
জলা শাসক, িদনাজপুর এঁর অে াবর ২০১৭ মােসর মািসক কমসূিচ ও অ ি তব  িবিভ  সভার সূিচ: 
তািরখ ও বার সময় কম িচ ান/ম  
০১.১০.২০১৭  

রিববার 
 

আ রার সরকাির ।  
 

০৪.১০.২০১৭ 
ধবার 

 
গণ নািন।   

 

০৫.১০.২০১৭ 
হ িতবার 

 
 
 
 

সকাল ০৯-৩০ টা 
সকাল ১০-৩০ টা 
সকাল ১১-০০ টা 

র ১২-০০ টা 
র ১২-৩০ টা 
র ০২-০০ টা 
র ০২-৩০ টা 

 
িবকাল ০৩-০০ টা 
িবকাল ০৪-০০ টা 
িবকাল ০৪-৫০ টা 

 

বাচাগ  উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন।  
বাচাগ  উপেজলার ১  সরকাির াথিমক িব ালয় পিরদশ ন।  
বাচাগ  উপেজলায় আটগ ও ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন। 
বাচাগ  উপেজলায় আটগ ও ইউিনয়ন পিরষদ কায ালয় পিরদশ ন।    
বাচাগ  উপেজলায় আটগ ও ইউিনয়ন িডিজটাল স ার িভিজট। 
বাচাগ  উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় পিরদশ ন।  

জনাব মাঃ সারওয়ার মােশ দ, উপেজলা িনব াহী অিফসার ও িনব াহী ািজেট, 
বাচাগ , িদনাজ র এর মাবাইল কােট র এক  কস রকড পয ােলাচনা।  
বাচাগ  উপেজলায় এক  বািড় এক  খামার কে র উঠান বঠেক যাগদান। 
বাচাগ  থানা পিরদশ ন। 
বাচাগ  উপেজলায় আইন লা পিরি িত িনেয় আেলাচনা সভা।  
বাচাগ  উপেজলায় রাি যাপন। 

সহকারী কিমশনার ( িম) 
উপেজলা িশ া অিফসার 
সহকারী কিমশনার ( িম) 
উপেজলা িনব াহী অিফসার 

ঐ 
ঐ 
ঐ 
 

ঐ 
অিফসার ইনচাজ 

উপেজলা িনব াহী অিফসার 

০৮.১০.২০১৭ 
রিববার 

সকাল ১০-০০ টা 
সকাল ১০-১৫ টা 
সকাল ১০-২০ টা 
সকাল ১০-৩০ টা 

র ১২-০০ টা 
র ১২-১৫ টা 
র ১২-২০ টা 
র ১২-৩০ টা 
র ১২-৪০ টা 
র ১২-৫০ টা 
র ১২-৫৫ টা 
র ০১-০০ টা 
র ০১-১০ টা 
র ০১-১০ টা 
র ০১-১৫ টা 
র ০১-২০ টা 

িবকাল ০৩-১৫ টা 
িবকাল ০৪-১৫ টা 
িবকাল ০৪-৩০ টা 
িবকাল ০৪-৪৫ টা 
িবকাল ০৫-০০ টা 

জলা চারাচালান িনেরাধ সম য় কিম র সভা। 
জলা চারাচালান িনেরাধ টা েফাস  কিম র সভা। 
জলা চারাচালান মামলা মিনটিরং সল এর সভা। 
জলা আইন লা কিম র সভা। 
াফ িম ং।  

পিরবার পিরক না কিম র সভা। 
াম আদালত সং া  সভা।  
জলা িলশ- ািজে িস সভা। 

মাদক িবেরাধী জলা কিম র সভা। 
চা কর ও লামহষ ক মামলা সং া  জলা মিনটিরং কিম র সভা। 
আইিস  সভা। 
জলা স াস ও নাশকতা িতেরাধ কিম র সভা।   

