
জনসচেতনাতামুলক  সভা,চজলার নামঃ   পিচরাজপুর 

ক্রঃ

নং 

সভা 

আচ াজচনর

তাপরখ 

সভা অনুষ্ঠাচনর স্থাচনর নাম 

জজলা/উিচজলা 

সভার প্রধান অপতপি ও আচলােকবৃচের  নাম সভা  উিপস্থপতর সংখ্যা মন্তব্য 

পুরুষ মপিলা জমাট 

০১ ২৫/০১/২১ পুখপর া বাপলকা মাধ্যপমক 

পবদ্যাল ,কলাখারী, 

পিচরাজপুর সদর পিচরাজপুর 

উক্ত অনুষ্ঠাচন প্রধান অপতপি পিচসচব উিপস্থত পিচলন  

পিচরাজপুর সদর উিচজলার সন্মাপনত উিচজলা 

পনব বািী অপিসার জনাব বপির আিচমদ পবচিষ 

অপতপি পিচসচব উিপস্থত পিচলন যুব উন্ন ন অপধদপ্তর 

, পিচরাজপুর এর সন্মাপনত উি-িপরোলক জনাব 

অচিাক সািা । 

২৬ ১৪ ৪০ 01 

১০/০২/২১ উত্তর িংকরিািা সরকাপর 

প্রাঃ পবদ্যাল , পিচরাজপুর 

সদর পিচরাজপুর 

উক্ত অনুষ্ঠাচন প্রধান অপতপি পিচসচব উিপস্থত পিচলন  

পিচরাজপুর সদর উিচজলার সন্মাপনত উিচজলা 

পনব বািী অপিসার জনাব বপির আিচমদ । পবচিষ 

অপতপি পিচসচব উিপস্থত পিচলন যুব উন্ন ন অপধদপ্তর 

, পিচরাজপুর এর সন্মাপনত উি-িপরোলক জনাব 

অচিাক কুমার সািা 

২৬ ১৪ ৪০ 01 

২ 

 

১৪/০১/২১ পব.আর.পি.পবপমলনা তন 

জনিারাবাদ,পিচরাজপুর 

জনাব জমাঃচমািাচরি জিাচসন উিচজলা পনব বািী 

অপিসার, জনিারাবাদ,পিচরাজপুর 

জনাব এস.এম জাপিদ জিাচসন, উিচজলা যুব উন্ন ন 

অপিসার  জনিারাবাদ, পিচরাজপুর 

২১ ১৯ ৪০ 01 

৩১/০৩/২১ উিচজলািপরষদপমলনা তন

জনিারাবাদ,পিচরাজপুর 

জনাব অচিাক কুমার সািা 

উি-িপরোলক  যুব  উন্ন ন  অপধদপ্তর পিচরাজপুর 

জনাব িাঃতািষ জ াষ 

উিচজলা  প্রানীসম্পদ অপিসার ,জনিারাবাদ, 

পিচরাজপুর 

১৮ ২২ ৪০ 01 

৩ ২১/০১/২১ ফুলঝুপিসরকাপরপ্রািপমকপব

দ্যাল , মঠবািী া, 

পিচরাজপুর 

প্রধানঅপতপি: 

জনাব জমা: পর াজ উপিন আিচেদ, জে ারম্যান, 

উিচজলা  িপরষদ, মঠবািী া 

আচলােক:  

জনাব  জমা: িারুন অর  রপিদ, জে ারম্যান, 

ধাপনসািা, ইউ:পি,  জনাব  জমা: নাপির  উপিন, 

প্রধান  পিক্ষক, উদ ন  মাধ্যপমক  পবদ্যাল , 

মঠবািী া, পিচরাজপুর 

১৬ ২৪ ৪০ 01 

১৪/০২/২১ জসানাখালী মুপি আ: কাচদর 

মাধ্যপমক পবদ্যাল , 

মঠবািী া, পিচরাজপুর 

প্রধান  অপতপি: 

