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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
�জলা �শাসেকর কায �ালয়, লালমিনরহাট 

রাজ� (এসএ) শাখা

িবষয় : ���াম সং�া� �জলা টা�েফাস � কিম�র সভা

সভাপিত
�মা: আ� জাফর 
�জলা �শাসক

সভার তািরখ ২৭ �সে��র ২০২০
সভার সময় �বলা- ৩.০০ টা
�ান �জলা �শাসেকর সে�লন ক�, লালমিনরহাট।
উপি�িত (সভায় উপি�ত ও অ�পি�ত সদ�েদর িববরণী সংেযাজনী-'ক' ও ‘খ’ �ত �দখােনা হেলা)
 সভায় উপি�ত ও অ�পি�ত সদ�েদর িববরণী সংেযাজনী ''ক''-�ত �দখােনা হেলা । 
 উপি�ত সকল সদ�েক �ম (ZOOM) স� টওয়ােরর মা�েম �াগত জািনেয় সভার কাজ �� করা হয়। অতঃপর অিতির� �জলা �শাসক (রাজ�) গত সভার
কায �িববরণী পাঠ কের �শানান। কায �িববরণী েত �কান সংেশাধনী না থাকায় তা সব �স�িত�েম �ঢ়ীকরণ করা হয়।
�
:
নং

আেলাচ� িবষয় ও আেলাচনা িস�া� বা�বায়
�ন

০
১

���াম �ক � ��াব ��রণ স�িক�ত।
চলিত মােস �কান উপেজলা হেত ���াম �কে�র ��াব পাওয়া যায়িন । �য সকল উপেজলায় িন��ক খাস জিম
আেছ �স সকল উপেজলা হেত ন�ন ���াম �ক� ��াব ��রণ করার িবষেয় আেলাচনা হয় । এ অিফেসর ১০ �ন
২০১৯ তািরেখর ৪৪৬নং �ারেক হাতীবা�া উপেজলার ০৩� ���ােমর ��াব জাতীয় �ক� পিরচালক বরাবের
��রণ করা হেয়েছ । ��াব ০৩�র বণ �না িন��প :
��ািবত ���াম �কে�র িববরণী
উপেজলার নাম���াম �কে�র নাম দাগ ন�র জিমর পিরমাণ
হাতীবা�া পা�লীয়া ���াম ২৭৬৬, ২৭৬৭০.৫৩ একর

ম�গি�মারী ���াম২৪১৫ ১.৪০ একর
দালালপাড়া ৩০৭৬ ১.১২ একর

 �মাট= ৩.০৫ একর

�য সকল উপেজলায় িন��ক খাস
জিম আেছ �স সকল উপেজলা হেত
ন�ন ���াম-২য় �ক� ��াব
��রণ করেত হেব।

উপেজলা
িনব �াহী
অিফসার/
সহকারী
কিমশনার
(�িম)
(সকল)
লালমিনর
হাট।
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  ০২

���াম পিরদশ �ন সং�া�
এ �জলায় িন�িলিখত ���ামস�হ িনম �াণ করা হেয়েছ ।
উপেজলার নাম �কে�র নাম জিমর পিরমাণ

)একের(
�নব �ািসত পিরবার

সদর িস�রমতী আদশ ��াম ৩.৫০ ২৫
িকসামত নগরব� আদশ ��াম ১০.৫১ ১০০
ব�শদহ আদশ ��াম ৪৮.১০ ৫০০
হিরণচরা ���াম  ২.৪০ ৩০
িহরািমািনক ���াম- ২য় ১.০১ ৩০
িহরািমািনক ���াম-২য় ১.২০ ৩০
�ছাট বা�িরয়া ���াম- ২য় ২.৫০ ৫০
রিত�র ৩.০০ ৫০
�মাট =৮ � ৭২.২২ ৮১৫

