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

�গাপনীয় শাখা 
www.lalmonirhat.gov.bd

---

�ারক ন�র: ০৫.৪৭.৫২০০.০০১.০২.০০৬.১৯.২৬১ তািরখ: 
০৩ িডেস�র ২০১৯

১৮ অ�হায়ণ ১৪২৬

িবষয়: �মাঃ আব ুজাফর, �জলা �শাসক, লালমিনরহাট এর িডেস�র, ২০১৯ ি��া� মােসর স�াব� কম�সিূচ
ও �মণসিূচ

�মাঃ আব ুজাফর, �জলা �শাসক, লালমিনরহাট এর িডেস�র, ২০১৯ ি��া� মােসর স�াব� কম�সিূচ ও �মণসিূচ 

তািরখ সময় িববরণ ব�ব�া �হণ/
ম�ব�

০১/১২/১৯
রিববার

সকাল ১০.০০
িবকাল ৩.০০

িব� এইডস িদবেসর র �ালী। র �ালী �শেষ আেলাচনা সভা। 
আ�জ� ািতক দনু�িত �িতেরাধ িদবেসর ��িতমলূক সভা। 

িসিভল সাজ� ন
অিতির� �জলা

ম�ািজে�ট

০২/১২/১৯
�সামবার

সকাল ১১.০০ �বগম �রােকয়া িদবেসর ��িতমলূক সভা। অিত: �জলা
�শাসক (সা:)

সকাল ১১.৩০ স�ােনটাির ন�াপিকন িবষেয় �ানীয় ব�ব�াপনা কিম�র
সভা।

অিত: �জলা
�শাসক (সা:)

দপুরু ১২.০০ বাংলােদশ এনিজও ফাউে�শন িদবস উপলে� আেলাচনা
সভা।

িনব�াহী
পিরচালক,

নিজর
দপুরু ১২.১৫ জিয়তা যাচাই বাছাই কিম�র সভা। অিত: �জলা

�শাসক (সা:)
িবকাল ৩.০০ �জলা জলমহাল ব�ব�াপনা কিম�র সভা। অিত: �জলা

�শাসক (রা:)
িবকাল ৪.০০ িডিজটাল বাংলােদশ িদবস, ২০১৯ এর ��িতমলূক সভা। অিত: �জলা

�শাসক (সা:)

০৩/১২/১৯
ম�লবার

সকাল ১০.০০ লালমিনরহাট �জলা কারাগার পিরদশ�ন ও ��মািসক সভা
(�েযাজ� ��ে�)

�জল সপুার

সকাল ১১.০০ ��� িশ�ক বাছাই কিম�র সভা। সপুািরে�নেড�
(ভার:)

০৪/১২/১৯
বধুবার

সকাল ১০.০০
টা হেত ��

গণ�নানী।

সকাল ১১.০০ ��� িশ�ক বাছাই কিম�র সভা। সপুািরে�নেড�
(ভার:)



12/3/2019 ডাক (২) | অিফস ব�ব�াপনা

https://lalmonirhat.nothi.gov.bd 2/7

িবকাল ৩.৩০ পিরবার পিরক�না এ�াডেভােকসী সভা ও ��স ি�িফং। উপপিরচালক,
পিরবার পির:

০৫/১২/১৯
বহৃ�িতবার

সকাল ১১.০০ আ�জ� ািতক �িতব�ী িদবেসর র �ালী। র �ালী �শেষ আেলাচনা
সভা। 

অিত: �জলা
�শাসক (সা:) 

০৬/১২/২০১৯
��বার

সকাল ৯.০০ লালমিনরহাট ম�ু িদবস এর কম�সিূচেত �যাগদান অিতির� �জলা
�শািসক (সািব�ক)

০৮/১২/১৯
রিববার

সকাল ৯.৩০ �জলা �চারাচালান িনেরাধ ও টা�েফাস� কিম�র সভা

িব� অিতির�
�জলা

ম�ািজে�ট

সকাল ১০.০০ �জলা �চারাচালান মামলা মিনটিরং �সল কিম�র সভা
সকাল ১০.৩০ �জলা আইন-শংৃখলা কিম�র সভা
সকাল ১১.৩০ �জলা চা�ল�কর ও �লামহষ�ক মামলা পয�ােলাচনা সং�া� �জলা

