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নফলম:  আবু জাপয, জজরা প্রাক, রারভননযাট এয ভার্ য, ২০২০ নিস্টাব্দ ভাদয ম্ভাব্য কভ যসূনর্ ও ভ্রভণসূনর্ 

জভাোঃ আবু জাপয, জজরা প্রাক, রারভননযাট এয ভার্ য, ২০২০ নিস্টাব্দ ভাদয ম্ভাব্য কভ যসূনর্ ও ভ্রভণসূনর্  

 

 

তানযখ ভয় নফফযণ ব্যফস্থা গ্রণ/ভন্তব্য 

০১/০৩/২০২০ 

যনফফায 

কার ১০.০০ জাতীয় ফীভা নদফদয ম যাু রী ও আদরার্না বা। 

অনত: জজরা প্রাক (া:) 
নফকার ৩.০০ 

নক্ষা প্রনতষ্ঠাদনয বফজ্ঞাননক মন্ত্রানত ক্রয় াংক্রান্ত জজরা ফাছাই কনভটিয 

বা। 

০২/০৩/২০২০ 

জাভফায 

কার ১০.০০ জাতীয় জবাটায নদফদয ম যাা্ রী ও আদরার্না বা। 
অনত: জজরা প্রাক (া:) 

কার ১১.০০ ভদয়য আদরা নিকায প্রনতষ্ঠা ফানল যকীয আদরার্না বা। 

০৩/০৩/২০২০ 

ভঙ্গরফায 
কার ৯.৩০ 

আা এননজও কর্তযক আদয়ানজত প্রাথনভক নক্ষা নিারীকযণ কভ যসূনর্য 

আওতায় নক্ষাদফী দেরন ও কভ যারা। 
অনত: জজরা প্রাক (া:) 

০৪/০৩/২০২০ 

বুধফায 

কার ১০.০০ 

টা দত শুরু 

গণশুনানী। 

  

কার ১১.০০ নযতযি ফানি ব্যফস্থানা কনভটিয বা। ননফ যাী প্রদকৌরী, গণপূতয 

কার ১১.৩০ মুনিদমাদ্ধা কভদেদেয জদাকানঘয ফযাদ্দ কনভটিয বা। অনত: জজরা প্রাক (া:) 

নফকার ৩.০০ নফদ্যযৎ ব্যফস্থানা কনভটিয বা। ননফ যাী প্রদকৌরী, নফদ্যযৎ 

নফকার ৩.৩০ তথ্য জভরায উদবাধন। জজরা তথ্য অনপায 

নফকার ৫.৩০ তথ্য জভরা উরদক্ষয প্রানতষ্ঠাননক জফা ম্পদকয মুি আদরার্না। জজরা তথ্য অনপায 

০৫/০৩/২০২০ 

বৃস্পনতফায 

কার ১০.০০ প্রাথনভক নফদ্যারদয়য প্রধান নক্ষকদদয ননদয় ভতনফননভয়।  জজরা প্রা: নক্ষা অনপায 

নফকার ৩.০০ 
ফঙ্গফন্ধুয জন্মফানল যকীয ও জাতীয় নশু নদফন, গনতযা নদফ ও ভান 

স্বাধীনতা ও জাতীয় নদফ ২০২০ উদমাদনয  প্রস্তুনত বা 

অনত: জজরা প্রাক (া:) 

 

ন্ধ্যা ৬.০০ তথ্য জভরায ভানী অনুষ্ঠান। জজরা তথ্য অনপায 

ন্ধ্যা ৬.৩০ 
৭০তভ বুননয়ানদ প্রনক্ষণ জকাদ যয প্রনক্ষনাথীদদয ভাঠ ভীক্ষা কাম যক্রদভয 

মূল্যায়ন। 
অনত: জজরা প্রাক (া:) 

০৬/০৩/২০২০ 

শুক্রফায 
কার ১০.০০ জাতীয় াট নদফদয ম যারী ও আদরার্না বা। অনত: জজরা প্রাক (া:) 

