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মাঃ মা র রশীদ, জলা শাসক, বােগরহাট এর মাচ/২০২০ ি . মােসর মণপ ী
তািরখ ও বার

০১-০৩-২০২০
(রিববার)

০২-০৩-২০২০
(েসামবার)

সময়

সকাল ০৭-০০ টা
সকাল ০৯-৩০ িম
সকাল ১০-৩০ িম
র ১২-৩০ িম
র ০২-০০ টা
িবকাল ০৩-৩০িম
সকাল ০৯-০০ টা
সকাল ১১-০০ টা
র ১২-০০ টা
িবকাল ০৩-০০ টা

০৩-০৩-২০২০
(ম লবার)

০৪-০৩-২০২০
( ধবার)

০৫-০৩-২০২০
( হ িতবার)

০৬-০৩-২০২০
( বার)

সকাল ০৯-০০ টা
সকাল ১০-০০ টা
সকাল ১১-০০ টা
র ১২-০০ টা
িবকাল ০৩-০০ টা
িবকাল ০৩-০০ টা
িবকাল ০৪-০০ টা
িবকাল ০৫-৩০ িম
সকাল ০৯-৩০ িম
সকাল ১০-৩০ িম
সকাল ১১-০০ টা
সকাল ১১-৩০ িম
িবকাল ০২-৩০ িম
িবকাল ০৪-০০ টা

িববরণ

ান

জলা শাসক মেহাদেয়র বাংেলা হেত িজববেষ রাভারেদর
সাইেকল র ািল উে াধন।
জাতীয় বীমা িদবস
মা িমক িব ালেয়র িশ কেদর জনশীল প িতেত প
ণয়ন সং া িশ েণর ভ উে াধন।
জলা ি েযা া স ানীভাতা সং া জলা কিম র সভা।
কাড়াপাড়া শরৎচ মা িমক িব ালেয় ক াে ইন।
মা াহাট উপেজলার গাংনী ইউিনয়েন সম ীত মাঠ সবা ।
জাতীয় ভাটার িদবস উপলে র ািল ও আেলাচনা সভা।
িজববষ উদযাপন উপলে
িত লক সভা।
জািতর িপতা ব ব শখ িজ র রহমােনর জ িদন ও
জাতীয় িশ িদবস উদযাপন উপলে
িত লক সভা।
এিপএ িশ ণ িবষয়ক কমশালা।
NDC কােসর িশ ণাথ েদর সফর িচ অ সরণ।
িবডার ৬ ােচর িশ ণ কায ম উে াধন।
িবডার ৫ম ােচর সােথ উ ু আেলাচনা।
২৫ ও ২৬ মাচ উদযাপন উপলে
িত লক সভা।

জলা শাসক এর
বাংেলা

০১৭১১-৮২১০০৫

সরকাির বালক
িব ালয়
সে লন ক

জলা িশ া
কমকতা
িডিড সমাজেসবা
০১৭৩৩-২২৪৮২৬

জাতীয় িব ান ও

ি স াহ উদযাপন উপলে

িত লক সভা।

কেরানা ভাইরাস িতেরাধ সং া কিম র সভা।
রাম
আ েমর বািষক অ ান
গণ নানী
কস কা-অিডেনশন কিম র সভা।
জলা জজ মেহাদেয়র সােথ সৗজ সা াৎ।
NDC কােসর িশ ণাথ েদর সফর িচ অ সরণ।
াফ সম য় সভা।
হাম েবলা ক াে ইন ২০২০ সং া এডেভােকসী সভা।
নারী িনযাতন িতেরাধকে মাি েস রাল া াম।
জলা কনেডমেনশন কিম র সভা।
ােসবী মিহলা সিমিতর অ েল চক িবতরণ।
জলা রাভােরর বিসক কাস উে াধন।
পিরেবশ, বন ও জলবা পিরবতন ম ণালেয়র মাননীয় উপম ী, বগম হািব ন নাহার, এমিপ মেহাদেয়র সফর িচ
অ সরণ।
বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালেয়র িসিনয়র
সিচব জনাব মাঃ মিহ ল হক মেহাদেয়র সফর িচ অ সরণ।
জাতীয় পাট িদবস
পিরেবশ, বন ও জলবা পিরবতন ম ণালেয়র মাননীয় উপম ী, বগম হািব ন নাহার, এমিপ মেহাদেয়র সফর িচ
অ সরণ।
বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালেয়র িসিনয়র
সিচব জনাব মাঃ মিহ ল হক মেহাদেয়র সফর িচ অ সরণ।
এম. সানাউল হক, কা-অিডেনটর (আইিজিপ) আ জািতক

