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ারক ন র: ০০.০.৫২০০..০০১.০২.০০৩.১৬.২৩৯ তািরখ: 
০৪ নেভ র ২০১৯

১৯ কািতক ১৪২৬

িবষয়: মাঃমাঃ  আবুআবু  জাফরজাফর, , জলাজলা  শাসকশাসক, , লালমিনরহাটলালমিনরহাট  এরএর  নেভ রনেভ র, , ২০১৯২০১৯  ি াি া   মােসরমােসর  স াবস াব
কমসূিচকমসূিচ  ওও  মণসূিচমণসূিচ

মাঃমাঃ  আবুআবু  জাফরজাফর, , জলাজলা  শাসকশাসক, , লালমিনরহাটলালমিনরহাট  এরএর নেভ রনেভ র, , ২০১২০১৯৯  ি াি া   মােসরমােসর  স াবস াব   কমসিূচকমসিূচ  ওও  মণসিূচমণসিূচ

তািরখতািরখ সময়সময় িববরণিববরণ ব ব াব ব া  হণহণ//ম বম ব

০১০১//১১১১//১৯১৯
বারবার

সকালসকাল  ৯৯..৪৫৪৫ জাতীয়জাতীয়  যবুযবু  িদবেসরিদবেসর  রর◌্যালী◌্যালী। । রর◌্যালী◌্যালী  শেষশেষ  আেলাচনাআেলাচনা  
সভাসভা। । 

উপপিরচালকউপপিরচালক, , যবুযবু  
উ য়নউ য়ন  অিধদ রঅিধদ র,,  

লালমিনরহাটলালমিনরহাট

০২০২//১১১১//১৯১৯
শিনবারশিনবার

সকালসকাল  ১১.০০১১.০০ জাতীয়জাতীয়  সমবায়সমবায়  িদবেসরিদবেসর  রর◌্যালী◌্যালী। । রর◌্যালী◌্যালী  শেষশেষ  
আেলাচনাআেলাচনা  সভাসভা। । 

উপসহকারীউপসহকারী  িনব কিনব ক,,  
জলাজলা  সমবায়সমবায়  অিফসঅিফস

িবকালিবকাল  ৩.০০৩.০০ লালমিনরহাটলালমিনরহাট  িপিটআইিপিটআই  দশনদশন। । ছাঁদছাঁদ  বাগােনরবাগােনর  উে াধনউে াধন।। পািরে টনেড টপািরে টনেড ট,,  
িপিটআইিপিটআই

০৩০৩//১১১১//১৯১৯
রিববাররিববার

সকালসকাল  ১০.০০১০.০০ জলজল  হত াহত া  িদবেসরিদবেসর  আেলাচনাআেলাচনা। । অিতঅিত::  জলাজলা  শাসকশাসক  
((সাসা::))

সকালসকাল  ১১.০০১১.০০ ১৬১৬  িডেস রিডেস র  িবজয়িবজয়  িদবসিদবস, , ২০১৯২০১৯  এরএর  িতমলূকিতমলূক  সভাসভা।। অিতঅিত::  জলাজলা  শাসকশাসক  
((সাসা::))

পুরপুর  ১২.০০১২.০০ মিুজবমিুজব  বষবষ  উদযাপনউদযাপন  সং াসং া   িতিত  সভাসভা। । অিতঅিত::  জলাজলা  শাসকশাসক  
((সাসা::))

িবকালিবকাল  ৩.০০৩.০০ াথিমকাথিমক  ওও  এবেতদািয়এবেতদািয়  সমপািনসমপািন  পির াপির া, , ২০১৯২০১৯  এরএর  জলাজলা  
পির াপির া  পিরচালনাপিরচালনা  কিমিটরকিমিটর  সভাসভা

অিতঅিত::  জলাজলা  শাসকশাসক  
((সাসা::))/ / জলাজলা  াথাথ::  

িশ ািশ া  অিফসারঅিফসার

০৪০৪//১১১১//১৯১৯
সামবারসামবার

সকালসকাল  ৯.৩০৯.৩০ িবডািবডা - -এরএর  দ তাদ তা  উ য়নউ য়ন  ওও  উেদ া াউেদ া া  সিৃসিৃ   িশ ণিশ ণ  
উে াধনউে াধন।।

