবসস্তর কার্ যক্রম 

গ্রহণ করার দেদ্ধান্ত গৃহীি হয়। 

 

বাবাস্তবাস্তবায়সনয়সন:: উপসজলা দনব যাহী অদিোর ও েহকারী কদমশনার (ভূদম), (েকল) দিনাজপুর। 

 

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

 উপসজলা ভূদম অদিেেমূহ জথসক প্রাপ্ত প্রদিসবিন পর্ যাসলাচ্নায় জিখা র্ায় জর্, আসলাচ্য মাসে দেদলং বদহভূ যি জকান জদম উদ্ধার 

হয়দন। এ জক্ষসত্র রাষ্ট্রীয় অদধগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর ১৫১(ঞ) ধারা অনুর্ায়ী পদরবার দনধ যারণ কসর এবং পদরবাসরর েিস্যসির জজাি 

একীভূি কসর দেদলং বদহভূ যি জদম উদ্ধাসর িৎপর হওয়ার দবিসয় েভাপদি কর্তযক দনসি যশনা জিয়া হয়। এই দবিসয় েকল ইউদনয়ন ভূদম 

েহকারী কম যকিযাসক কার্ যকর ব্যবস্থা গ্রহসণর দনসি যশ প্রিাসনর জন্য েকল উপসজলা দনব যাহী অদিোর ও েহকারী কদমশনার (ভূদম) জক দনসি যশনা 

প্রিান করা হয়। 

 

দেদ্ধাদেদ্ধান্তন্ত  ৭৭..কক::   দেদলং বদহভূ যি জদম উদ্ধার েংক্রান্ত অগ্রগদি প্রদিসবিন প্রদি মাসের ০২ িাদরসখর মসে দনধ যাদরি েসক জপ্ররণ করসি হসব। 

 

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

 

 

 েভায় আর জকান আসলাচ্না না থাকায় েভাপদি েভায় আর জকান আসলাচ্না না থাকায় েভাপদি কর্তযকর্তযক ক উপদস্থি েম্মাদনি েিস্যবৃদসক ধন্যউপদস্থি েম্মাদনি েিস্যবৃদসক ধন্যবাি জাদনসয় েভার েমাদপ্ত জঘািণা বাি জাদনসয় েভার েমাদপ্ত জঘািণা 

করা হয়।করা হয়।  

  

  

স্বাক্ষদরি/স্বাক্ষদরি/--  

(মীর খায়রুল আলম)(মীর খায়রুল আলম)  

জজলা প্রশােক 

ও 

েভাপদি 

জজলা কৃদি খােজদম ব্যবস্থাপনা ও বসদাবস্ত কদমটি 

দিনাজপুর। 
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গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাসিশ েরকার 

জজলা প্রশােসকর কার্ যালয়, দিনাজপুর। 

(এে এ শাখা) 

www.dinajpur.gov.bd 
 

স্মারক নং ০৫.৫৫.২৭০০.০৭.০১১.০০৬.১৭-২৫২৫(৪১)                                                                       িাদরখ : ১২/০৯/২০১৭ দি.। 

 

  অনুদলদপ েিয় অবগদিঅনুদলদপ েিয় অবগদি/অবগদি /অবগদি   ও প্রসয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহসণর জন্য জপ্ররণ করা হসলাও প্রসয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহসণর জন্য জপ্ররণ করা হসলা::  

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

২। জনাব মসনারঞ্জন শীল জগাপাল, মাননীয় েংেি েিস্য, দিনাজপুর-১ ও উপসিষ্টা, জজলা কৃদি খাে জদম ব্যবস্থাপনা ও বসদাবস্ত 

কদমটি,দিনাজপুর। 

৩। েদচ্ব, ভূদম মন্ত্রণালয়, বাংলাসিশ ে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। উপসজলা দনব যাহী অদিোর.............................................(েকল), দিনাজপুর। 

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

৩৫। উপ-পদরচ্ালক, েমাজসেবা অদধিপ্তর, দিনাজপুর। 

৩৬। েহকারী কদমশনার (সগাপনীয়), জজলা প্রশােসকর কার্ যালয়,দিনাজপুর। জজলা প্রশােক মসহািসয়র েিয় অবগদির জন্য।  

