
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট 

রাজ  শাখা

লাই ২০২০ মােসর িবভাগীয় রাজ  সভার কাযিববরণী

সভাপিত মাঃ মিশউর রহমান এনিডিস 
 িবভাগীয় কিমশনার

সভার তািরখ ২০/০৭/২০২০ ি া
সভার সময় র ০১:০০ ঘ কা

ান ম এপ  এর মা েম -  দ ের কমকতা ে র অব ান
উপি িত ম এপ  এর মা েম অনলাইেন অংশ হণকারী কমকতাগণ

          নবেযাগদান ত জলা শাসক, মৗলভীবাজারসহ সবাইেক াগত জািনেয় সভার কায ম  করা হয়। িবগত
১৫/০৬/২০২০ তািরেখ অ ি ত িবভাগীয় রাজ  সভার কাযিববরণী এ কাযালেয়র গত ১৭/০৬/২০২০ তািরেখর
০৫.৪৬.০০০০.০০৬.০৬.০১০.১৫.২৬২ নং ারেক ই-নিথ, ই- মইল, ডাক ও বাহকেযােগ সংি  সকেলর িনকট রণ করা
হেয়েছ। 

        উ  কাযিববরণীর উপর উপি ত সদ গেণর কান আপি  বা সংেশাধনী না থাকায় তা সবস িত েম ঢ়ীকরণ করা
হেলা।
 
সভায়সভায়   হীতহীত   িস ািস া   ওও  বা বায়নকারীবা বায়নকারী   ক পক প ::
বা বায়নবা বায়ন   অ গ িতঅ গিত   প িরিশপ িরিশ -‘-‘কক ’ - ’ -  তত   উ প াপনউ প াপন   করাকরা  হেল াহেল া

অ ে দঅ ে দ িবষয়িবষয় িস ািস া বা বায়নকারীবা বায়নকারী   ক পক প

১



১ িমিম  উ য়নউ য়ন   কেররকেরর  দ ািবদ ািব   ওও  
আদ ায়আদায়
১.১ সাধারণ দািব
১.২ সং ার দািব
১.৩ মাট দািব ও 
আদায় (সাধারণ+সং া)
১.৪ চা বাগান সং া

(ক) মৗলভীবাজার জলায় ২০১৯-২০২০ 
অথ বছের িম উ য়ন কেরর দাবী 
১০০% আদায় না হওয়ায় ২০২০-২০২১ 
অথবছের ১০০% আদায় িনি ত করার 
লে  েয়াজনীয় কায ম হেণর িনেদশ 

দান করা হয়।
(খ) জলা শাসকগণ তদারিকর মা েম 
আগামী ৩১ আগ  ২০২০ তািরেখর মে  
আবি কভােব ২০২০-২১ অথ 
বছেরর িরটান-৩ েতর কাজ  িনি ত 
করেবন এবং িম উ য়ন কর ১০০% 
আদায় িনি ত করার লে  বছেরর  
থেকই েয়াজনীয় পদে প হণ 

করেবন।
(গ) সং ার িম উ য়ন কর আদায় 
ি র িনিম  সংি  ক পে র সােথ 
যাগােযাগ অ াহত রাখেত হেব

(ঘ) ৩ বছর/উে  িম উ য়ন কর 
অনাদায়ী চা বাগােনর িম উ য়ন কর 
আদােয়র কাযকর পদে প হণ করেত 
হেব 

(১-৪) জলা 
শাসক, িসেলট/ নামগ /হিবগ / মৗলভীবাজার

২ খাসখাস   জিমজিম  বে াববে াব (ক) েত ক উপেজলায় বছের কমপে  
৫০  িমহীন পিরবারেক িষ খাসজিম 
বে াব  দােনর লে  বছেরর  
থেকই উপেজলাওয়ারী মািসক টােগট 

িনধারণ কের কাজ করেত হেব
(খ) ২০১৯-২০২০ অথবছের অ  
িবভাগাধীন িত  জলায় িমহীন 
পিরবারেক িষ খাসজিম বে াব  

দােনর ৮০% টােগট অজন করেত না 
পারায় সভায় অসে াষ কাশ করা হয়।
(গ) য সকল মৗজার ড়া  রকড 

কািশত হয়িন এবং খাস জিম ি  
নােম খসড়া রকড হেয়েছ স সকল ে  

জা  িবিধমালা ১৯৫৫ এর ৪২(ক) 
ধারামেত জানাল সেটলেম  অিফসার, 
িসেলট এর িনকট মামলা দােয়র করেত 
হেব  

(১-৪) জলা শাসক, 
িসেলট/ নামগ /হিবগ / মৗলভীবাজার
(৫) জানাল সেটলেম  অিফসার,  ,  িসেলট