এিসড অপরাধ মামলা মিনটিরং সল এর মািসক সভা। 
জাতীয় এিসড িনয় ণ কাউি ল জলা কিম র ি -মািসক সভা।  
জলা নারী ও িশ  িনয াতন িতেরাধ কিম র সভা। 

এিভেয়ন ইন েয় া িতেরাধ ও সম য় কিম র সভা। 
এনিজও িবষয়ক সভা। 
িজিপ, িপিপগেণর সােথ সভা।  
আ িলক পিরবহণ কিম র (RTC) সভা।  
মহাসড়ক সংর ণ কিম র সভা। 
সড়ক িনরাপ া কাউি েলর সভা। 

অিতির  জলা ািজে ট 
ঐ 
ঐ 
ঐ 

শাসিনক কম কত া 
উপ-পিরচালক, পির: পির: 

উপপিরচালক, ানীয় সরকার 
অিতির  জলা ািজে ট 
সহ: পির:,মাদক িনয়: অিধ:  
অিতির  জলা ািজে ট 

অিতির  জলা শাসক(িশ:) 
অিতির  জলা ািজে ট 

ঐ 
ঐ 
ঐ 

জলা ািণস দ কমকতা     
অিত: জলা শাসক(সা:) 
অিতির  জলা ািজে ট 
সহ: পিরচালক, িবআর এ 

ঐ 
ঐ 

১০.১০.২০১৭ 
ম লবার 

 
 

সকাল ০৯-৩০ টা 
সকাল ১০-৩০ টা 
সকাল ১১-৩০ টা 

র ১২-০০ টা 
র ১২-৩০ টা 
র ০২.০০ টা 

িবকাল ০৩-৩০ টা 
িবকাল ০৪-০০ টা 

জলা কারাগার পিরদশ ন। 
িদনাজ র ি কা স দ উ য়ন ই উট পিরদশ ন।   
িদনাজ র সদর উপেজলা িম অিফস দশ ন।  
িদনাজ র সদর উপেজলায় ১  সরকাির াথিমক িব ালয় পিরদশ ন। 
িদনাজ র সদর উপেজলায় ১  আর/কািবখা ক  িভিজট। 
িদনাজ র সদর উপেজলায় আউিলয়া র ইউিনয়ন িম অিফস িভিজট।  
িনব াহী ািজে ট আদালত ‘গ’ অ ল পিরদশ ন।  
জলা শাসেকর কায ালেয়র জলা ই- সবা ক  পিরদশ ন।   

জল পার 
উ তন ব ািনক কম কতা 
সহকারী কিমশনার ( িম) 
উপেজলা িশ া অিফসার 
উপেজলা িনব াহী অিফসার 
সহকারী কিমশনার ( িম) 

িনব াহী ািজে ট 
সহকারী কিমশনার 

১১.১০.২০১৭ 
ধবার 

 
গণ নািন।  

 

১৫.১০.২০১৭ 
রিববার 

 

সকাল ১০-০০ টা 
সকাল ১০-২০ টা 
সকাল ১০-৩০ টা 
সকাল ১০-৫০ টা 
সকাল ১১-০০ টা 

র ০১-১০ টা 
র ০১-২৫ টা 
র ০১-৪০ টা 
র ০১-৫৫ টা 

জলা কণ ধার কিম র সভা। 
জলা মানিবক সহায়তা বা বায়ন কিম র সভা। 

িনত  েয়াজনীয় ে র  সহনীয় রাখার জলা কিম র সভা। 
ভা া অিধকার সংর ণ কিম র সভা।  
জলা উ য়ন সম য় কিম র সভা। 
ািনেটশন িবষয়ক জলা টা েফােস র সভা। 

জলা সচ ব াপনা কিম র সভা। 
সড়ক িনরাপ া কাউি েলর সভা। 
কারাবি  িশ েদর ি  স িকত টা েফাস  সভা।  

