
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, িসেলট 

রাজ� শাখা

িবষয়: নেভ�র ২০২২ মােসর িবভাগীয় রাজ� সভার কায �িববরণী।

সভাপিত
ড. �হা�দ �মাশাররফ �হােসন 

 িবভাগীয় কিমশনার, িসেলট
সভার তািরখ : ১৭ অে�াবর ২০২২
সভার সময় : িবকাল ৩.০০ টা
�ান : িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, িসেলট এর সে�লন ক�
উপি�িত : পিরিশ� 'ক'

িবষয় িস�া� বা�বায়নকারী
  ক��প�

১. ১৯ �সে��র ২০২২ তািরেখ অ�ি�ত িবভাগীয় রাজ�
সভার �হীত িস�া�স�েহর অ�গিত িন��প:

 
সভার
তািরখ

�হীত িস�াে�র
সং�া

িস�া�
বা�বায়েনর

সং�া

িস�া�
বা�বায়ন

 অ�গিতর হার
১৭

অে�াবর
  ২০২২

৬০ ৫৫ ৯১.৬৭%

১.১ �িম উ�য়ন কেরর দািব ও আদায়
  

১.১. অে�াবর/২০২২ মােসর সভায় �হীত ৬০� িস�াে�র
মে� ৫৫� িস�া� বা�বায়ন হেয়েছ বাকী ৫� িস�া�
বা�বায়েনর কাজ চলমান আেছ।

 ১.১.১ �িম উ�য়ন কেরর সাধারণ দািব ১০০% আদােয়র
িনিম� বছেরর �� �থেকই টােগ �ট িনধ �ারণ কের
�েয়াজনীয় পদে�প �হণ করেত হেব।

 ১.১.২ অনলাইন �িম উ�য়ন কর আদােয়র কায �কর
পদে�প �হণ করেত হেব।

 ১.১.৩ ২০২২-২৩ অথ �বছেরর অবিশ� মাসস�েহ
�িতমােস �মাট দািবর ১০% আদায় কের �ম/২৩ মােস
�মাট দািবর ১০০% আদায় িনি�ত করেত হেব।

 ১.১.৪ ২০২২-২৩ অথ �বছেরর সং�ার �িম উ�য়ন কেরর
দািব উে�খ কের সংি�� সং�ার �ধান বরাবর প� িদেয়
সংি�� ম�ণালয় এবং এ কায �ালেয় অ�িলিপ ��রণ
করেত হেব।

 ১.১.৫ চা-বাগােনর �িম উ�য়ন কর আদােয়র জ� িবিধ
�মাতােবক পদে�প �হণ করেত হেব।

১-৪ �জলা �শাসক, িসেলট/
�নামগ�/

  হিবগ�/�মৗলভীবাজার

২. খাস জিম বে�াব� ২.১. আ�ায়ণ �কে�র মা�েম খাসজিম বে�াব�
�দােনর �ব�া িনেত হেব।

১-৪ �জলা  �শাসক, িসেলট/
�নামগ�/হিবগ�/
�মৗলভীবাজার

সভাপিত সবাইেক �াগত জািনেয় সভার কাজ �� কেরন। সভাপিতর অ�েরাধ�েম অিতির� িবভাগীয় কিমশনার (রাজ�), িসেলট আেলাচ�
িবষয়স�হ উপ�াপন কেরন। অে�াবর ২০২২ মােস অ�ি�ত িবভাগীয় রাজ� সভার কায �িববরণী ই-নিথ ও ই-�মইেলর মা�েম সংি�� সকেলর

িনকট ��রণ করা হেয়েছ। উ� কায �িববরণীেত �কান সংেশাধনী না থাকায় তা সব �স�িত�েম �ঢ়ীকরণ করা হয়।

২. সভার আেলাচ��িচ �মাতােবক িবিভ� িবষেয় িব�ািরত আেলাচনাে� িনে�া� িস�া�স�হ �হীত হয়:
 



৩. �িম ম�ণালেয়র িনয়�ণাধীন িবিভ� ধরেনর �িম
�ব�াপনা পিরবী�ণ

 ৩.১ সরকাির খাস জিম �ন��ার
 ৩.২ হাট-বাজার �পিরেফিরকরণ
 ৩.৩ হাট-বাজারস�েহ চাি�না িভ�

