
জনসচেতনতামুলক অনুষ্ঠান,ঢাকা বিভাগ 

জজলা সংখ্যা-১৩টি, 

০১। ‡Rjvi bvg t- XvKv †Rjv  জুলাই-২০২০-জুন-২০২১                                 
 

µwgK 
bs 

mfv 
Av‡qvR‡bi 
ZvwiL 

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| 09/03/21 ¸jkvb BDwbU 
_vbv Kvh©vjq 

1| cÖavb AwZw_ t- Rbve weivR P›`ª miKvi,DccwiPvjK,hye 
Dbœqb Awa`ßi,XvKv †Rjv 

00 25 25  

2| 22/03/21 H 1| cÖavb AwZw_ t- Rbve weivR P›`ª miKvi,DccwiPvjK,hye 
Dbœqb Awa`ßi,XvKv †Rj2| cªavb e³v t- Wvt byiæj Bmjvg 
wkK`vi,wkï we‡klÄ,divRx nvmcvZvj,ebkÖx 

20 20 40  

3| 14/01/21 beveMÄ 
Dc‡Rjv 

Rbve †gvqv‡¾g †nv‡mb MvRx,mnKvix cwiPvjK,XvKv †Rjv 0 25 25  

4| 14/02/21 H Wvt †gvt RvwKi †nv‡mb,Dc‡Rjv cÖvwYm¤ú` Kg©KZ©v,beveMÄ 20 05 25  
5| 15/02/21 ‡KivbxMÄ 

Dc‡Rjv 
1| DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi,XvKv †Rjv 
2| Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi,‡KivbxMÄ 

13 12 25  

6| 10/03/21 H 1| DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi,XvKv †Rjv 
2| Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi,‡KivbxMÄ 

00 25 25  

7 19/11/2020 ‡`vnvi Dc‡Rjv 1 .Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi| 
2. Wv: †gv: Rwmg DwÏb,Dc‡Rjv ¯̂v ’̄¨ I cwievi, cwiKíbv 
Kg©KZ©v 

0 25 25  

8 13/12/2020 H 1 .Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi| 
2. Wv: †gv: Rwmg DwÏb,Dc‡Rjv ¯̂v ’̄¨ I cwievi, cwiKíbv 
Kg©KZ©v| 

09 16 25  

9 17/02/21 avgivB 1| Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi,avgivB 
2| fvBm †Pqvig¨vb,Dc‡Rjv cwil`,avgivB 

15 10 25  

10 22/03/21 H 1| Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi,avgivB 
2| fvBm †Pqvig¨vb,Dc‡Rjv cwil`,avgivB 

18 07 25  

11 11/01/21 avbgwÛ Rbve weivR P›`ª miKvi,DccwiPvjK,hye Dbœqb 
Awa`ßi,XvKv 

12 13 25  

12 14/03/21 H Rbve weivR P›`ª miKvi,DccwiPvjK,hye Dbœqb 
Awa`ßi,XvKv 

24 16 40  

13 15/03/21 ‡KvZqvjx Rbve weivR P›`ª miKvi,DccwiPvjK,hye Dbœqb 
Awa`ßi,XvKv 

25 15 40  

14 12/06/21 H Rbve weivR P›`ª miKvi,DccwiPvjK,hye Dbœqb 
Awa`ßi,XvKv 

40 0 40  

15 22/02/21 mvfvi cwiPvjK(cÖwkÿY),hye Dbœqb Awa`ßi,XvKv ০ 25 25  

16 22/02/21 H cwiPvjK(cÖwkÿY),hye Dbœqb Awa`ßi,XvKv 40 ০ 40  

17 08/03/21 K¨v›U‡g›U 1| weivR P›`ª miKvi,Dc cwiPvjK,hye Dbœqb Awa`ßi,XvKv 10 30 40  
18 18/01/21 H 1| weivR P›`ª miKvi 

Dc cwiPvjK,hye Dbœqb Awa`ßi,XvKv 
2| †gvt dLiæj Bmjvg,ev‡qv‡Kwgó,Rb¯̂v ’̄¨ BbwówUDU 

20 20 40  

19 03/02/21 gwZwSj 1| weivR P›`ª miKvi,Dc cwiPvjK,hye Dbœqb Awa`ßi,XvKv 12 13 25  
20 12/03/21 H 1| weivR P›`ª miKvi,Dc cwiPvjK,hye Dbœqb Awa`ßi,XvKv 15 25 40  
21 10/03/21 XvKv †Rjv 1| weivR P›`ª miKviDc cwiPvjK,hye Dbœqb Awa`ßi,XvKv 

2| Rbve nvRx †gvt wjqvKZ Avjx,KvDwÝji,22 bs 
IqvW©,XvKv DËi wmwU K‡c©v‡ikb 

51 04 55  

22 04/04/21 XvKv †Rjv 1| weivR P›`ª miKviDc cwiPvjK,hye Dbœqb Awa`ßi,XvKv 
2| Rbve †gvt AvwRRyi ingvb,cwiPvjK,GmIGm hye cjøx 

34 26 60  

    378 35৭ 735  

                                                                                    

                                                                                    
                                                                                    (weivR P›`ª miKvi) 

 



০২। জজলার নামঃ বকচ ারগঞ্জ 

নং সভা 

আচ াজচনর 

তাবরখ 

সভা অনুষ্ঠাচনর 

নাম,স্থাচনর নাম 

জজলা/উপচজলা 

সভার প্রধান অবতবি ও আচলােকবৃচের নাম সভা  উপবস্থবতর সংখ্যা মন্তব্য 

পূরুষ মবি

লা 

জমাট 

১ 

২৯/১১/২০২০ ১. উপপবরোলচকর 

কার্ যাল , যুি উন্ন ন 

অবধদপ্তর, বকচ ারগঞ্জ 

১.জনাি জগালাম মচতাফা 

অবতবরক্ত জজলা প্র াসক (সাবি যক) 

২.জমাঃ িাচরক মািমুদ 

উপপবরোলক, মাদক দ্রব্য বন ন্ত্রন অবধদপ্তর, 

বকচ ারগঞ্জ 

২০ ১০ ৩০  

 

 

 

 

 

 

 

১৫/১২/২০২০ ২. উপপবরোলচকর 

কার্ যাল , যুি উন্ন ন 

অবধদপ্তর, বকচ ারগঞ্জ 

১.জনাি মা রুকুর রিমান খাচলদ 

পুবল  সুপার, বকচ ারগঞ্জ 

২.জনাি তাবন া জামান 

জেপুটি জকা-অবে যচনটর,যুি প্রব ক্ষণ জকন্দ্র, 

বকচ ারগঞ্জ 

২৪ ০৬ ৩০ 

২ 

২৫/০১/২০২১ ১. আেবমতা ইউবন ন 

আনসার 

বভবেবপ যুি উন্ন ন ক্লাি, 

কটি াদী বকচ ারগঞ্জ 

১.জনাি জমাঃ আকাতারুচন্নছা  

উপচজলা বনি যািী অবফসার,কটি াদী, 

বকচ ারগঞ্জ। 

২২ ১৮ ৪০  

 

 

২৫/০১/২০২১ ২.অষ্টগবর া সরকারী 

প্রািবমক বিদ্যাল , 

কটি াদী, বকচ ারগঞ্জ 

১.জনাি জমাঃ আকাতারুচন্নছা  

উপচজলা বনি যািী অবফসার,কটি াদী, 

বকচ ারগঞ্জ। 

১৬ ২৪ ৪০ 

৩ 

২৮/১২/২০২০ ১.  মু্ভপুর সরাকারী 

প্রািবমক বিদ্যাল , ভভরি, 

বকচ ারগঞ্জ 

১.জনাি লূিনা ফারজানা 

উপচজলা বনি যািী অবফসার  

ভভরি, বকচ ারগঞ্জ 

২. জনাি জমাঃ জরাকন উবিন ভূঞা 

উপপবরোলক, যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, 

বকচ ারগঞ্জ 

২৫ ০০ ২৫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

০৬/০১/২০২১ ২. োঁদপুর, ভভরি, 

বকচ ারগঞ্জ 

১.জনাি লূিনা ফারজানা 

উপচজলা বনি যািী অবফসার  

ভভরি, বকচ ারগঞ্জ 

২. জনাি জমাঃ জরাকন উবিন ভূঞা 

উপপবরোলক, যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, 

বকচ ারগঞ্জ 

২৫ ০০ ২৫ 

 

 

 

 

 

 

৪ 

০৪/০১/২০২১ ১. িন্ধু মানি কল্যাণ যুি 

সংঘ, 

িাবলমপুর,িাবজতপুর, 

বক ারগঞ্জ 

১. জনাি দীবপ্তম ী জামান 

উপচজলা বনি যািী অবফসার, 

িাবজতপুর, বকচ ারগঞ্জ। 

 ২.জনাি জমাঃ জরাকন উবিন ভূঞা 

উপপবরোলক, যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, 

বকচ ারগঞ্জ 

১৮ ২২ ৪০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

০৫/০১/২০২১ ২. মবফজুর রিমান 

জরাকন উচ্চ বিদ্যাল , 

িাবজতপুর, বকচ ারগঞ্জ 

১. জনাি দীবপ্তম ী জামান 

উপচজলা বনি যািী অবফসার, 

িাবজতপুর, বকচ ারগঞ্জ। 

 ২.জনাি জমাঃ জরাকন উবিন ভূঞা 

উপপবরোলক, যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, জ ারগঞ্জ 

৩৫ ০৫ ৪০ 



৫ 

১০/১২/২০২০ ১. ভস দ আ রাফুল 

ইসলাম ১. ১. স্মৃবত 

বমলনা তন, সদর, 

বকচ ারগঞ্জ। 

১. জনাি জমাঃ জরাকন উবিন ভূঞা 

উপপবরোলক, যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, 

বকচ ারগঞ্জ। 

২. জনাি জমাঃ আব্দুল কাবদর বম া উপচজলা 

বনি যািী অবফসার, 

সদর, বকচ ারগঞ্জ। 

 ৩. জনাি তািবসনা নাজনীন, সিকারী 

পবরোলক, যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, বকচ ারগঞ্জ। 

১০ ১৫ ২৫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

০৩/০৩/২০২১ ২. ন্যা নাল আইবে াল 

স্কূল 

বনউটাউন, বকচ ারগঞ্জ। 

১. জনাি ফারজানা পারভীন 

উপপবরোলক, যুি উন্ন ন অবধদপ্তর 

বকচ ারগঞ্জ। 

২. জনাি জমাঃ আব্দুল কাবদর বম া 

উপচজলা বনি যািী অবফসার  

সদর, বকচ ারগঞ্জ।  

৩. জনাি আিদুল সাত্তার 

ভাইস জে ারম্যান, উপচজলা পবরষদ, সদর, 

বকচ ারঞ্জ। 

২৯ ২১ ৪০ 

 

 

 

 

 

 

 

৬ 

২৪/০১/২০২১ ১, আদমখারকাবে 

সরকারী প্রািবমক 

বিদ্যাল , কুবল ারের, 

বক ারগঞ্জ। 

১. জনাি রুিাই াৎ জফরচদৌসী 

উপচজলা বনি যািী অবফসার, কুবল ারের, 

বকচ ারগঞ্জ। 

২. জনাি জরাবজ পারভীন, ইউবেএফ, স্থানী  

সরকার,বিভাগ, কুবল ারের, বকচ ারগঞ্জ। 

১৫ ২৫ ৪০ 

 

 

 

 

 

 

 

০১/০২/২০২১ ২. ভপলারপুর সরকারী 

প্রািবমক বিদ্যাল , 

কুবল ারের, বকচ ারগঞ্জ 

১. জনাি রুিাই াৎ জফরচদৌসী 

উপচজলা বনি যািী অবফসার, কুবল ারের, 

বকচ ারগঞ্জ। 

২. জনাি জরাবজ পারভীন, ইউবেএফ, স্থানী  

সরকার,বিভাগ, কুবল ারের, বকচ ারগঞ্জ। 

০৮ ৩২ ৪০ 

 