অিতঅিত::  জলাজলা  শাসকশাসক  
((সাসা::))

সকালসকাল  
১০.০০১০.০০  

ইউএনিডিপইউএনিডিপ - -এরএর    কে রকে র  অবিহতকরণঅবিহতকরণ  সভাসভা।। অিতঅিত::  জলাজলা  শাসকশাসক  
((সাসা::))

িবকালিবকাল  ৩.৩০৩.৩০ জন শাসনজন শাসন  ম ণালয়ম ণালয় - -এরএর  চা রীরতচা রীরত  অব ায়অব ায়  মতৃু বরণমতৃু বরণ  
সং াসং া   চকচক  িবতরণিবতরণ।।

অিতঅিত::  জলাজলা  শাসকশাসক  
((সাসা::))

সকালসকাল  ১০.০০১০.০০ মসিজদমসিজদ  ওও  মি রমি র  িভি কিভি ক  িশিশ   ওও  গণিশ াগণিশ া  কায মকায ম  
পিরদশনপিরদশন।।

উপপিরচালকউপপিরচালক//সহকাসহকা
রীরী  পিরচালকপিরচালক

সকালসকাল  ১১.০০১১.০০ লালমিনরহাটলালমিনরহাট  জলাজলা  কারাগারকারাগার  পিরদশনপিরদশন  ওও  মািসকমািসক  সভাসভা  
(( েযাজেযাজ   েে ) ) 

জলজল  পারপার

১



০৫০৫//১১১১//১৯১৯
ম লবারম লবার

পুরপুর  ১২.০০১২.০০ লালমিনরহাটলালমিনরহাট  সদরসদর  উপেজলারউপেজলার  দূগাপুরদূগাপুর  ইউিনয়নইউিনয়ন  পিরষদপিরষদ  
পিরদশনপিরদশন  ওও  ইউিনয়নইউিনয়ন  িডিজটালিডিজটাল  কক   দশনদশন। । জনেসবাজনেসবা,,  
জন শাসেনরজন শাসেনর  তাতা, , জবাবিদিহতাজবাবিদিহতা  এবংএবং  মাদকমাদক, , জুয়াজুয়া,,  
স াসস াস, , জি বাদজি বাদ, , বাল িববাহবাল িববাহ, , নারীনারী  িনযাতনিনযাতন, , ইভিটিজংইভিটিজং  

িতেরাধিতেরাধ  িবষেয়িবষেয়  চয়ারম ানচয়ারম ান  ওও  সদ গেণরসদ গেণর  সােথসােথ  
মতিবিনময়মতিবিনময়।।

উপেজলাউপেজলা  িনবাহীিনবাহী  
অিফসারঅিফসার/ / সাবসাব  

রিজ াররিজ ার//  
চয়ারম ানচয়ারম ান  

পুরপুর  ১.০০১.০০ লালমিনরহাটলালমিনরহাট  সদরসদর  উপেজলারউপেজলার  সাবসাব  রিজ াররিজ ার  অিফসঅিফস  
পিরদশনপিরদশন।।

০৬০৬//১১১১//১৯১৯
বধুবারবধুবার

সকালসকাল  ১০.০০১০.০০  
টাটা  হেতহেত  

গণ নানীগণ নানী।।

িবকালিবকাল  ৩.৩০৩.৩০ কােল েরটকােল েরট  কেলিজেয়টকেলিজেয়ট  েুলরেুলর  ম ােনিজংম ােনিজং  কিমিটরকিমিটর  সভাসভা। । ধানধান  িশ কিশ ক
িবকালিবকাল  ৪.১৫৪.১৫ জন শাসনজন শাসন  ম ণালয়ম ণালয় - -এরএর  চা রীরতচা রীরত  অব ায়অব ায়  মতৃু বরণমতৃু বরণ  

সং াসং া   আেবদনআেবদন  বাছাইবাছাই  কিমিটরকিমিটর  সভাসভা। । 
অিতঅিত::  জলাজলা  শাসকশাসক  

