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িম সিচেবর আকি ক পিরদশন – িম অিফেসর নািজর বরখা  

(ঢাকা, ম লবার, ১৪ জা য়াির ২০২০)  সবা াথ েদর হয়রািন করার কারেণ কাতয়ালী রাজ  সােকেলর 
নািজর (িমউেটশন কাম সা িফেকট সহকারী) মা: দেলায়ার হােসন তা কদার ক সামিয়ক বরখা  ও া র 

িম অিফেসর অিফস সহায়ক  মা: িছি র রহমানেক শাি লক বদিল করা হেয়েছ। 

গতকাল সামবার (১৩ জা য়াির ২০২০) িমসিচব মা: মা র রহমান পাটওয়ারী ডমরা রাজ  সােকল 
অিফস, মিতিঝল রাজ  সােকল অিফস এবং কাতয়ালী রাজ  সােকেলর আওতাধীন া র িম অিফস আকি ক 
পিরদশন কেরন। এই িতন  সরকাির দ র একই ভবেন অবি ত। এ সময় িম ম ণালেয়র িসিনয়র সহকারী সিচব 
মাহা দ শাম ামান িম সিচেবর সে  উপি ত িছেলন।   

আকি ক অিফস পিরদশনকােল িম সিচব দখেত পান কাতয়ালী রাজ  সােকেলর সহকারী কিমশনার 
( িম) ক ক এক  িমস মামলার অ িলিপ রেণর আেদশ দান করা হেলও উ  অিফেসর দািয় া  নািজর 
মা: দেলায়ার হােসন বধ আেদশ  তািমল না কের ই া ত ায় িতন মাস িবল  কের সংি  সবা াথ েক 

হয়রানী ও আইনগত িবধা থেক বি ত কেরেছন।  

এছাড়া, িম সিচব পিরদশেন আরও পযেব ণ কেরন য, িম অিফেসর অিফস সহায়ক আইন-বিহ ত, 
অযািচত, মতার অপ বহার কের া র িম অিফেসর অিফস সহায়ক মা: িছি র রহমান, িম অিফেস িম 
উ য়ন কর িদেত আসা এক ি েক বেলন, “দিলেলর ছায়ািলিপ (ফেটাকিপ) িদেয় খাজনা আদায় করা যােব না 
এবং ল দিলল/ছায়ািলিপ ছাড়া খাজনা নয়া যােব না”। যিদও উ  সবা াথ র অ েল খিতয়ােনর ছায়ািলিপ 

দান করা িছল।  

জনগণেক আইনস ত সবা ও ত েদর া  অিধকার থেক ই া তভােব বি ত করার কারেণ, 
সংি েদর িব ে  অিবলে  েয়াজনীয় আইনা গ ব া হণ করার জে  িম সিচব সংি  কমকতােদর িনেদশ 

দান কেরন। তদ  সােপে  দাষী মািণত হওয়ায় িম অিফেসর অিফস সহায়ক মা: িছি র রহমানেক 
গতকাল (১৩ জা য়াির) শাি লক বদলী করা হয় এবং া র িম অিফেসর নািজর মা: দেলায়ার হােসন- ক 
আজ সামিয়ক বরখা  কের তার িব ে  িবভাগীয় শাি লক ব া হেণর জে  কায ম হণ করা হেয়েছ। 
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(Please visit the official Bangla version if anything is not clear. 
English version is provided only as convenient support.) 

//Surprise visit of land secretary – Nazir of Land office suspended// 

Nazir (mutation-cum-certificate assistant) of Dhaka Kotowali Revenue 
Circle Md Delwar Hossain Talukder is temporarily suspended and Office 
Assistant of the Sutrapur Land Office Md. Siddiqur Rahman is transferred for 
disciplinary purposes over harassing the service receivers of the Land Office.  

Yesterday (Monday 13 January 2020), Land Secretary Md. Muksodur 
Rahman Patwary made a surprise visit at the Demra Revenue Circle Office, 
Motijheel Revenue Circle Office and Sutrapur Land Office under Kotowali 
Revenue Circle. These three government offices are located in the same 
building. Senior Assistant Secretary of the Ministry of Land Md Samsouzzaman 
was present with the Land Secretary. 

During the surprise visit at the land offices, the Land Secretary found that 
official in charge Nazir Md Delwar Hossain Talukder of Dhaka Kotowali 
Revenue Circle failed to obey a legal order of sending a copy of a miss case 
issued by the Assitant Commissioner (Land) of Dhaka Kotowali Revenue Circle 
and thereby deliberately delayed the process for about three months while 
depriving the concerned service receiver of legal benefits by harassing.  

"It is not possible to file land development tax with the photocopy of the 
document and it is not possible to collect revenue without the original 
document/photocopy" - Office Assistant Md. Siddiqur Rahman was telling to a 
person went to the land office for paying tax. Even though, the copy of the 
Record of Rights (Khatiyan) was issued to that service receiver - Land secretary 
further observed. 

For deliberate depriving the citizens of due services and rights under the 
law, the Land Secretary directed the officials concerned to take necessary legal 
actions against them immediately. After the initial investigation, Office 
Assistant of the Sutrapur Land Office Md. Siddiqur Rahman was transferred 
yesterday (13 January) for disciplinary purposes and proceedings to take 
departmental action against Nazir (mutation-cum-certificate assistant) of Dhaka 
Kotowali Revenue Circle Md Delwar Hossain Talukder was initiated today after 
temporarily suspending him over his misconduct.  