ম

/ ব াপনায়

উপেজলা িনবাহী
অিফসার, মা াহাট

এিসলাহা িমলনায়তন

সে লন ক
,,

িনবাচন কমকতা
ানীয় সরকার শাখা

সাধারণ শাখা

,,
িভ আইিপ সড়ক
সে লন ক
,,
,,
,,
রাম
আ ম

০১৬৭১-৫৯১১৯৪
,,
সাধারণ শাখা
িশ া ক াণ শাখা

অ
িসিভল সাজন

জজেকাট, বােগরহাট

সে লন ক
সে লন ক

িসএস অিফস

সে লন ক

,,
,,
াকপারসন লাইে ির

সং াপন শাখা
িসিভল সাজন
০১৭৩০-৭৮১০২৬
ানীয় সরকার শাখা
মিহলা িবষয়ক কমকতা

০১৭১১-৮২১০০৫

অপরাধ াই নাল, তদ সং া এর সফর িচ অ সরণ।
০৭-০৩-২০২০
(শিনবার)

০৮-০৩-২০২০
(রিববার)

০৯-০৩-২০২০
(েসামবার)

১০-০৩-২০২০
(ম লবার)

১১-০৩-২০২০
( ধবার)

িবকাল ০৫-০০ টা ঐিতহািসক ৭ মাচ উদযাপন উপলে
র ার িবতরণ ও
সাং িতক অ ান।
রাত ০৯-০০ টা
আধার ভা ার শপথ ও মামবািত লন
পিরেবশ, বন ও জলবা পিরবতন ম ণালেয়র মাননীয় উপম ী, বগম হািব ন নাহার, এমিপ মেহাদেয়র সফর িচ
অ সরণ।
িবভাগীয় কিমশনার মেহাদেয়র সােথ িভিডও কনফাের ।
আ জািতক নারী িদবস
সকাল ০৯-৪৫ িম
জলা স াস ও নাশকতা িতেরাধ কিম র সভা।
সকাল ১০-০০ টা
জলা আইন- ংখলা কিম র সভা।
সকাল ১১-৩০ িম
জলা মাদক িনয় ণ ও চারনা কিম র সভা।
র ১২-০০ টা
জলা চারাচালান িনেরাধ সম য় সভা ।
র ১২-১৫ িম
জলা মানব পাচার িতেরাধ কিম র সভা।
র ১২-৩০ িম
জলা নারী ও িশ িনযাতন িতেরাধ কিম র সভা।
র ১২-৪৫ িম
জলা যৗ ক িনেরাধ কিম র সভা ।
র ০১-০০ টা
বা িববাহ িনেরাধ কিম র সভা।
ইসলািমক ফাউে শেনর ক পিরচালক জনাব শিফ ল
ইসলাম এর সফর িচ অ সরণ।
মাননীয় ধানম ীর সােথ িভিডও কনফাের ।
আশা িশ া সে লন।
সকাল ১০-০০ টা
মাংলা থানা পিরদশন।
সকাল ১১-০০ টা
দে
রেমঠ ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশন।
সকাল ১১-৩০ িম
রবন ইউিনয়ন পিরষদ পিরদশন। ইউিনেয়ান িডিজটাল
র ১২-৩০ িম
ক দশন।
রবন ইউিনয়েন আমার বািড় আমার খামার পিরদশন।
র ০১-০০ টা
মাংলা
উপেজলা িম অিফস পিরদশন।
র ০২-০০ টা
মাংলা উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় পিরদশন।
িবকাল ০৩-০০ টা
মাংলা উপেজলার সকল িবভাগীয় কমকতােদর সােথ
িবকাল ০৩-৪৫ িম
মতিবিনময় সভা।
সকাল ০৯-৩০ িম জাতীয় েযাগ িত িদবস।
সকাল ১০-০০ টা চা কর ও লামহষক মামলাস হ ত িন ি র লে
গ ত মিনটিরং কিম র সভা।
কারাবি িশ -িকেশারেদর ি র লে মামলা পযােলাচনা কিম র সভা।
সকাল ১১-০০ টা
জলা চারাচালান মামলা মিন িরং কিম র সভা।
সকাল ১১-৩০ িম
জলা িম বরা কিম র সভা।
র ১২-০০ টা
গণ নানী
সকাল ১০-০০ টা
জলা াউটেসর কাযিনবাহী কিম র সভা।
সকাল ১১-০০ টা
েজ ইনেসপশন ( পা র)
র ১২-০০ টা
জলা কনেডমেনশন কিম র সভা( টকিনক াল ল এ কেলজ)

