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রাজস্ব শাখা 
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2৬ জেব্রুয়ারর ২০২৩ মাদস অনুরিত র্দশার জজলার মারসক রাজস্ব সভার কার্ যরববরণী: 

 

সভাপরত:   জমা: তরমজুল ইসলাম খান, জজলা প্রশাসক, র্দশার। 

সভার তাররখ:  ২৬ জেব্রুয়ারর সময়:  দুপুর ১২.০০ ঘটিকা। 

সভার স্থান: র্দশার কাদলক্টদরট সদেলন কক্ষ -১  

 

উপরস্থত সকল সেস্যদক স্বাগত জারনদয় সভা শুরু করা হয়।  রাজস্ব প্রশাসনদক জসবামুখী, দুনীরতমুক্ত, স্বচ্ছ ও গরতশীল 

করার জন্য অনুদরাধ করা হয়। অত:পর রবগত সভার কার্ যরববরণী পাঠ করা হয় এবাং জকান সাংদশাধনী বা সাংদর্াজনী  না  থাকায়  

সব যসেরতক্রদম  অনুদমােন  করা হয়। রবগত সভার রসদ্ধান্ত বা্তববায়ন অ্রগগরত পর্ যাদলাননা জানুয়ারর ২০২৩ মাদসর মারসক রাজস্ব 

সভায় গৃহীত রসদ্ধান্ত সমূদহর বা্তববায়ন অ্রগগরতর রবষদয় আদলাননা করা হয়। অতঃপর এ মাদসর আদলানযসূনী জমাতাদবক সভায় 

রব্তবাররত আদলাননাদন্ত সব যসেরতক্রদম রনম্নরুপ রসদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়। 

 

০১। উদ্ধযতন কম যকতযাগণ কর্তযক উপদজলা ও ইউরনয়ন ভূরম অরেস সমূদহর পররেশ যন: জানুয়ারর/২০২৩ 

 

ক্র 

নাং 

কম যকতযার পেবী উপদজলা ভূরম অরেদসর 

সাংখ্যা 

ইউরনয়ন ভূরম অরেদসর 

সাংখ্যা 

জমাট 

পররেশ যন েশ যন পররেশ যন েশ যন  

1 জজলা প্রশাসক,  র্দশার ০১ -- ০২ -- ০৩ 

2 অরতররক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), র্দশার ১০  -- ০7 -- ০8 

3 উপদজলা রনব যাহী অরেসার, সের র্দশার -- -- 04 -- 04 

4 উপদজলা রনব যাহী অরেসার, বাঘারপাড়া, র্দশার -- -- ০২ -- ০২ 

5 উপদজলা রনব যাহী অরেসার, অভয়নগর, র্দশার -- -- ০২ -- ০২ 

6 উপদজলা রনব যাহী অরেসার, মরনরামপুর, র্দশার -- -- ০২ -- ০২ 

7 উপদজলা রনব যাহী অরেসার,  জকশবপুর, র্দশার -- -- ০২ -- ০২ 

9 উপদজলা রনব যাহী অরেসার, শাশ যা, র্দশার -- -- ০2 -- ০2 

8 উপদজলা রনব যাহী অরেসার, রিকরগাছা, র্দশার -- -- ০২ -- ০২ 

৯ উপদজলা রনব যাহী অরেসার, জনৌগাছা, র্দশার -- -- - -- 0২ 

1০ সহকারী করমশনার(ভূরম) সের, র্দশার -- -- ০4 -- ০4 

1১ সহকারী করমশনার(ভূরম) বাঘারপাড়া, র্দশার -- -- ০4 -- ০4 

1২ সহকারী করমশনার(ভূরম) অভয়নগর, র্দশার -- -- ০৪ -- ০৪ 

1৩ সহকারী করমশনার(ভূরম) মরনরামপুর, র্দশার ০১  ০৪ -- ০৪ 

1৪ সহকারী করমশনার(ভূরম) জকশবপুর, র্দশার -- -- ০৪ -- ০৪ 

1৫ সহকারী করমশনার(ভূরম) শাশ যা, র্দশার ০১ -- ০৪ -- ০৪ 

16 সহকারী করমশনার(ভূরম) রিকরগাছা, র্দশার --  ০4 -- ০৪ 

১৭ সহকারী করমশনার(ভূরম) জনৌগাছা, র্দশার -- -- ০৪ -- ০৪ 

১৮ জররভরনউ জেপুটি কাদলক্টর, র্দশার। --  -- -- -- -- 

 

সভায় পররেশ যন ও েশ যন রবষদয় রব্তবাররত আদলাননা করা হয়। উপদজলা রনব যাহী অরেসারগণ কর্তযক প্রমাপ অনুর্ায়ী পররেশ যন 

করদত হদব। সহকারী করমশনারগণদক তাদের প্রমাপ অজযদন পররেশ যন অব্যাহত রাখদত হদব। সপ্তাদহ অন্তত ০১টি কদর ইউরনয়ন ভূরম অরেস 

পররেশ যন করদত হদব। পররেশ যনকাদল জররজস্টার ৩, ৪, ৫, ৮ ও ১২ হাল নাগাে আদছ রক না জেখদত হদব। বদদাব্তব প্রোদনর জক্ষদে  অরপ যত, 

পররতযক্ত, খাস জরম জররজস্টার র্থার্থভাদব পরীক্ষা করদত হদব। আশ্রয়ণ ও গুচ্ছ্রগাম পররেশ যন করদত হদব।  জররজষ্টাদরর কলাম 

র্থার্থভাদব পূরণ হদচ্ছ রকনা জেখদত হদব এবাং পররেশ যন কদর অরেস সনল রাখদত হদব। পররেশ যদন র্াবার আদগ উপদজলা রনব যাহী 

অরেসারগণ, সহকারী করমশনার (ভূরম)গণদক এবাং সহকারী করমশনার (ভূরম)গণ ইউরনয়ন ভূরম সহকারী কম যকতযাদের সতকয করদবন।  

সকল উপদজলা হদত পররেশ যন সাংক্রান্ত ররদপাট য র্থাসমদয় জপ্ররণ রনরিত করার জন্য ও রনদে যশনা প্রোন করা হয়। 

http://www.jessore.gov.bd/


2 

 

রসদ্ধান্ত বা্তববায়দন 

১)  প্রমাপ অনুর্ায়ী পররেশ যন করদত হদব এবাং পররেশ যন করার সাদথ    

     পররেশ যন/েশ যন প্ররতদবেন এবাং তার সাদথ অন্যান্য রববরণী প্ররত মাদসর ৩০    

     তাররদখ এ কার্ যালদয় জপ্ররণ করদত হদব।  

২)  প্ররত সপ্তাদহ অন্ততঃ ০১টি ইউরনয়ন ভূরম অরেস পররেশ যন করদত হদব । 

            অরতররক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) 

            উপদজলা রনব যাহী অরেসার (সকল) 

            সহকারী করমশনার (ভূরম) (সকল)। 

 

০2। অরেট আপরি রনষ্পরি সাংক্রান্ত তথ্য: জানুয়ারর/২০২৩ 

ক্র 

নাং 

উপদজলার  

নাম 

আপরির সাংখ্যা   জপ্রররত জবাদবর সাংখ্যা 
জপ্ররডাং জবাদবর সাংখ্যা অথ য বছর অদথ যর পররমান মন্তব্য 

১ র্দশার সের -- - -- - -  

২ বাঘারপাড়া 01 -- 0১ - -  

৩ অভয়নগর 01 ০১ - - -  

৪ মরনরামপুর 02 ০2 -- - -  

৫ জকশবপুর -- - - - -  

৬ শাশ যা ০১ - 01 - -  

৭ রিকরগাছা ০২ - ০২ - -  

৮ জনৌগাছা -- - -- -- -  

9 জমাট ০৭ ০৩ ০৪ -- -  

গত মাদসর জমাট ০৭টি  অরেট আপরির মদে ০৩ টি জবাব  জপ্ররণ করা হদয়দছ এবাং 0৪টি জবাব জপরডাং রদয়দছ। জপরডাং 

আপরিগুরল দ্রুত রনস্পরির জন্য রনদে যশনা প্রোন করা হয় । উপদজলা ভূরম অরেস সমূদহর জপরডাং অরেদটর জবাব দ্রুত জপ্ররণ পূব যক এ মাদসর 

মদেই আপরিগুদলা রনষ্পরি করার জন্য পুনরায় রনদে যশনা প্রোন করা হয়। 

 

রসদ্ধান্ত বা্তববায়দন 

১। জপরডাং অরেট আপরিগুদলা দ্রুত রনষ্পরির লদক্ষয কার্ যকর পেদক্ষপ        

    ্রগহণপূব যক বক্ষমান  জবাব জপ্ররণ করদত হদব।  

২। সঠিকভাদব অরেট আপরি উপস্হাপদনর জন্য সাংরিষ্ট সহকারীদক  

    রনদে যশনা জেয়া হদলা। 

সহকারী করমশনার (ভূরম) (সকল) 

 

০3। রবভাগীয় মামলা জানুয়ারর/২০২৩ 

ক্র: 

নাং 

মামলা 

নাং 

নাম ও পেবী বতযমান কম যস্থল মামলার অবস্হা মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

০1 ০১/২০২২ জমাল্যা মরেজুর 

রহমান 

ইউরনয়ন ভূরম 

সহকারী কম যকতযা 

 

ভাটপাড়া ইউরনয়ন 

ভূরম অরেস, 

অভয়নগর, র্দশার। 

রভরপ সম্পরি নামজারর করার জন্য প্র্তবাব 

জপ্ররদণর অরভদর্াগ। 

তেন্ত প্ররতদবেন পাওয়া 

জগদছ। নরথদত উপস্হাপন 

করা হদয়দছ। 

০2 ০২/২০২২ অতন্দ্রা রবশ্বাস 

ইউ: ভূরম উপ-

সহকারী কম যকতযা 

রাজঘাট ইউরনয়ন 

ভূরম অরেস 

অভয়নগর, র্দশার। 

এস এ ০১ নাং খরতয়াদনর জরমর ভূরম 

উন্নয়ন কর  ্রগহদণর অরভদর্াগ। 

তেন্ত প্ররতদবেন পাওয়া 

জগদছ। নরথদত উপস্হাপন 

করা হদয়দছ। 

03 04/2022 তপন কুমার কুড, 

অরেস সহায়ক 

লক্ষণপুর ইউ: ভূরম 

অরেস, 

শাশ যা, র্দশার। 

কর্তযপদক্ষর রবনানুমরত কম যস্থদল 

অনুপরস্থত,দুনীরত,অসোনরণ ইতযারে 

অরভদর্াগ। 

তেন্তকারী কম যকতযা 

রনদয়াগ করা হদয়দছ। 

০৪ -------- জনাব 

খায়রুজ্জামান 

ইউ: ভূরম উপ-

সহকারী কম যকতযা 

 

