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

রাজ� (এসএ) শাখা

ভূ-স�ি� জবর দখেলর িবষেয় অিভেযাগ �হণ এবং তদ� সং�া� কায��ম মিনটিরং করার জন� গ�ত �জলা কিম�র
�ফ�য়াির/২০২০ মােস (১৯১ তম) অনিু�ত সভার কায�িববরণী।

সভাপিত
�মাঃ আব ুজাফর 
�জলা �শাসক

সভার তািরখ ২৩/০২/২০২০ ি�.
সভার সময় ১০.০০ ঘ�কা
�ান �জলা �শাসেকর সে�লন ক�, লালমিনরহাট।
উপি�িত ...
                                                                পিরিশ�-‘ক’

সভায় উপি�ত সদস�ব�ৃ
�: নং কম�কত� ার নাম ও পদবী
০১ জনাব মহু: রােশদলু হক �ধান , অিতির� �জলা �শাসক (রাজ�), লালমিনরহাট
০২ জনাব উ�ম �মার রায়, উপেজলা িনব�াহী অিফসার, সদর, লালমিনরহাট
০৩ জনাব মহুা�দ মনসুর উি�ন, উপেজলা িনব�াহী অিফসার, আিদতমারী, লালমিনরহাট
০৪ জনাব �মা: রিবউল হাসান, উপেজলা িনব�াহী অিফসার, কালীগ�, লালমিনরহাট
০৫ জনাব সািমউল আিমন, উপেজলা িনব�াহী অিফসার, হাতীবা�া, লালমিনরহাট
০৬ জনাব �মা: মিশউর রহমান, উপেজলা িনব�াহী অিফসার(ভার�া�), পাট�াম, লালমিনরহাট
০৭ জনাব �মা: মকবলু �হােসন, িডিব ই�েপ�র পে� পুিলশ সুপার, লালমিনরহাট

            পিরিশ�   ‘খ’
সভায় অনপুি�ত সদস�গেণর নােমর তািলকা

�. নং                          কম�কত� ার নাম ও পদবী
৭০১  িবভাগীয় বন কম�কত� া, রংপুর।

     

আেলাচ� সুিচ ও আেলাচনা  িস�া�  বা�বায়ন



2/27/2020 ডাক (১০) | অিফস ব�ব�াপনা

https://lalmonirhat.nothi.gov.bd 2/5

১। িবগত সভার কায�িববরনী পাঠঃ
উপি�ত সকল সদস�েক �াগত জািনেয় সভার কাজ �� করা
হয়। অতঃপর অিতির� �জলা �শাসক (রাজ�) �জলা কিম�র
গত ১৯০ তম সভার কায�িববরণী পাঠ কের �শানান।

�কান�প সংেশাধনী না থাকায় তা
সব�স�িত�েম দঢ়ৃীকরণ করা হয়

১।অিতির� �জলা
�শাসক (রাজ�)
   লালমিনরহাট
২। উপেজলা
িনব�াহী অিফসার
(সকল)
৩। সহকারী
কিমশনার (ভূিম)
সকল

২। জবর দখল হেত ভূ-স�ি� উ�ার কায��ম:
 আেলাচ� মােস এ িবষেয় উপেজলা হেত �কান আেবদন পাওয়া
যায়িন। অৈবধ দখলীয় জিম উ�ােরর ��াব ��রেণর পূেব�
উে�দ সং�া� িবষয়�েলা সেরজিমন তদ� কের যথাযথ
�িতেবদন ��রণ করার জন� সকল উপেজলা িনব�াহী অিফসার
ও সহকারী কিমশনার (ভূিম) �ক অনেুরাধ জানােনা হয় এবং �য
িবষয়�েলা �ানীয়ভােব িন�ি� করা যায় �স�েলা তােদর
িন�ি� করার জন� বলা হয়।

     

 ১।ভূ-সি�ি� জবর দখেলর িবষেয়
সরকাির ও অন�ান� সং�ার �য সকল
জিম অৈবধ দখেল আেছ তার কতটু�
পিরমাণ কৃিষ, কতটু� পিরমাণ অকৃিষ
এবং িক কারেণ, িকভােব, কতিদন
ধের অৈবধ দখেল এবং অৈবধ দখলীয়
ব�ি�র িনকট �কান কাগজ প� আেছ
িক না যাচাই কের পিরিশ� গ 'ছক'
�িতেবদন ��রণ করেত হেব।

২। সরকাির �িত�ান ও অন�ান�
সং�ার জিম �থেক অৈবধ দখলদার
উে�েদর �েয়াজন হেল এ কায�ালেয়
প� ��রণ কের অবিহত করেত হেব।