১২-০৩-২০২০
( হ িতবার)
১৩-০৩-২০২০
( বার)
১৪-০৩-২০২০
(শিনবার)
১৫-০৩-২০২০
(রিববার)
সকাল ০৯-৪৫ িম
সকাল ১০-০০ টা

িবভাগীয় কিমশনার, লনা মেহাদেয়র সােথ িভিডও কনফাের ।
িব ভা া অিধকার িদবস।
ধানম ীর অ ািধকার ক বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা সভা।

জলা উ য়ন সম য় কিম র সভা।

িশ একােডিম

িশ কমকতা

শিহদ িমনার

০১৭৩৩-২২৪৮২৬

সে লন ক
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

জ এম শাখা

,,
,,
,,

বাসী ক াণ শাখা
মিহলা িবষয়ক কমকতা

,,
,,

িচংিড় গেবষণা ক

০১৭১৪-০৮৮৭২৫
উপেজলা িনবাহী
অিফসার, ও
অিফসার ইন চাজ,
মাংলা থানা ।

াধীনতা উ ান
সে লন ক
,,
,,
,,
,,

িড আর আর ও
অিত: িলশ পার
সদর সােকল

জ এম শাখা
,,

এল এ শাখা

াউট ভবন
সে লন ক
,,

০১৭১৫-৯১৫৯৮০
০১৭৩৩-২২৪৮২৬

সে লন ক
,,

ানীয় সরকার শাখা

অ

সাধারণ শাখা

সকাল ১১-৩০ িম
সকাল ১১-৪৫ িম
র ১২-০০ টা
র ১২-১৫ িম
র ১২-৪৫ িম
র ০১-০০ টা
র ০১-১৫ িম
িবকাল ০৩-৩০িম
১৬-০২-২০২০
(েসামবার)
১৭-০৩-২০২০
(ম লবার)
১৮-০৩-২০২০
( ধবার)
১৯-০৩-২০২০
( হ িতবার)

সকাল ১০-০০ টা

সকাল ১০-৩০ িম
সকাল ১১-৩০ িম
র ১২-১৫ িম
র ০১-১৫ িম
িবকাল ০৩-০০টা
িবকাল ০৪-০০ টা
িবকাল ০৪-৩০ িম

২০-০৩-২০২০
( বার)
২১-০৩-২০২০
(শিনবার)
২২-০৩-২০২০
(রিববার)

২৩-০৩-২০২০
(েসামবার)
২৪-০৩-২০২০
(ম লবার)
২৫-০৩-২০২০
( ধবার)
২৬-০৩-২০২০
( হ িতবার)
২৭-০৩-২০২০
( বার)