 

 

 

৭ 

১৭/০১/২০২১ ১. উপচজলা পবরষদ 

বমলনা তন   

তাড়াইল, বকচ ারগঞ্জ 

১. জনাি জমাঃ তাচরক মািতুদ 

উপচজলা বনি যািী অবফসার, 

তাড়াইল, বকচ ারগঞ্জ। 

 ২. জনাি তািবসনা নাজনীন, সিকারী 

পবরোলক, যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, বকচ ারগঞ্জ। 

১৫ ১০ ২৫ 

 

 

 

 

 

 

 

১৩/০৬/২০২১ ২. অবফসাস ক্লাি   

তাড়াইল, বকচ ারগঞ্জ 

১. জনাি জমাঃ তাচরক মািতুদ 

উপচজলা বনি যািী অবফসার, 

তাড়াইল, বকচ ারগঞ্জ। 

 ২. জনাি জমাঃ আল আবমন 

উপচজলা সমাজ জসিা অবফসার, তাড়াইল, 

বকচ ারগঞ্জ। 

২০ ০৫ ২৫ 

 

 

 

 

৮ 

১৬/১১/২০২০ ১. উপচজলা পবরষদ িল 

রুম, জিাচসনপুর, 

বকচ ারগঞ্জ 

১. উপচজলা বনি যািী অবফসার, 

জিাচসনপুর, বকচ ারগঞ্জ। 

 ২. উপপবরোলক, যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, 

বকচ ারগঞ্জ। 

০৯ ১৬ ২৫ 

 

 

 

 

 

২৫/০১/২০২১ ২. িাজী আফতাি উবিন 

স্কুল 

জিাচসনপুর, বকচ ারগঞ্জ। 

১. উপচজলা বনি যািী অবফসার, 

জিাচসনপুর, বকচ ারগঞ্জ। 

 ২. উপপবরোলক, যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, 

বকচ ারগঞ্জ। 

০৭ ১৮ ২৫ 

 

 

 



৯ 

২৯/০৩/২০২১ ১. উপচজলা পবরষদ িল 

রুম কবরমগঞ্জ, 

বকচ ারগঞ্জ 

১. জনাি জমাঃ নাবসরুল ইসলাম খান 

উপচজলা জে ারম্যান  

কবরমগঞ্জ, বকচ ারগঞ্জ। 

২. জনাি জমাঃ আি বর াদ 

উপচজলা বনি যািী অবফসার কবরমগঞ্জ, 

বকচ ারগঞ্জ। 

৩. জনাি জমাঃ িান্নান জমাল্লা 

ভাইস জে ারম্যান, উপচজলা পবরষদ, 

কবরমগঞ্জ, বকচ ারগঞ্জ। 

২৫ ১৫ ৪০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৪/০৬/২০২১ ২. অবফসাস ক্লাি 

 কবরমগঞ্জ, বকচ ারগঞ্জ 

১. জনাি ফারজানা পারভীন 

উপপবরোলক 

যুি উন্ন ন অবধদপ্তর বকচ ারগঞ্জ। 

২. জনাি তািবসনা নাজনীন 

সিকারী পবরোলক 

যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, বকচ ারগঞ্জ। 

৩. িীর মুবক্তচর্াদ্ধা জনাি জমাঃ ইকিাল, 

কবরমগঞ্জ, বকচ ারগঞ্জ। 

০৯ ২৫ ৩৪ 

 

 

 

 

 

 

 

১০ 

২৮/১২/২০২০ ১. উপচজলা পবরষদ িল 

রুম  ইটনা, বকচ ারগঞ্জ  

১. জনাি জেৌধুরী কামরুল িাসান 

উপচজলা জে ারম্যান, ইটনা, বকচ ারগঞ্জ 

২. জনাি নাবফসা আক্তার 

উপচজলা বনি যািী অবফসার, ইটনা, 

বকচ ারগঞ্জ। 

৩. জনাি জমাঃ জরাকন উবিন ভূঞা 

উপপবরোলক, যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, 

বকচ ারগঞ্জ। 

০০ ৪০ ৪০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৪/০১/২০২১ ২. উপচজলা পবরষদ িল 

রুম  ইটনা, বকচ ারগঞ্জ 

১. জনাি নাবফসা আক্তার 

উপচজলা বনি যািী অবফসার, ইটনা, 

বকচ ারগঞ্জ। 

২. জনাি জমাঃ জরাকন উবিন ভূঞা 

উপপবরোলক, যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, 

বকচ ারগঞ্জ। 

৩.জনাি জমাঃ আিদুস সালাম 

উপচজলা মাধ্যবমক ব ক্ষা অবফস ইটনা, 

বকচ ারগঞ্জ। 

২৯ ১১ ৪০ 

১১ 

০৬/০১/২০২১ ১. মানি কল্যাণ যুি 

মবিলা সংস্থা, অস্টগ্রাম, 

বকচ ারগঞ্জ। 

১. জনাি জমাঃ জরাকন উবিন ভূঞা 

উপপবরোলক, যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, 

 বকচ ারগঞ্জ। 

২. জনাি জজে.এ সািাদাৎ জিাচসন 

উপচজলা যুি উন্ন ন কমকতযা 

সদর, বকচ ারগঞ্জ। 

০৫ ৩৫ ৪০  

 

 

 

 

 

 ১৩/০৬/২০২১ ২. রিানী িাংগালপাড়া, 

আবছ া  জিগচমর িাড়ী, 

অস্টগ্রাম, বকচ ারগঞ্জ। 

১. জনাি  বিদুল ইসলাম 

উপচজলা জে ারম্যান, অস্টগ্রাম, বকচ ারগঞ্জ। 

০৫ ৩৫ ৪০ 

১২ 

০৪/১১/২০২০ ১.জিাচসেী ইউবন ন 

পবরষদ, পাকুবে া, 

বকচ ারগঞ্জ 

১. জনাি জমাঃ জরাকন উবিন ভূঞা 

উপপবরোলক, যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, 

বকচ ারগঞ্জ। 

২৫ ১৫ ৪০  

 

 

০৪/১১/২০২০ ২.উত্তরা মচেল স্কুল 

মধ্যপাকুবে া, পাকুবে া, 

বকচ ারগঞ্জ। 

১. জনাি জমাঃ জরাকন উবিন ভূঞা 

উপপবরোলক, যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, 

বকচ ারগঞ্জ। 

২৫ ১৫ ৪০ 

১৩ 
২৪/১২/২০২০ ১.ষাইটধার সরকারী 

প্রািবমক বিদ্যাল , 

১. জনাি  ামছুিীন মুন্না 

উপচজলা জে ারম্যান,  

২৫ ০০ ২৫  

 



বনকলী, বকচ ারগঞ্জ বনকলী, বকচ ারগঞ্জ। 

২.জনাি জমাঃ জরাকন উবিন ভূঞা 

উপপবরোলক, যুি উন্ন ন অবধদপ্তর 

বকচ ারগঞ্জ। 

৩.জনাি োঃ জমাবিন িাই 

জভচটনারী সাজন, প্রাণী সম্পদ অবফস, বনকলী, 

বকচ ারগঞ্জ। 

 

 

 

 

 

০২/০৫/২০২১ ২.ষাইটধার সরকারী 

প্রািবমক বিদ্যাল , 

বনকলী, বকচ ারগঞ্জ  

১.জনাি ফারজানা পারভীন 

উপপবরোলক, যুি উন্ন ন অবধদপ্তর 

বকচ ারগঞ্জ। 

২.জনাি আ াজুল িক আ াজ 

ভাইস জে ারম্যান উপচজলা পবরষদ, বনকলী, 

বকচ ারগঞ্জ।  

৩. জনাি োঃ জমাবিন িাই 

জভচটনারী সাজন, প্রাণী সম্পদ অবফস, বনকলী, 

বকচ ারগঞ্জ। 

২২ ১৮ ৪০ 

১৪ 

০৩/০৬/২০২১ ১.মবিষার কাবে সরকারী 

প্রািবমক বিদ্যাল , 

বমঠামইন বকচ ারগঞ্জ 

১.জনাি ফারজানা পারভীন 

উপপবরোলক, যুি উন্ন ন অবধদপ্তর 

বকচ ারগঞ্জ। 

২১ ১৯ ৪০  

 

 

 

 

 

 

১০/০৬/২০২১ ২.উপচজলা বরচস যাস 

জসন্টার বমঠামইন, 

বকচ ারগঞ্জ 

১. জনাি আবছ া আলম 

উপচজলা জে ারম্যান, বমঠামইন, বকচ ারগঞ্জ। 

২.জনাি ফারজানা পারভীন 

উপপবরোলক, যুি উন্ন ন অবধদপ্তর 

বকচ ারগঞ্জ। 

২২ ১৮ ৪০ 

 
   

511 473 984 

 

 

০৩।  ‡Rjvi bvgt MvRxcyi| 

 

µt 
bs 

mfv 
Av‡qvR‡bi 
ZvwiL 

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  

01 15-12-20 knx` Avnmvb 
Djøvn gvóvi hye 
cÖwkÿY †K‡› ª̀i 
njiæg 

cÖavb AwZw_ Rbve †gvt AwKj DwÏb, ‡Rjv cÖvwY 
m¤ú` Kg©KZ©v, MvRxcyi| 

we‡kl AwZw_ Rbve nvwdRv AvBixb, mnKvix 
cwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, MvRxcyi| Rbve 
bvRgyj, mnKvix cwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, 
MvRxcyi| 

mfvcwZ Rbve ‡gvt nviæb Ai ikx` Lvb, 
DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, MvRxcyi| 

30 30 60  

02 01-04-21 knx` Avnmvb 
Djøvn gvóvi hye 
cÖwkÿY †K‡› ª̀i 
njiæg 

cÖavb AwZw_ Rbve †gvt Avãyj jwZd †gvjøv, 
cwiPvjK (cwiKíbv),hye Dbœqb Awa`ßi, XvKv| 
‡Rjv cÖvwY m¤ú` Kg©KZ©v,  MvRxcyi| we‡kl AwZw_ 
Rbve nvwdRv AvBixb, mnKvix cwiPvjK, hye Dbœqb 
Awa`ßi, MvRxcyi|Rbve bvRgyj, mnKvix cwiPvjK, 
hye Dbœqb Awa`ßi, MvRxcyi| mfvcwZ Rbve ‡gvt 

35 25 60  



nviæb Ai ikx` Lvb, DccwiPvjK, hye Dbœqb 
Awa`ßi, MvRxcyi| 

03 15-3-21 Dc‡Rjv 
njiæg,m`i, 
MvRxcyi| 

cÖavb AwZw_ Rbve GW. wibv cvifxb, Dc‡Rjv 
†Pqvig¨vb, m`i, MvRxcyi| we‡kl AwZw_  Rbve 
Avãyjøvn Avj RvwKi, Dc‡Rjv wbe©vnx Kg©KZ©v, m`i, 
MvRxcyi| Rbve nvwdRv AvBixb, mnKvix cwiPvjK, 
hye Dbœqb Awa`ßi, MvRxcyi| 

mfvcwZ Rbve ‡gvt gbmyiæj Bmjvg, Dc‡Rjv hye 
Dbœqb Kg©KZ©v, hye Dbœqb Awa`ßi, m`i, MvRxcyi| 

