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জনাব তপন মার িব াস, জলা শাসক, বােগরহাট এর ফ য়াির/২০১৮ি . মােসর মণপ ী 
 

তািরখ ও বার সময় িববরণ ান ম / ব াপনায় 

০১-০২-১৮  
( হ িতবার) 

সকাল ১০-০০ টা হেত 
িবকাল ৪-০০ টা 

সকাল ১০-০০      টা 
সকাল ১১-০০      টা 

ই-নিথ িসে েমর উপর  End User িশ ণ।  

 

জলা িম বরা  কিম র সভা। 
শহীদ িদবস ও আ জািতক মা ভাষা িদবস উদযাপন সং া  

িত লক সভা।  

সে লন ক  

 

,, 
,, 

আইিস  শাখা 

 

এল এ শাখা 
সাধারন শাখা 

০২-০২-১৮  
( বার) 

সকাল ০৯-০০    টা 
িবকাল ০৩-৩০  িম. 

জাতীয় িনরাপদ খা  িদবস উপলে  র ািল ও আেলাচনা সভা। 
িডিজটাল উ াবনী মলার র ািল উে াধন। 
মাঃ আ ল কালাম আজাদ,  সম য়ক ধানম ীর কায ালয় এর 

সফর িচ অ সরণ।  
কিবর িবন আেনায়ার মহাপিরচালক( শাসন), ধানম ীর কায ালয় 
এর সফর িচ অ সরণ।  
একেসস  ইনফরেমশন া ােমর বািষ ক কম পিরক না ওয়াকশপ 
এর কম কতাগেণর সফর িচ অ সরণ । 

াধীনতা উ ান 
,, 

জলা খা  িনয় ক 
আইিস  শাখা 

০৩-০২-১৮  
(শিনবার) 

 িডিজটাল উ াবনী মলা। 
মাঃ আ ল কালাম আজাদ,  সম য়ক ধানম ীর কায ালয় এর 

সফর িচ অ সরণ।  
একেসস  ইনফরেমশন া ােমর বািষ ক কম পিরক না ওয়াকশপ 
এর কম কতাগেণর সফর িচ অ সরণ । 

  

০৪-০২-১৮  
(রিববার) 

সকাল ১১-০০    টা 
িবকাল ০৫-০০   টা 

পাসেপাট  সবা স ােহর উে াধন । 
িডিজটাল উ াবনী মলার সমাপনী। 
একেসস  ইনফরেমশন া ােমর বািষ ক কম পিরক না ওয়াকশপ 
এর কম কতাগেণর সফর িচ অ সরণ । 

 
াধীনতা উ ান 

 
আইিস  শাখা 

০৫-০২-১৮  
(েসামবার) 

সকাল ০৯-৩০  িম. 
সকাল ১০-০০   টা 
িবকাল ০৪-০০  টা 
স া ০৭-০০    টা 

জাতীয় াগার িদবস উপলে  র ািল। 
জাতীয় াগার িদবস উপলে  আেলাচনা ও র ার িবতরনী। 
হযরত পীর খানজাহান আলী(রঃ) এর মাজার শরীেফর উ য়ন সং া  সভা। 
বােগরহাট জলা রাভার দ তা কাস  তা  জলসা। 

াধীনতা উ ান 
এিসলাহা িমলঃ 
সে লন ক  

রাতন কাট 

০১৯১১-২৭২৭৪৭ 
” 

িশ া ও ক াণ শাখা 
০১৭১১-৮২১০০৫ 

০৬-০২-১৮  
(ম লবার) 

সকাল ১১-৩০  িম. ফিকরহাট কাজী আজাহার আলী কেলেজর ােনিজং কিম র সভা। কেলজ া ন অ  

০৭-০২-১৮ 
( ধবার) 

 
সকাল ১০-০০ টা হেত 
িবকাল ৪-০০ টা 
 

সকাল ১১-০০  টা 

গণ নানী 
ই-নিথ িসে েমর উপর  End User িশ ণ। 
 

৩/২০১৭ নং িবভাগীয় মামলার াি গত নানী 

 
সে লন ক  

 
 

