
জনসচেতনতামলুক সভা 
জজলার নাম-জামালপুু্র। 
 

ক্রঃ 
নং 

সভা আচ াজচনর 
তাররখ 

সভা অনষু্ঠাচনর 
স্থাচনর নাম 
জজলা/উপচজলা 

সভার প্রধান অরতরি ও 
আচলােকবচৃের নাম 

সভা  উপরস্থরতর সংখযা 
 

মন্তবয 

পুরুষ মরিলা জমাট 

১। ২৭-০১-২০২১ যুব ভবচনর সচেলন 
কক্ষ 

১. প্রধান অরতরি-জনাব খেকার 
জমািােদ আব্দলু্লাি আল মািমদু, 
প্রধান এরিরকউটিব অরিসার, জজলা 
পররষদ, জামালপুর।আচলােকবেৃ-
জনাব জমাঃ আবদলু বাচেদ, 
উপপররোলক, জনাব জমাঃ এনাচ ত 
কররম, সিকারী পররোলক, জনাব 
জমাঃ ররিকুল ইসলাম শামীম, 
সিকারী পররোলক। 

৩৪ ২৬ ৬০  

০২। ১০-০২-২০২১ যুব ভবচনর সচেলন 
কক্ষ 

১. প্রধান অরতরি-জনাব খেকার 
জমািােদ আব্দলু্লাি আল মািমদু, 
প্রধান এরিরকউটিব অরিসার, জজলা 
পররষদ, জামালপুর, আচলােকবেৃ-
জনাব জমাঃ আবদলু বাচেদ, 
উপপররোলক, জনাব জমাঃ এনাচ ত 
কররম, সিকারী পররোলক, জনাব 
জমাঃ ররিকুল ইসলাম শামীম, 
সিকারী পররোলক। 

৩২ ২৮ ৬০  

   জমাট= ৬৬ ৫৪ ১২০  
জনসচেতনতামলূক সভা 
জজলার নাম-জামালপুু্র। 
 

ক্রঃ 
নং 

সভা 
আচ াজচনর 
তাররখ 

সভা অনষু্ঠাচনর 
স্থাচনর নাম 
জজলা/উপচজলা 

সভার প্রধান অরতরি ও আচলােকবচৃের 
নাম 

সভা  উপরস্থরতর সংখযা 
 

মন্তবয 

পুরুষ মরিলা জমাট 
১। ১৫/১২/২০২০ উপচজলা পররষদ িল 

রুম সররষাবাড়ী 
AvjnvR Wvt gyiv` nvmvb Gg.wc. gvbbxq 
cÖwZgš¿x,Z_¨ gš¿bvjq, MY-cÖRvZš¿x evsjv‡`k 

miKvi, জনাব 
wknve DwÏb Avng`, Dc‡Rjv wbe©vnx 
Awdmvi, 

‡gvt Gbv‡qZ Kwig, DccwiPvjK (অরত: 
দা:), hye Dbœqb Awa`ßi, Rvgvjcyi। 
‡gvt iwdKzj Bmjvg kvgxg, mnKvix 
cwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi,Rvgvjcyi, 
‡gvt Avãyjøvn Avj gvgyb, Dc‡Rjv K…wl 
Awdmvi, 
‡gvt Avwidzi ingvb, Dc‡Rjv mgvR‡mev 
Awdmvi, 

exi gyw³‡hvদ্ধা wMqvm DwÏb cvVvb, †Pqvig¨vb 

, Dc‡Rjv cwil`, mwilvevox 
exi gyw³‡hv`¦v jyrdi ingvb, 
‡gvt gvneyeyi ingvb, Dc‡Rjv hye Dbœqb 
Kg©KZ©v, mwilvevox, Rvgvjcyi| 

৩৩ ৭ ৪০  

০২। ২৩/৩/২০২১ উপচজলা পররষদ িল 
রুম সররষাবাড়ী 

AvjnvR Wvt gyiv` nvmvb Gg.wc. gvbbxq 
cÖwZgš¿x,Z_¨ gš¿bvjq, MY-cÖRvZš¿x evsjv‡`k 

miKvi, জনাব 
wknve DwÏb Avng`, Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, 