৩ িমিম  ম ণাল েয়রম ণাল েয়র  িনয় ণাধীনিনয় ণাধীন   
িবিভিবিভ   ধরেণরধরেণর  িমিম  

ব াপন াব াপন া  প িরবী ণপ িরবী ণ
৩.১৩.১  সরকাির খাস জিম 

ন ার;

(ক) অৈবধ দখেল থাকা খাস জিম 
ন ার কায ম জারদার করেত হেব

(খ) ন ার ত সরকাির খাস জিম 
র ণােব েণ কাযকর ব া হণ করেত 
হেব

(১-৪) জলা শাসক, িসেলট/ নামগ /হিবগ / 
মৗলভীবাজার

২



৩.২ হাট-বাজার পিরেফির 
বহালকরণ

(ক) রিজ ার-৬  য সকল হাট-
বাজাের হাট বেসনা স সকল বাজার িব  
ঘাষণার িনিম  িবিধেমাতােবক কাযকর 

পদে প হণ করেত হেব
(খ) হাটবাজারস েহ চাি না িভ  আধা 
শতক কের একসনা লীজ দােনর 

ব াসহ নবায়েনর ব া হণ করেত 
হেব। ছক মাতােবক িনয়িমতভােব ত  

রণ করেত হেব
(গ) হাটবাজােরর পিরেফিরর কাজ 
আগামী ০৬ (ছয়) মােসর মে  স  
করার জ  সকল জলােক িনেদশনা 

দান করা হয়
(ঘ) হাটবাজােরর পিরেফির ত িম 
যােত অৈবধ দখেল না যায় এ িবষেয় 

েয়াজনীয় াব া হণ করেত হেব
(ঙ) কেরানা ভাইরাস সং মণ রােধ াচা 
বাজার, মাছ-বাজার ও শাক-সবিজর 
বাজারস হ ল হাট ও বাজােরর 
পিরেফির থেক িনকটবত  িবধাজনক 
ােন ানা র সং া  িম ম ণালেয়র 

সায়রাত অিধশাখা-২ এর গত 
২৬.০৪.২০২০ ি াে র 
৩১.০০.০০০০.০৫১.৬৮.০০১.২০১৯.১৭৩ 
ন র ারেক দ  িনেদশনা অ যায়ী 

েয়াজনীয় ব া হেণর জ  জলা 
শাসকগণেক অ েরাধ করা হেলা

(চ) কেরানা পিরি িতর কারেণ য সকল 
হাট-বাজার িনধািরত সমেয় ইজারা দান 
করা স ব হযিন সই সকল অ-
ইজারা ত হাট-বাজার ইজারার িবষেয় 
িবিধ মাতােবক েয়াজনীয় ব া হণ 
করেত হেব

(১-৪) জলা শাসক, িসেলট/ 
নামগ /হিবগ / মৗলভীবাজার

৩



৪ সায়রাতসায়রাত   মহালমহাল (ক) সায়রাত মহালস েহর তফিসল 
রিজ ার VI এ স কভােব িলিপব  

করেত হেব
(খ) ইজারািবহীন জলমহল েলার িবষেয় 
সরকাির জলমহল ব াপনা 
নীিত,২০০৯ এর ৫(৪)(খ)অ যায়ী 
জলমহেলর সরকাির  িনধারণ কের 
ইজারা দােনর েয়াজনীয় ব া িনেত 
হেব
(গ) িসেলট জলার ঘাষাণীমহাল 
িব ি র লে  িবিধ মাতােবক 

েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব
(ঘ) কেরানা ভাইরাস জিনত কারেণ 
িনধািরত বা মহাল ইজারা না হওয়ায় 
করণীয় স েক িম ম ণালেয়র সায়রাত 
অিধশাখা-২ এর গত ২৯.০৪.২০২০ 
ি াে র ৩১.০০.০০০০.০৫১.৬৮. 
০০১.২০১৯.১৭৫ ন র ারেক দ  
িনেদশনা অ যায়ী েয়াজনীয় ব া 

হেণর জ  জলা শাসকগণেক 
অ েরাধ করা হেলা  

(১-৪) জলা শাসক, িসেলট/ 
নামগ /হিবগ / মৗলভীবাজার

৫ খাসখাস   জিমজিম  ওও  অ াঅ া   জিমজিম  
সং াসং া   মামল ামামল া
৫.১ দওয়ানী মামলা ( ল)
৫.২ দওয়ানী মামলা (আিপল)