াণ ও নব াসন কম কতা 
ঐ 

অিত: জলা শাসক (সা:) 
ঐ 
ঐ 

িন: :, জন া  েকৗশল 
িন: : (  সচ), িবএিডিস 
সহ: পিরচালক, িবআর এ 
উপপিরচালক, সমাজেসবা 

১৭.১০.২০১৭ 
ম লবার 

 
 
 
 

সকাল ১০-৩০ টা 
সকাল ১১-০০ টা 

র ১২-৩০ টা 
র ০২-০০ টা 
র ০২-৩০ টা 

িবকাল ০৩-০০ টা 
িবকাল ০৪-০০ টা 
িবকাল ০৪-৩০ টা 

লবাড়ী উপেজলায় ১  উ  মা িমক িব ালয় িভিজট।  
লবাড়ী উপেজলা িম অিফস িভিজট।  
লবাড়ী উপেজলায় কাজীহাল ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন। 
লবাড়ী উপেজলায় কাজীহাল ইউিনয়ন িডিজটাল স ার িভিজট।   
লবাড়ী উপেজলায় কাজীহাল ইউিনয়ন কিমউিন  ি িনক িভিজট। 
লবাড়ী উপেজলায় ১  মৎ  খামার ক  িভিজট।   
লবাড়ী উপেজলায় ১  আবাসন/আ য়ণ ক  িভিজট। 
লবাড়ী উপেজলায় এক  মিহলা সিমিতর কায ম িভিজট। 

উপ: মা : িশ া অিফসার 
সহকারী কিমশনার ( িম) 

ঐ 
উপেজলা িনব াহী অিফসার 

উপ: া  ও প: প: কম কত া 
উপেজলা মৎ  অিফসার 
উপেজলা িনব াহী অিফসার 

ঐ 



2 
১৮.১০.২০১৭ 

ধবার 
 

গণ নািন।  
 

২২.১০.২০১৭ 
রিববার  

 
 

সকাল ১০-০০ টা 
সকাল ১০-৩০ টা 

র ১২-২০ টা 
র ১২-৩০ টা 
র ০১-০০ টা 
র ০১-২০ টা 
র ০১-৩০ টা 
র ০১-৪০ টা 

িনব াহী ািজে সী সং া  সভা।  
জলা মািসক রাজ  সে লন। 
রাতন মালামাল/গাছ িনলাম িব য় কিম র সভা। 
জলা িষ খাস জিম ব াপনা ও বে াব  কিম র সভা। 

আ য়ণ-২ ক  বা বায়ন জলা টা েফাস  কিম র সভা।  
জলা িনভ র আদশ  াম ( াম) ক  বা বায়ন কিম র সভা। 
জলা স ি  জবর দখল মিনটিরং কিম র সভা। 
জলা অ িষ খাস জিম িনলাম কিম র সভা।                                                                                              

অিতির  জলা ািজে ট 
অিত: জলা শাসক (রা:) 

ঐ 
ঐ 
ঐ 
ঐ 
ঐ 
ঐ 

২৪.১০.২০১৭ 
ম লবার 

 

সকাল ১০-০০ টা 
সকাল ১১-০০ টা 

র ১২-০০ টা 
র ০২-০০ টা 

িবকাল ০৩-০০ টা 
িবকাল ০৩-৩০ টা 
িবকাল ০৪-০০ টা 
িবকাল ০৪-৩০ টা 

বীরগ  উপেজলায় উপেজলা প ী উ য়ন কম কতার অিফস পিরদশ ন। 
বীরগ  উপেজলা িম অিফস িভিজট। 
বীরগ  উপেজলায় ভাগনগর ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন। 
বীরগ  উপেজলায় ভাগনগর ইউিনয়ন িডিজটাল স ার িভিজট।    
বীরগ  উপেজলায় ১  উ য়ন ক  িভিজট।   
বীরগ  উপেজলায় ইেনােভশন কায ম িভিজট। 
বীরগ  পৗরসভা িভিজট।  
বীরগ  উপেজলায় এক  কিমউিন  ি িনক িভিজট।  

