
 

ড. কে এভ োভযম্নজ্জাভান কলরভ, কেরা প্রাে, ঠাকুযগাঁও এয  
নভবম্বয ২০১৮ ভাভয ম্ভাব্য পযসূলি/েভ মসূলি  

 

ট 

তালযখ ও ফায ভয় পভযয লফফযণ ভভত্মব্য 
০৬/১১/২০১৮ 

ভঙ্গরফায 
োর ১০:০০ টা 
োর ১০:৩০ টা 

 
োর ১১:৩০ টা 
দুপুয ১২:১৫ টা 
দুপুয ১:০০ টা 

অযাহ্ণ ২:১৫ টা 
অযাহ্ণ ৩:০০ টা 
অযাহ্ণ ৩:৪৫ টা 
অযাহ্ণ ৪:৩০ টা 
অযাহ্ণ ৫:০০ টা 

ীযগঞ্জ উভেরা লযলদ েভভস্নভে উলিলত 
উভেরা ম মাভয়য েভ মেতমা, েনপ্রলতলনলধ ও গণ্যভান্য ব্যলিফভগ ময  
াভথ ভতলফলনভয় বা। 
ীযগঞ্জ উভেরা উভেরা ভূলভ অলপ লযদ মন 
ীযগঞ্জ থানা লযদ মন 
এেটি লক্ষা প্রলতষ্ঠান লযদ মন 
ীযগঞ্জ উভেরা লক্ষা অলপ দ মন 
ীযগঞ্জ কৌযবা দ মন 
ােীপুয ইউলনয়ন লযলদ অলপ লযদ মন 
ােীপুয ইউলনয়ন ভূলভ অলপ লযদ মন 
এেটি উন্নয়ন প্রেল্প লযদ মন 
যালিমান 
 

ড়ে ভথ 

০৭/১১/২০১৮ 
বুধফায 

োর ৮:০০ টা কেরা দভয প্রতযাফতমন ড়ে ভথ 

১১/১১/২০১৮ 
যলফফায 

োর ৯:৩০ টা 
োর ১০:৩০ টা 
োর ১১:৩০ টা 
দুপুয ১২:০০ টা 
দুপুয ১২:৩০ টা  
দুপুয ১:০০ টা 

অযাহ্ণ ৩:৩০ টা 
 

কেরা লনফ মাী ম্যালেভেী বা 
কেরা আইন-শৃংখরা েলভটিয বা 
কেরা কিাযািারান প্রলতভযাধ ভন্বয় েলভটিয বা 
কেরা টাস্কভপা ম েলভটিয বা 
কেরা নাযী লনম মাতন প্রলতভযাধ েলভটিয বা 
কেরা ভাদে দ্রব্য লনয়ন্ত্রণ েলভটিয বা 
ভালে স্টাপ বা 
 

 

১৩/১১/২০১৮ 
ভঙ্গরফায 

োর ১০:০০ টা 
োর ১০:৩০ টা 

 
োর ১১:৩০ টা 
দুপুয ১২:৩০ টা 
দুপুয ১:০০ টা 
দুপুয ২:৩০ টা 

অযাহ্ণ ৩:৩০ টা 
অযাহ্ণ ৪:১৫ টা 
অযাহ্ণ ৫:০০ টা 

 

ফালরয়াডাঙ্গী উভেরা লযলদ েভভস্নভে উলিলত 
উভেরা ম মাভয়য েভ মেতমা, েনপ্রলতলনলধ ও গণ্যভান্য ব্যলিফভগ ময  
াভথ ভতলফলনভয় বা। 
ফালরয়াডাঙ্গী উভেরা লনফ মাী অলপাভযয োম মারয় লযদ মন 
ফালরয়াডাঙ্গী উভেরা ভূলভ অলপ দ মন 
এেটি লক্ষা প্রলতষ্ঠান লযদ মন 
ফালরয়াডাঙ্গী উভেরা প্রেল্প ফাত্মফায়ন েভ মেতমায োম মারয় দ মন 
দুওসুও ইউলনয়ন লযলদ অলপ লযদ মন 
দুওসুও ইউলনয়ন ভূলভ অলপ লযদ মন 
এেটি উন্নয়ন প্রেল্প লযদ মন 
 