ঐ 

সরকারী ১ নাং খাস খরতয়াদনর জরমর 

োরখলা প্রোন, দুনীরত, অসোনরণ 

ইতযারে। 

সমরয়কভাদব বরখা্তব 

রবভাগীয় মামলায় রুজুর 

কার্ যক্রম নলমান। 
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০4।    উদ্ধযতন কর্তযপদক্ষর রনকট রনধ যাররত ররদপাট য/ররটান য জপ্ররণ: জানুয়ারর/২০২৩ 

         সভায় উপদজলা পর্ যাদয়র র্াবতীয় ররদপাট য/ররটান যসমূহ উপদজলা রাজস্ব সভার কার্ যরববরণী  প্ররত মাদসর ৩০ (রেশ) তাররদখর মদে 

জজলা কার্ যালদয়র সাংরিষ্ট শাখায় জপ্ররণ রনরিত করার জন্য সাংরিষ্টদের অনুদরাধ করা হয়। জর্ সকল উপদজলা রনধ যাররত সমদয় 

ররদপাট য/ররটান য জপ্ররণ কদরদছন তাদেরদক ধন্যবাে জানাদনা হয় এবাং জর্ সকল উপদজলা হদত পাওয়া র্ায়রন তাদের রবষদয় অসদন্তাষ প্রকাশ 

করা হয় এবাং পরবতী মাদস অবশ্যই রনধ যাররত সমদয়র মদে ররদপাট য জপ্ররদণর রনদে যশনা জেওয়া হয়। 

 

5। সারব যক ভূরম ব্যবস্হাপনা পর্ যাদলাননা (নামজারর): জানুয়ারর/২০২৩ 

সহকারী করমশনার (ভূরম) কর্তযক জপ্রররত ররদপাট য/ররটান য অনুর্ায়ী নামজাররর অ্রগগরত তথ্যরনে রনম্নরুপ:  

উপদজলার 

নাম 

রবগত মাদসর আগত 

মামলা 

োদয়রকৃত মামলা জমাট মামলা রনস্পরিকৃত 

মামলা 

জপরডাং মামলা 

১ম খড ২য় খড ১ম খড ২য় খড ১ম খড ২য় খড ১ম খড ২য় খড ১ম খড ২য় খড 

সের ৫৮২৭ - 1701 - 7528 - 1074 - 6454 - 

বাঘারপাড়া ৩২৮৩ - 375 - 3658 - 849 - 2809 - 

অভয়নগর ১০০২ - 900                                                         - 1902 - 1500 - 402 - 

মরনরামপুর ১৫১৯ - 800 - 2319 - 1000 - 1319 - 

জকশবপুর 

 

১১৮৯ ১৫০ 960 - 2149 ১৫০ 892 - 1257 ১৫০ 

রিকরগাছা ১৭০৯ - 1315 - 3024 - 637 - 2387 - 

শাশ যা 

 

৬৯৬ 15 139 12 835 27 615 14 220 13 

জনৌগাছা ১১৯৬ - 85 - 1281 - 150 - 1131 - 

সব যদমাট 16421 ১৬5 6275 12 22696 177 6717 14 15979 163 

           

 

নামজারী মামলার অ্রগগরত সম্পদকয আদলাননা করা হয়। রনস্পরির তুলনায় অরধক সাংখ্যক নামজারর মামলা অরনষ্পন্ন রদয়দছ র্া 

অরত দ্রুতভাদব রনষ্পরির জন্য সকল সহকারী করমশনার(ভূরম) গণদক অনুদরাধ করা হয়। নলরত মাদসর নামজারর রনষ্পরির অ্রগগরত 

পর্ যাদলাননায় জেখা র্ায় র্দশার সের, বাঘারপাড়া, অভয়নগর, মরনরামপুর ও জনৌগাছা উপদজলা ভূরম অরেদস অরধক সাংখ্যক নামজারর 

মামলা অরনস্পন্ন রদয়দছ। র্া দ্রুত রনষ্পরির জন্য রনদে যশনা প্রোন করা হয়।  নামজারী অনুদমারেত হদল সাংরিষ্ট নামজারর নরথ র্থার্থ ভাদব 

জরকে য রুদম সাংরক্ষণ করদত হদব। রবরধ জমাতাদবক ২৮ রেদনর মদে রনষ্পরি করার জন্য সহকারী করমশনার (ভূরম)গণদক রনদে যশনা প্রোন 

করা হয়।  ই-রমউদটশদন জকান ক্রদমই র্াদত জপরডাং না থাদক জস রেদক লক্ষয রাখাসহ ই-রমউদটশন বা্তববায়দনর লদক্ষয সহকারী করমশনার 

(ভূরম)গণদক  সজাগ দৃরষ্ট রাখদত হদব। এল টি জনাটিদশর রভরিদত নামজারীদত োতা, ্রগহীতার পূণ য তথ্য, জমাবাইল ন্বরর রেদত হদব । উপদজলা 

ও ইউরনয়ন ভূরম অরেদসর জররজ: 1 হাল নাগাে করদত হদব। 

 

রসদ্ধান্ত বা্তববায়দন 

১) উপদজলা ও ইউরনয়ন ভূরম অরেদস নামজারর জকদসর মােদম সাংদশারধত খরতয়াদনর আদলাদক  

    এবাং জজলা জরকে যরুম সাংরিষ্ট ০১ নাং জররজস্টাদর জরকে য হালনাগাে করদত হদব । 

২) নামজারর মামলার আদবেন জর্ন অরনষ্পন্ন না থাদক জস রবষদয় সতকয দৃরষ্ট রাখদত হদব। 

৩) রবরধ জমাতাদবক ২৮ রেদনর মদে নামজারী মামলা রনষ্পরি করদত হদব। 

৪) নামজারর হদলও রেরসআর এর মােদম  আোদয়র হার কম । প্ররতটি অনুদমারেত জকদসর   

    রবপরীদত রেরসআর এর মােদম আোয়কৃত অদথ যর রহসাব রববরণী জপ্ররণ করদত হদব। 

৫) এল টি জনাটিদশর রভরিদত নামজারী  োতা, ্রগহীতার পূণ য তথ্য, জমাবাইল ন্বরর রেদত হদব । 

 

 

 

   

সহকারী করমশনার 

(ভূরম)(সকল) 

ও 

সহকারী করমশনার 

জজলা জরকে যরুম শাখা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

06। রেরসআর এর মােদম আোয়কৃত অথ য ও অন্যান্য আোয় তথ্য:  মাদসর নাম:  জানুয়ারর/২০২৩ 

ক্র: 

নাং 

উপদজলার 

নাম 

নদভ্বরর/২০২২ পর্ যন্ত রেরসআর এর মােদম আোয়কৃত 

অথ য (জরকে য সাংদশাধন রেস সহ) 

জানুয়ারর/২০২৩মাদসর 

আোয় 

জমাট মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ১০ 

১ র্দশার সের 8529305           ৯৮২২০০ 9511505  

২ বাঘারপাড়া ১১৯৪২৭৬ ৪৯২৮০০ ১৬৮৭০৭৬  

৩ অভয়নগর ৪০১৮৮০০ 1২৩৭৫০০ ৪০১৮৮০০  

৪ মরনরামপুর ৪৮৯৮৩৮৯ ৯৮৬৭০০ ৫৮৮৫০৮৯  

৫ জকশবপুর ৫০৭০৩৬০ ১১৩৪০০০ ৬২০৪৩৬০  

৬ রিকরগাছা ২৫৭৯৪৫০ ৩৫০৭০০ ২৯৩০১৫০  

৭ শাশ যা ৪৫১৭৭০০ ১১০৫৫০০ ৫৬২৩২০০  

৮ জনৌগাছা ৩৩৬৯০৪৫ ৬৬৭২০০ ৪০৩৬২৪৫  

 জমাট 34177325 ৬৫৬৭২৫০ 39654375  

 

০৭।  রমস জমাকদ্দমার মারসক রববরণী: জানুয়ারর/২০২৩                                                                                     

ক্র: 

নাং 

উপদজলার 

নাম 

গত মাস  পর্ যন্ত 

অরনস্পন্ন রমস 

জমাকদ্দমার 

সাংখ্যা 

নলরত মাদস 

োদয়রকৃত রমস 

জমাকদ্দমার 

সাংখ্যা 

জমাট রমস 

জমাকদ্দমার 

সাংখ্যা 

নলরত মাদস 

রনষ্পরিকৃত 

জমাকদ্দমার 

সাংখ্যা 

জমাট অরনষ্পন্ন 

জমাকদ্দমার 

সাংখ্যা 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৯ ১০ 

১ র্দশার সের 8৭ ০৯ ৯৬ ০ ৯৬  

২ বাঘারপাড়া ৯০ ১৩ ১০৩ ১৩ ৯০  

৩ অভয়নগর ১৪২ ২০ ১৬২ ১৫ ১৪৭  

৪ মরনরামপুর ৪৯ ০৮ ৫৭ ০৯ ৪৮  

৫ জকশবপুর ১৮২ 0৮ ১৯০ 0৮ ১৮২  

৬ রিকরগাছা ১১৫ ২৭ ১৪২ ০২ ১৪০  

৭ শাশ যা ১৬৪ ১৪ ১৭৮ ১৫ 1৬৩  

৮ জনৌগাছা 0৫ ০৬ 1১ 0৩ 0৮  

 জমাট ৮৩৪ 1০৫ ৯৩৯ ৬৫ ৮৭৪  

রমস মামলার অ্রগগরত সম্পদকয আদলাননা করা হয়। জেখা র্ায় এ মাদসর জমাট ৮74টি মামলা জপরডাং রছল তন্মমদে নলরত মাদস 

65টি মামলা রনষ্পরি হদয়দছ। অভয়নগর, জকশবপুর, রিকরগাছা, শাশ যায় অরধক সাংখ্যক মামলা জপরডাং রদয়দছ। র্া অরত দ্রুতভাদব  রনষ্পরির 

জন্য সকল সহকারী করমশনার (ভূরম) গণদক রনদে যশনা প্রোন করা হয়।   

 

রসদ্ধান্ত বা্তববায়দন 

১) রমস মামলা দ্রুত রনষ্পরি করদত হদব এবাং জররজস্টআর হাল নাগাে করদত হদব। 

২) মামলা অরনষ্পন্ন না থাদক জস রবষদয় সতকয দৃরষ্ট রাখদত হদব। 

৩) রবরধ জমাতাদবক ২৮ রেদনর মদে নামজারী মামলা রনষ্পরি করদত হদব। 

 

 

 

   

