
জনসচেতনতামূলক সভা : জজলার নাম : োঁদপুর । অর্ থ বছর ২০২০-২০২১ (৩১ জস মার্চথ-২০২১ খ্রি: পযন্ত ) 

জজলার নাম : োঁদপুর । 

ক্র: নং সভা 

আচ াজচনর 

তাখ্ররখ 

সভা অনুষ্ঠাচনর 

স্থাচনর নাম 

জজলা/উপচজলা 

সভার প্রধান অখ্রতখ্রর্ ও 

আচলােকবৃচের নাম 

সভা  উপখ্রস্থখ্রতর সংখ্যা  মন্তব্য্  

পুরুষ মখ্রিলা জমাট 

০১ । ০৬-০১-২০২১ জজলা কায থাল  

সচেলন কক্ষ ্যুব 

ভবন, আখ্রিকাটি, 

োঁদপুর । 

প্রধান অখ্রতখ্রর্ : জনাব জমািােদ 

আবদুল্লাি আল মািামুদ জামান, 

(অখ্রতখ্ররক্ত জজলা প্রিাসক (সাখ্রব থক) 

োঁদপুর । 

খ্রবচিষ অখ্রতখ্রর্ : জনাব জমা: 

জরজাউল িক , জেপুটি জকা-

অখ্রে থচনটর, যুব প্রখ্রিক্ষণ জকন্দ্র, 

োঁদপুর । 

সভাপখ্রত: জনাব জমা: সামসুজ্জামান 

,উপ-পখ্ররোলক, যুব উন্ন ন 

অখ্রধদপ্তর, োঁদপুর । 

১০ জন ২০জন ৩০জন  

০২। ১৫-০৩-২০২১ জজলা কায থাল  

সচেলন কক্ষ ্যুব 

ভবন, আখ্রিকটি, 

োঁদপুর । 

প্রধান অখ্রতখ্রর্ : জনাব জমািােদ 

আবদুল্লাি আল মািামুদ জামান, 

(অখ্রতখ্ররক্ত জজলা প্রিাসক (সাখ্রব থক) 

োঁদপুর । 

খ্রবচিষ অখ্রতখ্রর্ : জনাব জমা: 

জরজাউল িক , জেপুটি জকা-

অখ্রে থচনটর, যুব প্রখ্রিক্ষণ জকন্দ্র, 

োঁদপুর । 

সভাপখ্রত: জনাব, নূর জমািােদ 

,উপ-পখ্ররোলক, যুব উন্ন ন 

অখ্রধদপ্তর, োঁদপুর । 

১৫ জন ৫ জন ৩০ জন  

০৩। ১৬-০৩-২০২১  রা চেৌ সরকাখ্রর 

প্রার্খ্রমক খ্রবদ্যাল , 

৬নং বড়কুল ইউখ্রপ  

িাজীগঞ্জ্ োঁদপুর । 

প্রধান অখ্রতখ্রর্: জনাব নূর জমািােদ, 

উপ-পখ্ররোলক, যুব উন্ন ন অখ্রধদপ্তর, 

োঁদপুর । 

আচলােক : জনাব আবদুর রখ্রিদ 

,ইউখ্রপ সদস্য্য ,৬নং বড়কুল ইউখ্রপ, 

িাজীগঞ্জ,্ োঁদপুর । 

জনাব কামাল জিাচসন, খ্রবখ্রিস্ট 

সমাজ জসবক, ৬নং বড়কুল ইউখ্রপ, 

িাজীগঞ্জ,্ োঁদপুর । 

জনাব সস দ জেরচদৌস আিচেদ, 

উপচজলা যুব উন্ন ন কম থকতথা, 

িাজীগঞ্জ,্ োঁদপুর । 

২০ জন ০৫ জন ২৫ জন  

০৪। ১২-০৪-২০২১ জধররা সরকাখ্রর 

প্রার্খ্রমক খ্রবদ্যাল , 

িাজীগঞ্জ,্ োঁদপুর । 

 

