
জনসচেতনতামূলক সভাাঃ                    জজলার নামাঃ বররশাল। 

 

ক্রাঃনং 

উপচজলার 

নাম সভা আচ াজচনর 

তাররখ 

সভা অনুষ্ঠাচনর 

স্থাচনর নাম 

জজলা/ উপচজলা 

সভার প্রধান অরতরি 

ও আচলােকবৃচের 

নাম 

সভা  উপরস্থরতর সংখ্যা 

সভা 

সংখ্যা 

পুরুষ মরিলা জমাট 

০১ সদর 

25/11/2020 

উপচজলা পররষদ 

রমলনা তন কক্ষ, 

সদর  বররশাল। 

জনাব আলিাজ সাইদুর রিমান 

ররন্টু,জে ারম্যান উপচজলা 

পররষদ,সদর বররশাল। রবচশষ 

অরতরি জনাব নুচরআলম 

আকতার, উপপররোলক,যুব উন্ন ন 

অরধদপ্তর,বররশাল। 

আচলােক জনাব আবদুর 

রিমানসন্যামতউপচজলা যুব 

উন্ন ন কম মকতমা,সদর বররশাল। 

25 15 40 

 

 

 

02 

03/12/2020 

রা পাশা কড়াপুর 

ইউরন ন পররষদ 

সভাকক্ষ 

জনাব এ্যাড. মািাবুবুর 

রিমান,ভাইস জে ারম্যান, 

উপচজলা পররষদ সদর বররশাল। 

রবচশষ অরতরি জনাব জমাাঃ 

জশাচ ব ফারুক,সিকারী 

পররোলক,যুব উন্ন ন অরধদপ্তর 

,বররশাল। 

আচলােক জনাব আবদুর রিমান 

সন্যামত উপচজলা যুব উন্ন ন 

কম মকতমা,সদর বররশাল। 

28 12 40 

০২ জমচিরেগঞ্জ 

22/02/2021 

Dc‡Rjv cwil` 
AwWUwiqvg, 
‡g‡nw›`MÄ, 

ewikvj 

প্রধান অতিত িঃ wcRym P›` ª †`, 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 
আল াচকবৃন্দিঃ ১.  †Lvi‡k` Avjg 

fzjy,fvBm †Pqvig¨vb, উপচজলা 
পররষদ, জমচিরেগঞ্জ 

২. Zvcm Kzgvi †`ebv_, 

Dc‡Rjv wnmve iÿb Awdmvi, 
†g‡nw›`MÄ, ৩.†gvt nviæb Ai 

iwk`, Dc‡Rjv K…wl Awdmvi 

27 13 40 

02 

24/03/2021 

Dc‡Rjv cwil` 
AwWUwiqvg 
‡g‡nw›`MÄ, 

ewikvj 

1.wcRym P›`ª †` 
Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 
2.†Lvi‡k` Avjg fzjy 
fvBm †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv 
cwil`, †g‡nw›`MÄ  
3.‡gvt Avãyj Kv‡`i 
DccwiPvjK, hye Dbœqb 
Awa`ßi, ewikvj| 
4.‡gvt kvgmyj Avjg 
Dc‡Rjv eb Kg©KZ©v 

26 14 40 



০৩ আগগলঝাড়া 

২৪/১২/২০২০ 

 

ফুল্লশ্রী স:প্রা: 

রবদ্যাল , 

আগগলঝাড়া,  

বররশাল । 

প্রধান অরতরিাঃ জনাব মরলনা রানী 

রা , মরিলা ভাইস জে ারম্যান, 

উপচজলা পররষদ, আগগলঝাড়া, 

বররশাল । 

আচলােকবৃোঃ 1. জনাব 

আশুচতাষ রা , উপচজলা প্রানী 

সম্পদ কম মকতমা, আগগলঝাড়া, 

বররশাল । 2.জনাব জদৌলাতুনচনছা 

নাজমা, উৃপচজলা মরিলা রবষ ক 

কম মকতমা, আগগলঝাড়া, বররশাল । 

3. জমা: কামরুজ্জামান,উপচজলা 

সমবা  কম মকতমা,আগগলঝাড়া, 

বররশাল । 

১৮ ১২ ৩০ 

02 

১৫/০৩/২০২১ 

িল রুম, উপচজলা 

পররষদ  

আগগলঝাড়া, 

বররশাল । 

 

