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ক্র. নং জজলা ও 

উপচজলার 

নাম 

সভার 

তাররখ 

সভা অনুষ্ঠাচনর 

স্থাচনর নাম 

সভার প্রধান অরতরি ও আচলােকবৃচের নাম সভায় উপরস্থরতর সংখ্যা 

পুরুষ মরিলা জমাট 

০১ রি.রি. 

অরিস 

২২/১২/২০

২০ 

যুব প্ররিক্ষণ জকচের 

িল রুম, গাইবান্ধা 

১. জনাব আবুল িচয়জ জমাোঃ আলাউরিন 

খান(যুগ্মসরেব) 

পররোলক(প্ররিক্ষণ), যুব উন্নয়ন অরধদপ্তর, ঢাকা। 

২. জনাব আবুল বাসার, সিকারী 

পররোলক(পররকল্পনা)         

যুব উন্নয়ন অরধদপ্তর, ঢাকা। 

৩৫ ২৫ ৬০ 

০২ সদর ০৭/১২/২০২

০ 

উপচজলা িল রুম, 

সদর, গাইবান্ধা 

১. উপচজলা জেয়ারম্যান, সদর, গাইবান্ধা 

২. উপচজলা রনব বািী অরিসার, সদর, গাইবান্ধা 

১৬ ৯ ২৫ 

০৩ সুেরগঞ্জ ১০/০২/২০

২১ 

উপচজলা িল রুম 

সুেরগঞ্জ 

১. উপচজলা জেয়ারম্যান, সুেরগঞ্জ, গাইবান্ধা 

২. জমািাম্মদ-আল-মারুি, উপচজলা রনব বািী 

অরিসার  সুেরগঞ্জ, গাইবান্ধা 

২১ ৪ ২৫ 

১৭/০২/২০২

১ 

উপচজলা িল রুম 

সুেরগঞ্জ 

১. জমািাম্মদ-আল-মারুি, উপচজলা রনব বািী 

অরিসার 

    সুেরগঞ্জ, গাইবান্ধা 

২. সসয়দ জরজা ই মািমুদ, উপচজলা কৃরষ 

অরিসার 

    সুেরগঞ্জ, গাইবান্ধা। 

১১ ১৪ ২৫ 

০৪ সাঘাটা ১৬/১১/২০২

০ ররোঃ 

জুমারবাড়ী আদি ব 

রিরি কচলজ 

,সাঘাটা,গাইবান্ধা । 

জমাোঃ জতািাচয়ল আিম্মদ খান  

 উপপররোলক 

 যুব উন্নয়ন অরধদপ্তর, গাইবান্ধা 

২৫ ১৫ ৪০ 

১৮/১১/২০২

০ ররোঃ 

নয়াবের উচ্চ 

রবদ্যালয়. সাঘাটা, 

গাইবান্ধা । 

জমাোঃ জতািাচয়ল আিম্মদ খান  

উপপররোলক 

যুব উন্নয়ন অরধদপ্তর, গাইবান্ধা 

৩০ ১০ ৪০ 

০৫ সাদুল্যাপুর ১৩/১২/২০

২০ 

উপচজলা িল রুম 

সাদুল্যাপুর 

১. উপচজলা জেয়ারম্যান, সাদুল্যাপুর, গাইবান্ধা 

২. উপচজলা রনব বািী অরিসার, সাদুল্যাপুর, 

গাইবান্ধা 

১৫ ১০ ২৫ 

০৬ পলািবাড়ী ২১/১২/২০২

০ 

উপচজলা িল রুম 

পলািবাড়ী 

১. উপচজলা জেয়ারম্যান, পলািবাড়ী, গাইবান্ধা 

২. উপচজলা রনব বািী অরিসার, পলািবাড়ী, 

গাইবান্ধা 

১৭ ৮ ২৫ 

০৭ ফুলছরড় ২৭/১২/২০২

০ 

উপচজলা িল রুম 

ফুলছরড় 

১. রজ.এম. জসরলম পারচভজ,  উপচজলা 

জেয়ারম্যান  ফুলছরড়, গাইবান্ধা 

২. জমাোঃ আবু রায়িান জদালন,  উপচজলা রনব বািী  

অরিসার, ফুলছরড়, গাইবান্ধা 

২ ৩৮ ৪০ 

৩০/১২/২০

২০ 

উপচজলা িল রুম 

ফুলছরড় 

১. িাোঃ জমাোঃ শুভ রিমান, জমরিচকল অরিসার   

উপচজলা স্বাস্থয কমচেক্স,ফুলছরড়,গাইবান্ধা। 

২. জমাোঃ আবু রায়িান জদালন,  উপচজলা রনব বািী 

অরিসার, ফুলছরড়, গাইবান্ধা 

১ ৩৯ ৪০ 

০৮ জগারবেগঞ্জ ৩০/১২/২০

২০ 

উপচজলা িল রুম 

জগারবেগঞ্জ 

১. উপচজলা জেয়ারম্যান, জগারবেগঞ্জ, গাইবান্ধা 

২. উপচজলা রনব বািী অরিসার, জগারবেগঞ্জ, 

গাইবান্ধা 

১৪ ১১ ২৫ 

    ম োট  ১১টি 

 

                                                                                                                                                                                   স্বাক্ষররত 

জমাোঃ মািফুজার রিমান 

উপপররোলক 

যুব উন্নয়ন অরধদপ্তর 

                                                                                                                                                                                   গাইবান্ধা। 

 


