
জনসচেতনতামুলক সভা ঃ         

জজলার নাম  নওগাাঁ। 

ক্র/নং সভা আচ াজচনর 

তাররখ 

সভা অনুষ্ঠাচনর স্থাচনর 

নাম,জজলা/উপচজলা 

সভা প্রধানঅরতরি ও 

আচলােকবৃচের নাম 

সভা  উপরস্থরতর সংখ্যা মন্তব্য 

    পুরুষ মরিলা জমাট  

০১ ১২/০১/২০২১ জননী যুব উন্ন ন 

সংস্থা,জকরিরচমাড়, 

নওগাাঁ। 

জনাব রমজজা ইমাম উরিন, 

ইউ,এন,ও 

জনাব ইরল াছ তুরিন 

জরজা,ভাইস জে ারম্যান 

১০ ৩০ ৪০  

০২ ১৮/০১/২০২১ -ঐ- জনাব জমা  ররিকুল 

ইসলাম(ররিক), 

উপচজলা জে ারম্যান 

জনাব নাইস আকতার 

উপচজলা মরিলা ভাইস 

জে ারম্যান 

১৩ ২৭ ৪০  

০৩ ০৪/০৪?২১ উপচজলা পররষদ িলরুম 

রাননীনগর,নওগাাঁ। 

সুশান্ত কুমার মািচতা 

উপচজলা রনব জািী অরিসার 

জনাব আরশষ কুমার জ াষ 

উপচজলা যুব উন্ন ন কম জকত জা 

০৭ ১৮ ২৫  

০৪ ১১/০৪/২১ উপচজলা পররষদ িলরুম 

রাননীনগর,নওগাাঁ। 

বীর মুরিচ াদ্ধা জনাব জমা  

আব্দুর রউি 

জে ারম্যান,উপচজলা 

পররষদ,রানীনগর,নওগাাঁ। 

জনাব আরশষ কুমার জ াষ 

উপচজলা যুব উন্ন ন কম জকত জা 

১৫ ১০ ২৫  

০৫ 04/01/2021 Dc‡Rjv cwil` njiæg 
‡cvikv, bIMuv| 

01.Rbve,kvn gÄyi †gvi‡k` 
†PŠayix|‡Pqvig¨vb, 
 Dc‡Rjv cwil`,‡cvikv,  
bIMuv| 
02 Rbve †gvt bvRgyj nvwg` 
†iRv, 
Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, 
‡cvikv, bIMuv| 

06 Rb 34 Rb 40 Rb  

০৬ 12/01/2021 Dc‡Rjv cwil` njiæg 
‡cvikv, bIMuv 

01.Rbve, ‡gvt Avãyj gvbœvb, 
Dc-cwiPvjK ,hye Dbœqb 
Awa`ßi, bIMuv| 
02.Rbve, ‡gvnvt Avjg Avjx 
Dc‡Rjv hye Dbœqb Awdmvi 
‡cvikv,bIMuv| 

- 40 Rb 40 Rb  

০৭  প্রগরত যুব উন্ন ন জসাসাইটি, 

রপরপারলবাজার,মাো,নওগাাঁ। 

(১ম ব্যাে) 

মমনম উচ্চ রবদ্যাল ,মমনম 

মাো,নওগাাঁ।(২  ব্যাে) 