০৭/০৩/২০২০ 

ননফায 
কার ১০.০০ নশু জভরায ম যাযরী ও আদরার্না বা। অনত: জজরা প্রাক (া:) 

০৮/০৩/২০২০ 

যনফফায 

কার ৯.৩০ জজরা জর্াযার্ারান ননদযাধ ও টাস্কদপা য কনভটিয বা 

নফজ্ঞ অনতনযি জজরা 

ম্যানজদেট 

 

কার ৯.৪৫ জজরা জর্াযার্ারান ভাভরা ভননটনযাং জর কনভটিয বা  

কার ১০.০০ নাযী নদফদয ম যা রী ও আদরার্না বা। 

কার ১০.৩০ জজরা আইন-শাংখরা কনভটিয বা 

কার ১১.৩০ 
জজরা র্াঞ্চল্যকয ও জরাভল যক ভাভরা ম যাদরার্না াংক্রান্ত জজরা ভননটনযাং 

কনভটিয বা 

কার ১১.৪৫ জজরা ভাদকদ্রব্য ননয়ন্ত্রণ ও প্রর্াযণা কনভটিয বা 

দ্যপুয ১২.০০ জজরা নাযী ও নশু ননম যাতন প্রনতদযাধ কনভটিয বা  

দ্যপুয ১২.১৫ 
তথ্য অনধকায আইন ফাস্তফায়দন অদফক্ষণ (সুাযনবন) ও নযফীক্ষণ 

াংক্রান্ত জজরা কনভটিয বা 



দ্যপুয ১২.৩০ জমৌতুক নফদযাধী াভানজক আদদারন াংক্রান্ত কনভটিয বা 

দ্যপুয ১২.৪৫ আদারত ায়তা কনভটিয বা 

নফকার ৩.০০ নশু জভরায ভানী ও পুযস্কায নফতযণ।  
অনত: জজরা প্রাক (া:) 

নফকার ৩.১৫ গার য গাইড এয বা 

নফকার ৩.৩০ জজরা নশুশ্রভ নযফীক্ষণ কনভটিয বা (প্রনত নতন ভা অন্তয) 

নফজ্ঞ অনতনযি জজরা 

ম্যানজদেট 

নফকার ৩.৪৫ জজরা ভানফ ার্ায জযাধ াংক্রান্ত কনভটিয বা 

নফকার ৪.০০ 
কাযাগাদয আটক নশু/নকদাযদদয অফস্থায উন্নয়দনয রদক্ষয গঠিত জজরা 

টাস্কদপা য কনভটিয বা 

নফকার ৪.৩০ ননরাভ কনভটিয বা। (টিএন) 

০৯/০৩/২০২০ 

জাভফায 

কার ১০.০০ 
ভনজয়া জাফাান নফদ্যারদয়য ক্রীিা প্রনতদমাগীতায পুযস্কায নফতযণ অনুষ্ঠাদন 

জমাগদান। 
প্রধান নক্ষক 

কার ১১.৩০ রারভননযাট জজরা কাযাগায নযদ যন ও বিভানক বা (প্রদমাজয জক্ষদি) জজর সুায, রারভননযাট 

১০/০৩/২০২০ 

ভঙ্গরফায 

কার ১০.০০ 
জাতীয় দ্যদম যাগ প্রস্তুনত নদফ, ২০২০ উরদক্ষয ম যাা্ রী, আদরার্না বা ও 

ভিা অনুষ্ঠান। 

অনতনযি জজরা প্রাক/ 

জজরা িাণ ও পুনফ যান কভ যকতযা 

দ্যপুয ১২.০০ 
াতীফান্ধ্া উদজরায় ইএনডও এননজও কর্তযক দ্যস্থদদয ভাদঝ গরু নফতযণ 

অনুষ্ঠাদন জমাগদান। উদজরা ননফ যাী অনপায 

দ্যপুয ১.০০ স্বপ্ন প্রকদেয কাম যক্রভ নযদ যন 

১১/০৩/২০২০ 

বুধফায 

কার ১০.০০ 

টা দত শুরু 

গণশুনানী। 

  