15 10 25  

04 11-4-21 Dc‡Rjv 
njiæg,m`i, 
MvRxcyi| 

cÖavb AwZw_ Rbve GW. wibv cvifxb, Dc‡Rjv 
†Pqvig¨vb, m`i, MvRxcyi| we‡kl AwZw_  Rbve 
Avãyjøvn Avj RvwKi, Dc‡Rjv wbe©vnx Kg©KZ©v, m`i, 
MvRxcyi| Av‡jvPKe„›`t  Rbve  wiqvR DwÏb, fvBm 
†Pqvig¨vb,m`I,MvRxcyi| Rbve †gvt gvRnviæj 
Bmjvg, mnt `ßi  m¤úv`K, evsjv‡`k AvIqvgxjxM, 
m`i, MvRxcyi| Rbve †gvt nv‡Zg Avjx, exi 
gyw³‡hv×v, mfvcwZ Rbve ‡gvt gbmyiæj Bmjvg, 
Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, hye Dbœqb Awa`ßi, 
m`i, MvRxcyi| 

10 15 25  

05 8-12-20 Dc‡Rjv 
wgjbvqZb, 
Kvwjqv‰Ki, 
MvRxcyi| 

cÖavb AwZw_ Rbve †gvt Kvgvj DwÏb wmK`vi, 
†Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi| 
Av‡jvPKe„›`t  Rbve †mwjg AvRv`,  fvBm 
†Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi| 
Rbve Aa¨vwcKv Rv‡q`v bvmwib, gwnjv fvBm 
†Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi| 
mfvcwZ Rbve ‡gvt gvmy`yi ingvb, Dc‡Rjv hye 
Dbœqb Kg©KZ©v, hye Dbœqb Awa`ßi, Kvwjqv‰Ki, 
MvRxcyi| 

20 10 30  

06 4-3-21 Dc‡Rjv 
wgjbvqZb, 
Kvwjqv‰Ki, 
MvRxcyi| 

cÖavb AwZw_ Rbve KvRx nvwdRyj Avwgb, Dc‡Rjv 
wbe©vnx Kg©KZ©v, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi| we‡kl AwZw_ 
Rbve bvmwib Aviv cymb, Rb¯̂v ’̄¨ cÖ‡KŠkjx 
Awa`ßi, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi| mfvcwZ Rbve ‡gvt 
gvmy`yi ingvb, Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, hye 
Dbœqb Awa`ßi, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi| 

20 10 30  

07 18-12-20 Dc‡Rjv cwil‡`i 
mfvKÿ,KvjxMÄ, 
MvRxcyi| 

cÖavb AwZw_ Rbve wmejx mvw`K, Dc‡Rjv wbe©vnx 
Awdmvi, KvjxMÄ, MvRxcyi| we‡kl AwZw_ Rbve 
‡gvt nviæb Ai ikx` Lvb, DccwiPvjK, hye Dbœqb 
Awa`ßi, MvRxcyi| Wv. AwfwRr `vm, AvevwmK 
†gwWK¨vj Awdmvi, ¯̂v ’̄¨ Kg‡cø·, KvjxMÄ, 
MvRxcyi| mfvcwZ Rbve ‡gvt Rwni DwÏb , Dc‡Rjv 
hye Dbœqb Kg©KZ©v, KvjxMÄ, MvRxcyi| 

14 16 30  

08 01-06-21 Dc‡Rjv cwil‡`i 
mfvKÿ,KvjxMÄ, 
MvRxcyi| 

cÖavb AwZw_ Rbve wmejx mvw`K, Dc‡Rjv wbe©vnx 
Awdmvi, KvjxMÄ, MvRxcyi| we‡kl AwZw_ Rbve 
‡gvt nviæb Ai ikx` Lvb, DccwiPvjK, hye Dbœqb 
Awa`ßi, MvRxcyi| mfvcwZ Rbve ‡gvt Rwni DwÏb 
, Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, KvjxMÄ, MvRxcyi| 

24 16 40  

09 14-12-20 Dc‡Rjv cwil` 
njiæg,Kvcvwmqv, 
MvRxcyi| 

cÖavb AwZw_ Rbve GW. †gvt AvgvbZ †nv‡mb Lvb, 
†Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, Kvcvwmqv, MvRxcyi| 
we‡kl AwZw_ Rbve Avmv`y¾vgvb Avmv`,fvBm 
†Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, Kvcvwmqv, MvRxcyi| 
Rbve iIkb Aviv, gwnjv fvBm †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv 
cwil` Kvcvwmqv, MvRxcyi | mfvcwZ Rbve ‡gvQvt 

15 25 40  



BmgZ Aviv , Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, Kvcvwmqv, 
MvRxcyi| 

10 16-03-21 Dc‡Rjv cwil` 
njiæg,Kvcvwmqv, 
MvRxcyi| 

cÖavb AwZw_ Rbve GW. †gvt AvgvbZ †nv‡mb Lvb, 
†Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, Kvcvwmqv, MvRxcyi| 
we‡kl AwZw_ Rbve Avmv`y¾vgvb Avmv`,fvBm 
†Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, Kvcvwmqv, MvRxcyi| 
Rbve iIkb Aviv, gwnjv fvBm †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv 
cwil` Kvcvwmqv, MvRxcyi | mfvcwZ Rbve ‡gvQvt 
BmgZ Aviv , Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, Kvcvwmqv, 
MvRxcyi| 

30 19 49  

11 15-2-21 Dc‡Rjv cwil` 
wgjbvqZb,kÖxcyi, 
MvRxcyi| 

cÖavb AwZw_ Rbve GW. †gvt mvgmyj Avjg, 
†Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, kÖxcyi, MvRxcyi| we‡kl 
AwZw_ Rbve Wv: †gvt †ivKzby¾vgvb, Dc‡Rjv cÖvwY 
m¤ú` Awdmvi, kÖxcyi, MvRxcyi| mfvcwZ Rbve 
Gm.Gg. Ievq ỳj evmvi , Dc‡Rjv hye Dbœqb 
Kg©KZ©v, kÖxcyi, MvRxcyi| 

15 10 25  

12 10-6-21 Dc‡Rjv 
AwWUwiqvg, 
kÖxcyi, MvRxcyi| 

cÖavb AwZw_ Rbve GW. †gvt mvgmyj Avjg, 
†Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, kÖxcyi, MvRxcyi| we‡kl 
AwZw_ Rbve gnvZve DwÏb, Dc‡Rjv fvBm 
†Pqvig¨vb, Rbve jyrdi ingvb, Dc‡Rjv gwnjv 
fvBm †Pqvig¨vb, kÖxcyi, MvRxcyi| mfvcwZ Rbve 
Zvmwjgv†gv Í̄vix, Dc‡Rjv wbesvnx Awdmvi, kÖxcyi, 
MvRxcyi| 

25 -- 25  

    253 186 439  

 

 

                                                                                                          
 
 
 
 

০৪। জনসচেতনতামূলক সভা : 
 

    জজলার নাম  : নারা ণগঞ্জ চুড়ান্ত 
 

ক্র: 

নং 

সভা আচ াজচনর    

      তাবরখ 

  সভা অনুষ্ঠাচনর স্থাচনর 

নাম 

        জজলা /উপচজলা 

                           সভার প্রধান অবতবি ও 

আচলােকবৃচের নাম 

   সভা  উপবস্থবতর সংখ্যা 

পুরুষ মবিলা জমাট 

 

 

 

 

০১ 

 

২৩/১২/২০২০ 

িলরুম,যুি ভিন, 

উপ-পবরোলচকর কার্ যাল ,  

যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, 

নারা ণগঞ্জ জজলা কার্ যাল  

১। প্রধান অবতবি জনাি জমাতাইন বিল্লাি, জজলা 

প্র াক,নারা ণগঞ্জ। 

২। বিচ ষ অবতবি জনাি বসরাজ উদ জদৌলা খান, জজলা তথ্য 

কম যকতযা, নারা ণগঞ্জ। 

৩। বিচ ষ অবতবি জনাি জমািাম্মদ সামছুল আলম, সিকারী 

পবরোলক, 

     জজলা মাদকদ্রব্য বন ন্ত্রণ অবধদপ্তর, নারা ণগঞ্জ। 

৪। সভাপবত জনাি এ,জক,এম  ািবর ার জরজা, উপ-পবরোলক, যুি 

উন্ন ন অবধদপ্তর, নারা ণগঞ্জ। 

৩৫ জন ২৫ জন ৬০ জন 

 

 

২৬/০১/২০২১ 

িলরুম,যুি ভিন, 

উপ-পবরোলচকর কার্ যাল ,  

যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, 

১। প্রধান অবতবি জনাি োঃ জমািাম্মদ ইমবত াজ, বসবভল 

সাজযন,নারা ণগঞ্জ। 

২। বিচ ষ অবতবি জনাি বসরাজ উদ জদৌলা খান, জজলা তথ্য 

৩৮ জন ২২ জন ৬০ জন 

 



নারা ণগঞ্জ জজলা কার্ যাল  কম যকতযা, নারা ণগঞ্জ। 

৩। বিচ ষ অবতবি জনাি এ,জক,এম জরাকসানুল ইসলাম, জেপুটি 

জকা-অবে যচনটর,যুি প্রব ক্ষণ জকন্দ্র, 

    যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, নারা ণগঞ্জ। 

৪। সভাপবত জনাি এ,জক,এম  ািবর ার জরজা, উপ-পবরোলক, যুি 

উন্ন ন অবধদপ্তর, নারা ণগঞ্জ। 

 

 

 

০২ 

১২/০১/২০২১ উপচজলা পবরষদ অবেচটাবর াম 

সদর, নারা ণগঞ্জ  

১। প্রধান অবতবি জনাি আবুল কালাম আজাদ বিশ্বাস, জে ারম্যান, 

উপচজলা পবরষদ, সদর,নারা ণগঞ্জ। 

২। বিচ ষ অবতবি জনাি এ,জক,এম  ািবর ার জরজা, উপ-

পবরোলক, যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, নারা ণগঞ্জ। 

৩। সভাপবত জনাি নাবিদা িাবরক, উপচজলা বনি যািী অবফসার, 

সদর, নারা ণগঞ্জ। 

১০ জন ১৫ জন ২৫ জন 

৩০/০৩/২০২১ উপচজলা পবরষদ অবেচটাবর াম 

সদর, নারা ণগঞ্জ  

১। প্রধান অবতবি জনাি আবুল কালাম আজাদ বিশ্বাস, জে ারম্যান, 

উপচজলা পবরষদ, সদর,নারা ণগঞ্জ। 

২। বিচ ষ অবতবি জনাি এ,জক,এম  ািবর ার জরজা, উপ-

পবরোলক, যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, নারা ণগঞ্জ। 

৩। সভাপবত জনাি নাবিদা িাবরক, উপচজলা বনি যািী অবফসার, 

সদর, নারা ণগঞ্জ। 

 

১০ জন ১৫ জন ২৫ জন 

 

০৩ 

২৬/০১/২০২১ ভিলারকাবে যুি সংঘ 

আড়াইিাজার, নারা ণগঞ্জ 

১। প্রধান অবতবি জনাি জমা: জসািাগ জিাচসন, উপচজলা বনি যািী 

অবফসার, আড়াইিাজার, নারা ণগঞ্জ। 

২। সভাপবত জনাি এ,জক,এম  ািবর ার জরজা, উপ-পবরোলক, যুি 

উন্ন ন অবধদপ্তর, নারা ণগঞ্জ। 

২০ জন ০৫ জন ২৫ জন 

১৫/০৩/২০২১ লক্ষীিরদী সমাজ উন্ন ন সংঘ 

আড়াইিাজার, নারা ণগঞ্জ 

১। প্রধান অবতবি জনাি জমা: জসািাগ জিাচসন, উপচজলা বনি যািী 

অবফসার, আড়াইিাজার, নারা ণগঞ্জ। 

২। সভাপবত জনাি এ,জক,এম  ািবর ার জরজা, উপ-পবরোলক, যুি 

উন্ন ন অবধদপ্তর, নারা ণগঞ্জ। 

১০ জন ১৫ জন ২৫ জন 

 

 