সহকারী করমশনার 

(ভূরম)(সকল) 
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৮। সহকারী করমশনার (ভূরম) কর্তযক জপ্রররত ররদপাট য/ররটান য অনুর্ায়ী ২০২২-২৩ অথ য বছদরর ভূরম উন্নয়ন কদরর (সাধারণ ও সাংস্হা) 

োবী ও আোয় তথ্যরনে রনম্নরূপ: জানুয়ারর/২০২৩ 

উপদজলা োবী (সাধারণ) 

 

আোয় 

বদকয়া )টাকা(  হাল )টাকা(  জমাট 

(টাকা ) 

 202২-2৩ অথ য 

বছদরর অদক্টা:/২২ 

মাস পর্ যন্ত আোয় 

জানু:/২০২২-২৩ 

অথ য বছদরর 

পুরিভূত আোয় 

আোয় 

হার(%) 

সের ১৬৪২১৮৩৭ ১০৬৯২৫৫২০ ১২৩৩৪৭৩৫৭ ২৫৮৪৮৬৭৭ ৩১৯৭৭৪১০ 25.92 

বাঘারপাড়া ১১২৫৪১১৯ ৫১২৮৫৬০০ ৬২৫৩৯৭১৯ ১২৮৫১২৫৯ ১৬৬০৯৪১৪ 26.56 

অভয়নগর ১১৪৩০৯৪৬ ৫১৫৮৪৫৩৯ ৬৩০১৫৪৮৫ ১৬৫৪৩২৭৮ ১৯৩০৭৮৩৬ 30.64 

মরনরামপুর ১০৪৭৩১৬১ ৯১১৯৯১২৬ ১০১৬৭২২৮৭ ১৩৫৩২৫১৮ ১৬০১৯৫০২ 15.76 

জকশবপুর ৪০৭০৫৩৭ ৮৭৭৬১০৮৮ ৯১৮৩১৬২৫ ৮৪১৮৬০৫ ১১৪৩৮৪২৪ 12.46 

রিকরগাছা ৬১৬৭২৮৮ ৬৫৮২০৮৯৯ ৭১৯৮৮১৮৭ ৯৭৭৭০২২ ১৩০৬৭৫২০ 18.15 

শাশ যা ৯৯১১৫৪৮ ৭১৩৪৬৮৫১ ৮১২৫৮৩৯৯ ১৪৩০২৭৮৮ ২০৮৮০২৩৩ 25.70 

জনৌগাছা ৫৬৪৬৭৪১ ৪৫৮২০৯৪৩ ৫১৪৬৭৬৮৪ ৭৮৪০৬৭০ ৮৮৭০৫৫৫ 17.24 

সব যদমাট ৭৫৩৭৬১৭৭ ৫৭১৭৪৪৫৬৬ ৬৪৭১২০৭৪৩ ১০৯১১৪৮১৭ 138170894 21.35 

                (সাংস্থা) 

 

রবরভন্ন সাংস্হার োবী  

 

আোয় 

উপদজলা বদকয়া হাল জমাট নলরত মাদস আোয় পুরিভূত আোয় আোয় হার % 

সের ২৩৬১৮৯০১ ৯৬৮১০৯৯ ৩৩৩০০০০০ ০ ৩৬৪৩২৯৯ 10.94 

বাঘারপাড়া ১৩৩৬৪৭২৬ ৬৬৩৫২৭৪ ২০০০০০০০ ১৮০৬ ২৬১১ 0.01 

অভয়নগর ১৯০২২৯৯৪ ১০৪৫০০৬ ২০০৬৮০০০ ৪৯০০ ১১৩০২৩৮ 5.63 

মরনরামপুর ৪৬১৯২৮১ ১৫৩৮০৭১৯ ২০০০০০০০ ৯৪৬৪০ ৯৪৬৪০ 0.47 

জকশবপুর ১৯০৫২৬১ ১৮০৯৫৪০৭ ২০০০০৬৬৮ ০ ৯৭৬০ 0.05 

রিকরগাছা ১৯৯৩৬৭০৫ ৬৩২৯৫ ২০০০০০০০ ০ ৪০৭০০৫ 2.04 

শাশ যা ৯৮৭৫৯৯৮ ২০১২৪০০২ ৩০০০০০০০ ০ ৭৭১৮২০ 2.57 

জনৌগাছা ৫৩৯১২৭২ ৪৬০৮৭২৮ ১০০০০০০০ ০ ১০৮৫০ 0.11 

সব যদমাট ৯৭৭৩৫১৩৮ 75633530 ১৭৩৩৬৮৬৬৮ ১০১৩৪৬ ৬০৭০২২৩ 3.50 

 

উপজেলা বজেয়া 

(সাধারণ+সংস্থা) 

হাল 

(সাধারণ+সংস্থা) 

ম াট 

(সাধারণ+সংস্থা) 

চলতি  াজসর 

আদায় 

(সাধারণ+সংস্থা) 

পুরিভূত আোয় 

(সাধারণ+সংস্থা) 

আদায় হার 

(সাধারণ+সংস্থা) 

সদর ৪০০৪০৭৩৮ ১১৬৬০৬৬১৯ ১৫৬৬৪৭৩৫৭ ৩৬৪৪১৮০ ৩৫৬২০৭০৯ 22.739425 

বাঘারপাড়া ২৪৬১৮৮৪৫ ৫৭৯২০৮৭৪ ৮২৫৩৯৭১৯ ২৮২০৯৫৭ ১৬৬১২০২৫ 20.126098 

অভয়নগর ৩০৪৫৩৯৪০ ৫২৬২৯৫৪৫ ৮৩০৮৩৪৮৫ ৩০৯৩৯৭৭ ২০৪৩৮০৭৪ 24.599442 

 তনরা পুর ১৫০৯২৪৪২ ১০৬৫৭৯৮৪৫ ১২১৬৭২২৮৭ ২০৬০৯১১ ১৬১১৪১৪২ 13.243888 

মেশবপুর ৫৯৭৫৭৯৮ ১০৫৮৫৬৪৯৫ ১১১৮৩২২৯৩ ১৫৫৪৩১৭ ১১৪৪৮১৮৪ 10.236921 

তিেরগাছা ২৬১০৩৯৯৩ ৬৫৮৮৪১৯৪ ৯১৯৮৮১৮৭ ২২৩২০৪৬ ১৩৪৭৪৫২৫ 14.648104 

শাশ শা ১৯৭৮৭৫৪৬ ৯১৪৭০৮৫৩ ১১১২৫৮৩৯৯ ২৩১৭২৮২ ২১৬৫২০৫৩ 19.46105 

মচৌগাছা ১১০৩৮০১৩ ৫০৪২৯৬৭১ ৬১৪৬৭৬৮৪ ২২৪৪০৯৯ ৮৮৮১৪০৫ 14.448901 

ম াট ১৭৩১১১৩১৫ ৬৪৭৩৭৮০৯৬ ৮২০৪৮৯৪১১ ১৯৯৬৭৭৬৯ ১৪৪২৪১১১৭ 17.579888 

 

শতভাগ অনলাইন ট্রানদজকশদনর মােদম সকল ইউরনয়ন ভূরম অরেদসর ভূরম উন্নয়ন কর আোয় করদত হদব। ২০২২-২৩ অথ য 

বছদর সাধারন ও সাংস্হার ভূরম উন্নয়ন কদরর োরব রনধ যারণ করা হদয়দছ। অনলাইদন ভূরম উন্নয়ন কর প্রোদনর জন্য সকল ইউরনয়ন ভূরম 

অরেদস অনুদমােন রবহীন জহারডাংসমূহ দ্রুত অনুদমােন রেদত হদব এবাং জর্ সকল অনুদমােনকৃত জহারডাং এ ভূল আদছ তা ইউএলএও কর্তযক 

সাংদশাধন করদত হদব। োবীকৃত জহারডাং এর নাম, জমৌজা ন্বরর, োবীর পররমান উদেখ কদর করপ জজলা অরেদস জপ্ররণ করদত হদব। আোয় 
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সঠিকভাদব না হদল প্রদয়াজদন জরন্ট সাটি যরেদকট মামলা করদত হদব। ভূরম উন্নয়ন কর সমূহ জমাবাইল ব্যাাংরকাং এর মােদম ্রগহণ করার 

ব্যবস্হা রনদত হদব। রনধ যারণকৃত োবী অনুর্ায়ী ভূরম ব্যবহার রভরিক অথ যাৎ রশল্প, বারণরজযক, আবারসক ও কৃরষ জশ্ররণ রহসাদব সহকারী 

করমশনার (ভূরম)গণ কর্তযক ইউরনয়ন ভূরম সহকারী কম যকতযাদের আোয় কার্ যক্রম জজারোর করার জন্য রনদে যশনা প্রোন করা হয়। ব্যবহার 

রভরিক খাজনা আোদয়র স্বাদথ য জরকে য এবাং েরলদল জরমর জশ্ররণর পাথ যকয থাদক নামজাররর সময় প্রকৃত জর্ জশ্ররণ আদছ জস অনুর্ায়ী নামজারী 

করদত হদব । আোয়কৃত অথ য ৩ কার্ য রেবদসর মদে জমা প্রোন করদত হদব ।  

রসদ্ধান্ত বা্তববায়দন 

১) ২০২২-২৩ অথ য সদনর ভূরম উন্নয়ন কদরর োরব দ্রুত রনধ যারদণর জন্য রনদে যশনা প্রোন করা হয়। 

২) ব্যবহাররভরিক অথ যাৎ রশল্প, বারণরজযক, আবারসক ও কৃরষ  কযাটাগররর ভূরম উন্নয়ন কদরর োরব    

    সঠিকভাদব রনধ যারনপূব যক আোয় কার্ যক্রম জজারোর করদত হদব। 

৩) ফুল ও েদলর বাগাদনর ভূরম উন্নয়ন কদরর োরব শতক প্ররত ২/-টাকা হাদর রনধ যারণ করদত হদব।  

৪) সাংস্হার োরব ভূরম সাংস্কার জবাদে যর জপ্ররণ করদত হদব ও সাংস্হার োবী আোয় বাড়াদত হদব । 

৫) রাজস্ব প্রশাসদনর আওতায় ভূরম সাংস্কার জবাদে যর সাদথ জজলা প্রশাসদনর মদে সম্পারেত বারষ যক  

    কম যসম্পােন ররদপাট য প্ররতমাদস জপ্ররণ রনরিত করদত হদব।  

 

উপদজলা রনব যাহী 

অরেসার)(সকল) 

সহকারী করমশনার (ভূরম) 

(সকল)। 

 

৯।      অরপ যত সম্পরির োবী ও আোয় পর্ যাদলাননা: জানুয়ারর/২০২৩ 

উপ 

জজলা 

‘ক’ 

তারলকাভূক্ত 

জরমর 

পররমান 

(একর) 

বতযমান 

লীজভূক্ত 

জরমর 

পররমান 

(একদর) 