সকাল ০৯-৪৫ িম
সকাল ১০-১৫ টা
সকাল ১০-৪৫ িম
সকাল ১১-০০ টা
র ১২-৩০ িম
র ১২-৪৫ িম
র ০১-০০ টা
র ০১-১৫ িম
সকাল ০৯-৩০ িম
হেত ০৩-৩০ িম
িবকাল ০৪-০০ টা

পির শহর, পির
াম বা বায়ন সং া কিম র সভা।
জলা সার ও বীজ মিনটিরং কিম র সভা।
জলা কণধার কিম র সভা।
জলা মিনটিরং কিম র সভা।
জলা আইিস কিম র সভা।
জলা ইেনােভশন কিম র সভা।
জলা পিরবার পিরক না কিম র সভা ।
জলা এনিজও সম য় কিম র সভা।
মাননীয় ধানম ীর সােথ িভিডও কনফাের ।
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালেয় মািসক সভাস হ ।
জাতীর িপতা ব ব শখ িজ র রহমান এর জ বািষকীর
িবিভ কম িচ
গণ নানী

,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

িনবাহী ািজে ট এর ‘উ র অ ল’ আদালত পিরদশন।
গণ নানী
গণহত া িদবস
মহান াধীনতা ও জাতীয় িদবস

িড আর আর ও
,,
আইিস শাখা

,,
িডিড পিরবার পিরক না

সাধারণ শাখা

িবভাগীয় কিমশনার অিফস

নগর ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশন।
ফিকরহাট সদর ইউিনয়ন পিরষদ পিরদশন। ইউিনয়ন
িডিজটাল ক দশন।
ফিকরহাট সদর ইউিনয়েন আমার বািড় আমার খামার
পিরদশন।
ফিকরহাট উপেজলা িম অিফস পিরদশন।
ফিকরহাট উপেজলার সকল িবভাগীয় কমকতােদর সােথ
মতিবিনময় সভা।
ফিকরহাট উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় পিরদশন।
ফিকরহাট কাজী আজাহার আলী কেলেজ িজবেষ জলা
রাভার ট।

িবভাগীয় কিমশনার মেহাদেয়র সােথ িভিডও কনফাের ।
আ য়ণ-২ ক বা বায়ন সং া সভা।
জলা িচংিড় স দ উ য়ন ও ব াপনা কিম র সভা।
জলা নদী র া কিম র সভা ।
জলা রাজ সভা।
-স ি জবর দখল সং া মিনটিরং কিম র সভা।
জলা িষ খাস জিম ব াপনা ও বে াব কিম র সভা।
জলা িষ ঋণ কিম র সভা ।
িনত েয়াজনীয় ে র বাজারদর ি িতশীল রাখার লে গ ত
মিনটিরং কিম র সভা।
কমকতা ও কমচারীেদর িশ ণ ।

ানীয় সরকার শাখা
িডিড িষ স সারণ

উপেজলা িনবাহী
অিফসার,
ফিকরহাট ।

০১৭১১-৮২১০০৫

সে লন ক

আর িড িস

,,

,,
,,
,,
,,
,,
,,
সে লন ক

,,
,,
,,
,,
,,

এিজ এম অ ণী াংক
বসা ও বািণজ শাখা

সং াপন শাখা

িব

ািজে ট

২৮-০৩-২০২০
(শিনবার)
২৯-০৩-২০২০
(রিববার)

সকাল ১০-০০ টা
সকাল ১১-১৫ িম
সকাল ১১-৪৫ িম
র ১২-১৫ িম
র ১২-৪৫ িম

জলা কারাগার পিরদশন।
চা কর ও লামহষক মামলা মিনটিরং কিম র সভা।
এিসড অপরাধ মামলা মিনটিরং সল এর সভা।
কারাগাের থাকা িশ -িকেশারেদর অব া উ য়েনর লে
জলা টা েফাস কিম র সভা।
জলা চারাচালান মামলা মিনটিরং সল এর সভা।