((সাসা::))
িবকালিবকাল  ৪.৩০৪.৩০ িভ কুিভ কু  পুনবাসনপুনবাসন  সং াসং া   সভাসভা। । অিতঅিত::  জলাজলা  শাসকশাসক  

((সাসা::))

০৭০৭//১১১১//১৯১৯
বহৃ িতবারবহৃ িতবার

সকালসকাল  ১১.০০১১.০০ হাতীবা াহাতীবা া  থানাথানা  পিরদশনপিরদশন। । ভার াভার া   কমকতাকমকতা
সকালসকাল  ১২.০০১২.০০ হাতীবা াহাতীবা া  উপেজলাউপেজলা  িনবাহীিনবাহী  অিফসােররঅিফসােরর  কাযালয়কাযালয়  

পিরদশনপিরদশন, , উ য়নউ য়ন  কক   দশনদশন  এবংএবং  উপেজলারউপেজলার  সম াসম া  ওও  
স বনাস বনা  িনেয়িনেয়  কেহা ারেদরকেহা ারেদর  সম েয়সম েয়  গণ নানীগণ নানী।।

উপেজলাউপেজলা  িনবাহীিনবাহী  
অিফসারঅিফসার

পুরপুর  ১২.৩০১২.৩০ হাতীবা াহাতীবা া  উপেজলারউপেজলার  মিহলামিহলা  িবষয়কিবষয়ক  কমকতারকমকতার  কাযালয়কাযালয়  
দশনদশন।।

উপেজলাউপেজলা  মিহলামিহলা  
িবষয়কিবষয়ক  কমকতাকমকতা

পুরপুর  ২.৩০২.৩০ হাতীবা াহাতীবা া  উপেজলাউপেজলা  ভূিমভূিম  অিফসঅিফস  এবংএবং  হাতীবা াহাতীবা া  ইউিনয়নইউিনয়ন  
ভূিমভূিম  অিফসঅিফস  পিরদশনপিরদশন।  ।  

সহকারীসহকারী  কিমশনারকিমশনার  
((ভূিমভূিম))

িবকালিবকাল  ৩.০০৩.০০ এনিজওএনিজও  কায মকায ম  পিরদশনপিরদশন।। উপেজলাউপেজলা  িনবাহীিনবাহী  
অিফসারঅিফসার

িবকালিবকাল  ৩.৩০৩.৩০ আ য়ণআ য়ণ  কক // ামাম, , েযাগেযাগ  সহনীয়সহনীয়  বাসগৃহবাসগৃহ  িনমাণিনমাণ  
কক   পিরদশনপিরদশন।।

সহকারীসহকারী  কিমশনারকিমশনার  
((ভূিমভূিম))

িবকালিবকাল  ৪.০০৪.০০ আমারআমার  বািড়বািড়  আমারআমার  খামারখামার  কক   পিরদশনপিরদশন। । জলাজলা  সম য়কারীসম য়কারী  আমারআমার  
বািড়বািড়  আমারআমার  খামারখামার

িবকালিবকাল  ৪.৩০৪.৩০ হাতীবা াহাতীবা া  যবুযবু  উ য়নউ য়ন  অিফেসরঅিফেসর  কায মকায ম  পিরদশনপিরদশন। । উপেজলাউপেজলা  যবুযবু  
উ য়নউ য়ন  কমকতাকমকতা

িবকালিবকাল  ৪.৪৫৪.৪৫ িশ ািশ া  েকৗশলেকৗশল  অিধদ েররঅিধদ েরর  ভবনভবন  িনমাণিনমাণ  কাজকাজ  পিরদশনপিরদশন। । সহকারীসহকারী  েকৗশলীেকৗশলী
হাতীবা ায়হাতীবা ায়  রাি যাপনরাি যাপন।। উপেজলাউপেজলা  িনবাহীিনবাহী  

অিফসারঅিফসার

স াস া  ৭.০০৭.০০ উপেজলাউপেজলা  ীড়াীড়া  সং াসং া  ওও  উপেজলাউপেজলা  িশ কলািশ কলা  একােডমীরএকােডমীর  
সেসে   মতমত  িবিনময়িবিনময়  সভাসভা

