
জনসচেতনতামূলক সভা।জজলার নামঃ নাচ ার 

ক্রঃ 
নং 

সভা আয় াজয়নর 
তাররখ 

সভা অনষু্ঠায়নর স্থায়নর নাম জজলা 
/উপয়জলার নাম 

প্রধান অরতরি ও আয়লাচকবয়ৃের নাম সভা  উপরস্থরতর সংখযা 
সববয়মাট 

মন্তবয 

পুরুষ মরিলা জমাট 
১। ১৪-০৩-২১ জজলা কার্বাল  িলরুম,নায়টার জনাব জমাঃ জ ালাম রাব্বী 

উপপররচালক,স্থানী  সরকার,নায়টার 
 জনাব আরতকুজ্জামান 

খান,উপপররচালক,র্ুউঅ,নায়টার 
জমাঃ আঃ রাজ্জাক,অধযক্ষ,রিঘাপরত া 
এম জক অনাসব কয়লজ ,নায়টার 

জমাঃ সািাবদু্দীন সরিার 
সিঃপররচালক,র্ুউঅ,নায়টার 

২৫ ০৫ ৩০  

২ ১৬-০৩-২১ ঐ জনাব জমাঃ তায়রক জবুায় র 
অরতঃ পুরলশ সুপার,নায়টার 

আরতকুজ্জামান 
খান,উপপররচালক,র্ুউঅ,নায়টার 
জনাব জমাঃ সািাবদু্দীন সরিার 
সিঃপররচালক,র্ুউঅ,নায়টার 

৫৮ ০২ ৬০  

১। ২১/০৩/২০২১ 

 
উপয়জলা িল রুম, 

গুরুিাসপুর, নায়টার। 
প্রধান অরতরিঃ জনাব জমাঃ 
আরতকুজ্জামান খান, উপপররচালক, 

র্ুব উন্ন ন অরধিপ্তর, 

নায়টার।আয়লাচকবেৃঃ জনাব জমাঃ 
আব ুরায়সল(২৮২০৪) সিকারী                               
করমশনার ভূরম, গুরুিাসপুর, 

নায়টার। 
জনাব জমাঃ শরিকুল ইসলাম, 

রিরপরস, জনাব জমাঃ আব্দুল জরলল, 

প্ররশক্ষক , র্ুব প্ররশক্ষণ জকন্দ্র, 

লালপুর, নায়টার।জনাব জমাঃ আলাল 

জশখ, উপয়জলা ভাইস 

জচ ারমযান,জমাছাঃ জরাকসানা 
আকতার (রলরপ) উপয়জলা মরিলা 
ভাইস জচ ারমযান, গুরুিাসপুর, 

নায়টার। 

০৭ ১৮ ২৫  

২। ২২/০৩/২০২১ উপয়জলা িল রুম, গুরুিাসপুর, 

নায়টার। 
প্রধান অরতরিঃ জনাব জমাঃ 
আরতকুজ্জামান খান, উপপররচালক, র্ুব 

উন্ন ন অরধিপ্তর, নায়টার। 
আয়লাচকবৃেঃ জনাব জমাঃ আবু 
রায়সল(২৮২০৪) সিকারী করমশনার 

ভূরম, গুরুিাসপুর, নায়টার। 
জনাব জমাঃ শরিকুল ইসলাম, রিরপরস, 

জনাব জমাঃ আব্দুল জরলল, প্ররশক্ষক , 

র্ুব প্ররশক্ষণ জকন্দ্র, লালপুর, 

নায়টার।জনাব জমাঃ আলাল জশখ, 

উপয়জলা ভাইস জচ ারমযান,জমাছাঃ 
জরাকসানা আকতার (রলরপ) উপয়জলা 
মরিলা ভাইস জচ ারমযান, গুরুিাসপুর, 

নায়টার। 

১২ ১৩ ২৫  

01| 31/12/2020 bv‡Uvi †U·UvBj BÝwUwUDU, ‡gvt Rvnv½xi Avjg 
Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 
bv‡Uvi m`i,bv‡Uvi| 
‡gvt kvnveyÏxb mi`vi 