প্রধান অখ্রতখ্রর্: জনাব নূর জমািােদ, 

উপ-পখ্ররোলক, যুব উন্ন ন অখ্রধদপ্তর, 

োঁদপুর । 

আচলােক : জনাব জরাচক া জবগম, 

প্যাচনল জম র, িাজীগঞ্জ ্জপৌরসভা, 

িাজীগঞ্জ,্ োঁদপুর । 

১৮ জন ০৭ জন ২৫ জন  



জনাব রা িানুর রিমান, সভাপখ্রত, 

পখ্ররোলনা পখ্ররষদ, জধররা সরকাখ্রর 

প্রার্খ্রমক খ্রবদ্যাল , িাজীগঞ্জ্, োঁদপুর 

। 

জনাব সস দ জেরচদৌস আিচেদ, 

উপচজলা যুব উন্ন ন কম থকতথা, 

িাজীগঞ্জ,্ োঁদপুর । 

05 ২২/১২/২০২০ উপচজলা পখ্ররষদ 

খ্রমলনা তন, 

িাইমের, োঁদপুর । 

০১। জনাব জমা: সামসুজ্জামান, উপ-

পখ্ররোলক, 

যুব উন্ন ন অখ্রধদপ্তর, োঁদপুর । 

০২। জনাব জমা: মািাবুবুর রিমান 

ভারপ্রাপ্ত কম থকতথা, িাইমের, োঁদপুর 

। 

০৩। জনাব জমা: আজিারুল ইসলাম 

জেৌধুরী 

উপচজলা যুব উন্ন ন কম থকতথা,  

িাইমের, োঁদপুর  

। 

১৮ জন ২২ জন ৪০ জন  

০6। ২২/১২/২০২০ উপচজলা পখ্ররষদ 

খ্রমলনা তন, 

িাইমের, োঁদপুর । 

০১। জনাব জমা: সামসুজ্জামান, উপ-

পখ্ররোলক, 

যুব উন্ন ন অখ্রধদপ্তর, োঁদপুর । 

০২। জনাব জমা: জািাগীর আলম 

জবপারী,উপচজলা ভাইস জে ারম্যান, 

িাইমের, োঁদপুর । 

০৩। জনাব জমা: আজিারুল ইসলাম 

জেৌধুরী 

উপচজলা যুব উন্ন ন কম থকতথা,  

িাইমের, োঁদপুর  

। 

২৪ জন ১৬ জন ৪০ জন  

                                                                                                                                                                                           

