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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট 

রাজ  (এসএ) শাখা

-স ি  জবর দখেলর িবষেয় অিভেযাগ হণ ও তদ  সং া  মিনটিরং করার জ  গ ত কিম র ন, ২০২১ মােস
অ ি ত সভার কাযিববরণী

সভাপিত এম কাজী এমদা ল ইসলাম 
 জলা শাসক

সভার তািরখ ২৭-০৬-২০২১
সভার সময় র ১২:৩০ টা

ান জলা শাসক, িসেলট এর সে লন ক
উপি িত পিরিশ  “ক”
       উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  করা হয়। সভায় ম, ২০২১ মােসর মািসক সভার কাযিববরণী পাঠ কের নােল কান সংেশাধনী না থাকায় তা সবস িত েম ঢ় করা হয়। অতঃপর সভায়
িন প আেলাচনা ও িস া  হীত হয়।
০১) উে দ কায ম সং া ঃ

উপেজলার 
নাম

ঃ ন র মামলা ন র বতমান অব া িস া

িসেলট সদর ০১. ০২/২০১০ সহকারী জজ আদালত জিকগ  এর  মামলা ন র-২১/২০০৯ এ িবগত ২৬-১১-১৪ তািরেখ িডি  হয় এবং সরকার পে  িব  জলা জজ আদালেত 
 আপীল ৬১/২০১৫ চলমান ।

--

০২. ০১/২০১১ বাংলােদশ ওয়াকফ শাসেকর কাযালয়, ঢাকা এর ২৪-০২-২০২১ তািরেখর ১৪৭ ন র ারেক উে দ (িসেলট সদর) ০১/২০১১ মামলার িবষেয় 
অিফিসয়াল মাতাওয়া ী এবং িব এস জরীেপর িবষেয় া  মতামত পযােলাচনায় দখা যায়, ওয়াকফ শাসক, বাংলােদশ এর ২৪-০২-২০২১ তািরেখর 
১৪৭ ন র ারেক মাননীয় ীম কােট মামলা  (িরট িপ শন ন র ৫৩৪২/২০১৩ ও িরট িপ শন ন র ৬৭২৩/২০১৩) থাকাব ায় ওয়া ফ িম হেত 
অৈবধ দখলদারেদর উে দ কের কার বরাবর িঝেয় িদেত হেব স িবষেয় মাননীয় আদালেতর িনেদশনা চাওয়ার জ  ওয়া ফ শাসেকর ােনল 
আইনজীিবেক প  দয়া হেয়েছ। মাননীয় আদালত হেত িনেদশনা াি র পর মতামত দান করা হেব মেম উে খ করা হেয়েছ। 

মহামা  হাইেকাট িবভােগ িরট িপ শন ন র ৫৩৪২/২০১৩ ও িরট
িপ শন ন র ৬৭২৩/২০১৩ এর সবেশষ আেদেশর জ  িব  সিলিসটর
বরাবর প  দয়া হেয়েছ। (০৮-০৪-২১ তািরেখর ৫৭৫ ন র ারক)

০৩. ০৩/২০১৪ িব  িনবাহী ািজে ট নরায় িনেয়ােগর জ  িব  অিতির  জলা ািজে ট বরাবর লনিথ ১২-১১-২০২০ তািরেখর ৯২৯ ন র ারেক রণ 
করা হেয়েছ। ত ািজে ট িনেয়ােগর জ  অ েরাধ জানােনা হয়। 

িব  িনবাহী ািজে ট িনেয়ােগর িবষয়  ি য়াধীন। 

০৪. ০১/২০১৫ িব  িনবাহী ািজে ট নরায় িনেয়ােগর জ  িব  অিতির  জলা ািজে ট বরাবর লনিথ ৩০-১২-২০২০ তািরেখর ১০৮৯ ন র ারেক রণ 
করা হেয়েছ। ত ািজে ট িনেয়ােগর জ  অ েরাধ করা হয়। 

িব  িনবাহী ািজে ট িনেয়ােগর িবষয়  ি য়াধীন। 

০৫. ০১/২০১৭ মাননীয়  জলা জজ ২য় আদালেত  মামলা ৩৪৫/২০১৫ চলমান থাকায় কায ম িগত আেছ। --
০৬. ০১/২০১৮ মহামা  হাইেকাট িবভােগর িরট িপ শন ১৩৫১/১৫ ন র মামলার ১৩-০৫-১৮ তািরেখর আেদশমেত ০৬(ছয়) মােসর ি তাব া বজায় আেছ। --
০৭. ০১/২০১৯ িব  িনবাহী ািজে ট নরায় িনেয়ােগর জ  িব  অিতির  জলা ািজে ট বরাবর লনিথ ১২-১১-২০২০ তািরেখর ৯২৮ ন র ারেক রণ 

