
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট 

রাজ  (এসএ) শাখা

িবষয় : াম সং া  জলা টা েফাস কিমিটর সভা

সভাপিত মা: আব ুজাফর 
 জলা শাসক

সভার তািরখ ২৫ আগ  ২০১৯
সভার সময় সকাল- ১০.৩০ 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)
উপি ত সকল সদ েক াগত জািনেয় সভার কাজ  করা হয়। অতঃপর অিতির  জলা শাসক (রাজ ) গত সভার কাযিববরণী পাঠ কের শানান।
কাযিববরণী ত কান সংেশাধনী না থাকায় তা সবস িত েম দৃঢ়ীকরণ করা হয়। 

:নং আেলাচ  িবষয় ও আেলাচনা িস া

১। ামাম  কক   াবাব  রণরণ  স িকতঃস িকতঃ

চলিত মােস কান উপেজলা হেত াম কে র াব পাওয়া যায়িন । য সকল উপেজলায় িন ক খাস জিম 
আেছ স সকল উপেজলা হেত নতনু াম-২য় ক  াব রণ করার িবষেয় আেলাচনা হয় । 

য সকল উপেজলায় িন ক খাস
জিম আেছ স সকল উপেজলা হেত
নতনু াম-২য় ক  াব

রণ করেত হেব।

২ ামাম  পিরদশনপিরদশন  সং া ঃসং া ঃ

এ জলায় িন িলিখত ামসমহূ িনমাণ করা হেয়েছ ।

াম ক সমহূ িনয়িমত
পিরদশন কের িতেবদন রণ
করেত হেব 

  
: নং

উপেজলার নাম ক  ােমর নাম
জিমর পিরমাণ

(একের) পুনবািসত পিরবার

১

লালমিনরহাট 
সদর

িস রমতী ৩.৫০ ২৫
২ িকসামত নগরব  ১০.৫১ ১০০
৩ বাঁশদহ ৪৮.১০ ৫০০
৪ হিরণচরা ২.৪০ ৩০
৫ িহরািমািনক ১.০১ ৩০
৬ িহরািমািনক ১.২০ ৩০
৭ ছাট বা িরয়া ২.৫০ ৫০
৮ রিতপুর ৩.০০ ৫০

মাট=  ৭ িট ৯৯.২২ ৮১৫
৯

আিদতমারী
বড়কমলাবাড়ী ৫.২৫ ৩০

১০ গাবধন আরািজ ছালাপাক ১৯.১৭ ২০০
১১ আিদতমারী

মাট= ২িট ২৪.৪২ ২৩০
১২

কালীগ
খানিদঘী ৫.২০ ২৫

১৩ মিহষামিুড় ৪.৫০ ২৫
১৪ চাপারহাট টপুর বাজার ০.৭০ ২০
১৫ লালী ৩০

মাট= ৩িট ১০.৪০ ৭০
১৬

হাতীবা া

বড়ুাসারডিুব ১৬.৩৩ ১০
১৭ উ র বড়খাতা ১১.৭৮ ১০০
১৮ উ র বড়খাতা(বিধত) ০.৬৪ ০৮
১৯ মধ  বড়খাতা (বিধত) ০.৮০ ১০
২০ মধ  বড়খাতা-১ ৮.১৯ ৭০
২১ মধ  বড়খাতা-২ ৭.০৩ ৬০
২২ মধ  বড়খাতা(বিধত)-২ ০.৮০ ১০
২৩ পূব সারডিুব ৫.৬০ ৪০
২৪ িনজ গি মারী-১ ১১.৪৩ ৩৮
২৫ িনজ গি মারী-২ ৮.৯৩ ১১২

২৬ বড়খাতা িনজগি মারী ২৩.৭৩ ২৯৭

১



২৭ িনজ গি মারী দায়ানী িপি ফাটা ১৭.১২ ১৫০
২৮ িনজ গি মারী দায়ানী িপি ফাটা ৬.৮৮ ৪৩
২৯ পূব িস ণা ৩.০০ ১৭
৩০ উ র িস ণা-১ ১০.০০ ১০০
৩১ উ র িস ণা-২ ১২.০০ ১২০
৩২ দি ণ িস ণা-১ ২১.০০ ১০০
৩৩ দি ণ িস ণা-২ ১৫.০০ ৭৫
৩৪ পািটকাপাড়া ১৫.০০ ১০০
৩৫ পূব হলিদবাড়ী ১৮.০০ ১০০
৩৬ পািটকাপাড়া ১৫.০০ ১৫০
৩৭ উ র পা িলয়া ১৫.১০ ২০
৩৮ দি ণ পা িলয়া-১ ৭.১০ ৭১
৩৯ দি ণ পা িলয়া-২ ৮.০০ ৮০
৪০ দি ণ পা িলয়া ১০৫.০৫ ২০০
৪১ দি ণ পা িলয়া-২ ৫.০০ ৫০
৪২ দি ণ পা িলয়া ১৫.০০ ৫০
৪৩ পূব হলিদবাড়ী ১৬.৫০ ১৫০
৪৪

