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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
�জলা �শাসেকর কায �ালয়, লালমিনরহাট 

রাজ� (এসএ) শাখা

িবষয় : আ�য়ণ-২ �ক� সং�া� �জলা টা�েফাস � কিম�র সভার কায �িববরণী ।

সভাপিত
আ� জাফর 
�জলা �শাসক

সভার তািরখ ২২ িডেস�র ২০১৯
সভার সময় সকাল- ১০.৪৫ টা ।
�ান �জলা �শাসেকর সে�লন ক�, লালমিনরহাট।
উপি�িত (সভায় উপি�ত ও অ�পি�ত সদ�েদর িববরণী সংেযাজনী-'ক' ও ‘খ’ �ত �দখােনা হেলা)

      উপি�ত সকল সদ�েক �াগত জািনেয় সভার কাজ �� করা হয়। অতঃপর অিতির� �জলা �শাসক (রাজ�)-�ক  গত সভার কায �িববরণী পাঠ
কের �শানােনার জ� বলা হয় এবং িতিন পাঠ কের �শানান । কায �িববরণী েত �কান সংেশাধনী না থাকায় তা সব �স�িত�েম �ঢ়ীকরণ করা হয়।
অত:পর দফািভি�ক িনে�র িবষয়স�েহর আেলাকপাত করা হয় ।

�:নং আেলাচ� িবষয় ও আেলাচনা িস�া� িস�া�
বা�বায়েন

০১ (ক) আ�য়ণ �ক ে�র ��াব ��রণ স�িক �তঃ
আেলাচ� মােস �জলার �কান উপেজলা হেত আ�য়ণ �কে�র ��াব পাওয়া যায়িন ।
বে�াব�েযা� খাসজিম যাচাই বাছাই কের আ�য়ণ �কে�র ��াব ��রেণর জ� অ� েরাধ করা
হয়। তেব এ অিফেস ১৮ এি�ল ২০১৯ তািরেখর ৩২০নং �ারেক ০৫� আ�য়ণ �কে�র ��াব
�ক� পিরচালক, আ�য়ণ �ক� বরাবের ��রণ করা হেয়েছ । ��ািবত আ�য়ণ �ক�স�েহর
ত� িন��প :

উপেজলার নাম আ�য়ণ/�মৗজার নাম দাগ ন�র জিমর পিরমাণ
লালমিনরহাট সদররিত�র ৭২৩৪

৯০৩৬
৭২৯৩
৯০৩৭

০.৭২ একর
০.২৮ একর
১.০০ একর

আিদতমারী নয়ারহাট আ�য়ণ-২ ৬৫৫৯ ও ৬৫৬১০.৫৬ একর
কালীগ� �ে��র ৬৪০১ ও ৬৪০২ ০.৯০ একর
হাতীবা�া �ব � নওদাবাস ৬৭০ ও ৬৭১ ০.৯০ একর
পাট�াম �খং� ২৮৪৩ ১.০১ একর

�য সকল উপেজলায়
িন��ক খাস জিম আেছ
�স সকল উপেজলা হেত
আ�য়ণ �ক � ��াব
��রণ করেত হেব।

উপেজলা িনব �াহী
অিফসার /
�রিভিনউ �ড��
কােল�র/
সহকারী
কিমশনার
(�িম) (সকল)।

০২ আ�য়ণ �ক ে�র উ�য়ন কায ��ম স�িক �তঃ
আ�য়ণ �কে�র সা েথ স�ৃ� সকল সং�া/অিফস �ধানেক আ�য়ণ �ক  ে� �হীত কায ��ম
সং�া� �িত েবদন সভার কমপে� ৩(িতন) কায �িদবস �েব � �দান এবং যথারীিত সভায় উপি�ত
�থ  েক িবষয় স�েহর উপর আেলাচনায় অংশ�হণ করার জ� অ�েরাধ করা হয়। অতঃপর
সং�া/ অিফস িভি�ক আেলাচনা করা হয়।
উপ-পিরচালক, পিরবার পিরক�না িবভােগর �িতেবদন (আবাসন �ক�): নেভ�র/২০১৯
�কে�র

