
 

জনসচেতনতামূলক সভা,    জজলার নামঃ কুড়িগ্রাম 

ক্র 

নং 

সভার তাড়রখ সভা অনুষ্ঠাচনর স্থাচনর 

নাম জজলা/উপচজলা 

সভার প্রধান অড়তড়ি ও আচলােকবৃচের নাম সভায় উপড়স্থড়তর সংখ্যা মন্তব্য 

পুরুষ মড়িলা জমাট  

১ 

২০/১২/২০২০ 

িচত 

২২/১২/২০২০ 

যুব ভবন িলরুম 

জজলাঃ জজলা কার্ যালয় 

   কুড়িগ্রাম 

প্রধান অড়তড়িঃ জনাব আবুল ফচয়জ জমাঃ আলাউড়িন খান 

পড়রোলক প্রড়িক্ষণ 

যুব উন্নয়ন অড়ধদপ্তর, ঢাকা। 

ড়বচিষ অড়তড়ি-০১) জনাব জমাঃ আব্দুর জরজ্জাক  

প্রকল্প পড়রোলক(উত্তরবঙ্গ) 

যুব উন্নয়ন অড়ধদপ্তর, ঢাকা। 

ড়বচিষ অড়তড়ি-০২) জনাব জমাঃ আবুল বাসার,  

সি:পড়রোলক (পড়রকল্পনা) 

