
জনসচেতনতামূলক সভা 

জজলার নাম: জয়পুরহাট 

ক্র: 

নং 

সভা আচয়াজচনর  

তাররখ 

সভা অনুষ্ঠাচনর স্হাচনর নাম 

জজলা/উপচজলা 

সভার প্রধান অরতরি ও আচলােকবৃচের নাম সভায় উপরস্হরতর সংখ্যা মন্ত

ব্য 

পুরুষ মরহলা জমাট 

০১. ০১/১১/২০২০ রি: জজলা প্রশাসচকর  

সচেলন কক্ষ 

প্রধান অরতরি: জনাব এ্যাড. সামছুল আলম দুদু 

মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য, জয়পুরহাট-০১ 

রবচশষ অরতরি:  

১.  জনাব জমাহােদ সালাম করবর, রপরপএ্ম  

    পুরলশ সুপার, জয়পুরহাট 

২.  জনাব এ্স.এ্ম জসালায়মান আলী 

     জেয়ারম্যান, জয়পুরহাট সদর উপচজলা পররষদ 

     জয়পুরহাট 

সভাপরত: 

     জনাব জমা: শরীফুল ইসলাম 

     জজলা প্রশাসক, জয়পুরহাট 

৪৫ ১৫ ৬০ জন  

০২. ০২/০৩/২০২১ রি: হলরুম যুব ভবন জয়পুরহাট  প্রধান অরতরি:   

    জনাব জমাহােদ সালাম করবর 

   রপরপএ্ম, পুরলশ সুপার, জয়পুরহাট 

রবচশষ অরতরি:  

১। জনাব শরিকুর ইসলাম খান, ব্যবস্থাপক 

    রপ্ররিপাল অরিসার,কম মসংস্হান ব্যাংক      

     জয়পুরহাট  

২। জনাব প্রতুল কুমার মন্ডল, সুপাচরনচডন্ট 

     জজলা এ্কাউি এ্ন্ড রিন্যাি অরিস, জয়পুরহাট 

সভাপরত: 

     জনাব জমা: মরতয়ার রহমান, উপ-পররোলক     

     যুব উন্নয়ন অরধদপ্তর, জয়পুরহাট  

৩০ ০ ৩০ জন  

০৩. ০৪/০৩/২০২১ রি: হলরুম যুব ভবন জয়পুরহাট প্রধান অরতরি:   

     জনাব এ্ম.এ্ম. জমাহাইচমনুর রহমান 

     রপরপএ্ম (চসবা) অরতররক্ত পুরলশ সুপার 

     জকাম্পানী কমান্ডার, রসরপরস-৩ 

     র যাব-৫, জয়পুরহাট 

৫০ ১০ ৬০ জন  



সভাপরত: 

     জনাব জমা: মরতয়ার রহমান, উপ-পররোলক 

      যুব উন্নয়ন অরধদপ্তর, জয়পুরহাট 

০৪. 29/১২/২০২০ রি: জদাগাছী ইউরনয়ন পররষদ ভবন 

জয়পুরহাট সদর, জয়পুরহাট 

প্রধান অরতরি:   

    জনাব রমল্টন েন্দ্র রায়  

    উপচজলা রনব মাহী অরিসার,সদর, জয়পুরহাট 

রবচশষ অরতরি:  

    জনাব জমা: জহুরুল ইসলাম, জেয়ারম্যান 

    জদাগাছী ইউরনয়ন পররষদ, সদর, জয়পুরহাট 

সভাপরত: 

     জনাব জমা: জতাছাচেক জহাচসন, উপ-পররোলক     

     যুব উন্নয়ন অরধদপ্তর, জয়পুরহাট 

৩৫ ৫ ৪০ জন  

১৪/০৩/২০২১ রি: উপচজলা পররষদ হল রুম 

সদর, জয়পুরহাট 

প্রধান অরতরি:   

    জনাব এ্স,এ্ম জসালায়মান আলী, জেয়ারম্যান 

    উপচজলা পররষদ, সদর, জয়পুরহাট 

রবচশষ অরতরি:  

    জনাব জমা: মরতয়ার রহমান, উপ-পররোলক     

     যুব উন্নয়ন অরধদপ্তর, জয়পুরহাট 

সভাপরত: 

     জনাব জমা: আরািাত জহাচসন 

     উপচজলা রনব মাহী অরিসার, সদর, জয়পুরহাট 

৩৫ ৫ ৪০ জন  

০৫. ২৯/১২/২০২০ রি: গুডুম্বা সরকারী প্রািরমক 

রবদ্যালয়, আচেলপুর, 

জয়পুরহাট 

প্রধান অরতরি:   

    জনাব আব্দুস সালাম আকে 

    জেয়ারম্যান, আচেলপুর উপচজলা পররষদ 

    আচেলপুর, জয়পুরহাট 

রবচশষ অরতরি:  

    জনাব জমা: জমাকচছদ আলী 

    অধ্যক্ষ, এ্ম, আর সরকারী কচলজ  

     আচেলপুর, জয়পুরহাট 

সভাপরত: 

     জনাব এ্স,এ্ম হারববুল হাসান     

     উপচজলা রনব মাহী অরিসার  

৩৫ ৫ ৪০ জন  



     আচেলপুর, জয়পুরহাট 

 ১৬/০৩/২০২১ রি: উপচজলা পররষদ হল রুম 

আচেলপুর, জয়পুরহাট 

প্রধান অরতরি:   

    জনাব আব্দুস সালাম আকে 

    জেয়ারম্যান,আচেলপুর উপচজলা পররষদ 

    আচেলপুর, জয়পুরহাট 

রবচশষ অরতরি:  