নাম
স�ম

দ�িতর
সং�া

�ায়ী প�িত �হণকারী
দ�িতর সং�া

অ�ায়ী প�িত
�হণকারীর সং�া

স�ণ � অ�ায়ী প�িত
�হণকারীর সং�া

ইে�ক
শন

কপ �ার
�

ইম��া
�

কনডম খাবারবিড়

পিরবার পিরক�না
িবভাগেক আবাসন/
আ�য়ণ/ আ�য়ণ �ক�
(�ফইজ-২)/ আ�য়ণ-২
পিরদশ �ন কের
বসবাসকারী সকল
দ�িতেক পিরবার
পিরক�নার আওতায়
আনা এবং মা ও িশ�র
�া��েসবা িনি�তসহ
বা�িববাহ �িতেরােধর

উপ-পিরচালক,
পিরবার
পিরক�না,
লালমিনরহাট।
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খা�য়া ১৮ ০২ ১১ -- ০১ -- ০২
সাতপাট
কী

৪৫ ০৮ ১১ -- ০৫ -- ১৩

খলাইঘাট ১৫ ০৪ ০৪ -- ১ -- ০৫
চাংড়া-১ ৫ ০২ ০১ -- -- -- ০২
চাংড়া-২ ৯ ০৩ -- -- ০১ -- ০৩
খলাইঘাট ১৫ ০৩ ০৩ -- -- -- ০৯
সাপটানা-
১ ও ২

১২৪ ৩৫ ২৬ - ১ - ৩২

হিরণচড়া ৫৪ ৬ ২৫ - ৩ - ১০
িহরামািন
ক

১২ ২ ২ - - ১ ৬

মদন�র ৪০ ১৫ ০২ - ৫ -- ১১
তা�ক�
লালী

৭৫ ৩৬ ১২ ১ ৫ ১ ৮

�ব �েভলা
বাড়ী

১০ ৫ ২ ১ ১ - ১

কালৈভর
ব

২৭ ১০ ০৪ -- ১ ০১ ৬

বড়িদিঘ ২০ ০৭ ০৩ -- -- -- ৬
উঃবালা
পাড়া

০৬ ০৩  ০১ -- -- ২ -

�ড়া
সার�িব

২৬ ০৭ ০৬ -- -- ১ ৬

পঃ
�বজ�াম

০৭ - ০১ -- ০৪ -- ০১

�গ��িড় ১২ ৪ ৪ - - - ৩
ইসলাম�
র

৩৮ ১১ ১১ ১ ২ -- ১৩

উফারমা
রা

৫৮ ৬ ২২ ৫ ৫ ৫ ৬

বাংলাবা
ড়ী

৫ ১ ৪ - - - -

প:
জগতেবড়

১০ ৫ ২ - - - ৩

নবীনগর ৩৩ ১৪ ৪ ১ - - ১৪
সব �েমাট ৬৬৪ ১৮৭ ১৬১ ৯ ৩৪ ১১ ১৬০
উপ-পিরচালক, পিরবার পিরক�না িবভােগর �িতেবদন (আ�য়ণ �ক�) : নেভ�র/২০১৯
�কে�র

নাম
স�ম

দ�িতর
সং�া

�ায়ী প�িত �হণকারী
দ�িতর সং�া

অ�ায়ী প�িত
�হণকারীর সং�া

স�ণ � অ�ায়ী প�িত
�হণকারীর সং�া

ইে�ক
শন

কপ �ার
�

ইম��া
�

কনডম খাবারবিড়

িশেবর
��

২২ ০৮ ০৫ -- -- - ০৫

সাতপা
টকী

১৭ ০১ ০৭ -- -- ১ ০৪

হাড়ীভা
�া

১৭ ০৪ ০৬ -- ১ ১ ০৩

িবষেয় ল�� রাখেত হেব
এবং অ� কিম�র �িত
সভায় উপ-পিরচালক,
পিরবার পিরক�না
িবভাগ িনয়িমত উপি�ত
�থেক কাগজপ�
উপ�াপন করেবন।
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ব�শদহ ৩৫ ০৬ ১২ -- ৩ -- ০৫
চাংড়া ২৪ ০১ ০৫ -- ৮ -- ১০
�ভলাবা
ড়ী