” 

 
আইিস  শাখা 

 

সং াপন শাখা 

০৮-০২-১৮  
( হ িতবার) 

সকাল ১০-৩০    িম. বােগরহাট জলার উ য়ন ক  সংি  সকল কমকতােদর সােথ 
আইএমিভ’র সিচেবর িভিডও কনফাের । 

  

০৯-০২-১৮  
( বার) 

    

১০-০২-১৮ 
(শিনবার) 

    

১১-০২-১৮  
(রিববার) 

সকাল ১০-০০ টা হেত 
িবকাল ৪-০০ টা 

সকাল ০৯-৩০    িম. 
সকাল ১০-০০     টা 
সকাল ১১-৩০    িম. 
সকাল ১১-৪৫     িম. 

র ১২-০০      টা 
র ১২-১৫      িম. 
র ১২-৩০      িম. 

ই-নিথ িসে েমর উপর  End User িশ ণ 
 

জলা স াস ও নাশকতা িতেরাধ কিম র সভা। 
জলা আইন- ংখলা কিম র সভা। 
জলা মাদক  িনয় ণ ও চারনা কিম র সভা। 
জলা চারাচালান িনেরাধ সম য় সভা । 
জলা মানব পাচার িতেরাধ কিম র সভা । 
জলা নারী ও িশ  িনয াতন িতেরাধ কিম র সভা। 
জলা যৗ ক িনেরাধ কিম র সভা । 

সে লন ক  

 

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

আইিস  শাখা 

 

জ এম শাখা 
,, 
,, 
,, 

 
 

বাসী ক াণ শাখা 
মিহলা িবষয়ক  কম কতা 

,, 



র ১২-৪৫      িম. 
 

র ০১-০০      টা 
র ০১-১৫      িম. 

চা কর ও লামহষ ক মামলাস হ ত িন ি র লে  গ ত 
মিনটিরং কিম র সভা। 
কারাব ী িশ -িকেশারেদর ি র লে  মামলা পয ােলাচনা কিম র সভা। 
জলা চারাচালান মামলা মিন িরং কিম র সভা। 

,, 
 
,, 
,, 

 
অিতঃ িলশ পার 

সদর সােকল 
 

জ এম শাখা 
১২-০২-১৮  
(েসামবার) 

সকাল ১০-০০ টা হেত 
িবকাল ৪-০০ টা 

সকাল ১১-০০    টা 

ই-নিথ িসে েমর উপর  End User িশ ণ। 
 

জলা কারাগার পিরদশ ন।  

সে লন ক  আইিস  শাখা 
জল পার 

১৩-০২-১৮  
(ম লবার) 

সকাল ১০-৩০    িম. 
 
 
 
সকাল ১১-০০    টা 
 
সকাল ১১-৩০   িম. 
 

র ১২-০০     টা 
র ১২-৩০    িম. 
র ০১-০০     টা 
র ০১-৩০    িম. 
র ০২-৩০    িম. 

িবকাল ০৩-০০  টা 
 
িবকাল ০৪-০০  টা 
িবকাল ০৪-১৫  িম. 
িবকাল ০৪-৪৫  িম. 
িবকাল ০৫-০০  টা 
িবকাল ০৫-১৫  িম. 
স া ০৬-০০   টা 
স া ০৬-৩০  িম. 

