
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয় 
বা রবান পাবত  জলা 

রাজ  (এসএ) শাখা

জলা রাজ  সভার আগ  ২০২১ মােসর সভার কাযিববরণী

সভাপিত ইয়াছিমন পারভীন িতবরীিজ 
 জলা শাসক

সভার তািরখ ২২ আগ  ২০২১
সভার সময় সকাল- ১০.১৫ ঘ কা ; রিববার

ান ম অ ােপর মা েম।
উপি িত -
       সভায় উপি ত স ািনত সকল সদ গণেক াগত জািনেয় সভার কায ম  করা হয়। সভার ারে  অিতির  জলা শাসক
(রাজ ), বা রবান পাবত  জলার রাজ  সং া  িবষয়ািদ িনেয় আেলাচনা কেরন। অতঃপর সভাপিতর স িত েম িব ািরত
আেলাচনাে  িন বিণত িস া  হীত হয়।

আেলাচ  িবষয় হীত িস া বা বায়নকারী
০১। উপেজলা পযােয় রাজ  সভা:
রাজ  শাসেনর কায েম গিতশীলতা 
আনয়েনর লে  া  িবিধ মেন উপেজলা 
পযােয় িনয়িমত রাজ  সভা আেয়াজন করার 
িবষেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা হয়।

বা রবান পাবত  জলার সকল উপেজলায় া  িবিধ মেন 
িতমােস রাজ  সভা কের মােসর ০৫ তািরেখর মে  সভার 

কাযিববরণী রেণর জ  সকল উপেজলা িনবাহী অিফসার 
ও সহকারী কিমশনার ( িম) ক অ েরাধ করা হয়।

১। উপেজলা িনবাহী অিফসার 
(সকল), বা রবান পাবত  
জলা।

২। সহকারী কিমশনার ( িম) 
(সকল), বা রবান পাবত  
জলা।

০২। িম উ য়ন কর আদায়:
ক) সাধারণ খাত:
২০২১-২০২২ অথবছেরর দািব িনধারেণর 

েয়াজনীয় কায ম হেণর িবষেয় সভায় 
িব ািরত আেলাচনা ও িস া  হীত হয়।

ক) য সকল উপেজলায় ২০২১-২০২২ অথবছেরর িম 
উ য়ন কেরর দািব িনধারণ করা হয়িন স সকল উপেজলায় 
ত দািব িনধারণ বক িনধািরত দািবর িতেবদন 

আবি কভােব রেণর জ  সংি  সহকারী কিমশনার 
( িম)গণেক অ েরাধ করা হয়।
খ) যথাযথভােব িম উ য়ন কেরর দািব আদায় কের আদায় 
িববরণীর ত  িতমােসর ০১ তািরেখর মে  আবি কভােব 

রেণর জ  সকল সহকারী কিমশনার ( িম)’ ক অ েরাধ 
করা হেলা।

সহকারী কিমশনার ( িম) 
(সকল), বা রবান পাবত  
জলা।

খ) সং া খাত :
২০২১-২০২২ অথবছেরর দািব িনধারেণর িবষেয় 
সভায় িব ািরত আেলাচনা ও িস া  হীত 
হয়। 

ক) য সকল উপেজলায় ২০২১-২০২২ অথবছেরর িম 
উ য়ন কেরর দািব িনধারণ করা হয়িন স সকল উপেজলায় 
ত দািব িনধারণ বক িনধািরত দািবর িতেবদন 

আবি কভােব রেণর জ  সংি  সহকারী কিমশনার 
( িম)গণেক অ েরাধ করা হয়।
খ) যথাযথভােব িম উ য়ন কেরর দািব আদায় কের আদায় 
িববরণীর ত  িতমােসর ০১ তািরেখর মে  আবি কভােব 

রেণর জ  সকল সহকারী কিমশনার ( িম)’ ক অ েরাধ 
করা হেলা।
গ) ২০২১-২০২২ অথবছেরর বেকয়াসহ িনধািরত দািব উে খ 
কের সং া ধানেক প  দয়ার জ  সকল সহকারী 
কিমশনার ( িম)’ ক অ েরাধ করা হেলা।

সহকারী কিমশনার ( িম) 
(সকল), বা রবান পাবত  জলা
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গ) ইটভাটা খােতর িম উ য়ন কর আদায় :
২০২০-২০২১ অথ বছেরর ইটভাটা খােতর িম 
উ য়ন কর স কভােব আদায় ও ২০২১-২০২২ 
অথবছেরর দািব িনধারেণর কায ম হেণর 
িবষেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা ও িস া  