আিদতমারী বড়কমলাবাড়ী আদশ ��াম ৫.২৫ ৩০
�গাবধ �ন আরািজ ছালাপাক  ১৯.১৭ ২০০
আিদতমারী ১.২০ ৩০
�মাট =৩� ২৫.৬২ ২৬০

কালীগ� �খানিদঘী ���াম �ক� ৫.২০ ২৫
মিহষা�িড় ���াম �ক� ৪.৫০ ২৫
চাপারহাট �ট�র বাজার  ০.৭০ ২০
�লালী ১.৭৯ ৩০
�মাট =৪� ১২.১৯ ১০০

হাতীবা�া �ড়াসার�িব আদশ ��াম ১৬.৩৩ ১০
উ�র বড়খাতা  ১১.৭৮ ১০০
উ�র বড়খাতা)বিধ �ত( ০.৬৪ ০৮
ম� বড়খাতা )বিধ �ত( ০.৮০ ১০
ম� বড়খাতা-১ ৮.১৯ ৭০
ম� বড়খাতা-২ ৭.০৩ ৬০
ম� বড়খাতা)বিধ �ত-(২ ০.৮০ ১০
�ব � সার�িব আদশ ��াম ৫.৬০ ৪০
িনজ গি�মারী-১ আদশ ��াম ১১.৪৩ ৩৮
িনজ গি�মারী-২ আদশ ��াম ৮.৯৩ ১১২
বড়খাতা িনজগি�মারী  ২৩.৭৩ ২৯৭
�দায়ানী িপি�ফাটা আদশ ��াম ১৭.১২ ১৫০
�দায়ানী িপি�ফাটা-২ ৬.৮৮ ৪৩
�ব � িস�ণ �া আদশ ��াম ৩.০০ ১৭
উ�র িস�ণ �া-১ আদশ ��াম ১০.০০ ১০০
উ�র িস�ণ �া-২ আদশ ��াম ১২.০০ ১২০
দি�ণ িস�ণ �া-১ আদশ ��াম ২১.০০ ১০০
দি�ণ িস�ণ �া-২ আদশ ��াম ১৫.০০ ৭৫
পা�কাপাড়া আদশ ��াম ১৫.০০ ১০০
�ব � হলিদবাড়ী আদশ ��াম ১৮.০০ ১০০
পা�কাপাড়া আদশ ��াম ১৫.০০ ১৫০
উ�র পা�িলয়া আদশ ��াম  ১৫.১০ ২০
দি�ণ পা�িলয়া- ১ আদশ ��াম ৭.১০ ৭১
দি�ণ পা�িলয়া- ২ আদশ ��াম ৮.০০ ৮০
দি�ণ পা�িলয়া আদশ ��াম ১০৫.০৫ ২০০
দি�ণ পা�িলয়া-২ বিধ �ত ৫.০০ ৫০

���ামস�
হ িনয়িমত
পিরদশ �ন
কের
�িতেবদন
��রণ
করেত
হেব।

১। উপেজলা িন
(সকল)
২। উপ পিরচাল
লালমিনরহাট
৩। উপ-পিরচাল
লালমিনরহাট
৪। উপ-পিরচাল
�েকৗশলী অিধ
৫। উপ-পিরচাল
পিরক�না িবভ
৬। সহকারী ক
(সকল)
লালমিনরহাট।
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দি�ণ পা�িলয়া বিধ �ত ১৫.০০ ৫০
�ব � হলিদবাড়ী আদশ ��াম ১৬.৫০ ১৫০
�খা�� িবছনদই-১ আদশ ��াম ১০.০০ ১০০
�খা�� িবছনদই-২ আদশ ��াম ১০.০০ ১০০
�গ��িড় আদশ ��াম ১৯.০৮ ২২
পি�ম কাদমা আদশ ��াম ৪.৯৭ ২০
আমেঝাল আদশ ��াম ২২.২৮ ২০
দইখাওয়া ���াম ৪.০০ ৫০
দইখাওয়া ���াম )বিধ �ত( ০.৯০ ২০
চর �বনী আদশ ��াম ১০২.৩৭ ৩৩১
চর �বনী আদশ ��াম )বিধ �ত( ১৩.৭৭ ৩৪
দইখাওয়া ���াম- ২য় ৩.৬৭ ৪০
আরািজ �শখ ��র ���াম ২.৯২ ৩০
দইখাওয়া-৩ ৩.৫৪ ৫০
দি�ণ ঝাওরানী ১.১১ ২০
�মাট=৪১ � ৫৯৮.৬২ ৩১৬৮