শরণেখালা উপেজলাধীন খা াকাটা ইউিনয়ন পিরষদ পিরদশ ন এবং 
ইউিনয়ন পিরষেদর িডিজটাল স ার দশ ন এবং চয়ার ান, 
সদ /সদ া, ইউিনয়েনর সকল িশ া িত ান ধানগণ, 
জন িতিনিধ, গ মা  ি দর সােথ মতিবিনময় সভা। 
খা াকাটা ইউিনয়েন এক  বািড় এক  খামার কে র কাজ 

পিরদশ ন। 
খা াকাটা ইউিনয়েন আর/কািবখা/এলিজএসিপ কে র কাজ 

পিরদশ ন। 
বািনয়াখালী ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন। 
খা াকাটা মা িমক িব ালয় পিরদশ ন।  

শরণেখালা  থানা পিরদশ ন। 
ইেনােভশন এর কায ম দশ ন। 
শরণেখালা উপেজলা ক  বা বায়ন কম কতার অিফস পিরদশ ন। 
শরণেখালা উপেজলা পিরষদ অিডটিরয়ােম সকল িবভাগীয় 
কম কতােদর সােথ মতিবিনময় সভায় যাগদান।  
শরণেখালা উপেজলা িহসাব র ণ অিফস দশ ন।  
শরণেখালা সমবায় অিফস দশ ন।  
শরণেখালা উপেজলা েকৗশলী অিফস পিরদশ ন।  
শরণেখালা মৎ  অিফস দশ ন।  
শরণেখালা িষ অিফস দশ ন।   
শরণেখালা উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় পিরদশ ন। 
শরণেখালা উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন। 
উপেজলা সদের রাতযাপন। 

 
 

উপেজলা িনব াহী 
অিফসার, ও 

অিফসার ইন চাজ, 
শরণেখালা থানা 
এবং সংি  

ইউিনয়ন পিরষদ 
চয়ার ান। 

 

১৪-০২-১৮  
( ধবার) 

 
সকাল ০৯-৩০ িম. থেক 
িবকাল ০৫-০০ টা 

গণ নানী 
ওেয়ব পাট াল িশ ণ এর উে াধন।  

 
সে লন ক  

 
আইিস  শাখা  

১৫-০২-১৮  
( হ িতবার) 

সকাল ০৯-৩০ িম. থেক 
িবকাল ০৫-০০ টা 
সকাল ১১-০০   টা 
িবকাল ০৩-৩০ িম. 

ওেয়ব পাট াল িশ ণ এর উে াধন।  
 

ানীয় সরকার শাখা পিরদশ ন।  
াফ সভা। 

সে লন ক  
 
 

সে লন ক  

আইিস  শাখা  
ভার া  কম কতা 

 

সং াপন শাখা  

১৬-০২-১৮  
( বার) 

    

১৭-০২-১৮  
(শিনবার) 

    

১৮-০২-১৮  
(রিববার) 

সকাল ০৯-৩০   িম. 
সকাল ১০-০০    টা 
সকাল ১১-৩০   িম. 
সকাল ১১-৪৫   িম. 

র ১২-০০     টা 
র ১২-১৫     িম. 
র ১২-৩০    িম. 
র ১২-৪৫     িম. 

ধানম ীর অ ািধকার ক  বা বায়ন অ গিত পয ােলাচনা সভা। 
জলা উ য়ন সম য় কিম র সভা। 
জলা কণ ধর কিম র সভা। 
জলা েয াগ ব াপনা কিম র সভা। 
জলা আইিস  কিম র সভা। 
জলা ইেনােভশন কিম র সভা। 

ত  অিধকার আইন বা বায়েন জলা কিম র সভা । 
জলা এনিজও সম য় কিম র সভা। 

সে লন ক  
” 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

ানীয় সরকার শাখা 
সাধারন শাখা 
িড আর আর ও 

,, 
আইিস  শাখা 

,, 
,, 

সাধারন শাখা 
১৯-০২-১৮  
(েসামবার) 

সকাল ১০-০০ টা হেত 
িবকাল ৪-০০ টা 

সকাল ১০-০০     টা 

ই-নিথ িসে েমর উপর  End User িশ ণ। 
 

িবভাগীয় কিমশনােরর কায ালেয় মািসক সভাস হ।  

সে লন ক  
 

কিমশনার অিফস 

আইিস  শাখা 

২০-০২-১৮  
(ম লবার) 

সকাল ১০-০০ টা হেত 
িবকাল ৪-০০ টা 

ই-নিথ িসে েমর উপর  End User িশ ণ। সে লন ক  আইিস  শাখা 

২১-০২-১৮  
( ধবার) 

