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

রাজ� (এসএ) শাখা

লালমিনরহাট �জলার �রাতন মালামাল/গাছ িনলাম সং�া� �জলা কিম�র সভার কায �িববরণী।

সভাপিত
�মাঃ আ� জাফর 
�জলা �শাসক

সভার তািরখ ২৩/০২/২০২০ ি�.
সভার সময় �বলা-১২.৩০ ঘ�কা।
�ান �জলা �শাসেকর সে�লন ক�, লালমিনরহাট।
উপি�িত ...

�িমক নং উপি�ত কম �কত�ার নাম ও পদবী �া�র
০১ জনাব �হ: রােশ�ল হক �ধান, অিতির� �জলা �শাসক (রাজ�), লালমিনরহাট �া�িরত
০২ জনাব �মাঃ রিফ�ল ইসলাম, উপ-সহকারী �েকৗশলী, পে� িনব �াহী �েকৗশলী, এলিজইিড, লালমিনরহাট �া�িরত
০৩ জনাব শামীমা �লতানাা, সহকারী কিমশনার(�িম), হাতীবা�া, লালমিনরহাট �া�িরত
০৪ জনাব সাইেয়দা ফয়�ে�ছা, �রিভিনউ �ড�� কােল�র, লালমিনরহাট �া�িরত
০৫ জনাব �মাঃ �রননবী, ভার�া� কম �কত�া, সামািজক বনায়ন ও নাস �ারী �িশ�ণ �ক�, লালমিনরহাট। �া�িরত

             উপি�ত সকল সদ�েক �াগত জািনেয় সভার কাজ �� করা হয়। অতঃপর সভাপিতর অ�মিত�েম �রিভিনউ �ড�� কােল�র জানান �য, হাতীবা�া
উপেজলাধীন দইখাওয়া ইউিনয়ন �িম অিফস চ�ের রি�ত ০১ (এক)� মরা ক�ঠাল গাছ িনলােম িব�েয়র িনিম� �কাে� িনলাম ডাক স�� কের িনলাম
সং�া� উপেজলা িমস �কস নং-০৭/২০১৯ সহকারী কিমশনার (�িম), হাতীবা�া এর কায �ালয় হেত পাওয়া �গেছ। সংি�� ক�ঠাল গাছি� িনলােম িব�েয়র জ�
এ কায �ালেয়র ১০ িডেস�র ২০১৯ ি��াে�র ০৫.৪৭.৫২০০.০১.১৩.০০১.১৮.৮৫৭ নং �ারেক �ব �া�েমাদন �দয়া হয়। িতিন আেরা জানান উ� িনলাম �কস�র
দািখল�ত কাগজপ�ািদ পরী�াে� স�ক পাওয়া �গেছ। 

          সভায় উি�িখত িবষেয় িব�ািরত আেলাচনা করা হয়। িবষয়� জন����ণ � িবেবচনা  কের উপেজলা িনলাম িমস �কস নং ০৭/২০১৯ এ হাতীবা�া উপেজলাধীন

দইখাওয়া ইউিনয়ন �িম অিফস চ�ের রি�ত ০১ (এক)� মরা ক�ঠাল গাছ িনলাম ডােক ০৩ (িতন) জন ডাককারী অংশ �হণ কেরণ। উ� ০৩ (িতন) জন
ডাককারীর মে� জনাব �মা: মাহা�বার রহমান, িপং �ত আিম�র রহমান, সাং-�গাতামারী, হাতীবা�া, লালমিনরহাট এর িনলােমর সে��া� দর ৯,০০০/- (নয়
হাজার ) টাকা যা সরকাির ডাক ৫,৭৭৮/- (প�চ হাজার সাতশত আটা�র) টাকার �বশী হওয়ায় িতিন সেব �া� ডাককারী িহসােব �ড়া� অ�েমাদেনর সব �স�ত
িস�া� �হীত হয়। 
 

িস�া� :  ০১।        লালমিনরহাট �জলার হাতীবা�া উপেজলাধীন দইখাওয়া ইউিনয়ন �িম অিফস চ�ের রি�ত ০১ (এক)� মরা ক�ঠাল গােছর সেব �া� িনলাম
ডাক �া�িলত দেরর �চেয় �বিশ হওয়ায় িনলাম িমস �কস নং ০৭/২০১৯ �ড়া� অ�েমাদেনর িনিম� �রিভিনউ �ড�� কােল�র, লালমিনরহাট �েয়াজনীয়
�ব�া �হণ করেবন। 

অত:পর সভায় আর �কান আেলাচ� িবষয় না থাকায় উপি�ত সকল সদ�েক ধ�বাদ �াপেনর মা�েম সভা সমা� করা হয়। 

 

�মাঃ আ� জাফর 
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�জলা �শাসক

�ারক ন�র: ০৫.৪৭.৫২০০.০১৮.৩৪.০০৪.১৯.১৭৩(০৮) তািরখ: 
২৪ �ফ�য়াির ২০২০

১১ ফা�ন ১৪২৬

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) : 
১) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, রং�র
২) িবভাগীয় বন কম �কত�া, রং�র, ।
৩) িনব �াহী �েকৗশলী, এলিজইিড, লালমিনরহাট, ।
৪) উপেজলা িনব �াহী অিফসার, হাতীবা�া, লালমিনরহাট, ।
৫) সহকারী কিমশনার (�িম), হাতীবা�া, লালমিনরহাট, ।
৬) সহকারী কিমশনার, আইিস� শাখা, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, লালমিনরহাট
৭) �গাপনীয় সহকারী (অিফস), �গাপনীয় শাখা, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, লালমিনরহাট
৮) �গাপনীয় সহকারী, রাজ�, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, লালমিনরহাট

 

সাইেয়দা ফয়�ে�ছা 
�রিভিনউ �ড�� কােল�র