হীত হয়।

ক) য সকল উপেজলায় ২০২১-২০২২ অথবছেরর িম 
উ য়ন কেরর দািব িনধারণ করা হয়িন স সকল উপেজলায় 
ত দািব িনধারণ বক িনধািরত দািবর িতেবদন 

আবি কভােব রেণর জ  সংি  সহকারী কিমশনার 
( িম)গণেক অ েরাধ করা হয়।
খ) যথাযথভােব িম উ য়ন কেরর দািব আদায় কের আদায় 
িববরণীর ত  িতমােসর ০১ তািরেখর মে  আবি কভােব 

রেণর জ  সকল সহকারী কিমশনার ( িম)’ ক অ েরাধ 
করা হেলা। 
গ) ইটভাটার মে  বধ/অৈবধ, রাতন িচমিন ও কাঠ 

বহারকারীেদর তািলকা ত বক আইনা গ েয়াজনীয় 
ব া হেণর জ  এবং ন নভােব যােত আর কান ইটভাটা 

গেড় না উেঠ স িবষেয় সতক ি  রাখার জ  সংি  
সকলেক অ েরাধ করা হয়।
ঘ) ইটভাটাখােত িম উ য়ন কেরর দািব আদােয়র জ  
সং ার িব ে  সরকাির দািব আদায় আইন ১৯১৩ অ যায়ী 
র  সা িফেকট মামলা দােয়র করেত হেব।

১। উপেজলা িনবাহী অিফসার 
(সকল), বা রবান পাবত  জলা
২। সহকারী কিমশনার ( িম) 
(সকল), বা রবান পাবত  জলা
৩। সহকারী কিমশনার, বসা 
বািণজ  শাখা/ জ.এম. শাখা, এ 
কাযালয়
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০৩। নামজারী মামলা:সভায় বা রবান পাবত  
জলার ি য়াধীন নামজারী মামলাস হ ত 

িন ি র িবষেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা হয়।

ি য়াধীন নামজারী মামলাস হ যথাযথ ি য়া 
অ সরণ বক ত িন ি র িবষেয় সংি  সকলেক 
অ েরাধ জানােনা হয় এবং িন বিণত িস া  হীত হয়:
ক) নামজারী মামলা র ে  াচা দিলল ও নাটারী 
পাবিলক হণেযা  নয়। রিজ াড দিলল স াদেনর ে  
আরও সতকতা অবল ন করেত হেব।
খ) বায়নাপ /সাফকবলা দিলল করার সময় ণী িভি ক 
জিমর  যাচাই করেত হেব। যন অিধ হেণর সময় জিমর 

িত রণ িনধারেণর ে  জ লতা পিরহার করা যায়।
গ) নামজারী মামলার ে  কা নেগা/ সােভয়ার’ ক অব ই 
িনয়ম-কা ন অ সরণ করত: সেরজিমন তদ  কের জিমর 
বতমান দখল ও  চৗহি  উে খ বক জিম  িবেরাধ  
িকনা তা যাচাই কের িতেবদন দয়ার জ  অ েরাধ করা 
হয় এবং েয়াজেন ািবত খািতয়ান/ হাি ং এর জিমর 
আেশপােশর রকিডয় জােদর না শ িদেয় অবিহত করেত 
হেব।
ঘ) দােগর অ  জিম হেল দাগিভি ক জিমর পিরমাণ 
উে খ করেত হেব এবং চৗহি র ে  আেবদনকারী, 
হড ান ও বায়নাপ  দিলেল উি িখত চৗহি  যাচাই বক 

াব রণ করেত হেব।
ঙ) নামজারী মামলায় দ  জমাবি , ছিব, ভাটার আইিড 
কাড ও অ া  দ  কাগজপ  স ক িকনা তা যাচাই বক 

