
সমৃ  লালমিনরহাট

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট 

জিুডিশয়াল মিু খানা শাখা 
www.lalmonirhat.gov.bd

সমৃ  লালমিনরহাট

ন র ০৫.৪৭.৫২০০.০২৪.০৭.০০১.১৬.১১১০ তািরখ 
৩০ নেভ র ২০১৯

১৫ অ হায়ণ ১৪২৬

গণিব ি

এত ারা লালমিনরহাট জলার বধ আে য়া  ব বহারকারী ব ি / িত ানসমেূহর অবগিতর জ  জানােনা যাে
য, লালমিনরহাট জলা ম ািজে িস হেত ই কতৃ বধ আে য়া সমহূ ২০২০ সােলর জ  িন বিণত ােন

অিফস চলাকালীন সমেয়  নবায়ন করা হেব। নবায়ন িফ, নবায়েনর তািরখ ও ান িন বিণত ছক িতনিটেত
অ ভু  করা হেলা।
(ক) নবায়ন িফ :

িমক 
ন র

অে র ধরণ নবায়ন িফ

১ িপ ল ও িরভলবার ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা ও ১৫% ভ াট
২ একনলা ব ক, দানলা ব ক, শটগান ও 

রাইেফল
৫,০০০/- (পঁাচ হাজার) টাকা ও ১৫% ভ াট

৩ িডিলং লাইেস  ও মরামিত লাইেস ২০,০০০/- (িবশ হাজার) টাকা ও ১৫% 
ভ াট

৪ সফ িকিপং লাইেস ৫,০০০/- (পঁাচ হাজার) টাকা ও ১৫% ভ াট

(খ) নবায়েনর তািরখ ও ান :

উপেজলার নাম নবায়েনর তািরখ নবায়ন িফ জমা দয়ার 
কাড

ভ াট জমা দয়ার কাড নবায়েনর ান

কালীগ ১৭ িডেস র 
২০১৯

১-২২১১-০০০০-১৮৫৯ ১-১১৩৩-০০১৫-০৩১১ উপেজলা 
িনবাহী 
অিফসােরর 
কাযালয়, 
কালীগ ।

হাতীবা া ১৮ িডেস র 
২০১৯

১-২২১১-০০০০-১৮৫৯ ১-১১৩৩-০০১৫-০৩১১ উপেজলা 
িনবাহী 
অিফসােরর 
কাযালয়, 
হাতীবা া।

১



পাট াম ১৯ িডেস র 
২০১৯

১-২২১১-০০০০-১৮৫৯ ১-১১৩৩-০০১৫-০৩১১ উপেজলা 
িনবাহী 
অিফসােরর 
কাযালয়, 
পাট াম।

আিদতমারী ও 
লালমিনরহাট সদর

২৪ িডেস র 
২০১৯

১-২২১১-০০০০-১৮৫৯ ১-১১৩৩-০০১৫-০৩১১ জ, এম শাখা, 
জলা 
শাসেকর 

কাযালয়, 
লালমিনরহাট।

লালমিনরহাট সম  
জলা

২৫ িডেস র হেত 
৩১ িডেস র ১-২২১১-০০০০-১৮৫৯ ১-১১৩৩-০০১৫-০৩১১

জ, এম শাখা, 
জলা শাসেকর 

কাযালয়, 
লালমিনরহাট।

(গ) নবায়নকারী কমকতার নাম ও মাবাইল ন র :

িমক নং উপেজলার নাম নবায়নকারী কমকতার নাম ও পদবী মাবাইল ন র
১ কালীগ জনাব মাঃ রিবউল হাসান (১৬৮৯৮), উপেজলা 

িনবাহী অিফসার, কালীগ , লালমিনরহাট।
০১৭৩৩-৩০০২১৩

২ হাতীবা া জনাব সািমউল আিমন (১৭০৪৭),উপেজলা িনবাহী 
অিফসার, হাতীবা া, লালমিনরহাট।

০১৭৩৩-৩০০২১৪

৩ পাট াম জনাব দীপক মার দব শমা (১৭৫৮১), সহকারী 
কিমশনার (ভূিম), পাট াম, লালমিনরহাট।

