
িপেরাজ র জলাধীন িজয়ানগর উপেজলা সদের ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ  শন াপেনর জ  িম অিধ হেণর 
লÿÿ◌্য িপেরাজ র জলা ান িনরাচন কিম র সভার কা িববরণীঃ 

 

সভাপিত                 ◌ঃ   অনল চ  দাস, জলা শাসক, িপেরাজ র। 

সভার তািরখ ও সময়   ◌ঃ  ১৩/০৬/২০১৩ ি ঃ তািরখ সকাল ১১.০০ ঘ কায়। 

ান                      ◌ঃ   জলা শাসক,িপেরাজ র এর সে লন কÿ। 

উপি ত সদ       ◌ঃ 

১। জনাব মাঃ ইসমাইল হােসন, অিতির  জলা শাসক(রাঃ), িপেরাজ র।  

২। জনাব মাঃ এনােয়ত হােসন, এিডসনাল এস,িপ ( িলশ পার, িপেরাজ র এর িতিনিধ)। 

৩। জনাব ডাঃ মাঃ আলমগীর, এন ও িডিপ, (িসিভল সাজন, িপেরাজ র এর িতিনিধ)। 

৪। মাঃ আরমান, াফ অিফসার, ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ  অিধদ র,িপেরাজ র ( ত াশী সং া)।  

৫। জনাব সরদার মাস ফা শািহন, িম ম দখল কমকতা, িপেরাজ র।  
 

                সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ র  কেরন। অত:পর সভাপিতর অ মিত েম 

সরদার মাস ফা শািহন িম ম দখল কমকতা, িপেরাজ র ক ক িজয়ানগর উপেজলা সদের ফায়ার সািভস ও 

িসিভল িডেফ  শন াপেনর জ  িম অিধ হেণর স াব জলা ান িনরাচন কিম র সভায় উপ াপন কেরন। 

সভায় স াব  প ােলাচনায়  দখা যায় য, িজয়ানগর উপেজলাধীন জ,এল নং ৯৭ চাড়াখালী মৗজার এস,এ, 

৬০ ও ৩০০ নং খিতয়ােনর ২০৯ নং দােগর অিধ হণ ত ০.৩৩ একর নাল ণী  জিম অিধ হেণর স াব দয়া হেয়েছ। 

ক  পিরচালক (  - সিচব) ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ  অিধদ র, কাজী আলাউি ন রাড, ঢাকা ২৮/০৪/২০১৩ 

ি ঃ তািরেখর এফএসওিসিড/ ক -১৫৬/১৩৩/২০৯ নং ারক পে  িজয়ানগর উপেজলাধীন জ,এল নং ৯৭ চারাখালী 

মৗজার এস,এ, ৬০ ও ৩০০ নং খিতয়ােনর ২০৯ নং দােগর ০.৩৩ একর নাল ণী জিম অিধ হেণর েয়াজনীয় ব া 

হেনর জ  অ েরাধ জানান। স াব পে র সােথ সং  আ ষি ক কাগজপ  যাচাই এবং স ািবত জিম 

সেরজিমেন পিরদশণ কের িম কম দখল শাখার অিতির  িম ম দখল কমকতা ও সােভয়ারেক িতেবদন দািখল 

করার জ  িনেদশ দয়া হয়। স ািবত িম সেরজিমেন পিরদশন কের িম ম দখল শাখার অিতির  িম ম 

দখল কমকতা ও সােভয়ার সং  কাগজ প  যাচাই অেম  ২৭/০৫/২০১৩ ি ঃ তািরেখ িতেবদন দািখল কেরন। উ  

িতেবদন সভায় প ােলাচনা করা হয়। প ােলাচনায় দখা যায় য, স ািবত ০.৩৩ একর জিম বতমােন ০২ ( ই) 

ি  ভাগদখল কেরন। (১) মাঃ লাকমান হাওলাদার, িপতা- তঃ আঃ ছালাম হাওলাদার, সাং- ই রকানী ও (২) 

মাসাঃ জসিমন, ামী- নািছর উি ন হাওলাদার, সাং- চাড়াখালী, উপেজলা- িজয়ানগর, জলা- িপেরাজ র। মাঃ 

লাকমান হাওলাদার, িপতা- তঃ আঃ ছালাম হাওলাদার, সাং- ই রকানী এর জায়গা িষ জিম িহসােব বহার কেরন 