২৭ ১৩ ০৫ ১ ২ -- ০৪

�বাতলা ১৮ ০৫ ০৪ -- -- -- ০৭
মিহষা�
িড়

১০৭ ২৩ ৩১ ৩ ১৬ - ১৫

জািমর
মাড়ী

১৩৫ -- ৯২ -- -- -- ১০

কািশরা
ম

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

দইখাও
য়া

৪০ -- ২১ -- -- -- ১১

�মাহা�
দ�র

১০ ০৫ ০২ -- -- -- ০৫

�মাট ৪৫২ ৬৬ ১৮৮ ০৪ ৩০ ২ ৭৯

০৩ আ�য়ণ �কে� ঋণ িবতরণ ও আদায় কায ��ম স�িক �তঃ
সভায় আ�য়ণ �কে�র ঋণ িবতরণ ও আদায় স�েক� আেলাচনা হয়। সমাজেসবা িবভাগ সভায়
জানান জািমরবাড়ী, কাশীরাম ও �ভাটমারী আ�য়ণ �ক�, নদী গেভ � িবলীন হওয়ায় এবং ঋণ
�হীতাগণেক �েঁজ না পাওয়ায় �সখােন �কান আদায় �নই। এ িবষেয় ঋণ মও�েফর জ� সংি��
ম�ণালেয় প� ��রণ করা হেয়েছ মেম � সমাজেসবা অিফসার সভায় অবিহত কেরন। তেব
ব�শদহ  ও চাংড়ায় ঋণ আদােয়র �েচ�া অ�াহত আেছ। ঋণ আদােয়র হার �ি�র
�ােথ � সা� �িফেকট মামলা দােয়েরর পরামশ � �দান করা হয়।
সমাজেসবা ক��ক ঋণ �দান কায ��েমর অ�গিত :নেভ�র/২০১৯

�কে�র
নাম

িবতরণ�ত ঋেণর
পিরমাণ

আদায় �যা� অেথ �র
পিরমাণ

চলিত মােস আদােয়র
পিরমাণ

আদায়�ত
ঋেণর

পিরমাণ

আদােয়র
হার

বা�দহ ৩,২৫,০০০/- ৩,৫১,০০০/- ০ ২,৩২,৭৫২/
-

৬৬%

চাংড়া ৩,৭৭,০০০/- ৪,০৭,১৬০/- ০ ১,৭০,৭৫৩/
-

৪২%

উ�র
িশেবর��

১,০০,০০০/- ১,০৮,০০০/- ০ ৬৭,৫৭০/- ৬৩%

জািমরবাড়ী ৮০,০০,০০০/ ৮৬,৪০,০০০/- ০ ১৬,৬১,৭৪২
/-

১৯%

�মাহা�দ�
র

৯৫,০০০/- ১,০২,৬০০/- ০ ৩২,৭৫৭/- ৩০%

�মাট= ৮৮,৯৭,০০০/ ৯৬,০৮,৭৬০/- ০ ২১,৬৫,৫৭৪
/-

২৩%

�জলা সমবায় িবভাগ, লালমিনরহাট ক��ক ঋণ �দান কায ��েমর অ�গিত (আ�য়ণ
�ক�) : নেভ�র/২০১৯
�কে�র নাম িবতরণ�ত ঋেণর পিরমাণবত�মান মােস আদায়আদায়�ত ঋেণর

পিরমাণ
আদােয়র হার 

সাতপাটকী ২২,২৩,১০০/- -- ১৯,৩৪,৯৬৩/-   ৮৭.০০%
হাড়ীভা�া ৫,৬৩,৫০০/- -- ৩,৮৬,৯০৭/- ৬৮.০০%
�ঃেভলাবাড়ী ৬,২৩,০০০/- ৩৭০/- ৫,৬০,৪৯২/- ৮৯.০০%
�ভলাবাড়ী ১২,৬৮,৫০০/- ৯২/- ৯,৭১,৩১৭/- ৭৬.২৪%

