
খুলনা জেলার েনসচেতনতামূলক সভা    

                                                                          “ ছক” 

ক্রঃ 

নং 

সভা 

আচ ােচনর 

তাররখ 

সভা অনুষ্ঠাচনর 

স্থাচনর নাম 

জেলা/উপচেলা  

সভার প্রধান অরতরি ও আচলােকবৃচের নাম        সভা  উপরস্থরতর 

সংখ্যা 

মন্তব্য 

পুরুষ  মরি

লা  

জমাট 

০১ ২৫/২/২১  যুব ভবন,স্মচমলন 

কক্ষ, খুলনা জেলা  

কার্ যাল  

১।জনাব আবুল ফয়েজ ম াোঃ আলাউদ্দিন খান-

প্রধান অরতরি, ২। ম াোঃ ছায়েকুর রহ ান-

অরতররক্ত জেলা প্রশাসক আই রসটি ,খুলনা  । ৩

িাসনা জিনা ,উপপররোলক ,মরিলা রবষ ক 

অরধদপ্তর,খুলনা  

১৪ 

েন 

১৬ 

েন 

৩০ 

েন 

 

০২ ০০ সদর ইউরনট িানা -- -- -- --  

০৩ ৩১/১২/২০

২০ 

িানা যুব উন্ন ন 

কর্মকযর্তয কার্ যাল  

খারলশপুর ইউরনট, 

খুলনা  

১।জনাব ম াোঃ  দ্দিোর রহ ান, উপপররোলক যুব 

উন্ন ন অরধদপ্তর ,খুলনা েনাব জমাঃরারকবুল । ২

ইসলাম তরফদার সমাে কল্যঅণ সংগঠক,শির 

সমাে জসবা কার্ যাল ,খারলশপুর,খুলনা  

০২ ২৮ ৩০ 

েন 

 

০৪ ২৩/১২/২০

২০ 

অরফস যাস ক্লাব 

রুপসা,খুলনা  

১। জনাব কা াল উদ্দিন.জে ারম্যান ,উপচেলা 

পররষদ,রুপসা,খুলনা ২।জনাব নাসদ্দরন আক্তার 

উপয়জলা দ্দনব বাহী অদ্দফসার,রুপসা ,খুলনা  

২২ ১৮ ৪০ 

েন 

 

১৫/০৩/২০

২১ 

অরফস যাস ক্লাব 

রুপসা,খুলনা 

১। জনাব কা াল উদ্দিন.জে ারম্যান ,উপচেলা 

পররষদ,রুপসা,খুলনা েনাব নাসররন আক্তার ।২

উপচেলা রনব যািী অরফসার,রুপসা,খুলনা  

২৭ ১৩ ৪০ 

েন 

 

০৫ ২৮/০৯/২০

২০ 

অরফস যাস ক্লাব 

দাচকাপ ,খুলনা 

১।প্রধান অদ্দিদ্দি ,েনাব জগৌরপদ বাছাড় ,ভাইস 

জে ারম্যান ,উপচেলা পররষদ,দাচকাপ,খুলনা ।২ 

আচলােক বৃে-এম রুবাই াত আল আোদ রব,আর 

রিরব কর্মকযতযআ দাচকাপ,খুলনা  

০৮ ১৭ ২৫ 

েন 

 

২৭/০১/২০২

১ 

রব,আর রিরব িলরুম 

দাচকাপ,খুলনা 

১।প্রধান অরতরি ,েনাব রমন্টু রবশ্বাস  উপচেলা 

রনব যািী অরফর্সযাা,দাচকাপ,খুলনা ২। আচলােক বৃে 

সুরাই া রসরিকা উপচেলা  মরিলা রবষ ক 

কর্মকযতযা,দাচকাপ,খুলনা 

০৩ ২২ ২৫  

০৬ ২২/১২/২০

২০ 

অরফস যাস ক্লাব 

ডুমুরর া  

১।প্রধান অদ্দিদ্দি ,েনাব আব্দুল ও াদুদ ,উপচেলা 

রনব যািী অরফসার  ডুমুরর া ,খুলনা ২। রবচশষ 

অরতরি  েনাব আব্দুল িারলম,ভাইস 

জে ারম্যান,উপচেলা পররষদ,ডুমুরর া,খুলনা 

১৬ ০৯ ২৫ 

েন 

 