 

প্রধান অরতরিাঃ জনাব আব্দুর রইে 

জসররন াবাত,জে ারম্যান,উপচজলা 

পররষদ,আগগলঝাড়া,বররশাল  

আচলােকবৃোঃ 1. জনাব  জমা: 

আবুল িাচশম,উপচজলা রনব মািী 

অরফসার, আগগলঝাড়া, বররশাল । 

২. জনাব মরলনা রানী রা ,মরিলা 

ভাইস জে ারম্যান, উপচজলা 

পররষদ, আগগলঝাড়া, বররশাল । 

3. জনাব আশুচতাষ রা ,উপচজলা 

প্রানী সম্পদ 

কম মকতমা,আগগলঝাড়া,বররশাল । 

জদৌলাতুনচনছা নাজমা,উৃপচজলা 

মরিলা রবষ ক 

কম মকতমা,আগগলঝাড়া,বররশাল । 

২২ ১৩ ৩৫ 

০৪ জগৌরনদী 

10.12.2020 

িল রুম, উপচজলা 

পররষদ, জগৌরনদী 

প্রধান অরতরিাঃ জনাব মরনরুন্নািার 

জমরী, উপচজলা জে ারম্যান, 

জগৌরনদী উপচজলা পররষদ,  

আচলােকবৃোঃ 1. জনাব ফরিাদ 

জিাচসন মুন্সী, উপচজলা 

ভাইসচে ারম্যান, 2. জনাব জমা. 

আবদুল জরলল , মাধ্যরমক রশক্ষা 

কম মকতমা, 3। জনাব জমা. 

মুরনরুজ্জামান, উপচজলা যুব উন্ন ন 

কম মকতমা, জগৌরনদী, বররশাল। 

26 24 50 

02 

10.02.2020 

িল রুম, উপচজলা 

পররষদ, জগৌরনদী 

প্রধান অরতরিাঃ জনাব মরনরুন্নািার 

জমরী, উপচজলা জে ারম্যান, 

জগৌরনদী উপচজলা পররষদ,  

আচলােকবৃোঃ 1. জনাব ফরিাদ 

জিাচসন মুন্সী, উপচজলা 

ভাইসচে ারম্যান, 2. জনাব জমা. 

আবদুল জরলল , মাধ্যরমক রশক্ষা 

কম মকতমা, 3। জনাব জমা. 

মুরনরুজ্জামান, উপচজলা যুব উন্ন ন 

কম মকতমা, জগৌরনদী, বররশাল। 

29 31 60 

02০৫ উরজরপুর 20.02.2021 

সাকরাল  

বরাচকাঠা, 

উরজরপুর, বররশাল 

উপচজলা রনব মািী কম মকতমা,  

িানা ভারপ্রাপ্ত কম মকতমা 

অধ্যক্ষ, সাকরাল মাদ্রাসা, 

উরজরপুর, বররশাল। 

22 08 30 

02 



27.02.2021 

বামরাইল, 

উরজরপুর, বররশাল 

উপচজলা রনব মািী কম মকতমা,  

িানা ভারপ্রাপ্ত কম মকতমা 

অধ্যক্ষ, সাকরাল মাদ্রাসা, 

উরজরপুর, বররশাল। 

10 15 25 

06 বাবুগঞ্জ 

15-03-2021 Dc‡Rjv cwil` Rbve, KvRx Bg`v`yj nK `yjvj 
‡Pqvig¨vb (cÖavb AwZw_)  
Dc‡Rjv cwil`,eveyMÄ ewikvj| 
Rbve, ‡gvmvt dviRvbv web‡Z 
Inve,  
fvBm †Pqvig¨vb (gwnjv),  
Dc‡Rjv cwil`eveyMÄ, ewikvj| 
Rbve, BKevj Avn‡¤§`,  
fvBm †Pqvig¨vb,  
Dc‡Rjv cwil`eveyMÄ, ewikvj| 
Rbve, †gvt Avgxbyj Bmjvg 
Dc‡Rjv wbev©nx Awdmvi,  
eveyMÄ,ewikvj|  
Rbve, Wvt myevm miKvi 
Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ I ctc Awdmvi, 
eveyMÄ, ewikvj|  