 উপেজলাউপেজলা  িনবাহীিনবাহী      
      অিফসারঅিফসার

০৯০৯//১১১১//১৯১৯
শিনবারশিনবার

সকালসকাল  ১০.০০১০.০০ মাগলহাটমাগলহাট  উউ   িবদ ালয়িবদ ালয়  পিরদশনপিরদশন। । মাদকমাদক, , বাল িববাহবাল িববাহ,,  
জুয়াজুয়া  িতেরােধিতেরােধ  গালহাটগালহাট  উউ   িবদ ালেয়রিবদ ালেয়র  িশ াথীেদরিশ াথীেদর  
সােথসােথ  মতিবিনময়মতিবিনময়  সভাসভা। । 

উপেজলাউপেজলা  িনবাহীিনবাহী  
অিফসারঅিফসার//  

চয়ারম ানচয়ারম ান// ধানধান  িশ কিশ ক

সকালসকাল  ৯.৩০৯.৩০ জলাজলা  চারাচালানচারাচালান  িনেরাধিনেরাধ  ওও  টা েফাসটা েফাস  কিমিটরকিমিটর  সভাসভা
সকালসকাল  ১০.০০১০.০০ জলাজলা  চারাচালানচারাচালান  মামলামামলা  মিনটিরংমিনটিরং  সলসল  কিমিটরকিমিটর  সভাসভা
সকালসকাল  ১০.৩০১০.৩০ জলাজলা  আইনআইন--শংৃখলাশংৃখলা  কিমিটরকিমিটর  সভাসভা
সকালসকাল  ১১.৩০১১.৩০ জলাজলা  চা ল করচা ল কর  ওও  লামহষকলামহষক  মামলামামলা  পযােলাচনাপযােলাচনা  সং াসং া   

জলাজলা  মিনটিরংমিনটিরং  কিমিটরকিমিটর  সভাসভা
সকালসকাল  ১১.৪৫১১.৪৫ জলাজলা  মাদক বমাদক ব   িনয় ণিনয় ণ  ওও  চারণাচারণা  কিমিটরকিমিটর  সভাসভা

২



১২১২//১১১১//১৯১৯
ম লবারম লবার

অিতিরঅিতির   জলাজলা  
ম ািজে টম ািজে ট

সকালসকাল  ১২.০০১২.০০ জলাজলা  নারীনারী  ওও  িশিশ   িনযাতনিনযাতন  িতেরাধিতেরাধ  কিমিটরকিমিটর  সভাসভা
পুরপুর  ১২.১৫১২.১৫ তথতথ   অিধকারঅিধকার  আইনআইন  বা বায়েনবা বায়েন  অেব ণঅেব ণ ( ( পারিভশনপারিভশন) ) ওও  

পিরবী ণপিরবী ণ  সং াসং া   জলাজলা  কিমিটরকিমিটর  সভাসভা

পুরপুর  ১২.৩০১২.৩০ যৗতকুযৗতকু  িবেরাধীিবেরাধী  সামািজকসামািজক  আে ালনআে ালন  সং াসং া   কিমিটরকিমিটর  
সভাসভা

পুরপুর  ১২.৪৫১২.৪৫ আদালতআদালত  সহায়তাসহায়তা  কিমিটরকিমিটর  সভাসভা
িবকালিবকাল  ৩.০০৩.০০ জলাজলা  িশ মিশ ম  পিরবী ণপিরবী ণ  কিমিটরকিমিটর  সভাসভা ( ( িতিত  িতনিতন  মাসমাস  

অ রঅ র))
িবকালিবকাল  ৩.৩০৩.৩০ জলাজলা  মানবমানব  পাচারপাচার  রাধরাধ  সং াসং া   কিমিটরকিমিটর  সভাসভা
িবকালিবকাল  ৩.৪৫৩.৪৫ কারাগােরকারাগাের  আটকআটক  িশিশ //িকেশারেদরিকেশারেদর  অব ারঅব ার  উ য়েনরউ য়েনর  

