
জনসচেতনতামূলক সভা 
 
জেলার নাম : রােবাড়ী | 
 
ক্রঃনং সভা 

আয় ােয়নর 
তাররখ 

সভা অনষু্ঠায়নর স্থায়নর নাম 
জেলা/উপয়েলা 

সভার প্রধান অরতরি ও আয়লাচক বয়ৃের নাম সভা  উপরস্থরতর সংখযা মন্তবয 

    পুরুষ মরিলা জমাট  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ ২৮/০১/২০২১ সয়েলন কক্ষ, যুব প্ররিক্ষণ 
জকন্দ্র, রােবাড়ী 

েনাব জমাঃ সালাি উরিন, অরতররক্ত পুরলি 
সুপার(অপরাধ), রােবাড়ী 
েনাব জমাঃ তানভীর জিায়সন, সিকারী পররচালক, 
মাদক দ্রবয রন ন্ত্রন অরধদপ্তর, রােবাড়ী | 
েনাব জমাঃ সািাবরুিন, রিরি , ইসলারমক 
ফাউয়েিন, রােবাড়ী | 

৫২ েন ০৮ 
েন 

৬০ 
েন 

01 

০২ ৩১/০১/২০২১ সয়েলন কক্ষ, যুব প্ররিক্ষণ 
জকন্দ্র, রােবাড়ী 

েনাব জিখ িরীফ উে োমান ,অরতররক্ত পুরলি 
সুপার, রােবাড়ী সদর সায়কে ল, রােবাড়ী | 
েনাব জমাঃ তানভীর জিায়সন, সিকারী পররচালক, 
মাদক দ্রবয রন ন্ত্রন অরধদপ্তর, রােবাড়ী  
েনাব জমাঃ সািাবরুিন, রিরি , ইসলারমক 
ফাউয়েিন, রােবাড়ী |  

৪১ েন ১৯ 
েন 

৬০ 
েন 

01 

০৩ ২৪/১১/২০২০ উপয়েলা অরিয়টারর াম, 
সদর,রােবাড়ী 

জচ ারমযান,উপয়েলা পররষদ, সদর, রােবাড়ী 
উপ-পররচালক,যুব উন্ন ন অরধদপ্তর, রােবাড়ী  

--- ২৫ 
েন 

২৫ 
েন 01 

০৪ ২৫/১১/২০২০ উপয়েলা অরিয়টারর াম, 
সদর,রােবাড়ী 

জচ ারমযান,উপয়েলা পররষদ, সদর, রােবাড়ী 
উপ-পররচালক,যুব উন্ন ন অরধদপ্তর, রােবাড়ী  

০৯ েন ১৬ 
েন 

২৫ 
েন 01 

০৫ ২৮/১২/২০২০ উপয়েলা পররষদ িলরুম, 
পাংিা 

েনাব জমাঃ ফররদ িাসান ওদদু, জচ ারমযান, 
উপয়েলা পররষদ,পাংিা 
েনাব িাঃ রে াউল জিায়সন, উপয়েলা স্বাস্থয ও 
পররবার পররকল্পনা কমেকতে া, পাংিা 

০২ েন ২৩ 
েন 

২৫ 
েন 01 

০৬ ৩০/১২/২০২০ উপয়েলা পররষদ িলরুম, 
পাংিা 

েনাব জমািােদ আলী, উপয়েলা রনবোিী 
অরফসার,পাংিা 
িাঃিান মিুােদ ইরান, জমরিয়কল অরফসার, স্বাস্থয 
কময়েক্স, পাংিা 

০৩ 
েন 

২২ 
েন 

২৫ 
েন 01 

০৭ ২২/১২/২০২০ উপয়েলা পররষদ িলরুম, 
জ া ালে 

জচ ারমযান, উপয়েলা পররষদ, জ া ালে, 
রােবাড়ী 
উপ-পররচালক, যুব উন্ন ন অরধদপ্তর, রােবাড়ী 

২৫ েন --- ২৫ 
েন 01 

০৮ ২৩/১২/২০২০ উপয়েলা পররষদ িলরুম, 
জ া ালে 

উপয়েলা রনবোিী অরফসার, জ া ালে, রােবাড়ী 
| 
উপ-পররচালক, যুব উন্ন ন অরধদপ্তর, রােবাড়ী 
| 

---- ২৫ 
েন 

২৫ 
েন 01 

০৯ ২৭/০১/২০২১ উপয়েলা পররষদ িলরুম, 
বারল াকারে 

জচ ারমযান, উপয়েলা পররষদ, বারল াকারে, 
রােবাড়ী 
উপয়েলা রনবোিী অরফসার,বারল াকারে, রােবাড়ী 
| 
স্বাস্থয ও পররবার পররকল্পনা কমেকতে া, 
বারল াকারে, রােবাড়ী | 
েনাব জ ৌতম চন্দ্র জদ, সিকারী পররচালক, যুব 
উন্ন ন, রােবাড়ী 
 

১০ ১৫ ২৫ 
েন 01 

১০ ২৮/০১/২০২১ উপয়েলা পররষদ িলরুম, 
বারল াকারে 

উপয়েলা রনবোিী অরফসার, বারল াকারে, 
রােবাড়ী | 
স্বাস্থয ও পররবার পররকল্পনা কমেকতে া, 
বারল াকারে, রােবাড়ী | 

০৫ ২০ ২৫ 
েন 01 
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