৩৭-৩৮।  কৃিক েংগঠসনর ০২ জন প্রদিদনদধ: 

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

জজলা- দিনাজপুর। 

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

দিনাজপুর েির, জজলা- দিনাজপুর। 

৩৯। জজলা কৃিক েমবায় েংগঠসনর প্রদিদনদধ : 

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

৪০। জজলা মুদক্তসর্াদ্ধা েংগঠসনর প্রদিদনদধ : 

জনাব জমাঃ হাদববুর রহমান, েহ-কমান্ডার, বাংলাসিশ মুদক্তসর্াদ্ধা েংেি, জজলা কমান্ড, মুদক্তসর্াদ্ধা কমসেক্স, আনদোগর, 

দিনাজপুর। 

৪১।  ভারপ্রাপ্ত কম যকিযা, আইদেটি শাখা, জজলা প্রশােসকর কার্ যালয়, দিনাজপুর (ওসয়ব জপাট যাসল আপসলাে করার জন্য)। 

 

 

 

স্বাক্ষদরি/- 

(সমাঃ আরািাি জহাসেন) 

জরদভদনউ জেপুটি কাসলক্টর 

ও 

েিস্য েদচ্ব 

জজলা কৃদি খােজদম ব্যবস্থাপনা ও বসদাবস্ত কদমটি 

দিনাজপুর। 
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েভায় উপদস্থি েিস্যবৃদ (পদরদশষ্টেভায় উপদস্থি েিস্যবৃদ (পদরদশষ্ট--ক) (স্বাক্ষসরর ক্রমানুোসর)ক) (স্বাক্ষসরর ক্রমানুোসর)  

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

০২০২।।  জনাব জমাঃ আব্দুল জমািাসলব েরকার, অদিদরক্ত জজলা প্রশােক (রাজস্ব), দিনাজপুর। 

০৩০৩।।  জনাব জমাঃ আব্দুর রহমান, দবভাগীয় বন কম যকিযা, দিনাজপুর। 

০৪০৪।।  জনাব নুেরাি িাসিমা, েহকারী পদরচ্ালক, উপ-পদরচ্ালক, েমাজসেবা অদধিপ্তর, দিনাজপুর এঁর পসক্ষ। 

০৫০৫।।  জনাব জমাঃ আদমনুল ইেলাম, োসভ যয়ার, উপসজলা দনব যাহী অদিোর, কাহাসরাল, দিনাজপুর এঁর পসক্ষ। 

০৬০৬।।  জনাব জমাহাম্মি আলম জহাসেন, উপসজলা দনব যাহী অদিোর, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর । 

০৭০৭।।  জনাব জমাঃ োসজবুর রহমান, উপসজলা দনব যাহী অদিোর, খানোমা, দিনাজপুর। 

০৮০৮।।  জনাব জমাঃ এসহসিশাম জরজা, উপসজলা দনব যাহী অদিোর, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর। 

০৯০৯।।  জনাব  িরিিার মাহমুদুর রহমান, উপসজলা দনব যাহী অদিোর , পাব যিীপুর, দিনাজপুর। 

১০১০।।  জনাব জিবাংশু কুমার দেংহ, েহকারী কদমশনার (ভূদম) ও উপসজলা দনব যাহী অদিোর (ভারপ্রাপ্ত), দবরামপুর, দিনাজপুর। 

১১১১।।  জনাব জমৌসুমী আিদরিা, েহকারী কদমশনার (ভূদম) ও উপসজলা দনব যাহী অদিোর (ভারপ্রাপ্ত), নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর। 

১২১২।।  জনাব জমাোঃ শুকদরয়া পারভীন, উপসজলা দনব যাহী অদিোর, হাদকমপুর, দিনাজপুর। 

১৩১৩।।  জনাব  টি, এম, এ, মদমন, উপসজলা দনব যাহী অদিোর, জঘাড়াঘাট, দিনাজপুর। 

১৪১৪।।  জনাব জমাঃ জমজবাউল জহাসেন, েহকারী কদমশনার (ভূদম), দিনাজপুর েির, দিনাজপুর। 

১৫১৫।।  জনাব অলক কুমার প্রাং, োসভ যয়ার, েহকারী কদমশনার (ভূদম), দবরল, দিনাজপুর এঁর পসক্ষ। 