লেলে   গিঠতগিঠত  জলাজলা  টা েফাসটা েফাস  কিমিটরকিমিটর  সভাসভা
িবকালিবকাল  ৪.০০৪.০০ মিু যুমিু যু   কমেকমে  - -এরএর  দাকানদাকান  বরাবরা   কিমিটরকিমিটর  সভাসভা। । অিতঅিত::  জলাজলা  শাসকশাসক  

((সাসা::))

১৩১৩//১১১১//১৯১৯
বধুবারবধুবার

সকালসকাল  ১০.০০১০.০০  
টাটা  হেতহেত  

গণ নানীগণ নানী।।

পুরপুর  ১২.০০১২.০০ কােল েরেটরকােল েরেটর  সাধারণসাধারণ  শাখাশাখা  পিরদশনপিরদশন।। অিতঅিত::  জলাজলা  শাসকশাসক  
((সাসা::))//ভার াভার া   

কমকতাকমকতা
িবকালিবকাল  ৩.৩০৩.৩০ জনাবজনাব  মামা: : রাহিসনরাহিসন  কিবরকিবর, , িবিব   এি িকউিটভএি িকউিটভ  

ম ািজে টম ািজে ট--এরএর  আদালতআদালত  পিরদশনপিরদশন  এবংএবং  মাবাইলমাবাইল  কাটকাট  
কসকস  পযােলাচনাপযােলাচনা। । 

িবিব   এি িকউিটভএি িকউিটভ  
ম ািজ টম ািজ ট

১৪১৪//১১১১//১৯১৯
বহৃ িতবারবহৃ িতবার

সকালসকাল  ১০.০০১০.০০ কাজীকাজী  ওও  ইমামেদরইমামেদর  সেসে   বাল িববাহবাল িববাহ  িনেরাধিনেরাধ  সং াসং া   
সভাসভা। । 

অিতঅিত::  জলাজলা  শাসকশাসক  
((সাসা::))/ / অিতিরঅিতির   
জলাজলা  ম ািজে টম ািজে ট

১৬১৬//১১১১//১৯১৯
শিনবারশিনবার

সকালসকাল  ১০.০০১০.০০  
হেতহেত  ৫.০০৫.০০

জন শাসনজন শাসন  ম ণালেয়রম ণালেয়র  আওতাধীনআওতাধীন  গণকমচারীেদরগণকমচারীেদর  জজ   
বািষকবািষক  ৬০৬০  ঘ টাঘ টা  ব াপীব াপী  িশ ণিশ ণ।।

অিতঅিত::  জলাজলা  শাসকশাসক  
((সাসা::))

১৭১৭//১১১১//১৯১৯
রিববাররিববার

সকালসকাল  ৯.০০৯.০০ মাননীয়মাননীয়  ধানম ীরধানম ীর  অ ািধকারঅ ািধকার  কক   বা বায়নবা বায়ন  
স িকতস িকত  সভাসভা সাধারণসাধারণ  শাখাশাখা

সকালসকাল  ১০.০০১০.০০ জলাজলা  উ য়নউ য়ন  ওও  সম য়সম য়  কিমিটরকিমিটর  সভাসভা
পুরপুর  ১.০০১.০০ জলাজলা  কণধারকণধার  কিমিটরকিমিটর  সভাসভা াণাণ  ওও  পুনবাসনপুনবাসন  

শাখাশাখা
িবকালিবকাল  ৩.০০৩.০০ জলাজলা  আইিসিটআইিসিট  িবষয়কিবষয়ক  কিমিটরকিমিটর  সভাসভা আইিসিটআইিসিট  শাখাশাখা
িবকালিবকাল  ৩.৩০৩.৩০ িনতিনত   েয়াজনীয়েয়াজনীয়  বব --মেূল রমেূল র  বাজারবাজার  যৗি কযৗি ক  পযােয়পযােয়  

রাখাররাখার  লেলে   জলাজলা  টা েফাসটা েফাস  কিমিটরকিমিটর  সভাসভা
সাধারণসাধারণ  শাখাশাখা