াব রেণর জ  উপেজলার দািয় া  সােভয়ার/ 
কা নেগা, সহকারী কিমশনার ( িম), উপেজলা িনবাহী 
অিফসারগণ- ক অ েরাধ করা হয়।
চ) নামজারী মামলা র সময় আেবদেনর সােথ েয়াজনীয় 
কাগজপ  সং  না থাকেল তা হণ না করার জ  
উপেজলা িনবাহী অিফসার/সহকারী কিমশনার ( িম)গণেক 
অ েরাধ করা হয়।
ছ) িবে তার জমাবি েত ািবত জিমসহ িবে তার নাম 
িচি ত করেত হেব। এছাড়াও িবে তার ািবত জিমর 
জমাবি র সােথ আেবদনসহ অ া  কাগজপে র নােমর 
সােথ িমল না থাকেল িতিন য ত িবে তা বা জিমর 
মািলক তা িনি ত হেয় নামজারীর াব রেণর জ  
সংি  সকলেক অ েরাধ করা হেলা।
জ) একািধক হাি ং/খিতয়ান হেল িভ  িভ  বায়নাপ  
দিলল ও নামজারী মামলা  করেত হেব।
ঝ) িবে তা ও তা এেকর অিধক হেল কার িনকট হেত 
কত  জিম িবি  করা হে  এবং ক কত  জিম য় 
করেছন স িবষেয় িব ািরত উে খ করেত হেব।
ঞ) িতমােস উপেজলা িনবাহী অিফসার/ সহকারী কিমশনার 
( িম) অ ত ০২  নামজারী মামলা সেরজিমন তদ  
করেবন।
ট) নামজারী মামলার নানীর না শস হ যথাযথ জারী 
করত: নানীেত ত িবে তা ও তার উপি িত 
িনি তকরেণর িবষেয় সংি  উপেজলা িনবাহী অিফসার 
এবং সহকারী কিমশনার ( িম) েয়াজনীয় পদে প হণ 
করেবন।
ঠ) নামজারী মামলার তৗিজ সংেশাধেনর পর এল  না েশর 
কিপ সংি  হড ান বরাবর রণ কের এক কিপ সংি  
উপেজলায় এবং রাজ  শাখায় রেণর জ  অ েরাধ করা 
হয়।

১। উপেজলা িনবাহী অিফসার 
(সকল), বা রবান পাবত  জলা
২। সহকারী কিমশনার ( িম) 
(সকল), বা রবান পাবত  জলা
৩। রিজে শন অিফসার 
(সকল)
বা রবান পাবত  জলা
৪। সহকারী কিমশনার, জলা 
রকড ম শাখা
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০৪। র  সা িফেকট মামলা:
বা রবান পাবত  জলার র  সা িফেকট 
মামলার িবষেয় সভায় িব ািরত আেলাচনায় 
হয়।

বা রবান পাবত  জলায় র  সা িফেকটর মামলা না 
থাকায় সংি  সকলেক ধ বাদ জানােনা হয়। ভিব েত 
র  সা িফেকট মামলা  করা হেল তা ত িন ি র 

িবষেয় অ েরাধ করা হয়।

১। উপেজলা িনবাহী অিফসার 
(সকল), বা রবান পাবত  
জলা।

২। সহকারী কিমশনার ( িম) 
(সকল), বা রবান পাবত  
জলা।

০৫। জনােরল সা িফেকট মামলা সং া  :
সভায় জনােরল সা িফেকট মামলাস হ ত 
িন ি র েয়াজনীয় ব া হেণর িবষেয় 
সভায় িব ািরত আেলাচনা হয়।  

বা রবান পাবত  জলায় ি য়াধীন জনােরল সা িফেকট 
মামলাস হ যথাযথ ি য়ায় িন ি র েয়াজনীয় উে াগ 

হেণর জ  সংি  সকেলর ি  আকষণ করা হয়।

১। উপেজলা িনবাহী অিফসার 
(সকল)
২। জনােরল সা িফেকট 
অিফসার, বা রবান পাবত  
জলা।

০৬। িমস মামলা:
সভায় বা রবান পাবত  জলার ি য়াধীন িমস 
মামলা িন ি র িবষেয় িব ািরত আেলাচনা 
হয়।

ক) িমস মামলা  ও িন ি র ে  দািখল ত াচা 
দিলল ও নাটারী পাবিলক হণেযা  নয়।
খ) িমস মামলায় না শ জারীর ে  াপকেক পাওয়া না 
গেল ০২ জন সা ীর া র িনেয় সা ীর নাম, কানা, 
মাবাইল ন র এবং য ােন লটিকেয় জারী করা হেয়েছ তার 

বণনা দােনর অ েরাধ করা হয়। লটিকেয় জারীর ে  
ইউ.িপ ম ার/ মৗজা হড ান/ কারবারী/ গ মা  

ি গেণর উপি িতেত যথাযথভােব জারী করার িবষেয় 
সভায় ােরাপ করা হয় এবং না শ লটকােনার ছিব 

লেত হেব।
গ) িমস মামলা র ে  েয়াজনীয় কাগজপ  আেবদেনর 
সােথ দািখল করা না হেল তা নিথজাত করার িস া  হীত 
হয়।
ঘ) িমস মামলার িবষেয় তদে র জ  উপেজলা িনবাহী 
অিফসার ও সহকারী কিমশনার( িম) বরাবর রণ করা হেল 
কা নেগা/সােভয়ার এর মা েম তদ  স াদন করা হয় এবং 
সােভয়ােরর তদ  িতেবদেনর উপর একমত পাষণ কের 
উপেজলা িনবাহী অিফসার ও সহকারী কিমশনার ( িম) 