এবং মাসাঃ জসিমন, ামী- নািছর উি ন হাওলাদার, সাং- চাড়াখালী স তার জায়গায় ৩৩  X ৩৩  িবি ং িনমাণ 

কাজ করেছন। উ  িম নাল শণী । সখােন কান ধমীয় উপসনালয়,কবর ান বা শান ঘাট পিরলÿÿত হয়িন। 

উ  িতেবদেন াবর স ি  অিধ হণ া েয়ল-১৯৯৭ এর ২০.১ অ ে েদর আেলােক স ক আেছ মেম মতামত  

করা হেয়েছ। 

স াব  প ােলাচনায় আরও জানা যায় য, িজয়ানগর উপেজলাধীন জ,এল নং ৯৭ চাড়াখালী মৗজার এস,এ, 

৬০ ও ৩০০ নং খিতয়ােনর ২০৯ নং দােগর ০.৩৩ একর নাল ণী জিম অিধ হেণর জ  উপেযাগী মেম উপেজলা িনরাহী 

অিফসার, িজয়ানগর, িপেরাজ র গত ২১/০৯/২০১১ ি ঃ তািরেখ উ অ/িজয়া/রাজ /১১-২২৮ নং ারেক সংেশািধত 

স াব দািখল করায় উ  স াব জলা শাসক, িপেরাজ র মেহাদয় মহাপিরচালক, ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ  

অিধদ র, কাজী আলাউি ন রাড, ঢাকা বরাবের রণ কেরন। স মাতােবক ি েগিডয়ার জনােরল, আলী আহে দ খান, 

িপএসিস, মহাপিরচালক শাসিনক অ েমাদন দান কেরন। উ  শাসিনক অ েমাদেনর িভি েত মাঃ হদােয়ত উল াহ 

চৗ রী , ক  পিরচালক( -সিচব) াবর স ি  অিধ হণ া েয়ল-১৯৯৭ এর ২০.১ অ ে েদর আেলােক 

‘‘িজয়ানগর- িপেরাজ র’’ ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ  শন িনমাণ কে র জিম অিধ হেণর স াব দািখল 

কেরন। উেল  য, উপেজলা িনরাহী অিফসার, িজয়ানগর, িপেরাজ র য সময় স াব দািখল কেরন তখন স ািবত 

জিম নাল ণীর িছল।  

এ অব ায় িপেরাজ র জলার িজয়ানগর উপেজলাধীন জ,এল নং ৯৭ চারাখালী মৗজার এস,এ, ৬০ ও ৩০০ নং 

খিতয়ােনর হাল দাগ নং ২০৯ নাল ণী অিধ হণ ত জিম ০.৩৩ একর  জিম অিধ হেণর জ  ান িনরাচেনর 

লÿÿ◌্য িবস ািরত আলাপ-আেলাচনােম  ক  পিরচালক ( -সিচব) ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ  অিধদ র, 

কাজী আলাউি ন রাড,ঢাকা ক ক ল- আউট প ােন দিশত ান বিণত কে র কােজর জ  উপ  িবেবচনায় উ  

ান সভায় সরস িত েম িনরাচন করার জ  িস াম  হীত হয়। 

           সভায় আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় উপি ত সকলেক ধ বাদ াপন কের সভাপিত সভার সমাি  

ঘাষণা কেরন। 

 

জলা শাসক 
ও 

সভাপিত 
জলা ান িনরাচন কিম , 

িপেরাজ র। 
 

ারক নং ৩১.১০.৯৭০০.১১৫.১৪.                                                   তািরখ ◌ঃ ১৩/০৬/২০১৩ ি ঃ। 

অ িলিপ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ করা হেলা। 



১।   িলশ পার,িপেরাজ র। 

২।   িসিভল সাজন,িপেরাজ র। 

৩।   িনরাহী েকৗশলী,জন া  িবভাগ,িপেরাজ র। 

৪।   উপ-পিরচালক, ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ  অিধদ র,িপেরাজ র। 

৫।   জলা শাসক, িপেরাজ র মেহাদেয়র গাপনীয় সহকারী। জলা শাসক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ।  

৬। অিতির  জলা শাসক (রাঃ), িপেরাজ র মেহাদেয়র গাপনীয় সহকারী। অিতির  জলা শাসক(রাঃ) মেহাদেয়র 

সদয় অবগিতর জ । 

 

 

(সরদার মাস ফা শািহন) 
িম ম দখল কমকতা 

িপেরাজ র। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