পাট�াম উফারমারা ���াম ৫.৪০ ৮০
ইসলাম�র ���াম ২.৪০ ৩০
বাংলাবাড়ী ���াম ২.২৯ ৩০
সািনয়াজান ���াম-২য় ১.১২ ৪০
সািনয়াজান বিধ �ত ���াম ০.৮০ ২০
বাংলাবাড়ী)স�সারণ( -- ১০
�খং� আিবদ আলী ১.৭০ ৪০
দহ�াম-৩ ২.০০ ৫০
�মাট =৮ � ১৫.৭১ ৩০০

�মাট ���ােমর সং�া ৬৪� ,�মাট উপ�ত পিরবােরর
সং�া -৪,৬৪৩�

৭২৪.৩৬ ৪৬৪৩

০৩ �ক�স�েহ ঋণ �দান ও আদায় স�িক�ত :
���াম  �কে� ঋণ আদােয়র িবষেয় আেলাচনা হয়।  িবতরণ�ত অনাদায়ী ঋণ সা� �িফেকট �কেসর মা�েম
আদােয়র  পদে�প �হণ করার জ� পরামশ � �দয়া হয়।
 সভায় ���ামস�হ িনয়িমত পিরদশ �ন কের �িতেবদন ��রণ করার িবষেয় আেলাকপাত করা হয় ।
উপ-পিরচালেকর  কায �ালয়  ,প�ী উ�য়ন �বাড � লালমিনরহাট এর ���াম �কে� ঋণ িবতরেণর অ�গিত
�িতেবদন : )ল� টাকায়(
মােসর : �ন/২০১৯ 
�:
নং

���ােমর নাম �নব �ািসত
পিরবােরর সং�া

বরা��ত ঋণ
তহিবল

িবতরণ�ত
ঋেণর পিরমাণ

চলিতমােস আদায় �ম�ি��ত
আদায়

১ হিরণচড়া ৩০ ৩.০০ ১.৭০ ০.০০ ০.৯৮৭
২ দইখাওয়া ১৪০ ১২.৫০ ১২.৫০ ০.০০ ০.৭০
৩ উফার মারা ৫০ ৬.০০ ৪.৯০ ০.০০ ১.৭৬
৪ বাংলাবাড়ী ৩০ ৫.০০ ২.৬৫ ০.০০ ০.৯৩
৫ সািনয়াজান ৪০ ৬.০০ ৫.১০ ০.০০ ০.৯৮
৬ িহরামািনক ৩০ ৪.৫০ ৩.৩৭ ০.০০ ৩.০৫
৭ আরািজ �সখ

��র
৩০ ৪.৫০ ১.৬৮ ০.০০ ০.৭৭

৮ �ট�র বাজার-০১ ২৪ ৩.০০ ১.৫৮ ০.০ ২.৩৬
�মাট ৩৭৪ ৪৪.৫০ ৩৩.৪০ ০.০০ ১১.৫২

�য সকল
���াম
�কে� ঋণ
আদােয়র
হার কম
�স�েলােত
আদােয়র
হার
বাড়ােত
হেব।

উপ- পিরচালক
লালমিনরহাট।
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  ০৪
িব��ৎ সংেযাগ সং�া� :
  ���াম �কে� িব��ৎ সংেযাগ না থাকার িবষেয় সভায় িব�ািরত আেলাচনা করা হয়। আেলাচনাে� �য সকল
���াম �কে� িব��ৎ সংেযাগ �নই �স সকল �কে� তািলকা আগামী সভার �েব � �জলা অিফেস ��রণ করার জ�
অ�েরাধ করা হয় এবং িব��ৎিবহীন ���াম �ক�স�েহ িব��ৎ সংেযােগর �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করা এবং
�িড়�াম-লালমিনরহাট প�ী িব��ৎ সিমিত, লালমিনরহাট এর �িতিনিধেক িনয়িমত সভায় উপি�ত থাকার জ�
অ�েরাধ করা হয়।