  আধা শতক কের একসনা িলজ �দান সং�া� ত�

৩.১.১ অৈবধ দখেল থাকা খাস জিম �ন��ার কায ��ম
অ�াহত রাখেত হেব।

 ৩.২.১ �িত মােস �পিরেফির করা হয়িন এমন হাট-বাজার
�পিরেফিরকরেণর ��াব ��রণ করেত হেব।

 ৩.৩.১ হাট-বাজারস�েহ অবি�ত চাি�না িভ� আধা
শতক কের একসনা িলজ �দানসহ নবায়েনর কায �কর
পদে�প �হণ করেত হেব।

 ৩.৩.২ হাট-বাজারস�েহ অৈবধভােব িনিম �ত সকল �াপনা
িবিধ �মাতােবক অপসরােণর �েয়াজনীয় পদে�প �হণ
করেত হেব।

১-৪ �জলা �শাসক, িসেলট/
�নামগ�/হিবগ�

 /�মৗলভীবাজার

৪. সায়রাত মহাল
 

 

৪.১ জলমহাল ইজারা �দােনর ��ে� জলমহাল
�ব�াপনা নীিত, ২০০৯ অ�যায়ী �েয়াজনীয় �ব�া �হণ
করেত হেব।

 ৪.২ ইজারািবহীন জলমহাল�েলার িবষেয় সরকাির
জলমহাল �ব�াপনা নীিত, ২০০৯ এর ৫(৪)(খ) অ�যায়ী
জলমহােলর সরকাির �� িনধ �ারণ কের ইজারা �দােনর
�েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেত হেব।

 ৪.৩  অ-ইজারা�ত সকল বা�মহাল স�কভােব
র�ণােব�ণ করেত হেব। �কউ যােত অৈবধভােব বা�
উে�ালন করেত না পাের �স িবষেয় আইনা�গ পদে�প
�হণ করেত হেব।

১-৪ �জলা �শাসক, িসেলট/
�নামগ�/

 হিবগ�/�মৗলভবাজার
 ৫-৮ অিতির� �জলা �শাসক

(রাজ�), িসেলট/�নামগ�/
  হিবগ�/ �মৗলভীবাজার

৫. খাস জিম ও অ�া� জিম সং�া� মামলা
 ৫.১ �দওয়ানী মামলা (�ল)

  ৫.২ �দওয়ানী মামলা (আিপল)

৫.১ এস.এফ যথাযথভােব ��ত কের স�ক সমেয় ��রণ
িনি�ত করেত হেব।

 ৫.২ সরকােরর িবপে� রায় হেল রােয়র িবপে� আপীল
�ত করেত হেব।

১-৪ �জলা �শাসক, িসেলট/
�নামগ�/

 হিবগ�/�মৗলভীবাজার
 ৫-৮ অিতির� �জলা �শাসক

(রাজ�), িসেলট/�নামগ�/
  হিবগ�/�মৗলভীবাজার

৬. অিপ �ত স�ি� সং�া� ত� ৬.১ লীজ�ত অিপ �ত স�ি�র বেকয়া ও হাল সেনর দািব
আদােয় কায �কর পদে�প �হণ করেত হেব।

 ৬.২ �জলা �শাসক ও অিতির� �জলা �শাসক
(রাজ�)গণেক পিরদশ �েনর সময় নবায়ন �কস পয �ােলাচনা
কের আদায় �ি�র কায �কর পদে�প �হণ করেত হেব।

১-৪ �জলা �শাসক, িসেলট/
�নামগ�/

  হিবগ�/�মৗলভীবাজার

৭. সা�িফেকট মামলা সং�া�
 ৭.১ �র� সা� �িফেকট

  ৭.২ সাধারণ সা� �িফেকট

৭.১.১ �েত�ক �জলার �র� সা� �িফেকট মামলার সং�া
যাচাই কের স�ক ত� ��রণ করেত হেব এবং �াশ
��া�ােমর মা�েম রাজ� আদায়�ব �ক মামলা িন�ি�
করেত হেব।