    জনাব জমা: জমাকচছদ আলী 

    অধ্যক্ষ, এ্ম, আর সরকারী কচলজ  

     আচেলপুর, জয়পুরহাট 

সভাপরত: 

     জনাব জমা: মরতয়ার রহমান 

        উপ-পররোলক, যুব উন্নয়ন অরধদপ্তর     

        জয়পুরহাট 

৩৫ ৫ ৪০ জন  

০৬. ২৮/১২/২০২০ রি: ধরন্জী ইউরনয়ন পররষদ 

পাঁেরবরব, জয়পুরহাট 

প্রধান অরতরি:   

    জনাব জমা: শরীফুল ইসলাম 

    জজলা প্রশাসক, জয়পুরহাট 

রবচশষ অরতরি:  

   ১. জনাব মরনরুল শরহদ মন্ডল, জেয়ারম্যান  

       উপচজলা পররষদ, পাঁেরবরব, জয়পুরহাট 

    ২. জনাব জমা: জতাছাচেক জহাচসন 

        উপ-পররোলক, যুব উন্নয়ন অরধদপ্তর     

        জয়পুরহাট 

সভাপরত: 

     জনাব জমা: বরমান জহাচসন     

     উপচজলা রনব মাহী অরিসার  

     পাঁেরবরব, জয়পুরহাট 

 

৩২ ৭ ৪০ জন  

১৬/০৩/২০২১ রি: উপচজলা পররষদ হলরুম 

পাঁেরবরব, জয়পুরহাট 

প্রধান অরতরি:   

       জনাব মরনরুল শরহদ মন্ডল, জেয়ারম্যান  

       উপচজলা পররষদ, পাঁেরবরব, জয়পুরহাট 

রবচশষ অরতরি:  

       জনাব জমা: মরতয়ার রহমান 

৩৫ ৫ ৪০ জন  



       উপ-পররোলক, যুব উন্নয়ন অরধদপ্তর     

       জয়পুরহাট 

সভাপরত: 

     জনাব জমা: বরমান জহাচসন,     

     উপচজলা রনব মাহী অরিসার  

     পাঁেরবরব, জয়পুরহাট 

০৭. ২২/১২/২০২০ রি: বরাইল ইউরনয়ন পররষদ 

হলরুম, জক্ষতলাল, জয়পুরহাট 

প্রধান অরতরি:   

       জনাব জমা: জমাস্তারকম মন্ডল, জেয়ারম্যান  

       উপচজলা পররষদ, জক্ষতলাল, জয়পুরহাট 

রবচশষ অরতরি:  

   ১.  জনাব জমা: জতাছাচেক জহাচসন 

        উপ-পররোলক, যুব উন্নয়ন অরধদপ্তর     

        জয়পুরহাট 

   ২.   জনাব জমা: আবু রাচশদ আলমগীর 

         জেয়ারম্যান, উপচজলা পররষদ  

          জক্ষতলাল, জয়পুরহাট 

সভাপরত: 

     জনাব এ্,এ্ি,এ্ম আবু সুরিয়ান,     

     উপচজলা রনব মাহী অরিসার  

     জক্ষতলাল, জয়পুরহাট 

৩৫ ৫ ৪০ জন  

15/03/২০২০ রি: আলমপুর  ইউরনয়ন পররষদ 

হলরুম, জক্ষতলাল, জয়পুরহাট 

প্রধান অরতরি:   

     জনাব এ্,এ্ি,এ্ম আবু সুরিয়ান     

     উপচজলা রনব মাহী অরিসার  

     জক্ষতলাল, জয়পুরহাট 

রবচশষ অরতরি:  

        জনাব জমা: মরতয়ার রহমান 

        উপ-পররোলক, যুব উন্নয়ন অরধদপ্তর     

        জয়পুরহাট 

সভাপরত: 

     জনাব জমা: আচনায়ারুজ্জামান তালুকদার    

     জেয়ারম্যান, আলমপুর ইউরনয়ন পররষদ  

     জক্ষতলাল, জয়পুরহাট 

৩৫ ৫ ৪০ জন  



০৮. ২৩/১২/২০২০ রি: গুডচনইবাস ম বাংলাচদশ 

বাখরা, কালাই কার্ মালচয়র 

হলরুম 

প্রধান অরতরি:   

    জনাব জমা: জমাবারক জহাচসন  

    উপচজলা রনব মাহী অরিসার 

     জক্ষতলাল, জয়পুরহাট 

রবচশষ অরতরি:  

     জনাব জমা: রজয়াউর রহমান 

      জেয়ারম্যান, রজোরপুর ইউরনয়ন পররষদ 

      কালাই, জয়পুরহাট 

সভাপরত: 

     জনাব জমা: জতাছাচেক জহাচসন 

      উপ-পররোলক, যুব উন্নয়ন অরধদপ্তর     

      জয়পুরহাট 

৩০ ১০ ৪০ জন  

০৪/০৩/২০২১রি: উপচজলা পররষদ হলরুম 

কালাই, জয়পুরহাট 

প্রধান অরতরি:   

      জনাব জমা: রমনফুজুর রহমান রমলন        

      জেয়ারম্যান, উপচজলা পররষদ 

      কালাই, জয়পুরহাট 

রবচশষ অরতরি:  

     জনাব জমা: মরতয়ার রহমান 

     উপ-পররোলক, যুব উন্নয়ন অরধদপ্তর     

     জয়পুরহাট 

সভাপরত: 

     জনাব জমা: জমাবারক জহাচসন  

    উপচজলা রনব মাহী অরিসার 

     জক্ষতলাল, জয়পুরহাট 

৩৫ ৫ ৪০ জন  

   ম োট  13টি সভো 

 