সমাজ �সবা ক��ক �দ�
ঋেণর আদায় কায ��ম
�জারদার করেত হেব ।

উপেজলা িনব �াহী
অিফসার/ উপ-
পিরচালক,
সমাজেসবা,
লালমিনরহাট
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�বাতলা ৭,৫০,০০০/- -- ৩,৮৪,৬৮৯/- ৫১.২৯%
কািশরাম ১৮,১৯,০০০/- -- ৭,০৭,০০০/- ৩৮.৮৭%
�ভাটমারী ২৩,৫৪,৫০০/- -- ৭,৬৯,২২০/- ৩২.৬৭%
দই খাওয়া ১৩,৬৯,৫০০/- -- ৫,৬৩,৫৬০/- ৪০.৯০%
�মাট= ১,০৯,৭১,১০০/- ৪৬২/- ৬২,২৭,৫৬১/- ৫৭.০০%
�জলা সমবায় িবভােগর আওতাধীন আ�য়ণ-২ �ক� :নেভ�র/২০১৯

�কে�র নাম িবতরণ�ত ঋেণর
পিরমাণ

আদায়েযা� ঋেণর
পিরমাণ

বত�মান মােস
আদায়

আদােয়র হার
%

চড়েগা��া ১৯,৬৮,,০০০/- ১৯,৬৮,০০০/ ৬,৪৩৯/- ৪৬.৩১%
সাপটানা-২ ১৪,৪৪,০০০/- ১০,৬৪,০০০/- ১,৪৯৫/- ১৮.৪৫%
িহরামািনক ৬,৫৫,০০০/- ১৪,৪৪,০০০/- ১৭,০৫৬/- ৪১.৪৯%
আরািজ �সখ
��র

৩,৭০,০০০/- ৬,৫৫,০০০/- -- ২.৪১%

ধবল �তী -- -- -- ০.০০
�মাট= ৪৪,৩৭,০০০/- ৪৪,৩৭,০০০/- ২৪,৯৯০/- ৩২.০০%
�জলা সমবায় িবভাগ, লালমিনরহাট-এর �িতেবদন (আ�য়ণ) : নেভ�র/২০১৯
�কে�র নাম িবতরণ�ত ঋেণর

পিরমাণ
বত�মান মােস

আদায়
আদায়�ত ঋেণর

পিরমাণ
আদােয়র হার

%
সাতপাটকী-১ ১১,২৩,০০০/- ৯৩/- ৮,২৩,৯০২/- ৭৩.৩৬%
সাতপাটকী-২ ১১,০৪,০৫০/- ৪৬৩/- ৮,০১,৯৬৬/- ৭২.৬০%
খা�য়া ১১,৩৪,৫০০/- -- ৪,৯৯,৭৮০/- ৪৪.০৫%
চাংড়া-১ ৮,১২,০০০/- -- ১,৬৯,৬৭৫/- ২০.৯০%
চাংড়া-২ ৫,৬৪,০০০/- -- ৯৯,৭২৪/- ১৭.৬৮%
খলাইঘাট ৬,৩৯,০০০/- -- ১,৬৩,১০১/- ২৫.৫২%
সর�ামীখলাই
ঘাট