০৪ 

২৮/০১/২০২১ জসতু িেন পাঠ ালা েনপাড়া 

পুনি যাসন জকন্দ্র, রূপগঞ্জ, 

নারা ণগঞ্জ 

১। প্রধান অবতবি জনাি এ,জক,এম  ািবর ার জরজা, উপ-

পবরোলক, যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, নারা ণগঞ্জ। 

২। বিচ ষ অবতবি জনাি জমা: জসবলমুল ইসলাম,সিকারী 

পবরোলক, যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, নারা ণগঞ্জ। 

৩। সভাপবত জনাি ই.আ.ম মাসুদ মজুমদার,উপচজলা যুি উন্ন ন 

কম যকতযা,রূপগঞ্জ, নারা ণগঞ্জ। 

- ২৫ জন ২৫ জন 

৩০/০১/২০২১ োইরপাড়া, দাউদপুর, রূপগঞ্জ, 

নারা ণগঞ্জ 

১। প্রধান অবতবি জনাি জমা: আচনা ারুল ইসলাম সরকার, 

অবতবরক্ত সবেি, যুি ও ক্রীড়া মন্ত্রণাল ,     

   িাংলাচদ  সবেিাল , ঢাকা। 

২। বিচ ষ অবতবি জনাি এ,জক,এম  ািবর ার জরজা, উপ-

পবরোলক, যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, নারা ণগঞ্জ। 

৩। সভাপবত জনাি ই.আ.ম মাসুদ মজুমদার,উপচজলা যুি উন্ন ন 

কম যকতযা,রূপগঞ্জ, নারা ণগঞ্জ। 

- ২৫ জন ২৫ জন 

 

০৫ 

১৭/০২/২০২১ উপচজলা পবরষদ,িের, 

নারা ণগঞ্জ 

১। প্রধান অবতবি জনাি আব্দুর রব দ, জে ারম্যান,উপচজলা 

পবরষদ,িের, নারা ণগঞ্জ। 

২। বিচ ষ অবতবি জনাি শুক্লা সরকার, উপচজলা বনি যািী অবফসার, 

িের, নারা ণগঞ্জ। 

৪২ জন ২৩ জন ৬৩ জন 

২২/০৩/২০২১ িের ইউবন ন পবরষদ 

িের, নারা ণগঞ্জ 

১। প্রধান অবতবি জনাি এিসান উবিন আিচমদ, জে ারম্যান,িের 

ইউবন ন পবরষদ,িের, নারা ণগঞ্জ। 

২। বিচ ষ অবতবি জনাি জরচিনা আক্তার, উপচজলা মবিলা 

বিষ ক অবফসার, িের, নারা ণগঞ্জ। 

 

১৭ জন ৩৮ জন ৫৫ জন 

 



 

০৬ 

০২/০৩/২০২১ উপচজলা অবেচটাবর াম, 

জসানারগাঁ, নারা ণগঞ্জ 

১। প্রধান অবতবি জনাি এ,জক,এম  ািবর ার জরজা, উপ-

পবরোলক, যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, নারা ণগঞ্জ। 

২। সভাপবত জনাি এন,এম ই াবছনুল িাবিি তালুকদার,উপচজলা 

যুি উন্ন ন কম যকতযা,জসানারগাঁ, নারা ণগঞ্জ। 

১৮ ০৭ জন ২৫ জন 

০৩/০৩/২০২১ উপচজলা অবেচটাবর াম, 

জসানারগাঁ, নারা ণগঞ্জ 

১। প্রধান অবতবি জনাি এ,জক,এম  ািবর ার জরজা, উপ-

পবরোলক, যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, নারা ণগঞ্জ। 

২। সভাপবত জনাি এন,এম ই াবছনুল িাবিি তালুকদার,উপচজলা 

যুি উন্ন ন কম যকতযা,জসানারগাঁ, নারা ণগঞ্জ।    

১২ ১৩ জন ২৫ জন 
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০৫।, জজলার নামঃ-  নরবসংদী 

জুলাই-২০২০-জুন-২০২১ 

ক্রবমক 

নং 

সভা 

আচ াজচনর 

তাবরখ 

সভা অনুষ্ঠাচনর স্থাচনর নাম 

জজলা/উপচজলা 

সভার প্রধান অবতবি ও আচলােকবৃচের নাম সভা  উপবস্থবতর সংখ্যা মন্তব্য 

পুরুষ মবিলা জমাট 

১.১ ২৯/০৩/২০২১ জজলা কার্ যাল , যুউঅ, 

নরবসংদী 

জনাি কমল কুমার জঘাষ, অবতবরক্ত জজলা ম্যাবজচেট, 

জনাি জমাঃ নাজমুল িক, সিকারী পবরোলক, মাদক 

দ্রব্য বন ন্ত্রণ অবধদপ্তর, জসাি জমাঃ মবনরুল ইসলাম, 

জেপুটি জকা-অবে যচনটর, যুি প্রব ক্ষণ জকন্দ্র এিং জমাঃ 

আবুল জিাচসন, উপপবরোলক, যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, 

নরবসংদী। 

৪৩ 

জন 

১৭ 

জন 

৬০ 

জন 

 

১.২ ১৫/০৬/২০২১ জজলা কার্ যাল , যুউঅ, 

নরবসংদী 

জনাি জমাঃ মু বফকুর রিমান, অবতবরক্ত জজলা 

প্র াসক (সাবি যক), জনাি জমাঃ নাজমুল িক, সিকারী 

পবরোলক, মাদক দ্রব্য বন ন্ত্রণ অবধদপ্তর, জসাি জমাঃ 

মবনরুল ইসলাম, জেপুটি জকা-অবে যচনটর, যুি প্রব ক্ষণ 

জকন্দ্র এিং জমাঃ আবুল জিাচসন, উপপবরোলক, যুি 

উন্ন ন অবধদপ্তর, নরবসংদী। 

৩৭ 

জন 

২৩ 

জন 

৬০ 

জন 

 

২.১ ১৮/১১/২০২০ উপচজলা পবরষদ িল রুম, 

মচনািরদী, নরবসংদী। 

জনাি সাইফুল ইসলাম খান, জে ারম্যান উপচজলা 

পবরষদ, মচনািরদী এিং উপচজলা ভাইস জে ারম্যান, 

উপচজলা পবরষদ, মচনািরদী, নরবসংদী। 

১০ 

জন 

২৫ 

জন 

৩৫ 

জন 

 

২.২ ২৩/১১/২০২০ রসুলপুর, িাবতরবদ া, 

মচনািরদী, নরবসংদী। 

জনাি জমাঃ আমীর আলী, উপপবরোলক(ভারপ্রাপ্ত),  যুি 

উন্ন ন অবধদপ্তর, নরবসংদী এিং জনাি মািবুি আলম, 

উপচজলা যুি উন্ন ন অবফসার, মচনািরদী। 

১০ 

জন 

২৫ 

জন 

৩৫ 

জন 

 

৩.১ ২৭/১০/২০২০ গািতলী, পলা , নরবসংদী। জনাি জমাঃ আমীর আলী, উপপবরোলক, যুি উন্ন ন 

অবধদপ্তর, নরবসংদী এিং  াি জমাঃ আবরফুর রিমান, 

উপচজলা যুি উন্ন ন অবফসার, পলা । 

০৯ 

জন 

১৬ 

জন 

২৫ 

জন 

 

৩.২ ২৯/১০/২০২০ আত ীপাড়া, 

পলা ,নরবসংদী। 

জনাি জমাঃ সুলতান আিচমদ, সিকারী পবরোলক, যুি 

উন্ন ন অবধদপ্তর, নরবসংদী এিং  াি জমাঃ আবরফুর রিমান, 

উপচজলা যুি উন্ন ন অবফসার, পলা  

১০ 

জন 

১৫ 

জন 

২৫ 

জন 

 

৪.১ ০৯/১১/২০২০ বসবন র বসটিচজন কণ যার 

উপচজলা পবরষদ,  

ব িপুর, নরবসংদী। 

 

জনাি জমাঃ আমীর আলী, উপপবরোলক(ভারপ্রাপ্ত),  

জনাি জমাঃ সুলতান আিচমদ, সিকারী পবরোলক যুি 

উন্ন ন অবধদপ্তর, নরবসংদী, জনাি দীন জমািাম্মদ, 

উপবজলা পবরিার পবরকল্পনা অবফসার, ব িপুর এিং 

জনাি ব কদার মািমুদ জিাচসন, উপচজলা যুি উন্ন ন 

২০ 

জন 

০৫ 

জন 

২৫ 

জন 

 



অবফসার, ব িপুর, নরবসংদী। 

৪.২ ১০/১১/২০২০ উত্তর সাধারের সরকারী 

পািবমক বিদ্যাল , ব িপুর, 

নরবসংদী। 

জনাি জমাঃ আমীর আলী, উপপবরোলক(ভারপ্রাপ্ত),  

জনাি জমাঃ সুলতান আিচমদ, সিকারী পবরোলক যুি 

উন্ন ন অবধদপ্তর, নরবসংদী, জনাি মাবছউল গবন স্বপন, 

জে ারম্যান,সাধারের ইউবন ন পবরষদ, ব িপুর এিং 

জনাি ব কদার মািমুদ জিাচসন, উপচজলা যুি উন্ন ন 

অবফসার, ব িপুর, নরবসংদী। 

২০ 

জন 

০৫ 

জন 

২৫ 

জন 

 

৫.১ ১৯/১১/২০২০  উপচজলা পবরষদ িল রুম,  

রা পুরা, নরবসংদী। 

 

উপচজলা জে ারম্যান,উপচজলা বনি যািী অবফসার, জনাি 

জমাঃ আমীর আলী, উপপবরোলক ও জনাি জমাঃ 

সুলতান আিচমদ, সিকারী পবরোলক, যুি উন্ন ন 

অবধদপ্তর, নরবসংদী, উপচজলা সমাজ জসিা অবফসার, 

উপচজলা যুি উন্ন ন অবফসার রা পুরা। 

১৪ 

জন 

১১ জন ২৫ 

জন 

 

৫.২ ২২/১১/২০২০  রা পুরা প্রবতিবি বিদ্যাল , 

জলােনপুর,রা পুরা,নরবসংদী 

জনাি জমাঃ আমীর আলী, উপপবরোলক(ভারপ্রাপ্ত), ও 

জনাি জমাঃ সুলতান আিচমদ, সিকারী পবরোলক, যুি 

উন্ন ন অবধদপ্তর, নরবসংদী, মিাসবেি বপ,বেএস, জনাি 

প্রচফসর এ,জক,এম  বফকুল সলাম, যুি সংগঠক জনাি 

তাজুল ইসলাম, উপচজলা যুি উন্ন ন অবফসার রা পুরা, 

নরবসংদী। 

১৫ 

জন 

১০ 

জন 

২৫ 

জন 

 

৬.১ ০৩/০২/২০২১ রুরাল জিল্ি অগ যানাইচজ ন 

জিলাি, নরবসংদী। 

জমাঃ আবুল জিাচসন, উপপবরোলক, যুি উন্ন ন 

অবধদপ্তর, নরবসংদী, জনাি ইরফানুল িক ভুই া, 

জে ারম্যান, পাটুলী ইউবন ন পবরষদ,জিলাি, জনাি 

জমাঃ আচনা ার জিাচসন, সভাপবত, রুরাল জিল্ি 

অগ যানাইচজ ন জিলাি, নরবসংদী। 

২৫ 

জন 

- ২৫ 

জন 

 

৬.২ ০৪/০২/২০২১ জপাড়াবদ া উচ্চ বিদ্যাল , 

জিলাি, নরবসংদী। 

জনাি জমাঃ মবনরুজ্জামান ভুই া, উপচজলা পবরষদ 

জে ারম্যান(ভারপ্রাপ্ত), জিলাি, জনাি জমাঃ আবুল 

জিাচসন, উপপবরোলক, যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, নরবসংদী, 