করা হেয়েছ। ত িনেয়ােগর জ  অ েরাধ করা হয়। 
িব  িনবাহী ািজে ট িনেয়ােগর িবষয়

ি য়াধীন। 
দি ণ রমা ০৮. ০১/২০১৬ নানীর পযােয় রেয়েছ [ রিভিনউ ড  কােল র, িসেলট এর িনকট] --

০৯. ০১/২০১৮ উে েদর জ  িব  িনবাহী ািজে ট জনাব মাঃ আশরা ল হক, সহকাির কিমশনার, জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলটেক জ.এম শাখার 
১২-০৫-২০১৯ তািরেখর ৬৪ ন র ারেক িনেয়াগ দান করা হেয়েছ এবং বিণত উে দ মামলার িম িনেয় িব  আদালেত  মামলা ১৮৮/২০১৮ 
দােয়র থাকায় এবং Temporary injunction বলবৎ থাকায় নিথ ফরত দান করা হেয়েছ। 

--

জ া র ১০. ০৯/২০১৬-১৭ উে েদর জ  িব  িনবাহী ািজে ট জনাব ফা ক আহেমদ, সহকাির কিমশনার ( িম), জ া র, িসেলটেক জ.এম শাখার ২৪-০৬-২০২০ 
তািরেখর ২২৬ ন র ারেক িনেয়াগ দান করা হেয়েছ।

--

১১. ৩০/২০১৬-১৭ উে েদর জ  িব  িনবাহী ািজে ট জনাব ফা ক আহেমদ, সহকাির কিমশনার ( িম), জ া র, িসেলটেক জ.এম শাখার ১২-০২-২০২০ তািরেখর 
২৭৭ ন র ারেক িনেয়াগ দান করা হেয়েছ।

--

১২. ০১/২০১৭-১৮ অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (রাজ ), িসেলট এর আদালেত িমস আপীল ৪৪/১৮ ন র মাক মার েয়াজেন ০৭-১১-২০১৮ তািরেখর ২৫৩৮ ন র 
ারেক িতেবদনসহ লনিথ রণ করা হেয়েছ। অ াবিধ নিথ ফরত আেসিন।

--

১৩. ০২/২০১৭-১৮ অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (রাজ ), িসেলট এর আদালেত িমস আপীল ০৪/২১ ন র মাক মার েয়াজেন ১১-০৪-২০২১ তািরেখর ৫৮৩ ন র 
ারেক িতেবদনসহ লনিথ রণ করা হেয়েছ। অ াবিধ নিথ ফরত আেসিন।

--

১৪. ০১/২০১৮-১৯ উে েদর জ  িব  িনবাহী ািজে ট জনাব ফা ক আহেমদ, সহকাির কিমশনার ( িম), জ া র, িসেলটেক জ.এম শাখার ১২-০২-২০২০ তািরেখর 
২৭৭ ন র ারেক িনেয়াগ দান করা হেয়েছ।

--

কানাইঘাট ১৫. ২৩/২০১৮ িব  িনবাহী ািজে ট িনেয়ােগর জ  িব  অিতির  জলা ািজে ট বরাবর লনিথ ২০-০৮-২০২০ তািরেখর ৪৩১ ন র ারেক রণ করা 
হেয়েছ।

িব  িনবাহী ািজে ট িনেয়ােগর িবষয়  ি য়াধীন। 

গায়াইনঘাট ১৬. ২১/২০১৭ িব  িনবাহী ািজে ট নরায় িনেয়ােগর জ  িব  অিতির  জলা ািজে ট বরাবর ল নিথ রেয়েছ ( ারক ন র-১২৭০, তািরখঃ 
২৩-০৪-২০১৯) ।

িব  িনবাহী ািজে ট িনেয়ােগর িবষয়  ি য়াধীন। 

১



১৭. ৩০/২০১৮ অিতির  িবভাগীয় কিমশনার (রাজ ), িসেলট এর আদালেত রাজ  িমস আপীল মামলা ন র-অক-৩০/২০২০ দােয়র করা হেয়েছ। উ  মামলায় 
িবগত ২০-১০-২০২০ তািরেখর িন প আেদশ দান করা হেয়েছঃ “আপীলকারীর আেবদেনর িবষেয় ি সংগত েযাগ িদেয় আইনী ি য়া স  
করার জ  িব  অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িসেলট এর িনকট িরমাে  রণ করা হল।” 
আিপল মামলার আরিজ পযােলাচনা করা হেলা। আেলাচ  িবষেয় িস া  হেণরর েব আিপল আরিজেত উি িখত িবষেয় সেরজিমন তদ  হওয়া 

েয়াজন মেম তীয়মান হয়। সেরজিমন তদ বক আপীল আরিজেত উি িখত িবষেয় চ াপসহ  িতেবদন রেণর জ  সহকারী 
কিমশনার ( িম) গায়াইনঘাট, িসেলটেক বলা হাক।