০১৭৩৩-৩০০২১৫

৪ আিদতমারী ও 
লালমিনরহাট সদর

জনাব মাহববু আলম মাহববু (১৮৬৭৬), সহকারী 
কিমশনার, জুিডিসয়াল মিু খানা, লালমিনরহাট।

০১৭২৩-৯৭৯৭৬৭

   ৫ লালমিনরহাট সম  
জলা

জনাব মাহববু আলম মাহববু (১৮৬৭৬), সহকারী 
কিমশনার, জুিডিসয়াল মিু খানা, লালমিনরহাট। 

০১৭২৩-৯৭৯৭৬৭

নবায়নকােল সংি  আে য়া  দশন করেত হেব। আে য়া  থানা/ সফ িকিপং লাইেস ধারী িত ােন জমা
থাকেল জমাদান স িকত হালনাগাদ তথ  (রিশদসহ) উপ াপন করেত হেব। লাইেস ধারীর জাতীয়
পিরচয়প /জ িনব ন সনেদর মলূ কিপ দশন করেত হেব।

৩-১২-২০১৯

মাঃ আব ুজাফর
জলা ম ািজে ট

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িসিনয়র সিচব, জনিনরাপ া িবভাগ
২) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রংপরু

২



৩) িব  জলা ম ািজে ট (সকল)
৪) পিুলশ পার, জলা িবেশষ শাখা, পিুলশ পােরর কাযালয়, লালমিনরহাট
৫) অিতির  জলা শাসক (সািবক), সািবক, জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
৬) অিতির  জলা ম ািজে ট, এিডএম, জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
৭) অিতির  জলা শাসক (রাজ ), রাজ , জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
৮) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), লালমিনরহাট। তঁােক তঁার উপেজলার সংি  আে য়া
লাইেস ধারীগণেক ধায তািরখ ও সমেয় আে য়া  ও লাইেস সহ উপি ত থেক নবায়ন করার িবষেয়
ব াপক চােরর েয়াজনীয় ব ব া হণ এবং িরত ----------------িট নািটশ াপেকর অনূ েল
জারীর েয়াজনীয় ব ব া হণ পবূক জারীর িতেবদন রেণর জ  অ েরাধ করা হেলা।
৯) নজারত ডপিুট কােল র, নজারত শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
১০) সহকারী কিমশনার, আইিসিট শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
১১) া ামার, আইিসিট শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট। তােক ঁিব ি িট ওেয়ব
পাটােল দয়ার জ  অ েরাধ করা হেলা।

১২) তথ  অিফসার, তথ  অিফসােরর দ র, জলা তথ  অিফস, লালমিনরহাট। তােক ঁএ িব ি িট
মাইকেযােগ জলার িবিভ  ােন ব াপক চােরর েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা।
১৩) অিফসার ইন চাজ,, সদর/আিদতমারী/কালীগ /হাতীবা া/পাট াম। তােক ঁনবায়েনর ধায তািরেখ
নবায়ন েল আে য়া  রিজ ারসহ একজন িতিনিধ রেণর জ  অ েরাধ করা হেলা।
১৪) ইউিনয়ন পিরষদ চয়ারম ান(সকল) িব ি িট ব াপক চােরর জ  অ েরাধ করা হেলা।
১৫) অিফস সহকারী কাম কি উটার অপােরটর, জিুডিশয়াল মিু খানা শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়,
লালমিনরহাট। তােক ঁআে য়া  রিজ ারসহ নবায়নকােজ উপি ত থাকার জ  বলা হেলা।
১৬) জনাব-------------------------------িপতা----------------------------------------------, , াম----
-----------------------------, থানা-------------------------------, লালমিনরহাট।

৩


