
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট 

সং াপন শাখা

...

সভাপিত মাঃ আ  জাফর 
 জলা শাসক

সভার তািরখ ২৮/০৮/২০২২ ি .
সভার সময় বলা-৩.০০ ঘ কা।

ান জলা শাসেকর সে লন ক ,লালমিনরহাট।
উপি িত সভায় উপি হত কমকতা/কমচারীগেণর নােমর তািলকা পিরিশ -ক- ত দখােনা হেলা।

িমক নং শাখার নাম গত 
মােসর 

জর

আেলাচ  
মােস াি

মাট আেলাচ  
মােস 

িন ি

মােসর শষ কায িদবেস অিন ম
এক স ােহর অিধক
 অথচ ই স ােহর 

বিশ নেহ

ই স ােহর 
অিধক অথচ
এক মােসর 
বিশ নেহ

এক মােসর অিধক মাট

১ সাধারণ শাখা ১৭ ১৮৯৪ ১৯১১ ১৮৩৭ ৫৭ ০২ ১৫ ৭৪ --
২ সং াপন শাখা  - ২০৪ ২০৪ ২০৪ --  --  --  -- --
৩ নজারত শাখা -- ৩৮৬ ৩৮৬ ৩৮৬ -- --  -- --
৪ ানীয় সরকার শাখা ২৫০ ২৫০ ২৫০ --
৫ রকড ম শাখা -- ৩১ ৩১ ৩১ -- -- -- --

ঐ
খিতয়ােনর 
আেবদন-

-- ৩৪০৩ ৩৪০৩ ৩৪০৩ -- -- -- -- --

৬ জএম শাখা ০২ ৪৩৬ ৪৩৮ ৪৩৭ -- -- ০১ ০১ --
৭ রাজ  শাখা ০১ ৬০ ৬১ ৬০ -- -- ০১ ০১ --
৮ এলএ শাখা -- ২৫ ২৫ ২৫ -- -- -- -- ----
৯ আরএম শাখা -- ৭৫ ৭৫ ৭৫ -
১০ াণ ও নবাসন 

শাখা
- ৩৪ ৩৪ ৩৪ - - - - -

১১ জনােরল 
সা িফেকট শাখা

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

১২ জাির শাখা -- ২০ ২০ ২০ -- -- -- --
১৩ আইিস  শাখা -- -- -- -- -- --
১৪ লাইে ির, ত , 

অিভেযাগ, ফরম  
এ  শনাির ও 
এনিজও শাখা

০১ ২৩ ২৪ ২১ ০৩

মাট

       

        সভার ারে   উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  করা হয়। অিতির  জলা শাসক (সািবক) সভায় াফ সভার
কাযপ  পাঠ কের শানান । অতঃপর এ কােল েরেটর িবিভ  শাখার অিন  িচ  প ািদ ও অ া  িবষয়ািদ িনেয় িব ািরত
আেলাচনা করা হয় ।
১। এক নজের লাই /২০২২ মােস িচ প  াি  ও িন ি র তািলকা :
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২। অিন  িচ পে র িববরণঃ

শাখার নাম কাহার িনকট হেত া ারক নং ও
 তািরখ

শাখায় াি র
তািরখ

সংি
 িবববরণ

হীত কায ম িস া /ম

সাধারন শাখা
ত সরকাির কমচারী

 অ দােনর আেবদন
-- -- ২৪/০৮/২০২২ তািরেখ 

জলা কিম েত ১২  
অ েমাদন হেয়েছ। 

এবং ০৫  আেবদন 
সংেশাধেনর িনিম  
কাগজপ  দািখল 
করার কায ম 

চলমান।

--

২ রাতন কাপেড়র 
আেবদন

-- -- -- রাতন কাপড় 
আমদানীকারক 
িনবাচেনর ৫৭  
আেবদন পাওয়া 

গেছ। যাচাই-বাছাই 
করার লে  সভা 

আহবােনর জ  নিথ 
উপ হাপন করা 

হেয়েছ।
সং াপন শাখা -- -- -- -- -- --
নজারত শাখা -- -- -- -- -- --
ানীয় সরকার 

শাখা
-- -- -- -- -- --

রকড ম 
শাখা

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

আর. এম 
শাখা

রাজ  শাখা ত  অিধদ র,
সং িত িবষয়ক 

ম ণালয়

৪৩.২৩.০০০০.১২২
.১৬.০০৭.২২

৩১/০৫/২২ লালমিনরহাট 
জলার 

আিদতমারী 
উপেজলার ঘল 
আমেল িনিমত 

িগলাবািড় 
ঐিতহািসক 
াচীন মসিজদ 

হেলর িমর 
তফিসল রণ।

সহকারী কিমশনার 
( িম),আিদতমারীর 

িনকট হেত িতেবদন 
াি র িনিম  প  
রণ করা হেয়েছ।

িতেবদন 
পাওয়া যায় 

নাই।

এলএ শাখা -- -- -- -- -- --
জএম শাখা জনাব কাম ল হক 

রাজন
ারক নং-৫৮৪,তািরখ-

২৪/০৫/২২
১২/০৫/২২ গবািদ প র িবট/ 

খাটােলর আেবদন 
তদ  সংেগ।

-- আিদতমারী

াণ ও 
ণবাসন শাখা

-- -- -- -- -- --
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জনােরল 
সা িফেকট 