 ৭.১.২ �জলা রাজ� সে�লেন আেলাচনা কের মামলা
িন�ি�র িবষেয় পদে�প �হণ করেত হেব।

 ৭.২.১ স�ােহর এক� িনিদ �� বার ও সমেয় সা� �িফেকট
মামলার �নানী �হেণর মা�েম িন�ি�র হার বাড়ােত
হেব।

১-৪ �জলা �শাসক, িসেলট/
�নামগ�/

  হিবগ�/�মৗলভীবাজার

৮. অিতির� িবভাগীয় কিমশনার (রাজ�) আদালত /
অিতির� �জলা �শাসক (রাজ�) আদালেতর মামলা
িন�ি� সং�া�

৮.১ অিতির� িবভাগীয় কিমশনার (রাজ�)/অিতির�
�জলা �শাসক (রাজ�)গণেক িনয়িমতভােব আদালেতর
কায ��ম পিরচালনা কের মামলা িন�ি�র হার �ি�
করেত হেব।

 ৮.২ �রাতন মামলাস�হ �াশ ��া�ােমর মা�েম �ত
িন�ি� করেত হেব।

১ অিতির� িবভাগীয়
কিমশনার(রাজ�), িসেলট
িবভাগ,

 িসেলট।
 ২-৫ অিতির� �জলা �শাসক

(রাজ�), িসেলট/�নামগ�/
  হিবগ�/�মৗলভীবাজার



৯. নামজারী ও জমাভাগ ৯.১ সেব �া� অ�ািধকার িদেয় ই-নামজাির �মাক�মা
িন�ি�র কায �কর পদে�প �হণ করেত হেব।

 ৯.২ অিতির� �জলা �শাসক (রাজ�)গণ-�ক ই-
নামজািরর িবষয়� িনয়িমতভােব তদারিক করেত হেব
এবং মামলা িন�ি�র �েয়াজনীয় পদে�প �হণ করেত
হেব।

 ৯.৩ উপেজলা িভি�ক ই-নামজাির স�াদেনর ��ে�
সম�া িচি�ত কের সমাধােনর �েয়াজনীয় পদে�প �হণ
করেত হেব।

১-৪ �জলা �শাসক, িসেলট/
�নামগ�/ হিবগ�/
�মৗলভীবাজার

 ৫-৮ অিতির� �জলা �শাসক
(রাজ�), িসেলট/�নামগ�/

  হিবগ�/�মৗলভীবাজার

১০. আ�য়ণ �ক�
 ১০.১ আ�য়ণ-২ �ক�;

 ১০.২ �িজব শতবষ � উপলে� আ�য়ণ-২ �কে�র অধীেন
‘ক’ ��িণর চলমান ১ম ও ২য় পয �ােয়র �হ িনম �াণ কােজর
অ�গিত

 ১০.৩ �িজব শতবষ � উপলে� আ�য়ণ-২ �কে�র ৩য়
পয �ােয়র িনিম �ত� �হস�েহর কায ��ম বা�বায়ন

 ১০.৪ ২০২২-২৩ অথ �বছের ৪থ � পয �ােয় অবিশ� �িমহীন-
�হহীন (‘ক’ ��িণ) পিরবার �ন �বাসেনর জ� চািহদা

  ১০.৫ �িজব শতবষ � উপলে� আ�য়ণ-২ �কে�র অধীেন
�ি�/সং�ার উে�ােগ �িত�ত ঘেরর িনম �াণকােজর
অ�গিত

১০.১.১ আ�য়ণ �ক�স�হ িনয়িমত পিরদশ �ন করেত
হেব। পিরদশ �েন উপকারেভাগী পাওয়া না �গেল িবিধ
�মাতােবক �ব�া িনেত হেব।

 ১০.২.১ �িজব শতবষ � উপলে�� আ�য়ণ-২ �কে�র
অধীেন ‘ক’ ��িণর চলমান �হিনম �াণ কােজর অ�গিতর
ত� ছক �মাতােবক িনয়িমতভােব এ কায �ালেয় ��রণ
করেত হেব।