সহকারী কিমশনার ( িম) গায়াইনঘাট, িসেলট এর িনকট িতেবদন
চাওয়া হেয়েছ।

কা ানীগ ১৮. ০১/২০১৮ উে েদর জ  িব  িনবাহী ািজে ট জনাব মন আচায, উপেজলা িনবাহী অিফসার, কা ানীগ , িসেলটেক িনেয়াগ দান করা হেয়েছ ( জ এম 
শাখার ১৩-০২-২০২০ তািরেখর ২০৩ ন র ারক)

--

১৯. ০৩/২০১৮ উে দ মামলা ন র-০৩/২০১৮ ( কা ানীগ ) এর তফিসল বিনত িম িনেয় জৈনক িসরা ল ইসলাম, িপতা-আ ল ওয়ািহদ, সাং-কলাবাড়ী, 
উপেজলা- কা ানীগ , জলা-িসেলট নামীয় ি  মাননীয় সহকারী জজ আদালত, কা ানীগ , িসেলট-এ  মামলা ন র: ১৩/২০২০ দােয়র 
কেরন এবং উ  মামলায় িব  আদালত অ ায়ী িনেষধা ার আেদশ দান কেরন। বিণত উে দ মামলার িম িনেয়  মামলা দােয়র এবং অ ায়ী 
িনেষধা া থাকায় উে দ কায ম পিরচালনা না কের সহকারী কিমশনার ( িম), কা ানীগ  উে দ মামলার নিথ ফরত দান কেরন মেম উে খ 
করতঃ উে দ মামলা ন র-০৩/২০১৮ ( কা ানীগ ) এর নিথ  অিতির  জলা ািজে ট, িসেলট এর কাযালয় হেত ফরত পাওয়া যায়। 
পরবত েত এ কাযালেয়র ১৫-১২-২০২০ তািরেখর ৯৯৫ ন র ারেক িতেবদন রেণর জ  িব  সরকাির ৗ িল, িসেলটেক বলা হেল িতিন 
০৪-০২-২০২১ তািরেখর ০৩/২১ ন র ারেক িন প বণনাসহ িতেবদন রণ কেরন : 
 “ ‘  মামলা ন র ১৩/২০২০ এ িসেলটেক বলা হেল িতিন ০৪-০২-২০২১ তািরেখর ০৩/২১ ন র ারেক িন প বণনাসহ িতেবদন রণ কেরন 
: 
 “ ‘  মামলা ন র ১৩/২০২০ এ নািলশা িমেত ি তাব া বলবৎ আেছ িবধায় ি তাব া ত াহার না হওয়া পয  উে দ কায ম সমীচীন হেব না।’

 মামলা ন র ১৩/২০২০ এ নািলশা িমেত ি তাব া বলবৎ থাকায়
উে দ কায ম িগত রাখার িস া  হীত হয়। 

২০. ০১/২০১৯ িব  িনবাহী ািজে ট নরায় িনেয়ােগর জ  িব  অিতির  জলা ািজে ট বরাবর লনিথ ১৬-০২-২০২১ তািরেখর ৩১১ ন র ারেক রণ 
করা হেয়েছ।

িব  িনবাহী ািজে ট িনেয়ােগর িবষয়  ি য়াধীন। 

২১. ০১/২০২০ িম ও ইমারত (দখল ন ার) অ ােদশ, ১৯৭০ (অ ােদশ নং ২৪/৭০) এর ৫ ধারার িবধানমেত  না শ করা হেয়েছ। না েশর জারীনামা ও 
দখলত াগ সং া  িতেবদন পাওয়া িগয়ােছ।

িব  িনবাহী ািজে ট িনেয়ােগর িবষয়  ি য়াধীন। 

িব নাথ ২২. ০৪/২০১৭ মহামা  হাইেকােট ৫৩৪০/১৭ ন র িরট মামলা চলমান থাকায় কায ম িগত আেছ। --
২৩. ০২/২০১৮  মামলা ৩৭/২০১৮ িব  সহকারী জজ িব নাথ আদালেত ১৩-০২-১৯ খািরজ হয় উ  আেদেশর িব ে  জলা ও দায়রা জজ আদালত, িসেলট এ 

িমস আপীল মামলা ৭/১৯ দােয়র আেছ।
--

২৪. ০৩/২০১৮ িব  িনবাহী ািজে ট িনেয়ােগর জ  িব  অিতির  জলা ািজে ট বরাবর ০৬-০২-২০২০ তািরেখর ১১৪ ন র ারেক রণ করা হেয়েছ। িব  িনবাহী ািজে ট িনেয়ােগর িবষয়  ি য়াধীন মেম জ এম শাখা
হেত জানা যায়। 