শাখা

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

জাির শাখা -- -- -- -- --
আইিস  শাখা -- -- -- -- -- --

লাইে ির, 
ত , 

অিভেযাগ, 
ফরম  এ  

শনাির ও 
এনিজও শাখা

জন শাসন ম ণালয় ারক নং-৩৫৮,তািরখ-
০৫/০৬/২২

বই য় সং া আংিশক বই য় 
করা হেয়েছ।

াক
- -- -- উপেজলায় প  দয়া 

হেয়েছ। --

৩। গত সভায় িব ািরত আেলাচনাে  িন  বিণত িস া স হ হীত হয়ঃ

ঃ 
নং

হীত িস া স হ বা বায়নকারী কমকতা/ক প

১ ১। কান উপেজলা হেত িনধািরত তািরেখর মে  িতেবদন পাওয়া না গেল 
তািগদপ  িদেত হেব এবং সংি  উ তন কমকতােক অবিহত করার িস া  হীত 
হয়।
২। েত ক অিফস/শাখায় সকাল ৮.০০টায় হািজরা িনি ত করেত হেব।
৩। নাট অ েমাদেনর পর শাখার ভার া  কমকতা েযাজ  ে  প  জাির 
করেবন।

িডিডএলিজ/ অিতির  জলা শাসক (সকল) / উপেজলা িনবাহী
অিফসার/সহকারী কিমশনার ( িম) (সকল)/সহকারী কিমশনার /

শাসিনক কমকতা/উ মান সহকারী/ সহকারী

২ ১।সকল উপেজলাসহ জলা কাযালেয় ই-নিথেত কান প  পি ং রাখা যােব না 
এবং ই-নিথ িসে েমর মা েমই মািসক িতেবদন রণসহ প জািরর সং া, 
িচ প  উপ াপন এবং িন ি র হার ি  করেত সকল কমকতা ও কমচারীেক 

েয়াজনীয় উে াগ হণ করেত হেব এবং -উে ােগ প জািরর সং া বাড়ােত হেব 
। কান উপেজলা হেত িনধািরত তািরেখর মে  িতেবদন পাওয়া না গেল 
তািগদপ  দান বক অিতির  জলা শাসক (সািবক) বরাবর অ িলিপ দােনর 
িস া  হীত হয়।

িডিডএলিজ/ অিতির  জলা শাসক (সকল) / উপেজলা িনবাহী
অিফসার/সহকারী কিমশনার ( িম) (সকল)/সহকারী কিমশনার /

শাসিনক কমকতা/উ মান সহকারী/ সহকারী

৩ ১। নিথ উপ াপন ও প স হ িন ি র ে  সিচবালয় িনেদশমালা-২০১৪ 
অ সরণ করেত হেব। যথাসমেয় পে র কায ম হণ করেত হেব। 

িডিডএলিজ/ অিতির  জলা শাসক (সকল) / উপেজলা িনবাহী
অিফসার/সহকারী কিমশনার ( িম) (সকল)/সহকারী কিমশনার /

শাসিনক কমকতা/উ মান সহকারী/ সহকারী
৪ ২। অবসর া  কমচারীেদর িবদায় স ধনা অ ান ১৭/০৯/২২ তািরখ রাজ ধবার 

বলা ১১.০০ ঘ কায় জলা শাসক, লালমিনরহাট মেহাদেয়র সে লন কে  
অ ি ত হওয়ার িস া  হীত হয় । িবদায় স ধনা অ ান  ভােব বা বায়েনর 
লে  ০৭(সাত) সদ  িবিশ  ০১  কিম  গঠন করা হয়। উ  কিম  সািবক 
দািয়  পালন করেবন মেম সভায় িস া  হীত হয়। 

অিতির  জলা শাসক (সািবক)/এনিডিস/ শাসিনক 
কমকতা/নািজর/উপ-সহকারী শাসিনক কমকতা (রাজ  শাখা,
জএম শাখা,আর এম শাখা, এল,এ শাখা), অিফস সহ:কাম:কি :

া: জারী শাখা

৫ িত মােসর ০১ (এক) তািরেখর মে  জলা অিফেসর সংি  শাখায় িরেপাট-িরটান 
রণ িনি ত করেত হেব।

িডিডএলিজ/ অিতির  জলা শাসক (সকল)/ ইউএনও (সকল) /
সহকারী কিমশনার ( িম) (সকল)

৬ িত মােস িনিদ  সমেয়র মে  RMS-এ িরেপাট আপেলাড করার িস া  হীত 
হয়।

িডিডএলিজ/ অিতির  জলা শাসক (সকল) / উপেজলা িনবাহী
অিফসার/সহকারী কিমশনার ( িম) (সকল)/সহকারী কিমশনার /