জনাব জমা: পর াজউপিন  আিচেদ, জে ারম্যান, 

উিচজলা  িপরষদ, মঠবািী া। 

আচলােক:  

জনাব  জমা: ইব্রাপিমখপলল, জে ারম্যান, 

আমিাগাপি া, ইউ:পি 

জনাব  জমা: জাপকর  জিাচসন  মঞ্জু, ইউ:পি  সদস্য, 

আমিাগাপি া, মঠবািী া, পিচরাজপুর 

২৫ ১৫ ৪০ 01 

৪ ২৪/০২/২১ ধ্রুব তারা যুব উন্ন ন সপমপত, 

দঃ জলবুপজলবুপন া,োঁদকাঠী 

বাজার 

দী বা,নাপজরপুর,পিচরাজপুর। 

১। জনাব অচিাক কুমার সািা 

উি িপরোলক,যুব উন্ন ন অপধদপ্তর ,পিচরাজপুর। 

২। জনাব আশুচতাষ জবিারী 

জে ারম্যান,দী বা ইউপন ন িপরষদ 

৩। জনাব জদচলা ার জিাচসন 

সাধারণ সম্পাদক, জপ্রসক্লাব,নাপজরপুর 

৪। জনাব নাপসরউপিন 

ভরসা যুব সংগঠন,মাটিভাংগা 

৫। দীিালী রানী িালদার 

ঠ ুঁটাখালী মপিলা উন্ন ন সপমপত,দী বা 

২৫ ১০ ৪০ 

01 



৬। জনাব যাদব েন্দ্র রা  

উিচজলা যুব উন্ন ন কম বকতবা, 

নাপজরপুর 

৫ ১১/০১/২১  উিচজলা িপরষদ অপিটপর াম, 

ভান্ডাপর া 

জনাব পমরাজুল ইসলাম,চে ারম্যান,উিচজলা িপরষদ, 

ভান্ডাপর া, পিচরাজপুর 

জনাব নাজমুল আলম,উিচজলা পনব বািী 

অপিসার,ভান্ডাপর া,পিচরাজপুর 

জনাব এস,এম,মাকসুদুর রিমান,অপিসার 

ইনোয ব,ভান্ডাপর া,পিচরাজপুর 

জনাব জমাঃ আবু জাির িাওলাদার,উিচজলা যুব উন্ন ন 

কম বকতবা,ভান্ডাপর া,পিচরাজপুর 

জনাব জমাঃ আবুল জিাসাইণ খান,সিকারী উিচজলা যুব 

উন্ন ন কম বকতবা,ভান্ডাপর া,পিচরাজপুর 

২৪ ১৬  ৪০  01 

৬ ১৪/১/২১ উিচজলা িপরষদ সভা কক্ষ, 

ইন্দুরকানী, পিচরাজপুর। 

এযািচভাচকট এম মপতউর রিমান, উিচজলা জে ারম্যান, 

ইন্দুরকানী,  

জনাব  জিাসাইন জমাঃ আল মুজাপিদ, উিচজলা পনবািী 

অপিসার, ইন্দুরকানী 

জনাব জমাঃ িজলুল িক, উিচজলা যুব উন্ন ন কম বকতবা 

২৫ ১৫ ৪০ 010

01 

১৭/৩/২১ উিচজলা িপরষদ সভা কক্ষ, 

ইন্দুরকানী, পিচরাজপুর। 

এযািচভাচকট এম মপতউর রিমান, উিচজলা জে ারম্যান, 

ইন্দুরকানী,  

জনাব  জিাসাইন জমাঃ আল মুজাপিদ, উিচজলা পনবািী 

অপিসার, ইন্দুরকানী 

জনাব অচিাক কুমার সািা, উি-িপরোলক, 

যুব উন্ন ন অপধদপ্তর, পিচরাজপুর 

জনাব জমাঃ িজলুল িক, উিচজলা যুব উন্ন ন কম বকতবা 

২২ ১৮ ৪০ 01 

   সর্ বম োট    10 

 

 