05 20 25 

 

 

 

 

 

 

 

02 

16-03-2021 wbDmvb mvs¯‹…wZK 
msm` I cvVvMvi 
eveyMÄ, ewikvj 

Rbve, KvRx Bg`v`yj nK `yjvj 
‡Pqvig¨vb (cÖavb AwZw_) 
Dc‡Rjv cwil`, eveyMÄ, 
ewikvj| 
Rbve, ‡gvmvt dviRvbv web‡Z 
Inve, fvBm †Pqvig¨vb gwnjv, 
Dc‡Rjv cwil`, eveyMÄ, 
ewikvj| 
Rbve, BKevj Avn‡¤§`, fvBm 
†Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, 
eveyMÄ, ewikvj| 
Rbve, Avãyj Kv‡`i Dc-
cwiPvjK hye Dbœqb Awa`ßi, 
ewikvj|  
Rbve, †gvt wgRvbyi ingvb 
mnKvix Kwgkbvi (f~wg) eveyMÄ, 
ewikvj|  

04 21 25 

07 মুলাদী 

23/02/2021 Dc‡Rjv njiæg, 
gyjv`x 

ZvwiKzj nvmvb Lvb wgVz 
Dc‡Rjv †Pqvig¨vb 
gyjv`x| 

16 9 25 
02 

10/03/2021 Dc‡Rjv njiæg, 
gyjv`x 

myåv `vm 
Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, 
gyjv`x| 

11 14 25 

08 রিজলা 

২৩/০২/২০২১ 

উপজেলা 
হলরুম, হহেলা 

মমাোঃ আব্দুল কাজের, 

উপ-পহরচালক, বহরশাল। 
উপজেলা হিববাহী অহিসার, 

হহেলা। 

১৯ ০৬ ২৫ 

 

02 

১০/০৩/২০২১ 

উপজেলা 
হলরুম, হহেলা 

মমাোঃ কাহরেলু ইসলাম, 

উপজেলা সমােজসবা 
অহিসার, হহেলা। 
মমাোঃ হিহিকুর রহমাি 
আকি, 

১৪ ১১ ২৫ 



উপজেলা যুব উন্নয়ি 
কমবকর্ব া, হহেলা। 

09 বাচকরগঞ্জ 

 
উপজেলা 

পহরষে হলরুম 

উপচজলা রনব মািী অরফসার, 

বাচকরগঞ্জ, বররশাল। 

আচলােনা কচরন- সিকারী 

করমশনার (ভূরম), ভাইস 

জে ারম্যান ও মরিলা ভাইস 

জে ারম্যান, উপচজলা পররষদ, 

বাচকরগঞ্জ, বররশাল। 

22 03 25 

০২ 

 
উপজেলা 

পহরষে হলরুম 

উপচজলা রনব মািী অরফসার, 

বাচকরগঞ্জ, বররশাল। 

আচলােনা কচরন- সিকারী 

করমশনার (ভূরম), ভাইস 

জে ারম্যান ও মরিলা ভাইস 

জে ারম্যান, উপচজলা পররষদ, 

বাচকরগঞ্জ, বররশাল। 

22 03 25 

10 বানারীপাড়া 

08.02.2021 

জেৌ ারী পাড়া, 

বানারীপাড়া, 

বররশাল। 

উপচজলা প্রাণীসম্পদ অরফসার ও 

মৎস্য কম মকতমা, বানারীপাড়া, 

বররশাল। 

21 04 25 

 

 