ক) �য
সকল
���াম
�কে�
িব��ৎ
সংেযাগ
�নই তার
তািলকা
আগামী
সভার �েব �
�জলা
অিফেস
��রণ
করেত হেব
খ)িব��ৎ
িবহীন
���াম
�ক�স�েহ
িব��ৎ
সংেযােগর
�েয়াজনীয়
�ব�া
�হণ
করেত হেব
।

১। উপেজলা িন
সহকারী কিমশ
�জলা সমবায় 
লালমিনরহাট।
২। �ড�� �জন
�িড়�াম-লালম
সিমিত, লালম

০৫ িশ�া সং�া� :
���াম �কে�র �িবধােভাগীেদর স�ান �েল যায় িকনা িব�ািরত আেলাচনার পর �জলা �াথিমক িশ�া অিফসার/
�জলা িশ�া অিফসার, লালমিনরহাটেক এ িবষেয় পদে�প �হণ করা এবং �জলা �াথিমক িশ�া অিফসার/ �জলা
িশ�া অিফসােরর �িতিনিধেক িনয়িমত সভায় উপি�ত থাকার জ� অ�েরাধ করা হয়।

���াম
�কে�র
�িবধােভা
গীেদর
িশ�ার
িবষেয়
�েয়াজনীয়
পদে�প
�হণ
করেত
হেব।

�জলা �াথিমক
�জলা িশ�া অ
লালমিনরহাট।

০৬ �া�� সং�া� :
���াম �কে�র �নব �ািসত পিরবােরর �া�� �সবাসহ িবিভ� �ছ�য়ােচ �রাগ এবং �া�� সেচতনতা �ি�র   জ�
ক�াে�ইন কের �া�� িশ�া �দয়ার িবষেয় সভায় আেলাচনা হয় ।

���াম
�কে�র
�নব �ািসত
পিরবােরর
�া��
�সবাসহ
িবিভ�
�ছ�য়ােচ
�রাগ এবং
�া��
সেচতনতা
�ি��র জ�
ক�াে�ইন
কের �া��
িশ�া
িদেত হেব
।

িসিভল সাজ�ন,
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  ০৭
�ািনেটশন সং�া� :
���াম �কে�র সকল �উবওেয়ল এর আেস �িনক পরী�া কের �উবওেয়লস�হ মািক�ং করাসহ �জলার �েত�ক
���ােম �াপন�ত নল�প সং�া/নল�প�েলার সচল ও অচল সং�াসহ ন�ন নল�প �াপন এবং অচল
নল�পস�হ �মরামেতর �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� জন�া�� িবভাগেক অ�েরাধ করা হয় ।

���াম
�কে�র
সকল
�উবওেয়ল
র
আেস �িনক
পরী�া
কের
�উবওেয়ল
স�হ
মািক�ং
করাসহ
�জলার
�েত�ক
���ােম
�াপন�ত
নল�প
সং�া/
নল�প�
�লার সচল
ও অচল
সং�াসহ
ন�ন
নল�প
�াপন এবং
অচল
নল�পস�
হ
�মরামেতর
�েয়াজনীয়
�ব�া
�হণ
করেত হেব
।

িনব �াহী �েকৗশ
অিধদ�র,  লাল

০৮ আয়বধ �ক �িশ�ণ কায ��ম :
উপ-পিরচালক, �ব উ�য়ন কম �কতােক লালমিনরহাট ���াম �কে�র �িবধােভাগীেদরেক আয়বধ �ক �িশ�ণ
�দওয়ার জ� অ�েরাধ করা হয়। 

