
 

জনাব ম াহাম্মদ আবু নাসের মবগ, মজলা প্রশােক,  াগুরা এঁর দদনন্দিন ক মসূন্দি 

২১.০৩.২০২৩ 

মঙ্গলবার 

 
মাগুরা সদররর নাললয়ারডাঙ্গা গ্রারম প্রলিবন্ধী কৃষক আক্কাস 

আলীরক লবনামূরে বীজ প্রদান। 
  

১১:০০ টা ১. মজলা কৃন্দিঋণ কন্দ টির েভা সরেলন কক্ষ ন্দবসকন্দব,  াগুরা 

১১:৩০ টা ২.  ানেম্মত ন্দশক্ষা কার্ মক্র  বাস্তবায়ন েংক্রান্ত মজলা কন্দ টির েভা  ,, 
মজলা /প্রা. ন্দশক্ষা 

অন্দিে 

১২:০০ টা ৩. মজলা আইন্দেটি কন্দ টির েভা  ,, 
তথ্য ও মর্াগাসর্াগ 

অন্দি. 

৩:০০ টা ৪. স্টাি ন্দ টিং ,, সংস্থাপন শাখা 

সুলবধামি সমরয় লশশুরদর মু্লিযুদ্ধলিলিক লিত্রাঙ্কন প্রলির ালিিা 
জজলা লশল্পকলা 

একারডলম 

জজলা লশশু লবষয়ক 

কম মকিমা 

২২.০৩.২০২৩ 

বুধবার 

 *িণশুনানী*   

৯:০০ টা 
বালষ মক ৬০ ঘন্টা প্রলশক্ষরণর আওিায় জজলা প্রশাসরন কম মরি 3য় 

জেণীর কম মিারীরদর মাি ম ২০২৩ মারসর প্রলশক্ষণ 
সরেলন কক্ষ সংস্থাপন শাখা 

১১:০০ টা 
২৫ মাি ম িণহিযা লদবস ২০২৩ এর উপর আরলািনা সিা 

(স্থান: সরকালর জহারসন শহীদ জসাহরাওয়াদী করলজ, মাগুরা) 
- - 

 