 আ জািতক মা ভাষা িদবস এর ।   



২২-০২-১৮  
( হ িতবার) 

িবকাল ০৩-৩০   িম. অিতির  জলা ািজে ট এর আদালত পিরদশ ন।   িব  িনব াহী 
ািজে ট 

২৩-০২-১৮  
( বার) 

    

২৪-০২-১৮  
(শিনবার) 

    

২৫-০২-১৮  
(রিববার) 

সকাল ১০-০০     টা 
সকাল ১০-৪৫    িম. 
সকাল ১১-০০     টা 
সকাল ১১-১৫     িম. 
সকাল ১১-৩০    িম. 
সকাল ১১-৪৫    িম. 

র ১২-০০      টা 
 

র ১২-১৫      িম. 
র ১২-৩০     িম. 
র ০১-০০      টা 

জলা রাজ  সভা। 
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 । 
-স ি  জবর দখল সং া  মিনটিরং কিম র সভা। 
জলা িষ খাস জিম ব াপনা ও বে াব  কিম র সভা। 
িনত  েয়াজনীয় ে র বাজারদর ি িতশীল রাখার লে  গ ত 
মিন িরং কিম র সভা। 
জলা সার ও বীজ মিনটিরং কিম র সভা। 
জলা িষ ঋণ কিম র সভা । 
জলা পিরবার পিরক না কিম র সভা। 

সে লন ক  
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আর িড িস 
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বসা ও বািনজ  শাখা 
 

িডিড িষ স সারণ 
এিজ এম অ ণী াংক 
িডিড পিরবার পিরক না 

২৬-০২-১৮  
(েসামবার) 

সকাল ১০-০০ টা হেত 
িবকাল ৪-০০ টা 

সকাল ১০-৩০   িম. 
 
 
 
 

সকাল ১১-০০    টা  
সকাল ১১-৩০   িম. 

র ১২-০০     টা 
র ১২-৩০    িম. 
র ০১-৩০    িম. 
র ০২-৩০    িম. 

িবকাল ০৩-০০  টা 
 
িবকাল ০৪-০০   টা 
িবকাল ০৪-১৫  িম. 
িবকাল ০৪-৪৫  িম. 
িবকাল ০৫-০০  টা 
িবকাল ০৫-১৫  িম. 
স া ০৬-০০    টা 
স া ০৬-৩০   িম. 

ই-নিথ িসে েমর উপর  End User িশ ণ 
 

িচতলমারী উপেজলাধীন িহজলা ইউিনয়ন পিরষদ পিরদশ ন এবং 
ইউিনয়ন পিরষেদর িডিজটাল স ার দশ ন এবং চয়ার ান, 
সদ /সদ া, ইউিনয়েনর সকল িশ া িত ান ধানগণ, 
জন িতিনিধ, গ মা  ি দর সােথ মতিবিনময় সভা। 
িহজলা ইউিনয়েন এক  বািড় এক  খামার কে র কাজ পিরদশ ন। 
িহজলা ইউিনয়েন আর/কািবখা/এলিজএসিপ কে র কাজ পিরদশ ন। 
িহজলা মা িমক িব ালয় পিরদশ ন।  
ইেনােভশন এর কায ম দশ ন।  
িচতলমারী উপেজলা ক  বা বায়ন কম কতার অিফস পিরদশ ন। 
িচতলমারী উপেজলা িহসাব র ণ অিফস দশ ন।  
িচতলমারী উপেজলা পিরষদ অিডটিরয়ােম সকল িবভাগীয় 
কম কতােদর সােথ মতিবিনময় সভায় যাগদান।  
িচতলমারী সমবায় অিফস দশ ন।  
িচতলমারী উপেজলা েকৗশলী অিফস পিরদশ ন।  
িচতলমারী মৎ  অিফস দশ ন।  
িচতলমারী িষ অিফস দশ ন।   
িচতলমারী উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় পিরদশ ন। 
িচতলমারী উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন। 
িচতলমারী সদর ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন। 
উপেজলা সদের রাতযাপন। 

সে লন ক  আইিস  শাখা 
 

উপেজলা িনব াহী 
অিফসার, ও  

সংি  ইউিনয়ন 
পিরষদ চয়ার ান। 

২৭-০২-১৮  
(ম লবার) 

সকাল ১০-০০ টা হেত 
িবকাল ৪-০০ টা 

সকাল ১০-৩০    িম. 
র ০১-০০      টা 
র ০১-১৫      িম. 
র ০১-৩০     িম. 