০১. জনাব মািবুবা রসরিকা 

‡Pqvig¨vb,Dc‡Rjv cwil`, 
মাো, নওগাাঁ। 

০২.জনাব জমা  আব্দুল 

মান্নান,উপ-পররোলক,নওগাাঁ। 

০৩,জনাব পররচতাষ কুমার 

মন্ডল,উপচজলা যুব উন্ন ন 

কম জকত জা,মাো,নওগাাঁ। 

৪০ ৪০ ৮০  

০৮ ১৪/০১/২০২১ বকাপুর একতা ক্লাব 

বকাপুর,মিাচদবপুর,নওগাাঁ। 

জনাব জমা  আিসান িারবব 

‡Pqvig¨vb,Dc‡Rjv cwil`, 
মিচদবপুর, নওগাাঁ। 

জনাব জমা  আব্দুল মান্নান,উপ-

পররোলক,নওগাাঁ। 

বাবু অনুকুল কুমার সািা, 

উপচজলা ভাইসচে ারম্যান 

জমাছা  রাচব া রিমান,উপচজলা 

মরিলা ভাইসচে ারম্যান। 

জনাব জমা  িারুন অর-ররশদ, 

উপচজলা যুব উন্ন ন কম জকত জা 

১২ ২৮ ৪০  

০৯ ২৮/০১/২০২১ শ্যামপুর যুব উন্ন ন সরমরত জনাব জমা  রমজানুর রিমান ২২ ১৮ ৪০  



রল ,শ্যামপুর,স্বরস্বতীপুর,মিা

জদবপুর,নওগাাঁ। 

উপচজলা রনব জািী অরিসার 

জনাব জমা  আব্দুল মান্নান,উপ-

পররোলক,নওগাাঁ। 

বাবু অনুকুল কুমার সািা, 

উপচজলা ভাইসচে ারম্যান 

জমাছা  রাচব া রিমান,উপচজলা 

মরিলা ভাইসচে ারম্যান। 

জনাব জমা  িারুন অর-ররশদ, 

উপচজলা যুব উন্ন ন কম জকত জা 

১০ ১৩/০১/২০২১ Dc‡Rjv cwil` njiæg 
সাপািার, bIMuv 

জনাব জমা  শািাজািান জিাচসন 

‡Pqvig¨vb,Dc‡Rjv cwil`, 
সাপািার, নওগাাঁ। 

ইবনু সারির আিচমদ,উপচজলা 

যুব উন্ন ন কম জকত জা 

জনাব আরমনা খাতুন,উপচজলা 

মরিলা রবষ ক কম জকত জা। 

১৮ ২২ ৪০  

১১ ১৪/০১/২০২১ বারচদা াশ সরকারর প্রািরমক 

রবদ্যাল ,সাপািার,নওগাাঁ। 

জনাব জমা  আব্দুল মান্নান,উপ-

পররোলক,নওগাাঁ। 

ইবনু সারির আিচমদ,উপচজলা 

যুব উন্ন ন কম জকত জা 

১৭ ২৩ ৪০  

১২ ২৭/১২/২০২০ জপাড়ানগর সরকার প্রািরমক 

রবদ্যাল ,জপাড়ানগর,ইসবপুর,

ধামইরিাট,নওগাাঁ। 

জনাব জমা  আজািার আলী 

‡Pqvig¨vb,Dc‡Rjv cwil`, 
ধামইরিাট, নওগাাঁ। 

জনাব গনপরত রা ,উপচজলা 

রনব জািী অরিসার, ধামইরিাট 

নওগাাঁ। 

১৭ ২৩ ৪০  

১৩ ১৮/০১/২০২১ Dc‡Rjv cwil` njiæg 

বদলগারছ, bIMuv। 
জনাব মুিা আবু 

তারির,উপচজলা রনব জািী 

অরিসার,বদলগারছ,নওগাাঁ।০৪ 

জনাব লুৎির রিমান,উপচজলা 

সমবা  অরিসার, 

বদলগারছ,নওগাাঁ। 

জনাব ইবনু সারির আিচমদ 

উপচজলা যুব উন্ন ন কম জকত জা। 

০৪ ২১ ২৫  

১৪ ২৮/০১/২০২১ উপচজলা কৃরষ অরিস িলরুম জনাব জমা  আব্দুল মান্নান,উপ-

পররোলক,নওগাাঁ। 

ইবনু সারির আিচমদ,উপচজলা 

যুব উন্ন ন কম জকত জা 

০৩ ২২ ২৫  

১৫ ০১/১২/২০২০ Dc‡Rjv cwil` njiæg 

রন ামতপুর,bIMuv। 
জনাব জমা  আব্দুল মান্নান,উপ-

পররোলক,নওগাাঁ। 

জনাব জ া মারী া জপচররা 

উপচজলা রনব জািী অরিসার 

রন ামতপুর,নওগাাঁ। 

জনাব রনলুিা ই াসরমন 

উপচজলা মরিলা রবষ ক 

অরিসার,রন ামতপুর,নওগাাঁ। 

ইবনু সারির আিচমদ,উপচজলা 

যুব উন্ন ন কম জকত জা 

১৬ ২৪ ৪০  

১৬ ১৩/০১/২০২১ Dc‡Rjv cwil` njiæg 

রন ামতপুর,bIMuv। 
জনা জমা  িররদ আিচেদ 

‡Pqvig¨vb,Dc‡Rjv cwil`, 
রন ামতপুর, নওগাাঁ। 

জনাব জমাসা  রনলুিা সরকার 

উপচজলা রনব জািী অরিসার(ভা ) 

জনাব আইযুব জিাচসন, 

উপচজলা ভাইসচে ারম্যান 

রন ামতপুর,নওগাাঁ। 

ইবনু সারির আিচমদ,উপচজলা 

যুব উন্ন ন কম জকত জা। 

২১ ১৯ ৪০  

    ম োট  

           