০২ 

02.03.2021 

বাইশারী, 

বানারীপাড়া, 

বররশাল। 

উপচজলা প্রাণীসম্পদ অরফসার ও 

মৎস্য কম মকতমা, বানারীপাড়া, 

বররশাল। 

16 09 25 

১০টি উপচজলা  সব ম জমাট  383 257 640 ২০ 

 

 জে া-পটুয়াখা ী 

 
µtbs mfv 

Av‡qvR‡bi 
ZvwiL 

mfv Abyôv‡bi 
¯’v‡bi bvg 
†Rjv/Dc‡Rjv 

mfvi cÖavb AwZw_ I Av‡jvRKe„‡›`i bvg mfvq Dcw¯’Zi msL¨v gšÍe¨ 

cyiæl gwnjv ‡gvU 

01 10/11/2020 hye feb 
njiæg,‡Rjv 
Kvh©vjq | 

1| Rbve wjUb P› ª̀ †mb ,mnKvix Aa¨vcK 
cUzqvLvjx  weÁvb cÖhyw³ wek^we`¨vjq | 
2| Rbve b~‡i Avjg AvKZvi,Dc-cwiPvjK,hyDA | 

3 27 30  

02 31/12/2020 hye feb njiæg 
,‡Rjv Kvh©vjq | 

1| GBP,Gg Rwniæj Bmjvg 
  Dc‡Rjv ¯^v¯’ I cwievi  cwiKíbv Kg©KZ©v 
  cUzqvLvjx m`i | 
2| Wvt kviwgb Av³vi,‡gwW‡Kj Awdmvi 
   cUzqvLvjx m`i |  
3| Rbve b~‡i Avjg AvKZvi, Dc-cwiPvjK,hyDA |  

24 6 30  

03 30/12/2020 cvewjK jvB‡eªix 
cUzqvKvjx m`i 

1| Rbve b~‡i Avjg AvKZvi,Dc-cwiPvjK 
   hye Dbœqb Awa`ßi,cUzqvLvjx | 
2| Wvt kviwgb Av³vi,‡gwW‡Kj Awdmvi 
   (BDGBPGdwcI Awdm) 

16 24 40  

04 31/12/2020 cvewjK jvB‡eªix 
cUzqvKvjx m`i 

1| Rbve †gvt †Mvjvg m‡ivqvi,‡Pqvig¨vb Dc‡Rjv     
   cwil`, cUzqvLvjx m`i | 
2| Rbve †gvt AvLZvi †gv‡k©`,Awdmvi BbPvR© 
    cUzqvLvjx m`i _vbv | 

    

05 23/03/202
1 

‡kŠjv miKvix 
cÖv_wgK we`¨vjq 
evDdj,cUzqvLvjx 

1|Rbve  RvwKi †nv‡mb,Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 
 evDdj 
2| Rbve †gvt BqvKze Avjx,Dc‡Rjv mgevq Awdmvi 

30 10 40  



    evDdj | 

06 24/03/2021 DËi Avjx cyiv 
miKvix cÖv_wgK 
we`¨vjq evDdj, 
cUzqvLvjx 
 

1| Rbve  RvwKi †nv‡mb,Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 
   evDdj 
2| Rbve †gvt BqvKze Avjx,Dc‡Rjv mgevq Awdmvi 
   evDdj |  
  

19 21 40  

07 19/01/2021 Dc‡Rjv cwil` 
njiæg,`kgwbv 

1| RbveAvt AvwRR wgqv,Dc‡Rjv †Pqvig¨vb,`kwgbv 
2| ‡gvmvt Zvwbqv †di‡`Šm, Dc‡Rjv wbe©vnx     
     Awdmvi ,`kgwbv | 

10 30 40  

08 20/01/2021 Dc‡Rjv cwil` 
njiæg,`kgwbv 

1|Rbve †gvt Rmxg,Awdmvi BbPvR©,`kwgbv _vbv | 
2| Rbve †gvt Avey Zv‡ni,Dc‡Rjv mgevq 
Awdmvi,`kgwbv 