 ১০.৩.১ আ�য়ণ-২ �কে�র ৩য় পয �ােয়র �হিনম �াণ কাজ
�ত সমা� করেত �েয়াজনীয় পদে�প �হণ করেত হেব।

 ১০.৪.১ আ�ায়ণ-২ �কে�র ৪থ � পয �ােয় অবিশ� �িমহীন-
�হহীন (‘ক’ ��িণ) পিরবার �ন �বাসেনর জ� চািহদা
��রণ করেত হেব এবং �স �মাতােবক কায ��ম স��
করার উে�াগ �হণ করেত হেব।

 ১০.৫.১ �িজব শতবষ � উপলে� আ�য়ণ-২ �কে�র
অধীেন �ি�/সং�ার উে�ােগ �িত�ত ঘেরর িনম �াণকাজ
স�� করেত হেব।

১-৪ �জলা �শাসক, িসেলট/
�নামগ�/

  হিবগ�/�মৗলভীবাজার

১১. অিতির� িবভাগীয় কিমশনার (রাজ�), �জলা
�শাসক এবং অিতির� �জলা �শাসক (রাজ�) ক��ক
�িম অিফসস�হ পিরদশ �ন ও দশ �ন এর িববরণ

১১.১ দশ �ন ও পিরদশ �েনর �মাপ অজ�ন করেত হেব।
 ১১.২ দশ �ন ও পিরদশ �ন �িতেবদন আবি�কভােব এ

কায �ালেয় ��রণ করেত হেব।
  

১ অিতির� িবভাগীয়
কিমশনার (রাজ�),

 িসেলট।
  ২-৫ �জলা �শাসক, িসেলট/

�নামগ�/ হিবগ�/
�মৗলভীবাজার

১২. �িম অিধ�হণ সং�া� কায ��ম ১২.১ �িত�রেণর �চক মােঠ িগেয় িবতরণ করেত হেব।
 ১২.২ �জলা �শাসকগণ ক��ক �জলা রাজ� সে�লেন

আেলাচনা কের �িত�রেণর জ� �া� আেবদন �ত
িন�ি�র �ব�া �হণ করেত হেব।

১-৪ �জলা �শাসক,
িসেলট/ �নামগ�/

  হিবগ�/�মৗলভীবাজার

১৩. জিরপ িবভাগ ১৩.১ খাস জিম যােত �কান �ি� বা সং�ার নােম �রকড �
না হয় �স িবষয়� িনি�ত করেত হেব।
১৩.২ �ড়া�ভােব �কািশত ভিলউেমর হ�া�র সং�া�
ত�ািদ ��রণ করেত হেব।

১-৪ �জলা �শাসক, িসেলট/
�নামগ�/

 হিবগ�/�মৗলভীবাজার
  ৫ �জানাল �সেটলেম�

অিফসার, িসেলট।
১৪. উপেজলা/ইউিনয়ন �িম অিফেসর অিডট আপি�
সং�া�

১৪.১ অিডট আপি� িন�ি�র �েয়াজনীয় পদে�প �হণ
করেত হেব।

 ১৪.২ হিবগ� �জলার �রাতন অিডট আপি� আেছ িক-না,
�স িবষয়� য�চাই কের �ত িন�ি�র �েয়াজনীয় �ব�া
�হণ করেত হেব।

   ১৪.৩ সহকারী িহসাব িনয়�েকর কায �ালেয়র অিডট
আপি�র সােথ �জলা �শাসেকর কায �ালেয়র অিডট
আপি�র সং�া যাচাই কের �িতেবদন ��রণ করেত হেব।

১-৪ �জলা �শাসক, িসেলট/
�নামগ�/

 হিবগ�/�মৗলভীবাজার
  ৫ সহকারী িহসাব

িনয়�ক(রাজ�), িসেলট
িবভাগ



১৫. িশ�া িবভােগর কায ��ম ১৫.১ আ�য়ণ �ক� পিরদশ �েনর স�ক ত� িনয়িমতভােব
এ কায �ালেয় ��রণ করেত হেব।