১৮১৮//১১১১//১৯১৯
সামবারসামবার

সকালসকাল  ১০.০০১০.০০ নেভ রনেভ র, , ২০১৯২০১৯  ি াি া   মােসরমােসর  িবভাগীয়িবভাগীয়  উ য়নউ য়ন  সম য়সম য়,,  
আইনআইন--শংৃখলাশংৃখলা  ওও  রাজরাজ   সভাসভা

১৯১৯//১১১১//১৯১৯
ম লবারম লবার

পুরপুর  ১২.০০১২.০০ াথিমকাথিমক  ওও  এবেতদািয়এবেতদািয়  সমাপনীসমাপনী  পির াপির া, , ২০১৯২০১৯  
পিরদশনপিরদশন।।

জলাজলা  াথিমকাথিমক  িশ ািশ া  
অিফসারঅিফসার

২০২০//১১১১//১৯১৯
বধুবারবধুবার

সকালসকাল  ১০.০০১০.০০  
হেতহেত  

গণ নানীগণ নানী

সকালসকাল  ১০.০০১০.০০ জলাজলা  ভা াভা া  অিধকারঅিধকার  সংর ণসংর ণ  কিমিটরকিমিটর  সভাসভা জএমজএম  শাখাশাখা
সকালসকাল  ১১.০০১১.০০ জলাজলা  সারসার  ওও  বীজবীজ  মিনটিরংমিনটিরং  কিমিটরকিমিটর  সভাসভা উপপিরচালকউপপিরচালক, , কিৃষকিৃষ

পুরপুর  ১২.০০১২.০০ আমারআমার  বািড়বািড়  আমারআমার  খামারখামার  কে রকে র  জলাজলা  কিমিটরকিমিটর  সভাসভা জলাজলা  সম য়কারীসম য়কারী  আমারআমার  
বািড়বািড়  আমারআমার  খামারখামার

৩



২১২১//১১১১//১৯১৯
বহৃ িতবারবহৃ িতবার

পুরপুর  ১.০০১.০০ জলাজলা  পিরবারপিরবার  পিরক নাপিরক না  কিমিটরকিমিটর  সভাসভা উপপিরচালকউপপিরচালক, , পিরবারপিরবার  
পিরক নাপিরক না

িবকালিবকাল  ৩.০০৩.০০ জলাজলা  কিৃষকিৃষ  ঋণঋণ  কিমিটরকিমিটর  সভাসভা রাকাবরাকাব
িবকালিবকাল  ৩.৪৫৩.৪৫   জলাজলা  এনিজওএনিজও  িবষয়কিবষয়ক  সম য়সম য়  সভাসভা এনিজওএনিজও  শাখাশাখা

২৩২৩//১১১১//১৯১৯
শিনবারশিনবার

সকালসকাল  ১০.০০১০.০০ সদরসদর  উপেজলারউপেজলার  াথিমকাথিমক  ওও  মাধ িমকমাধ িমক  পযােয়রপযােয়র  িশ ািশ া  
িত ানিত ান  পিরদশনপিরদশন  ওও  দশনদশন। । 

জলাজলা  িশ ািশ া  
অিফসারঅিফসার// জলাজলা  াথিমকাথিমক  

িশ ািশ া  অিফসারঅিফসার

২৪২৪//১১১১//১৯১৯
রিববাররিববার

সকালসকাল  ৯.৩০৯.৩০ এি িকউিটভএি িকউিটভ  ম ািজে িসম ািজে িস  সভাসভা অিতঅিত: : জলাজলা  
ম ািজে টম ািজে ট

সকালসকাল  ১০.০০১০.০০ ভূভূ--স িস ি   জবরজবর  দখলদখল  িবষেয়িবষেয়  অিভেযাগঅিভেযাগ  হণহণ  এবংএবং  তদতদ   
কায মকায ম  মিনটিরংমিনটিরং  সং াসং া   সভাসভা

অিতিরঅিতির   জলাজলা  
শাসকশাসক ( (রাজরাজ ))

