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...
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

�জলা �শাসেকর কায�ালয়, লালমিনরহাট 
সং�াপন শাখা

সম�ৃ লালমিনরহাট

২৪/১১/২০১৯ ি�. অনিু�ত অে�াবর /১৯ মােসর মািসক �াফ সভার কায�িববরণী

সভাপিত
�মাঃ আব ুজাফর 
�জলা �শাসক

সভার তািরখ ২৪-১১-২০১৯ ি�ঃ
সভার সময় িবকাল ৩.০০ ঘ�কা
�ান �জলা �শাসেকর সে�লন ক�,লালমিনরহাট ।
উপি�িত সভায় উপি�ত কম�কত� া/ কম�চাবীগেণর নােমর তািলকা পিরিশ�-ক �ত �দখােনা হেলা ।
      সভার �ারে� উপি�ত সকলেক �াগত জািনেয় সভার কাজ �� করা হয়। অিতির� �জলা �শাসক (সািব�ক) সভায় অে�াবর/২০১৯ মােস অনিু�ত �াফ
সভার কায�িববরণী পাঠ কের �শানান এবং �কান সংেশাধনী না থাকায় সব�স�িত�েম তা অনেুমািদত হয়। অতঃপর এ কােল�েরেটর িবিভ� শাখা, উপেজলা
িনব�াহী অিফসােরর কায�ালয় এবং সহকারী কিমশনার (ভূিম)গেণর কায�ালেয়র িচ� প�ািদ িন�ি� ও অন�ান� িবষয়ািদ িনেয় িব�ািরত আেলাচনা করা হয় ।
 ১।        এক নজের অে�াবর/২০১৯ মােস িচ�প� �াি� ও িন�ি�র তািলকাঃ
�িম
ক নং

শাখার নাম গত
মােসর
�জর

আেলাচ�
মােস �াি�

আেলাচ� মােস
িন�ি�

মােসর �শষ কায� িদবেস অিন�� ম�
ব�এক স�ােহর অিধক অথচ দইু

স�ােহর �বিশ নেহ
দইু স�ােহর অিধক অথচ এক
মােসর �বিশ নেহ

এক মােসর
অিধক

�মা
ট

১ সাধারণ শাখা  - ৩২৪ ৩২৩ -- ০১ --  ০
১

--

২ সং�াপন শাখা  ০১ ৫৫ ৫৫ --  -  ০১ ০
১

--

৩ �নজারত শাখা  ০১ ৬৯ ৭০ -- --  -  - --
৪ �ানীয় সরকার শাখা -- ৬৪ ৬৪ -- -- -- -- --
৫ �রকড� �ম শাখা -- ১৫ ১৫ -- -- -- -- --
৬ �জএম শাখা -- ১১৮ ১১৮ -- -- -- -- --
৭ রাজ� শাখা -- ১৩০ ১৩০ -- -- -- -- --
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৮ এলএ শাখা -- ২৩ ২৩ -- -- -- -- --
৯ আরএম শাখা ০১ ২১ ২১  - --  ০১ ০

১
--

১০ �াণ ও পুনব�াসন শাখা -- ৯০ ৯০ -- -- -- -- --
১১ �জনােরল সা�� িফেকট শাখা -- -- -- -- -- -- -- --
১২ ��জাির শাখা -- ১৫ ১৫ -- -- -- -- --
১৩ আইিস� শাখা -- ৮৪ ৮৪ -- -- -- -- --
১৪ লাইে�রী, তথ�, অিভেযাগ, ফরম� এ�

��শনারী ও এনিজও শাখা
০৬ ৫৮ ৬৪ --  - ০৮ ০

৮
--

১৫ িভিপ শাখা -- ২১ ২১ -- -- -- -- --
�মাট ০৯ ১০৮৭ ১০৭৬ ০১ ১০ ১

১
২।         অিন�� িচ�পে�র িববরণঃ
শাখার নাম �

র
নং

কাহার
িনকট হেত
�া�

�ারক নং ও
তািরখ

শাখা
য়
�াি�
র
তাির
খ

সংি�� িববরণ গৃহীত কায��ম িস�া�/ম�ব�

সাধারণ শাখা ১ মহামান�
সু�ীম �কাট�
হাইেকাট
িবভাগ

রীট িপ�শন
নং
৮১৪১/২০১
৯

০৭/১
০/১৯

মিু�েযা�ার স�ানী
ভাতা িবতরেণ
অিনয়ম সং�া� রীট

িপ�শন দােয়র ।

প�ারা িভি�ক জবাব এর জন� ১৩/১০/১৯ ি�ঃ ১৪৭৯
নং �ারক পে� ইউএনও,

আিদতমারী বরাবের প� ��রণ ।

জবাব পাওয়া যায় িন ।

সং�াপন  শাখা ১ ম�ণালয়
এবং
কিমশনার
অিফস

 ১৫০ তাং
১১/৯/১এবং
৫৮৫ তাং
২/১০/১৯

 ৯/১
০/১৯

 কর ব�তীত রাজ�
জমাকরেণর ��জারী
চালান যাচাই ও
�িতেবদন

সংি�� অিফস/শাখায় প� ��রণ নং১৮৯ তাং
০৬/১০/১৯ এবং তািগদ প� ০৩/১১/১৯ ি�ঃ �ারক
নং ৩৬৭

 ইউএনও অিফস কালীগ�/
�জএম শাখা/আরএম/
সাধারণ/�রকড� �ম শাখা হেত

তথ� পাওয়া যায়িন ।
�নজারত শাখা ১
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�ানীয় সরকার
শাখা

-- -- -- -- -- -- --

�রকড� �ম শাখা -- -- -- -- -- -- --
�জএম শাখা -- -- -- -- -- -- --
রাজ� শাখা -- -- -- -- -- -- --
এলএ শাখা -- -- -- -- -- -- -
আরএম শাখা ১ ভূিম

ম�ণালয়,
আইন
শাখা-২
ঢাকা

৬১৩
১৬-০৯-১৯

২৬-০
৯-১৯

িরট িপ�শন
নং৪৯৭৪/১৯ এর
জবাব ��রণ �সংেগ

 ১৪-১১-১৯ ি�ঃ এিস ল�া�,পাট�াম িনকট বাংলায়
তথ� িববরণী পাওয়ার ��ি�েত ইংেরজীেত জবাব
দািখেলর জন� ইউএনও,পাট�ামেক অনেুরাধ করা
হেয়েছ 

 শী�ই জবাব ��রণ করেবন
মেম� জািনেয়েছন।

�াণও পুণব�াসন
শাখা

-- -- -- -- -- -- --

�জনােরল
সা�� িফেকট শাখা

-- -- -- -- -- -- --

��জাির শাখা -- -- -- -- --
আইিস� শাখা -- -- -- -- -- -- --
লাইে�রী, তথ�,
অিভেযাগ, ফরম�
এ� ��শনারী ও
এনিজও শাখা

১ �জলা ��াক
�িতিনিধ

২৩-৬-১৯ ২৫-০
৬-১
৯

�ত�য়ন প� �ারক নং ৮২(৫) তািরখঃ ২০-৮-১৯ ি�ঃ তদ� অে�
সকল ইউএনও �িতেবদন িদেবন।

�কান িরেপাট�  পাওয়া যায়িন।

২ ফিন উ��াহ -- ০৪-০
৮-১
৯

অৈবধভােব জিম দখল
ও মামলার মাধ�েম
হয়রািন

�ারক নং-৭৮, তাং-০৬-০৮-১৯ ি�. মাধ�েম
আেবদেনর িবষেয় ব�ব�া �হণাপূব�ক অবিহত করার
জন� ইউএনও, হাতীবা�া বরাবের প� �দওয়া হেয়েছ।

�কান িরেপাট�  পাওয়া যায়িন।

৩উপপিরচাল
ক
এনিজও
িবষয়ক
ব�ুেরা

১৯৭৪
৩০-০৬-১৯

০৪-০
৮-১
৯

গণ সাহায� সং�ার
কায��ম স�েক�
�িতেবদন ��রণ

�ারক নং-৮০(৫), তাং-০৮-০৮-১৯ ি�. মাধ�েম
তদ�পূব�ক �িতেবদন �দওয়ার জন� সকল
ইউএনও, বরাবের প� �দওয়া হেয়েছ।

সদর ব�িতত অন� �কান
উপেজলা হেত িরেপাট�  পাওয়া
যায়িন।



12/2/2019 ডাক (৩) | অিফস ব�ব�াপনা

https://lalmonirhat.nothi.gov.bd 4/9

৪ জ��ল হক -- ১৯-০
৯-১৯

অৈবধভােব কেলজ
�াপন

�ারক নং-১১৫, তাং-০২-১০-১৯ ি�. মাধ�েম
তদ�পূব�ক �িতেবদন �দওয়ার জন� ইউএনও,
হাতীবা�া বরাবের প� �দওয়া হেয়েছ।