১।উপেজলা
িনব�াহী অিফসার
(সকল)
২।সহকারী
কিমশনার (ভূিম)
সকল
৩।�রিভিনউ
�ডপু� কােল�র
লালমিনরহাট
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৩। চলমান উে�দ কায��মঃ 
 লালামিনরহাট �জলার আিদতমারী উপেজলাধীন �টপা পলাশী
সরকাির সরকাির �াথিমক িবদ�ালেয়র মািলকানাধীন তালকু
পলাশী �মৗজার ৯৮৭ নং খাস খিতয়ােনর ২০৫০ ও ২০৫১
দােগর ০.১৭৭০ একর সরকাির স�ি�েত অৈবধভােব িন�িমত
�াপনা অপসারেণর িবষেয় আইনগত মতামত �দােনর জন�
িব� িজিপ, লালমিনরহাট-�ক এ কায�ালয় হেত প� �দয়া হেল
িতিন জানান �য, সংি�� জিমসহ অপরাপর জিমর িবষেয় িব�
সহকারী জজ আদালত, আিদতমারীেত অন� ৩২/২০১৮ নং
বােটায়ারা মামলা ও িব� যু� �জলা জজ, ১ম আদালেত
৭৩/২০১৮ নং িচর�ায়ী িনেষধা�ার মামলা িবচারাধীন
থাকায় �শাসিনকভােব উে�দ কায��ম পিরচালনায় আইনগত
বাধা আেছ।  িব� সহকারী জজ আদালত, আিদতমারী এ অন�
৩২/২০১৮ নং বােটায়ারা মামলা ও িব� যু� �জলা জজ, ১ম
আদালত এ ৭৩/২০১৮ নং িচর�ায়ী িনেষধা�ার মামলা
িন�ি� না হওয়া পয�� উে�দ কায��ম �িগত রাখার িবষেয়
সভায় সকেল একমত �পাষন কেরন।

িব� আদালত, আিদতমারী এ অন�
৩২/২০১৮ নং বােটায়ারা মামলা ও
িব� যু� �জলা জজ, ১ম আদালত এ
৭৩/২০১৮ নং  মামলা িন�ি� না
হওয়া পয�� উে�দ কায��ম �িগত
রাখেত হেব। বিণ�ত �মাক�মা ০২ �
িন�ি�র সে� সে�ই এ কায�ালয়েক
অবিহত করার জন� িব� িজিপ,
লালমিনরহাটেক প� িদেত হেব এবং
সংি�� উে�দ কােজ পূেব�র
িনেয়াগকৃত ম�ািজে�ট পেদা�িত
জিনত কারেণ অন�� বদিল হওয়ায়
নতুন কের ম�ািজে�ট িনেয়াগ করেত
হেব। 

১।অিতির� �জলা
�শাসক (রাজ�)
   লালমিনরহাট
২। উপেজলা
িনব�াহী অিফসার
(সকল)
৩। সহকারী
কিমশনার (ভূিম)
সকল
৪। িব� িজিপ,
লালমিনরহাট।

৪। উে�দ কায��েম ম�িজে�ট িনেয়াগঃ 
 (ক) হাড়ীভা�া �মৗজার ০১ নং খাস খিতয়ান ভু� ১৭৮৮ দােগর
ঘাটা ��ণীর ০.১৮ একেরর মেধ� ০.০০৩৬ একর সরকাির রা�ার
জিমেত অৈবধভােব িনিম�ত �াপনা অপসারেণ সংি��েদর সািব�ক িদক
িনেদ�শনা ও সহেযািগতা করার জন� জনাব উ�ম �মার রায়,
উপেজলা িনব�াহী অিফসার, লালমিনরহাট সদর ও
এি�িকউ�ভ ম�ািজে�ট লালমিনরহাট-�ক িনেয়াগ �দয়া
হেয়েছ।
(খ) কালীগ� উপেজলাধীন �ঘা�াগাছ �মৗজার ০১ নং খাস
খিতয়ান ভু� ২৩৩ দােগর ০.১৪ একর কবিুলয়তকৃত সরকাির খাস
জিমেত অৈবধভােব িনিম�ত �াপনা অপসারেণ সংি��েদর সািব�ক
সহেযািগতা ও আইন শ�ৃলা র�া বািহনীেক িদক িনেদ�শনা �দান করার
জন� জনাব �মা: রিবউল হাসান, উপেজলা িনব�াহী অিফসার,
কালীগ� ও এি�িকউ�ভ ম�ািজে�ট লালমিনরহাট-�ক িনেয়াগ
�দয়া হেয়েছ। 
(গ) হাতীবা�া ইউিনয়ন ভূিম অিফেসর বাউ�ারী
ওয়ােলর িভতের সরকাির খাস জিমেত অৈবধভােব িনিম�ত
�াপনা অপসারেণ সংি��েদর সািব�ক সহেযািগতা ও আইন শ�ৃলা র�া
বািহনীেক িদক িনেদ�শনা �দান করার জন� জনাব �মা: সািমউল
আিমন, উপেজলা িনব�াহী অিফসার ও এি�িকউ�ভ
ম�ািজে�ট লালমিনরহাট-�ক িনেয়াগ �দয়া হেয়েছ।