২৫. ০১/২০১৯ নানী পযােয় রেয়েছ [অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িসেলট এর িনকট।] --

২৬. ০২/২০১৯ নানী পযােয় রেয়েছ [অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িসেলট এর িনকট।] --

২৭. ০৩/২০১৯ নানী পযােয় রেয়েছ [অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িসেলট এর িনকট।] --

২৮. ০৪/২০১৯ নিথ পযােলাচনায় দখা যায় য, ৮২ নং জ এলি ত আহমদাবাদ মৗজার িব এস ১ নং খিতয়ােনর ৫১/২২১ নং দােগ ০.০৭০৫ একর ও ১/১ নং 
খিতয়ােনর ৫১ নং দােগ ০.৭২০ একর িম বাংলােদশ সরকার পে  জলা শাসক, িসেলট এর নােম রকড কািশত হয়। নিথ  ন; তদ  

িতেবদন পযােলাচনায় দখা যায় য, ৫১/২২১ নং দাগ  ১/১ খিতয়ােন উে খ কের নিথ জন করা হেয়েছ যা স ক নয় উ  দাগ  ১ নং
খিতয়ােনর অ । ৫১ নং দােগ ০.০৬ একর িম ৬৭৫ নং খিতয়ােনর ম  কলােম কািলবািড়( কাশ শান ঘাট)। নািলশা দাগ য় িনেয় 
মাননীয় সহকারী জজ আদালত, িব নাথ িসেলট এ  (বােটায়ারা) মামলা নং ৭৪/২০১৯ চলমান রেয়েছ। পরবত েত এ কাযালেয়র ১৫-১২-২০২০ 
তািরেখর ৯৯৬ ন র ারেক িতেবদন রেণর জ  িব  সরকাির ৗ িল িসেলটেক বলা হেল িতিন ০৪-০২-২০২১ তািরেখর ০৪/২১ ন র ারেক 
িন প বণনাসহ িতেবদন দান কেরন : 
“ ‘  মামলা ন র ৭৪/২০২০ এ নািলশা িমেত 

িগতােদশ (Stay) বলবৎ আেছ িবধায় িগতােদশ ত াহার না হওয়া পয  উে দ কায ম সমীচীন হেব না।’

 মামলা ন র ৭৪/২০২০ এ নািলশা িমেত িগতােদশ বলবৎ থাকায়
উে দ কায ম িগত রাখার িস া  হীত হয়।

২৯. ০৫/২০১৯ নানী পযােয় রেয়েছ [অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িসেলট এর িনকট।] --

৩০. ০৬/২০১৯ িব  িনবাহী ািজে ট িনেয়ােগর জ  িব  অিতির  জলা ািজে ট বরাবর লনিথ ২০-০৮-২০২০ তািরেখর ৪২৯ ন র ারেক রণ করা 
হেয়েছ।

িব  িনবাহী ািজে ট িনেয়ােগর িবষয়  ি য়াধীন। 

৩১. ০৭/২০১৯ নানী পযােয় রেয়েছ [অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িসেলট এর িনকট।] --

৩২. ০৮/২০১৯ িব  িনবাহী ািজে ট িনেয়ােগর জ  িব  অিতির  জলা ািজে ট বরাবর লনিথ ৩১-০৮-২০২০ তািরেখর ৪৭৭ ন র ারেক রণ করা 
হেয়েছ।

িব  িনবাহী ািজে ট িনেয়ােগর িবষয়  ি য়াধীন। 

৩৩. ০৯/২০১৯ িব  িনবাহী ািজে ট িনেয়ােগর জ  িব  অিতির  জলা ািজে ট বরাবর লনিথ ২০-০৮-২০২০ তািরেখর ৪৩০ ন র ারেক রণ করা 
হেয়েছ।

িব  িনবাহী ািজে ট িনেয়ােগর িবষয়  ি য়াধীন। 

৩৪. ১০/২০১৯ িম ও ইমারত (দখল ন ার) অ ােদশ, ১৯৭০ (অ ােদশ নং ২৪/৭০) এর ৫ ধারার িবধানমেত  না শ করা হেয়েছ । না েশর জারীনামা ও 
দখলত াগ সং া  িতেবদন পাওয়া িগয়ােছ।

না েশর জারীনামা ও দখলত াগ সং া  িতেবদনসহ আপি র
আেবদন পাওয়া িগয়ােছ। নানীর জ  নিথেত উপ ািপত।

৩৫. ১১/২০১৯ িব  িনবাহী ািজে ট নরায় িনেয়ােগর জ  িব  অিতির  জলা ািজে ট বরাবর লনিথ ৩১-১২-২০২০ তািরেখর ১০৯৬ ন র ারেক রণ 
করা হেয়েছ।