�কান িরেপাট�  পাওয়া যায়িন।

৫ রােশদা
�বগম

-- ২০-০
৮-১
৯

�ামীর িব�ে�
অিভেযাগ

�ারক নং-৮৯, তাং-২৫-০৮-১৯ ি�. মাধ�েম
আেবদেনর িবষেয় তদ�পূব�ক িন�ি� কের অবিহত
করার জন� ইউএনও, আিদতমারী বরাবের প� �দওয়া
হেয়েছ।

�কান িরেপাট�  পাওয়া যায়িন।

৬শিফ�ল
ইসলাম

-- ২৮-০
৮-১
৯

জিম অিধকার হেত
বি�ত করার
অিভেযাগ

�ারক নং-৯১, তাং-২৯-০৮-১৯ ি�. মাধ�েম
আেবদেনর িবষেয় তদ�পূব�ক ব�ব�া �হণ কের
অবিহত করার জন� সহকারী কিমশনার (ভূিম),
আিদতমারী বরাবের প� �দওয়া হেয়েছ।

�কান িরেপাট�  পাওয়া যায়িন।

৭ আিলমিু�
কেলেজর
িশ�ক ও
কম�চারীব�ৃ

- ০৭-১
০-১৯

অংক এবং সমাজ
িব�ান িবভােগর
�ভাষেকর িব�ে�
অিভেযাগ

�ারক নং-১২০ তাং-০৭-১০-১৯ ি�. মাধ�েম
তদ�পূব�ক �িতেবদন �দওয়ার জন� ইউএনও,
হাতীবা�া বরাবের প� �দওয়া হেয়েছ।

�কান িরেপাট�  পাওয়া যায়িন।

৮িসিনয়র
সহকারী
সিচব
�রা�
ম�ণালয়

৯১৭
তাং৩০-৯-১
৯

০৭-১
০-১৯

মােয়র তরী এনিজও
এর তদ� �িতেবদন
��রণ

�ারক নং-১৩১(৫), তাং-১৫-১০-১৯ ি�. মাধ�েম
তদ�পূব�ক �িতেবদন �দওয়ার জন� সকল
ইউএনও, বরাবের প� �দওয়া হেয়েছ।

সদর ব�িতত অন� �কান
উপেজলা হেত িরেপাট�  পাওয়া
যায়িন।

িভিপ শাখা -- -- -- -- -- -- --
�িমক
নং

আেলাচনা িস�া� বা�বায়নকারী
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৩ গত সভার িস�া� �মাতােবক আেলাচনা কােল জানা যায় অে�াবর/২০১৯  মােস  ১০৮৭ � পে�র মেধ�
১১� প� এ যাবত িন�ি� হয়িন। তৎে�ি�েত সভায় অসে�াষ �কাশ করা হয় এবং অিন�� প�সমহূ
�ত িন�ি� করার িবষেয় সভায় আেলাচনা হয় এবং অিন�� প�সমহূ সভায় িনেয় আসার জন� বলা

হয় । পূেব�র অিন�� প�সহ সকল অিন�� প� �েয়াজেন তািগদ �দান কের আগামী সভার পূেব�
িন�ি� করার জন� িনেদ�শনা �দান করা হয়। সভায় আেলাচনা কােল জানা যায় �পি�ং পে�র িবষেয়
িনধ�ািরত �রিজ�ার ব�বহার করা হয় না। তৎে�ি�েত সভায় অসে�াষ �কাশ করা হয়। এ িবষেয়
�েয়াজেন আলাদা ট�ােগ �পি�ং পে�র িসিলফ সংর�ণ কের �িতিনয়ত যাচাইপূব�ক তািগদ �দান করার
এবং িন�ি� হওয়া মা�ই তা সিরেয় �ফলার িবষেয় সভায় আেলাচনা হয়। সভায় �েত�ক অিফস/শাখায়

সকাল ৯.০০ টায় হািজরা িনি�ত করার জন� িনেদশ�না �দান করা হয় ।

১। সভায় বিণ�ত অিন��
প�সমহূ শাখার ভার�া�
কম�কত� ােক �য়ং তািগদ িদেয়
তথ� সং�হপূব�ক আগামী
সভার পূেব� িন�ি�র ব�ব�া