কার ১০.০০ রারভননযাট যকানয উচ্চ নফদ্যারদয়য ফানল যক ক্রীিা অনুষ্ঠাদন জমাগদান।  অনত: জজরা প্রাক (া:) 

১২/০৩/২০২০ 

বৃস্পনতফায 

কার ১১.০০ কাদরক্টদযদটয এর এ াখা নযদ যন। এরএও 

জফরা ৩.০০ 
জনাফ ভাবুফ আরভ ভাবুফ, নফজ্ঞ এনেনকউটিব ম্যানজদেট-এয আদারত 

নযদ যন এফাং জভাফাইর জকাট য জক ম যাদরার্না। 
নফজ্ঞ এনেনকউটি ম্যানজদেট 

 

   

১৪/০৩/২০২০ 

ননফায 

কার ৮.০০ 
যকানয কভ যকতযা কভ যর্াযী এফাং তাদদয ন্তানদদয অাংগ্রদণ ৮ভ ফানল যক 

নফবাগীয় ক্রীিা প্রনতদমানগতা, ২০২০ 
অনত: জজরা প্রাক (া:) 

 

   

১৫/০৩/২০২০ 

যনফফায 

কার ৯.০০ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয অগ্রানধকায প্রকে ফাস্তফায়ন ম্পনকযত বা  অনত: জজরা প্রাক (া:) 

কার ১০.০০ জজরা উন্নয়ন ও ভন্বয় কনভটিয বা 
 

দ্যপুয ১.০০ জজরা কণ যধায কনভটিয বা জজরা িাণ ও পুনফ যান কভ যকতযা 

নফকার ৩.০০ জজরা আইনটি নফলয়ক কনভটিয বা 

অনত: জজরা প্রাক (া:) 
নফকার ৩.৩০ 

ননতয প্রদয়াজনীয় দ্রব্য-মূদল্যয ফাজায জমৌনিক ম যাদয় যাখায রদক্ষয জজরা 

টাস্কদপা য কনভটিয বা 

১৬/০৩/২০২০ 

জাভফায 
কার ১০.০০ 

ভার্ য, ২০২০ নিস্টাব্দ ভাদয নফবাগীয় উন্নয়ন ভন্বয়, আইন-শাংখরা ও 

যাজস্ব বা 

অনত: জজরা 

প্রাক (ানফ যক)/(যাজস্ব)/ 

অনতনযি জজরা ম্যানজদেট 

১৭/০৩/২০২০ 

ভঙ্গরফায 
কার ১০.০০ 

জাতীয নতা ফঙ্গফন্ধু জখ মুনজবুয যভান এঁয জন্মনদন এফাং মুনজফ তফল য 

ারদনয উদবাধনী অনুষ্ঠান নফনবন্ন অনুষ্ঠাদন জমাগদান। 
অনত: জজরা প্রাক (া:) 

১৮/০৩/২০২০ 

বুধফায 

কার ১০.০০ 

টা দত শুরু 

গণশুনানী। 

  

১৯/০৩/২০২০ 

বৃস্পনতফায 

কার ১০.০০ জজরা জবািা অনধকায াংযক্ষণ কনভটিয বা 
বাযপ্রাপ্ত কভ যকতযা, 

জজএভ াখা 

কার ১১.০০ জজরা ায ও ফীজ ভননটনযাং কনভটিয বা উনযর্ারক, কৃনল 

দ্যপুয ১২.০০ আভায ফানি আভায খাভায প্রকদেয জজরা কনভটিয বা  
জজরা ভন্বয়কাযী আভায ফানি 