িব  িনবাহী ািজে ট িনেয়ােগর িবষয়  ি য়াধীন। 

বালাগ ৩৬. ০১/২০১৭-১৮ িব  িনবাহী ািজে ট নরায় িনেয়ােগর জ  িব  অিতির  জলা ািজে ট বরাবর লনিথ ২৩-১২-২০২০ তািরেখর ১০২৪ ন র ারেক রণ 
করা হেয়েছ।

িব  িনবাহী ািজে ট িনেয়ােগর িবষয়  ি য়াধীন। 

৩৭. ০১/২০১৮-১৯ উে েদর জ  িব  িনবাহী ািজে ট জনাব পলাশ ম ল, সহকাির কিমশনার ( িম), বালাগ , িসেলটেক জ.এম শাখার ১১-১০-২০২০ তািরেখর 
১০৩৪ ন র ারেক িনেয়াগ দান করা হেয়েছ।

--

২



৩৮. ০৩/২০১৬-১৭ উে দ মামলা ন র-০৩/২০১৬-১৭ (বালাগ ) এর তফিসল বিনত িম িনেয় মহামা  হাইেকাট িবভােগর রীট িপ শন মামলা নং ১১০৬/২০১৮ নং 
মামলা চলমান এবং িবগত ২৫-০১-২০১৮ তািরখ হেত ২৫-০৬-২০১৮ পয  ৬ মােসর িনেষধা া থাকায় এবং িনেয়ািজত িব  িনবাহী ািজে ট 
অ  বদলী হওয়ায় উে দ মামলা ন র-০৩/২০১৬-১৭ (বালাগ ) এর নিথ  অিতির  জলা ািজে ট, িসেলট হেত ফরত পাওয়া যায়। 
পরবত েত এ কাযালেয়র ১৫-১২-২০২০ তািরেখর ৯৯৭ ন র ারেক িতেবদন দােনর জ  িব  সরকাির ৗ িল িসেলটেক বলা হেল িতিন 
০৪-০২-২০২১ তািরেখর ০৫/২১ ন র ারেক িন প বণনাসহ িতেবদন রণ কেরন : 
“  মামলা ন র ৫৬/২০১৭ ন র মাক মায় রায় পযােলাচনা েম দখা যায় য,সরকােরর দাবী ত ৬৫০ ন র দাগ স ে  িব  আদালত রােয় 
কান প পযেব ণ কেরন নাই। সেহ  উ  রােয়র িব ে  আপীল দােয়র করা সমীচীন িছল। নিথ পযােলাচনা েম আেরা দখা যায় য, সােবক িব  

সরকারী ৗ িল িবগত ২১-০৮-২০১৯ ইং তািরেখ সরকােরর কান ােথ হীন ঘেট নাই িবধায় আপীল দােয়েরর কান আব কতা নাই মেম উে খ 
বক নিথ আর.এম শাখা বরাবের রণ কেরন। সমেত বিণত রােয়র িব ে  আপীল দােয়র করা হয় নাই। এমতাব ায়, বিণত রায় বলবৎ থাকাব ায় 

উে দ কায ম সমীচীন হেব না।’

মহামা  হাইেকাট িবভােগর রীট িপ শন মামলা নং ১১০৬/২০১৮ নং
মামলা চলমান এবং িব  িজিপ ক ক িরত িতেবদেনর
আেলােক উে দ কায ম িগত রাখার িস া  হীত হয়।

৩৯. ০১/২০২০-২১ িম ও ইমারত (দখল ন ার) অ ােদশ, ১৯৭০ (অ ােদশ নং ২৪/৭০) এর ৫ ধারার িবধানমেত  না শ করা হেয়েছ । না েশর জারীনামা ও 
দখলত াগ সং া  িতেবদন পাওয়া িগয়ােছ।

িব  িনবাহী ািজে ট িনেয়ােগর িবষয়  ি য়াধীন। 

ওসমানীনগর ৪০. ০২/২০০৯-১০ িব  িনবাহী ািজে ট িনেয়ােগর জ  িব  অিতির  জলা ািজে ট বরাবর লনিথ ৩০-০৯-২০২০ তািরেখর ৬৮২ ন র ারেক রণ করা 
হেয়েছ।

িব  িনবাহী ািজে ট িনেয়ােগর িবষয়  ি য়াধীন। 

৪১. ০৩/২০১০-১১ নানী পযােয় রেয়েছ [অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িসেলট এর িনকট।] --