হাতীবা া

খা  িবছনদই-১ ১০.০০ ১০০
৪৫ খা  িবছনদই-২ ১০.০০ ১০০
৪৬ গ িড় ১৯.০৮ ২২
৪৭ পি ম কাদমা ৪.৯৭ ২০
৪৮ আমেঝাল ২২.২৮ ২০
৪৯ দইখাওয়া ৪.০০ ৫০
৫০ দইখাওয়া (বিধত) ০.৯০ ২০
৫১ চর ধবুনী ১০২.৩৭ ৩৩১
৫২ চর ধবুনী (বিধত) ১৩.৭৭ ৩৪
৫৩ দইখাওয়া-২য় (বিধত) ৩.৬৭ ৪০
৫৪ আরািজ শখ র-২য় ২.৯২ ৩০
৫৫ দইখাওয়া-৩ ৫০
৫৬ দি ণ ঝাওরানী ২০

মাট=৩৯ িট ৫৯৩.৯৭ ৩১৬৮
৫৭

পাট াম

উফারমারা  ৫.৪০ ৮০
৫৮ ইসলামপুর ২.৪০ ৩০
৫৯ বাংলাবাড়ী ২.২৯ ৩০
৬০ সািনয়াজান-২য় ১.১২ ৪০
৬১ সািনয়াজান বিধত-২য় ০.৮০ ২০
৬২ বাংলাবাড়ী(স সারণ) ১০
৬৩ খংিট আিবদ আলী ৪০
৬৪ দহ াম-৩ ৫০

মাট =০৮ িট ১২.০১ ৩০০
৩ ক সমেূহক সমেূহ  ঋণঋণ  দানদান  ওও  আদায়আদায়  স িকতস িকত  ◌ঃ◌ঃ

াম কে  ঋণ আদােয়র িবষেয় আেলাচনা হয়। িবতরণকৃত অনাদায়ী ঋণ সািটিফেকট কেসর মাধ েম আদােয়র 
পদে প হণ করার জ  পরামশ দয়া হয়। িনে  িবআরিডিব, লালমিনরহাট এর াম ক সমূেহ ঋণ িবতরেণর 
অ গিতর িতেবদন দয়া হেলা ।
(ল  টাকায় )                                                           জুন/২০১৯  

::
  নংনং

ােমরােমর  
নামনাম

পনূবািসতপনূবািসত  
পিরবােররপিরবােরর  

সংখ াসংখ া

বরাবরা কৃতকৃত
  ঋণঋণ তহিবলতহিবল

িবতরণকৃতিবতরণকৃত
  ঋেণরঋেণর  
পিরমাণপিরমাণ

চলিতচলিত  মােসমােস  
আদায়আদায়

মপিু ভতূমপিু ভতূ
আদায়েযাগআদায়েযাগ

মম
পিু ভতূপিু ভতূ  
আদায়আদায়

মম  পিু ভতূপিু ভতূ  
আদােয়রআদােয়র  হারহার  %

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯
৪৪ বাংলাবাড়ী ৩০৩০ ৫.০০৫.০০ ২.৬৫২.৬৫ ০.০০ ২.৬৫২.৬৫ ০..৯১ ৩৪..০০০০
৫৫ সািনয়াজান ৪০৪০ ৬.০০৬.০০ ৫.১০৫.১০ ০.০৫৫ ৫.১০৫.১০ ০..৮৬ ১১..০০০০
৬৬ িহরামািনক ৩০৩০ ৪.৫০৪.৫০ ৩.৩৭৩.৩৭ ০.০৭ ২.৭৪২.৭৪ ২.২১ ২৮.০০
৭৭ আরািজ সখ র ৩০৩০ ৪.৫০৪.৫০ ১.৬৮১.৬৮ ০.০০ ১.৬৮১.৬৮ ০.৫৭ ১৪.০০
৮৮ টপরু বাজার-০১ ২৪২৪ ৩.০০৩.০০ ১.৫০১.৫০ ০.১২ ১.৫০১.৫০ ১.১২ ৬১.০০৬১.০০