আভায খাভায 

দ্যপুয ১.০০ জজরা নযফায নযকেনা কনভটিয বা 
উনযর্ারক, নযফায 

নযকেনা 

নফকার ৩.০০ জজরা কৃনল ঋণ কনভটিয বা যাকাফ 

নফকার ৩.৪৫ জজরা এননজও নফলয়ক ভন্বয় বা বাযপ্রাপ্ত কভ যকতযা, এননজও 



াখা 

২১/০৩/২০২০ 

ননফায 

কার ১০.০০ 

দত ৫.০০ 

জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য আওতাধীন (৩য় জশ্রনণ) গণকভ যর্াযীদদয জন্য ফানল যক 

৬০ ঘন্টা ব্যাী প্রনক্ষণ। 
অনত: জজরা প্রাক (া:) 

২২/০৩/২০২০ 

যনফফায 

কার ৯.৩০ এনেনকউটিব ম্যানজদেন বা অনতনযি জজরা ম্যানজদেট 

কার 

১০.০০ 

ভূ-ম্পনি জফয দখর নফলদয় অনবদমাগ গ্রণ এফাং তদন্ত কাম যক্রভ ভননটনযাং 

াংক্রান্ত বা 

অনতনযি জজরা প্রাক 

(যাজস্ব) 

কার 

১০.১৫ 
কৃনল খা জনভ ব্যফস্থানা ও ফদদাফস্ত কনভটিয বা 

কার ১০.৩০ আশ্রয়ণ প্রকে (জপইজ-২), আফান ও গুচ্ছগ্রাভ ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত বা 

কার 

১০.৪৫ 
ভূনভ াংস্কায টাস্কদপা য াংক্রান্ত বা 

কার 

১১.০০ 
জদওয়ানন ভাভরা াংক্রান্ত বা 

কার ১১.১৫ যাজস্ব দেরন 

নফকার ৩.০০ ভানক স্টাপ বা অনত: জজরা প্রাক (া:) 

 

   

২৪/০৩/২০২০ 

ভঙ্গরফায 

কার ১১.০০ 

আনদতভাযী উদজরায ানিফািী ইউননয়ন নযলদ নযদ যন ও ইউননয়ন 

নডনজটার জকন্দ্র দ যন। জনদফা, জনপ্রাদনয স্বচ্ছতা, জফাফনদনতা এফাং 

ভাদক, জুয়া, ন্ত্রা, জনঙ্গফাদ, ফাল্যনফফা, নাযী ননম যাতন, ইবটিনজাং 

প্রনতদযাধ নফলদয় জর্য়াযম্যান ও দস্যগদণয াদথ ভতনফননভয়। 

উদজরা ননফ যাী অনপায / 

কাযী কনভনায 

(ভূনভ)/কাযী প্রদকৌরী/ 

নআইও/জর্য়াযম্যান 

কার ১১.৩০ আনদতভাযী উদজরায কনভউননটি নিননক নযদ যন। 

দ্যপুয ১২.০০ 
আনদতভাযী উদজরায ানিফািী ইউননয়ন ভূনভ অনপ নযদ যন এফাং 

আগত জফা প্রতযাীদদয াদথ ভতনফননভয়। 

দ্যপুয ১২.৩০ আনদতভাযী উদজরায প্রাথনভক ও ভাধ্যনভক নক্ষা প্রনতষ্ঠান নযদ যন।  

দ্যপুয ২.৩০ 
আনদতভাযী উদজরায টিআয, কানফখায জারায/নন জারায প্রকে 

নযদ যন। 

নফকার ৩.০০ আনদতভাযী উদজরায দূদম যাগ নীয় ঘয ননভ যাণ প্রকে নযদ যন।  

২৫/০৩/২০২০ 

বুধফায 

কার ১০.০০ 

টা দত শুরু 

গণশুনানী। 

  

২৬/০৩/২০২০ 

বৃস্পনতফায 
কার ৮ .০০  স্বাধীনতা ও জাতীয় নদফ, ২০২০ এয কভ যসূনর্দত অাংগ্রণ। 

 

২৮/০৩/২০২০ 

ননফায 

কার ১০.০০ 

দত ৫.০০ 

জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য আওতাধীন (৪থ য জশ্রনণ) গণকভ যর্াযীদদয জন্য ফানল যক 