৫,৫৩,৫০০/- -- ২,৫৪৯/- ০.৪৬%

সাপটানা-১ ১৩,৭৫,০০০/- ৬,০৮০/- ৪,৪২,৭৯৬/- ৩১.৭৬%
হিরনচড়া ১০,৬০,৫০০/- -- ১৭,১৪৭/- ১.৬২%
মদন�র ১১,৬০,০০০/- -- ৬,৯৩,৩১৬/- ৫৯.৭৭%
তা�ক �লালী ৯,৭৪,৫০০/- ৪৬৩/- ২,৭৮,৩২০/- ২৮.৫১%
উঃ বালাপাড়া ৪,৩২,৫০০/- -- ২,৬৪,৪৩৭/- ৬১.১৪%
কাল �ভরব ৭,৬৭,৫০০/- -- ৪,৫৬,১২৩/- ৫৯.৪৩%
বড়দীিঘ ৯,৮৭,০০০/- ৪,১৬৭/- ৬,৫৫,১১৬/- ৬৫.৯৫%
মিহষা�িড় ১২,৪১,৫০০/- ১৪,৮৭০/- ৩,৮৮,১৮৩/- ৩০.০৭%
পঃ �বজ�াম ৪,২৩,০০০/- -- ২,৫৩,৫৯১/- ৫৯.৯৫%
�গ��িড় ৬,৫১,০০০/- -- ২,৯৭,৯৪৮/- ৪৫.৭৭%
আঃ জ�ার ৬,৯৩,৫০০/- -- ৪,৯২,৬৭১/- ৭১.০৪%
পঃ জগৎেবড় ৪,১০,০০০/- -- ৮৭,৯৮৫/- ২১.৪৬%
�মাট= ১,৬১,০৬,০৫০/- ২৬,১৩৬/- ৬৮,৬৬,৪২৯/ ৪৪.০০%
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০৪ আ�য়ণ �কে�র �িবধােভাগীেদর ও �া�� িবষয়ক কায ��ম স�িক �তঃ
আ�য়ণ �কে�র সকল �উবওেয়ল এর আেস �িনক পরী�া কের �উবওেয়লস�হ মািক�ং করাসহ
�জলার �েত�ক আ�য়েণ �াপন�ত নল�প সং�া/নল�প�েলার সচল ও অচল সং�াসহ ন�ন
নল�প �াপন এবং অচল নল�পস�হ �মরামেত �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� জন�া��
িবভাগেক অ�েরাধ করা হয় ।
িনব �াহী �েকৗশলী, জন�া�� িবভােগর �িতেবদনঃ নেভ�র/২০১৯
উপেজ
লার
নাম

�ািপত
�লি�েনর

সং�া (�)

�বহার
উপেযাগী
�লি�েনর

সং�া (�)

�বহার
অ�পেযাগী
�লি�েনর

সং�া (�)

�বহার অ�পেযাগী
�লি�ন স�হ �মরামেতর
স�া� �য় (ল� টাকায়

�ািপত
নল�েপর
সং�া
(�)

�বহার
অ�পেযাগী
নল�েপর
সং�া (�)

২ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১১
সদর ৪২৪ ২৭০ ১৫৪ ২.৩১ ৯০ ৪৪
আিদ
তমা
ির

৯২ ৪২ ৫০ ১.২ ২৪ ১৭

কালী
গ�

৩৮৭ ২০৭ ১৮০ ১৮ ৭৬ ৩৮

হাতী
বা�া

৪৪ ৩০ ১৪ ০.৭৫ ৪৯ ১৯

পাট�া
ম

৪০১ ৩৫৫ ৪৬ ০.৪৬ ১২০ ৩৮

�মাট
=

১৩৪৮ ৯০৪ ৪৪৪ ২২.৭২ ৩৫৯ ১৫৬

আ�য়ণ �কে�র �া�� �সবার মািসক �িতেবদন: নেভ�র/২০১৯ 

উপেজলার
নাম

গভ�বতী
মিহলার সং�া

িবিসিজ �িব �রাগীর
সং�া এনিসিড িচিকৎসা �া�

�রাগীর সং�া
ফাইেলিরয়া

�রাগীর সং�াANC
-1

AN
C-2

ল�
মা�া

অ
জ�ন

সদর ০৬ ০৫ ০৪ ০৪ ০১ ২০ ০৯
আিদতমা
রী

০০ ০১ ০০ ০০ ০০ ০৬ ০৪

কালীগ� ০৩ ০২ ০১ ০১ ০১ ৩৩ ০৮
হাতীবা�া ০০ ০১ ০০ ০০ ০০ ০৬ ০৩
পাট�াম ০২ ০০ ০২ ০২ ০১ ০৫ ০২
সব �েমাট= ১১ ০৯ ০৭ ০৭ ০৩ ৭০ ২৬

(১) এ �জলার �েত�ক
আ�য়েণ �াপন�ত
নল�েপর সং�া/
নল�প�েলার সচল ও
অচল সং�াসহ ন�ন
নল�প �াপেনর ত�
আগামী সভার �েব � এ
অিফেস দািখল করেত
হেব ।