মিনটিরং কিম�র সভা

সকাল ১১.৪৫ �জলা মাদক�ব� িনয়�ণ ও �চারণা কিম�র সভা
সকাল ১২.০০ �জলা নারী ও িশ� িনয�াতন �িতেরাধ কিম�র সভা
দপুরু ১২.১৫ তথ� অিধকার আইন বা�বায়েন অেব�ণ (সপুারিভশন) ও

পিরবী�ণ সং�া� �জলা কিম�র সভা
দপুরু ১২.৩০ �যৗতুক িবেরাধী সামািজক আে�ালন সং�া� কিম�র সভা
দপুরু ১২.৪৫ আদালত সহায়তা কিম�র সভা
িবকাল ৩.০০ �জলা িশ��ম পিরবী�ণ কিম�র সভা (�িত িতন মাস

অ�র)
িবকাল ৩.৩০ �জলা মানব পাচার �রাধ সং�া� কিম�র সভা
িবকাল ৩.৪৫ কারাগাের আটক িশ�/িকেশারেদর অব�ার উ�য়েনর লে��

গ�ত �জলা টা�েফাস� কিম�র সভা

০৯/১২/১৯
�সামবার

সকাল ১০.০০ আ�জ� ািতক দনু�িত িবেরাধী িদবেসর র �ালী। র �ালী �শেষ
আেলাচনা সভা। 

অিত: �জলা
�শাসক (সা:)/

�আইিব

সকাল ১০.৩০ �বগম �রােকয়া িদবেসর র �ালী। র �ালী �শেষ আেলাচনা সভা।
 

অিত: �জলা
�শাসক (সা:)

১০/১২/১৯
ম�লবার

সকাল ১১.০০ হাতীবা�া উপেজলার সািনয়াজান ইউিনয়ন পিরষদ
পিরদশ�ন ও ইউিনয়ন িডিজটাল �ক� দশ�ন। জনেসবা,
জন�শাসেনর ��তা, জবাবিদিহতা এবং মাদক, জয়ুা, স�াস,
জি�বাদ, বাল�িববাহ, নারী িনয�াতন, ইভ�িজং �িতেরাধ
িবষেয় �চয়ারম�ান ও সদস�গেণর সােথ মতিবিনময়।

উপেজলা
িনব�াহী

অিফসার /
সহকারী

কিমশনার
(ভূিম)/িপআইও/

�চয়ারম�ান

দপুরু ১২.০০ হাতীবা�া উপেজলার বড়খাতা ইউিনয়ন ভূিম অিফস
পিরদশ�ন এবং আগত �সবা �ত�াশীেদর সােথ মতিবিনময়। 

দপুরু ১.০০ হাতীবা�া উপেজলার িবিভ� িশ�া �িত�ান এবং িশ�া
�িত�ান ভবন উ�য়ন �ক� পিরদশ�ন।

দপুরু ২.০০ দেূয�াগ সহনীয় ঘর িনম�াণ �ক� পিরদশ�ন। 

িবকাল ৩.০০ �াথিমক িশ�া অিফসােরর কায�ালয় পিরদশ�ন উপেজলা
িনব�াহী

অিফসারিবকাল ৪.০০ উপেজলা িভ�ুক পনূব�াসন সং�া� কিমি�র সদস�েদর সে� সভা
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১১/১২/১৯
বধুবার

সকাল ১০.০০
টা হেত ��

গণ�নানী।

িবকাল ৩.০০ শীতকালীন �ীড়া �িতেযািগতার ��িতমলূক সভা। অিত: �জলা
�শাসক (সা:)

১২/১২/১৯
বহৃ�িতবার

সকাল ১০.০০ িডিজটাল বাংলােদশ িদবেসর র �ালী। র �ালী �শেষ আেলাচনা
সভা। 

অিত: �জলা
�শাসক (সা:)