(ক) কান মামলার রায় সরকােরর িবপে  
হেল অিবলে  আপীেলর ব া হণ 
করেত হেব। এছাড়া মামলার রায় 
সরকােরর িবপে  গেল িক কারেণ 
মামলার রায় সরকােরর িবপে  গল তা 
খিতেয় দেখ েয়াজনীয় পদে প িনেত 
হেব 
(খ) এস. এফ পি ং আেছ িক-না যাচাই 
কের দখেত হেব
(গ) এস.এফ এর তে  সরকাির াথ 
িবেরাধী কান ব  আেছ িকনা তা 
পরী া করেত হেব
(ঘ) সরকাির াথ জিড়ত মামলাস েহ 
জার িত ি তা করেত হেব 

(১-৪) জলা শাসক, িসেলট/ 
নামগ /হিবগ / মৗলভীবাজার

৬ সা িফেকটসা িফেকট  মামল ামামল া  সং াসং া
৬.১ র  সা িফেকট
৬.২ সাধারণ সা িফেকট

(ক) সা িফেকট মামলা িন ি র হার 
বাড়ােত হেব
(খ) অিন  সা িফেকট মামলা 
িন ি র জ  াশ া াম িনেত হেব
(গ) েত ক জলার র  সা িফেকট 
মামলার সং া যাচাই কের স ক ত  

রণ করেত হেব এবং াশ া ােমর 
মা েম রাজ  আদায় বক মামলা 
িন ি  করেত হেব

(১-৪) জলা শাসক, িসেলট/ 
নামগ /হিবগ / মৗলভীবাজার 

৪



৭ উ প েজল াউ প েজল া /  / ইউ িনয়নইউ িনয়ন   িমিম  
অিফেসরঅিফেসর  অিড টঅিড ট  আপ িআপ ি   
সং াসং া

(ক) অিডট আপি র ডশীট জবাব রণ 
করেত হেব
(খ) অিডট আপি  ত িন ি র কাযকর 

ব া হণ করেত হেব
(গ) অিডট আপি র ম ে র কলােম 
আপি েত অেথর পিরমাণ উে খ করেত 
হেব
(ঘ) হিবগ , নামগ  ও মৗলভীবাজার 
জলা আগামী সভার েব এবং িসেলট 
জলা আগামী ০৩ (িতন) মােসর মে  
পি ং অিডট আপি  িন ি  করেত 

হেব। 

(১-৪) জলা শাসক, িসেলট/ 
নামগ /হিবগ / মৗলভীবাজার

(৫) সহকারী িহসাব িনয় ক (রাজ ), িসেলট 
িবভাগ, িসেলট

৮ অিত িরঅিত ির   জল াজল া  শ াসকশ াসক   
((রাজরাজ )/) /অিত িরঅিত ির   কিমশন ারকিমশন ার  
((রাজরাজ ) )  আদ াল েত রআদাল েত র  মামল ামামল া  
িন িিন ি   সং াসং া

(ক) পি ং মামলার সং া কিমেয় 
আনার িনিম  া  িবিধ পালন কের 
অিতির  কিমশনার (রাজ ) আদালত 
এবং অিতির  জলা শাসক (রাজ ) 
আদালেতর কায ম আর  করেত হেব। 

(১) অিতির  কিমশনার (রাজ ), িসেলট িবভাগ, 
িসেলট
 (২-৫) অিতির  জলা শাসক 
(রাজ ),িসেলট/ নামগ / হিবগ / মৗলভীবাজার

৯ ন ামজারীন ামজারী   ওও  জমাভাগজমাভাগ (ক) সকল উপেজলায় ই-িমউেটশন 
১০০% চলমান আেছ এবং এই 
ধারাবািহকতা অ াহত রাখেত হেব
(খ) ই-নামজারী স াদেনর ে  কান 
সম া পিরলি ত হেল উহা িচি ত কের 
সমাধােনর িনিম  এ কাযালয়েক 
িলিখতভােব অবিহত করেত হেব

(১-৪) জলা শাসক, িসেলট/ 
নামগ /হিবগ / মৗলভীবাজার

১০ জিরপজিরপ   িবভাগিবভাগ (ক) সরকাির খাস জিম যােত কান ি  
বা সং ার নােম রকড না হয় স িবষয়  
িনি ত করেত হেব
(খ) ড়া ভােব কািশত ভিলউেমর 
হ া র সং া  ত ািদ রণ করেত হেব

(১) জানাল সেটলেম  অিফসার,  ,  িসেলট

১১ আ য়ণআ য়ণ  কক
১১.১১১.১ আ য়ণ-২ ক ;
১১.২১১.২ আ য়ণ-২ কে র বে াব  
সং া ;
১১.৩১১.৩  আ য়ণ ক -২ এর 
অধীেন িসেলট িবভােগ ‘যার জিম 
আেছ ঘর নই তার িনজ জিমেত 