িনব �াহী
�েকৗশলী,
জন�া��
�েকৗশল
অিধদ�র।

০৫ আ�য়ণ �কে�র নাম ফলক �াপনঃ
(১) অিতির� �জলা �শাসক (রাজ�) মাননীয় �ধানম�ীর িনেদ �শনা অ�যায়ী “আ�য়েণর
অিধকার �শখ হািসনার উপহার'' ��াগান� ��ণ�ব �ক �িত� আ�য়ণ �কে� সাইনেবাড � এবং
�েযাজ� ��ে� (�চকবিহ/ক�িলয়ত দিলেল) �বহােরর �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর অ�েরাধ
জানােনা হয়।

��াগান� ��েণর
�েয়াজনীয় �ব�া �হণ
করেত হেব।

উপেজলা িনব �াহী
অিফসার ও
সহকারী
কিমশনার (�িম)
(সকল)।
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০৬ �িশ�ণ সং�া�ঃ
  (২) �িত� আ�য়ণ �কে�র �িবধােভাগীেদরেক অ�িবহীন িভিডিপ �মৗিলক �িশ�ণ িবষেয়
িব�ািরত আেলাচনার পর �জলা আনসার �াটািলয়ন উপ-অিধনায়ক ও অিধনায়ক,
লালমিনরহাটেক িভিডিপ �মৗিলক �িশ�ণ �দয়ার অ�েরাধ জানােনা হয়।

আ�য়ণ �কে�র
�িবধােভাগী-�দরেক
(��ষ ও মিহলা)
আনসার ও িভিডিপ
�মৗিলক �িশ�ণ �দান
িনি�ত করেত হেব।

�জলা কমা��া�
আনসার ও
িভিডিপ,
লালমিনরহাট/
উপেজলা িনব �াহী
অিফসার/
সহকারী
কিমশনার (�িম)
(সকল),
লালমিনরহাট

০৭ �িষ সং�া�ঃ
(৩) আ�য়ণ �কে�র �িবধােভাগীেদরেক বসতবাড়ীর পাে�� সবিজ ও মসলা জাতীয় ফসল
চােষর িবষেয় উ��করেণর জ� উপ-পিরচালক, �িষ স�সারণ িবভাগ, লালমিনরহাটেক
অ�েরাধ জানােনা হয়।

আ�য়ণ �কে�র
�িবধােভাগী-�দরেক
বসতবাড়ীর পাে�� সবিজ
ও মসলা জাতীয় ফসল
চােষর উে�াগ �হণ
করেত হেব।

উপ-পিরচালক,
�িষ স�সারণ
িবভাগ/ উপেজলা
িনব �াহী অিফসার/
সহকারী
কিমশনার (�িম)
(সকল),
লালমিনরহাট

০৮ মৎ� চাষ সং�া�ঃ 

(৪) সাতপাটকী আ�য়ণ �কে�র ��ের মাছ চােষর জ� �জলা মৎ� অিফসার ও �জলা সমবায়
অিফসার �যৗথ তদ� কের আগামী সভার �েব � এক� �িনিদ �� ��াব ��রেণর িবষেয় সভায়
আেলাচনা হয় ।

সাতপাটকী আ�য়ণ
�কে�র ��ের মাছ
চােষর জ� �জলা মৎ�
অিফসার ও �জলা
সমবায় অিফসার �যৗথ
তদ� কের আগামী
সভার �েব � এক�
�িনিদ �� ��াব দািখল
করেবন।

�জলা মৎ�
অিফসার ও
�জলা সমবায়
অিফসার,
লালমিনরহাট।

০৯ প�পালন সং�া�ঃ
(৫)আ�য়ণ �কে�র �িবধােভাগীেদর গবািদ প�পালেনর িবষেয় িব�ািরত আেলাচনার পর �জলা
�াণী স�দ কম �কত�ােক এ িবষেয় পদে�প �হেণর পরামশ � �দান করা হয়।

আ�য়ণ �কে�র
�িবধােভাগীেদর গবািদ
প�পালেনর িবষেয়
�েয়াজনীয় পদে�প
�হণ করেত হেব।

�জলা �াণী
স�দ কম �কত�া,
লালমিনরহাট।

১০ িশ�া সং�া�ঃ
(৬) আ�য়ণ �কে�র �িবধােভাগীেদর স�ান �েল যায় িকনা িব�ািরত আেলাচনার পর �জলা
�াথিমক িশ�া অিফসার/�জলা িশ�া অিফসার, লালমিনরহাটেক এ িবষেয় পদে�প �হণ করা
এবং �জলা �াথিমক িশ�া অিফসার/ �জলা িশ�া অিফসােরর �িতিনিধেক িনয়িমত সভায়
উপি�ত থাকার জ� অ�েরাধ করা হয়।