িবয়ানীবাজার ৪২. ০৭/২০১৮ অিতির  জলা িজে ট, িসেলট হেত া  ২৪ ন ২০২০তািরেখর ০৫.৪৬.৯১০০.০১৪.৪৮.০০২.১৪.৫৩৭ ন র ইউ. ও. নাট পযােলাচনায় দখা 
যায় য, উে দ মামলা ন র-০৭/২০১৮ (িবয়ানীবাজার) এর তফিসল বিনত িমর িবষেয় উপেজলা িনবাহী অিফসার, িবয়ানীবাজার গত ২৪-১০-২০১৯ 
তািরেখর ৩১.৪.১৯৯৭.০০০.১৫.০৪৯.১৮.১২০৪ ন র ারেক জলা শাসক মেহাদয়েক অবিহত কেরন উে দ মামলার তপশীল  িম এক  রা া 
এবং এখােন  িপলার াপন করা সে ও সাধারন জনগেনর চলাচেল কােনা বাধা ি  হে  না এবং জনসাধারণ উে েদর পে  নেহ। এ েত 
উে েদর কােনা েয়াজন নই মেম উপেজলা িনবাহী অিফসার, িবয়ানীবাজার, িসেলট এর িনকট থেক টিলেফািনক আলােপ জানা যায় মেম উে খ 
করতঃ উে দ মামলা ন র-০৭/২০১৮ (িবয়ানীবাজার) এর নিথ  সংর েণর জ  ফরত পাওয়া যায়।

এ িবষেয় মতামতসহ িব ািরত রকড য় ত  দােনর জ  সহকারী
কিমশনার ( িম),িবয়ানীবাজার, িসেলটেক ১১-০৯-২০২০ তািরেখর
১০৯৬ ন র ারেক প  দয়া হেয়েছ। 

৪৩. ০৩/২০১৯-২০ নািলশা িম িনেয় া  সােভ াই নােল মামলা চলমান থাকায় িব  িজ িপ এর িনকট িতেবদন রেণর জ  ১৩-১০-২০২০ তািরেখর 
২৫৯৭ ন র ারেক অ েরাধ জানােনা হেলও অ াবিধ িতেবদন পাওয়া যায়িন। (২৪-০৩-২০২১ তািরেখর ৫০৭ ন র ারেক তািগদ প  দয়া হেয়েছ 
)।

িব  িজ িপ এর তে র জ  তািগদ দয়ার িস া  হীত হয়।

ফ গ ৪৪. ১০/২০১৬  জ.এম শাখার ১৪-১০-২০১৮ তািরেখর ১২৯৪ ন র ারেক সি তা কমকার, সহকাির কিমশনার ( িম), ফ গ , িসেলটেক িনবাহী ািজে ট 
িহেসেব িনেয়াগ দান করা হয়। িক  নািলশা িম িনেয়  া  সােভ াই নােল ৩২১/২০১৭ মামলা চলমান থাকায় িব  িজ িপ এর মতামেতর 
জ  ২৯-১১-২০১৮ তািরেখর ২৭৭৪ ন র ারেক অ েরাধ জানােনা হেলও অ াবিধ আইনগত মতামত পাওয়া যায়িন। িবগত ০৪-০৯-২০১৯ তািরেখর 
২৪১৪ ন র ারেক িতেবদন দওয়ার জ  িব  সরকারী কৗ লীেক নরায় তািগদ দওয়া হেয়েছ। অ াবিধ কান িতেবদন পাওয়া 
যায়িন। পরবত েত এ কাযালেয়র ১৫-১২-২০২০ তািরেখর ৯৯৮ ন র ারেক িতেবদন দােনর জ  িব  সরকাির ৗ িল িসেলটেক বলা হেল 
িতিন ১৭-০২-২০২১ তািরেখর ১১ ন র ারেক িন প িতেবদন রণ কেরন এবং িতেবদেন িন প ত  দান কেরন : 
‘ া  সােভ মামলা ন র-৩২১/২০১৭ মামলা িবচারাধীন থাকায় উে দ মামলা ন র-১০/২০১৬ এর কায ম পিরচালনা করা সমীচীন হেব না।’

‘ া  সােভ মামলা ন র-৩২১/২০১৭ মামলা িবচারাধীন থাকায় উে দ
কায ম পিরচালনা না করার িস া  হীত হয়।

০২) উে দ ত স ি  র া ও উে দ কায েম য় সং া  আেলাচনাঃ
আেলাচনা িস া

ড়া  না শ এবং আইিন জ লতা িনরসেনর পর উে দ কায ম হণ করেত হেল লেডাজার ও জনবেলর 
েয়াজন হয় এবং এেত র খরচ হয়। এ য়ভার িমটােনার জ  ম ণালয় হেত বােজট বরা  চাওয়ার িনিম  খরেচর 

িবল ভাউচারসহ চািহদাপ  রণ করার জ  সভায় আেলাচনা হয়।

বতমান আিথক বছের এ য়ভার িমটােনার জ  ম ণালয় হেত বােজট বরা  চাওয়ার হেল ৫,০০,০০০/-( াচ ল ) 
টাকা বরা  দান করা হেয়েছ। উ  বরা ত অথ অি ম িবল অ েমাদন করত: চক ই  করার েয়াজনীয় ব া 