জনাি জমাঃ ইউসুফ ভূঞা, উপচজলা যুি উন্ন ন 

অবফসার, জিলাি, নরবসংদী। 

২৫ 

জন 

- ২৫ 

জন 

 

৭.১ ২৪/১১/২০২০ গ্রাউক যুি সংগঠন কার্ যাল , 

সদর, নরবসংদী। 

জনাি তাছবলমা আক্তার, উপচজলা বনি যািী অবফসার, 

সদর, নরবসংদী, জনাি জমাঃ আমীর আলী, 

উপপবরোলক, যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, নরবসংদী 

০৭ 

জন 

১৮ 

জন 

২৫ 

জন 

 

৭.২ ০৮/০২/২০২১ উপচজলা পবরষদ িল রুম, 

সদর, নরবসংদী। 

জনাি তাছবলমা আক্তার, উপচজলা বনি যািী অবফসার, 

সদর, নরবসংদী, জমাঃ আবুল জিাচসন, উপপবরোলক, 

যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, নরবসংদী, 

০৭ 

জন 

১৮ 

জন 

২৫ 

জন 

 

    252 188 440  

 

 

 

২৮/০৬/২০২১ 

(জমাঃ আবুল জিাচসন) 

উপপবরোলক 

যুি উন্ন ন অবধদপ্তর,নরবসংদী।           

         

 

 

 

 

 



 

০৬। জজলার নাম:  রী তপুর।  

জুলাই-২০২০-জুন-২০২১            

ক্রমিক 

নং 
সভা 
আয় াজয়নর 

তামরখ 

সভা 
অনুষ্ঠায়নর 

স্থায়নর নাি 

জজলা/উপয়জলা 

সভার প্রধান অমতমি ও আয়লাচকয়ের নাি  সভা  উপমস্থমতর সংখযা  িন্তব্য  
পুরুষ  িমিলা  জিাট  

১  ১১/০১/২১  যুব্ প্রমিক্ষণ 

জকন্দ্র 

িরী তপুর 

১। জনাব্ তাজলু ইসলাি জচৌধুরী, অমতমরক্ত সমচব্,যুব্ ও ক্রীড়া 
িন্ত্রণাল ,  

২। জ নায়  জিাম   ম  ারকয়ভ ম  াসান, 

জজলামপ্রায়স,ম রীম পুর।  

৩।জ নায়  জিাম    আব্দুর রাজ্জায়  রপন, মউম পরচায়ল, 

ইসলাপয়ি   াউকমিন, ম রীম পুর।  

৩৫  ২৫  ৬০    

  

  

  

২  ২৪/০৩/২১  যুয় য়ভন,  

ম রীম পুর  

১।জ নায়  জিাম    ম  াপিি মজাকসন,অমপপরক্ত জজলা মপ্রায়স 

(সায়পয় ম  ),ম রীম পুর। ২।জ নায়  মজয়  জিাম    
নাপসরউমপন, মউম পরচায়ল (জ  ায়তা ন) ,যুয়  উন্ন ন 

অপধেপ্তর ,ঢায়  া।  

২৮  ৩২  ৬০    
  
  

৩  ১২/০১/২১  জ  ায়পরা 
মউয়কলা  

১।জ নায়  এ জজ এি মজাপস ার ,মউ ম পরচায়ল, যুয়  উন্ন ন 

অপধেপ্তর,  

ম রীম পুর।  

২। মউয়কলা পয়নাম  ীম  জ য়িম  া, জ  ায়পরা,ম রীম পুর।  

১০  ১৫  ২৫    
  
  

৪  ২৫/০১/২১  জ  ায়পরা 
মউয়কলা  

১।মউয়কলা জচ ারিযান, জ  ায়পরা,ম রীম পুর।  

২।মউয়কলা ভাইস জচ ারিযান,জ  ায়পরা,ম রীম পুর।  

৩। জচ ারিযান, জ  ায়পরা ইউপন ন ম পরষে, জ  ায়পরা, ম 
রীম পুর।  

১৩  ১২  ২৫    
  
  

৫  ১৯/১১/২১  নমড় া 
উপয়জলা 

১।জ নায়  এ জজ এি মজাপস ার ,মউ ম পরচায়ল ,যুয়  উন্ন ন 

অপধেপ্তর, ম রীম পরু।  

২।জ নায়  জিাম    জ  ািালউমপন, মসয়  াপর ম পরচায়ল, 

যুয়  উন্ন ন অপধেপ্তর, ম রী ংম পুর।  

১৪  ১১  ২৫    
  
  
  
  

৬  ২৫/০১/২১  নমড় া 
উপয়জলা 

১। মউয়কলা স্বাস্থয জ য়িম  া, নপড় া, ম রীম পুর।  

২। জ নায়  এ জজ এি মজাপস ার, মউ ম পরচায়ল, যয়ু  উন্ন ন 

অপধেপ্তর, ম রীমযপরু।  

১৬  ৯  ২৫    
  
  
  

৭  ০২/০৩/২১  জাাাগরনী 

যুচাসংঘ,   

জাাাগদী ,সদর  

১। জাাাচন আবুল বাাাকসম বাবাাাদার,বউচকলা জে ারম্যান, সদর, বা

রীব পুর।  

২।জানাচা মনদীবা গড়াই, বউচকলা পচনাবাাীবা অপ সার, সদর,বারীব পুর।  

২৫  ১৫  ৪০    

  

  

  

৮  ২৮/০৩/২১  জমাবন 

বাাাচরাল, 

জচেৌরঙ্গী ,সদর,  

বারীব পুর।  

১।জানাচা মনদীবা গড়াই, বউচকলা পচনাবাাীবা অপ সার, সদর, বারীব পুর।  

২।জানাচা এ জজ এম বজাপস ার বউ বাপরোচল, যুচা উন্ন ন অপধদপ্তর, বা

রীব পুর।  

৩০  ১০  ৪০    

  

  

  

৯  ০৪/০৪/২১  কুোবইবপ 

ইউপন ন  

বাপরষদ, 

জগাসাইবরাট  

১। জানাচা এ জজ এম বজাপস ার বউ বাপরোচল, যুচা উন্ন ন অপধদপ্তর, বা

রীব পুর।  

২। জানাচা  াাবকমা নাবপ ান, মবপলা জপষচ  জাচমবাাাবা, জগাসাইবরাট। 

৩। জানাচা নাপসর উবপন বস্বন, জে ারম্যান, ইউপন ন বাপরষদ, কুোবইবপ, 

জগাসাইবরাট।  

২০  ০৫  ২৫    

  

  

  

  



১০  ০৮/০৪/২১  উপচজলা 

পবরষদ িল রুম 

জভদরগঞ্জ  

১। জানাচা বাাানপভর  আল নাপস , বউচকলা পচনাবাাীবা অপ সার, 

জভদরগঞ্জ।  

২।জানাচা ই বকচাাার অঅলম জচেৌ:, বউচকলা সচমা  জাচমবাাাবা, 

জভদরগঞ্জ।  

১৫  ১০  ২৫    

  

  

  

১১  ০৬/০৬/২১  গরীচকরের 

মাধ্যপচম  উচ্চ 

জপ:,  

জগাসাইরিাট 

১।জানাচা এ জজ এম বজাপস ার বউ বাপরোচল, যুচা উন্ন ন অপধদপ্তর,  

বারীব পুর।  

২। জানাচা আলমগীর বজাসাইন, বউচকলা পচনাবাাীবা অপ সার,  

জগাসাইবরাট। ৩। জানাচা জমা: বাাামীম বআকম্মদ, প্রধান বপচক্ষ, 

গরীচকরের মাধ্যপচম উচ্চ জপ:, জগাসাইবরাট।  

০৮  ১৭  ২৫    

  

  

  

  

১২  ০৯/০৬/২১  েরোচাাা উচ্চ 

জপদ্যাল , 

জভদরগঞ্জ  

১।জানাচা এ জজ এম বজাপস ার বউ বাপরোচল, যুচা উন্ন ন অপধদপ্তর,  

বারীব পুর।  

২।জানাচা জমা: সাইদুর বরমান, প্রভাচষ, আলী জচরা সর: জাকচল, 

জভদরগঞ্জ  

        

  

  

  

১৩  22/03/21  Awdmvm© K¬ve  
WvgyW¨v  
,kixqZcyi  

1| DccwiPvjK,hye Dbœqb Awa`ßi,kixqZcyi|  
2| Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi,WvgyW¨v,kixqZcyi|  

31  09  40    
  
  
  
  

১৪  31/3/21  Awdmvm© K¬ve  
WvgyW¨v  
,kixqZcyi  

1|Dc‡Rjv †Pqvig¨vb,WvgyW¨v,kixqZcyi|  
2|DccwiPvjK,hye Dbœqb Awa`ßi,kixqZcyi|  

22  18  40    
  
  
  
  

        

০৭। ‡Rjvi bvg: gv`vixcyi| 

µt 
bs 

mfv 
Av‡qvR‡bi 

ZvwiL 

mfv Abyôv‡bi 
’̄v‡bi bvg 

†Rjv/Dc‡Rjv 

mfvi cÖavb AwZwL I Av‡jvPKe„‡›`i bvg mfvq Dcw¯’wZi msL¨v gšÍe¨ 

    cyiæl gwnjv ‡gvU  

01 19/05/21 

10/06/21 

DccwiPvj‡Ki 
Kvh©vj‡qi 
Kvh©vjq, hye 
feb 

gv`vixcyi| 

01| Rbve G. Gm.Gg. gCb~j Avn&mvb 
DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, gv`vixcyi| 

02| Rbve gwkûi ingvb L›`Kvi, mnKvix 
cwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, gv`vixcyi| 

45 45 90 02 wU 

02 
23/12/20 wkePi 

Dc‡Rjvi 
gvwbKcyi m.cÖv. 
we`¨vjq 

01| Rbve gwkûi ingvb L›`Kvi, DccwiPvjK 
(fvicÖvß), hye Dbœqb Awa`ßi, gv`vixcyi| 

02| Rbve, Gg iwKeyj nvmvb, mnKvix 
Kwgkbvi(f~wg), wkePi, gv`vixcyi|  

GQvov ’̄vbxq RbcÖwZwbwa I ivR‰bwZK 
†bZ…e„›`| 

25 15 40 01wU 
e¨vP 

03 15/02/21 
23/02/21 

iv‰Ri 
Dc‡Rjvi 

01| Rbve G.Gm.Gg gCb~j Avn&mvb, 
DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, gv`vixcyi| 

31 19 50  02wU 
e¨vP 



Dc‡Rjv cwil` 
mfv Kÿ 

02| Rbve †gvt Avwbmy¾vgvb, Dc‡Rjv wbe©vnx 
Awdmvi| 
03| Rbve †gvt gwkûi ingvb L›`Kvi, 
mnKvix cwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, 
gv`vixcyi|  
04| Rbve †kL †gvt dRjyj nK eveyj, fvBm 
†Pqvig¨vb, iv‰Ri Dc‡Rjv cwil`, gv`vixcyi| 
05| Rbve †mwjbv †gv Í̄dv, gwnjv fvBm 
‡Phvig¨vb, iv‰Ri Dc‡Rjv cwil`, gv`vixcyi| 
06| Rbve Wvt mvBdzj Bmjvg, †gwW‡Kj 
Awdmvi, iv‰Ri| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 
 

01/06/21 

 

 

 

 
07/06/21 

KvjwKwb 
Dc‡Rjvi 
Dc‡Rjv cwil` 
mfvKÿ 
KvjwKwb, 
gv`vixcyi|   

 
KvjwKwb 
Dc‡Rjvi 
Pi‡`ŠjZLvb 
BDwbqb 
cwil`, 
KvjwKwb, 
gv`vixcyi|   

01| Rbve G.Gm.Gg gCb~j Avn&mvb, Dc-
cwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, gv`vixcyi| 