১৬১৬।।  জনাব জমাঃ রদবউল হাোন, েহকারী কদমশনার (ভূদম), জবাচ্াগঞ্জ, দিনাজপুর। 

১৭১৭।।  জনাব জমাঃ মদশউর রহমান, েহকারী কদমশনার (ভূদম), পাব যিীপুর, দিনাজপুর। 

১৮১৮।।  জনাব জমাঃ মাশিাকুর রহমান, েহকারী কদমশনার (ভূদম), দচ্দররবদর, দিনাজপুর। 

১৯১৯।।  জনাব জমাঃ নাদেম আহসম্মি, েহকারী কদমশনার (ভূদম), ফুলবাড়ী, দিনাজপুর। 

২০২০।।  জনাব জিবাংশু কুমার দেংহ, েহকারী কদমশনার (ভূদম), দবরামপুর, দিনাজপুর। 

২১২১।।  জনাব জমৌসুমী আিদরিা, েহকারী কদমশনার (ভূদম), নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর। 

২২২২।।  জনাব দবসরািা রানী রায়, েহকারী কদমশনার (ভূদম), বীরগঞ্জ, দিনাজপুর। 

২৩২৩।।  জনাব জমাঃ জোসলমান আলী, েহকারী কদমশনার (ভূদম), খানোমা, দিনাজপুর। 

২৪২৪।।  জনাব জমাঃ আরািাি জহাসেন, জরদভদনউ জেপুটি কাসলক্টর, দিনাজপুর। 

  

  

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

০১০১।।  জনাব মসনারঞ্জন শীল জগাপাল, মাননীয় েংেি েিস্য, দিনাজপুর-১ ও উপসিষ্টা,  জজলা কৃদি খাে জদম ব্যবস্থাপনা ও 

বসদাবস্ত কদমটি, দিনাজপুর। 

০২০২।।  জনাব জমাঃ জগালাম জমাস্তিা, উপ-পদরচ্ালক, কৃদি েম্প্রোরণ অদধিপ্তর, দিনাজপুর। 

০৩০৩।।  জনাব জমাঃ আব্দুর রহমান, উপসজলা দনব যাহী অদিোর, দিনাজপুর েির, দিনাজপুর। 

০৪০৪।।  জনাব এ.দব.এম. রওশন কবীর, উপসজলা দনব যাহী অদিোর, দবরল, দিনাজপুর । 

০৫০৫।।  জনাব জমাঃ জগালাম রব্বানী, উপসজলা দনব যাহী অদিোর, দচ্দররবদর, দিনাজপুর। 

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

০৭০৭।।  জনাব জমাঃ ইমিাি েরকার, জজলা কৃদি েংগঠসনর প্রদিদনদধ, দিনাজপুর। 

০৮০৮।।  জনাব জমাঃ খদিব উদিন আহসম্মি, জজলা কৃদি েংগঠসনর প্রদিদনদধ, দিনাজপুর। 

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

১০১০।।  জনাব জমাঃ হাদববুর রহমান, জজলা মুদক্তসর্াদ্ধা েংগঠসনর প্রদিদনদধ, দিনাজপুর। 
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উপসজলা- দবরল (পদরদশষ্ট-‘‘গ’’) 

ক্রঃ 

নং 

উপসজলা বসদাবস্ত 

জকে নং 
নাম ও ঠিকানা জমৌজার নাম 

খং 

নং 
িাগ নং জেদণ 

পদরমান 

(একর) 

১ XII/০১/২০১৭-১৮ 

জমাঃ লদিফুর রহমান, দপিা-অদহদুল ইেলাম 

স্ত্রী জমাোঃ আঞ্জু আরা খাতুন, োং- ভাবকী 

(উঃ পলাশবাড়ী গুচ্ছগ্রাম-২),দবরল, দিনাজপুর। 

উঃ 

পলাশবাড়ী 
১ ৫ 

লাঃ 

জেল 
০.০৮ 

 

 

উপসজলা- কাহাসরাল (পদরদশষ্ট-‘‘ঘ’’) 

