
জনসচেতনতামুলক সভা 

জজলার নাম-দিনাজপুর  

 

ক্রং:নং সভা 

আচ াজচনর 

তাদরখ 

সভা অনুষ্ঠাচনর স্থাচনর জজলা/উপচজলা সভার প্রধান অদতদি ও আচলােকবৃচের নাম সভার উপদস্থদতর সংখ্যা মন্তব্য 

    পুরুষ মদিলা জমাট  

০১ ২২/০৩/২০২১ জজলা উপপদরোলচকর কার্ যাল  

সচনামলন রুম 

১। প্রধান অদতদি:জনাব খাচলি জমািাম্মি 

জাকী, 

   জজলা প্রশাসক,দিনাজপুর। 

২। দবচশষ অদতদি: জনাব জমা:জ ালাম 

জমাস্তফা সরকার,দিদপদস,যুপ্রচক,দিনাজপুর। 

৩। সভাপদত: খেকার জমা: রওনাকুল 

ইসলাম, 

উপপদরোলক,যুব উন্ন ন 

অদধিপ্তর,দিনাজপুর। 

১৬ ১৪ ৩০  

০২ ৪/৩/২০২১ সির ই ংড্রা ন মাশ যআট য দি 

ফাইট 

স্কুল,জশখপুরা,দিনাজপুর 

১। জে ারম্যান 

উপচজলাপদরষি,সির,দিনাজপুর। ২। 

উপচজলা দনব যািী অদফসার 

৩। জে ারম্যান ৪ নং জশখপুরা 

সির,দিনাজপুর। 

১৯ ০৬ ২৫  

০৩ ১৭/১২/২০২০ দবরল উপচজলা পদরষি িলরুম ১। উপচজলা দনব যািী অদফসার 

২। রমাকান্ত রা  সাধারণ সম্পািক 

বাংলাচিশ       

    আও ামীলী ,দবরল উপচজলা শাখা 

৩। জনাব জমাোঃ আব্দুল মাচলক     

    সভাপদত,যুবলী ,দবরল,দিনাজপুর। 

৪। উপচজলা যুব উন্ন ন কম যকতযা 

২২ ১৮ ৪০  

১১/০১/২০২১ দবরল উপচজলা পদরষি িলরুম ১। উপপদরোলক,যুব উন্ন ন 

অদধিপ্তর,দিনাজপুর 

২। রমাকান্ত রা  সাধারণ সম্পািক 

বাংলাচিশ       

    আও ামীলী ,দবরল উপচজলা শাখা 

৩। জনাব জমাোঃ আব্দুল মাচলক    

     সভাপদত,যুবলী ,দবরল,দিনাজপুর। 

৪। উপচজলা যুব উন্ন ন কম যকতযা 

২২ ১৮ ৪০  

০৪ ০১/১২/২০২০ জবাো ঞ্জ উপচজলা পদরষি িলরুম ১। উপচজলা দনব যািী অদফসার 

২। সিস্য সদেব দশল্পকলা 

একাচিদম,জবাো ঞ্চ  

৩। উপচজলা যুব উন্ন ন কম যকতযা 

২৮ ১২ ৪০  

০৯/০২/২০২১ জবাো ঞ্জ উপচজলা পদরষি িলরুম ১। উপচজলা দনব যািী অদফসার 

২। উপচজলা যুব উন্ন ন কম যকতযা 

৩৪ ০৬ ৪০  

০৫ ৩/২/২০২১ কািাচরাল উপচজলা পদরষি িলরুম ১। উপপদরোলক,যুব উন্ন ন 

অদধিপ্তর,দিনাজপুর 

২। উপচজলা দনব যািী অদফসার 

৩। উপচজলা স্বাস্তয ও পোঃপোঃ কম যকতযা 

৪। সিকারী উপচজলা যুব উন্ন ন কম যকতযা 

২২ ১৮ ৪০  