 ১৫.২ অ-ভিত��ত িশ�র িবষেয় পিরদশ �ন �িতেবদেন
উে�খ করেত হেব।

 ১৫.৩ আ�য়ণ �কে�র িশ�াথ�েদর িবেশষ য�সহকাের
পাঠদান করেত হেব।

 ১৫.৪ আ�য়ণ ও আবাসেনর িশ�াথ�েদর স�ক ত� ছক
�মাতােবক িনয়িমতভােব এ কায �ালেয় ��রণ করেত হেব।

১-৪ �জলা �শাসক,
 িসেলট/�নামগ�/

 হিবগ�/�মৗলভীবাজার
 ৫ উপ পিরচালক,

 �াথিমক িশ�া,
  িসেলট িবভাগ।

১৬. িবভাগীয় সমাজেসবা কায �ালয়, িসেলট এর কায ��ম ১৬.১ �িজববেষ � আ�য়ণ ২ �কে� বসবাসরত
পিরবারস�েহর জীবনমান উ�য়েনর জ� সমাজেসবা
কায �ালেয়র �িশ�ণ কায ��ম আর� করেত হেব।

 ১৬.২ আ�য়ণ �কে� বসবাসকারী �েত�ক পিরবারেক
(�তন বরা� �া� পিরবারসহ) �িশ�েণর আওতায় িনেয়
আসেত হেব।

   ১৬.৩ �িশ�ণ�া� পিরবার�েলার মে�
আ�কম �সং�ােনর লে�� ঋণ িবতরণ ও আদায় কায ��ম
অ�াহত রাখেত হেব।

১ পিরচালক, িবভাগীয়
সমাজেসবা কায �ালয়, িসেলট।

১৭. সমবায় িবভােগর কায ��ম
  

১৭.১ আ�য়ণ �ক�স�েহ বসবাসরত পিরবারস�েহর
জীবনমান উ�য়েনর জ� সমবায় কায �ালেয়র �িশ�ণ
কায ��ম আর� করেত হেব।

 ১৭.২ আ�য়ণ �কে� বসবাসকারী �েত�ক পিরবারেক
(�তন বরা� �া� পিরবারসহ) �িশ�েণর আওতায় িনেয়
আসেত হেব।

 ১৭.৩ ঋেণর টাকার স�ক �বহার হয় িকনা �স িবষয়�
তদারিক করেত হেব।

 ১৭.৪ �িজববেষ � আ�য়ণ ২ �কে� �নব �ািসত
পিরবার�েলােক িনেয় সমবায় সিমিত গঠেনর �ব�া
করত সমবােয়র �ণ �া� কায ��েমর আওতায় িনেয়
আসেত হেব।

 ১৭.৫ সংি�� সকলেক আ�য়ণ �ক� িনয়িমত পিরদশ �ন
কের ঊ��তন ক��প� বরাবর �িতেবদন ��রণ করেত
হেব।

১-৪ �জলা �শাসক, িসেলট/
�নামগ�/

 হিবগগ�/�মৗলভীবাজার
৫ �� িনব�ক,

  িবভাগীয় সমবায় দ�র,
িসেলট িবভাগ, িসেলট।

১৮. পিরবার পিরক�না িবভােগর কায ��ম ১৮.১ �জলা �শাসকগণ �জলা কিম�র সভায় প�িত
�হেণর িবষেয় তদারিক বাড়ােত হেব।

 ১৮.২ �ায়ী ও অ�ায়ী �ব�া �হণ কের না এমন
দ�িতেদর �মা�েভশেনর মা�েম জ�িনয়�ণ প�িত
�হেণর আওতায় আনেত হেব।

 ১৮.৩ নবিনিম �ত সকল আ�য়ণ �ক�স�েহ বসবাসরত
পিরবারস�েহর জীবনমান উ�য়েন সািব �ক �া�� �সবা
কায ��ম �হণ করেত হেব।

১-৪ �জলা �শাসক, িসেলট/
�নামগ�/

 হিবগ�/�মৗলভীবাজার
 ৫ পিরচালক,

  পিরবার পিরক�না, িসেলট
িবভাগ।

১৯.অেটােমশন ১৯.১ অনলাইন �িম উ�য়ন কর �ব�াপনা সফটওয়াের
�হাি�ং এি�র কাজ অ�াহত রাখেত হেব।