18 22 40  

09 14/12/2020 Dc‡Rjv cwil` 
njiæg,MjvwPcv 

1|Rbve by‡i Avjg AvKZvi,Dc-cwiPvjK,hye Dbœqb   
    Awa`ßi,cUzqvLvjx | 

17 23 40  

10 15/12/2020 Dc‡Rjv cwil` 
njiæg,MjvwPcv 

1| Rbve †gvt kvwnb,‡Pqvig¨vb,Dc‡Rjv 
cwil`,MjvwPcv | 

6 34 40  

11 1/11/2020 Dc‡Rjv cwil` 
njiæg,Kjvcvov 

1| Rbve Avey nvmbvZ ‡gvnv¤§` kwn ỳj nK 
   Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi,Kjvcvov | 
2| Rbve †gv¯ÍvwdRyi ingvb,fvicÖvß  Kg©KZ©v 

19 21 40  

12 8/12/2020 Kjvcvov evwjKv 
gva¨wgK we`¨vjq 

1| Rbve ivwKeyj Avnmvb,‡Pqvig¨vb,Dc‡Rjv cwil` 
    Kjvcvov 
2| Rbve b~‡i  Avjg AvKZvi,Dc-cwiPvjK,hye      
     Dbœqb  Awa`ßi,cUzqvLvjx | 

19 17 36  

13 13/12/2020 Dc‡Rjv cwil` 
njiæg,wgR©vMÄ 

1| Rbve Lvb †gvt AveyeKi wmwÏKx,‡Pqvig¨vb 
   Dc‡Rjv cwil`,wgR©vMÄ | 
2| Rbve  m‡ivqvi †nv‡mb ,Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 
    gwR©vMÄ | 

24 16 40  

14 21/12/2020 Dc‡Rjv cwil` 
njiæg,wgR©vMÄ 

1|  Rbve  m‡ivqvi †nv‡mb ,Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 
    gwR©vMÄ | 
2| Rbve b~‡i  Avjg AvKZvi,Dc-cwiPvjK,hye      
     Dbœqb  Awa`ßi,cUzqvLvjx |  

26 14 40  

15 22/12/2020 
mKvj 

Dc‡Rjv cwil` 
njiæg,`ygKx 

1| Rbve †kL Avãyjøvn mvw`K,Dc‡Rjv wbe©vnx   
    Awdmvi,`ygKx 
2|| Rbve b~‡i  Avjg AvKZvi,Dc-cwiPvjK,hye      
     Dbœqb  Awa`ßi,cUzqvLvjx |  

10 30 40  

16 22/12/2020 
weKvj 

Dc‡Rjv cwil` 
njiæg,`ygKx 

1| Rbve †kL Avãyjøvn mvw`K,Dc‡Rjv wbe©vnx   
    Awdmvi,`ygKx 
2|| Rbve b~‡i  Avjg AvKZvi,Dc-cwiPvjK,hyDA      
      

15 25 40  

17 1/11/2020 Dc‡Rjv cwil` 
njiæg,iv½vevjx 

1| Rbve gvkdvKzi ingvb , Dc‡Rjv wbe©vnx   
    Awdmvi,iv½vevjx 
2| Rbve b~‡i  Avjg AvKZvi,Dc-cwiPvjK,hyDA     
     
  

9 25 34  

18 9/12/2020 Dc‡Rjv cwil` 
njiæg,iv½vevjx 

1| Rbve Wvt Rwni DwÏb †Pqvig¨vb,Dc‡Rjv cwil` 
2| Rbve †`Iqvb RMjyj nvmvb,fvicÖvß Kg©KZ©v| 

27 9 36  

 

  

 

 



জনসচেতনতামূলক সভা জজলার নাম : বরগুনা। 

ক্র. িং সভা 
আজয়ােজির 

র্াহরখ ও 

কায়বালয় 

সভার প্রধাি অহর্হি 

ও আজলাচক বজৃের িাম 

                            সভায় 

উপহিহর্র সংখযা 

মন্তবয 

   পুরুষ মহহলা মমাট  

১ ২৩.১২.২০২০ 

মেলা কাযবালয় 

প্রধাি অহর্হি: েিাব মমাস্তাইি হবল্লাহ, মেলা প্রশাসক, বরগুিা 
আজলাচক: ১. েিাব মমা: মহর্য়ার রহমাি, অধযক্ষ, বরগুিা সরকারী কজলে। 
২. েিাব মমা:  িরুুল ইসলাম 