শাসিনক কমকতা/উ মান সহকারী/ সহকারী

৭  এ কাযালেয়র িক  রাতন মালামাল অিফেসর িবিভ  জায়গায় অেকেজা অব হায় 
রেয়েছ। রাতন মালামাল তািলকা  কের িনলােমর িস া  হীত হয়। নজারত ড  কােল র

 অতঃপর আর কান আেলাচনা না থাকায় উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভাপিত সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

পিরিশ -ক
িমক নং নাম ও পদিব ( জ তার িভি েত নয়) ম

১ জনাব মাঃ শাহজাহান আলী, শাসিনক কমকতা, কালীগ , 
২ জনাব র আলম সরকার, উ মান সহকারী, এল ,এ শাখা
৩ জনাব শবাল কাি  রায়, :কম:,পাট াম ইউ এন ও ,অিফস,
৪ জনাব মাঃ জাবায় ল হক আেবদীন, ধান সহকারী, সাধারন শাখা।
৫ জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম, অিফস সহকারী, জ,এম শাখা।
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৬ জনাব মাঃ গালাম মা ফা, অিফস সহকারী-কাম কি উটার া িরক, এলিজ শাখা
৭ জনাব িনমেল  বমণ, উ মান সহকারী, রকড ম শাখা
৮ জনাব মাছাঃ রেহনা বগম, অিফস সহকারী, সং হাপন শাখা
৯ জনাব িজবর রহমান, উ মান সহকারী, আর,এম শাখা
১০ জনাব িহরালাল রায়, অিফস পার, হাতীবা া, ইউ এন ও ,অিফস,
১১ জনাব মা: জামাল হােসন, :কমকতা, ইউ এন ও অিফস, সদর,
১২ জনাব শিহ ল ইসলাম, অিফস সহকারী,আর,এম শাখা
১৩ জনাব জাহা ীর আলম, ধান সহকারী,কালীগ
১৪ জনাব মাহতাব উি ন ধা, এও,আিদতমারী
১৫ জনাব মা: ছালায়মান আলী,অ:সহ:সাধারন শাখা
১৬ জনাব ভাষ চ  ব ণ , ধান সহকারী, হাতীবা া
১৭ জনাব িসরা ল হক, ধান সহ:,সদর,
১৮ জনাব আফতাব উি ন, উপ- সহ: শা:কম, রাজ  শাখা
১৯ জনাব পারভীন তােহরা, অিফস সহ:কাম:কি উটার া:িজিসও শাখা
২০ জনাব আ ল কালাম আজাদ, ওয়ারেলস অপােরটর, াণ শাখা

 

মাঃ আ  জাফর 
জলা শাসক

ারক ন র: ০৫.৪৭.৫২০০.০০৬.০৮.০১০.১৯.৩৫৭ তািরখ: 
০৭ সে র ২০২২

২৩ ভা  ১৪২৯

অ িলিপ সদয় অবগিত /অবগিত ও েয়াজনীয় ব হা হেণর জ  রণ করা হেলা: 
১) উপ-পিরচালক, হানীয় সরকার, লালমিনরহাট।
২) অিতির  জলা শাসক(সািবক/রাজ )/অিতির  জলা ািজে ট,, লালমিনরহাট।
৩) উপেজলা িনবাহী অিফসার, সদর/আিদতমারী/কালীগ /হাতীবা া/পাট াম, লালমিনরহাট
৪) সহকারী কিমশনার ( িম), সদর/আিদতমারী/কালীগ /হাতীবা া/পাট াম,লালমিনরহাট
৫) া ামার, আইিস  শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
৬) সহকারী কিমশনার, আইিস  শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
৭) সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
৮) নজারত ড  কােল র, নজারত শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
৯) সহকারী কিমশনার, জারী শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
১০) জলা াণ ও নবাসন কমকতা, াণ ও নবাসন শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
১১) অিফস সহকারী কাম কি উটার া িরক, ত  ও অিভেযাগ শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
১২) িম অিধ হণ কমকতা (এলএও), িম অিধ হণ শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
১৩) রিভিনউ ড  কােল র, রাজ  (এসএ) শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
১৪) সহকারী কিমশনার (িজিসও), জনােরল সা িফেকট শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
১৫) সহকারী কিমশনার, রাজ  ি খানা (আরএম) শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
১৬) সহকারী কিমশনার, রকড ম শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
১৭) সহকারী কিমশনার, িডিশয়াল ি খানা শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
১৮) সহকারী পিরচালক, ানীয় সরকার শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
১৯) সহকারী কিমশনার, এনিজও িবষয়ক শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
২০) জলা াণ ও নবাসন কমকতা, লালমিনরহাট।
২১) িসএ- -িডিস,লালমিনরহাট।
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জলা শাসক
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