ক্রঃ 

নং 

উপসজলা বসদাবস্ত 

জকে নং 
নাম ও ঠিকানা জমৌজার নাম 

খং 

নং 
িাগ নং জেদণ 

পদরমান 

(একর) 

১ XII/০১/২০১৭-১৮ 

জমাঃ মনিাজ, দপিা-মৃি োমসুিীন 

স্ত্রী জমাোঃ আদজমন জবগম 

োং-উদচ্ৎপুর, কাহাসরাল, দিনাজপুর। 

উদচ্ৎপুর ১ ২৩৮ 
গড় 

পদিি 
০.০৫ 

২ XII/০২/২০১৭-১৮ 
জমাোঃ জান্নাতুন জনো, স্বামী- মৃি ইেরাদিল 

োং-উদচ্ৎপুর, কাহাসরাল, দিনাজপুর। 
উদচ্ৎপুর ১ ২৩৮ 

গড় 

পদিি 
০.০৪ 

৩ XII/০৩/২০১৭-১৮ 
দবজয় শীল, দপিা-মৃি েসিযন শীল, স্ত্রী োদবত্রী 

রানী, োং-সুদরপুর, কাহাসরাল, দিনাজপুর। 
সুদরপুর ১ ২০১৯ োো ০.০৫ 

৪ XII/০৪/২০১৭-১৮ 
সুদশলা বালা, স্বামী- জখাকা চ্ন্দ্র 

োং-সুদরপুর, কাহাসরাল, দিনাজপুর। 
সুদরপুর ১ ২০১৯ োো ০.০৫ 

৫ XII/০৫/২০১৭-১৮ 
িরনী চ্ন্দ্র শীল, দপিা-ক্ষীদিশ চ্ন্দ্র শীল, স্ত্রী 

চ্ম্পা রানী, োং-সুদরপুর, কাহাসরাল, দিনাজপুর। 
সুদরপুর ১ ২০১৯ োো ০.০৫ 

৬ XII/০৬/২০১৭-১৮ 
বুধারু রায়, দপিা-ধরনী রায়, স্ত্রী চ্ঞ্চলা বালা 

োং-সুদরপুর, কাহাসরাল, দিনাজপুর। 
সুদরপুর ১ ২০১৯ োো ০.০৫ 

৭ XII/০৭/২০১৭-১৮ 
জগাসপন চ্ন্দ্র, দপিা-রাসজন্দ্রনাথ, স্ত্রী সুদচ্ত্রা বালা, 

োং-সুদরপুর, কাহাসরাল, দিনাজপুর। 
সুদরপুর ১ ২০১৯ োো ০.০৫ 

৮ XII/০৮/২০১৭-১৮ 

েসিযন চ্ন্দ্র রায়, দপিা-দনসিন চ্ন্দ্র রায় 

স্ত্রী সুমী রানী রায় 

োং-সুদরপুর, কাহাসরাল, দিনাজপুর। 

সুদরপুর ১ ২০১৯ োো ০.০৫ 

৯ XII/০৯/২০১৭-১৮ 
জমাঃ জমাস্তিা, দপিা-মৃি িদের উদিন, স্ত্রী 

আকদলমা, োং-সুদরপুর, কাহাসরাল, দিনাজপুর। 
সুদরপুর ১ ২০১৯ োো ০.০৫ 

১০ XII/১০/২০১৭-১৮ 