২০২2-২3 অথ য বছদরর োবী বতযমান মাদস আোয় 

বদকয়া  হাল জমাট  
বদকয়া হাল জমাট 

জপৌর ৫২.৯১ ৩৩.৬০ ৪৯৫০০০ ৯১১৮২০ ১৪০৬৮২০ ৭১৫০৪ ১০৭৫৪০ ১৭৯০৪৪ 

সের ৪০২.১৩ ২৫৫.০

৪ 

৩৩৯২০০ ২৫৯৭০০ ৫৯৮৯০০ ০০ ০০ ০০ 

বাঘারপাড়া 210.60 210.6

0 

৩৩২৮৬ ৬২১৩৪৮ ৬৫৪৬৩৪ ৪৫০ ১০৭০০ ১১১৫০ 

অভয়নগর 6১৪.৪৫ ৪৮৯.৪

০ 

৩২০৫৬০ ৭৮০৫৩০ ১১০১০৯০ ৯৪৬০ ২৮৬৯৩ ৩৮১৫৩ 

মরনরামপুর ৩৯৬.৬১ ২৭৪.৭

৬ 

১২১০০০ ৪৩৫০০০ ৫৫৬০০০ ৭১০০ ৩৩৯০০ ৪১০০০ 

জকশবপুর 598.18 375.8

0 

২৩৯৫৩২ ৬৩৫৭৮৮ ৮৭৫৩২০ ৮৯৯৫ ২৬৯৯০ ৩৫৯৮৫ 

রিকরগাছা ৪৬১.৪৯ 259.9

7 

৫৫৫৮০ ৫৭০৩০০ ৬২৫৮৮০ ১০০৫৭১ ২৭৮০ ১০৩৩৫১ 

শাশ যা 379.67 277.7

0 

৬১৭৬৫ ৪৬৩৫৮৫ ৫২৫৩৫০ ২৯৮০ ১৫৮৯০ ১৮৮৭০ 

জনৌগাছা 388.61 ২৯৯.৬

১ 

১২০৭৬০ ৩২৯৭৬০ ৪৫০৫২০ ১৪১৭১ ২৩৩৮০ ৩৭৫৫১ 

সব যদমাট 350৪.৬৫ ২৪৭৬.৪

৮ 

১৭৮৬৬৮৩ ৫০০৭৮৩১ ৬৭৯৪৫১৪ ২১৫২৩১ ২৪৯৮৭৩ ৪৬৫১০৪ 
 

বছদর এ পর্ যন্ত পুরিভূত আোয়(টাকা) আোয় হার % ব্যদয়র 

পররমাণ 

রপরে খাদত রস্থরতর 

পররমাণ (টাকা) 

মন্তব্য 

বদকয়া  হাল জমাট  ০০ 

 

561210737.21  

২৭৫৯১১ ৫৫০৯৮৪ ৮২৬৮৯৫ ৫৮.৭৮% 

১০০৮১৫ ৫০৮৩৬ ১৫১৬৫১ 25.৩২% 

৬১৫০ ১৪৯৪৩৮ ১৫৫৫৮৮ ২৩.৭৭% 

১৬৪৬৬৭ ২৮৬০১৮ ৪৫০৬৮৫ ৪০.৯৩% 

৩৫০৫০ ৩০৫২০০ ৩৪০২৫০ ৬১.১৯% 

৭০৫৪৫ ৪০০৬২৮ ৪৭১১৭৩ ৫৩.৮২% 

৩০৬৭১৩ ৯২৬১১ ৩৯৯৩২৪ ৬৩.৮০% 

৫৪১২৮ ১৯০৬১৪ ২৪৪৭৪২ ৪৬.৫৮% 

৬৯৬৪১ ৪২৭৩০৭ ৪৯৬৯৪৮ ১১০.৩০% 

১০৮৩৬২০ ২৪৫৩৬৩৬ ৩৫৩৭২৫৬ ৫২.০৬% ০০ 561210737.21  
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জানুয়ারর/২০২৩ মাদসর রভরপ আোয় পর্ যাদলাননা করা হয়। আোয় কার্ যক্রম আদরা দ্রুত বৃরদ্ধর জন্য রনদে যশনা প্রোন করা হয়। 

অরপ যত সম্পরির সুিু ব্যবস্হাপনার রবষদয় সভায় রব্তবাররত আদলাননা করা হয় । নলরত অথ য বছদরর কার্ যক্রম আরও জজারোর করদত হদব।  

ইজারা মূল্য রনধ যারণ কদর জর্ জররজস্টারগুরল নলমান রদয়দছ জসগুদলা উপদজলা রনব যাহী অরেসারগণদক জেখদত হদব। অভয়নগর উপদজলায় 

রভরপ আোয় অদনক কম। আোয় কার্ যক্রম বৃরদ্ধ করদত হদব।  বারনরজযক ও জশ্ররণরভরিক আোয়ও জেখদত হদব। রভরপ সম্পরির মামলায় 

সরকার পক্ষ পরারজত হদল সকল সহকারী করমশনার( ভূরম)গণ ঐ সকল মামলার রব্তবাররত তথ্যসহ পরবতী  সভায় উপস্হাপন করদবন। জর্ 

সকল অরপ যত সম্পরির লীজ নবায়ন  জপরডাং আদছ জসগুদলা জররজস্টার ও জকসনরথ পরীক্ষা কদর জরুরী রভরিদত ইজারা নবায়ন করদত হদব। 

নতুন পররপে অনুসাদর োবী আোয় রনরিত করদত হদব । সাংস্হার আোদয়র জক্ষদে জরুরী পে রেদত হদব রেমাড জনাটিশ রেদত হদব । 

সরকার রবপদক্ষ রায় হদল দ্রুত আরপল োদয়র করদত হদব । 

রসদ্ধান্ত বা্তববায়দন 

১)  ২০২২-২৩ অথ য বছদর অরপ যত সম্পরির োরব আোয় কার্ যক্রম জজারোর করদত হদব। 

২) ‘ক’ তারলকার ইজারাকৃত সম্পরি আোলদতর জকান রনদষধাজ্ঞা না থাকদল জকানভাদবই  

     র্াদত  ইজারা নবায়দনর বাইদর না থাদক জস রবষদয় রবরধ জমাতাদবক কার্ যকর পেদক্ষপ  

     ্রগহণ করদত হদব। 

 

উপদজলা রনব যাহী 

অরেসার (সকল) 

সহকারী করমশনার 

(ভূরম) (সকল) 

 

১০।  ‘খ’ তেশীলভুক্ত অরপ যত সম্পরির নামজারর তথ্য রববরণী: জানুয়ারর/২০২৩ 

উপদজলা রবগত মাস 

পর্ন্তয জমাট 

জকস 

সাংখ্যা 

রবগত মাস 

পর্ যন্ত 

পুরিভূত 

অরনষ্পন্ন 

জকস সাংখ্যা 

আদলানয 

মাদস 

োদয়রকৃত 

জকদসর 

সাংখ্যা 

জমাট 

অরনষ্পন্ন 

জকস 

সাংখ্যা 

আদলানয 

মাদস 

রনষ্পরিকৃত 

জকস সাংখ্যা 

জমাট 

রনষ্পরিকৃত 

জকস সাংখ্যা 

অবরশষ্ট 

অরনষ্পন্ন 

জকস 

সাংখ্যা 

জুলাই/২২ হদত 

নলরত মাস পর্ যন্ত 

রনস্পরিকৃত জকস 

সাংখ্যা 

মন্তব্য 

সের ৪৯৮ ০১ ০০ ০১ 0১ ০১ 0০ ৪৯৯  

বাঘারপাড়া ৩৪৬ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ৩৪৬  

অভয়নগর ৭94 ৬৫ ০০ ৬৫ ০০ ০০ ৬৫ ৭২৯  

মরনরমপুর ৯৫৩ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ৯৫৩  

জকশবপুর ১৩47 ৩৩ ০০ ৩৩ ০০ ০০ ৩৩ ১৩১৪  

রিকরগাছা ৪৭৮ ০৪ ০০ ০৪ ০০ ০০ ০৪ ৪৭৮  

শাশ যা ১২৯১ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ১২৯1  

জনৌগাছা ৬৮5 ০১ ০০ ০১ ০০ ০০ ০১ ৬৮৪  

সব যদমাট ৬39২ 10৪ ০০ ১০৪ ০১ ০১ ১০৩ ৬২৯৪ ৯৮.৪৬% 

কাগজপে জেদখ ‘খ’ তপরশলভূক্ত সম্পরির নামজারী দ্রুত রনস্পরি করদত হদব । মামলা জপরডাং রাখার জকান সুদর্াগ জনই । দ্রুত ‘খ’ 

তপরশলভুক্ত সম্পরির নামজারী সম্পন্ন করদত হদব । নামজারর জররজস্টার বাঁধাই কদর রাখদত হদব।  

রসদ্ধান্ত বা্তববায়দন 

১) অরপ যত সম্পরি ‘খ’ তেরশলভুক্ত নামজারী মামলার রনষ্পরির হার বৃরদ্ধ করদত হদব।  

২) ভূরম মন্ত্রণালদয়র সব যদশষ ০১/০৮/২০১৭ তাররদখর ৩১.১৬.০৬০.৫৩.০৪৫.০০০০.০০.১৭ ন্বরর 

স্মারদকর রনদে যশনা অনুর্ায়ী রবরধ জমাতাদবক আদবেনকারীর োরখলকৃত কাগজপে র্ানাই বাছাই 

পূব যক সতকযতার সাদথ নামজারী মামলা দ্রুত রনষ্পরি করদত হদব। 

৩)  অবমুল্যায়ন মামলা সাংক্রান্ত তথ্য উপস্হাপন করদত হদব। 

 

সহকারী করমশনার (ভূরম) 

(সকল) 

তবজ্ঞ তেতপ/এতেতপ, তসতনয়র 

সহোরী েত শনার, আর এ  

শাখা 
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১১। ‘ক’ তেরসদলর অরপ যত সম্পরির ট্রাইব্যযনাদলর মামলার তথ্য: জানুয়ারর/২০২৩ 

ক্র 

নাং 

জজলার 

নাম 

োদয়রকৃত জমাট মামলার 

সাংখ্যা ও জরড়ত জরম 

পররমাণ। 

পুরিভূত রনষ্পরিকৃত মামলার সাংখ্যা ও জরড়ত 

জরমর পররমান। 

পুরিভূত অরনষ্পরিকৃত 

মামলার সাংখ্যা ও 

জরড়ত জরমর পররমাণ। 

মন্তব্য 

সাংখ্যা জরমর 

পররমাণ 

(একদর) 

মামলার সাংখ্যা জরমর পররমান(একদর) 