�হণ করেত হেব । 
২। �পি�ং িচ�পে�র
�রিজ�ার ব�বহার করেত

হেব । �পি�ং পে�র িবষেয়
�েয়াজেন আলাদা ট�ােগ
�পি�ং পে�র িসিলফ সংর�ণ
করেত হেব এবং �িতিনয়ত
যাচাইপূব�ক তািগদ �দান
কের িন�ি� হওয়া মা�ই তা
সিরেয় �ফলেত হেব। 

িডিডএলিজ/
অিতির� �জলা
�শাসক (সকল) /
উপেজলা িনব�াহী
অিফসার/সহকারী
কিমশনার (ভূিম)
(সকল)/সহকারী
কিমশনার /উ�মান
সহকারী/
সহকারীব�ৃ

৪ অিডট আপি�: অিডট আপি�র িবষেয় আেলাচনা কােল জানা যায় বত� মােন �জলা �শাসেকর
কায�ালেয় ১৮� এবং সদর উপেজলার ০২ �সহ �মাট ২০� অিডট আপি� অিন�� রেয়েছ। এ িবষেয়
নািজর, �নজারত শাখা সভায় জানান �য ০৭� অিডট আপি� 
িন�ি�েযাগ�, যা ি�প�ীয় সভার জন� অেপ�মান। সভায় ি�প�ীয় সভা আহবােনর িবষেয় ম�ণালেয়
প� �দওয়ার িবষেয় আেলাচনা হয়। তাছাড়া �য সকল কম�কত� ার িব�ে� অিডট আপি� আেছ তােদর
�ায়ী �কানায় প� �দওয়ার িবষেয়ও আেলাচনা হয়। �কান অিডট আপি�র সমদুয় টাকা জমা পাওয়া
�গেল চালােনর সত�ািয়ত ফেটাকিপসহ িন�ি�র জন� ম�ণালেয় ��রেণর িবষেয় সভায় আেলাচনা হয়।
 

অিডট আপি�র িন�ি�র
িবষেয় অিডট আপি�র
িশেরানাম কের সংি�� ব�ি�/
অিফেসর সােথ প�
�যাগােযাগ কের ি�প�ীয়
সভা আহবােনর মাধ�েম
অিডট আপি�সমহূ িন�ি�
িনি�ত করার  জন� পদে�প
�হণ করেত হেব। 

�নজারত �ডপু�
কােল�র
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৫ ২০১৯-২০২০ অথ� বছেরর বািষ�ক কম�স�াদন চুি� অনযুায়ী কায��ম বা�বায়ন িবষেয় সভায়
আেলাচনাকােল জানা যায় কায��ম চুি� অনযুায়ী চলমান আেছ। এ িবষেয় ২০১৯-২০২০ অথ�
বছেরর বািষ�ক কম�স�াদন চুি� অনযুায়ী কায��েমর �মানক সংর�ণ করার িবষেয় সভায়
আেলাচনা হয়।

১। ২০১৯-২০২০ অথ�
বছেরর বািষ�ক কম�স�াদন
চুি� অনযুায়ী �মানক
সংর�ণসহ কায��ম স��
করেত হেব।

িডিডএলিজ/
অিতির� �জলা
�শাসক (সকল) /
উপেজলা িনব�াহী
অিফসার/সহকারী
কিমশনার (ভূিম)
(সকল)/সহকারী
কিমশনার /উ�মান
সহকারী/
সহকারীব�ৃ