িবকাল ৩.০০ পািন স�দ ম�ণালেয়র সিচব মেহাদেয়র সােথ িভিডও
কনফাের�।

অিত: �জলা
�শাসক (সা:)

১৪/১২/১৯
শিনবার

সকাল ৬.০০ শহীদ বিু�জীিব িদবেসর কম�সচুীেত �যাগদান অিত: �জলা �শাসক
(সা:)

সকাল ১০.০০ আ�জ� ািতক অিভবাসী িদবেসর র �ালী। র �ালী �শেষ
আেলাচনা সভা। 

অিত: �জলা
�শাসক (সা:)

সকাল ১১.০০ আেলািকত মািলটারী ফুট� অিভযান ��াগার পিরদশ�ন।
(হারা�, লালমিনরহাট)

উপেজলা িনব�াহী
অিফসার

দপুরু ১২.৩০ সদর উপেজলার িশ�া �িত�ান পিরদশ�ন। উপেজলা িনব�াহী
অিফসার

দপুরু ১.০০ সদর উপেজলার দেূয�াগ সহনীয় বাসগহৃ িনম�াণ �ক�
পিরদশ�ন।

িপআইও

১৫/১২/১৯
রিববার

সকাল ৯.০০ মাননীয় �ধানম�ীর অ�ািধকার �ক� বা�বায়ন স�িক� ত
সভা

সাধারণ শাখা

সকাল ১০.০০ �জলা উ�য়ন ও সম�য় কিম�র সভা
দপুরু ১.০০ �জলা কণ�ধার কিম�র সভা �াণ ও পনুব�াসন

শাখা
িবকাল ৩.০০ �জলা আইিস� িবষয়ক কিম�র সভা আইিস� শাখা
িবকাল ৩.৩০ িনত� �েয়াজনীয় �ব�-মেূল�র বাজার �যৗি�ক পয�ােয় রাখার

লে�� �জলা টা�েফাস� কিম�র সভা
সাধারণ শাখা

১৬/১২/১৯
�সামবার

সকাল ৮.০০ মহান িবজয় িদবস, ২০১৯ এর কম�সিূচেত অংশ�হণ। 
ঊপকিম�সমহূ

১৭/১২/১৯
ম�লবার

সকাল ১০.০০ িডেস�র, ২০১৯ ি��া� মােসর িবভাগীয় উ�য়ন সম�য়,
আইন-শংৃখলা ও রাজ� সভা

১৮/১২/১৯
বধুবার

সকাল ১০.০০
টা হেত ��

গণ�নানী।

সকাল ১০.০০ �জলা �ভা�া অিধকার সংর�ণ কিম�র সভা �জএম শাখা
সকাল ১১.০০ �জলা সার ও বীজ মিনটিরং কিম�র সভা উপপিরচালক,

কৃিষ
দপুরু ১২.০০ আমার বািড় আমার খামার �কে�র �জলা কিম�র সভা �জলা সম�য়কারী

আমার বািড়
আমার খামার

দপুরু ১.০০ �জলা পিরবার পিরক�না কিম�র সভা উপপিরচালক,
পিরবার পিরক�না

িবকাল ৩.০০ �জলা কৃিষ ঋণ কিম�র সভা রাকাব
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িবকাল ৩.৪৫  �জলা এনিজও িবষয়ক সম�য় সভা এনিজও শাখা

১৯/১২/১৯
বহৃ�িতবার

সকাল ১০.০০ �জলা পিরত�� স�ি� ব�ব�াপনা �বােড� র সদস�গেণর সােথ
মতিবিনময়। 

অিত: �জলা
�শাসক (রা:)

িবকাল ৩.০০ �জলা �িতব�ী িবষয়ক কম�কত� ার কায�ালয় পিরদশ�ন। �জলা �িতব�ী
িবষয়ক কম�কত� া

২০/১২/১৯
��বার

সকাল ১০.০০ �জলা পিরত�� স�ি� ব�ব�াপনা �বােড� র সদস�গেণর সােথ
মতিবিনময়। 

অিত: �জলা
�শাসক (রা:)