সকাল ১১:০০ টায় মাগুরা জজলা কারািার পলরদশ মন। জবলা 

১২:০০ টায় এলিলকউটিি ম্যালজরেট আদালি পলরদশ মন ও 

জমাবাইল জকাট ম জকস জরকড ম প মারলািনা। লবকাল ৩:৩0 টায় 

কারলক্টরররটর জরকড ম রুম শাখা পলরদশ মন। 

- - 

২৩.০৩.২০২৩ 

বৃহস্পলিবার 
১০:০০ টা 

মাগুরা সদর উপরজলার হাজরাপুর ইউলনয়রন িমন। হাজরাপুর 

ইউলনয়ন পলরষদ অলিস পলরদশ মন। হাজরাপুর ইউলনয়ন লডলজটাল 

জসন্টার দশ মন। হাজরাপুর ইউলনয়ন স্বাস্থয জসবা জকন্দ্র দশ মন। ইছাখাদা 

ইউলনয়ন ভূলম অলিস পলরদশ মন। হাজরাপুর ইউলনয়রন একটি বালি 

একটি খামার প্রকল্প দশ মন। মলজব শিবষ ম উপলরক্ষয হাজরাপুর 

ইউলনয়রন ভূলমহীন ও গৃহহীন পলরবাররক জলম ও ঘর প্রদান 

কম মসূলির আওিায় লনলম মি ঘর দশ মন। 

- - 

২৪.০৩.২০২৩ 

শুক্রবার 
-- -- -- -- 

২৫.০৩.২০২৩ 

শলনবার 

 ২৫ মাি ম িণহিযা লদবস ২০২৩ এর কম মসূলি   

সকাল ১০:০০ টা শহীদ মলির াদ্ধা স্মৃলিস্তরে পুষ্পস্তবক অপ মণ জনামানী ময়দান - 

সকাল ১০:১৫ টা ২৫ মাি ম িণহিযা লদবস ২০২৩ উপলরক্ষয আরলািনা সিা জনামানী ময়দান - 

বাদ জজাহর/ 

সুলবধাজনক সমরয় 

১৯৭১ সারল ২৫ মাি ম রারি লনহিরদর স্মররণ লবরশষ 

জমানাজাি/প্রার্ মনা 
স্ব স্ব ধমীয় প্রলিষ্ঠান - 

 
মাগুরা জপৌরসিা কর্তমক আরয়ালজি ইিিার মাহলিরল অংশগ্রহণ  

(মাননীয় সংসদ সদস্য, মাগুরা-০১ উপলস্থি র্াকরবন) 

বীর মলির াদ্ধা 

আছাদুজ্জামান 

জেলডয়াম 

মাগুরা জপৌরসিা 

সন্ধযা ৭:০০ টা িণহিযার উপর দুল মি আরলাকলিত্র/প্রামাণ্যলিত্র প্রদশ মনী জনামানী ময়দান জজলা িথ্য অলিস 

রাি ১০:৩০ টা – 

১০:৩১ টা প মন্ত 
প্রিীলক ব্ল্যাক আউট (০১ লমলনরটর জন্য) 

শহীদ মলির াদ্ধা 

স্মৃলিস্তে, জনামানী 

ময়দান 

- 

২৬.০৩.২০২৩ 

রলববার 

 মহান স্বাধীনিা ও জািীয় লদবস ২০২৩ এর কম মসূলি   

সুর মাদরয়র সারর্ 

সারর্ 

সরকালর/আধাসরকালর/স্বায়িশালসি/জবসরকালর িবরন জািীয় 

পিাকা উরিালন 
- - 

প্রত্যযরষ 
একলত্রশবার জিাপধ্বলন 

(স্থান: কারলক্টরররটর লবজয় িত্বর ) 
- - 

সকাল ৭:৩০ টা শহীদ মলির াদ্ধা স্মৃলিস্তরে পুষ্পস্তবক অপ মণ জনামানী ময়দান - 

সকাল ৮:০০ টা কুিকাওয়াজ ও আনুষ্ঠালনকিারব জািীয় পিাকা উরিালন জনামানী ময়দান - 



সকাল ৯:০০ টা 

জালির লপিা বঙ্গবন্ধু জশখ মলজবুর রহামান এঁর ঐলিহালসক জনর্তত্ব 

এবং জদরশর উন্নয়ন শীষ মক আরলািনা সিা, সাংস্কৃলিক অনুষ্ঠান ও 

পুরস্কার লবিরণ 

আছাদুজ্জামান 

লমলনায়িন 
- 

সকাল ১০:০০ টা 
নািলরকরদর উিম িি মারক উৎসালহি কররি জজলা প্রশাসরনর পক্ষ 

হরি িারলা কারজর স্বীকৃলি প্রদান 

আছাদুজ্জামান 

লমলনায়িন 
- 

লবকাল ৪:০০ টা বীর মলির াদ্ধারদর সংবধ মনা ও ইিিার মাহলিল লবিরণ 
আছাদুজ্জামান 

লমলনায়িন 
- 

সুলবধামি সমরয় 
হাসপািাল, জজলাখানা, সরকালর লশশু পলরবার ও এলিমখানায় 

উন্নিমারনর খাবার পলররবশন 
স্ব স্বা প্রলিষ্ঠান - 

২৭.০৩.২০২৩ 

জসামবার 

 

 

 

 

10:৩০ টা 

১১:০০ টা 

 

১১:১৫ টা 

১১:৪৫ টা 

১২:১৫ টা 

১2:৪৫ টা 

- 

১:১৫ টা 

 

 

*ন্দবভাগীয় কন্দ শনার, খুলনা  সহাদসয়র েভাপন্দতসে  ান্দেক 

ন্দবভাগীয় েভা*  

 