৬০ ঘন্টা ব্যাী প্রনক্ষণ। 
অনত: জজরা প্রাক (া:) 

২৯/০৩/২০২০ 

যনফফায 

দ্যপুয ১২.০০ াটগ্রাভ থানা নযদ যন। বাযপ্রাপ্ত কভ যকতযা 

দ্যপুয ১২.৩০ 
াটগ্রাভ জৌযবা নযদ যন এফাং জভয়য ও কাউনিরযদদয দঙ্গ 

ভতনফননভয়। 
জভয়য, াটগ্রাভ 

দ্যপুয ১.০০ 

াটগ্রাভ উদজরা ননফ যাী অনপাদযয কাম যারয় নযদ যন, উন্নয়ন প্রকে 

দ যন এফাং উদজরায ভস্যা ও ম্ভফনা ননদয় জস্টকদাল্ডাযদদয ভন্বদয় 

গণশুনানী। 

উদজরা ননফ যাী অনপায 

দ্যপুয ১.৩০ 
াটগ্রাভ উদজরা খাদ্য অনপ নযদ যন এফাং উদজরা খাদ্য াংগ্র 

কনভটিয দঙ্গ ভতনফননভয় বা। 
ওন, এরএনড, াটগ্রাভ 

দ্যপুয  ২.০০ াটগ্রাভ উদজরা ভূনভ অনপ এফাং াটগ্রাভ জৌয ভূনভ অনপ নযদ যন।  

উদজরা ননফ যাী অনপায/ 

কাযী কনভনায 

(ভূনভ)/কাযী 

প্রদকৌরী/নআইও/উদজরা 

ভনরা নফলয়ক কভ যকতযা/ জজরা 

ভন্বয়কাযী আভায ফানি 

আভায খাভায/ 

দ্যপুয ২.৩০ 
াটগ্রাভ উদজরায আশ্রয়ণ প্রকে/গুচ্ছগ্রাভ, দ্যদম যাগ নীয় ফাগৃ ননভ যাণ 

প্রকে, টিআয ও কানফখা জারায/নন জারায প্রকে নযদ যন। 

নফকার ৩.৩০ 
াটগ্রাভ উদজরায নক্ষা প্রদকৌর অনধদপ্তদযয বফন ননভ যাণ কাজ 

নযদ যন। 

নফকার ৪.০০ াটগ্রাভ উদজরায আভায ফানি আভায খাভায প্রকে নযদ যন।  

নফকার ৪.৩০ াটগ্রাভ উদজরায ভনরা নভনতয কাম যক্রভ নযদ যন।  

নফকার ৫.০০ 
াটগ্রাভ উদজরা নবক্ষুক পুন যফান ও ব্যফস্থানা কনভটিয দঙ্গ 

ভতনফননভয় বা। 



ন্ধ্যা ৬.০০ াটগ্রাভ উদজরা ক্রীিা াংস্থায দঙ্গ ভতনফননভয়। 

ন্ধ্যা ৭.০০ াটগ্রাভ উদজরা নেকরা একাদডভীয দস্যদদয দঙ্গ ভতনফননভয়। 

 
াটগ্রাদভ যানিমান। 

৩০/০৩/২০২০ 

জাভফায 

 

কার ৯.০০ ভনজদ নবনিক নশু ও গণনক্ষা কাম যক্রভ নযদ যন। 
উনযর্ারক, ইরানভক 

পাউদেন 

কার ৯.৩০ ভনদযনবনিক নশু ও গণনক্ষা কাম যক্রভ নযদ যন। 
কাযী নযর্ারক, 

ভনদযনবনিক নক্ষা 

কার ১১.০০ াটগ্রাভ উদজরায প্রাথনভক ও ভাধ্যনভক নফদ্যারয় নযদ যন এফাং দ যন।  উদজরা ননফ যাী অনপায 

 

 
                   ৩-৩-২০২০ 

                 মমাোঃ আবু জাফর 

                মজলা প্রশাসক 

 