 ১৯.২ এি� হয়িন এমন সায়রাত মহাল (চা বাগান, জিম
অিধ�হেণর ত�সহ) এর ত�ািদ এি�র �ব�া �হণ
করেত হেব।

 ১৯.৩ অনলাইেন শতভাগ �িম উ�য়ন কর আদােয়র
�ব�া �হণ করেত হেব।

১-৪ �জলা �শাসক, িসেলট/
�নামগ�/

 হিবগ�/�মৗলভীবাজার
 ৫ উপ-�িম সং�ার

কিমশনার, িসেলট িবভাগ,
িসেলট।

 ৬-৯ অিতির� �জলা �শাসক
(রাজ�), িসেলট/�নামগ�/

  হিবগ�/�মৗলভীবাজার



২০. ওয়াক� পিরদশ �কগণ ক��ক পিরদশ �ন �িতেবদন
��রণ

২০.১ ওয়াক� পিরদশ �কগণ পিরদশ �ন �িতেবদন িবভাগীয়
কিমশনার ও সংি�� �জলার �জলা �শাসক বরাবর
িনয়িমতভােব ��রণ করেবন।

 ২০.২ �েত�ক �জলার আওতাধীন ওয়াক� এে�েটর
তপশীলসহ স�ি�র পিরমাণ উে�খ কের এক� তািলকা
সরাসির �জলা �শাসকগেণর িনকট দািখল কের এ
কায �ালেয় অ�িলিপ ��রণ করেত হেব।

১ ওয়াক� পিরদশ �ক, িসেলট
ও �নামগ�।

 ২ ওয়াক� পিরদশ �ক,
�মৗলভীবাজার ও হিবগ�।

২১. িবিবধ:
 অিতির� িবভাগীয় কিমশনার(রাজ�) জানান �য, িসেলট

িবভােগ রাজ�-এর অধীন �বশ কেয়ক� পদ �ন � রেয়েছ।
�ন � পদ �রেণর িবষয় সভায় আেলািচত হয়।

২১.১ রাজ�-এর অধীন �ন � পদ �রেণর ব �ব�া �হণ
করেত হেব।

১-৪ �জলা �শাসক, িসেলট/
�নামগ�/

 হিবগ�/�মৗলভীবাজার
 

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

 
 

ড. �হা�দ �মাশাররফ �হােসন 

িবভাগীয় কিমশনার, িসেলট

�ারক ন�র: ০৫.৪৬.০০০০.০০৬.০৬.০০১.২২.৬০০ তািরখ: 
 

২৭ নেভ�র ২০২২

১২ অ�হায়ণ ১৪২৯

অ�িলিপ সদয় অবগিত ও কায �ােথ �: 
 

১) সিচব, �িম ম�ণালয়, 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 কায �ালয়, �তজগ�ও, ঢাকা।

৪) জাতীয় �ক� পিরচালক, �িম ম�ণালয়, ৩/১, নীলে�ত, বা��রা, ঢাকা-১২০৫।
 

৫) পিরচালক, পিরবার পিরক�না, িবভাগীয় কায �ালয়, ি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) পিরচালক, িবভাগীয় পিরচালেকর কায �ালয়, সমাজেসবা অিধদফতর, িসেলট।
 ১০) িবভাগীয় ��-িনব�ক, িবভাগীয় সমবায় কায �ালয়,িসেলট।

 
১১) উপপিরচালক, িবভাগীয় উপপিরচালেকর কায �ালয়, �াথিমক িশ�া, িসেলট।

১২) সহকারী িহসাব িনয়�ক (রাজ�), িসেলট।
 

১৩) ওয়াকফ পিরদশ �ক, িসেলট।
 ১৪) ওয়াকফ পিরদশ �ক, �মৗলভীবাজার।

 
১৫) িসিনয়র সহকারী কিমশনার, আইিস� �সল, িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, িসেলট (কায �িববরণী� এ কায �ালেয়র ওেয়বসাইেট �কােশর

�েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� অ�েরাধ করা হেলা)।
 



 
 

জাকািরয়া 

অিতির� িবভাগীয় কিমশনার (রাজ�)