০৩/০৩/২০

২১ 

জোবাচ দ আলী 

রমলনা তন,ডুমুরর া,

খুলনা  

১।প্রধান অদ্দিদ্দি ,েনাব এোে আিচমদ ,উপচেলা 

জে ারম্যান  ডুমুরর া ,খুলনা ।২ রবচশষ অরতরি  

েনাব আব্দুল িারলম,ভাইস জে ারম্যান,উপচেলা 

পররষদ,ডুমুরর া,খুলনা 

১৯ ০৬ ২৫ 

েন 

 

০৭ ১০/১১/২০২ ১। খারাবাি ১।প্রধান অদ্দিদ্দি ,েনাব জমাঃ মরত ার রিমান ২৩ ০২ ২৫  



০ সরোঃপ্রাোঃদ্দবদ্াোঃ 

বটি াঘাটা,খুলনা  

উপপররোলক  ,যুব উন্ন ন অরধদপ্তর,খুলনা ।২ 

রবচশষ অরতরি  েনাব রব এন রমলন জগালদার 

জে ারম্যান আরমরপুর ইউরপ,বটি াঘাটা,খুলনা  

েন 

২৯/১২/২০

২০ 

২। গঙ্গারা পুর 

সরোঃপ্রাোঃ 

দ্দবদ্াোঃবটিোঘাটা,খুল

না  

১।প্রধান অদ্দিদ্দি ,েনাব জমাঃ নেরুল 

ইসলাম ,উপচেলা রনব যািী অরফসার  ,বটি াঘাটা 

,।২খুলনা রবচশষ অরতরি  েনাব িারদউজ্জামান 

িারদ জে ারম্যান,গঙ্গারামপুর, ইউরপ, বটি াঘাটা, 

খুলনা 

০৫ ২০ ২৫ 

েন 

 

০৮ ১৮/০১/২০

২১ 

তরঙ্গ সমােকল্যাণ 

সংস্থা আটরা 

রগলাতলা,ফুলতলা  

১।প্রধান অদ্দিদ্দি ,েনাব জমাঃ আকরাম 

জিাচসন ,উপচেলা পররষচদর জে ারম্যান অরফসার 

 ,ফুলতলা,খুলনা ।২ রবচশষ অরতরি  েনাব জশখ 

মচনরুল ইসলাম,ইউরন চনর জে ারম্যান,আটরা 

রগলাতলা ফুলতলা,খুলনা 

০৫ ৩৫ ৪০ 

েন 

 

১৮/০২/২০

২১ 

উপচেলা পররষদ 

িলরুম ফুলতলা,খুলনা  

১।প্রধান অদ্দিদ্দি ,েনাব জমাঃ আকরাম 

জিাচসন ,উপচেলা পররষচদর জে ারম্যান অরফসার 

 ,ফুলতলা,খুলনা ।২ রবচশষ অরতরি  েনাব রুরল 

রবশ্বাস,সিকারী করমশনার ভুরম, ফুলতলা,খুলনা 

০৫ ৩৫ ৪০ 

েন 

 

০৯ ২৯/১০/২০

২০ 

রদঘরল া জমাড়লপাড়া, 

রদঘরল া,খুলনা 

১।প্রধান অদ্দিদ্দি ,েনাব জমাঃ মািবুবুল 

আলম ,উপচেলা রনব যািী অরফসার  ,রদঘরল া,খুলনা 

।২ রবচশষ অরতরি  েনাব জশখ মমতাে 

রশরীন,ভাইস জে ারম্যান,উপচেলা পররষদ, 

রদঘরল া,খুলনা 

১২ ২৮ ৪০ 

েন 

 