২১/১২/১৯
শিনবার

সকাল ১০.০০
হেত ৫.০০

জন�শাসন ম�ণালেয়র আওতাধীন (৩য়
��িণ) গণকম�চারীেদর জন� বািষ�ক ৬০ ঘ�া ব�াপী �িশ�ণ।

অিত: �জলা
�শাসক (সা:)

সকাল ১১.০০ আিদতমারী উপেজলার িশ�া �িত�ান পিরদশ�ন। উপেজলা িনব�াহী
অিফসার

সকাল ১২.০০ আিদতমারী উপেজলার দেূয�াগ সহনীয় বাসগহৃ িনম�াণ �ক�
পিরদশ�ন।

িপআইও

২২/১২/১৯
রিববার

সকাল ৯.৩০ এি�িকউ�ভ ম�ািজে�িস সভা অিত: �জলা
ম�ািজে�ট

সকাল ১০.০০ ভূ-স�ি� জবর দখল িবষেয় অিভেযাগ �হণ এবং তদ�
কায��ম মিনটিরং সং�া� সভা

অিতির� �জলা
�শাসক
(রাজ�)

সকাল ১০.১৫ কৃিষ খাস জিম ব�ব�াপনা ও বে�াব� কিম�র সভা
সকাল ১০.৩০ আ�য়ণ �ক� (�ফইজ-২), আবাসন ও ���াম বা�বায়ন

সং�া� সভা
সকাল ১০.৪৫ ভূিম সং�ার টা�েফাস� সং�া� সভা
সকাল ১১.০০ �দওয়ািন মামলা সং�া� সভা
সকাল ১১.১৫ রাজ� সে�লন
িবকাল ৩.০০ মািসক �াফ সভা অিত: �জলা

�শাসক (সা:)
২৪/১২/১৯
ম�লবার

সকাল ১০.০০ কালীগ� থানা পিরদশ�ন। ভার�া�
কম�কত� া

সকাল ১১.০০ কালীগ� উপেজলা িনব�াহী অিফসােরর কায�ালয় পিরদশ�ন,
উ�য়ন �ক� দশ�ন এবং উপেজলার সমস�া ও স�বনা িনেয়
��কেহা�ারেদর সম�েয় গণ�নানী।

উপেজলা িনব�াহী
অিফসার

দপুরু ১১.৩০ কালীগ� উপেজলা ভূিম অিফস পিরদশ�ন। সহকারী
কিমশনার

(ভূিম)
দপুরু ১২.০০ এনিজও কায��ম পিরদশ�ন। উপেজলা িনব�াহী

অিফসার
দপুরু ১২.৩০ কালীগ� উপেজলা যবু উ�য়ন অিফেসর কায��ম পিরদশ�ন। ঊপেজলা যবু

উ�য়ন কম�কত� া
িবকাল ২.৩০ আমার বািড় আমার খামার �ক� পিরদশ�ন। সিমিতর

সদস�েদর সে� মত িবিনময় সভা।

�জলা সম�য়কারী
আমার বািড় আমার

খামার

� ী �
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িবকাল ৩.০০ আ�য়ণ �ক�/���াম, দেুয�াগ সহনীয় বাসগহৃ িনম�াণ �ক�
পিরদশ�ন।

উপেজলা যবু
উ�য়ন কম�:

িবকাল ৩.১৫ িশ�া �েকৗশল অিধদ�েরর ভবন িনম�াণ কাজ পিরদশ�ন। সহকারী
�েকৗশলী

িবকাল ৩.৩০ কালীগ� উপেজলার কািকনা ইউিনয়ন ভূিম অিফস পিরদশ�ন
এবং �সবা �ত�াশীেদর সােথ মতিবিনময়।

সহকারী
কিমশনার

(ভূিম)
িবকাল ৪.০০ কালীগ� উপেজলার কািকনা ইউিনয়ন পিরষদ পিরদশ�ন ও

ইউিনয়ন িডিজটাল �ক� দশ�ন। জনেসবা, জন�শাসেনর
��তা, জবাবিদিহতা এবং মাদক, জয়ুা, স�াস, জি�বাদ,
বাল�িববাহ, নারী িনয�াতন, ইভ�িজং �িতেরাধ িবষেয়
�চয়ারম�ান ও সদস�গেণর সােথ মতিবিনময়।