ই-নিথ ব�ব�াপনা, কায��ম এবং িন�ি�করণ : ই-নিথ ব�ব�াপনা, কায��ম এবং
িন�ি�করণ িবষেয় সভাপিত সভায় অসে�াষ �কাশ কেরন। সভাপিত সভায় জানান �য,
ই-নিথ িসে�ম ব�বহারকারী �কােনা �কােনা শাখা এখনও িসে�েমর মাধ�েম িনয়িমত প�জাির করেছ
না এবং ই-নিথ িসে�েমর মাধ�েম আগত প�েক দা�িরক প� িহেসেব িবেবচনায় িনেয় দা�িরক কায��ম
স�াদন করেছ না, যা অনিভে�ত। সরকাির কােজ তথ� ও �যাগােযাগ �যুি�র সেব�া�ম ব�বহােরর
মাধ�েম জন�শাসেন ��তা ও জবাবিদিহতা আনয়নসহ �ত �সবা �দান িনি�তকরেণর িনিম� ই-নিথ
িসে�মেক ইেতামেধ� বািষ�ক কম�স�াদন চুি�েত অ�ভূ� � করা হেয়েছ। এ িবষেয় সভায় 
আেলাচনাকােল জানা যায় বত� মােন এ �জলার সকল উপেজলা িনব�াহী অিফসােরর কায�ালয়, ই-নিথর
আওতাভূ�। তৎে�ি�েত ই-নিথর মাধ�েম কায��ম পিরচালনা করার িবষেয় মতামত ব�� কেরন। ই-
নিথেত প�জারী/�উেদ�ােগ প�জারীর সংখ�া বতম�ান চলমান ধারাবািহকতা বজায় �রেখ আরও উ�িত
করার জন� সভাপিত সভায় মত �কাশ কেরন। একই সংেগ ই-নিথ িসে�েমর মাধ�েম মািসক �িতেবদন
��রণসহ প�জািরর সংখ�া, িচ�প� উপ�াপন এবং িন�ি�র হার বিৃ� করেত সকল কম�কত� া ও
কম�চারীেক উেদ�াগ �হণ করেত সভায় িনেদ�শনা �দান করা হয়। 

সকল উপেজলাসহ �জলা
কায�ালেয় ই-নিথেত �কান প�
�পি�ং রাখা যােব না এবং ই-
নিথ িসে�েমর মাধ�েমই
মািসক �িতেবদন ��রণসহ
প�জািরর সংখ�া, িচ�প�
উপ�াপন এবং িন�ি�র হার
বিৃ�সহ �উেদ�ােগ প�জারীর
সংখ�া বাড়ােত হেব।

িডিডএলিজ/
অিতির� �জলা
�শাসক (সকল) /
উপেজলা িনব�াহী
অিফসার/সহকারী
কিমশনার (ভূিম)
(সকল)/সহকারী
কিমশনার /উ�মান
সহকারী/
সহকারীব�ৃ



12/2/2019 ডাক (৩) | অিফস ব�ব�াপনা

https://lalmonirhat.nothi.gov.bd 7/9

৭ দা�িরক কায��েম সিচবালয় িনেদ� শমালা-২০১৪ অনসুরণ : নিথ উপ�াপন ও প�সমহূ িন�ি�র
জন� সিচবালয় িনেদ�শমালা-২০১৪ অনসুরণ করা আবশ�ক। সভাপিত িচ�প� �ত িন�ি�র িবষেয়
িনেদ�শনা �দান কেরন। �কান প� দীঘ�িদন �পি�ং না �রেখ �ত িন�ি�র ব�াপাের সকল শাখার
সহকারী কিমশনারগেণর দিৃ� আকষ�ণ করা হয়।

নিথ উপ�াপন ও প�সমহূ
িন�ি�র ��ে� সিচবালয়
িনেদ�শমালা-২০১৪ অনসুরণ
করেত হেব। যথাসমেয় পে�র
কায��ম �হণ করেত হেব। 

িডিডএলিজ/
অিতির� �জলা
�শাসক (সকল) /
উপেজলা িনব�াহী
অিফসার/সহকারী
কিমশনার (ভূিম)
(সকল)/সহকারী
কিমশনার /উ�মান
সহকারী/
সহকারীব�ৃ

৮ সভায় জানা যায় উপেজলা হেত মািসক িরেপাট� -িরটান� অেনকাংেশ িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� না আসায়
িনধ�ািরত সমেয় মািসক �িতেবদন ��রেণ �ায় িবল� হয়। তৎে�ি�েত �িত মােসর ০১ (এক) তািরেখর
মেধ� �জলা অিফেসর সংি�� শাখায় িরেপাট� -িরটান� ��রণ িনি�ত করার িবষেয় সভায় আেলাচনা হয়। 

১। �িত মােসর ০১ (এক)
তািরেখর মেধ� �জলা
অিফেসর সংি�� শাখায়
িরেপাট� -িরটান� ��রণ িনি�ত
করেত হেব।

 ১। িডিডএলিজ/
অিতির� �জলা
�শাসক (সকল)/
ইউএনও (সকল) /
সহকারী কিমশনার
(ভূিম) (সকল)