জনাব 
‡gvt Gbv‡qZ Kwig, mnKvix cwiPvjK, hye Dbœqb 
Awa`ßi,Rvgvjcyi, 
‡gvt iwdKzj Bmjvg kvgxg, mnKvix cwiPvjK, hye 
Dbœqb Awa`ßi,Rvgvjcyi, 
‡gvt Avãyjøvn Avj gvgyb, Dc‡Rjv K…wl Awdmvi, 
‡gvt Avwidzi ingvb, Dc‡Rjv mgvR‡mev Awdmvi, 
exi gyw³‡hv ¦̀v wMqvm DwÏb cvVvb, †Pqvig¨vb , 
Dc‡Rjv cwil`, mwilvevox 
‡gvt Rûiæj Bmjvg gvwbK 
‡gvt gvneyeyi ingvb, Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, 
mwilvevox, Rvgvjcyi| 

৩৪ ৬ ৪০  

   জমাট= ৬৭ ১৩ ৮০  



েলমান পাতা-০৩ 
 

পাতা-০৩ 
ক্রঃ 
নং 

সভা 
আচ াজচনর 
তাররখ 

সভা অনষু্ঠাচনর 
স্থাচনর নাম 
জজলা/উপচজলা 

সভার প্রধান অরতরি ও আচলােকবচৃের 
নাম 

সভা  উপরস্থরতর সংখযা 
 

মন্তবয 

পুরুষ মরিলা জমাট 

০১। 22/12/2020 ‡gjv›`n Dc‡Rjv প্রধান অরতরি 
Dc‡Rjv wbev©nx Awdmvi,‡gjv›`n,Rvgvjcyi। 

আচলােক বেৃঃ 
01.|fvBm†Pqvig¨vbcyiæl I gwnjv,Dc‡Rjv 
cwil`,‡gjv›`n,Rvgvjcyi। 
02. Awdmvi BbPvR©,‡gjv›`n,Rvgvjcyi। 
03. mnKvix Kwgkbvi, ‡gjv›`n,Rvgvjcyi। 

16 10 26  

 
 
ক্রঃ 
নং 

সভা 
আচ াজচনর 
তাররখ 

সভা অনষু্ঠাচনর 
স্থাচনর নাম 
জজলা/উপচজলা 

সভার প্রধান অরতরি ও আচলােকবচৃের 
নাম 

সভা  উপরস্থরতর সংখযা 
 

মন্তবয 

পুরুষ মরিলা জমাট 

০১।  জদও ানগঞ্জ 
উপচজলা 

    অনষু্ঠান 
ি রন 

 
ক্রঃ 
নং 

সভা 
আচ াজচনর 
তাররখ 

সভা অনষু্ঠাচনর 
স্থাচনর নাম 
জজলা/উপচজলা 

সভার প্রধান অরতরি ও আচলােকবচৃের 
নাম 

সভা  উপরস্থরতর সংখযা 
 

মন্তবয 

পুরুষ মরিলা জমাট 

০১। 11-01-2021 we,Avi,wW,we nj iæg 
Rvgvjcyi m`i, 
Rvgvjcyi| 

প্রধান অরতরিঃ 
01|Rbve †gvt Gbv‡qZ Kwig 

Dc-cwiPvjK(অঃদাঃ)  hye Dbœqb Awa`ßi, 

Rvgvjcyi| 

আচলােকবেৃঃ 
01| Rbve †gvt iwdKzj Bmjvg kvgxg, mnKvix 
cwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, Rvgvjcyi|  
02| Rbve †gvt mvBdzj Bmjvg Lvb, Dc‡Rjv 
hye Dbœqb Kg©KZ©v, m`i, Rvgvjcyi|  
03| Rbve †gvt †Lvi‡k` Avjg, mfvcwZ, 
ZviKv msN, Rvgvjcyi m`i, Rvgvjcyi|  