উপ: প ী উ য়ন কম কতা 
সহকারী কিমশনার ( িম) 

ঐ 
উপেজলা িনব াহী অিফসার 

ঐ 
ঐ 

ময়র 
উপ: া  ও প: প: কম কত া 

২৫.১০.২০১৭ 
ধবার 

 গণ নািন।   

৩০.১০.২০১৭ 
সামবার  

সকাল ১১-০০ টা 
র ১২-০০ টা 

সার ও বীজ মিনটিরং কিম র সভা। 
িবেশষ িষ ঋণ কিম র সভা। 

উপপিরচালক, িষ স সারণ 
িডিজএম, সানালী াংক 

** মািসক সভা ও কম িচ ণয়ন করা হল। িবেশষ েয়াজেন পিরবতন হেত পাের। কম িচকালীন জলা শাসক মেহাদেয়র ি গত কম কতা ও কম চারীগণ 
সফরস ী হেবন।                                                                         

া িরত/- 
মীর খায় ল আলম 

জলা শাসক 
িদনাজ র। 

ফান-০৫৩১-৬৫০০১ 
dcdinajpur@mopa.gov.bd 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কায ালয়, িদনাজ র। 

www.dinajpur.gov.bd 
ারক নং- ০৫.৫৫.২৭০০.০০১.০২.০০১.১৭-৩৩৯                                                                                                          তািরখ- ২৭.০৯.২০১৭ ি .। 

অ িলিপ: সদয় াতােথ/ াতােথ  ও কায ােথ ।  

1. মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।  
2. িবভাগীয় কিমশনার, রং র িবভাগ, রং র। 
3. স র কমা ার, স র সদর দ র, িবিজিব, িদনাজ র। 
4. িলশ পার, িদনাজ র।  
5. উপপিরচালক, ানীয় সরকার, জলা শাসেকর কায ালয়, িদনাজ র। 
6. অিতির  জলা শাসক (সািব ক)/(রাজ )/(িশ া ও ত  যাগােযাগ ি )/অিতির  জলা ািজে ট, িদনাজ র। 
7. ................................................................................................................................ 
8. িনব াহী েকৗশলী-২, িব ৎ উ য়ন বাড, িদনাজ র। সভা চলাকালীন সমেয় িব ৎ সরবরাহ িনি ত করার জ  অ েরাধ করা হল। 
9. উপেজলা িনব াহী অিফসার, ...................................................., িদনাজ র। ত র আওতাধীন সংি  অিফসেক অবিহত করার জ  অ েরাধ করা হল।  
10. নজারত ড  কােল র/ রিভিনউ ড  কােল র, জলা শাসেকর কায ালয়, িদনাজ র। 
11. ..........................................................................................................................িদনাজ র।  
12. সহকারী কিমশনার ( িম), ..................................................... িদনাজ র। ত র আওতাধীন সংি  অিফসেক অবিহত করার জ  অ েরাধ করা হল।  
13. জলা িশ া অিফসার/ জলা াথিমক িশ া অিফসার, িদনাজ র। 
14. িনব াহী ািজে ট, গ অ ল, িনব াহী ািজে ট আদালত, িদনাজ র। 
15. সহকারী কিমশনার, ..................................................................................শাখা, জলা শাসেকর কায ালয়, িদনাজ র। 
16. জল পার, জলা কারাগার, িদনাজ র। 
17. ............................................................................................................................ 
18. অিফসার ইনচাজ, ..........................................................থানা, িদনাজ র।   
19. অিফস কিপ। 

া িরত/- 
 

 
 

মা. আফতা ামান-আল-ইমরান 
সহকারী কিমশনার ( গাপনীয়) 

িদনাজ র। 
ফান : ০৫৩১-৬৩১০৫ 

aftabimran25@gamil.com 
 