জোসহল রানা, দপিা- দুদু আকাদ, স্ত্রী জগালাপী 

োং-সুদরপুর, কাহাসরাল, দিনাজপুর। 
সুদরপুর ১ ২০১৯ োো ০.০৫ 

১১ XII/১১/২০১৭-১৮ 
জমাোঃ মাহমুিা, স্বামী- হুসেন আলী 

োং-সুদরপুর, কাহাসরাল, দিনাজপুর। 
সুদরপুর ১ ২০১৯ োো ০.০৫ 

১২ XII/১২/২০১৭-১৮ 

আব্দুল োিার, দপিা- মাহািাব উদিন 

স্ত্রী জমসহরুন জনো 

োং-সুদরপুর, কাহাসরাল, দিনাজপুর। 

সুদরপুর ১ ২০১৯ োো ০.০৫ 

১৩ XII/১৩/২০১৭-১৮ 
আব্দুল মদজি, দপিা- মৃি জকাদহর, স্ত্রী িসিজা 

খাতুন, োং-সুদরপুর, কাহাসরাল, দিনাজপুর। 
সুদরপুর ১ ২০১৯ োো ০.০৫ 

১৪ XII/১৪/২০১৭-১৮ 
আসবতুন জবগম, স্বামী িাসনশ আলী 

োং-সুদরপুর, কাহাসরাল, দিনাজপুর। 
সুদরপুর ১ ২০১৯ োো ০.০৫ 

১৫ XII/১৫/২০১৭-১৮ 
জমাঃ অসহি আলী, দপিা-ইব্রাদহম, স্ত্রী জাদমলা 

খাতুন, োং-সুদরপুর, কাহাসরাল, দিনাজপুর। 
সুদরপুর ১ ২০১৯ োো ০.০৫ 

১৬ XII/১৬/২০১৭-১৮ 
আসবিা খাতুন, স্বামী-জমাঃ জেরাজ 

োং-সুদরপুর, কাহাসরাল, দিনাজপুর। 
সুদরপুর ১ ২০১৯ োো ০.০৫ 

১৭ XII/১৭/২০১৭-১৮ 

আকবর আলী, দপিা-আদমরুল ইেলাম 

স্ত্রী জেদলনা জবগম 

োং-সুদরপুর, কাহাসরাল, দিনাজপুর। 

সুদরপুর ১ ২০১৯ োো ০.০৫ 

১৮ XII/১৮/২০১৭-১৮ 

মহাম্মি আলী, দপিা-মৃি আিানতুিা, স্ত্রী আমানী 

জবগম, োং-সুদরপুর, কাহাসরাল, দিনাজপুর। সুদরপুর ১ ২০১৯ োো ০.০৫ 

১৯ XII/১৯/২০১৭-১৮ 

েসব জবগম, স্বামী- কাসেম আলী 

োং-সুদরপুর, কাহাসরাল, দিনাজপুর। 
সুদরপুর ১ ২০১৯ োো ০.০৫ 
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২০ XII/২০/২০১৭-১৮ 
নুরজামাল আলী, দপিা-জিসলায়ার, স্ত্রী শারদমন 