আ�য়ণ �কে�র
�িবধােভাগীেদর িশ�ার
িবষেয় �েয়াজনীয়
পদে�প �হণ করেত
হেব।

�জলা �াথিমক
িশ�া অিফসার/
�জলা িশ�া
অিফসার,
লালমিনরহাট।
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১১ িব��ৎ সংেযাগ সং�া�ঃ
(৭)সভায়  �কান �কান আ�য়ণ �কে� িব��ৎ সংেযাগ �নই এ িবষেয় সভায় িব�ািরত আেলাচনা
করা হয়। আেলাচনাে� �য সকল আ�য়ণ �কে� িব��ৎ সংেযাগ �নই �স সকল আ�য়ণ �কে�র
তািলকা আগামী সভার �েব � �জলা অিফেস ��রণ করার জ� অ�েরাধ করা হয় এবং
িব��ৎিবহীন আ�য়ণ �ক�স�েহ িব��ৎ সংেযােগর �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করা এবং �িড়�াম-
লালমিনরহাট প�ী িব��ৎ সিমিত, লালমিনরহাট এর �িতিনিধেক িনয়িমত সভায় উপি�ত
থাকার জ� অ�েরাধ করা হয়।

ক) �য সকল আ�য়ণ
�কে� িব��ৎ সংেযাগ
�নই তার তািলকা
আগামী সভার �েব � এ
অিফেস ��রণ করেত
হেব 
খ)িব��ৎ
িবহীন আ�য়ণ
�ক�স�েহ িব��ৎ
সংেযােগর �েয়াজনীয়
�ব�া �হণ করেত হেব
।

উপেজলা িনব �াহী
অিফসার/
সহকারী
কিমশনার (�িম)
(সকল)/ �জলা
সমবায়
অিফসার,
লালমিনরহাট/
�ড�� �জনােরল
�ােনজার,
�িড়�াম-
লালমিনরহাট
প�ী িব��ৎ
সিমিত,
লালমিনরহাট।

১২ বা� িববাহ �িতেরাধ সং�া�ঃ
(৮) আ�য়ণ �কে�র �িবধােভাগীেদর দির�তা ও অসেচতনতার কারেন বা� িববােহর �েকাপ
�ব �বশী। �তরাং বা� িববাহ যােত না হেত পাের �স িবষেয় সকলেক সজাগ ও �সা�ার থাকার
জ� অ�েরাধ করা হয়।

আ�য়ণ �কে� বা�
িববাহ বে� পদে�প
�হণ করেত হেব।

উপেজলা িনব �াহী
অিফসার/
সহকারী
কিমশনার (�িম)
(সকল)/ �জলা
মিহলা িবষয়ক
কম �কত�া,
লালমিনরহাট।

১৩ আয়বধ �ক কায ��মঃ
(৯) উপ-পিরচালক, �ব উ�য়ন কম �কতােক লালমিনরহাট আ�য়ণ �কে�র �িবধােভাগীেদরেক
আয়বধ �ক �িশ�ণ �দওয়ার জ� অ�েরাধ করা হয়।

আ�য়ণ �কে�র
�িবধােভাগীেদরেক
আয়বধ �ক �িশ�েণর
�ব�া �হণ করেত
হেব।

উপেজলা িনব �াহী
অিফসার/
সহকারী
কিমশনার (�িম)
(সকল)/ �জলা
�ব উ�য়ন
কম �কতা,
লালমিনরহাট।

সভায় আর �কান আেলাচ� িবষয় না থাকায় উপি�ত সকলেক ধ�বাদ  জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষণা করা হয়।

 