সকালসকাল  ১০.১৫১০.১৫ কিৃষকিৃষ  খাসখাস  জিমজিম  ব ব াপনাব ব াপনা  ওও  বে াববে াব   কিমিটরকিমিটর  সভাসভা
সকালসকাল  ১০.৩০১০.৩০ আ য়ণআ য়ণ  কক  ( ( ফইজফইজ--২২), ), আবাসনআবাসন  ওও  ামাম  বা বায়নবা বায়ন  

সং াসং া   সভাসভা
সকালসকাল  ১০.৪৫১০.৪৫ ভূিমভূিম  সং ারসং ার  টা েফাসটা েফাস  সং াসং া   সভাসভা
সকালসকাল  ১১.০০১১.০০ দওয়ািনদওয়ািন  মামলামামলা  সং াসং া   সভাসভা
সকালসকাল  ১১.১৫১১.১৫ রাজরাজ   সে লনসে লন
িবকালিবকাল  ৩.০০৩.০০ মািসকমািসক  াফাফ  সভাসভা অিতঅিত::  জলাজলা  শাসকশাসক  

((সাসা::))

২৫২৫//১১১১//১৯১৯
সামবারসামবার

সকালসকাল  ১০.০০১০.০০ আিদতমারীআিদতমারী  উপেজলারউপেজলার  ভলাবািড়ভলাবািড়  ইউিনয়নইউিনয়ন  ভূিমভূিম  অিফসঅিফস  
পিরদশনপিরদশন  এবংএবং  আগতআগত  সবাসবা  ত াশীেদরত াশীেদর  সােথসােথ  
মতিবিনময়মতিবিনময়। । 

উপেজলাউপেজলা  িনবাহীিনবাহী  
অিফসারঅিফসার//সহকারীসহকারী  

কিমশনারকিমশনার  
((ভূিমভূিম)/)/ চয়ারম ানচয়ারম ান//

ধানধান  িশ কিশ ক

সকালসকাল  ১১.০০১১.০০ আিদতমারীআিদতমারী  উপেজলারউপেজলার  একিটএকিট  মাধ িমকমাধ িমক  িবদ ালয়িবদ ালয়  
পিরদশনপিরদশন  ওও  িশ কিশ ক--িশ াথীেদরিশ াথীেদর  সােথসােথ  মাদকমাদক, , জুয়াজুয়া,,  
বাল িববাহবাল িববাহ  বেবে   মতিবিনময়মতিবিনময়  সভাসভা। । 

পুরপুর  ১.০০১.০০ আিদতমারীআিদতমারী  উপেজলারউপেজলার  কমলাবািড়কমলাবািড়  ইউিনয়নইউিনয়ন  পিরষদপিরষদ  
পিরদশনপিরদশন  ওও  ইউিনয়নইউিনয়ন  িডিজটালিডিজটাল  কক   দশনদশন। । জনেসবাজনেসবা,,  
জন শাসেনরজন শাসেনর  তাতা, , জবাবিদিহতাজবাবিদিহতা  এবংএবং  মাদকমাদক, , স াসস াস,,  
জি বাদজি বাদ, , জুয়াজুয়া, , বাল িববাহবাল িববাহ, , নারীনারী  িনযাতনিনযাতন, , ইভিটিজংইভিটিজং  

িতেরাধিতেরাধ  িবষেয়িবষেয়  চয়ারম ানচয়ারম ান  ওও  সদ গেণরসদ গেণর  সােথসােথ  
মতিবিনময়মতিবিনময়।।

িবকালিবকাল  ৩.০০৩.০০ িশ ািশ া  েকৗশলেকৗশল  অিধদ েররঅিধদ েরর  ভবনভবন  িনমাণিনমাণ  কাজকাজ  পিরদশনপিরদশন। । সহকারীসহকারী  েকৗশলীেকৗশলী
২৭২৭//১১১১//১৯১৯