০৬ ০০ বীর ঞ্জ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০  

০৭ ৩/২/২০২১ খানসামা উপচজলা পদরষি িলরুম ১। উপপদরোলক,যুব উন্ন ন 

অদধিপ্তর,দিনাজপুর 

২। উপচজলা দনব যািী অদফসার খানসামা 

৩। উপচজলা স্বাস্তয ও পোঃপোঃ কম যকতযা 

৪। উপচজলা মদিলা ভাইস জে ারম্যান 

২২ ১৮ ৪০  

৩/২/২০২১ খানসামা উপচজলা পদরষি িলরুম ১। উপপদরোলক,যুব উন্ন ন ২২ ১৮ ৪০  



অদধিপ্তর,দিনাজপুর 

২। উপচজলা জে ারম্যান খানসামা 

৩।  মদিলা দবষ ক কম যকতযা 

০৮ ০০ দেদররবে

র 

০০ ০০ ০০ ০০ ০০  

০৯ ২৬/১২/২০২০ পাব যতীপুর জিবল াদি সরকারী  

প্রািদমক দবদ্যাল  

১। জে ারম্যান,উপচজলা পদরষি, পাব যতীপুর 

২। উপচজলা দনব যািী অদফসার 

২২ ১৮ ৪০  

১০ ০০ ফুলবাড়ী ০০ ০০ ০০ ০০ ০০  

১১ 

 

২৩/১১/২০২০ দবরামপুর মকুেপুর সোঃ প্রাোঃদবোঃ ১। উপচজলা মদিলা ভাইস জে ারম্যান 

২। উপচজলা ভাইস জে ারম্যান 

৩। উপচজলা স্বাস্তয ও পোঃপোঃ কম যকতযা 

৪। উপচজলা যুব উন্ন ন কম যকতযা 

২৫ ১৫ ৪০  

৩/৩/২০২১ দবরামপুর জিউল ইয়ুি ক্লাব ১। উপচজলা জে ারম্যান 

২। উপপদরোলক,যুব উন্ন ন 

অদধিপ্তর,দিনাজপুর 

৩। উপচজলা দনব যািী অদফসার 

৪। উপচজলা যুব উন্ন ন কম যকতযা 

২২ ১৮ ৪০  

১২ ২২/১২/২০২০ িাদকমপুর মঙ্গলা জসবা সংঘ ১। উপচজলা জে ারম্যান 

২। উপচজলা দনব যািী অদফসার 

৩। উপচজলা যুব উন্ন ন কম যকতযা 

৪। ইউদপ জে ারম্যান 

২২ ১৮ ৪০  

১৩ ৩/১২/২০২০ নবাব ঞ্জ উপচজলা অদিচটাদর াম ১। উপচজলা দনব যািী অদফসার 

২। উপচজলা মাধ্যদমক দশক্ষা অদফসার 

৩। উপচজলা যুব উন্ন ন কম যকতযা 

২২ ১৮ ৪০  

০৭/০৩/২০২১ নবাব ঞ্জ উপচজলা অদিচটাদর াম ১। উপচজলা দনব যািী অদফসার 

২। উপচজলা সমবা  অদফসার 

৩। উপচজলা যুব উন্ন ন কম যকতযা 

৩০ ১০ ৪০  

১৪ ১১/০৩/২০২১ জঘাড়াঘাট কৃষ্ণ রামপুর ইউ,আরদস, ১। উপচজলা দনব যািী অদফসার 

২। উপচজলা সমাজচসবা অদফসার 

৩। উপচজলা যুব উন্ন ন কম যকতযা 

১৫ ২৫ ৪০  

১৮/০৩/২০২১ জঘাড়াঘাট জঘাড়াঘাট দসরকারী দিদি 

কচলজ 

১। উপচজলা দনব যািী অদফসার 

২। উপচজলা মদিলা ভাইস জে ারম্যান 

৩। উপচজলা যুব উন্ন ন কম যকতযা 

২৩ ১৭ ৪০  

    সর্ বম োট  20টি সভো 

 

 