 

 

নফতযণ : 

১) অনতনযি নর্ফ, জজরা ও ভাঠ প্রান অনুনফবাগ, ভনন্ত্রনযলদ নফবাগ  

২) নফবাগীয় কনভনায, নফবাগীয় কনভনাদযয কাম যারয়, যাংপুয 

৩) পুনর সুায, পুনর সুাদযয কাম যারয়, রারভননযাট 

৪) উ নযর্ারক, স্থানীয় যকায, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

৫) অনতনযি জজরা প্রাক (ানফ যক), ানফ যক, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

৬) অনতনযি জজরা প্রাক (যাজস্ব), যাজস্ব, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

৭) অনতনযি জজরা ম্যানজদেট, এনডএভ, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

৮) কাযী কনভনায (ভূনভ) (কর), রারভননযাট। 

৯) কাযী কনভনায (জগানীয়), জগানীয় াখা, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

১০) জনজাযত জডপুটি কাদরক্টয, জনজাযত াখা, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

১১) জযনবননউ জডপুটি কাদরক্টয, যাজস্ব (এএ) াখা, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

১২) প্রাননক কভ যকতযা, াংস্থান াখা, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

১৩) জপ্রাগ্রাভায, আইনটি াখা, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

১৪) কাযী কনভনায, আইনটি াখা, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

১৫) কাযী কনভনায, াধাযণ াখা, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

১৬) কাযী কনভনায, ফ্রন্ট জডস্ক াখা, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

১৭) প্রাননক কভ যকতযা, পযভ এে জস্টনাযী াখা, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

১৮) কাযী কনভনায, জেজাযী াখা, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

১৯) জজরা িাণ ও পুনফ যান কভ যকতযা, িাণ ও পুনফ যান াখা, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

২০) কাযী কনভনায, তথ্য ও অনবদমাগ াখা, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

২১) ভূনভ অনধগ্রণ কভ যকতযা (এরএও), ভূনভ অনধগ্রণ াখা, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

২২) কাযী কনভনায (নজনও), জজনাদযর াটি যনপদকট াখা, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

২৩) কাযী কনভনায, যাজস্ব মুনিখানা (আযএভ) াখা, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

২৪) কাযী কনভনায, জুনডনয়ার মুনিখানা াখা, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

২৫) জগানীয় কাযী, এনডএভ, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

২৬) জগানীয় কাযী, ানফ যক, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

২৭) জগানীয় কাযী, যাজস্ব, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

২৮) অনপ কাযী কাভ কনম্পউটায মুদ্রাক্ষনযক, আইনটি াখা, জজরা প্রাজকয কাম যারয়, রারভননযাট 

২৯) প্রধান কাযী, াধাযণ াখা, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

৩০) উচ্চভান কাযী, যাজস্ব (এএ) াখা, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 

৩১) উচ্চভান কাযী, জুনডনয়ার মুনিখানা াখা, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, রারভননযাট 



৩২) অরফস সহকারী কাম করিউটার মুদ্রাক্ষররক, এনরজও রবষয়ক শাখা, মজলা প্রশাসককর কার্ চালয়, লালমরনরহাট 

৩৩) মজলা পর্ চাকয়র কম চকতচা (সকল), লালমরনরহাট 

৩৪) উপকজলা রনব চাহী অরফসার (সকল), লালমরনরহাট। 

 

স্মারক নম্বর: ০৫.৪৭.৫২০০.০০১.০২.০০৩.১৬.৫৮/১ 

 
তাররখ: 

 ১৯ ফাল্গুন ১৪২৬ 

০৩ মার্ চ ২০২০ 

 

 

 

সদর্ অবগরত ও কার্ চাকথ চ মপ্ররণ করা হল : 

১) ----------------------------------------------------, --------------------------------------------------------------------------

--। 

 
                   ৩-৩-২০২০ 

                 মমাোঃ আবু জাফর 

                মজলা প্রশাসক 

 