উপপহরচালক, পহরসংখযাি হবভাগ, বরগুিা। 

৪০ ২০ ৬০  

২ ২৪.১২.২০২০ 

সের 

প্রধাি অহর্হি: েিাব মাসুমা আক্তার, উপজেলা হিববাহী অহিসার, বরগুিা সের 

আজলাচক: েিাব ইমরাি মহাজসি রাজসল, ভাইস মচয়ারমযাি, উপজেলা পহরষে, বরগুিা 
সের 

েিাব মমা: মমাোজেল হক খাি 

হিহপহস, যুব প্রহশক্ষণ মকন্দ্র, বরগুিা 

১৬ ৯ ২৫  

৩ ৩০.১২.২০২০ 

মবর্াগী 

প্রধাি অহর্হি: েিাব আহমরুল  ইসলাম হপনু্ট 

ভাইস মচয়ারমযাি, উপজেলা পহরষে, মবর্াগী 
আজলাচক: েিাব িা: মমা: আবেলু্লাহ, উপজেলা প্রাণী সম্পে কমবকর্ব া, মবর্াগী 

২৫ ১৫ ৪০  

৪ ২৮.১২.২০২০ 

বামিা 
প্রধাি অহর্হি: েিাব হবজবক সরকার, উপজেলা হিববাহী অহিসার,  বামিা 
আজলাচক: েিাব মমা: শাহকল আহজমে, উপজেলা পল্লী উন্নয়ি কমবকর্ব া, বামিা 

২৩ ১৭ ৪০  

৫ ২২.১২.২০২০ 

র্ালর্লী 
প্রধাি অহর্হি: মমা: মরেহবউল কহবর 

মচয়ারমযাি, উপজেলা পহরষে, র্ালর্লী 
আজলাচক: েিাব মমা: আসােজু্জামাে, উপজেলা হিববাহী অহিসার, র্ালর্লী 

৩২ ৮ ৪০  

৬ ২২.১২.২০২০ 

পািরঘাটা 
প্রধাি অহর্হি: েিাব মমাস্তিা মগালাম কহবর, উপজেলা মচয়ারমযাি, পািরঘাটা 
আজলাচক: েিাব িাজর্মা পারভীি 

মহহলা ভাইস মচয়ারমযাি, পািরঘাটা 

১৮ ২২ ৪০  

৭ ২৩.১২.২০২০ 

পািরঘাটা 
প্রধাি অহর্হি: েিাব মমাস্তিা মগালাম কহবর, উপজেলা মচয়ারমযাি, পািরঘাটা 
আজলাচক: েিাব িাজর্মা পারভীি 

মহহলা ভাইস মচয়ারমযাি, পািরঘাটা 

২০ ২০ ৪০  

৮ ২৮.১২.২০২০ 

আমর্লী 

প্রধাি অহর্হি: েিাব ওবাজয়েরু ইসলাম, উপপহরচালক, যুব উন্নয়ি অহধ:, বরগুিা 
আজলাচক: ১. মমা: মহেবরু রহমাি 

ভাইস মচয়ারমযাি, উপজেলা পহরষে, আমর্লী 
২. েিাব অহভহের্ কুমার মমার্ক 

উপজেলা প্রাণী সম্পে কমবকর্ব া, আমর্লী 

১১ ১৪ ২৫  

৯ ১০.১.২০২১ 

আমর্লী 

প্রধাি অহর্হি: েিাব মমা: আসােজু্জামাি, উপজেলা হিববাহী অহিসার, আমর্লী 
আজলাচক: ১. মমা: মহেবরু রহমাি 

ভাইস মচয়ারমযাি, উপজেলা পহরষে, আমর্লী 
২. েিাব অহভহের্ কুমার মমার্ক 

উপজেলা প্রাণী সম্পে কমবকর্ব া, আমর্লী 

১৬ ৯ ২৫  

 