সরকার

পদক্ষ 

সরকাদরর 

রবপদক্ষ 

সরকাদরর 

পদক্ষ 

সরকাদরর 

রবপদক্ষ 

মামলার 

সাংখ্যা 

জরমর 

পররমাণ 

(একদর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ র্দশার ২৬২৩ ২৩৮৯.৮৩ ১৩১ ১৬৪ ১১৯.৫৬৯ 1১6.741 2328 2158.15  

 

রসদ্ধান্ত বা্তববায়দন 

১। মামলা দ্রুত রনষ্পরি করদত হদব। সরকাদরর রবপদক্ষ রাদয়র রবরুদদ্ধ জরুরী রভরিদত আপীল োদয়দরর 

প্রদয়াজনীয় ব্যবস্হা ্রগহদণর জন্য  আররেরসদক রনদে যশনা প্রোন করা হয়। মামলার ধার্ য তাররখ সমূদহ 

সরকারর সাক্ষী আোলদত হারজরা রনরিত করদত হদব। 

২। সরকাদরর রবপদক্ষ রায় হদল কারণ সমূদহর সারসাংদক্ষপ পরবতী সভায় উপস্হাপন করদত হদব। 

৩। এলটি জনাটিদশ োতা ও ্রগহীতাদের জমাবাইল/দটরলদোন ন্বরর অবশ্যই সাংদর্াজন করদত হদব। 

আর রে রস/রবজ্ঞ রভরপ  

জকৌশুলী/সহকারী 

করমশনার (ভূরম) সকল  

 

১২।  জেওয়ানী মামলার অ্রগগরত পর্ যাদলাননা: জানুয়ারর/২০২৩ 

উপদজলার 

নাম 

রবগত 

মাস 

পর্ যন্ত 

অরনষ্পন্ন 

জকদসর 

সাংখ্যা 

নলরত 

মাদস 

োদয়রকৃত 

জকদসর 

সাংখ্যা 

জমাট 

অরনষ্পন্ন 

জকদসর 

সাংখ্যা 

প্রাপ্ত 

ঘটনা 

রববরণীর 

সাংখ্যা 

র্তগুরল 

আররজ 

ঘটনার 

জন্য 

মুলতরব 

আদছ 

তার 

সাংখ্যা 

র্তগুরল 

ঘটনা 

রববরণী 

জকাদট য 

জপ্ররণ 

করা 

হদয়দছ 

তার 

সাংখ্যা 

জর্ সকল 

ঘটনা 

রববরণীদত 

সরকারী 

স্বাথ য আদছ 

তার 

সাংখ্যা 

সরকার 

পদক্ষ 

রনষ্পরিকৃত 

জকদসর 

সাংখ্যা 

সরকার 

রবপদক্ষ 

রনষ্পরিকৃত 

জকদসর 

সাংখ্যা 

জমাট 

অরনষ্পন্ন 

জকদসর 

সাংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

সের ৯৮১ ০2 ৯৮3 ৮48 ১৩5 ৮48 ৮90 02 01 ৯৮1 

বাঘারপাড়া ৩৬৫ ০3 ৩৬8 298 ৭0 29৮ 33 01 - ৩৬7 

অভয়নগর ৫৯1 ০১ ৫৯2 ৫0০ ৯2 ৫0০ 49 - - ৫৯2 

মরনরামপুর ৬১4 ০২ ৬১6 ৫৭০ ৪6 ৫৭০ 58 02 - ৬১4 

জকশবপুর ৩৬9 ০১ ৩70 ৩২৪ ৪6 ৩২৪ 3৪2 - - ৩70 

রিকরগাছা ৩77 ০3 380 339 ৪1 ৩39 ৪7 01 - ৩79 

শাশ যা ৩80 ০১ ৩৮১ ৩১৫ ৬৬ ৩১৫ ২০4 - - ৩81 

জনৌগাছা ৩৮5 ০3 ৩৮8 340 ৪8 340 ১২5 - - ৩৮8 

জমাট ৪১58 ১6 ৪১74 ৩534 640 3৫34 1694 06 01 ৪১67 

অরপ যত  

সম্পরি 

২৩৬ - ২৩৬ - - - 2৩৬ - - ২৩৬ 

২১৬ - ২16 - - - 2১৬ - - ২16 

               

তথ্যরনে অনুর্ায়ী জেখা র্ায় নলরত মাদস জকান মামলা রনষ্পরি হয়রন । বতযমান অথ য বছদর দ্রুত মামলা রনষ্পরি করদত হদব। এস 

এে সঠিকভাদব জেওয়ার জন্য রবজ্ঞ সরকারী জকৌশুলী অনুদরাধ জানান। গেবাধা এসএে না জেওয়ার জন্য রনদে যশনা প্রোন করা হয়। উপদজলা 

ও ইউরনয়ন ভূরম অরেদস পৃথক নরথ খুদল খরতয়ান করপ, নকশা ইতযারে সাংরক্ষণ/জরমর পররপূণ য তথ্য সাংরক্ষন করদত হদব। এস এে 

জপ্ররদণর জক্ষদে প্রদয়াজনীয় কাগজপে জর্মন এস এ এাং আর এস খরতয়ান ইতযারে সাংযুক্ত করদত হদব। 
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রসদ্ধান্ত  বা্তববায়ন 

১) সরকাদরর রবপদক্ষ রনষ্পরিকৃত মামলার রবরুদদ্ধ জরুরী রভরততদত আপীল োদয়র করদত হদব।  কতটি 

মামলায় আরপল করা হদয়দছ তা উদেখ করদত হদব। 

২) মামলার এস এে জপরডাং না থাদক জসরেদক লক্ষয রাখদত হদব। এস এে এ জরমর জশ্ররণ ও েখদলর 

রবষয়টি অবশ্যই উদেখ থাকদত হদব। 

৩) এস এে জপ্ররদণ রবলদ্বরর কারণ  অবশ্যই উদেখ থাকদত হদব। 

৪) সরকাদরর রবরুদদ্ধ রায়কৃত মামলায় জকন সরকার পক্ষ পরারজত হদলা তার সার সাংদক্ষপ  সভায় 

উপস্হাপন করদত হদব এবাং মামলা রনষ্পরির হার বৃরদ্ধ করদত হদব। 

5) সহকারী করমশনার(ভূরম) কর্তযক জপ্ররণকৃত এস এে- এ নানা ধরদণর ক্রটি পররলরক্ষত হদচ্ছ। সহকারী 

করমশনার(ভূরম)গণ জপ্রররত সকল এস এে ভালভাদব পর্ যদবক্ষন কদর ক্রটিমুক্ত ভাদব জপ্ররণ করদবন। 

৬। তবগি  াজস সহোরী েত শনার ভূত  গণ ের্তশে যথাস জয় এস এফ মেরণ েরা হজলও তবজ্ঞ তেতপ 

ের্তশে েস্তুি কৃি েবাব এর সংখ্যা অিযন্ত ে । যথাস জয় এস এফ এর আজলাজে েবাজবর খসড়া মেরণ 

তনতিি েরার েন্য তবজ্ঞ তেতপ মে অনুজরাধ েরা হয়। 

সহকারী করমশনার (ভূরম) 

(সকল),  

তবজ্ঞ তেতপ/এতেতপ, 

তসতনয়র সহোরী 

েত শনার, আর এ  শাখা  

 

১৩।      ররদপাট য/ররটান য অনুর্ায়ী  ল্যাড সাদভ য ট্রাইব্যযনাদল মামলার অ্রগগরত পর্ যাদলাননা: জানুয়ারর/২০২৩ 

উপদজলার  

নাম 

রবগত মাস 

পর্ যন্ত 

অরনষ্পন্ন 

জকদসর 

সাংখ্যা 

নলরত মাদস 

োদয়রকৃত 

জকদসর 

সাংখ্যা 

জমাট 

অরনস্পন্ন 

জকদসর 

সাংখ্যা 

প্রাপ্ত ঘটনা 

রববরণীর 

সাংখ্যা 

র্তগুরল 

আরজয 

ঘঠনার 

জন্য 

মূলতবী 

আদছ তার 

সাংখ্যা 

র্তগুরল 

ঘঠনা 

রববরণী 

জকাদট য 

জপ্ররণ করা 

হদয়দছ তার 

সাংখ্যা 

জর্ সকল 

ঘঠনা 

রববরণীদত 

সরকারী স্বাথ য 

আদছ তার 

সাংখ্যা 

সরকার পদক্ষ 

রনস্পরিকৃত 

মামলার 

সাংখ্যা। 

সরকার 

রবপদক্ষ 

রনস্প 

রিকৃত 

মামলার 

সাংখ্যা। 

জমাট 

অরনষ্পন্ন  

মামলার 

সাংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 5 ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 11 

সের 1২৪৮ ০ 1২50 ১১40 ১10 ১১40 ১১৪ - 02 1২৪7 

বাঘারপাড়া ৪৮১ 0 ৪৮2 ৪৩৪ ৪৭ ৪৩৪ 7৩ - - ৪৮১ 

অভয়নগর 1২০৩ ০ 1২০৩ ১১৪3 ৬০ ১১43 1১০ - - 1২০2 

মরনরামপুর 11৮০ 0 11৮০ ১১১৫ ৬৫ ১১১৫ ১০২ - - 11৮০ 

জকশবপুর 12৭৫ 0 12৭৫ 1২০৭ ৬৮ 1২০৭ 10৭ - - 12৭৫ 

রিকরগাছা ৮৯৪ ০ ৮৯৪ ৫৪০ ৫৪ ৫৪০ ৫৩ - - ৮৯৪ 

শাশ যা 5৭৩ ০ 5৭৩ ৫৪৪ ২৯  ৫৪৪ ৫৮ - - 5৭৩ 

জনৌগাছা 3৭৮ ০ 3৭৮ ৩১০ ৬৮ ৩১০ 5১ - - 3৭৮ 

জমাট ৭২৮৩ 0 ৭২96 64৩৩ ৮63 64৩৩ ৬৬৮   ৭২96 

অরপ যত 

সম্পরি 

১৫০ - ১৫০ - - - - - -  

 

 

রসদ্ধান্ত বা্তববায়দন 

১) সদরজরমন তেন্ত কদর দ্রুত এস এে জপ্ররণ করদত হদব। জশ্ররণ ও েখদলর রবষয়টি রনরিত করদত হদব। 
২) সরকার রবপদক্ষ রনষ্পরিকৃত মামলায় সরকারী স্বাথ য রবদ্যমান থাকদল জরুরী রভরিদত আরপল মামলা  

োদয়র করদত হদব। 

৩) আরপল োদয়দর রবল্বর হদল সাংরিষ্ট কম যকতযা/কম যনারীর রবরুদদ্ধ আইনগত ব্যবস্হা ্রগহণ করদত হদব। 

 

সহকারী করমশনার (ভূরম) 