উপেজলা িনব�াহী
অিফসার/

ইউিনয়ন পিরষদ
�চয়ারম�ান

িবকাল ৫.০০ মিহলা িবষয়ক অিধদ�র কতৃ� ক �রিজে�শন �া� সিমিত
পিরদ� শন। 

উপেজলা িনব�াহী
অিফসার

কালীগে� রাি�যাপন। উপেজলা িনব�াহী
অিফসার

২৮/১২/১৯
শিনবার

সকাল ৯.০০ মসিজদ িভি�ক িশ� ও গণিশ�া কায��ম পিরদশ�ন।
সকাল ৯.৩০ মি�রিভি�ক িশ� ও গণিশ�া কায��ম পিরদশ�ন।
সকাল ১০.০০

হেত ৫.০০
জন�শাসন ম�ণালেয়র আওতাধীন (৪থ�
��িণ) গণকম�চারীেদর জন� বািষ�ক ৬০ ঘ�া ব�াপী �িশ�ণ।

অিত: �জলা
�শাসক (সা:)

৩০/১২/১৯
�সামবার

সকাল ১০.০০ মাদক�ব� �ংসকরণ সং�া� অন�ুান।
১৫ িবিজিব।

৩১/১২/১৯
ম�লবার

সকাল ১০.০০ কােল�েরেটর ��জাির শাখা পিরদশ�ন এবং �িতপাদন। অিতির� �জলা
ম�ািজে�ট/

��জারী অিফসার

�বলা ২.০০ জনাব শহীদলু ইসলাম �সাহাগ, িব� এি�িকউ�ভ
ম�ািজে�ট-এর আদালত পিরদশ�ন এবং �মাবাইল �কাট�  �কস
পয�ােলাচনা। 

িব� এি�:
ম�ািজে�ট

�বলা ৪.০০ কািলগ� মাধ�িমক িশ�া অিফসােরর কায�ালয় পিরদশ�ন
উপেজলা
িনব�াহী

অিফসার

িবকাল ৪.৩০ উপেজলা �ীড়া সং�ার সে� মতিবিনময় সভা
স��া ৬.০০ উপেজলা িশ�কলা একােডমীর সদস�েদর সে� মত িবিনময়

স��া ৭.০০
উ�রবাংলা িড�ী কেলেজর �িত�া বািষ�িকর অন�ুােন
�যাগদান
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৩-১২-২০১৯

িবতরণ :
১) অিতির� সিচব, �জলা ও মাঠ �শাসন অনিুবভাগ, 
মি�পিরষদ িবভাগ 
২) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায�ালয়, 
রংপুর
৩) পুিলশ সুপার, পুিলশ সুপােরর কায�ালয়, লালমিনরহাট
৪) উপ পিরচালক, �ানীয় সরকার, �জলা �শাসেকর 
কায�ালয়, লালমিনরহাট
৫) অিতির� �জলা �শাসক (সািব�ক), সািব�ক, �জলা 
�শাসেকর কায�ালয়, লালমিনরহাট
৬) অিতির� �জলা �শাসক (রাজ�), রাজ�, �জলা 
�শাসেকর কায�ালয়, লালমিনরহাট
৭) অিতির� �জলা ম�ািজে�ট, এিডএম, �জলা �শাসেকর 
কায�ালয়, লালমিনরহাট
৮) সহকারী কিমশনার (ভূিম) (সকল), লালমিনরহাট।
৯) সহকারী কিমশনার (�গাপনীয়), �গাপনীয় শাখা, �জলা 
�শাসেকর কায�ালয়, লালমিনরহাট
১০) �নজারত �ডপু� কােল�র, �নজারত শাখা, �জলা 
�শাসেকর কায�ালয়, লালমিনরহাট
১১) �রিভিনউ �ডপু� কােল�র, রাজ� (এসএ) শাখা, �জলা 
�শাসেকর কায�ালয়, লালমিনরহাট
১২) �শাসিনক কম�কত� া, সং�াপন শাখা, �জলা �শাসেকর 
কায�ালয়, লালমিনরহাট
১৩) ��া�ামার, আইিস� শাখা, �জলা �শাসেকর কায�ালয়, 
লালমিনরহাট
১৪) সহকারী কিমশনার, আইিস� শাখা, �জলা �শাসেকর 
কায�ালয়, লালমিনরহাট
১৫) সহকারী কিমশনার, সাধারণ শাখা, �জলা �শাসেকর 
কায�ালয়, লালমিনরহাট
১৬) সহকারী কিমশনার, �� �ড� শাখা, �জলা �শাসেকর 
কায�ালয়, লালমিনরহাট
১৭) �শাসিনক কম�কত� া, ফরমস এ� ��শনারী শাখা, 
�জলা �শাসেকর কায�ালয়, লালমিনরহাট
১৮) সহকারী কিমশনার, ��জারী শাখা, �জলা �শাসেকর 
কায�ালয়, লালমিনরহাট
১৯) �জলা �াণ ও পুনব�াসন কম�কত� া, �াণ ও পুনব�াসন 
শাখা, �জলা �শাসেকর কায�ালয়, লালমিনরহাট
২০) সহকারী কিমশনার, তথ� ও অিভেযাগ শাখা, �জলা 
�শাসেকর কায�ালয়, লালমিনরহাট