জল পার
সে লন ক
,,
,,
,,

অিত: িলশ পার
সদর সােকল

জ এম শাখা
,,
,,

৩০-০৩-২০২০
(েসামবার)
৩১-০৩-২০২০
(ম লবার)
িবঃ ঃ
০১। মাচ/২০২০ মােসর মণপ ী পিরবতনেযা ।
০২। এ সরকাির সফর । িবিধ মাতােবক ভাতািদ েযাজ ।
০৩। সফরকালীন সমেয় সহকারী কিমশনার ( গাপনীয়). মাবাইল- ০১৭৩৭-৫৭৪৩৮৮, স ট িলিপকার-কাম কি উটার অপােরটর, অিফস সহকারী কামকি উটার া িরক, দহর ী, াইভার ও অিফস সহায়ক সফরস ী হেবন ।
০৪। যাগােযােগর জ দহর ী এর মাবাইল ন র-০১৭৪৩-৪৩১৩৮২ ।

নং- ০৫.৪৪.০১০০.০০১.০২৫.০২.১৬- ৯৫ (৪০)
অ িলিপ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ :- ( জ তার মা সাের নয়)

া িরত/জলা শাসক
বােগরহাট।
২০ ফা ন , ১৪২৬ ব া
তািরখ :---------------------------০৪ মাচ , ২০২০ ি া

০১। িবভাগীয় কিমশনার, লনা িবভাগ, লনা ।
০২। িলশ পার, বােগরহাট।
০৩। উপ-পিরচালক, ানীয় সরকার, বােগরহাট।
০৪। ধান িনবাহী কমকতা, জলা পিরষদ, বােগরহাট।
০৫। িসিভল সাজন, বােগরহাট।
০৬। িনবাহী েকাশলী, গণ ত িবভাগ, বােগরহাট।
০৭। অিতির জলা শাসক (সািবক)/অিতির জলা শাসক (রাজ )/অিতির জলা ািজে ট/অিতির জলা শাসক (িশ া ও আইিস ),
বােগরহাট।
০৮। উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল),বােগরহাট । [ জলা শাসক মেহাদেয়র সফর িচ বা বায়েন সহেযািগতা করার জ অ েরাধ করা হেলা ]
০৯। উপ-পিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, বােগরহাট।
১০। নজারত ড কােল র, বােগরহাট।
১১। রিভিনউ ড কােল র, বােগরহাট।
১২। সহকারী কিমশনার ( িম), .............................................., বােগরহাট।
১৩। িম ম দখল কমকতা, বােগরহাট।
১৪। ভার া কমকতা, বসা ও বািণজ শাখা/ জ,এম,শাখা/সং াপন শাখা/সা িফেকট শাখা/সাধারণ শাখা বােগরহাট কােল েরট ।
১৫। ভার া কমকতা, (আইিস সল)/ া ামার, আইিস শাখা,বােগরহাট [ মণ চী বােগরহাট জলার ওেয়ব পাটােল অ
করার জ ]
১৬। অিতির িলশ পার, বােগরহাট সােকল, বােগরহাট।
১৭। সহকারী মহা- ব াপক, অ ণী াংক, বােগরহাট।
১৮। উপ-পিরচালক,পিরবার পিরক না, বােগরহাট।
১৯। াণ ও নবাসন কমকতা, বােগরহাট কােল েরট।
২০। জল পার, বােগরহাট।
২১। শাসিনক কমকতা, বােগরহাট কােল েরট।
২২। অিফসার-ইন-চাজ, মাংলা থানা, বােগরহাট।
২৩। জলা িতিনিধ, বাংলােদশ টিলিভশন/বাংলােদশ বতার/বাংলােদশ সংবাদ সং া, বােগরহাট ।
২৪। অিফস কিপ/ মা ার কিপ।
সহকারী কিমশনার ( গাপনীয়)
জলা শাসেকর কাযালয়
বােগরহাট ।