(সকল),  

রসরনয়র সহকারী 

করমশনার 

আর এম শাখা। 
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১৪।  ২০২২-২৩ অথ য বছদরর জরন্ট সাটি যরেদকট মামলার রববরণী:  জানুয়ারর/২০২৩ 

উপদজলার 

নাম 

গত মাস 

পর্ যন্ত 

অরনস্পন্ন 

মামলার 

সাংখ্যা 

নলরত মাদস 

োদয়রকৃত 

মামলা সাংখ্যা 

জমাট 

মামলা 

সাংখ্যা 

(২+৩) 

নলরত মাদস 

রনস্পরিকৃত 

মামলা 

সাংখ্যা 

 

জুলাই  হদত 

জুলাই মাস 

পর্ যন্ত 

রনষ্পরিকৃত 

পুরিভূত জরন্ট 

সাঃ মাঃ সাংখ্যা 

জুলাই হদত 

জানুয়ারর পর্ যন্ত 

রনষ্পরিকৃত 

পুরিভূত জরন্ট 

সাঃ মাঃ সাংখ্যা 

 

অবরশষ্ট 

অরনস্পন্ন মামলার 

সাংখ্যা 

2 3 4 7 9 ১2 ১3 ১5 

সের 9৫ ০ ৯৫ ০ ৩৬ ৩৬ ৯৫ 

বাঘারপাড়া ১৩৭ ০ ১৩৭ ২৯ ১২ ৪১ ১০৮ 

অভয়নগর ৫৯ ০১ ৬০ ০১ ৪৪ ৪৫ ৫৯ 

মরনরামপুর ৪৭ ৮৮ ১৩৫ ৯০ ১৮৬ ২৭৬ ৪৫ 

জকশবপুর ৪৮ ৩৭ ৮৫ ১২ ৭২ ৮৪ ৭৩ 

রিকরগাছা ৫৭ ০ ৫৭ - ০ ০ ৫৭ 

শাশ যা ১২৪ 10 ১৩৪ ০৯ ৬২ ৭১ ১২৫ 

জনৌগাছা ২৭ ০৬ ৩৩ ৭ ৪৪ ৫১ ২৬ 

জমাট ৫৯৪ 14২ ৭৩৬ ১৪৮ ৪৫৬ ৬০৪ ৫৮৮ 

বতযমান অথ য বছদর দ্রুত জরন্ট সাটি যরেদকট মামলা রনষ্পরির জন্য রনদে যশনা প্রোন করা হয় । 

রসদ্ধান্ত বা্তববায়দন 

১) রবরধ জমাতাদবক জরন্ট সাটি যরেদকট মামলা োদয়র করদত হদব। 

২) জপরডাং জরন্ট সাটি যরেদকট মামলা দ্রুত রনষ্পরি করদত হদব। 

৩) ০৩ (রতন) বছদরর অরধক সমদয়র বদকয়া ভূরম উন্নয়ন কর আোদয়র জক্ষদে সাটি যরেদকট মামলা  

    োদয়র করা র্াদব। 

সহকারী করমশনার (ভূরম) 

(সকল), 

তবজ্ঞ তেতপ/এতেতপ, তসতনয়র 

সহোরী েত শনার, আর এ  

শাখা 

 

1৫। জজনাদরল সাটি যরেদকট মামলার তথ্য: জানুয়ারর/২০২৩ 

জজলার  

নাম 

জপরডাং 

মামলাসাংখ্যা 

আদলানয মাদস 

োদয়র 

কৃত মামলার 

সাংখ্যা 

জমাট 

মামলা 

সাংখ্যা 

নলরত মাদস রনস্পরি মামলার 

সাংখ্যা  

অরনস্পন্ন মামলা 

সাংখ্যা 

মামলা রনস্পরি হার 

% 

জজনাঃ সাটি যঃ 

শাখা 

৮৭৪ ২৩ ৮৯৭ ৭১ ৮২৬ ৮.১২% 

সের ২৮৫ ০ ২৮৫ ০৩ ২৮২ ১.৪০% 

বাঘারপাড়া ১২৪ ০ ১২৪ ০৪ ১২০ ৩.২২% 

অভয়নগর ১০১ ০ ১০১ ০ ১০১ % 

মরনরামপুর ৩৮৪ ০ ৩৮৪ ০৪ ৩৮০ ৩.৫১% 

জকশবপুর ১৯১ ০ ১৯১ ০১ ১৯০ ০.৫২% 

রিকরগাছা ৯৫ ০ ৯৫ ০২ ৯৩ ১.০৫% 

জনৌগাছা ১৫১ ০ ১৫১ ১১ ১৪০ ৭.২৮% 

শাশ যা ৫৭ ০ ৫৭ ০ ৫৭ % 

জমাট ২২৬২ ২৩ ২২৮৫ ৯৬ ২১৮৯ ৩.২৯% 

এ মাদস জজনাদরল সাটি যরেদকট মামলা রনস্পরি হয়রন। দ্রুত মামলা রনষ্পরির জন্য রনদে যশনা প্রোন করা হয় । 

রসদ্ধান্ত বা্তববায়দন 

১) রবরধ জমাতাদবক জজনাদরল সাটি যরেদকট মামলা োদয়র করদত হদব। 

২) জপরডাং জজনাদরল সাটি যরেদকট মামলা দ্রুত রনষ্পরি করদত হদব। 

 

উপদজলা রনব যাহী অরেসার (সকল) ও  

সহকারর করমশনারদজনাঃ সাটি যঃ শাখা। 
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১৬। হাট বাজার ইজারালব্ধ ৫% হাদর ‘৭-ভূরম রাজস্ব’ খাদত জমাকৃত অদথ যর তথ্য (বাাংলা ১৪২৮সন) 

জজলার নাম: র্দশার।            মাদসর নাম: জানুয়ারর/২০২৩ 

ক্র

. 

নাং 

উপদজলার 

নাম 

জমাট 

হাট-

বাজাদরর 

সাংখ্যা 

জপররদে

রীভুক্ত 

হাট-

বাজাদরর 

সাংখ্যা 

জপররদেরীভুক্ত 

হয়রন এমন হাট-

বাজাদরর সাংখ্যা 

১৪২৯ 

সদন 

ইজারাকৃত 

হাট-

বাজাদরর 

সাংখ্যা 

১৪২৯ 

সদন     

অ-

ইজারাকৃত 

হাট-

বাজাদরর 

সাংখ্যা 

১৪২৯ সদন     

ইজারালব্ধ অদথ যর 

পররমাণ 

১৪২৯ সদন     

ইজারা হদত 

আোয়কৃত অদথ যর 

পররমাণ 

হাট বাজার 

ইজারালব্ধ ৫% 

হাদর ‘৭-ভূরম 

রাজস্ব  

খাদত (বতযমাদন 

১-৪৬৩১ 

-০০০০-১২৩১ 

জকাে) জমাকৃত 

অদথ যর পররমাণ 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 6 7 8  9 ১০ 

১ র্দশার 

সের 

১8 ১৭ ০1 13 ০5 ১৭৮৭৮০০৭/- ১৪০৭৯৪৫৭/- ১১৪৯৫০/- নাঃ নাং-৪০২  

তাাং- ২৪/০১/২৩ 

২ বাঘারপাড়া ১৮ ১০ ০৮ ১৬ ০2 ২৩৮৩১৫৩৯/- ২৩৮৩১৫৩৯/- ১১৯১৫৮১/- নাঃ নাং-০৪  

তাাং- ২৭/৪/২২ 

৩ অভয়নগর ১৯ ০৮ ১১ 17 ০2 ৪৫১২৭০৫/- ৪২৫২৭০১/- ২১৬০৬০.৭৫/

- 

নাঃ নাং-t1 

তাাং- 3/7/২2 

 

৪ মরনরামপুর ৫৭ ১৭ ৪০ 46 ১1 ৬৩৬১৬৩৬/- ৬৩৬১৬৩৬/- ৩১৮০৮২/- নাঃ নাং-t1 

তাাং- 2/6/২2 

 ৫ জকশবপুর 27 15 ১2 20 ০7 ৩৭৯৮২৭০২.৫/- ১৩৪৯৯৭৬০.৫/- ০ আোয় কার্ যক্রম 

নলমান। 

৬ রিকরগাছা 19 ১১ 08 12 ০৭ ২১৮৪৭৩০/- ১৬৯২২৩১/- ০ আোয় কার্ যক্রম 

নলমান। 

৭ শাশ যা 35 10 ২৫ 29 ০6 ১১৩৭৯৮৬৫১/- ১১৩৭৯৮৬৫১/- ৫৬৮৯৯৩৩/- নাঃ নাং-T1  

তাাং- 3/8/22 

 ৮ জনৌগাছা 24 12 ১২ ১5 ০৯ ১৩৮১১৬১ ১৩৮১১৬১/- ৫৯০৫৮/- নাঃ নাং-T৫  

তাাং- 3০/১১/22 

  সব যদমাট 217 100 ১17 168 49 ২০৭৯৩১১৩২/- ১৭৮৮৯৭১৩৬.৫

/- 

৭৫৮৯৬৬৪.৭

৫/- 

 

জপররদেররভুক্ত হাট/বাজাদরর নারদনা রভটি বদদাব্তব প্রোদনর রবষদয় আদলাননা করা হয়। সরকারর রাজস্ব আোদয়র স্বাদথ য হাট/বাজাদরর 

নারদনা রভটি বদদাব্তব প্রোদনর রবষদয় জকসনরথ সৃজন কদর এ কার্ যালদয় জপ্ররদণর জন্য অনুদরাধ করা হয়। বাজার নীরতমালা অনুর্ায়ী 

রবভাজন করদত হদব।  জর্ সকল হাটবাজার এখদনা জপররদেররভুক্ত হয়রন, জসগুদলা সদরজরমন তেন্ত কদর জপররদেররভুক্ত করার প্রদয়াজনীয় 

ব্যবস্হা ্রগহদণর জন্য পুনরায় অনুদরাধ করা হয়।  স্হানীয় সরকার রবভাগদক জপৌর এলাকা বরহভু যত জর্ সকল হাট রদয়দছ তার ইজারলব্ধ 

টাকার ৫% হাদর রনধ যাররত জকাদে জমা প্রোন করদত হদব মদম য রসদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইজারা বরহ যভূত হাটবাজার দ্রুত ইজারা প্রোন করার 

রনদে যশনা প্রোন করা হয়। রবগত রতন বছদরর জপৌরসভাভুক্ত হাট বাজার ইজারামদল্যর ৭% ভূরম রাজস্ব খাদত জমাকৃত টাকা জমা জেওয়া 

হদয়দছ রক না তা রনরিত করার জন্য রনদে যশনা প্রোন করা হয়। 

 