2| Rbve †gvt, েমেহদী nvmvb Dc‡Rjv 

wbe©vnx Awdmvi ,KvjwKwb, gv`vixcyi|   

GQvov ’̄vbxq RbcÖwZwbwa I ivR‰bwZK 
†bZ…e„›`| 
01| Rbve G.Gm.Gg gCb~j Avn&mvb, Dc-
cwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, gv`vixcyi| 
2| Rbve †gvt, জমিদী nvmvb Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdmvi ,KvjwKwb, gv`vixcyi|   

GQvov ’̄vbxq RbcÖwZwbwa I ivR‰bwZK 
†bZ…e„›`| 

50 00 50 02wU 
e¨vP 

    151 79 230  

 

AvZ¥Kg© msµvšÍ cÖgvbK t 

r 

µwgK 
bs 

Kvh©vj‡qi bvg cyiæl gwnjv ‡gvU gšÍe¨ 

01 gv`vixcyi †Rjv Kvh©vjq 90 40 130  

02 gv`vixcyi m`i Dc‡Rjv 52 52 104  

03 KvjwKwb Dc‡Rjv 24 27 51  

04 iv‰Ri Dc‡Rjv 60 51 111  

05 wkePi 57 27 84  



                         ‡gvU 283 197 480  

Rbm‡PZbZvg~jK mfv, Ryb,2021,  

০৮। ‡Rjvi bvgt †MvcvjMÄ 

 

µg
t bs 

mfv Av‡qvR‡bi 
ZvwiL 

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  

01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 
 
 
 
 
 
 
 

06/06/2021 wLªt 
n‡Z 
08/06/2021 wLªt 
ch©šÍ 03 w`b 
 
 
 
 
 
 

14/06/2021 wLªt 
     n‡Z 
16/06/2021 wLªt 
ch©šÍ 03 w`b 

1. DccwiPvj‡Ki Kvh©vjq 
   hye Dbœqb Awa`ßi 
   †MvcvjMÄ| 
 
 
 
 
 
 
ÑHÑ 
 
 
 
 
 
 
 

 

1) cÖavb AwZw_t Rbve †gvt BwjqvQzi ingvb,   
    AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K),†MvcvjMÄ|   
2) we‡kl AwZw_t (K) Rbve †gvnv¤§` Avwid    
    †nv‡mb, DccwiPvjK,†Rjv mgvR‡mev  
    Awa`ßi,†MvcvjMÄ| 
(L) Rbve †gvt AvjZvd †nv‡mb, DccwiPvjK,†Rjv   
     gwnjv welqK Awa`ßi, †MvcvjMÄ| 
 

1) cÖavb AwZw_t t Rbve †gvt kwdKzj Bmjvg,  
    AwZwi³†Rjv g¨vwR‡÷ªU,†MvcvjMÄ| 
2) we‡kl AwZw_t (K) Rbve †gvnv¤§` Avwid  
    †nv‡mb, DccwiPvjK,†Rjv mgvR‡mev  
    Awa`ßi,†MvcvjMÄ| 
(L)  Rbve †gvt AvjZvd †nv‡mb,  
      DccwiPvjK,†Rjv gwnjv welqK Awa`ßi,   
      †MvcvjMÄ| 

06 54 60 02wU 
e¨vP 

01 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 

15/06/2021 wLt 
 
 
 
 
 
 
 
 

16/06/2021 wLt 
 
 
 
 
 
 
 

1. DccwiPvj‡Ki Kvh©vjq 
    hye Dbœqb Awa`ßi 
    †MvcvjMÄ| 
 
 
 
 
 
 

ÑHÑ 
 
 
 
 
 
 
 

1) cÖavb AwZw_t Rbve †gvt BwjqvQzi ingvb,  
    AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K),†MvcvjMÄ|   
2) we‡kl AwZw_t (K)  Rbve †gvnv¤§` Avwid  
    †nv‡mb, DccwiPvjK,†Rjv mgvR‡mev   
    Awa`ßi,†MvcvjMÄ| 
(L) Rbve †gvt AvjZvd †nv‡mb, DccwiPvjK,†Rjv   
     gwnjv welqK Awa`ßi, †MvcvjMÄ| 
 

 
1) cÖavb AwZw_t Rbve †gvt kwdKzj Bmjvg,   
    AwZwi³†Rjv g¨vwR‡÷ªU,†MvcvjMÄ| 
 

2) we‡kl AwZw_t (K) Rbve †gvnv¤§` Avwid   
    †nv‡mb, DccwiPvjK,†Rjv mgvR‡mev   
    Awa`ßi,†MvcvjMÄ| 
(L) Rbve †gvt AvjZvd †nv‡mb, DccwiPvjK,†Rjv   
     gwnjv welqK Awa`ßi, †MvcvjMÄ| 

40 80 120 02 
wU 
e¨vP 

02 12/01/2021 wLªt 
 
 
 
 
 
 
 
07/02/2021 wLªt 

1. ‡MvcvjMÄ m`i,  
Dc‡Rjv cwil` 
wgjbvqZb, 
‡MvcvjMÄ m`i,  
MvcvjMÄ 
 
 
 
2.      ÑHÑ 
 

1) cÖavb AwZw_t Rbve †kL jyrdi ingvb ev”Pz,    
    †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, †MvcvjMÄ m`i,     
    †MvcvjMÄ| 
2)  we‡kl AwZw_t Rbve ‡kL kvn †gvt dwi`,   
    DccwiPvjK (fvicÖvß) , hye  Dbœqb Awa`ßi,   
    ‡MvcvjMÄ| 
3) mfvcwZt Rbve †gvt mvqv` DwÏb Avn‡¤§`, Dc‡Rjv 
hye Dbœqb Kg©KZ©v, †MvcvjMÄ m`i, †MvcvjMÄ| 
ÑHÑ 
  

30 20 50 02wU 
e¨vP 



03 11/03/2021 wLªt 
 
 
 
 
 
13/03/2021 wLªt 

1.UysMxcvov, 
Dc‡Rjv cwil` 
m‡¤§jb Kÿ, 
UysMxcvov , 
†MvcvjMÄ 
 

2.     ÑHÑ 

1) cÖavb AwZw_t Rbve ‡gvt †mvjvqgvb wek¦vm,  
    †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, Uz„w½cvov, †MvcvjMÄ 
2) mfvcwZt Rbve G,‡K,Gg †n`v‡qZzj Bmjvg,  
    Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, Uz„w½cvov, †MvcvjMÄ 
3) we‡kl AwZw_t Rbve gynv¤§` wgRvbyi ingvb 
    DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, ‡MvcvjMÄ| 
ÑHÑ 

30 20 50 02wU 
e¨vP 

04 11/11/2020 wLªt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14/12/2020 wLªt 

1. ‡KvUvjxcvov, 
RvwVqv ỳM©v gw›`i, 
‡KvUvjxcvov, 
‡MvcvjMÄ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Dc‡Rjv cwil` 
m‡¤§jb Kÿ, 
‡KvUvjxcvov, , 
†MvcvjMÄ 

1) cÖavb AwZw_t Rbve jÿ¥x ivbx miKvi, gwnjA fvBm    
    †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, Uz„w½cvov, †MvcvjMÄ 
2) we‡kl AwZw_t Rbve cÖkvšÍ miKvi, Dc‡Rjv  
    wmwbqi grm¨ Kg©KZ©v, ‡KvUvjxcvov, †MvcvjMÄ| 
3) Rbve ivwKeyj nvmvb (ïf),  
   Dc‡Rjv mgvR †mev Kg©KZ©v, ‡KvUvjxcvov, 
†MvcvjMÄ| 
4) Rbve kÖxgqx evKPx, Dc‡Rjv gwnYjv welqK   
    Kg©KZ©v, ‡KvUvjxcvov, †MvcvjMÄ| 
5) Rbve LvBiæj Bmjvg, Dc‡Rjv wbe©vPb Kg©KZ©v,   
    ‡KvUvjxcvov, †MvcvjMÄ| 
6) Rbve †gvt Rwmg DwÏb GKv‡WwgK mycvifvBRvi,      
    ‡KvUvjxcvov, †MvcvjMÄ| 
7) mfvcwZt Rbve cÖkvšÍ Kzgvi ev‰o, Dc‡Rjv hye   
     Dbœqb Kg©KZ©v, †KvUvjxvov, †MvcvjMÄ|  
 
ÑHÑ 

31 19 50 02wU 
e¨vP 

05 23/11/2020 wLªt 
 
 
 
 
  
10/06/2021 wLªt 

1.gyKmy`cyi, 
eûMÖvg wcwm D”P 
we`¨vjq, MÖvg+‡cvt-
eûMÖvg, gyKzm`cyi, 
†MvcvjMÄ 
 
2. ûgvBiv hye gwnjv   
   Dbœqb mwgwZ, 
gyKzm`cyi, †MvcvjMÄ 
 
 
 

1) cÖavb AwZw_t Rbve †gvt Kwei wgqv, †Pqvig¨vb,  
    Dc‡Rjv cwil`, gyKzm`yi, †MvcvjMÄ| 
2) we‡kl AwZw_t Rbve mygbv wekvevm,  
    Dc‡Rjv mgevq Awdmvi, gyKzm`yi, †MvcvjMÄ| 
 
 

1) cÖavb AwZw_t Rbve †gvt Kwei wgqv, †Pqvig¨vb,  
    Dc‡Rjv cwil`, gyKzm`yi, †MvcvjMÄ| 
2) mfvcwZt Rbve ‡Rvev‡qi ingvb iv‡k`,  
Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, gyKmy`cyi, †MvcvjMÄ 
3) Av‡jvPKt Rbve †gvt mvB ỳi ingvb, Dc‡Rjv hye 
Dbœqb Kg©KZ©v, gyKzm`yi, †MvcvjMÄ| 

18 62 80  

06 23/03/2021 wLªt 
 
 
 
 
 
 
 
 

05/04/2021 wLªt 

1.Kvwkqvbx 
Dc‡Rjv cwil` m‡¤§jb 
Kÿ, Kvwkqvbx, 
†MvcvjMÄ 
 
 
 
 
2. .Kvwkqvbx 
Dc‡Rjv cwil` m‡¤§jb 
Kÿ, Kvwkqvbx, 
†MvcvjMÄ 
 
 

1) cÖavb AwZw_t Rbve gynv¤§` wgRvbyi ingvb 
    DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, ‡MvcvjMÄ| 
2) mfvcwZt Rbve †gvt RvwKi †nv‡mb,  
    Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, Kvwkqvbx, ‡MvcvjMÄ|  
3) we‡kl AwZw_t Rbve Gg,Gg, Iqvwn ỳ¾vgvb,  
    Dc‡Rjv mgvR †mev Awdmvi, Kvwkqvbx,   
    †MvcvjMÄ| 
  

1) cÖavb AwZw_t Rbve i_x› ª̀ bv_ ivq,  
   Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, Kvwkqvbx, †MvcvjMÄ 
2) mfvcwZt Rbve †gvt RvwKi †nv‡mb,  
    Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, Kvwkqvbx, ‡MvcvjMÄ| 
3) we‡kl AwZw_t Rbve†gvt mvqv` DwÏb Avn‡¤§`,  
    mnKvix  cwiPvjK (At `vt), hye Dbœqb Awa`ßi,    
    ‡MvcvjMÄ| 

35 15 50 02wU 
e¨vP 

 me©‡gvU=   206 279 485  

 



০৯। জজলার নাম : রাজিাড়ী | চুড়ান্ত 

ক্রঃনং সভা 

আচ াজচনর 

তাবরখ 

সভা অনুষ্ঠাচনর 

স্থাচনর নাম 

জজলা/ উপচজলা 

সভার প্রধান অবতবি 

ও আচলােক বৃচের নাম 

সভা  উপবস্থবতর সংখ্যা মন্তব্য 

    পুরুষ মবিলা জমাট  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ ২৮/০১/২০২১ সচম্মলন কক্ষ, যুি প্রব ক্ষণ 