বধুবারবধুবার
সকালসকাল  ১০.০০১০.০০  

হেতহেত  
গণ নানীগণ নানী

২৮২৮//১১১১//১৯১৯
বহৃ িতবারবহৃ িতবার

সকালসকাল  ১০.০০১০.০০ াথিমকাথিমক  ওও  মাধ িমকমাধ িমক  িবদ ালয়িবদ ালয়  পিরদশনপিরদশন। । জলাজলা  িশ ািশ া  
অিফসারঅিফসার// জলাজলা  াথিমকাথিমক  

িশ ািশ া  অিফসারঅিফসার
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১) অিতির  সিচব, জলা ও মাঠ শাসন অ িবভাগ, 
মি পিরষদ িবভাগ
২) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর 
কাযালয়, রংপুর
৩) পুিলশ পার, পুিলশ পােরর কাযালয়, 
লালমিনরহাট
৪) উপ পিরচালক, ানীয় সরকার, জলা শাসেকর 
কাযালয়, লালমিনরহাট
৫) অিতির  জলা শাসক (সািবক), সািবক, জলা 

শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
৬) অিতির  জলা শাসক (রাজ ), রাজ , জলা 

শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
৭) অিতির  জলা ম ািজে ট, এিডএম, জলা 

শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
৮) সহকারী কিমশনার (ভূিম) (সকল), লালমিনরহাট।
৯) সহকারী কিমশনার ( গাপনীয়), গাপনীয় শাখা, 
জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট

১০) নজারত ডপুিট কােল র, নজারত শাখা, জলা 
শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট

১১) রিভিনউ ডপুিট কােল র, রাজ  (এসএ) শাখা, 
জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট

১২) শাসিনক কমকতা, সং াপন শাখা, জলা 
শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট

১৩) া ামার, আইিসিট শাখা, জলা শাসেকর 
কাযালয়, লালমিনরহাট
১৪) সহকারী কিমশনার, আইিসিট শাখা, জলা 

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

শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
১৬) সহকারী কিমশনার, ট ড  শাখা, জলা 

শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
১৭) শাসিনক কমকতা, ফরমস এ ড শনারী 
শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
১৮) সহকারী কিমশনার, জারী শাখা, জলা 

শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
১৯) জলা াণ ও পুনবাসন কমকতা, াণ ও 
পুনবাসন শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, 
লালমিনরহাট
২০) সহকারী কিমশনার, তথ  ও অিভেযাগ শাখা, 
জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট

২১) ভূিম অিধ হণ কমকতা (এলএও), ভূিম অিধ হণ 
শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
২২) সহকারী কিমশনার (িজিসও), জনােরল 
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সািটিফেকট শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, 
লালমিনরহাট
২৩) সহকারী কিমশনার, রাজ  মিু খানা (আরএম) 
শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
২৪) সহকারী কিমশনার, জুিডিশয়াল মিু খানা শাখা, 
জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট

২৫) গাপনীয় সহকারী, এিডএম, জলা শাসেকর 
কাযালয়, লালমিনরহাট
২৬) গাপনীয় সহকারী, সািবক, জলা শাসেকর 
কাযালয়, লালমিনরহাট
২৭) গাপনীয় সহকারী, রাজ , জলা শাসেকর 
কাযালয়, লালমিনরহাট
২৮) অিফস সহকারী কাম কি উটার মু া িরক, 
আইিসিট শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, 
লালমিনরহাট
২৯) ধান সহকারী, সাধারণ শাখা, জলা শাসেকর 
কাযালয়, লালমিনরহাট
৩০) উ মান সহকারী, রাজ  (এসএ) শাখা, জলা 

শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
৩১) উ মান সহকারী, জুিডিশয়াল মিু খানা শাখা, 
জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট

৩২) অিফস সহকারী কাম কি উটার মু া িরক, 
এনিজও িবষয়ক শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, 
লালমিনরহাট
৩৩) জলা পযােয়র কমকতা (সকল), লালমিনরহাট
৩৪) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), 
লালমিনরহাট।

ারক ন র: ০০.০.৫২০০..০০১.০২.০০৩.১৬.২৩৯/১ তািরখ: ১৯ কািতক ১৪২৬
০৪ নেভ র ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ----------------------------------------------------, , -------------------------------------
---------------------------------------।
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