
জনসচেতনতামূলক সভা জজলার নাম : বরগুনা। 
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সভা 
আয় াজয়নর 

তাররখ ও 

কা য়াল  

সভার প্রধান অরতরি 

ও আয়লাচক বয়ৃের নাম 

                            সভা  

উপরিরতর সংখযা 

মন্তবয 

   পুরুষ মরিলা মমাট  

১ ২৩.১২.২০২০ 

মজলা কার্য়াল  

প্রধান অরতরি: জনাব মমাস্তাইন রবল্লাি, মজলা প্রশাসক, বরগুনা 
আয়লাচক: ১. জনাব মমা: মরত ার রিমান, অধযক্ষ, বরগুনা 
সরকারী কয়লজ। 
২. জনাব মমা:  নরুুল ইসলাম 

উপপররচালক, পররসংখযান রবভাগ, বরগুনা। 

৪০ ২০ ৬০  

২ ২৪.১২.২০২০ 

সদর 

প্রধান অরতরি: জনাব মাসুমা আক্তার, উপয়জলা রনবয়ািী অরিসার, 

বরগুনা সদর 

আয়লাচক: জনাব ইমরান মিায়সন রায়সল, ভাইস মচ ারমযান, উপয়জলা 
পররষদ, বরগুনা সদর 

জনাব মমা: মমাজায়েল িক খান 

রিরপরস, র্ুব প্ররশক্ষণ মকন্দ্র, বরগুনা 

১৬ ৯ ২৫  

৩ ৩০.১২.২০২০ 

মবতাগী 

প্রধান অরতরি: জনাব আরমরুল  ইসলাম রপনু্ট 

ভাইস মচ ারমযান, উপয়জলা পররষদ, মবতাগী 
আয়লাচক: জনাব িা: মমা: আবদলু্লাি, উপয়জলা প্রাণী সম্পদ 

কময়কতয় া, মবতাগী 

২৫ ১৫ ৪০  

৪ ২৮.১২.২০২০ 

বামনা 
প্রধান অরতরি: জনাব রবয়বক সরকার, উপয়জলা রনবয়ািী 
অরিসার,  বামনা 
আয়লাচক: জনাব মমা: শারকল আিয়মদ, উপয়জলা পল্লী উন্ন ন 

কময়কতয় া, বামনা 

২৩ ১৭ ৪০  

৫ ২২.১২.২০২০ 

তালতলী 
প্রধান অরতরি: মমা: মরজরবউল করবর 

মচ ারমযান, উপয়জলা পররষদ, তালতলী 
আয়লাচক: জনাব মমা: আসাদজু্জামাদ, উপয়জলা রনবয়ািী অরিসার, 

তালতলী 

৩২ ৮ ৪০  

৬ ২২.১২.২০২০ 

পািরঘাটা 
প্রধান অরতরি: জনাব মমাস্তিা মগালাম করবর, উপয়জলা মচ ারমযান, 

পািরঘাটা 
আয়লাচক: জনাব িায়তমা পারভীন 

মরিলা ভাইস মচ ারমযান, পািরঘাটা 

১৮ ২২ ৪০  

৭ ২৩.১২.২০২০ 

পািরঘাটা 
প্রধান অরতরি: জনাব মমাস্তিা মগালাম করবর, উপয়জলা মচ ারমযান, 

পািরঘাটা 
আয়লাচক: জনাব িায়তমা পারভীন 

মরিলা ভাইস মচ ারমযান, পািরঘাটা 

২০ ২০ ৪০  

৮ ২৮.১২.২০২০ 

আমতলী 

প্রধান অরতরি: জনাব ওবায় দরু ইসলাম, উপপররচালক, রু্ব উন্ন ন অরধ:, বরগুনা 
আয়লাচক: ১. মমা: মরজবরু রিমান 

ভাইস মচ ারমযান, উপয়জলা পররষদ, আমতলী 
২. জনাব অরভরজত কুমার মমাতক 

উপয়জলা প্রাণী সম্পদ কময়কতয় া, আমতলী 

১১ ১৪ ২৫  

৯ ১০.১.২০২১ 

আমতলী 

প্রধান অরতরি: জনাব মমা: আসাদজু্জামান, উপয়জলা রনবয়ািী অরিসার, আমতলী 
আয়লাচক: ১. মমা: মরজবরু রিমান 

ভাইস মচ ারমযান, উপয়জলা পররষদ, আমতলী 
২. জনাব অরভরজত কুমার মমাতক 

উপয়জলা প্রাণী সম্পদ কময়কতয় া, আমতলী 

১৬ ৯ ২৫  
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