জকন্দ্র, রাজিাড়ী 

জনাি জমাঃ সালাি উবিন, অবতবরক্ত পুবল  সুপার(অপরাধ), 

রাজিাড়ী 

জনাি জমাঃ তানভীর জিাচসন, সিকারী পবরোলক, মাদক দ্রব্য 

বন ন্ত্রন অবধদপ্তর, রাজিাড়ী | 

জনাি জমাঃ সািাবুবিন, বেবে , ইসলাবমক ফাউচে ন, রাজিাড়ী | 

৫২ জন ০৮ জন ৬০ 

জন 

 

০২ ৩১/০১/২০২১ সচম্মলন কক্ষ, যুি প্রব ক্ষণ 

জকন্দ্র, রাজিাড়ী 

জনাি জ খ  রীফ উজ জামান ,অবতবরক্ত পুবল  সুপার, রাজিাড়ী 

সদর সাচকযল, রাজিাড়ী | 

জনাি জমাঃ তানভীর জিাচসন, সিকারী পবরোলক, মাদক দ্রব্য 

বন ন্ত্রন অবধদপ্তর, রাজিাড়ী  

জনাি জমাঃ সািাবুবিন, বেবে , ইসলাবমক ফাউচে ন, রাজিাড়ী |  

৪১ জন ১৯ জন ৬০ 

জন 

 

০৩ ২৪/১১/২০২০ উপচজলা অবেচটাবর াম, 

সদর,রাজিাড়ী 

জে ারম্যান,উপচজলা পবরষদ, সদর, রাজিাড়ী 

উপ-পবরোলক,যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, রাজিাড়ী  

--- ২৫ জন ২৫ 

জন 

 

০৪ ২৫/১১/২০২০ উপচজলা অবেচটাবর াম, 

সদর,রাজিাড়ী 

জে ারম্যান,উপচজলা পবরষদ, সদর, রাজিাড়ী 

উপ-পবরোলক,যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, রাজিাড়ী  

০৯ জন ১৬ জন ২৫ 

জন 

 

০৫ ২৮/১২/২০২০ উপচজলা পবরষদ িলরুম, 

পাং া 

জনাি জমাঃ ফবরদ িাসান ওদুদ, জে ারম্যান, উপচজলা 

পবরষদ,পাং া 

জনাি োঃ বজ াউল জিাচসন, উপচজলা স্বাস্থয ও পবরিার 

পবরকল্পনা কম যকতযা, পাং া 

০২ জন ২৩ জন ২৫ 

জন 

 

০৬ ৩০/১২/২০২০ উপচজলা পবরষদ িলরুম, 

পাং া 

জনাি জমািাম্মদ আলী, উপচজলা বনি যািী অবফসার,পাং া 

োঃ ান মুিাম্মদ ইরান, জমবেচকল অবফসার, স্বাস্থয কমচেক্স, 

পাং া 

০৩ জন ২২ জন ২৫ 

জন 

 

০৭ ২২/১২/২০২০ উপচজলা পবরষদ িলরুম, 

জগা ালে 

জে ারম্যান, উপচজলা পবরষদ, জগা ালে, রাজিাড়ী 

উপ-পবরোলক, যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, রাজিাড়ী 

২৫ জন --- ২৫ 

জন 

 

০৮ ২৩/১২/২০২০ উপচজলা পবরষদ িলরুম, 

জগা ালে 

উপচজলা বনি যািী অবফসার, জগা ালে, রাজিাড়ী | 

উপ-পবরোলক, যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, রাজিাড়ী | 

---- ২৫ জন ২৫ 

জন 

 

০৯ ২৭/০১/২০২১ উপচজলা পবরষদ িলরুম, 

িাবল াকাবে 

জে ারম্যান, উপচজলা পবরষদ, িাবল াকাবে, রাজিাড়ী 

উপচজলা বনি যািী অবফসার,িাবল াকাবে, রাজিাড়ী | 

স্বাস্থয ও পবরিার পবরকল্পনা কম যকতযা, িাবল াকাবে, রাজিাড়ী | 

জনাি জগৌতম েন্দ্র জদ, সিকারী পবরোলক, যুি উন্ন ন, রাজিাড়ী 

১০ জন ১৫জন ২৫ 

জন 

 

১০ ২৮/০১/২০২১ উপচজলা পবরষদ িলরুম, 

িাবল াকাবে 

উপচজলা বনি যািী অবফসার, িাবল াকাবে, রাজিাড়ী | 

স্বাস্থয ও পবরিার পবরকল্পনা কম যকতযা, িাবল াকাবে, রাজিাড়ী | 

০৫জন ২০জন ২৫ 

জন 

 

১১ ১২/০৪/২০২১ স্বপ্ন যুি উন্ন ন ফাউচে ন 

খাগজানা, জিা াবল া, 

কালুখালী 

জ খ নুরুল আলম, উপচজলা বনি যািী অবফসার, কালুখালী, 

রাজিাড়ী 

জগৌতম েন্দ্র জদ, সিকারী পবরোলক, যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, 

রাজিাড়ী 

২৫ জন ০ ২৫ 

জন 

 

১২ ২৭/০৫/২০২১ গাবিমারা যুি ও ক্রীড়া সংঘ 

মদাপুর, কালুখালী 

জ খ নুরুল আলম, উপচজলা বনি যািী অবফসার, কালুখালী, 

রাজিাড়ী 

জমাঃ আতাউর রিমান, উপ-পবরোলক, যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, 

রাজিাড়ী 

২২ জন ০৩ জন ২৫ 

জন 

 

    287 203 490  

 

 

 

 

 

 

 

 