04 Rb 21Rb 25 Rb  

 
 
ক্রঃ 
নং 

সভা 
আচ াজচনর 
তাররখ 

সভা অনষু্ঠাচনর 
স্থাচনর নাম 
জজলা/উপচজলা 

সভার প্রধান অরতরি ও আচলােকবচৃের 
নাম 

সভা  উপরস্থরতর সংখযা 
 

মন্তবয 

পুরুষ মরিলা জমাট 

০১। 29/12/2020 Dc‡Rjv cwil` njiæg 
Bmjvgcyi,Rvgvjcyi 
 
 

 

           cÖavb AwZw_t 

01| Rbve,Gm Gg gvRnviæj Bmjvম 
      Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, Bmjvgcyi, 
Rvgvjcyi | 
       Av‡jvPKe„›` t- 
 01| †gvt iwdKzj Bmjvg kvgxg 
        mnKvix cwiPvjK,hye Dbœqb  
        Awa`ßi,Rvgvjcyi|  
02|  †gvt iæKzby¾vgvb 
       mnKvix Kwgkbvi (f~wg) 
       Bmjvgcyi,Rvgvjcyi | 
 03| †gvt Qv‡bvqvi †nv‡mb 
        Dc‡Rjv cÖvYx m¤ú` Kg©KZ©v 
        Bmjvgcyi,Rvgvjcyi | 
04|  †gvt QvBdzj Bmjvg 
       Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v 
       Bmjvgcyi,Rvgvjcyi |                

১৯ ৬ ২৫  

 
 

েলমান পাতা-০৪ 
পাতা-০৪ 



ক্রঃ 
নং 

সভা 
আচ াজচনর 
তাররখ 

সভা অনষু্ঠাচনর 
স্থাচনর নাম 
জজলা/উপচজলা 

সভার প্রধান অরতরি ও আচলােকবচৃের 
নাম 
 

সভা  উপরস্থরতর সংখযা 
 

মন্তবয 

পুরুষ মরিলা জমাট 

০১। 18/03/2021 cjøx Kj¨vণ ms ’̄vi 

Kvh©vjq, Av`viwfUv, 
gv`viMÄ, Rvgvjcyi | 

প্রধান অরতরি Rbve জমা: Ave ỳj ev‡Q`, 

Dccwরোলক , hye Dbœqb Awa`ßi, Rvgvjci I  

‡gvt iwdKzj Bmjvg Bidvb,cÖfvlK (g¨v‡bR‡g›U), 
wgR©v Avhg wek^ we`¨vjq K‡jR,I †Mvjvg RvKvwiqv, 

†Pqvig¨vb, cjøxKj¨vণ ms ’̄v gv`viMÄ, Rvgvjcyi । 

30 04 34  

 
 
ক্রঃ 
নং 

সভা 
আচ াজচনর 
তাররখ 

সভা অনষু্ঠাচনর 
স্থাচনর নাম 
জজলা/উপচজলা 

সভার প্রধান অরতরি ও আচলােকবচৃের 
নাম 

সভা  উপরস্থরতর সংখযা 
 

মন্তবয 

পুরুষ মরিলা জমাট 

০১। ০৭-১২-২০২০ উপচজলা পররষদ িল 
রুম, বকশীগঞ্জ, 
জামালপুর। 

প্রধান অরতরি জনাব আব্দুর রউি 
তালকুদার, জে ারমযান উপচজলা পররষদ, 
বকশীগঞ্জ, জামালপুর। 
আচলােকবেৃ : 
জনাব মনুমনু জািান রলজা, উপচজলা 
রনববািী অরিসার,  
জনাব জমাঃ এনাচ ত কররম, 
উপপররোলক (অরতঃ দাঃ), যুব উন্ন ন 
অরধদপ্তর, জামালপুর। 

৩১ ৯ ৪০  

 
  



 