ড়ে ভথ 

১৫/১১/২০১৮ 
বৃস্পলতফায 

োর ১০:০০ টা 
োর ১১:৩০ টা 
অযাহ্ণ ৩:৩০ টা 

 

ঠাকুযগাঁও কেরা োযাগায লযদ মন 
ঠাকুযগাঁও োভরক্টভযভটয এ.এ াখা লযদ মন 
অলতলযি কেরা ম্যালেভেট/লনফ মাী ম্যালেভেট আদারত লযদ মন 

 

১৮/১১/২০১৮ 
যলফফায 

োর ১০:০০ টা 
োর ১০:৩০ টা 
দুপুয ১২:০০ টা 
দুপুয ১২:৩০ টা 
অযাহ্ণ ৩:৩০ টা 

কেরা লযফায লযেল্পনা েলভটিয বা 
কেরা উন্নয়ন ভন্বয় েলভটিয বা 
অগ্রালধোয প্রেল্প ফাত্মফায়ন েলভটিয বা 
কেরা েণ মধায েলভটিয বা 
কেরা এনলেও ভন্বয় েলভটিয বা  
 
 

ড়ে ভথ 

২২/১১/২০১৮ 
বৃস্পলতফায 

োর ১১:০০ টা 
োর ১১:৪৫ টা 
দুপুয ১২:৩০ টা 
অযাহ্ণ ২:৩০ টা 
লফভের ৩:৩০ টা 

 

ফালরয়া ইউলনয়ন লযলদ অলপ লযদ মন 
এেটি লক্ষা প্রলতষ্ঠান দ মন 
ফালরয়া ইউলনয়ন ভূলভ অলপ লযদ মন 
এেটি েলভউলনটি লিলনে দ মন 
এেটি উন্নয়ন প্রেল্প লযদ মন 
 

ড়ে ভথ 

২৫/১১/২০১৮ 
যলফফায 

োর ১০:০০ টা 
োর ১১:০০ টা 
োর ১১:৩০ টা 
দুপুয ১২:০০ টা 
দুপুয ১২:৩০ টা 

 

ভালে যােস্ব বা 
আফান প্রেল্প ফাত্মফায়ন ম্পলেমত বা 
ভূ-ম্পলি েফয-দখর লফলয়ে বা 
কেরা কৃলল খা েলভ ফভদাফত্ম েলভটিয বা 
কেরা কৃলল ঋণ েলভটিয বা 
 

 

 

িরভান পৃষ্ঠা/২ 

পৃষ্ঠা-২ 

 
 

২৭/১১/২০১৮ 
ভঙ্গরফায 

োর ১১:০০ টা 
দুপুয ১২:০০ টা 
দুপুয ১:০০ টা 

অযাহ্ণ ২:০০ টা 
অযাহ্ণ ৩:০০ টা 
অযাহ্ণ ৪:০০ টা 

কভাাম্মদপুয ইউলনয়ন লযলদ অলপ লযদ মন 
এেটি লক্ষা প্রলতষ্ঠান দ মন 
কভাাম্মদপুয ইউলনয়ন ভূলভ অলপ লযদ মন 
এেটি েলভউলনটি লিলনে লযদ মন 
এেটি আশ্রয়ন প্রেল্প লযদ মন 
এেটি উন্নয়ন প্রেল্প লযদ মন 
 

ড়ে ভথ 



 

 
 

 
( ড. কে এভ োভযম্নজ্জাভান কলরভ ) 