 উে�দ কয��েম িনেয়াগকৃত
ম�ািজে�টেক যথাসমেয় উে�দ
কায��ম স�� কের এ কায�ালেয়
�িতেবদন দািখল করেত হেব।

িব� অিতির�
�জলা ম�ািজে�ট
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৫। উে�দ কায��েমর �িতেবদন সং�া�ঃ
উে�দ কায��েম িনেয়াগকৃত ম�ািজে�টেক যথাসমেয় উে�দ
কায��ম স�� কের এ কায�ালেয় �িতেবদন দািখল করা
আবশ�ক।

উে�দ কায��েম িনেয়াগকৃত
ম�ািজে�টেক যথাসমেয় উে�দ
কায��ম স�� কের এ কায�ালেয়
�িতেবদন দািখল করেত হেব।

িব� অিতির�
�জলা ম�ািজে�ট

     পিরিশ�-গ
           

ছক

উপ
�জলা
র
নাম

�মাট খাস
জিমর

পিরমাণ (এক
র)

অৈবধ দখলীয়
খাস জিমর

পির মাণ (একর)

এ পয�� উ�ারকৃত
খাস জিমর

পিরমাণ (একর) অৈবধ দখলীয়সরকািরঅন�ান�
সং�ার জিমরপিরমাণ (সং�ার

নাম উে�খসহ)

এ পয��
উ�ারকৃতসরকািরঅন�ান�

সং�ার জিমর পিরমাণ (সং�ার
নাম উে�খসহ)

ম
�
ব�

কৃিষ অকৃিষ কৃিষ অকৃিষ কৃিষ
অকৃিষ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯
১
০

পিরিশ� ঘ

ভূ-স�ি� জবর দখেলর িবষেয় অিভেযাগ �হণ ও তদ� সং�া� কায��ম মিনটিরং করার জন� গ�ত �জলা কিম�
কতৃ� ক গৃহীত কায��েমর �িতেবদন (২০১৮-২০১৯ হেত ২০১৯-২০২০ অথ� বছর) িন��প : 

�জলার নাম: লালমিনরহাট                                       মােসর নাম: জানয়ুাির/২০২০

১।         অৈবধ দখলদার উে�েদর জন� �া� আেবদেনর সংখ�া                        : ০৮
২।         উে�েদর সংখ�া                                                                      : ০৩
৩।         �জলায় �পি�ং আেবদেনর সংখ�া                                                 : ০৫                    
৪।         উে�দকৃত স�ি�র ধরণ                                                            :  কৃিষ ও অকৃিষ           
৫।         উে�েদর মাধ�েম অিজ� ত স�ি�র পিরমাণ                                      : ০.২৪৫০ একর
৬।         উে�েদর মাধ�েম অিজ� ত স�ি�র আনমুািনক মলূ�                            :  ৯,২৫,৯৫৮/- টাকা
৭।         উে�েদর কায��ম �হেণ সা�ল� খরচ (খাতওয়ারী)                             :  --
৮।        ব�য় িনব�ােহর জন� অথ� বরাে�র �েয়াজন হেল তার পিরমাণ ও �যৗি�কতা :  --          
৯।         ম�ব�                                                                                     : --
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            অতঃপর সভায় আর �কান আেলাচ� িবষয় না থাকায় উপি�ত সকল সদস�েক ধন�বাদ �াপেনর মাধ�েম সভা
সমা� করা হয়।
 
 

 

�মাঃ আব ুজাফর 
�জলা �শাসক

�ারক ন�র: ০৫.৪৭.৫২০০.০১৮.২৮.০০৪.১৯.১৯৪ তািরখ: 
২৩ �ফ�য়াির ২০২০

১০ ফা�ন ১৪২৬

িবতরণ (�জ��তার �মানসুাের নয়) : 
১) মি�পিরষদ সিচব, মি�পিরষদ সিচব, মি�পিরষদ িবভাগ 
২) সিচব, ভূিম ম�ণালয়
৩) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায�ালয়, রংপুর
৪) পুিলশ সুপার, পুিলশ সুপােরর কায�ালয়, লালমিনরহাট
৫) িবভাগীয় বন কম�কত� া, রংপুর, ।
৬) সহকারী কিমশনার, আইিস� শাখা, �জলা �শাসেকর কায�ালয়, লালমিনরহাট
৭) �গাপনীয় সহকারী (অিফস), �গাপনীয় শাখা, �জলা �শাসেকর কায�ালয়, লালমিনরহাট
৮) �গাপনীয় সহকারী, রাজ�, �জলা �শাসেকর কায�ালয়, লালমিনরহাট
৯) উপেজলা িনব�াহী অিফসার (সকল), লালমিনরহাট।

 

সাইেয়দা ফয়জেু�ছা 
�রিভিনউ �ডপু� কােল�র