িতেবদন অ ায়ন কের থােকন। িক  অ ায়ণপে  িব ািরত 
উে খ করা হয় না। তাই এখন হেত তদ  িতেবদন 
সাম  রেখ অ ায়ন পে  জিমর তফশীল উে খ বক 
তদে র িবষেয় িব ািরত মতামত দান করেবন।
ঙ) িমস মামলার তদে র ে  সময় দীঘািয়ত না কের 
০১(এক) মােসর মে  তদ  িতেবদন রণ করার জ  
উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল) এবং সহকারী কিমশনার 
( িম) (সকল)’ ক অ েরাধ করা হয়।

১। উপেজলা িনবাহী অিফসার 
(সকল), বা রবান পাবত  জলা
২। সহকারী কিমশনার ( িম) 
(সকল), বা রবান পাবত  জলা
৩। সহকারী কিমশনার, আরএম 
শাখা/ জলা রকড ম শাখা
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 ০৭। িম অিধ হণ মামলা:
সভায় বা রবান পাবত  জলার িম অিধ হণ 
সং া  ি য়াধীন মামলাস হ ত িন ি র 
িবষেয় িব ািরত আেলাচনা হয়।

ি য়াধীন িম অিধ হণ মামলাস হ যথাযথ ি য়া 
অ সরণ বক ত িন ি র িবষেয় সংি  সকেলর ি  
আকষণ করা হয় এবং িন বিণত িস া স হ হীত হয়:
ক) িম অিধ হেণর ে  ত াশী সং া ক ক চািহদা ত 
জিম যথাথ িকনা তা যাচাই কের উপেজলা িনবাহী 
অিফসারগণ িব ািরত িতেবদন িদেবন।
খ) যৗথ তদে র ে  িভিডও করা বা তা লক এবং য 
উপেজলায় িম অিধ হেণর কাজ করা হয় স উপেজলার 
উপেজলা িনবাহী অিফসার’ ক অবগত কের কাজ করার 
অ েরাধ করা হয়।
গ)  িত রেণর টাকা পাওয়ার আেবদন াি র পর 
কা নেগা/সােভয়ার ক ক আেবদেনর িবষেয় সেরজিমন 
যাচাইেয়র েয়াজনীয় ব া হেণর জ  িম অিধ হণ 
কমকতা, বা রবান পাবত  জলােক অ েরাধ করা হয়।
ঘ) িম অিধ হেণর ে  ৩(২) ধারার না শ যথাযথ জারী 
হেয়েছ িকনা তা যাচাই করেত হেব এবং
ঙ) ত াশী সং ার আেবদেনর পিরে ি েত িম অিধ হেণর 

াথিমক কাজ র সময় জিমর অব ান, জিমর 
কাগজপে র স কতা যাচাইসহ সকল কার কায ম হেণর 

ে  সতক ি  রাখেত হেব।
চ) না শ জারীর ে  া ীর নাম, কানা ও মাবাইল 
ন র থাকেত হেব।
ছ) িম অিধ হেণর ে  কা নেগা/সােভয়ার স কভােব 
তদ  কায ম স  করেবন, যােত কান রকম অিনয়ম না 
হয়। অ থায়, সংি  কা নেগা/ সােভয়ার ি গত ভােব 
দায়ী থাকেবন।
ঝ) িম অিধ হণ এর লে  জিমর িত রেণর  
িনধারেণর ে  সংি  উপেজলায় গত ১ বৎসেরর 
স ািদত দিলেলর গড়  স কভােব যাচাই কের িনধারণ 
করেত হেব। উ  উপেজলার কান দিলল যিদ জলা সদের 
স ািদত হয় তার  তািলকা সং েহর জ  উপেজলার 
উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)- ক অ েরাধ করা হয়।
ঞ) জাল দিললসহ িত রণ দাবীদারেদর িবষেয় ভােব 
যাচাই-বাছাই করেত হেব।

১। অিতির  জলা শাসক 
(রাজ ), বা রবান পাবত  
জলা

২। উপেজলা িনবাহী অিফসার 
(সকল), বা রবান পাবত  জলা
৩। িম অিধ হণ কমকতা 
বা রবান পাবত  জলা
৪। সহকারী কিমশনার ( িম) 
(সকল), বা রবান পাবত  জলা