অতঃপর আর �কান আেলাচনা না থাকায় উপি�ত সকলেক ধন�বাদ জািনেয় সভাপিত সভার সমাি� �ঘাষণা কেরন।
পিরিশ�-ক
�িমক নংনাম ও পদবী (�জ��তার িভি�েত নয়) ম�ব�
১ জনাব বীের� নাথ শম�া, উ�মান সহকারী, এলিজ শাখা
২ জনাব সুভাষ চ� বম�ণ, �ধান সহকারী-কাম িহসাব র�ক, উপঃ ভূিম অিফস, সদর
৩ জনাব �মাঃ রিফ�ল ইসলাম,অিফস সহকারী,�জএম শাখা 
৪ জনাব িসরাজলু হক, �ধান সহকারী-কাম িহসাব র�ক, উপঃ ভূিম অিফস, পাট�াম
৫ জনাব িবমল চ� বম�ণ,�ধান সহকারী-কাম িহসাব র�ক, উপঃ ভূিম অিফস, হাতীবা�া
৬ জনাব পারভীন তােহরা, অিফস সহঃ-কাম-কি�ঃ ম�ুা�িরক, �জনােরল সা�� িফেকট শাখা
৭ নরূ আলম সরকার, অিফস সহকারী,িভিপ শাখা
৮ জনাব আ�ুর রিশদ, উ�মান সহকারী, রাজ� শাখা
৯ জনাব নরু ব� িময়া, অিফস সহকারী,�হ� �ড� শাখা
১০ জনাব �মাঃ �বলােয়ত �হােসন, অিফস সহঃ-কাম-কি�ঃ ম�ুা�িরক, সাধারণ শাখা
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১১ জনাব আফতাব উি�ন,অিফস সহকারী,সহঃ,ইউএনও অিফস, হাতীবা�া
১২ জনাব আব ুহািনফা,অিফস সহঃ-কাম-কি�ঃ ম�ুা�িরক, ��জারী শাখা
১৩ জনাব �শবাল কাি� রায়, �ধান সহকারী, সাধারণ শাখা
১৪ জনাব হীরালাল রায়, উ�মান সহকারী, আর.এম শাখা
১৫ জনাব �মাঃ বিদয়ার রহমান,অিফস সহকারী, তথ� ও এনিজও শাখা         
১৬ জনাব �মাঃ আব ুব�র িসি�ক, ��সার, �রকড� �ম শাখা
১৭ জনাব �মাঃ �শােয়বরু রহমান, উ�মান সহকারী, �নজারত শাখা
১৮ জনাব এস, এম, হাসান, অিফস সহকারী-কাম কি�উটার ম�ুা�িরক, আইিস� শাখা
১৯ জনাব �মাঃ �গালাম �মা�ফা, অিফস সহকারী-কাম কি�উটার ম�ুা�িরক, �গাপনীয় শাখা
২০ জনাব �শেল� নাথ রায়, উ�মান সহকারী, এলএ শাখা
২১ জনাব  িনম�েল� ুবম�ণ, উ�মান সহকারী, সং�াপন শাখা
২২ জনাব জাহাংগীর আলম,সােভ� য়ার,উপঃ ভূিম অিফস,কালীগ�
২৩ জনাব জাহাংগীর আলম , অিফস সহঃ-কাম-কি�ঃ ম�ুা�িরক, উপঃ ভূিম অিফস, আিদতমারী 
২৪ জনাব �পন �মার রায়, অিফস সহকারী-কাম কি�উটার ম�ুা�িরক,�ানীয় সরকার শাখা
২৫ জনাব সু��ামান,একাউনেট� �াক� ,ইউএনও অিফস,পাট�াম
২৬ জনাব  �মাঃ আলমগীর �হােসন,সা�� ঃ সহকারী, ইউএনও অিফস সদর, লালমিনরহাট
২৭ জনাব আরিজনা খাতুন, সা�� ঃ সহকারী, ইউএনও অিফস ,কালীগ� 

 