খাতুন, োং- সুদরপুর, কাহাসরাল, দিনাজপুর। 
সুদরপুর ১ ২০১৯ োো ০.০৫ 

২১ XII/২১/২০১৭-১৮ 
জমাোঃ জিৌবী জবগম, স্বামী-মৃি মেসলমুদিন 

োং- সুদরপুর, কাহাসরাল, দিনাজপুর। 
সুদরপুর ১ ২০১৯ োো ০.০৫ 

২২ XII/২২/২০১৭-১৮ 
জমাোঃ আঞ্জুয়ারা, স্বামী- আজগার আলী 

োং- সুদরপুর, কাহাসরাল, দিনাজপুর। 
সুদরপুর ১ ২০১৯ োো ০.০৫ 

২৩ XII/২৩/২০১৭-১৮ 

আজাহারুল ইেলাম, দপিা-মদিজ উদিন 

স্ত্রী িদরিা খাতুন 

োং- সুদরপুর, কাহাসরাল, দিনাজপুর। 

সুদরপুর ১ ২০১৯ োো ০.০৫ 

২৪ XII/২৪/২০১৭-১৮ 
ইদিে আলী, দপিা-জককা জমাহাম্মি, স্ত্রী ফুলফুলী 

োং- সুদরপুর, কাহাসরাল, দিনাজপুর। 
সুদরপুর ১ ২০১৯ োো ০.০৫ 

২৫ XII/২৫/২০১৭-১৮ 
জদমউল ইেলাম, দপিা-আদমন উদিন, স্ত্রী রদশিা 

জবগম, োং- সুদরপুর, কাহাসরাল, দিনাজপুর। 
সুদরপুর ১ ২০১৯ োো ০.০৫ 

২৬ XII/২৬/২০১৭-১৮ 

হাদমদুর ইেলাম, দপিা-মৃি কান্দু জমাহাম্মি 

স্ত্রী কহীনুর জবগম 

োং- সুদরপুর, কাহাসরাল, দিনাজপুর। 

সুদরপুর ১ ২০১৯ োো ০.০৫ 

২৭ XII/২৭/২০১৭-১৮ 
মেসলম, দপিা-মৃি জিবারু, স্ত্রী দমনু আরা জবগম 

োং- সুদরপুর, কাহাসরাল, দিনাজপুর। 
সুদরপুর ১ ২০১৯ োো ০.০৫ 

২৮ XII/২৮/২০১৭-১৮ 
জহুরুল হক, দপিা- মৃি নদজর, স্ত্রী শাসহলা জবগম 

োং- সুদরপুর, কাহাসরাল, দিনাজপুর। 
সুদরপুর ১ ২০১৯ োো ০.০৫ 

২৯ XII/২৯/২০১৭-১৮ 
জমাোঃ মসহসেনা, স্বামী- জমামিাজ আলী 

োং- সুদরপুর, কাহাসরাল, দিনাজপুর। 
সুদরপুর ১ ২০১৯ োো ০.০৫ 

৩০ XII/৩০/২০১৭-১৮ 

আিিাব আলী, দপিা-মৃি সুলিান আলী 

স্ত্রী োদজনুর খাতুন 

োং- সুদরপুর, কাহাসরাল, দিনাজপুর। 

সুদরপুর ১ ২০১৯ োো ০.০৫ 

৩১ XII/৩১/২০১৭-১৮ 
আকবর আলী, দপিা-মদমন আলী, স্ত্রী খাদিজা 

খাতুন, োং- সুদরপুর, কাহাসরাল, দিনাজপুর। 
সুদরপুর ১ ২০১৯ োো ০.০৫ 

৩২ XII/৩২/২০১৭-১৮ 
আেমা জবগম, দপিা- আোি আলী 

োং- সুদরপুর, কাহাসরাল, দিনাজপুর। 
সুদরপুর ১ ২০১৯ োো ০.০৫ 

৩৩ XII/৩৩/২০১৭-১৮ 
োসয়ি আলী, দপিা-োব্দুল হক, স্ত্রী িদরিা 

ইয়ােদমন, োং- সুদরপুর, কাহাসরাল, দিনাজপুর। 
সুদরপুর ১ ২০১৯ োো ০.০৫ 

৩৪ XII/৩৪/২০১৭-১৮ 

জমাঃ বাবুল, দপিা-মৃি জোমারু জমাহাম্মি 

স্ত্রী আঞ্জুয়ারা খাতুন 

োং- সুদরপুর, কাহাসরাল, দিনাজপুর। 

সুদরপুর ১ ২০১৯ োো ০.০৫ 

৩৫ XII/৩৫/২০১৭-১৮ 
জমাঃ েদক আলী, দপিা-মৃি মদিরি, স্ত্রী োদবয়া 

খাতুন, োং- সুদরপুর, কাহাসরাল, দিনাজপুর। 
সুদরপুর ১ ২০১৯ োো ০.০৫ 

৩৬ XII/৩৬/২০১৭-১৮ 
মদজযনা জবগম, স্বামী- জমাস্তিা আলী 

োং- সুদরপুর, কাহাসরাল, দিনাজপুর। 
সুদরপুর ১ ২০১৯ োো ০.০৫ 

৩৭ XII/৩৭/২০১৭-১৮ 

মকসলছুর রহমান, দপিা-জাসবর আলী 

স্ত্রী জহুরা খাতুন 

োং- সুদরপুর, কাহাসরাল, দিনাজপুর। 

সুদরপুর ১ ২০১৯ োো ০.০৫ 

৩৮ XII/৩৮/২০১৭-১৮ 
আবু িাসহর, দপিা-মৃি আঃ লদিি, স্ত্রী নাদেমা 

খাতুন, োং- সুদরপুর, কাহাসরাল, দিনাজপুর। 
সুদরপুর ১ ২০১৯ োো ০.০৫ 

৩৯ XII/৩৯/২০১৭-১৮ 

জগিা প্রামাদণক, দপিা-মৃি মদিজ উদিন 

োং- দ্বীপনগর, কাহাসরাল, দিনাজপুর। 
সুদরপুর ১ ২০১৯ োো ০.০৬ 

 

 

 


