
জনসচেতনতামূলক সভা 

জজলার নামঃ জেরপুর। 

ক্রঃনং সভা আচ াজচনর তাররখ সভা অনুষ্ঠাচনর 

স্থাচনর নাম 

জজলা/উপচজলা 

সভার প্রধান অরতরি ও আচলােকবৃচের নাম সভা  উপরস্থরতর সংখ্যা মন্তব্য 

পুরুষ মরি

লা 

জমাট 

০১ ২৪/০৩/২০২১ ররঃ যুব ভবন 

ভাতোলা, 

জেরপুর। 

প্রধান অরতরিঃ 

জনাব জমািাম্মদ রবল্লাল জিাচসন 

অরতররক্ত পুরলে সুপার (প্রোসন)চেরপুর। 

আচলােকবৃেঃ 

০১। জনাব জমাঃ জজা াচির আলী রম া 

উপ-পররোলক, যুব উন্ন ন অরধদপ্তর, জেরপুর। 

০২। জনাব জমাঃ জমাস্তারিজুর রিমান 

সিকারী পররোলক 

মাদক দ্রব্য রন ন্ত্রণ অরধদপ্তর, জেরপুর। 

২৯ ৩১ ৬০  

০২ ১৮/১০/২০২০ জ ারিনীমুড়া, 

জেরপুর সদর, 

জেরপুর। 

উপচজলা রনবা©িী অরিসার জনাব জমািাম্মদ রিরুজ 

আল মামুন, উপ পররোলক জনাব জমাঃ িারুন-অর-রেীদ, 

উপচজলা যুব উন্ন ন অরিসার জনাব জমাঃ িারমদুর 

রিমান ও সিকারী উপচজলা যুব উন্ন ন অরিসার জনাব 

জমাঃ আব্দুল িান্নান। 

১৪ ১১ ২৫  

 ১০/১১/২০২০ েরচমাোরর া 

পাড়া, জেরপুর 

সদর, জেরপুর। 

উপচজলা রনবা©িী অরিসার জনাব জমািাম্মদ রিরুজ 

আল মামুন, উপ পররোলক জনাব জমাঃ িারুন-অর-রেীদ, 

উপচজলা যুব উন্ন ন অরিসার জনাব জমাঃ িারমদুর 

রিমান ও সিকারী উপচজলা যুব উন্ন ন অরিসার জনাব 

জমাঃ আচনা ার জিাচসন। 

০৬ ১৯ ২৫  

০৩ ২৭/১২/২০২০ জেংগুরর া 

সরকারী 

প্রািরমক 

রবদ্যাল  

রিনাইিাতী, । 

জনাব আব্দুল্লাচিল ও াচরজ নাইম, জে ারম্যান, উপচজলা 

পররষদ, রিনাইিাতী, জেরপুর। জনাব জমাঃ িারুন-অর-

রেীদ, উপ পররোলক, যুব উন্ন ন অরধদপ্তর, জেরপুর। 

জনাব এচকএম সরািত উরিন, সিকারী উপচজলা যুব 

উন্ন ন অরিসার, রিনাইিাতী, জেরপুর। 

১৭ ২৩ ৪০  

 ৩১/১২/২০২০ খখলকুড়া সরকারী 

প্রািরমক রবদ্যাল  

রিনাইিাতী, জেরপুর। 

জনাব রুচবল মািমুদ, উপচজলা রনবা©িী অরিসার 

রিনাইিাতী, জেরপুর। জেরপুর। জনাব জমাঃ িারুন-

অর-রেীদ, উপ পররোলক, যুব উন্ন ন অরধদপ্তর, 

জেরপুর। জনাব জমাঃ জতািাজ্জাল জিাচসন, সিকারী 

উপচজলা যুব উন্ন ন অরিসার, রিনাইিাতী, জেরপুর। 

১৪ ২৬ ৪০  

০৪ ১৭/০২/২০২১ িড়কাো মরিলা 

আরলম মাদ্রাসা 

নারলতাবাড়ী, 

জেরপুর। 

জনাব জমাঃ জজা াচির আলী রম া, উপ পররোলক, যুব 

উন্ন ন অরধদপ্তর, জেরপুর। সভাপরত জনাব জমাঃ 

ররিকুল ইসলাম, উপচজলা যুব উন্ন ন অরিসার, 

নারলতাবাড়ী, জেরপুর। 

০০ ২৫ ২৫  

05 ২৫/০২/২০২১ িড়কাো মচেল 

সরকারী প্রািরমক 

রবদ্যাল , 

নারলতাবাড়ী, রপুর। 

জনাব জমাঃ জজা াচির আলী রম া, উপ পররোলক, যুব 

উন্ন ন অরধদপ্তর, জেরপুর। সভাপরত জনাব জমাঃ 

ররিকুল ইসলাম, উপচজলা যুব উন্ন ন অরিসার, 

নারলতাবাড়ী, জেরপুর। 

০০ ২৫ ২৫  

06 ০৭/০৩/২০২১ নকলা, জেরপুর। জনাব জমাঃ জারিদুর রিমান, উপচজলা রনবা©িী 

অরিসার, নকলা, জেরপুর।  জনাব জমাঃ জজা াচির 

আলী রম া, উপ পররোলক, যুব উন্ন ন অরধদপ্তর, 

জেরপুর ও জনাব জমাঃ মকবুল জিাচসন, উপচজলা যুব 

উন্ন ন অরিসার, নকলা, জেরপুর। 

১৬ ০৯ ২৫  

07 ২৭/০৩/২০২১ নকলা, জেরপুর। জনাব জমাঃ জজা াচির আলী রম া, উপ পররোলক, যুব 

উন্ন ন অরধদপ্তর, জেরপুর ও জনাব জমাঃ মকবুল 

জিাচসন, উপচজলা যুব উন্ন ন অরিসার, নকলা, 

জেরপুর ও জনাব জমাঃ মািফুজুল আিসান, সিকারী 

উপঃ যুব উন্ন ন অরিসার, নকলা, জেরপুর। 

১৩ ১২ ২৫  

     জমাট 0৭ টি 



 

 

 


