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নািটশ

িবষয়: জলাজলা  রাজরাজ   সে লেনরসে লেনর  নািটশনািটশ

লালমিনরহাট জলার ফ য়াির/২০২০ মােসর সভা আগামী ২৩ ফ য়ূাির ২০২০ িনে া  সময়সূচী মাতােবক জলা
শাসক মেহাদেয়র সে লন কে  পযায় েম অ ি ত হেব । সংি  সদ গণেক িনধািরত তািরখ ও সমেয় উপি ত

থাকার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।
িমক নং আেলাচ সূিচ সময়সূচী

১

রাজ  সে লনঃ
১.     হাট-বাজার পিরেফরী সং া ।
২.     ভিূম উ য়ন কেরর দাবী ও আদায় সং া ।
৩.     ভিূম মামলা সং া ।
৪.      র ট-সািটিফেকট মামলার অ গিত।
৫.      নাম খািরজ মামলার অ গিত।
৬.      লালমিনরহাট জলার জিরপ কায েমর অ গিত।
৭.      িপ.িড.আর.এ া  মামলা সং া ।
৮.      পরুাতন মালামাল ও গাছ িনলাম সং া  কিমিটর সভা। 
৯.       ভিূম অিফস মরামত/িনমাণ সং া ।
১০.      িবিবধ।

বলা- ১১.১৫ টায়।

১৩-২-২০২০

সাইেয়দা ফয়জেু ছা
রিভিনউ ডপিুট কােল র

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল ( জ তার মা সাের নয়)): 
১) চয়ারম ান, চয়ারম ন এর দ র, ভিূম সং ার বাড
২) াশনাল েজ  ডাইের র, আদশ াম ক -২, িপএমইউ,নীলে ত,বাবপুরুা,ঢাকা , ।
৩) জানাল সেটলেম ট অিফসার, জানাল সেটলেম ট অিফস, রংপরু
৪) পিুলশ পার, পিুলশ পােরর কাযালয়, লালমিনরহাট
৫) উপ-ভিূম সং ার কিমশনার , উপ-ভিূম সং ার কিমশনার রংপরু িবভাগ, রংপরু
৬) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), লালমিনরহাট।
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৭) উপপিরচালক , কিৃষ স সারণ অিধদ র, লালমিনরহাট
৮) িবভাগীয় বন কমকতা,রংপরু, ।
৯) সহকারী কিমশনার(ভিূম),সদর/আিদতমারী/কালীগ /হাতীবা া/পাট াম,লালমিনরহাট।
১০) িনবাহী েকৗশলী, গণপতূ িবভাগ, লালমিনরহাট
১১) জলা সমবায় কমকতা , জলা সমবায় অিফস, লালমিনরহাট
১২) িনবাহী েকৗশলী, িনবাহী েকৗশলীর কাযালয়, এলিজইিড, লালমিনরহাট
১৩) উপপিরচালক, বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড (িবআরিডিব), লালমিনরহাট জলা
১৪) জলা রিজ ার , জলা রিজ ােরর কাযালয়, লালমিনরহাট
১৫) তথ  অিফসার, তথ  অিফসােরর দ র, জলা তথ  অিফস, লালমিনরহাট
১৬) ভিূম অিধ হণ কমকতা (এলএও), ভিূম অিধ হণ শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
১৭) সহকারী কিমশনার, রাজ  মিু খানা (আরএম) শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
১৮) সহকারী কিমশনার, রকড ম শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
১৯) সহকারী কিমশনার, সং াপন শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
২০) সহকারী েকৗশলী, রাজ  (এসএ) শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
২১) নজারত ডপিুট কােল র, নজারত শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
২২) সহকারী কিমশনার, আইিসিট শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
২৩) জলা াণ ও পনূবাসন কমকতা, লালমিনরহাট , ।
২৪) সহকারী সেটলেম ট অিফসার,সদর/আিদতমারী/কালীগ /হাতীবা া/পাট াম,লালমিনরহাট, ।
২৫) সরকির কৗশলী/িভিপ কৗশলী/এিজিপ/িহসাব ত াধায়ক(রাজ ), লালমিনরহাট, ।
২৬) সাব- রিজ ার,সদর/আিদতমারী/কালীগ /হাতীবা া/পাট াম,লালমিনরহাট, ।
২৭) ওয়াকফ পিরদশক, ওয়াকফ পিরদশেকর কাযালয়, মা াসা রাড, রংপরু , ।
২৮) কম িচ সংগঠক, আরিডআরএস, লালমিনরহাট, ।
২৯) কা নেগা, সদর/আিদতমারী/কালীগ /হাতীবা া/পাট াম,লালমিনরহাট, ।
৩০) গাপনীয় সহকারী (অিফস), গাপনীয় শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
৩১) গাপনীয় সহকারী, রাজ , জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
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