১। জিারািালান প্রলিররাধ সংক্রান্ত আঞ্চললক টাস্করিাস ম সিা। 

২। জিারািালান মামলা লনষ্পলি সংক্রান্ত মলনটলরং কলমটির 

সিা। 

৩। লবিািীয় আইন-শৃঙ্খলা কলমটির সিা     

৪। লবিািীয় আশ্রয়ণ/আশ্রয়ণ প্রকল্প েংক্রান্ত েভা। 

৫। লবিািীয় মালসক রাজস্ব সংক্রান্ত সিা। 

৬। জজলা পলরষরদর প্রধান লনব মাহী কম মকিমািরণর ত্রত্রমালসক 

সিা 

৭। জজলা প্রশাসকিরণর মালসক প্রশাসলনক সিা। 

সালকমট হাউজ 

খুলনার সরেলন 

কক্ষ 

- 

    

২৮.০৩.২০২৩ 

মঙ্গলবার 

১১:00 টা 1. মজলা োর ও বীজ  ন্দনটন্দরং কন্দ টির েভা  সরেলন কক্ষ কৃন্দি েম্প্র. অন্দি. 

১১:3০ টা 2. মজলা এনন্দজও ে ন্বয় কন্দ টির েভা  ,, োিারণ শাখা 

১২:০০ টা ৩. মজলা পন্দরবার পন্দরকল্পনা কন্দ টির েভা ,, পন্দরবার.প. অন্দি.  

১২:১৫ টা 

১:0০ টা 

১:1০ টা 

১:2০ টা 

১:3০ টা 

১:4৫ টা 

১. মজলা রাজস্ব কন্দ টির েভা  

২. জাতীয় নদী রক্ষা কন্দ টির েভা  

৩. আশ্রয়ণ প্রকল্প/আশ্রয়ণ প্রকল্প (সিইজ-২) মজলা কন্দ টির েভা 

৪. মজলা কৃন্দি খাে জন্দ  বসিাবস্ত কন্দ টির েভা 

৫. জাতীয় শুদ্ধিার মকৌশল বাস্তবায়ন েংক্রান্ত েভা 

৬. ভূ:েম্পন্দি জবর দখল ও প্রন্দতসরাি েংক্রান্ত কন্দ টির েভা 

সরেলন কক্ষ  রাজস্ব শাখা 

২৯.০৩.২০২৩ 

বুধবার 

 *িণশুনানী*   

৯:০০ টা 
বালষ মক ৬০ ঘন্টা প্রলশক্ষরণর আওিায় জজলা প্রশাসরন কম মরি ৪র্ ম 

জেণীর কম মিারীরদর মাি ম ২০২৩ মারসর প্রলশক্ষণ 
সরেলন কক্ষ সংস্থাপন শাখা 

9:০০ টা 

স্মাট ম বাংলারদশ লবলনম মারণ লবআরটিএ’র উরযারি একই লদরন 

ড্রাইলিং লাইরসন্স প্রদারনর পরীক্ষা ও বারয়ারমলিক গ্রহণ 

(স্থান: কারলক্টররট িত্বর) 

কারলক্টররট িত্বর লবআরটিএ, মাগুরা 

৩০.০৩.২০২৩ 

বৃহস্পলিবার 

৯:০০ টা -  

১২:০০ টা স্মাট ম বাংলারদশ লবলনম মারণ করণীয় শীষ মক কম মশালা সরেলন কক্ষ আইলসটি শাখা 

১১:০০ টা 

১১:১৫ টা 

১. িাঞ্চল্যকর ও মলা হি মক  া লা পর্ মাসলািনা ২য় পান্দক্ষক েভা 

২. মিারািালান  া লার  ন্দনটন্দরং মেসলর ২য় পান্দক্ষক েভা সরেলন কক্ষ মজএ  শাখা 

১০:০০ টা 

শাললখা উপরজলায় িমন। শাললখা উপরজলা ভূলম অলিস পলরদশ মন। 

আিপািা ইউলনয়ন লডলজটাল জসন্টার দশ মন। আিপািা ইউলনয়ন 

ভূলম অলিস দশ মন। 

- - 

৩১.০৩.২০২৩ 

শুক্রবার 
    

 