যুব উন্নয়ন অড়ধদপ্তর, ঢাকা। 

১৬ ১৪ ৩০  

২ 

০১/০৩/২০২১ 

িচত 

০৩/০২/২০২১ 

যুব ভবন িলরুম 

জজলাঃ জজলা কার্ যালয় 

   কুড়িগ্রাম 

প্রধান অড়তড়িঃ জনাব জমািাম্মদ জরজাউল কড়রম 

জজলা প্রিাসক, কুড়িগ্রাম। 

সভাপড়তঃ জনাব জমাঃ আলী আর জরজা 

উপপড়রোলক 

যুব উন্নয়ন অড়ধদপ্তর, কুড়িগ্রাম। 

১১ ১৯ ৩০  

৩ 

১৭/১২/২০২০ যুব ভবন িলরুম 

উপচজলাঃ কুড়িগ্রাম সদর,                 

              কুড়িগ্রাম 

প্রধান অড়তড়িঃ জনাব ড়নলুফা ইয়াসড়মন 

উপচজলা ড়নব যািী অড়ফসার 

কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম। 

ড়বচিষ অড়তড়িঃ জনাব জমাঃ আব্দুর রব রাজু 

ভাইস জেয়ারম্যান, উপচজলা পড়রষদ 

কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম। 

১১ ২৯ ৪০  

৪ 

২৩/০২/২০২১ যুব ভবন িলরুম 

উপচজলাঃ কুড়িগ্রাম সদর, 

      কুড়িগ্রাম 

প্রধান অড়তড়িঃ জনাব জমাঃ আলী আর জরজা 

উপপড়রোলক 

যুব উন্নয়ন অড়ধদপ্তর, কুড়িগ্রাম। 

ড়বচিষ অড়তড়িঃ জনাব জমাঃ আব্দুর রব রাজু 

ভাইস জেয়ারম্যান, উপচজলা পড়রষদ 

কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম। 

২২ ১৮ ৪০  

৫ 

২৪/১২/২০২০ তালুক নাককাটি,কানুয়া 

উপচজলাঃ রাজারিাট, 

           কুড়িগ্রাম 

প্রধান অড়তড়িঃ জনাব নূচর তাসড়নম 

উপচজলা ড়নব যািী কম যকতযা 

রাজারিাট, কুড়িগ্রাম। 

ড়বচিষ অড়তড়িঃ জনাব জমাঃ িাি আলম 

উপচজলা সমবায় অড়ফসার 

রাজারিাট, কুড়িগ্রাম। 

১৫ ২৫ ৪০  

৬ 

২৯/১২/২০২০ মিীধর ড়রড়ফউড়জ যুব 

সংঘ, আড়মন বাজার 

উপচজলাঃ রাজারিাট, 

          কুড়িগ্রাম 

প্রধান অড়তড়িঃ জনাব জমাঃ আলী আর জরজা 

উপপড়রোলক 

যুব উন্নয়ন অড়ধদপ্তর, কুড়িগ্রাম। 

ড়বচিষ অড়তড়িঃ জনাব ডাঃ জমািাম্মদ আসাদুজ্জামান 

উপচজলা স্বাস্থয ও পঃপঃ কম যকতযা 

রাজারিাট, কুড়িগ্রাম। 

১৯ ২১ ৪০  

৭ 

১০/১১/২০২০ বাকচররিাট উচ্চ ড়বদ্যালয় 

উপচজলাঃ উড়লপুর, 

              কুড়িগ্রাম 

প্রধান অড়তড়িঃ জনাব নূর-এ-জান্নাত রুড়ম  

উপচজলা ড়নব যািী কম যকতযা 

উড়লপুর, কুড়িগ্রাম। 

ড়বচিষ  অড়তড়িঃ জনাব জমাঃ আলী আর জরজা 

উপপড়রোলক 

যুব উন্নয়ন অড়ধদপ্তর, কুড়িগ্রাম। 

১৬ ২৪ ৪০  

৮ 

১৭/১২/২০২০ কাড়ির খামার সরকাড়র 

প্রািড়মক ড়বদ্যালয় 

উপচজলাঃ উড়লপুর, 

              কুড়িগ্রাম 

প্রধান অড়তড়িঃ জনাব জ ালাম জিাচসন মন্টু  

জেয়ারম্যান, উপচজলা পড়রষদ 

উড়লপুর, কুড়িগ্রাম। 

ড়বচিষ  অড়তড়িঃ জনাব জমাঃ আলী আর জরজা 

উপপড়রোলক 

১০ ৩০ ৪০  



যুব উন্নয়ন অড়ধদপ্তর, কুড়িগ্রাম। 

৯ 

২৪/১২/২০২০ ড়বজচনস ম্যাচনজচমন্ট 

কচলজ 

উপচজলাঃ ড়েলমারী, 

              কুড়িগ্রাম 

প্রধান অড়তড়িঃ উপচজলা ড়নব যািী কম যকতযা 

ড়েলমারী, কুড়িগ্রাম। 

ড়বচিষ  অড়তড়িঃ উপচজলা প্রাড়ণসম্পদ অড়ফসার 

ড়েলমারী, কুড়িগ্রাম। 

২১ ১৯ ৪০  

১০ ১৬/০২/২০২১ বালাবািী উচ্চ ড়বদ্যালয় 

উপচজলাঃ ড়েলমারী, 

            কুড়িগ্রাম 

প্রধান অড়তড়িঃ জনাব জমাঃ আলী আর জরজা 

উপপড়রোলক 

যুব উন্নয়ন অড়ধদপ্তর, কুড়িগ্রাম। 

ড়বচিষ অড়তড়িঃ জনাব আড়মনুল ইসলাম 

অড়ফসার ইন োজয 

ড়েলমারী, কুড়িগ্রাম। 

১৫ ২৫ ৪০  

১১ ১৭/১২/২০২০ মধ্য জ াব যধণকুটি সরকাড়র 

প্রািড়মক ড়বদ্যালয় 

উপচজলাঃ নাচ শ্বরী, 

            কুড়িগ্রাম 

প্রধান অড়তড়িঃ জেয়ারম্যান, উপচজলা পড়রষদ 

নাচ শ্বরী, কুড়িগ্রাম। 

ড়বচিষ অড়তড়িঃ মড়িলা ভাইস জেয়ারম্যান,  

উপচজলা পড়রষদ, নাচ শ্বরী, কুড়িগ্রাম। 

২১ ১৯ ৪০  

১২ ২২/১২/২০২০ অড়ফসাস য ক্লাব 

উপচজলাঃ নাচ শ্বরী, 

            কুড়িগ্রাম 

প্রধান অড়তড়িঃ জনাব জমাঃ আলী আর জরজা 

উপপড়রোলক 

যুব উন্নয়ন অড়ধদপ্তর, কুড়িগ্রাম। 

ড়বচিষ অড়তড়িঃ উপচজলা ড়নব যািী অড়ফসার 

নাচ শ্বরী, কুড়িগ্রাম। 

 

১৫ ২৫ ৪০  

১৩ ১২/০১/২০২১ ড়সলমুন যুব উন্নয়ন সংস্থা 

উপচজলাঃ ফুলবািী, 

            কুড়িগ্রাম 

প্রধান অড়তড়িঃ জনাব জমাঃ আলী আর জরজা 

উপপড়রোলক 

যুব উন্নয়ন অড়ধদপ্তর, কুড়িগ্রাম। 

ড়বচিষ অড়তড়িঃ উপচজলা কৃড়ষ অড়ফসার 

ফুলবািী, কুড়িগ্রাম। 

১২ ২৮ ৪০  

১৪ ১২/০১/২০২১ উত্তর ড়িমুলবািী সরকাড়র 

প্রািড়মক ড়বদ্যালয় 

উপচজলাঃ ফুলবািী, 

           কুড়িগ্রাম 

প্রধান অড়তড়িঃ জনাব জমাঃ আলী আর জরজা 

উপপড়রোলক 

যুব উন্নয়ন অড়ধদপ্তর, কুড়িগ্রাম। 

ড়বচিষ অড়তড়িঃ উপচজলা স্বাস্থয ও পঃপঃ কম যকতযা 

ফুলবািী, কুড়িগ্রাম। 

১৫ ২৫ ৪০  

১৫ ২৮/১২/২০২০ উপচজলা পড়রষদ িলরুম 

উপচজলাঃ ভূরুঙ্গ্গামারী, 

         কুড়িগ্রাম 

প্রধান অড়তড়িঃ জেয়ারম্যান, উপচজলা পড়রষদ 

ভূরুঙ্গ্গামারী, কুড়িগ্রাম। 

ড়বচিষ অড়তড়িঃ  উপচজলা মাধ্যড়মক ড়িক্ষা অড়ফসার 

ভূরুঙ্গ্গামারী, কুড়িগ্রাম। 

১১ ২৯ ৪০  

    ম োট 15টি 

 

 

 

(জমাঃ আলী আর জরজা) 

উপপড়রোলক 

জফানঃ ০৫৮১-৬১৫৬২ 

ই-

জমইলঃddkurigram@dyd.go
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