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ারক ন র: ০৫.৪৭.৫২০০.০০৬.০৮.০১০.১৯.৯০ তািরখ: 
১৬ মাচ ২০২০

২ চ  ১৪২৬

িবষয়: মািসকমািসক  াফাফ  সভারসভার  নািটশনািটশ  দানদান।।

           
         আগামী ২২-০৩-২০১৯ ি . বলা ০৩.০০ ঘিটকায় জলা শাসক, লালমিনরহাট মেহাদেয়র সে লন কে   ফ য়াির/২০২০
মােসর াফ সভা অ ি ত হেব। উ  সভায় যথাসমেয় উপি ত থাকার জ  অ েরাধ করা হেলা। উে খ  য, িন বিণত ২িট ছেক পি ডং
িচিঠপ  এবং দীঘ পি ডং পে র িববরণ আগামী ১৮-০৩-২০১৯ ি . িবকাল ৩.০০ টার মেধ  সং াপন শাখায় দািখল করেত িনেদিশত
হেয় অ েরাধ করা হেলা। 
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সদয অবগিত ও েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ ঃ
১) া ামার, আইিসিট শাখা, জলা শাসেকর 
কাযালয়, লালমিনরহাট
২) সহকারী কিমশনার (ভূিম), উপেজলা ভূিম অিফস, 
সদর/আিদতমারী/কালীগ /হাতীবা া/পাট াম।
৩) নজারত ডপুিট কােল র, নজারত শাখা, জলা 

শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
৪) ভূিম অিধ হণ কমকতা (এলএও), ভূিম অিধ হণ 
শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
৫) রিভিনউ ডপুিট কােল র, রাজ  (এসএ) শাখা, 
জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট

৬) সহকারী কিমশনার (িজিসও), জনােরল 

জনাব মা. ছাইেয় র রহমান খান
শাসিনক কমকতা

১



সািটিফেকট শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, 
লালমিনরহাট
৭) সহকারী কিমশনার ( গাপনীয়), গাপনীয় শাখা, 
জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট

৮) সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা, জলা 
শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট

৯) সহকারী কিমশনার, ফরমস এ ড শনারী শাখা, 
জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট

১০) সহকারী কিমশনার, রাজ  মিু খানা (আরএম) 
শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
১১) সহকারী কিমশনার, রকড ম শাখা, জলা 

শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
১২) সহকারী কিমশনার, জুিডিশয়াল মিু খানা শাখা, 
জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট

১৩) সহকারী কিমশনার, তথ  ও অিভেযাগ শাখা, 
জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট

১৪) সহকারী কিমশনার, জারী শাখা, জলা 
শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট

১৫) সহকারী কিমশনার, ানীয় সরকার শাখা, জলা 
শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট

১৬) সহকারী া ামার, জলা শাসেকর কাযালয়, 
লালমিনরহাট। নািটশিট জলা শাসক মেহাদেয়র 
ওেয়ব সাইেট দওয়ার জ  অ েরাধ জানােনা হেলা।
১৭) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), 
লালমিনরহাট।

ারক ন র: ০৫.৪৭.৫২০০.০০৬.০৮.০১০.১৯.৯০/১(৫) তািরখ: ২ চ  ১৪২৬
১৬ মাচ ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) উপ পিরচালক, ানীয় সরকার, জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
২) অিতির  জলা শাসক (রাজ ), রাজ , জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
৩) অিতির  জলা শাসক (সািবক), সািবক, জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
৪) অিতির  জলা ম ািজে ট, এিডএম, জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
৫) িসএ-টু-িডিস, লালমিনরহাট। ইহা মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ।
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