রসদ্ধান্ত বা্তববায়দন 

1)  মামলা জমাকদ্দমা রবহীন হাট-বাজারসমূহ রবরধ জমাতাদবক দ্রুত  ইজারা প্রোন করদত হদব।  

     ১৪২৮ সাদলর সায়রাত কযাদলডার তারলকা প্রস্তুতপূব যক এ কার্ যালদয় জপ্ররণ রনরিত করদত হদব।  

2)  হাট-বাজার ইজারালব্ধ অথ য রকর্তবদত আোয় করা র্াদব না। 

৩)  নারদনা রভটি বদদাব্তব/লীজ প্রোদনর রবষদয় কার্ যক্রম ্রগহণ করদত হদব। 

4)  ইজারালব্ধ আদয়র ৫% অথ য ‘৭ ভূরম রাজস্ব  খাত’ এর পররবদতয নতুন সৃরজত জকাদে জট্রজারী 

     নালাদনর মােদম ইজারার টাকা জমা হওয়ার ০৭ রেদনর মদে জমা প্রোন করদত হদব। 

5) জর্ সম্তব হাটবাজার লীজ হয় না জসগুদলা সদরজরমন তেন্ত কদর রমস জকদসর মােদম সায়রাত  

    কযাদলডার হদত বাে জেওয়ার রসদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  

6) ইজারারবহীন হাটবাজাদরর রবরধ জমাতাদবক খাস আোয় করদত হদব।  

 

উপদজলা রনব যাহী অরেসার 

(সকল) 

সহকারী করমশনার (ভূরম) 

(সকল) 
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১৭। র্দশার জজলার জলমহাদলর তথ্য: জানুয়ারর/২০২৩ 

ক্ররমক নাং জমাট 

জলমহাল 

২০.০০ 

একদরর উদদ্ধয 

২০.০০ 

একদরররনদম্ন 

২০.০০ একদরর 

উদদ্ধয ইজারাকৃত 

ইজারারবহীন মন্তব্য 

০১  .সের ০৯ ০৪ ০৫ ০২ ০২ (ব্যকভরা ও হারমেপুর বাওড় 

ইজারা প্ররক্রয়াধীন। 

০১) মুদক্তশ্বরী নেী 

(দভকুটিয়া) (উন্মুক্ত) 

০২) ভভরব নেী (উন্মুক্ত) 

০২  .বাঘারপাড়া ০৬ ০৩ ০৩ ০৩ - - 

০৩  .অভয়নগর ১০ ০৫ ০৫ ০১ জপাড়াখারল ০১) ধুল্রগাম ০২) রবল 

বারলয়াোঙ্গা ও  ০৩) 

নাউলী  ০৩টি উন্মুক্ত 

০৪   .মরনরামপুর ১৪ ০৬ ০৮ ০৩ ০২ টি জখোপাড়া ও খাটুরা বাওড়  

০৫  .জকশবপুর ০৩ ০২ ০১ ০২ -  

০৬  .রিকরগাছা ১৯ ০৮ ১১ ০৬ ০২ টি (মৎস্য) উরলপুর, কৃস্যনন্দ্রপুর   

০৭   .শাশ যা ১৯ ১১ ০৮ ০৯ ০৩ টি (রাজগজ্ঞ, 

বাহাদুর ও কন্যাোহ বাওড়) 

 

০৮  .জনৌগাছা ১৭ ১১ ০৬ ০৬ ০২ টি ( বরলোহ ও জবড়দগারবদপুর 

বাওড় ইজারা প্ররক্রয়াধীন। 

 

০৯. প্রকদল্প -- -- -- -- -  

 ৯৭টি ৫০ ৪৭ ৩২   

জলমহাল রবষদয় রব্তবাররত আদলাননাদন্ত রনদম্নাক্ত রসদ্ধান্ত গৃহীত  হয় । 

রসদ্ধান্ত বা্তববায়দন 

১)  জর্ সম্তব জলমহাল ইজারা বরহভূ যত রদয়দছ জস সম্তব জলমহাল জরুরী রভরিদত ইজারা 

     প্রোদনর ব্যবস্হা রনদত হদব। রবরধ জমাতাদবক ইজারা জেওয়া সম্ভব না হদল ইজারা না  

     হওয়া পর্ যন্ত খাস আোদয়র ব্যবস্হা করদত হদব। রনধ যাররত সমদয়র মদে ইজারা ্রগহীতা   

     ইজারার অথ য পররদশাধ না করদল রবরধ জমাতাদবক ব্যবস্হা রনদত হদব। 

২) জর্ সম্তব জলমহাল লীজ হয় না জসগুদলা সদরজরমন তেন্ত কদর রমস জকদসর মােদম  

     সায়রাত কযাদলডার হদত বাে জেওয়ার  ব্যবস্থা ্রগহণ করদত হদব। 

উপদজলা রনব যাহী অরেসার 

(সকল),সহকারী করমশনার 

(ভূরম)(সকল),জররভরনউ জেপুটি 

কাদলক্টর,র্দশার 

 

 

 ১৮। এল এ জকদসর মারসক রববরণী :মাদসর নাম: জানুয়ারর/২০২৩ 

 ৬(ক) অরধ্রগহণ সাংক্রান্ত মামলা সমুদহর অ্রগগরত 

পূব যবতী মাস  

সমুদহর আনীত 

১৯৪৮ সদনর 

জরুরী আইদনর 

আওতায় অরনষ্পন্ন 

এল এ জকদসর 

সাংখ্যা 

পূব যবতী মাস 

সমুদহর আনীত 

১৯৮২ সদনর ০২ 

নাং অোদেদশর 

আওতায় অরনষ্পন্ন 

এল এ জকদসর 

সাংখ্যা 

পূব যবতী 

মাস 

সমূদহর 

আনীত 

২০১৭ 

সদনর 

আইদনর 

আওতায় 

অরনস্পন্ন 

জকদসর 

সাংখ্যা 

আদলানয মাদস 

রুজুকৃত এল এ 

জকদসর সাংখ্যা। 

আদলানয মাদস 

১৯৪৮ সদনর 

আওতায় রনষ্পন্ন 

এলএ জকদসর 

সাংখ্যা। 

আদলানয মাদস 

১৯৮২ সদনর 

০২নাং 

অোদেদশর 

আওতায় রনষ্পন্ন 

এলএ জকদসর 

সাংখ্যা। 

আদলানয মাদস 

২০১৭ সদনর 

আইদনর 

আওতায় 

রনষ্পন্ন এলএ 

জকদসর 

সাংখ্যা। 

১৯৪৮ 

সদনর 

আইদনর 

আওতায়  

জমাট 

অরনষ্পন্ন 

এলএ 

জকদসর 

সাংখ্যা। 

১৯৮২সদনর ০২ 

নাং অোদেদশর 

আওতায় জমাট 

অরনষ্পন্ন এলএ 

জকদসর সাংখ্যা 

1 2 3 4 5 4 7 8 9 

২০৭ ৫৫ ২6 ০০ ০০ ০০ ০0 ২০৭ ৫৫ 

 

              ৬(খ)                                    ৬(গ) 

 ক্ষরতপূরণ প্রোন  ক্ষরতপূরণ প্রোন খরতপুরণ সাংক্রান্ত অরভদর্াগ রনষ্পরি 

২০১৭ সদনর 

আইদনর 

আওতায় জমাট 

অরনস্পন্ন  এল এ 

জকদসর সাংখ্যা 

জমাট অরনস্পন্ন 

মামলার সাংখ্যা 

ক্ষরতপূরণ বাবে প্রাপ্ত অথ য জানুয়ারর/২০২৩ মাদসর 

অরধ্রগহণকৃত এল এ 

জকদসর হুকুম েখলীয় 

ক্ষরত্রগস্হ মারলকদক টাকা 

প্রোন করা হদয়দছ। 

জানুয়ারর/২০২৩ মাদস উক্ত রবষদয় 

জকান অরভদর্াগ পাওয়া র্ায় নাই এবাং 

পূদব যর জকান অরভদর্াগ অরনস্পন্ন 

অবস্হায় নাই। 
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২৬ ২৮৮ ০০ ৪২৮১২৬২.০০ -- 

 
রসদ্ধান্ত  বা্তববায়দন 

০১। অরনষ্পন্ন মামলা দ্রুত রনষ্পরি করদত হদব  এবাং মামলার সাংখ্যা কমাদত হদব। 

০২। তথ্য হাল নাগাে করদত হদব। 

ভূরম হুকুম েখল কম যকতযা, 

র্দশার। 

 

১৯।  ভূরম জরকে য ও জররপ অরধেপ্তদরর কার্ যক্রদমর অ্রগগরত পর্ যাদলাননা: জানুয়ারর/২০২৩ 

 

জজলার  

নাম 

জমৌজার  

সাংখ্যা 

মাঠ 

জররপ 

সম্পন্ন 

জমৌজার 

সাংখ্যা 

খসড়া 

প্রকারশত  

সমাপ্ত 

জমৌজার 

সাংখ্যা 

আপরি 

সমাপ্ত 

জমৌজার 

সাংখ্যা 

আরপল 

সমাপ্ত 

জমৌজার 

সাংখ্যা 

চূড়ান্ত 

র্ানাই 

সমাপ্ত 

জমৌজার 

সাংখ্যা 

মুদ্রণ 

সমাপ্ত 

জমৌজার 

সাংখ্যা 

চূড়ান্ত 

প্রকাশ

না 

জমৌজার 

সাংখ্যা 

ভরলউম 

বাঁধাই 

জমৌজার 

সাংখ্যা 

জগদজদট 

রবজ্ঞরপ 

প্রকারশত 

জমৌজার  

সাংখ্যা 

জজলা  

প্রশাসদকর 

কার্ যালদয় 

হ্তবান্তরর 

জমৌজার 

সাংখ্যা 

র্দশার ৩২৫০ ৩২৩3 ৩২৩০ ৩২২৫ ৩২21 321৬ 320২ ৩১৭৩ ৩135 3135 ৩1৩৫ 

রসদ্ধান্ত বা্তববায়দন 

০১)  সরকারর সম্পরি র্থার্থভাদব সরকাদরর অনুকূদল জরকে য করদত  

       হদব। 

 

 

 