���াম
�কে�র
�িবধােভা
গীেদরেক
আয়বধ �ক
�িশ�েণর
�ব�া
�হণ
করেত
হেব।

উপেজলা িনব �া
কিমশনার (�ি
উ�য়ন কম �কত
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০৯ �িষ সং�া�ঃ
 আ�য়ণ �কে�র �িবধােভাগীেদরেক বসতবাড়ীর পাে�� সবিজ ও মসলা জাতীয় ফসল চােষর িবষেয় উ��করেণর
জ� উপ-পিরচালক, �িষ স�সারণ িবভাগ, লালমিনরহাটেক অ�েরাধ জানােনা হয়। 

আ�য়ণ
�কে�র
�িবধােভা
গী-�দরেক
বসতবাড়ীর
পাে��
সবিজ ও
মসলা
জাতীয়
ফসল
চােষর
উে�াগ
�হণ
করেত
হেব।

উপ-পিরচালক
িবভাগ/ উপেজ
সহকারী কিমশ
লালমিনরহাট

১০ মৎ� চাষ সং�া�ঃ 
�জলার সকল আ�য়ণ �কে�র ��ের মাছ চােষর জ� সািব �ক সহেযািগতা করার িবষেয় সভায় আেলাচনা হয় ।

�জলার
সকল
আ�য়ণ
�কে�র
��ের মাছ
চােষর
জ�
সািব �ক
সহেযািগতা
করেত হেব
।

�জলা মৎ� অ
,লালমিনরহাট

          সভায় আর �কান আেলাচ� িবষয় না থাকায় উপি�ত সকলেক ধ�বাদ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষণা করা হয়।

 
 

�মা: আ� জাফর 
�জলা �শাসক

�ারক ন�র: ০৫.৪৭.৫২০০.০১৮.০১.০০৪.১৯.৫১৯ তািরখ: 
২৯ �সে��র ২০২০

১৪ আি�ন ১৪২৭

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) : 
১) মি�পিরষদ সিচব, মি�পিরষদ িবভাগ
২) সিচব, �িম ম�ণালয়
৩) �চয়ার�ান, �িম সং�ার �বাড �

৪) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, রং�র
৫) অিতির� িবভাগীয় কিমশনার, রাজ�, িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, রং�র
৬) �াশনাল �েজ� ডাইের�র, আদশ ��াম �ক�,৩/এ,নীলে�ত,বা��রা,ঢাকা
৭) উপ-�িম সং�ার কিমশনার , উপ-�িম সং�ার কিমশনার রং�র িবভাগ, রং�র
৮) �� সিচেবর একা� সিচব, �ধানম�ীর কায �ালয়
৯) উপেজলা িনব �াহী অিফসার (সকল), লালমিনরহাট।
১০) উপপিরচালক , �িষ স�সারণ অিধদ�র, লালমিনরহাট
১১) �জলা মৎ� কম �কত�া, �জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়, লালমিনরহাট
১২) �জলা সমবায় কম �কত�া , �জলা সমবায় অিফস, লালমিনরহাট
১৩) উপপিরচালক, বাংলােদশ প�ী উ�য়ন �বাড � (িবআরিডিব), লালমিনরহাট �জলা
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১৪) সহকারী কিমশনার, আইিস� শাখা । কায �িববরণী� ওেয়বসাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা হেলা ।
১৫) �গাপনীয় সহকারী (অিফস), �গাপনীয় শাখা । ইহা �জলা �শাসক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ� ��রণ করা হেলা ।
১৬) �গাপনীয় সহকারী, রাজ� �গাপনীয় শাখা । ইহা অিতির� �জলা �শাসক(রাজ�) মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ� ।

 
 

নয়ন �মার সাহা 
�রিভিনউ �ড�� কােল�র