২৯/০৩/২০

২১ 

জদ াড়া,মধ্যপাড়া,রদঘ

রল া,খুলনা  

১।প্রধান অদ্দিদ্দি ,েনাব জমাঃ মািবুবুল 

আলম,উপচেলা রনব যািী অরফসার  ,রদঘরল া,খুলনা 

২। রবচশষ অরতরি  েনাব আলী জরো বাছা,ভাইস 

জে ারম্যান,উপচেলা পররষদ, রদঘরল া,খুলনা 

০৫ ৩৫ ৪০ 

েন 

 

১০ ০৭/০৯/২০

২০ 

মধুপুর ইউরন ন 

পররষদ, 

জতরখাদা,খুলনা 

১।প্রধান অদ্দিদ্দি ,েনাব রশমুল কুমার সািা 

,উপচেলা রনব যািী অরফসার   ,জতরখাদা,খুলনা ২। 

রবচশষ অরতরি  েনাব জমাঃ োকারর া 

োরমল,সিকারী পররোলক,যুব উন্ন ন 

অরধদপ্তর,খুলনা 

১৭ ০৮ ২৫ 

েন 

 

১৫/১২/২০২

০ 

নলামারা 

সরঃপ্রাঃরবদ্যাল  

জতরখাদা,খুলনা  

১।প্রধান অদ্দিদ্দি ,েনাব শরাফত জিাচসন 

মুরক্ত ,ভাইস জে ারম্যান ,উপচেলা পররষদ ,

জতরখাদা ।২ রবচশষ অরতরি  েনাব নুর জমািাম্মাদ 

রসফাত, সভাপরত,জপ্রসক্লাব জতরখাদা,খুলনা  

১৯ ০৬ ২৫ 

েন 

 

১১ ২৪/১১/২০২

০ 

উপচেলা পররষদ 

রমলানা তন,ক রা,খু

লনা  

১।প্রধান অদ্দিদ্দি ,েনাব এস এম শরফকুল ইসলাম 

জে ারম্যান  ,উপচেলা পররষদ,ক রা,খুলনা ।২ 

আচলােক বৃে েনাব অনাি কুমার রবশ্বাস 

উপচেলা সমাে জসবা কর্মকযতযা,ক রা,খুলনা  

২০ ২০ ৪০ 

েন 

 

০৮/১২/২০ সচম্মলন কক্ষ, 

উপচেলা  

১।প্রধান অদ্দিদ্দি ,েনাব অরনচমশ রবশ্বাস ,উপচেলা 

রনব যািী অরফসার  ,ক রা ,খুলনা ।২ আচলােক বৃে 

২০ ২০ ৪০  



২০ পররষদ,ক রা,খুলনা  েনাব এস,এম আলাউরিন, উপচেলা মৎস্য 

কর্মকযতযা,ক রা,খুলনা 

েন 

১২ ১০/১২/২০২

০ 

উপচেলা পররষদ 

অরিটরর াম 

পাইকগাছা,খুলনা  

১।প্রধান অদ্দিদ্দি জনাব ম াোঃ আয়নাোর ইকবাল 

 ন্টু উপয়জলা মেোরম্যান ,পাইকগাছা ,খুলনা 

।২ রবচশষ অরতরি  েনাব রলরপকা ঢালী ভাইস 

জে ারম্যান উপচেলা পররষদ,পাইকগাছা,খুলনা 

১৪ ১১ ২৫ 

েন 

 

২৮/০১/২০

২১ 

উপচেলা পররষদ 

অরিটরর াম 

পাইকগাছা,খুলনা  

১।প্রধান অদ্দিদ্দি জনাব ম াোঃ আয়নাোর ইকবাল 

 ন্টু উপয়জলা মেোরম্যান ,পাইকগাছা ,খুলনা 

।২ রবচশষ অরতরি  েনাব রলরপকা ঢালী ভাইস 

জে ারম্যান উপচেলা পররষদ,পাইকগাছা,খুলনা 

০৯ ১৬ ২৫ 

েন 

 

   সব বয় াট   24টি  

 

 

 