হেণর জ  িবভাগীয় িহসাব িনয় ক, িসেলট বরাবের িবল রণ করা হেয়েছ। একই সােথ ২০২০-২০২১ অথ বছের 
সরকাির িম হেত অৈবধ দখলদার উে েদর িবষেয় খরেচর িবল ভাউচার (সত ািয়ত েম)উপেজলা িনবাহী 
অিফসারগণ ক ক আগামী ২৩-০৫-২০২১ তািরেখর মে  িবেশষ বাহক মারফত এ কাযালেয় রণ করার িস া  

হীত হয়। 

১. উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)
  ২. রিভিনউ ড  কােল র, িসেলট
  ৩.সহকারী কিমশনার ( িম), (সকল )

সভায় উে দ কায ম স াদন করার িনিম  িব  ািজে ট িনেযাগ করার িবষেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা করা 
হয়। 

 বতমােন উে দ কায ম হেণর জ  জ,এম শাখায় হেত িব  ািজে ট িনেয়াগ দান করা হয়। উে দ কায ম 
হেণর িনিম  ন ন কের িব  ািজে ট িনেয়াগ দােনর িবষয়  রিভিনউ শাখা ক ক করার সবস ত িস া  
হীত হয়। একই সােথ যসকল নিথ েব জ,এম শাখা বরাবের ািজে ট িনেয়ােগর জ  রণ করা হেয়েছ সসকল 

নিথর যাবতীয় কায ম েবর ায় জ,এম শাখা হেত জ রী িভি েত স াদন করার সবস ত িস া  হীত হয়। 

১. অিতির  জলা শাসক (রাজ ), িসেলট
২. অিতির  জলা ািজে ট, িসেলট
৩. রিভিনউ ড  কােল র,িসেলট

০৩)জিরপ কায ম সং া ঃ
আেলাচনা িস া বা বায়েন

১. িসেলট জলায় ইেতামে  জিরপ কাজ সমা  হেয়েছ। ফাইনাল ি ে র 
কায ম চলমান রেয়েছ। এ জলাধীন উপেজলা েলার য সব মৗজার 
আর.এস ভিলয়ম চেল এেসেছ , স সব মৗজার ে  ি  পচা যিদ কান 
সরকাির িম ি  মািলকানায় রকড হেয় থােক তেব জ রী িভি েত 
ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতােক আইনা গ ব া হণ বক সরকােরর 
নােম রকড হালকরেণর িনি ত করেত হেব। যসব মৗজার আর.এস 
ভিলয়ম ি  হেয় আেসিন সসব মৗজার সরকাির িম সরকাির 
মািলকানায় স কভােব রকড িনি ত করণােথ সহকারী কিমশনার ( িম) 
ও ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতাগণ সংি  িবভােগর সােথ সাব িণক 
যাগােযাগ রাখার িবষেয় আেলাচনা করা হয়।

১. সরকাির স ি  স কভােব রকড  করার িনিম  সরকাির খাস 
জিম, িভ িপ জিমসহ অ  সরকাির স ি র তািলকা সংি  
সেটলেম  অিফসার বরাবের সরবরাহ করেত হেব।

  ২. সরকাির িম ি  মািলকানায় রকড হেল সরকাির মািলকানায় 
আনয়েনর েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব।

১। জানাল সেটলেম  অিফসার, িসেলট
  ২। উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)
  ৩। রিভিনউ ড  কােল র, িসেলট
  ৪। সহকারী কিমশনার ( িম) (সকল)

২. য সকল সরকাির স ি  সরকােরর নােম রকড না হেয় অ  নােম 
রকড হেয়েছ স সকল স ি েত আপি / া  সােভ াই নােল মামলা 

দােয়র করার িবষেয়   ইউিনয়ন িম অিফেসর সংি  ইউিনয়ন িম 
সহকারী কমকতাগণ মামলা দােয়েরর িবষেয় ব া হণ করেবন।

২. সরকােরর নােম রকড না হেয় অ  নােম রকড হেল স স ি েত 
সংি  ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতাগণ আপি / া  সােভ 
াই নােল মামলা দােয়েরর েয়াজনীয় ব া হণ করেবন।

১। জানাল সেটলেম
   অিফসার, িসেলট
  ২। উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)
  ৩। রিভিনউ ড  কােল র, িসেলট
  ৪। সহকারী কিমশনার ( িম) (সকল)

৩. কান সরকাির স ি  েয়াজনীয় কাগজপে র অভােব বহাত হেল 
সংি  ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতােক ি গতভােব দায়ী করা হেব।

৩. অবেহলা/ গািফলিতর কারেণ কান সরকাির স ি  বহাত হেল 
সংি  ইউিনয়ন িম সহকারী কমকতাগণেক ি গতভােব দায়ী করা 
হেব।