০৮। রাজ  অিডট:
িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ), রা ামা  হেত 
প :৭৯ ; ২৪ ম ২০২১ েল া  বা রবান 
পাবত  জলার আলীকদম তীত অ  ০৬  
উপেজলা িবিভ  আিথক সেনর অিডট আিপ র 
জবাব দািখল কেরনিন মেম জানােনা হেয়েছ।
উ  িবষেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা ও 
িস া  হীত হয়।

বিণত পে  উি িখত আিথক সেনর আিডট আপি র ডশীট 
জবাব ত বক ত রেণর জ  সংি  সহকারী 
কিমশনার ( িম)গণেক অ েরাধ করা হয়।

১। উপেজলা িনবাহী অিফসার, 
বা রবান সদর/ লামা/ 
নাই ংছিড়/ মা/ রায়াংছিড় / 
থানিচ, বা রবান পাবত  জলা।
২। সহকারী কিমশনার ( িম), 
বা রবান সদর/ লামা/ 
 নাই ংছিড়/ মা/ রায়াংছিড়/ 
থানিচ, বা রবান পাবত  জলা।

০৯। পিরদশন:
মাপ অ যায়ী পিরদশন কায ম অ াহত 

রাখার িবষেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা হয়।

মাপ অ যায়ী িতমােস কমপে  ০১  িম অিফস ও 
০২  হড ান অিফস পিরদশেনর জ  অিতির  জলা 

শাসক (রাজ ) ক এবং ০২  হড ান অিফস 
পিরদশন বক িতমােসর ০২ তািরেখর মে  িতেবদন 

রণ িনি ত করার জ  এবং হড ান অিফস পিরদশন 
অ াহত রাখার জ  সকল উপেজলা িনবাহী অিফসার ও 
সহকারী কিমশনার ( িম)’ ক অ েরাধ করা হয়।

১। অিতির  জলা শাসক 
(রাজ ), বা রবান পাবত  
জলা

২। উপেজলা িনবাহী অিফসার 
(সকল), বা রবান পাবত  জলা
৩। সহকারী কিমশনার ( িম) 
(সকল), বা রবান পাবত  জলা
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১০। িবিবধ:  
ক) িমহীন ও হহীনেদর মাননীয় ধানম ী 
ক ক দ  হ িনমাণ কায ম।

১। সভায় িজববষ উপলে  দ  হস হ ণগত মান 
বজায় রেখ এবং যথাসমেয় িনমাণ কাজ স  করার িত 
সজাগ ি  রাখার জ  সংি  সকলেক অ েরাধ করা হয়।
২। ১ম ও ২য় পযােয়র সমা ত হস েহর জিম বে াব  

দােনর িনিম  বে াব  মামলার াব রেণর েয়াজনীয় 
ব া হেণর জ  সকল উপেজলা িনবাহী অিফসার এবং 

সহকারী কিমশনার ( িম) ক অ েরাধ করা হয়।

 উপেজলা িনবাহী অিফসার 
(সকল) এবং সহকারী কিমশনার 
( িম) (সকল), বা রবান 
পাবত  জলা

       পিরেশেষ আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় উপি ত সকলেক ধ বাদ াপন কের সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়।

 

ইয়াছিমন পারভীন িতবরীিজ 
জলা শাসক

ারক ন র: ৩১.৪২.০৩০০.৩০৩.০৪.০০২.১৮.১৮৯ তািরখ: 
২৬ আগ  ২০২১

১১ ভা  ১৪২৮

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) চয়ার ান, িম সং ার বাড, ঢাকা
২) উপেজলা িনবাহী অিফসার, বা রবান সদর/ লামা/ আলীকদম/ নাই ংছিড়/ মা/ রায়াংছিড়/ থানিচ, বা রবান পাবত  জলা
৩) িম অিধ হণ কমকতা (এলএও), িম অিধ হণ শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, বা রবান পাবত  জলা
৪) সহকারী কিমশনার ( িম), বা রবান সদর/ লামা/ আলীকদম/ নাই ংছিড়/ মা/ রায়াংছিড়/ থানিচ, বা রবান পাবত  জলা।
৫) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, িম ম ণালয,় বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
৬) কিমশনােরর একা  সিচব, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, চ াম
৭) সহকারী কিমশনার, রাজ  ি খানা (আরএম) শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, বা রবান পাবত  জলা
৮) সহকারী কিমশনার, রকড ম শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, বা রবান পাবত  জলা
৯) সহকারী কিমশনার, আইিস  শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, বা রবান পাবত  জলা
১০) িহসাব ত াবধায়ক (রাজ ), রা ামা  পাবত  জলা
১১) ........................................................................, .....................................................................................

 

মাহা দ সাই ল ইসলাম 
অিতির  জলা শাসক
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