হ িনমাণ’ এর (খ- ণী) 
হহীেনর ত  সং া ।

(ক) আ য়ণ ক স হ িনয়িমত 
পিরদশন করেত হেব। পিরদশেন 
উপকারেভাগী পাওয়া না গেল িবিধ 
মাতােবক ব া িনেত হেব

(খ) “যার জিম আেছ ঘর নই তার িনজ 
জিমেত হ িনমাণ” কে র আওতায় 
িনমাণাধীন েহর ণগতমান িনি ত 
কের িনমাণ কাজ ত স  করেত হেব 
এবং িনয়িমতভােব এ কাযালেয় 

িতেবদন রণ করেত হেব

(১-৪) জলা শাসক, 
িসেলট/ নামগ /হিবগ / মৗলভীবাজার

১১.৪ াম-২য় পযায় 
(িসিভআরিপ) ক  সং া

াম-২য় পযায় (িসিভআরিপ) 
াপেনর জ  েত ক জলা হেত াব 
রণ করেত হেব

(১-৪) জলা শাসক, িসেলট/ 
নামগ /হিবগ / মৗলভীবাজার

৫



১২ িশ ািশ া  িবভােগরিবভােগর  কায মকায ম (ক)িব ালয় গমেনাপেযাগী িশ  যন 
লগামী হয় হাম িভিজেটর মা েম তা 

িনি ত করেত হেব। হাম িভিজেটর 
িবষয়  িনি তকরেণর জ  উপ-
পিরচালক, াথিমক িশ া কাযকর 

ব া িনেবন
(খ) আিথক সম ার কারেণ য সকল 
িশ  িব ালেয় যেত পাের না তােদর 
এক  তািলকা তরী কের পিরবার েলার 
সহায়তার লে  কাযকর 

ব া হণ করেত হেব

(১-৪) জলা শাসক, িসেলট/ 
নামগ /হিবগ / মৗলভীবাজার

(৫) উপ--পিরচালক,  ,  াথিমক িশ া,  ,  িসেলট 
িবভাগ,  ,  িসেলট

১৩ সমবায়সমবায়   িবভােগরিবভােগর  কায মকায ম
১৩.১ রাজ  আদায়
১৩.২ আ য়ণ কে র ঋণ 
কায েমর অ গিত

(ক) ঋণ আদায় কায ম ি  করেত হেব
(খ) সংি  সকলেক আ য়ণ ক  
িনয়িমত পিরদশন করেত হেব এবং 
উপেজলা িনবাহী অিফসারগণেক তার 
উপেজলায় অবি ত আ য়ণ ক েলা 

িত মােস পিরদশন করেত হেব

(১-৪) জলা শাসক, িসেলট/ 
নামগ /হিবগ / মৗলভীবাজার

(৫)  িনব ক,  ,  িবভাগীয় সমবায় দ র, িসেলট 
িবভাগ, িসেলট

১৪ প িরবারপ িরবার  প িরক ন াপ িরক ন া  িবভােগরিবভােগর  
কায মকায ম

(ক) ায়ী ও অ ায়ী ব া হণ কের না 
এমন দ িতেদর মা েভশেনর মা েম 
জ িনয় ণ প িত হেণর আওতায় 
আনেত হেব  

(১) পিরচালক, পিরবার পিরক না, িসেলট 
িবভাগ, িসেলট

১৫ অিপতঅিপত   স িস ি (ক) লীজ ত অিপত স ি র বেকয়া ও 
হাল সেনর দািব আদােয় কাযকর 
পদে প িনেত হেব
(খ) বেকয়া দািব আদােয়র জ  লীজ 

হীতােক না শ দান কের যথাযথভােব 
জারীর ব া িনেয় কাযকর পদে প 
িনেত হেব

(১-৪) জলা শাসক, িসেলট/ 
নামগ /হিবগ / মৗলভীবাজার

১৬ জল াজল া  শ াসকশ াসক   ওও  অিত িরঅিত ির   
জল াজল া  শ াসকশ াসক  ( (রাজরাজ ))   

ক কক ক   িমিম  অিফসস হঅিফসস হ   
প িরদশনপ িরদশন   ওও  দশনদশন   এরএর  িববরণিববরণ

(ক) িত মােস মাপ অ যায়ী দশন ও 
পিরদশন করেত হেব।
(খ) দশন ও পিরদশন িতেবদন 
আবি কভােব এ কাযালেয় রণ করেত 
হেব