07। ২৯/১১/২০২০ উপচজলা পখ্ররষদ 

খ্রমলনা তন, িািরাখ্রি 

োঁদপুর । 

০১। প্রধান অখ্রতখ্রর্ : উপচজলা 

ভাইস জে ারম্যান, িািরাখ্রি , 

োঁদপুর ্্  

০২। আচলােক:  জমা: আবদুল 

আউ াল খেকার, 

উপচজলা মখ্রিলা খ্রবষ ক কম থকতথা, 

িািরাখ্রি, োঁদপুর । 

০৩। জনাব জমা: মখ্রমনুল িক 

বকাউল,উপচজলা যুব উন্ন ন 

কম থকতথা,  িািরাখ্রি,  োঁদপুর  

০৫ জন ২৫ জন ২৫ জন  

08। ১৬/০৩/২০২১ উপচজলা পখ্ররষদ 

খ্রমলনা তন, িািরাখ্রি 

োঁদপুর । 

০১। প্রধান অখ্রতখ্রর্ : ো: আবু 

নাচছর িাখ্রকল 

০২। আচলােক:  সাংবাখ্রদক রুহুল 

আখ্রমন, 

০৩। সংগঠক : আবদুল মান্নান, 

০৪। জনাব জমা: মখ্রমনুল িক 

১৫ জন ১০ জন ২৫ জন  



বকাউল,উপচজলা যুব উন্ন ন 

কম থকতথা,  িািরাখ্রি,  োঁদপুর  

09। ২২/১২/২০২০ উপচজলা পখ্ররষদ 

খ্রমলনা তন, 

েখ্ররদগঞ্জ ্

োঁদপুর । 

০১। প্রধান অখ্রতখ্রর্ : সামসুজ্জামান, 

উপ-পখ্ররোলক, যুব উন্ন ন 

অখ্রধদপ্তর, োঁদপুর । 

০২। আচলােক:  তছখ্রলম আিচমদ, 

উপচজলা ভাইস জে ারম্যান, 

েখ্ররদগঞ্জ্ োঁদপুর । 

০৩। জনাব জমা: ইব্রাখ্রিম খ্রম া 

,উপচজলা যুব উন্ন ন কম থকতথা,  

েখ্ররদগঞ্জ,্  োঁদপুর  

। 

১৬ জন ০৯ জন ২৫ জন  

10। ৩১/১২/২০ উপচজলা পখ্ররষদ 

খ্রমলনা তন, 

েখ্ররদগঞ্জ ্

োঁদপুর । 

০১। প্রধান অখ্রতখ্রর্ : খ্রলটন খ্রম া, 

জপ্রস ক্লাব সভাপখ্রত, েখ্ররদগঞ্জ,্ 

োঁদপুর । 

০২। আচলােক:  সাংবাখ্রদক 

িাখ্রমদুর রিমান , 

০৩। সংগঠক : জজাসনা জবগম, 

জননী মখ্রিলা কল্যাণ সখ্রমখ্রত, 

েখ্ররদগঞ্জ,্ োঁদপুর । 

০৪। জনাব জমা: ইব্রাখ্রিম খ্রম া 

,উপচজলা যুব উন্ন ন কম থকতথা,  

েখ্ররদগঞ্জ ্, োঁদপুর ।  

০৬ জন ১৯ জন ২৫ জন  

11। ১০/০১/২০২১ উপচজলা পখ্ররষদ 

খ্রমলনা তন, মতলব  

দখ্রক্ষণ, 

োঁদপুর । 

০১। প্রধান অখ্রতখ্রর্ : সামসুজ্জামান, 

উপ-পখ্ররোলক, যুব উন্ন ন 

অখ্রধদপ্তর, োঁদপুর । 

০৩। জনাব জমা: োরুক আিচমদ  

,উপচজলা যুব উন্ন ন কম থকতথা, 

মতলব দখ্রক্ষণ,  োঁদপুর  

২০ জন ০৫ জন ২৫ 

জন 

1২। ১৩/০১/২০২১ উপচজলা পখ্ররষদ 

খ্রমলনা তন, মতলব 

দখ্রক্ষণ, 

োঁদপুর । 

০১। প্রধান অখ্রতখ্রর্ : উপচজলা 

খ্রনবািী অখ্রেসার, মতলব দখ্রক্ষণ, 

োঁদপুর । 

০২। আচলােক :  খ্রবখ্রভন্ন যুব 

সংগঠন প্রখ্রতখ্রনখ্রধ, 

০৪। জনাব জমা: োরুক 

আিচমদ,উপচজলা যুব উন্ন ন 

কম থকতথা, মতলব দখ্রক্ষণ , োঁদপুর ।  

১৫ জন ১০ জন ২৫ 

জন 

13 ১৩/০১/২০২১ কুটি া লক্ষীপুর 

সরকারী প্রার্খ্রমক 

খ্রবদ্যাল ,কচু া,োঁদপুর  

। 

 

০১। প্রধান অখ্রতখ্রর্ : সামসুজ্জামান, উপ-

পখ্ররোলক, যুব উন্ন ন অখ্রধদপ্তর, োঁদপুর । 

০২। ো: নুরুল ইসলাম, উপচজলা প্রানী 

সম্পদ কম থকতথা, কচু া, োঁদপুর । 

০৩। উপচজলা পখ্ররবার পখ্ররকল্পনা 

কম থকতথা,কচু া,  

০৩। জনাব  মুিােদ মািাবুব উল আলম,  

,উপচজলা যুব উন্ন ন কম থকতথা, কচু া,  

োঁদপুর  

০০ জন ২৫ জন ২৫ 

জন 



14 ০২/০২/২০২১ কুটি া লক্ষীপুর 

সরকারী প্রার্খ্রমক 

খ্রবদ্যাল ,কচু া,োঁদপুর  

। 

 

০১। প্রধান অখ্রতখ্রর্ : সামসুজ্জামান, উপ-

পখ্ররোলক, যুব উন্ন ন অখ্রধদপ্তর, োঁদপুর । 

০২। প্রধান খ্রিক্ষক, কুটি া সরকাখ্রর 

প্রার্খ্রমক খ্রবদ্যাল , কচু া, োঁদপুর । 

০৩। উপচজলা পখ্ররবার পখ্ররকল্পনা কম থকতথা, 

কচু া, োঁদপুর । 

০৩। জনাব  মুিােদ মািাবুব উল আলম,  

,উপচজলা যুব উন্ন ন কম থকতথা, কচু া,  

োঁদপুর  

। 

০৫ জন ২০ জন ২৫ 

জন 

15। ২০/০১/২০২১ এস খ্রে এে সংগঠন 

কায থাল ,মিামা া, 

োঁদপুর সদর, োঁদপুর 

। 

০১। প্রধান অখ্রতখ্রর্ : সামসুজ্জামান, উপ-

পখ্ররোলক, যুব উন্ন ন অখ্রধদপ্তর, োঁদপুর । 

০২। জনাব সানখ্রজদা িািনাজ, উপচজলা 

খ্রনব থািী অখ্রেসার, সদর, োঁদপুর । 

০৩। জনাব  জমা: মখ্রনর জিাচসন,   

উপচজলা যুব উন্ন ন কম থকতথা, সদর,  

োঁদপুর  

। 

০০ জন ২৫ জন ২৫ 

জন 

16। ২৩/০২/২০২১ বদলাও ইয়ুর্ 

োউচেিন, 

জকাড়াখ্রল া জরাে, 

োঁদপুর । 

০১। প্রধান অখ্রতখ্রর্ : নূর জমািােদ, উপ-

পখ্ররোলক, যুব উন্ন ন অখ্রধদপ্তর, োঁদপুর । 

০২। জনাব কখ্রবতা ইসলাম,  জপ্রাগাম 

অখ্রেসার, 

জজলা মখ্রিলা খ্রবষ ক অখ্রধদপ্তর, োঁদপুর । 

০৩। জনাব  জমা: মখ্রনর জিাচসন,   

উপচজলা যুব উন্ন ন কম থকতথা, সদর,  

োঁদপুর  

। । 

০০ জন ২৫ জন ২৫ 

জন 

   ম োট  16টি সভো 

 

  


