
Rbm‡PZbZvg~jK mfv t             ‡Rjvi bvg t mvZÿxiv 
 

µt 
bs 

mfv 
Av‡qvR‡biZvwi

L 

mfv Abyôv‡bi ¯’v‡bi 
bvg 

‡Rjv/Dc‡Rjv 

mfvi cÖavb AwZw_ I 
Av‡jvPKe„‡›`i bvg 

mfvq Dcw¯’wZi 
msL¨v 

gšÍe¨ 

    cyiæl gwnjv ‡gvU  

1 15/03/21 
hye cÖwkÿY †K›`ª 

wgjbvqZb 
mvZÿxiv 

cÖavb AwZw_ t  
Rbve †gvt ZvbwRjøyi ingvb 
AwZwi³ †Rjv cÖkvmK 
(mvwe©K) mvZÿxiv|  
Av‡jvPK t  
 †gvt gwkDi ingvb 
‡Rjv grm¨ 
Awdmvi,mvZÿxiv 
 

‡gvt †iv‡Kvby¾vgvb 
Dc-cwiPvjK(fvi)  
mgvR‡mev 
Awa`ßi,mvZÿxiv 

21 9 30 

 

2 28/3/21 

hye cÖwkÿY †K›`ª 
wgjbvqZb 
Dc‡Rjv t m`i 
‡Rjv t mvZÿxiv 
 

cÖavb AwZw_ : 
 Rbve Avmv`y¾vgvb evey 
‡Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil` 
m`i,mvZÿxiv|  
Av‡jvPK t   
‡`evkxl †PŠayix 
Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 
m`i, mvZÿxiv 
 

Avkxl Kzgvi gÛj 
Dc-cwiPvjK, 
hye Dbœqb Awa`ßi, 
mvZÿxiv 

16 9 25 

jKWvDb 
cÖZ¨vnvi n‡j 
cieZx© mfv 
AbywôZ n‡e| 

3 

11/2/2021 KvwjMÄ m`imiKvix 
cÖv_wgK we`¨vjq 
 

Dc‡Rjvt KvwjMÄ, 

mvZÿxiv 

cÖavb AwZw_ t  
RbvemvC` †g‡n`x 
‡Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil` 
KvwjMÄ,mvZÿxiv|  
Av‡jvPK t  
Rbve L›`Kvi iweDj 
Bmjvg 
Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 
KvwjMÄ 

wgRvbyi ingvb 
‡Pqvig¨vb g_y‡ikcyi BDwbqb 

cwil` 

20 5 25 

wgRvbyi ingvb 
‡Pqvig¨vb 
g_y‡ikcyi 

BDwbqb cwil` 

4 

17/2/21 e‡iqv miKvix cÖv_wgK 
we`¨vjq 
 
Dc‡Rjv t KvwjMÄ 

‡Rjv t mvZÿxiv 

cÖavb AwZw_ t  
Rbve mvC` †g‡n`x 
‡Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil` 
KvwjMÄ,mvZÿxiv|  
Av‡jvPK t  
Rbve L›`Kvi iweDj Bmjvg 
Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi KvwjMÄ 

mwdDj Avjg mdz 

mfvcwZ †cÖmK¬ve 
mÄxe Kzgvi `vk 

Dc‡Rjv hye Dbœqb 

Kg©KZ©v,KvwjMÄ 

16 9 25 

 



5 

11/01/21 

উপজেলা পরিষদ হল রুম 

শ্যামনগি, 

সাতক্ষীিা। 

 

প্রধানঅতিত িঃ 

েনাব এস,এমআতাউল হক 

দদালন, দেয়ািমযান উপজেলা 

পরিষদ, শ্যামনগি,সাতক্ষীিা। 

আল াচকবৃলেরনামিঃ 

RbveAv.b.g.AveyRi wMdvix, 

Dc‡Rjv wbev©nx Awdmvi, 

েনাব AvjnvR¦ †gvt bvRgyj û`v 

Awdmvi BmPvR©, k¨vgbMi _vbv, 

েনাবWt †gvt Avãyj gvbœvb cÖavb 

wkÿK,bwKcyi miKvix 

GBP,wmcvBjU g‡Wj gva¨wgK 

we`¨vjq 

েনাব K…‡ò› ỳ gyL©vRx 

cÖavb wkÿK,bwKcyi cvBjU 

g‡Wj gva¨wgK evwjKv we`¨vjq, 

শ্যামনগি,সাতক্ষীিা। 

18 07 25  

6 

12/01/2021 

উপজেলা পরিষদ হল রুম 

শ্যামনগি, 

সাতক্ষীিা। 

 