কেরা প্রাে 
ঠাকুযগাঁও 

কপান : ০৫৬১-৫২০১১ 
 

গণপ্রোতন্ত্রী ফাৃংরাভদ যোয 

কেরা প্রাভেয োম মারয়, ঠাকুযগাঁও 

( কগানীয় াখা ) 
web : thakurgaon.gov.bd 
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 অনুলরল  দয় অফগলতয েন্য কপ্রযণ েযা ভরা : 
 

১। ভলন্ত্রলযলদ লিফ, ভলন্ত্রলযলদ লফবাগ, ফাৃংরাভদ লিফারয়, ঢাো। 

২। লিফ, েনপ্রান ভন্ত্রণারয়, ফাৃংরাভদ লিফারয়, ঢাো। 

৩। লফবাগীয় েলভনায, যৃংপুয লফবাগ, যৃংপুয। 
 

 অনুলরল অফগলত ও প্রভয়ােনীয় ব্যফিা গ্রভণয েন্য কপ্রযণ েযা  ভরা : (ভেযষ্ঠতায লবলিভত নয়) 
 

৪। পুলর সুায, ঠাকুযগাঁও। 

৫। উ-লযিারে, িানীয় যোয, ঠাকুযগাঁও। 

৬। অলতলযি কেরা প্রাে (ালফ মে)/অলতলযি কেরা প্রাে (যােস্ব), অলতলযি কেরা ম্যালেভেট, ঠাকুযগাঁও। 

৭। উভেরা লযলদ কিয়াযম্যান/ভৌয কভয়য, ঠাকুযগাঁও দয/ীযগঞ্জ/যাণীৃংকের/ফালরয়াডাঙ্গী/লযপুয, ঠাকুযগাঁও। 

৮। উভেরা লনফ মাী অলপায, ঠাকুযগাঁও দয/ীযগঞ্জ/যাণীৃংকের/ফালরয়াডাঙ্গী/লযপুয, ঠাকুযগাঁও। 

৯। কনোযত কডপুটি োভরক্টয/ভযলবলনউ কডপুটি োভরক্টয/ভূলভ হুকুভ দখর েভ মেতমা/লেলও, ঠাকুযগাঁও। 

১০। োযী েলভনায (ভূলভ), ঠাকুযগাঁও দয/ীযগঞ্জ/ যাণীৃংকের/ফালরয়াডাঙ্গী/লযপুয, ঠাকুযগাঁও। 

১১। বাযপ্রাপ্ত েভ মেতমা, কগানীয়/াধাযণ/ভেএভ/ভেোযী/আইলটি/. . . . . . . . . . . . াখা, ঠাকুযগাঁও োভরক্টভযট। 

১২। উ-লযিারে, লযফায লযেল্পনা অলধদপ্তয, ঠাকুযগাঁও। 

১৩। উ-লযিারে, ভাে কফা অলধদপ্তয, ঠাকুযগাঁও। 

১৪। কেরা লক্ষা অলপায/ভেরা প্রাথলভে লক্ষা অলপায, ঠাকুযগাঁও। 

১৫। কেরা িাণ ও পুনফ মান েভ মেতমা, ঠাকুযগাঁও। 

১৬। কেরা ভলরা লফলয়ে েভ মেতমা, ঠাকুযগাঁও। 

১৭। োযা-তত্ত্বাফধায়ে, কেরা োযাগায, ঠাকুযগাঁও। 

১৮। অলপায ইনিােম, ঠাকুযগাঁও/ীযগঞ্জ/যাণীৃংকের/ফালরয়াডাঙ্গী/লযপুয/যম্নলয়া থানা, ঠাকুযগাঁও। 

১৯। প্রালনে েভ মেতমা, ঠাকুযগাঁও োভরক্টভযট। 

২০। ..................................................................................... 

 ............................................................... 
 

 

 

 
কেরা প্রাে 

ঠাকুযগাঁও 
e-mail : dcthakurgaon@mopa.gov.bd 

 

 

 

http://www.dcthakurgaon.gov.bd/
mailto:dcthakurgaon@mopa.gov.bd