08 17 25  



Dc-cwiPvjK,hye Dbœqb  
Awa`ßi,bv‡Uvi|‡gvt Avãym meyi 
Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v 
bv‡Uvi m`i,bv‡Uvi| 

02| 10/01/2021 mvg¨ hye Dbœqb ms¯’v,w`qvomvZzwiqv ‡gvt Rvnv½xi Avjg,Dc‡Rjv wbe©vnx 
Awdmvi,bv‡Uvi m`i,bv‡Uvi| 
‡gvt kvnveyÏxb mi`vi,Dc-cwiPvjK 
hye Dbœqb Awa`ßi,bv‡Uvi|‡gvt Avãym 
meyi,Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v 
bv‡Uvi m`i,bv‡Uvi| 

13 12 25  

 
01 
 
 

24/02/2021 dv¸qviw`qvo miKvix cÖvt we`¨vjq 01| ‡gvt AvwZKz¾vgvb Lvb,Dc-cwiPvjK 
hye Dbœqb Awa`ßi, bv‡Uvi|02| Dc‡Rjv 
hye Dbœqb Kg©KZ©v,evMvwZcvov,bv‡Uvi| 
03| Rbve †gvt †iRvDj Bmjvg,mnKvix 
Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v| 

16  09 25   

02 25/02/2021 gvbe Kj¨vY hye 
msN,evMvwZcvov,bv‡Uvi| 

01| ‡gvt AvwZKz¾vgvb Lvb ,Dc-cwiPvjK 
hye Dbœqb Awa`ßi, v‡Uvi|02| Dc‡Rjv 
hye Dbœqb Kg©KZ©v ,evMvwZcvov, 
bv‡Uvi|03|Rbve †gvt Avt Lv‡jK mfvcwZ, 
gvbe  Kj¨vb hye msN 
 

20  05  25   

1 12/01/2021 Dc‡Rjv cwil`,jvjcyi,bv‡Uvi উমু্মল বানীন িরুত, Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdmvi,| 
‡gvt kvnveyÏxb mi`vi, 
Dc-cwiPvjK 
hye Dbœqb Awa`ßi,bv‡Uvi| 

 

40 - 40  

2 23/2/2021 aycBj Dtwet, 
jvjcyi, 
bv‡Uvi 

০১।‡gvt kvnveyÏxb mi`vi, 

Dc-cwiPvjK 
hye Dbœqb Awa`ßi,bv‡Uvi| 

০২।মুিাম্মি উরমরুল ইসলাম,Dc‡Rjv 

hye Dbœqb Kg©KZ©v 

10 30 40  

১ ২১/১২/২০ উপয়জলা পররষি িলরুম, 
রসংড়া, নায়টার।  

এম এম সারমরুল ইসলাম 
উপয়জলা রনববািী 
অরিসার,রসংড়া,নায়টার। 
জমা: সািাবদু্দীন সরিার 
উপপররচালক, র্ুউঅ/নায়টার।  

২০ ৫ ২৫  

২ ২৩/০৩/২১ উপয়জলা পররষি িলরুম, 
রসংড়া, নায়টার।  

এম এম সারমরুল ইসলাম 
উপয়জলা রনববািী 
অরিসার,রসংড়া,নায়টার। 
জমা: আরতকুজ্জামান খান 
উপপররচালক, র্ুউঅ/নায়টার। 
জমা: কামরুল িাসান কামরান 
উপয়জলা ভাইস জচ ারমযান, রসংড়া, 
নায়টার।   

২৪ ০১ ২৫  

১ ১৯/১২/২০ উপয়জলা পররষি রমলনা তন, 
বড়াইগ্রাম, নায়টার।  

জমা: জািাঙ্গীর আলম 
উপয়জলা রনববািী 
অরিসার,বড়াইগ্রাম,নায়টার। 
জমা: আরতকুজ্জামান খান 
উপপররচালক, র্ুউঅ/নায়টার। 
জমা: কামরুল িাসান কামরান 
উপয়জলা ভাইস জচ ারমযান, রসংড়া, 
নায়টার।   

২৪ ০১ ২৫  

 
 