 
র ০১-৪৫     িম. 

ই-নিথ িসে েমর উপর  End User িশ ণ 
 

জলা কারাগার দশ ন । 
চা কর ও লামহষ ক 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। 

সে লন ক  
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আইিস  শাখা 
 

জল পার 
অিত: িলশ পার  

সদর  সােকল 
জ এম শাখা 

,, 
,, 

২৮-০২-১৮  
( ধবার) 

 গণ নানী   

 
িব: :- 
০১। ফ য়াির/২০১৮ মােসর মণপ ী পিরবতণেযা । 
০২। এ  সরকাির সফর । িবিধেমাতােবক ভাতািদ েযাজ  । 
০৩। সফরকালীন সমেয় সহকারী কিমশনার ( গাপনীয়). মাবাইল-০১৯১১-৫৩২৬৪৬, অিফস সহকাির, দহর ী, াইভার ও অিফস সহায়ক সফরস ী হেবন । 
০৪। যাগােযােগর জ  দহর ী এর মাবাইল ন র-০১৯২০-৬৯৪৬০০ । 



            
                 

                 া িরত/- 
                                     জলা শাসক  
                                       বােগরহাট। 

 
                    ২২ মাঘ , ১৪২৪ ব া   

 নং- ০৫.৪৪.০১০০.০০১.০২৫.০২.১৬- ৫৫ (৪০)                                                                                 তািরখ :---------------------------- 
                                                                                                                                                         ০৪ ফ য়াির , ২০১৮ ি া  

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

০১। িবভাগীয় কিমশনার, লনা িবভাগ, লনা । 
০২। িলশ পার, বােগরহাট।  
০৩। উপ-পিরচালক, ানীয় সরকার, বােগরহাট। 
০৪। ধান িনব াহী কম কতা, জলা পিরষদ, বােগরহাট। 
০৫। িসিভল সাজন, বােগরহাট। 
০৬। িনব াহী েকাশলী, গণ ত িবভাগ, বােগরহাট।   
০৭। অিতির  জলা শাসক (সািব ক)/অিতির  জলা শাসক (রাজ )/অিতির  জলা ািজে ট/অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিস ), বােগরহাট। 
০৮। উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল),বােগরহাট । [ জলা শাসক মেহােদােয়র 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 কম কতা, বােগরহাট। 
১৪। ভার া  কম কতা, বসা ও বািনজ  শাখা/ জ,এম,শাখা/সং াপন শাখা/সা িফেকট শাখা/সাধারন শাখা, বােগরহাট কােল েরট । 
১৫। ভার া  কম কতা, (আইিস  সল)/ সহকারী া ামার, আইিস  শাখা,বােগরহাট [ মণ চী  বােগরহাট জলার ওেয়ব পাট ােল 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 নব াসন কম কতা, বােগরহাট কােল েরট। 
২০। জল পার, বােগরহাট। 
২১। শাসিনক কম কতা, বােগরহাট কােল েরট। 
২২। অিফসার-ইন-চাজ, শরণেখালা থানা। 
২৩। জলা িতিনিধ, বাংলােদশ টিলিভশন/বাংলােদশ বতার/বাংলােদশ সংবাদ সং া, বােগরহাট । 
২৪। অিফস কিপ/ মা ার কিপ। 

সহকারী কিমশনার ( গাপনীয়) 
জলা শাসেকর কায ালয় 

বােগরহাট । 