০৪)পাহাড়/ লা কতনও তািলকাসং া ঃ
আেলাচনা িস া বা বায়েন

   উপেজলা িনবাহী অিফসার, সদর, িসেলট অৈবধভােব পাহাড়/ লা কাটার িবষেয় সকেলর ি  আকষণ কেরন। বআইনীভােব পাহাড়/ লা কতনকারীেদর 
িব ে  সংবাদ াি র সােথ সােথ জ রী িভি েত আইনগত ব া হেণর জ  পিরেবশ অিধদ রসহ আইন েয়াগকারী সং ার ি  আকষণ করা হয়।  

 উপেজলার পাহাড় কাটা হে  িকনা স িবষেয় সজাগ ি  রাখার জ  সকল উপেজলা িনবাহী অিফসার ও সহকারী কিমশনার ( িম) এবং পিরেবশ 
অিধদ েরর সংি  কমকতগণেক অিধকতর ি  রাখা আব ক মেম অিভমত কাশ করা হয়। পাহাড় কাটার িবষেয় কান অিভেযাগ পাওয়া গেল 
পাহাড় কতনকারীেদর িব ে  পিরচালক, পিরেবশ অিধদ র ক ক পিরেবশ আইেন মামলা দােয়রসহ েয়াজনীয় আইনা গ কায ম হণ করার জ  
িব ািরত আেলাচনা করা হয়।

১. পাহাড়/ লা কতনকারীেদর িব ে  িলশ 
িবভাগ এবং পিরেবশ অিধদ েরর প  থেক 
আইনা গ পদে প হেণর জ  এবং 
পাহাড় কতনকারীেদর িব ে  পিরেবশ আইেন 
মামলা দােয়রসহ পাহাড়/ লা কতেনর াপাের 
আেরা বিশ সতক থাকেত হেব।
  ২. রােতর বলা টহল বাড়ােনার জ  সংি  
উপেজলা িনবাহী অিফসারগণেক েয়াজনীয় ব া 

হণ করেত হেব।

১।
পিরচালক,পিরেবশ 
অিধদ র , িসেলট
  ২। উপেজলা 
িনবাহী অিফসার, 
(সকল)
  ৩। সহকারী 
কিমশনার ( িম), 
(সকল)

০৫) িবিভ  সরকাির দ েরর জিম সং া ঃ (সকল িবভােগর দখল িনয় ণ সং া )

৩



িবিভ  িবভােগর জিম অৈবধ দখল  রাখার জ  িনজ  উে গ হণ এবং একই সােথ কউ যােত অৈবধ দখল করেত না পাের স িবষেয় 
সজাগ ি  রাখার জ িব ািরত আেলাচনা করা হয়।

যসকল সরকাির দ েরর জিম বহাত অব ায় আেছ তা উ ােরর 
েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব।

সংি  
সকল

পযা  িতসহ িলশ িবভােগর সােথ যথাযথ সম েয়র মা েম গাপনীয় তে র আেলােক উে দ অিভয়ান পিরচালনার জ  এবং িলশ িবভাগেক এ িবষেয় সািবক সহেযািগতার অ েরাধ করা হয়।
িব ািরত আেলাচনা শেষ উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়।

 

এম কাজী এমদা ল ইসলাম 
জলা শাসক

ারক ন র: ০৫.৪৬.৯১০০.০০৮.০৬.০০১.১৯.১০৫৩ তািরখ: 
০৩ লাই ২০২১

১৯ আষাঢ ়১৪২৮

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ 
২) সিচব, িম ম ণালয়
৩) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট।
৪) িলশ কিমশনার, িসেলট মে াপিলটন িলশ, িসেলট
৫) িলশ পার, িসেলট
৬) পিরচালক, পিরেবশ অিধদ র, িসেলট।
৭) িবভাগীয় বন কমকতা, িসেলট
৮) িনবাহী েকৗশলী, স ও জ িবভাগ, িসেলট
৯) উপেজলা িনবাহী অিফসার, .....................................(সকল), িসেলট
১০) সহকারী কিমশনার ( িম), (সকল), িসেলট
১১) সহকারী কিমশনার, িডিশয়াল ি খানা শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট
১২) সহকাির কিমশনার , রাজ  ি খানা (আরএম) শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট
১৩) সহকারী কিমশনার, আইিস  শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট (কাযিববরণী জলা ওেয়বেপাটােল আপেলাড করার অ েরাধসহ)
১৪) িনবাহী েকৗশলী, িব য় ও িবতরণ িবভাগ, িব ৎ উ য়ন বাড, িসেলট।
১৫) জলা ান ও নবাসন কমকতা, িসেলট
১৬) িজ এম, প ী িব ৎ সিমিত, িসেলট
১৭) িব  সরকাির ৗ লী, িসেলট
১৮) িব  িভিপ ৗ লী, িসেলট
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