�মাঃ আব ুজাফর 
�জলা �শাসক

�ারক ন�র: ০৫.৪৭.৫২০০.০০৬.০৮.০১০.১৯.২৬৯ তািরখ: 
০১ িডেস�র ২০১৯

১৬ অ�হায়ণ ১৪২৬

িবতরণ (�জ��তার �মানসুাের নয়) : 
১) উপ পিরচালক, �ানীয় সরকার, �জলা �শাসেকর কায�ালয়, লালমিনরহাট
২) অিতির� �জলা �শাসক (সািব�ক), সািব�ক, �জলা �শাসেকর কায�ালয়, লালমিনরহাট
৩) অিতির� �জলা �শাসক (রাজ�), রাজ�, �জলা �শাসেকর কায�ালয়, লালমিনরহাট
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৪) অিতির� �জলা ম�ািজে�ট, এিডএম, �জলা �শাসেকর কায�ালয়, লালমিনরহাট
৫) সহকারী কিমশনার (ভূিম), সহকারী কিমশনার (ভূিম) এর দ�র, উপেজলা ভূিম অিফস, লালমিনরহাট সদর, লালমিনরহাট
৬) সহকারী কিমশনার (ভূিম), উপেজলা ভূিম অিফস, হাতীবা�া, লালমিনরহাট
৭) সহকারী কিমশনার (ভূিম), সহকারী কিমশনার (ভূিম) এর দ�র, উপেজলা ভূিম অিফস, পাট�াম, লালমিনরহট
৮) সহকারী কিমশনার(ভূিম), উপেজলা ভূিম অিফস, আিদতমারী /কালীগ�,লালমিনরহাট
৯) সহকারী কিমশনার (�গাপনীয়), �গাপনীয় শাখা, �জলা �শাসেকর কায�ালয়, লালমিনরহাট
১০) সহকারী কিমশনার, আইিস� শাখা, �জলা �শাসেকর কায�ালয়, লালমিনরহাট
১১) সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা, �জলা �শাসেকর কায�ালয়, লালমিনরহাট
১২) �নজারত �ডপু� কােল�র, �নজারত শাখা, �জলা �শাসেকর কায�ালয়, লালমিনরহাট
১৩) সহকারী কিমশনার, ��জারী শাখা, �জলা �শাসেকর কায�ালয়, লালমিনরহাট
১৪) �রিভিনউ �ডপু� কােল�র, রাজ� (এসএ) শাখা, �জলা �শাসেকর কায�ালয়, লালমিনরহাট
১৫) সহকারী কিমশনার, জিুডিশয়াল মিু�খানা শাখা, �জলা �শাসেকর কায�ালয়, লালমিনরহাট
১৬) ভূিম অিধ�হণ কম�কত� া (এলএও), ভূিম অিধ�হণ শাখা, �জলা �শাসেকর কায�ালয়, লালমিনরহাট
১৭) সহকারী কিমশনার, রাজ� মিু�খানা (আরএম) শাখা, �জলা �শাসেকর কায�ালয়, লালমিনরহাট
১৮) সহকারী কিমশনার, এনিজও িবষয়ক শাখা, �জলা �শাসেকর কায�ালয়, লালমিনরহাট
১৯) সহকারী কিমশনার, �রকড�  �ম শাখা, �জলা �শাসেকর কায�ালয়, লালমিনরহাট
২০) সহকারী কিমশনার (িজিসও), �জনােরল সা�� িফেকট শাখা, �জলা �শাসেকর কায�ালয়, লালমিনরহাট
২১) সহকারী কিমশনার, �ানীয় সরকার শাখা, �জলা �শাসেকর কায�ালয়, লালমিনরহাট
২২) সহকারী কিমশনার, ব�বসা ও বািণজ� শাখা, �জলা �শাসেকর কায�ালয়, লালমিনরহাট
২৩) সহকারী কিমশনার, �বাসী কল�াণ শাখা , �জলা �শাসেকর কায�ালয়, লালমিনরহাট
২৪) সহকারী কিমশনার, �� �ড� শাখা, �জলা �শাসেকর কায�ালয়, লালমিনরহাট
২৫) �জলা �াণ ও পুনব�াসন কম�কত� া, �াণ ও পুনব�াসন শাখা, �জলা �শাসেকর কায�ালয়, লালমিনরহাট
২৬) সহকারী কিমশনার, তথ� ও অিভেযাগ শাখা, �জলা �শাসেকর কায�ালয়, লালমিনরহাট
২৭) �শাসিনক কম�কত� া, ফরমস এ� ��শনারী শাখা, �জলা �শাসেকর কায�ালয়, লালমিনরহাট
২৮) উপেজলা িনব�াহী অিফসার (সকল), লালমিনরহাট।
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