�মাঃ আব ুজাফর
�জলা �শাসক
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২১) ভূিম অিধ�হণ কম�কত� া (এলএও), ভূিম অিধ�হণ 
শাখা, �জলা �শাসেকর কায�ালয়, লালমিনরহাট
২২) সহকারী কিমশনার (িজিসও), �জনােরল সা�� িফেকট 
শাখা, �জলা �শাসেকর কায�ালয়, লালমিনরহাট
২৩) সহকারী কিমশনার, রাজ� মিু�খানা (আরএম) শাখা, 
�জলা �শাসেকর কায�ালয়, লালমিনরহাট
২৪) সহকারী কিমশনার, জিুডিশয়াল মিু�খানা শাখা, �জলা 
�শাসেকর কায�ালয়, লালমিনরহাট
২৫) �গাপনীয় সহকারী, এিডএম, �জলা �শাসেকর 
কায�ালয়, লালমিনরহাট
২৬) �গাপনীয় সহকারী, সািব�ক, �জলা �শাসেকর কায�ালয়, 
লালমিনরহাট
২৭) �গাপনীয় সহকারী, রাজ�, �জলা �শাসেকর কায�ালয়, 
লালমিনরহাট
২৮) অিফস সহকারী কাম কি�উটার ম�ুা�িরক, 
আইিস� শাখা, �জলা �শাসেকর কায�ালয়, লালমিনরহাট
২৯) �ধান সহকারী, সাধারণ শাখা, �জলা �শাসেকর 
কায�ালয়, লালমিনরহাট
৩০) উ�মান সহকারী, রাজ� (এসএ) শাখা, �জলা 
�শাসেকর কায�ালয়, লালমিনরহাট
৩১) উ�মান সহকারী, জিুডিশয়াল মিু�খানা শাখা, �জলা 
�শাসেকর কায�ালয়, লালমিনরহাট
৩২) অিফস সহকারী কাম কি�উটার ম�ুা�িরক, এনিজও 
িবষয়ক শাখা, �জলা �শাসেকর কায�ালয়, লালমিনরহাট
৩৩) �জলা পয�ােয়র কম�কত� া (সকল), লালমিনরহাট
৩৪) উপেজলা িনব�াহী অিফসার (সকল), লালমিনরহাট।

�ারক ন�র: ০৫.৪৭.৫২০০.০০১.০২.০০৬.১৯.২৬১/১ তািরখ: ১৮ অ�হায়ণ ১৪২৬
০৩ িডেস�র ২০১৯

সদয় অবগিত ও কায�ােথ� ��রণ করা হল: 
১) ----------------------------------------------------,, -------------------------------------------------------------
---------------।

৩-১২-২০১৯

�মাঃ আব ুজাফর 
�জলা �শাসক