জজানাল জসদটলদমন্ট অরেসার, র্দশার জজান র্দশার। 

 উপদজলা রনব যাহী অরেসার (সকল), সহকারী করমশনার 

(ভূরম)(সকল), 

২০।  জজলা জরকে যরুম সাংক্রান্ত কার্ যক্রদমর তথ্য অদলাননা: জানুয়ারর/২০২৩ 

ক্ররমক 

নাং 

রবগত মাদসর অরনস্পন্ন পন যা 

প্রারপ্তর আদবেদনর সাংখ্যা 

নলরত মাদস প্রাপ্ত 

আদবেন সাংখ্যা 

জমাট আদবেন 

সাংখ্যা 

রনস্পরিকৃত আদবেদনর 

সাংখ্যা 

অরনস্পন্ন আদবেদনর 

সাংখ্যা 

০১ ৩০৮ 3119 ৩৪২7 ৩৪০৭ 17 

ক্ররমক 

নাং 

রবরবধ মামলার সাটি যোইে 

করপ প্রারপ্তর আদবেন সাংখ্যা 

নলরত মাদস প্রাপ্ত 

আদবেন সাংখ্যা 

জমাট আদবেন 

সাংখ্যা 

রনস্পরিকৃত আদবেদনর 

সাংখ্যা 

অরনস্পন্ন আদবেদনর 

সাংখ্যা 

০২ 98 188 ২৮৬ ২৩৮ ৪৮ 

জজলা জরকে যরুদম এ মাদস নকদলর জন্য প্রাপ্ত আদবেন সাংখ্যা ৩812 টি তন্মদে রনষ্পরিকৃত আদবেন সাংখ্যা ৩490 টি এবাং ৩22 

টি আদবেন  অরনষ্পন্ন রদয়দছ।  অরনষ্পন্ন আদবেন দ্রুত রনষ্পরির জন্য রনদে যশনা প্রোন করা হয়।  এ ছাড়া রবরবধ মামলার সাটি যোইে করপ 

প্রারপ্তর আদবেন রছল জমাট 286টি তন্মদে 238 টি আদবেন রনষ্পরি হদয়দছ এবাং 48 টি অরনষ্পন্ন রদয়দছ। দ্রুত অরনষ্পন্ন আদবেনসমূহ 

রনষ্পরি করার জন্য রনদে যশনা প্রোন করা হয়। 

রসদ্ধান্ত বা্তববায়দন 

০১) পন যা প্রারপ্তর আদবেনসহ রবরবধ মামলার সাটি: করপ প্রারপ্তর 

আদবেন রনষ্পরির হার বৃরদ্ধ করদত হদব। 

সহকারী করমশনার, জজলা জরকে যরুম, র্দশার। 

 

 

২১।  অরতররক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব) র্দশার এঁর আোলদত রবনারাধীন মামলার অ্রগগরত: জানুয়ারর/২০২৩ 

 

ক্ররমক  মামলার প্রকৃরত 

 

রবগত মাস জথদক আগত 

মামলার সাংখ্যা । 

এ মাদস োদয়রকৃত 

মামলার সাংখ্যা 

জমাট মামলার 

সাংখ্যা 

রনস্পরিকৃত 

মামলার সাংখ্যা 

 

জপরডাং 

মামলার 

সাংখ্যা 

1 2 3 4  5 6 7 

1 নামজারী(রবরধবদ্ধ) ৬0 ০2 ৬2 ০৪ 58 

2 অরপ যত সম্পরি ০২ -- 0২ -- 0২ 
 

 এ মাদস রাজস্ব আোলদত জমাট ০৪টি  মামলা রনস্পরি হদয়দছ এবাং 58টি মামলা জপরডাং আদছ । র্া দ্রুত রনষ্পরির জন্য রনদে যশনা 

প্রোন করা হয় ।  রনষ্পরির হার সদন্তাষজনক। এ ধারা অব্যাহত রাখার জন্য অনুদরাধ জানাদনা হয়। 

রসদ্ধান্ত বা্তববায়দন 

০১) রাজস্ব মামলা রনষ্পরির হার বৃরদ্ধ করদত হদব। অরতররক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), র্দশার। 

 - 
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২২।      রবরবধ: 

 সভাপরত মাঠ প্রশাসদন রাজস্ব ব্যবস্হাপনায় জসবা প্রোদন স্বচ্ছতা, সততা, আন্তররকতা ও জবাবরেরহতা রনরিতকরদণর মােদম 

রাজস্ব প্রশাসনদক গরতশীল ও দুনীরতমুক্ত করার লদক্ষয মানসেত ভূরম জসবা প্রোদন সকল কম যকতযা/কম যনারীদের  আন্তররকতার 

সাদথ োরয়ত্ব  পালদনর জন্য অনুদরাধ জানান। একই সাদথ জসবা প্রতযাশীদের সাদথ সুদর আনরণ করার রনদে যশনা প্রোন কদরন। 

 ভূরম ব্যবস্হাপনায় জসবা প্রারপ্তর জক্ষদে জকউ জর্ন হয়রারন, প্রতারণা বা দুদভ যাদগর রশকার না হয় জসরেদক সতকয দৃরষ্ট রাখার জন্য 

সাংরিষ্ট সকল কম যকতযা/কম যনারীদের রবদশষভাদব রনদে যশনা প্রোন করা হয়। জর্দকান ধরদণর োরয়ত্বহীনতা এবাং কতযদব্য অবদহলা 

সাংক্রান্ত রবষদয় কদঠার নজরোরর ও আইনগত ব্যবস্হা ্রগহদণর জন্য সকল কম যকতযা/কম যনারীদের রনদে যশনা প্রোন করা হয়। 

 

 

        স্বাক্ষররত/- 

          জমা: তরমজুল ইসলাম খান 

জজলা প্রশাসক 

ও 

সভাপরত 

মারসক রাজস্ব সভা 

জোন : 0421-68500 
 

স্মারক ন্বরর: ০৫. ৪৪.৪১০০.0০৫.0৬.0০১.20২৩-300(17)                                            তাররখ: 
    15 োল্গুন  ১৪২৯ 

   28 জেব্রুয়ারর 2০২৩ 

    অনুরলরপ জপ্ররণ : সেয় অবগরত/অবগরত ও প্রদয়াজনীয় ব্যবস্হা ্রগহদণর জন্য : ( জজযিতার রভরিদত নয় ) 

১।   সরনব, ভূরম মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সরনবালয়, ঢাকা 

২।   জনয়ারম্যান, ভূরম সাংস্কার জবাে য, ১৪১-১৪৩ মরতরিল বারণরজযক  এলাকা, ঢাকা। 

৩।   জনয়ারম্যান, ভূরম আপীল জবাে য, জসগুনবারগনা, ঢাকা। 

৪।   মহা পররনালক, ভূরম জরকে য ও জররপ অরধেপ্তর, ঢাকা । 

৫।   রবভাগীয় করমশনার, খুলনা রবভাগ, খুলনা। 

6।   জজলা প্রশাসক, র্দশার। 

7।   উপ-ভূরম সাংস্কার করমশনার, খুলনা রবভাগ, খুলনা। 

৮।   অরতররক্ত জজলা প্রশাসক,(রাজস্ব), র্দশার। 

৯।   উপদজলা রনব যাহী অরেসার……………….. (সকল) র্দশার। 

১০। ভূরম হুকুম েখল কম যকতযা, র্দশার। 

১১। জররভরনউ জেপুটি কাদলক্টর, র্দশার। 

১২। সহকারী করমশনার (ভূরম)…..  (সকল), র্দশার । তাঁদক গৃহীত রসদ্ধাদন্তর বা্তববায়ন প্ররতদবেন জপ্ররণ করার জন্য অনুদরাধ করা হদলা। 

১৩। ভারপ্রাপ্ত কম যকতযা ,…………………………শাখা, র্দশার কাদলক্টদরট, র্দশার। 

1৪। রবজ্ঞ সরকারী জকৌৌঁসুরল/রবজ্ঞ রভরপ আইন জকৌৌঁসুরল, র্দশার। 

১৫। জজলা োন ও পুনব যাসন কম যকতযা, র্দশার। 

১৬। রহসাব তত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) র্দশার।             

১৭। জপ্রা্রগামার, জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, র্দশার। তাঁদক কার্ য রববরণীটি জজলা প্রশাসদকর ওদয়বসাইদট প্রকাদশর ব্যবস্হা ্রগহদণর জন্য    

     অনুদরাধ করা হদলা।  

                

                           স্বাক্ষররত/- 

     (দক.এম.আব্য নওশাে) 

   জররভরনউ জেপুটি কাদলক্টর 

              র্দশার। 
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সভায় উপরস্হত সেসাবৃদদর নাদমর তারলকা:  (স্বাক্ষদরর ক্রমানুসাদর) 

১) জজলা প্রশাসক, র্দশার। 

২) অরতররক্ত জজলা প্রশাসক (রাজস্ব), র্দশার। 

৩) রবজ্ঞ সরকারী জকৌশুলী, র্দশার। 

৪) রবজ্ঞ সরকারী জকৌশুলী (রভরপ) র্দশার। 

৫) জনাব জমজবাহ উদ্দীন, উপদজলা রনব যাহী অরেসার, অভয়নগর, র্দশার। 

৬) জনাব ভসয়ে জারকর জহাদসন, উপদজলা রনব যাহী অরেসার, বাঘারপাড়া, র্দশার। 

৭) জনাব ইরুো সুলতানা, উপদজলা রনব যাহী অরেসার, জনৌগাছা, র্দশার। 

৮) জনাব জমা: মাহব্যব্যল হক, উপদজলা রনব যাহী অরেসার, রিকরগাছা, র্দশার। 

9) জনাব জমা: কবীর জহাদসন, উপদজলা রনব যাহী অরেসার, মরনরামপুর, র্দশার 

১0) জনাব অনুপ োশ, উপদজলা রনব যাহী অরেসার, র্দশার সের, র্দশার। 

১1) জনাব নারায়ন নন্দ্র পাল, উপদজলা রনব যাহী অরেসার, শাশ যা, র্দশার। 

১2) জনাব নারজব হাসান, জররভরনউ জেপুটি কাদলক্টর, র্দশার। 

১3) জনাব থাদার কামরুজ্জামান, সহকারী করমশনার (ভূরম) অভয়নগর, র্দশার। 

১4) জনাব তামন্না জেরদেৌরস, সহকারী করমশনার(ভূরম) বাঘারপাড়া, র্দশার 

১5) জনাব গুিন রবশ্বাস, সহকারী করমশনার (ভূরম) জনৌগাছা, র্দশার। 

১6) জনাব জক এম মামুনুর রশীে, সহকারী করমনার (ভূরম) রিকরগাছা, র্দশার 

১7) জনাব জমা: আররফুজ্জামান, সহকারী করমশনার (ভূরম) জকশবপুর, র্দশার। 

১8) জনাব জমা: আলী হাসান, সহকারী করমশনার (ভূরম) মরনরামপুর, র্দশার। 

19) জনাব মাহমুদুল হাসান, সহকারী করমশনার, র্দশার সের র্দশার। 

২0) জনাব োরজানা ইসলাম, সহকারী করমশনার (ভূরম) শাশ যা, র্দশার। 

২1) জনাব সরোর আদনায়ারুল হক, উপসহকারী প্রদকৌশলী, এস এ শাখা, র্দশার। 

*** 

 


