জেলা প্রশাসক নাট ার, মট াদটের জম, ২০১৮
মাটসর সম্ভাব্য কমসূ
ম চী

সব্টশষ
ম
আপটে – 10 েুলাই 2018
তারিখ
১০ জুলাই ১৮
মঙ্গলিাি

১১ জুলাই ১৮
িুধিাি
১২ জুলাই ১৮
িৃহস্পরতিাি

13 জুলাই ১৮
শুক্রিাি
১৪ জুলাই ১৮
শরনিাি
১৫ জুলাই ১৮
িরিিাি

সময়
সকাল ১০.০০
টা
বিলা ১১.০০
টা
রিকাল
০৩.০০ টা
রিনিযাপী
সকাল ০৯.০০
টা
সকাল ১০.০০
টা

রিিিন
* বজলা পর্ায়য়
য সাাংস্কৃরতক উৎসি আয়য়াজন সাংক্রান্ত
সভা-সাধািন শাখা
* বজলা রিরসআইরস সাি রিলািয়িি সায়ে মতরিরনময়
সভা-হল রুম
* নায়টাি রভশন রনয়য় আয়লাচনা-হল রুম

* পািরলক বহয়ারিাং বে
* রিশ্ব জনসাংখযা রিিস উপলয়যয িযালী ও আয়লাচনা মাদ্রাসা বমাড় টু অরিস-রেরে পরিিাি পরিকল্পনা
* মরিপরিষি রিভায়েি আওতায় প্লাটিম য িি
োয়ালে লানস বরায়জক্ট রিষয়ক কমশালা-বহায়টল
য
বিরেসন ি্লু- ঢাকা
রিনিযাপী
* নলোঙ্গা উপয়জলা িশনয পরিিশনয
রিকাল ০৪.০০ * নায়টাি োয়য়িটটকস সরমরতি িারষক
য সাধািন সভাটা
োয়য়িটটকস সরমরত
রিকাল ০৪.০০ * িে র্াত্রা- িঙ্গজল বেয়ক শুরু িাজিাড়ী পর্ন্ত
য
টা
সকাল ১০.০০ * বজলা উন্নয়ন/সমন্বয় করমটটি সভা
টা
* মাননীয় রধানমিীি অগ্রারধকাি রকল্প িাস্তিায়ন
সকাল ১০.০০ সাংক্রান্ত সভা
টা
* বজলা পরিয়িশ ও িন উন্নয়ন করমটটি সভা
সকাল ১০.১৫ * বজলা পনয রিপনন মরনটরিাং করমটটি সভা
টা
* িােয ি্লু সাংক্রান্ত সভা
সকাল ১০.৩০ * বজলা সাি িীজ মরনটরিাং করমটটি সভা
টা
* সযারনয়টশন রিষয়ক সভা
সকাল ১০.৪৫ * বজলা তামাক িযািহাি ও রনয়িন সাংক্রান্ত সভা
টা
* একটট িারড় একটট খামাি সাংক্রান্ত সভা
বিলা ১১.০০ * বজলা কর্ধাি
য করমটটি সভা
টা
* বজলা িুর্যাে িযিস্থাপনা করমটি সভা
বিলা ১১.১৫ * বজলা পরিিাি পরিকল্পা করমটি সভা
টা
* সিকারি কমসম্পািন
য
িযিস্থাপনা করমটটি সভা
বিলা ১১.৩০ * বজলা রভজজরে করমটটি সভা-মরহলা রিষয়ক
টা
কমকতয
য া

১৬ জুলাই ১৮
বসামিাি

১৭ জুলাই ১৮
মঙ্গলিাি
১৮ জুলাই ১৮
িুধিাি

বিলা ১১.৪৫
টা
বিলা ১২.১৫
টা
বিলা ১২-১৫
টা
বিলা ১২.৩০
টা
বিলা ০১.০০
টা
বিলা ০১.১৫
টা
বিলা ০১.৩০
টা
বিলা ০৩.০০
টা
সকাল ১০.০০
টা
বিলা ১১.০০
টা
বিলা ১২.০০
টা
বিলা ০১.০০
টা
বিলা ০১.১৫
টা
রিকাল
০৩.০০ টা
রিনিযাপী

* বজলা আইরসটট ও ইয়নায়ভশন করমটটি সভাআইরসটট শাখা
* এনজজও রিষয়ক সমন্বয় করমটি সভা

* বচািাচালান ররতয়িাধ আঞ্চরলক টাস্কয়িায়সিয সভাকরমশনাি অরিস
* রিভােীয় িাজস্ব সয়েলন
* রিভােীয় বজলা রশাসক সয়েলন
* এরপএ এি খসড়া পর্ায়লাচনা
য
সভা
* জাতীয় শুদ্ধাচাি বকৌশল ২০১৮-১৯ রনয়ন সাংক্রান্ত
* উন্নয়ন বমলা সাংক্রান্ত রভরেও কনিায়িন্স-করমশনাি
অরিস

*

রিনিযাপী
* মরিপরিষি রিভায়েি তত্তািধায়ন মযায়নজয়মন্ট এন্ড
সকাল ১০.০০ রিসাস যবেয়ভলপমযান্ট ইরনটটয়য়টটভ রিষয়ক কমশালায
টা
িগুড়া সারকযট হাউজ

১৯ জুলাই ১৮
িৃহস্পরতিাি
২০-২১ জুলাই
১৮
শুক্র-শরন
২২ জুলাই ১৮
রিনিযাপী
িরিিাি

* সাাংস্কৃরতক উৎসি বিশিযাপী

* বজলা িাজস্ব সয়েলন

২৪- ২৬ জুলাই
মঙ্গল- িৃহঃিাি
01 আেষ্ট ১৮
িুধিাি
৩ আেষ্ট ১৮
শুক্রিাি
১০ আেষ্ট ১৮
শুক্রিাি
২৩ আেষ্ট ১৮

০৩ রিনিযাপী

* বজলা রশাসক সয়েলন- ২০১৮ ঢাকায়

রিকাল ০৪.০০ * িৃয বমলাি শুভ উয়ভাধন-কানাইখালী মাঠ-িন
টা
রিভাে (১-৭)
* ইউরনয়ন পরিষয়িি সরচি রনয়য়াে পরিযা গ্রহন
রিকাল ০৪.০০ * নায়টাি োয়য়িটটকস সরমরতি রনিাহী
য পরিষয়িি সভা
টা
ঈয়িি পিরিন * আেরিঘা গ্রায়ম রিতযক ররতয়র্ারেতা ও সাাংস্কৃরতক
অনুষ্ঠান-িুলিুল