(১-৪) জলা শাসক, িসেলট/ 
নামগ /হিবগ / মৗলভীবাজার

১৭ িমিম  অিধ হণঅিধ হণ   সং াসং া   
কায মকায ম

(ক) জলা শাসকগণ জলা রাজ  
সে লেন আেলাচনা কের িত রেণর 
জ  া  আেবদন ত িন ি র ব া 

হণ করেত হেব
(খ) িম অিধ হেণর ে  িমর বহার 
অ যায়ী িমর ণী যথাযথভােব উে খ 
কের াব রণ করেত হেব

(১-৪) জলা শাসক, িসেলট/ 
নামগ /হিবগ / মৗলভীবাজার

১৮ িবিবধিবিবধ
১৮.১১৮.১  ত ীয়ত ীয়   িল ে রিল ে র  
স দ ােয়রস দ ােয়র  নবাসেনরনবাসেনর  জজ   

কক   াবাব   রণরণ   সং াসং া

(ক) েত ক জলা হেত তীয় িলে র 
স দায়  পিরবার নবাসেনর লে  

ক  াব অিত ত ক  পিরচালক, 
আ য়ণ-২ ক  বরাবর সরাসির রণ 
কের এ কাযালেয় অ িলিপ রণ করেত 
হেব 

(১-৪) জলা শাসক, িসেলট/ 
নামগ /হিবগ / মৗলভীবাজার

৬



১৮.২১৮.২  উ প েজল াউ প েজল া//সােকলসােকল // প ৗরপ ৗর//   
ইউ িনয়নইউ িনয়ন   িমিম  অিফসঅিফস  াপনাপন   
সং াসং া

(ক) উপেজলা/সােকল/ পৗর/ইউিনয়ন 
িম অিফস াপেনর েয়াজন থাকেল 

জন শাসন ম ণালয় ক ক পদ জেনর 
িনধািরত চকিল  অ যায়ী াব রণ 
কের এ কাযালেয় অ িলিপ রণ করেত 
হেব
(খ) পিরি িত াভািবক হেল এ িবষেয় 
কাযকর পদে প হণ করা যেত পাের। 

(১-৪) জলা শাসক, িসেলট/ 
নামগ /হিবগ / মৗলভীবাজার

১৮.৩১৮.৩   ওয় াকওয়াক   প িরদশকপ িরদশক ,,   
িসেলটিসেলট  ক কক ক   প িরদশনপ িরদশন   

িত েবদনিত েবদন   রণরণ

(ক) ওয়াক  পিরদশক, িসেলট ক ক 
পিরদশেনর েত ক  িতেবদন 
িবভাগীয় কিমশনার ও সংি  জলার 
জলা শাসক বরাবর িনয়িমতভােব রণ 

করেত হেব

ওয়াক  পিরদশক, িসেলট  

         
          আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সকলেক ধ বাদ াপন কের সভাপিত সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

মাঃ মিশউর রহমান এনিডিস 
িবভাগীয় কিমশনার

ারক ন র: ০৫.৪৬.০০০০.০০৬.০৬.০১০.১৫.৩৪০ তািরখ: 
২৬ লাই ২০২০

১১ াবণ ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) সিচব, িম ম ণালয,় বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) চয়ার ান, িম সং ার বাড, ১৪১/১৪৩, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা।
৩) ক  পিরচালক, আ য়ণ-২ ক , ধানম ীর কাযালয়, তজ াও, ঢাকা।
৪) জাতীয় ক  পিরচালক, িম ম ণালয়, ৩/এ নীলে ত, বা রা, ঢাকা-১২০৫।
৫) পিরচালক, পিরবার পিরক না, িবভাগীয় কাযালয়, িসেলট।
৬) জলা শাসক, িসেলট/ নামগ /হিবগ / মৗলভীবাজার।
৭) উপ- িম সং ার কিমশনার, িসেলট িবভাগ, িসেলট।
৮) জানাল সেটলেম  অিফসার, জানাল সেটলেম  অিফস, িসেলট।
৯)  িনব ক ( ন দািয় ), িবভাগীয় সমবায় কাযালয়,িসেলট।
১০) উপপিরচালক, িবভাগীয় উপপিরচালেকর কাযালয়, াথিমক িশ া, িসেলট।
১১) সহকারী িহসাব িনয় ক (রাজ ), িসেলট।
১২) ওয়াক  পিরদশক, িসেলট।
১৩) িসিনয়র সহকারী কিমশনার, আইিস  সল, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট (কাযিববরণী  এ কাযালেয়র
ওেয়ব সাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা)।

 

মাঃ মিশউর রহমান এনিডিস 
িবভাগীয় কিমশনার

৭