প্রধানঅতিত িঃ 

েনাব এস,এমআতাউল হক 

দদালন, দেয়ািমযান উপজেলা 

পরিষদ, শ্যামনগি,সাতক্ষীিা। 

আল াচকবৃলেরনামিঃ 

RbveAv.b.g.AveyRi wMdvix, 

Dc‡Rjv wbev©nx Awdmvi, 

েনাব AvjnvR¦ †gvt bvRgyj û`v 

Awdmvi BmPvR©, k¨vgbMi _vbv, 

েনাব Wt †gvt Avãyj gvbœvb cÖavb 

wkÿK,bwKcyi miKvix 
GBP,wmcvBjU g‡Wj gva¨wgK 

we`¨vjq 

েনাব K…‡ò› ỳ gyL©vRx  

cÖavb wkÿK,bwKcyi cvBjU 

g‡Wj gva¨wgK evwjKv 

we`¨vjq,শ্যামনগি,সাতক্ষীিা। 

17 08 25  

7 

18/02/21 

উপজেলা পরিষদ 

রমলানায়তন, 

Dc‡Rjv t তালা,  

†Rjv t সাতক্ষীিা। 

প্রধান অরতরি- 

েনাব দ াষ সনৎ কুমাি 

দেয়ািমযান উপজেলা পরিষদ, 

তালা। 

2) সভাপরতিঃ 

েনাব তারিফ-উল-হাসান 

উপজেলা রনববাহী অরফসাি, 

তালা। 

আজলােকিঃ 

েনাব নােমুন নাহাি 

উপজেলা মরহলা রবষায়ক 

কমবকতব া 

েনাব দমািঃ দিোউল করিম 

উপজেলা যুব উন্নয়ন 

16 09 25  



অরফসাি,তালা 

8 

23/03/21 

মুড়াকরলয়াসিঃপ্রািঃরবদযালয়

, 

Dc‡Rjv t তালা,  

†Rjv t সাতক্ষীিা। 

1)প্রধানঅরতরি- 

েনাব মূরশ্বদা পািভীন মরহলা 

ভাইস দেয়ািমযান উপজেলা 

পরিষদ, তালা। 

সভাপরতিঃ  

েনাব দমািঃ দিোউল করিম 

উপজেলা যুব উন্নয়ন অরফসাি, 

তালা 

আজলােকিঃ 

েনাব নােমুন নাহাি 

উপজেলা মরহলা রবষায়ক 

কমবকতব া। 

17 08 25  

9 

১৩/১/২১ 

উপজেলা পরিষদ njiæg 

Dc‡Rjvt আশ্াশুরন 

‡Rjv t সাতক্ষীিা। 

 

প্রধানঅতিত িঃ 

 এ রব এম রি মুস্তারকম 

,দেয়ািমযান উপজেলা পরিষদ, 

আশ্াশুরন ,সাতক্ষীিা। 

আল াচকবৃলেরনামিঃ েনাব মীি 

আরলফ দিো উপজেলা রনববাহী 

অরফসাি,। 

 েনাব দমা:দগালাম করবি  

অরফসাি 

ইনোেব ,আশ্াশুরন,সাতক্ষীিা  

জনাব সৈকি মতিক  

তৈ: উপলজ া মৎৈয অতিৈার । 

জনাব আবু্দ  হান্নান  

উপলজ া exi মুতিল াদ্ধা 

কমাণ্ডার ।  

১৯ ০৬ ২৫  

10 

১৪/১/২১ 

উপজেলা পরিষদ njiæg 

Dc‡Rjvt আশ্াশুরন 

‡Rjv t সাতক্ষীিা। 

 

 

প্রধান অতিত িঃ এ রব এম রি 

মুস্তারকম দেয়ািমযান উপজেলা 

পরিষদ,আশ্াশুরন । েনাব দমা: 

দগালাম করবি  

অরফসাি ইনোেব , আশ্াশুরন। 

আল াচক বৃলের নামিঃ 

জনাব নাতগিৈ ৈু িানা আশাশুতন 

ৈরকারী মাধযতমক তবদ্যা য় । 

জনাব সৈকি মতিক  

তৈ: উপলজ া মৎৈয অতিৈার 

Avkvïwb।  

১৯ ০৬ ২৫  

11 
 

দদবহাটা,সাতক্ষীিা হয়তন - - - 
jKWvDb wkw_j 
n‡j mfv AbywôZ 

n‡e| 

12  কলাজিায়া - - - - nqwb 

   ম োট ১০টি 

  

 

 
Avkxl Kzgvi gÛj 

DccwiPvjK 
hye Dœbœqb Awa`ßi 

mvZÿxiv 

 