আ� জাফর 
�জলা �শাসক

�ারক ন�র: ০৫.৪৭.৫২০০.০১৮.০১.০০৬.১৯.১১৪৫(৪৫) তািরখ: 
১০ জা�য়াির ২০২০

২৬ �পৗষ ১৪২৬

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) : 
১) মি�পিরষদ সিচব, মি�পিরষদ সিচব, মি�পিরষদ িবভাগ 
২) সিচব, �িম ম�ণালয়
৩) সিচব, পিরক�না ম�ণালয়, ।
৪) িসিনয়র সিচব, �েয �াগ �ব�াপনা ও �াণ ম�ণালয়
৫) সিচেবর একা� সিচব, সিচেবর দ�র, পিরেবশ, বন ও জলবা� পিরবত�ন ম�ণালয়
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৬) সিচব, প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ
৭) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, রং�র
৮) �ধানম�ীর একা� সিচব, �ধানম�ীর কায �ালয়, ঢাকা , ।
৯) পিরচালক, পিরচালক - ৪, �ধানম�ীর কায �ালয়
১০) একা� সিচব, �� সিচব এর দ�র, �ধানম�ীর কায �ালয়
১১) �ক� পিরচালক, আ�য়ণ �ক�
১২) একা� সিচব, সিচব এর দ�র, �ধানম�ীর কায �ালয়
১৩) �িলশ �পার, �িলশ �পােরর কায �ালয়, লালমিনরহাট
১৪) ৬৬ পদািতক িডিভশন, রং�র �সনািনবাস,রং�র, ।
১৫) িসিভল সাজ�ন, �জলা িসিভল সাজ�েনর কায �ালয়, লালমিনরহাট
১৬) উপপিরচালক , �িষ স�সারণ অিধদ�র, লালমিনরহাট
১৭) �জলা মৎ� কম �কত�া, �জলা মৎ� কম �কত�ার কায �ালয়, লালমিনরহাট
১৮) �জলা �ািণস�দ অিফসার, �জলা �ািণস�দ কায �ালয়, লালমিনরহাট
১৯) িনব �াহী �েকৗশলী, িনব �াহী �েকৗশলীর কায �ালয়, এলিজইিড, লালমিনরহাট
২০) িবভাগীয় বন কম �কত�া, রং�র, ।
২১) উপ পিরচালক, �জলা পিরবার পিরক�না কায �ালয়, লালমিনরহাট
২২) উপপিরচালক, বাংলােদশ প�ী উ�য়ন �বাড � (িবআরিডিব), লালমিনরহাট �জলা
২৩) �জলা �াথিমক িশ�া অিফসার, �জলা �াথিমক িশ�া অিফস, লালমিনরহাট
২৪) উপ পিরচালক, �জলা সমাজেসবা কায �ালয়, লালমিনরহাট
২৫) �জলা সমবায় কম �কত�া , �জলা সমবায় অিফস, লালমিনরহাট
২৬) �জলা �াণ ও �ন �বাসন কম �কত�া, লালমিনরহাট, ।
২৭) �জলা মিহলা িবষয়ক কম �কত�া, �জলা মিহলা িবষয়ক কম �কত�ার কায �ালয়,লালমিনরহাট
২৮) উপপিরচালক, উপপিরচালেকর কায �ালয়, �ব উ�য়ন অিধদ�র,লালমিনরহাট
২৯) িনব �াহী �েকৗশলী, জন�া�� �েকৗশল অিধদ�র, লালমিনরহাট
৩০) �জলা কমা��া�, �জলা কমা��া� এর দ�র, �জলা আনসার ও িভিডিপ কায �ালয়, লালমিনরহাট
৩১) সহকারী কিমশনার(�িম),সদর/আিদতমারী/কালীগ�/হাতীবা�া/পাট�াম, লালমিনরহাট, ।
৩২) সহকারী কিমশনার, আইিস� শাখা । কায �িববরণী� ওেয়ব সাইেট �কােশর অ�েরাধ করা হেলা ।
৩৩) সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, লালমিনরহাট
৩৪) �গাপনীয় সহকারী (অিফস), �গাপনীয় শাখা। ইহা �জলা �শাসক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ� ।
৩৫) �গাপনীয় সহকারী, রাজ� �গাপনীয় শাখা । ইহা অিতির� �জলা �শাসক(রাজ�) মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�
৩৬) উপেজলা িনব �াহী অিফসার (সকল), লালমিনরহাট।

 

মাহ�ব আলম মাহ�ব 
�রিভিনউ �ড�� কােল�র