  মাটমাট ৩৭৪৩৭৪ ৪৪.৫০৪৪.৫০ ৩৩.৪০৩৩.৪০ ০.৩২ ২৫.৯৬২৫.৯৬ ৯.০০ ৩৪.০০৩৪.০০

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

২



৪ িবিবধঃিবিবধঃ
(ক) াম কে র িবধােভাগীেদরেক বসতবাড়ীর পােশ সবিজ চােষর মাধ েম পনূবািসত পিরবারসমূহ উপকৃত 
হেত পাের । সভাপিত এ িবষেয় উেদ াগ হেণর জ  উপ-পিরচালক, কৃিষ স সারণ অিধদ র, লালমিনরহাটেক 
অ েরাধ করা হয় ।

(খ) াম কে র পু ের মাছ ছাড়ার িবষেয় িব ািরত আেলাচনা হয়। জলা মৎ  অিফসারেক এিবষেয় 
পদে প হেণর অ েরাধসহ সকল আ য়েণর িবধােভাগীরা সমবায় িভি েত মাছ চােষর উেদ াগ হেণর জ  পরামশ 

দান কেরন।

(গ) জলা ািণ স দ কমকতা সভায় জানান য, াম কে র আওতাধীন সকল িবধােভাগীেদর গবািদ প  
পালেন উ ু  করা হে  এবং িচিকৎসা দােনর ব ব া নয়া হে  । াম কে র িবধােভাগীেদর গবািদ 
প পালেনর িবষেয় িব ািরত আেলাচনার পর সভাপিত জলা াণী স দ কমকতােক এিবষেয় পদে প হেণর 
পরামশ দান কেরন।
(ঘ) াম কে র িবধােভাগীেদর স ান েুল যায় িকনা িব ািরত আেলাচনার পর সভাপিত জলা াথিমক 
িশ া অিফসার/ জলা িশ া অিফসার, লালমিনরহাটেক এ িবষেয় পদে প হণ কের জানােনার পরামশ দান 
কেরন।

(ঙ)সভাপিত  াম কে র িবধােভাগী পিরবারেক “আমার বাড়ী আমার খামার” কে র আওতায় আনার 
পরামশ দান কেরন ।

(ক) াম কে র 
িবধােভাগীেদরেক বসতবাড়ীর

পােশ সবিজ চােষর উেদ াগ হণ
করেত হেব
(খ) াম কে র 
পু রসমূেহ মাছ ছাড়ার িবষেয়

েয়াজনীয় পদে প হণ করেত
হেব। াম কে র যখােন
পু র আেছ সমবায় সিমিতর
আওতায় মাছ চােষর ব ব া হণ
করেত হেব।
(গ) াম কে র 

িবধােভাগীেদর গবািদ 
প পালেনর িবষেয় েয়াজনীয়
পদে প হণ করেত হেব।
(ঘ) াম কে র 

িবধােভাগীেদর িশ ার িবষেয়
েয়াজনীয় পদে প হণ করেত

হেব।
(ঙ) াম কে র 

িবধােভাগী পিরবারেক “আমার
বাড়ী আমার খামার” কে র
আওতায় আনেত হেব ।

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

 

মা: আব ুজাফর 
জলা শাসক

ারক ন র: ০৫.৪৭.৫২০০.০১৮.০১.০০৪.১৯.৩৭৮ তািরখ: 
১৭ সে র ২০১৯

২ আি ন ১৪২৬

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) : 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ 
২) সিচব, ভিূম ম ণালয়
৩) চয়ারম ান, ভিূম সং ার বাড
৪) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রংপরু
৫) অিতির  িবভাগীয় কিমশনার, রাজ , িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রংপরু
৬) উপ-ভিূম সং ার কিমশনার , উপ-ভিূম সং ার কিমশনার রংপরু িবভাগ, রংপরু
৭) মখু  সিচেবর একা  সিচব, ধানম ীর কাযালয়
৮) াশনাল েজ  ডাইের র, আদশ াম ক ,৩/এ,নীলে ত,বাবপুরুা,ঢাকা
৯) জলা সমবায় কমকতা , জলা সমবায় অিফস, লালমিনরহাট
১০) উপপিরচালক , কিৃষ স সারণ অিধদ র, লালমিনরহাট
১১) উপপিরচালক, বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড (িবআরিডিব), লালমিনরহাট জলা
১২) জলা মৎ  কমকতা, জলা মৎ  কমকতার কাযালয়, লালমিনরহাট
১৩) সহকারী কিমশনার, আইিসিট শাখা । কাযিববরণীিট ওেয়বসাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা ।
১৪) গাপনীয় সহকারী (অিফস), গাপনীয় শাখা । ইহা জলা শাসক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ  রণ করা হেলা ।
১৫) গাপনীয় সহকারী, রাজ  গাপনীয় শাখা । ইহা অিতির  জলা শাসক(রাজ ) মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ  ।
১৬) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), লালমিনরহাট।
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