১০। জেলার নাম-মাবনকগঞ্জ চুড়ান্ত 

ক্রঃ 

নং 

সভা 

আচ াজচনর 

তাবরখ 

সভা অনুষ্ঠাচনর 

স্থাচনর নাম 

জজলা/উপচজলা 

সভার প্রধান অবতবি ও আচলােক বৃচের নাম সভা  উপবস্থবতর 

সংখ্যা 

মন্তব্য 

পুরুষ মবি

লা 

জমাট 

০১ ০২/১১/২০২০ 

১ম 

উপপবরোলচকর 

কার্ যাল , 

মাবনকগঞ্জ। 

০১। জনাি বরফাত রিমান  ামীম  

      পুবল  সুপার, মাবনকগঞ্জ।  

০২। জনাি জমাঃ আঃ িাই বমলটন 

      অবতবরক্ত জজলা ম্যাবজচেট,মাবনকগঞ্জ। 

০৩। জনাি জমাঃ রবফকুল ইসলাম, সিকারী 

পবরোলক, মাদকদ্রব্য বন ন্ত্রণ অবধদপ্তর, 

মাবনকগঞ্জ।  

০৪। জনাি জমাঃ আবুল জিাচসন, 

উপপবরোলক,যুউঅ, মাবনকগঞ্জ 

২০ ১০ ৩০  

 ১৭/০২/২০২১ 

২  ব্যাে 

উপপবরোলচকর 

কার্ যাল , 

মাবনকগঞ্জ।  

০১। জনাি এস এম জফরচদৌস,জজলা 

প্র াসক,মাবনকগঞ্জ 

০২। জনাি অলকা প্রভা জদ, উপপবরোলক, যুউঅ 

০৩। জনাি জমাঃ জতৌবিবুর রিমান,সিকারী 

পবরোলক 

০৪। জনাি েঃ এস এম রবিউল িাসান, জেপুটি 

জকা-অবেচনটর,যুি প্রব ক্ষণ জকন্দ্র, মাবনকগঞ্জ। 

০৫। জনাি রাবজি কান্ত জগাস্বামী, ইন্সচপক্টর, 

জপৌরসভা  

২২ ০৮ ৩০  

০২ ২২/১২/২০২০ 

১ম ব্যাে 

রামকান্তপুর সঃ প্রাঃ 

বিদ্যা,বঘওর, 

মাবনকগঞ্জ 

০১। জনাি জমাঃ আবুল জিাচসন, উপপবরোলক, 

যুউঅ 

০২। জনাি আঃ মান্নান, উপচজলা সমাজচসিা 

কম যকতযা 

০৩। জনাি জমাঃ িাবিবুল ইসলাম, প্রাবণসম্পদ 

কম যকতযা 

০৪। জনাি জমাঃ এমরান জিাচসন, উপচজলা 

যুউঅক 

২৫ ১৫ ৪০  

 ১৯/০১/২০২১ 

২  ব্যাে 

জগালাপনগর সঃ প্রাঃ 

বিদ্যাঃ বঘওর, 

০১। জনাি জমাঃ আবুল জিাচসন, উপপবরোলক, 

যুউঅ 

০২। জনাি আঃ মান্নান, উপচজলা সমাজচসিা 

কম যকতযা 

০৩। জনাি জমাঃ িাবিবুল ইসলাম, প্রাবণসম্পদ 

কম যকতযা 

০৪। জনাি জমাঃ এমরান জিাচসন, উপচজলা 

যুউঅক  

১৩ ২৭ ৪০  

০৩ ০৬/০১/২০২১ 

১ম ব্যাে 

এম,এ,রাজ্জাক 

আদ য উচ্চ 

বিদ্যাঃ,িবররামপুর 

০১। জনাি জদও ান সাইদুর রিমান,উপচজলা  

      জে ারম্যান, িবররামপুর।  

০২। জনাি জমাঃ সাইফুল ইসলাম, উপচজলা 

বনি যািী  অবফসার, িবররামপুর 

২০ ২০ ৪০  

 ১১/০১/২০২১  এম,এ,রাজ্জাক ০১। জনাি জমাঃ আবুল জিাচসন, উপপবরোলক, ২০ ২০ ৪০  



২  ব্যাে আদ য  উচ্চ 

বিদ্যাঃ,িবররামপুর 

যুউঅ  

০২। জনাি েঃ এস এম রবিউল িাসান, জেপুটি 

জকাঅবেচনটর, যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, মাবনকগঞ্জ। 

০৪ ২০/১২/২০২০ 

১ম ব্যাে 

িাড়াবদ া উচ্চ 

বিদ্যাল  

উিলী,ব িাল  

০১। জনাি জমাঃ আবুল জিাচসন, উপপবরোলক, 

যুউঅ  

০২। োঃ জমাঃ জমচিদী িাসান,উপচজলা 

প্রাবণসম্পদ   কম যকতযা, ব িাল ।  

৩০ ১০ ৪০  

 ২৫/০১/২০২১ 

২  ব্যাে 

সাবিলী সরকারী 

প্রাঃ 

বিদ্যাঃ,িরংগাইল, 

ব িাল , 

মাবনকগঞ্জ। 

০১। জনাি অলকা প্রভা জদ, উপপবরোলক, যুউঅ  

০২। জনাি েঃ এস এম রবিউল িাসান, জেপুটি 

জকা- 

      অবেচনটর, যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, মাবনকগঞ্জ।  

০৩। জনাি জমাঃ জতৌবিবুর রিমান, সিকারী 

পবরোলক,  

-- ৪০ ৪০  

০৫ ২৩/১২/২০২০ 

১ম ব্যাে 

ভুম দবক্ষণ উচ্চ 

বিদ্যাল , বসংগাইর 

০১। মুনুফকুর রিমান খান, উপচজলা জে ারম্যান,  

০২। সারবমন আক্তার, উপচজলা ভাইস 

জে ারম্যান 

০৩। জমাঃ আবুিকর বসবিক, প্রধান ব ক্ষক,ভুম 

দবক্ষণ   উচ্চ বিদ্যাল , বসংগাইর। 

২৫ ১৫ ৪০  

 ০৯/০৩/২০২১ 

২  ব্যাে 

জগাবিেল 

েযাচফাবেল বকোর 

গাচে যন, বসংগাইর 

০১। জনাি অলকা প্রভা জদ, উপপবরোলক, যুউঅ  

০২। জনাি েঃ এস এম রবিউল িাসান, জেপুটি 

জকা-বেচনটর, যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, মাবনকগঞ্জ।  

০৩। জনাি জমাঃ জতৌবিবুর রিমান, সিকারী 

পবরোলক,  

৩০ ১০ ৪০  

০৬ ২০/১২/২০২০ 

১ম ব্যাে 

সচমতপুর সঃ প্রাঃ 

বিদ্যাঃ, জদৌলতপুর 

০১। জনাি জমাঃ আবুল 

জিাচসন,উপপবরোলক,যুউঅ 

০২। জনাি জমাঃ জরজাউল কবরম, উঃযুঃউঃ 

কম যকতযা 

০৩। জনাি জমাঃ নূরুল ইসলাম, যুি 

সংগঠক,জদৌলতপুর 

১০ ৩০ ৪০  

 ১৯/০১/২০২১ 

২  ব্যাে 

আবুোঙ্গা িজলুর 

রব দ উচ্চ বিদ্যাল , 

জদৌলতপুর 

০১। জনাি জমাঃ আবুল 

জিাচসন,উপপবরোলক,যুউঅ 

০২। জনাি জমাঃ জতৌবিবুর রিমান, সিকারী 

পবরোলক, 

০৩। জনাি জমাছাঃ আচল া জিগম, সফল 

আত্মকমী 

১৪ ২৬ ৪০  

০৭ ২৮/১২/২০২০ 

১ম ব্যাে 

িারাবির সঃ প্রাঃ 

বিদ্যা সদর, 

মাবনকগঞ্জ। 

০১। জনাি জমাঃ আবুল 

জিাচসন,উপপবরোলক,যুউঅ 

০২। জনাি জমািাম্মদ ইকিাল জিাচসন,uno, 

সদর 

৩৪ ৬ ৪০  

 ০৯/০৩/২০২১ 

২  ব্যাে 

জিবতলা সঃ প্রাঃ 

বিদ্যা সদর, 

মাবনকগঞ্জ। 

০১। জনাি অলকা প্রভা জদ, 

উপপবরোলক,যুউঅ,মাবনক 

০২। জনাি জমািাম্মদ ইকিাল জিাচসন,uno, 

সদর  

৩২ ৮ ৪০  

০৮ ২২/১২/২০২০ উপচজলা পবরষদ ০১। জনাি আ রাফুল আলম, uno, সাটুবর া ১০ ৩০ ৪০  



১ম ব্যাে িল রুম,সাটুবর া 

মাবনকগঞ্জ 

০২। জনাি জমাঃ কামরুল 

িাসান,উঃযুঃউঃকঃ,সাটুবর া 

 ০১/০৩/২০২১ 

২  ব্যাে 

উপচজলা পবরষদ 

িল রুম,সাটুবর া 

মাবনকগঞ্জ  

০১। জনাি অলকা প্রভা জদ, 

উপপবরোলক,যুউঅ,মাবনক 

০২। জনাি 

আ রাফুলআলম,uno,সাটুবর া,মাবনকগঞ্জ  

৩২ ৮ ৪০  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



১১। টাঙ্গাইল জেলা 



 



 



 
 
 
 
 

জনসচেতনতামূলক সভা 

১২। জজলার নামঃ মুন্সীগঞ্জ । 

 

ক্রঃনং সভা 

আচ াজচনর     

তাবরখ 

সভা অনুষ্ঠাচনর 

স্থাচনর নাম 

উপচজলার নাম 

সভার প্রধান অবতবি ও আচলােকবৃচের 

নাম 

সভা  উপবস্থবতর 

সংখা 

মন্তব্য 

পুরুষ মবিলা জমাট  

০১ ২৪/০৩/২০২১ মুন্সীগঞ্জ জজলা 

কার্ যাল  

০১।জনাি জমাঃ তাজুল ইসলাম জেৌধুরী 

বসবন র সবেি, 

যুি ও ক্রীড়া মন্ত্রণাল  

০২। জনাি এ, জক, এম ফজলুর রিমান 

জেপুটি জকা অবে যচনটর 

যুি প্রব ক্ষ জকন্দ্র, যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, 

মুন্সীগঞ্জ 

০৩। জনাি মবর ম আক্তার  

উপপবরেলক 

যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, মুন্সীগঞ্জ। 

 

৪২ ৩৬ ৭৮  

০২ ২২/০৩/২০২১ মুন্সীগঞ্জ সদর উপচজলা বনি যািী কম যকতযা, 

সদর, মুন্সীগঞ্জ । 

জজলা সমাজচসিা অধ্যক্ষ, সদর, মুন্সীগঞ্জ । 

উপচজলা যুি উন্ন ন কম যকতযা, সদর, 

মুন্সীগঞ্জ । 

১০ ১৫ ২৫  

 

 

 

০৩ 

 

 

 

১০/০১/২০২১ 

 

 

 

জিতকা, টংবগিাড়ী 

০১। নাবিদা পারভীন 

 উপচজলা বনি যািী কম যকতযা, 

টংবগিাড়ী, মুন্সীগঞ্জ । 

০২।  াবমমা আক্তার 

উপচজলা মবিলা বিষ ক কম যকতযা, 

টংবগিাড়ী, মুন্সীগঞ্জ । 

০৩। উচছন জম, সিকারী কবম নার (ভূবম)। 

০৪। জমাঃ জমাখচলছুর রািমান 

০৩ ২৫ ২৮  



ক্রঃনং সভা 

আচ াজচনর     

তাবরখ 

সভা অনুষ্ঠাচনর 

স্থাচনর নাম 

উপচজলার নাম 

সভার প্রধান অবতবি ও আচলােকবৃচের 

নাম 

সভা  উপবস্থবতর 

সংখা 

মন্তব্য 

পুরুষ মবিলা জমাট  

উপচজলা যুি উন্ন ন কম যকতযা, টংবগিাড়ী, 

মুন্সীগঞ্জ । 

০৪ ১৭/০১/২০২১ ডুবলিাটা, সরকারী 

প্রা: বি: টংবগিাড়ী 

০১। নাবিদা পারভীন 

উপচজলা বনি যািী কম যকতযা, 

টংবগিাড়ী, মুন্সীগঞ্জ । 

০২। জমা: নাবিদ খান 

উপচজলা ভাইস জে ারম্যান, টংবগিাড়ী, 

মুন্সীগঞ্জ । 

০৩। ো: জমা: কামরুল ইসলাম, জভচটনারী 

সাজযন, টংবগিাড়ী, মুন্সীগঞ্জ। 

০৪। জমাঃ জমাখচলছুর রািমান 

উপচজলা যুি উন্ন ন কম যকতযা, টংবগিাড়ী, 

মুন্সীগঞ্জ । 

১৪ ১৫ ২৯  

০৫ ০৩/০২/২০২১ উপচজলা পবরষদ 

বমলনা তন 

মুবন্সগঞ্জ,বসরাজবদখান 

উপচজলা জে ারম্যান, 

উপচজলা বনি যািী অবফসার 

উপ-পবরোলক 

১৬ ৯ ২৫  

০৬ ০৪/০২/২০২১ উপচজলা পবরষদ 

বমলনা তন 

মুবন্সগঞ্জ,বসরাজবদখান 

উপচজলা ভাইসচে ারম্যান 

আচলােকবৃে 

োঃ িাসান আলী,উপচজলা প্রাণী সম্পদ 

অবফসার, 

কান্তা পাল, উপচজলা মবিলা বিষ ক 

অবফসার 

জনাি সুমন মধু 

উপচজলা পসমাজচসিা অবফসার 

০৬ ১৯ ২৫  

০৭ ২৭/১২/২০২০ শ্রীনগর ০১।জনাি জমাঃ মাবসউর রিমান 

জে ারম্যান, উপচজলা পবরষদ, শ্রীনগর, 

মুন্সীগঞ্জ । 

০২। জনাি জমাঃ মবত ার রিমান 

উপপবরোলক, যুি উন্ন ন, অবধদপ্তর, 

মুন্সীগঞ্জ। 

০৩। জমাসাম্মৎ রবিমা আক্তার 

উপচজলা বনি যািী অবফসার, 

শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ । 

০৩। ো: জমা: কামরুল ইসলাম, জভচটনারী 

সাজযন, টংবগিাড়ী, মুন্সীগঞ্জ। 

০৪। জমাঃ জমাখচলছুর রািমান 

উপচজলা যুি উন্ন ন কম যকতযা, টংবগিাড়ী, 

মুন্সীগঞ্জ । 

১৮ ২২ ৪০  

০৮ ২৫/০১/২০২০ মবিলা বিষ ক 

প্রব ক্ষণ জকন্দ্র,  

জলৌিজং, মুন্সীগঞ্জ 

০১।ভাইস জে ারম্যান(মবিলা), উপচজলা 

পবরষদ, জলৌিজং, মুন্সীগঞ্জ । 

০২।জনাি জমাঃ মাসুদুল আলম 

১০ ৪০ ৫০  



ক্রঃনং সভা 

আচ াজচনর     

তাবরখ 

সভা অনুষ্ঠাচনর 

স্থাচনর নাম 

উপচজলার নাম 

সভার প্রধান অবতবি ও আচলােকবৃচের 

নাম 

সভা  উপবস্থবতর 

সংখা 

মন্তব্য 

পুরুষ মবিলা জমাট  

উপচজলা যুি উন্ন ন কম যকতযা, জলৌিজং, 

মুন্সীগঞ্জ । 

০৯ ০৮/১২/২০২০ িাউব  া এম,এ 

আজিার উঃবিঃ 

 

গজাবর া 

িাসান সাদী, উপচজলা বনি যািী কম যকতযা, 

গজাবর া, মুন্সীগঞ্জ । 

জমাঃ আতাউর রিমান জনকী, 

ভাইসচে ারম্যান 

উপচজলা পবরষদ, গজাবর া, মুন্সীগঞ্জ । 

জমাঃ আবরফ জাবমল ফারুকী 

উপচজলা যুি উন্ন ন কম যকতযা, গজাবর া, 

মুন্সীগঞ্জ  

 

 

 

১৭ 

 

০৮ 

 

২৫ 

 

 

 

১৩। ফরিদপুি জেলা 

 

ক্রঃ

নং 

সভা আচ াজচনর 

তাবরখ 

সভা অনুষ্ঠাচনর 

স্থাচনর নাম 

জজলা/উপচজলা 

সভার প্রধান অবতবি ও 

আচলাকবৃচের নাম 

সভা  উপবস্থবতর সংখ্যা মন্তব্য 

পুরুষ মবিলা জমাট  

১ ০১/১১/২০২০

বরঃ 

জজলা প্র াসচকর 

কার্ যাল ,ফবরদপু

র 

১। জনাি অতুল 

সরকার,,জজলা প্র াসক 

২। জনাি ঝণ যা 

জিগম,জে ারম্যান জজলা 

পবরষদ,ফবরদপুর। 

৩। জনাি জমাঃ রাচ দুল 

ইসলাম,অবতবরক্ত পুবল  

সুপার 

৫০ ১০ ৬০ জন জজলা 

কার্ যাল  

 ১৩/০৪/২০২১

বরঃ 

উপ-পবরোলচকর 

কার্ যাল , 

যুি উন্ন ন 

অবধদপ্তর, 

গংগািদী, 

ফবরদপুর। 

১। জনাি আব্দুর রব দ,প্রধান 

বনি যািী কম যকতযা,জজলা 

পবরষদ 

২। জনাি জরজভী 

জামান,সিচর্াগী 

অধ্যাপক,ইংচরজী 

বভভাগ,সরকারী রাচজন্দ্র 

কচলজ 

৩। জনাি প্রভাকর জদ 

সরকার,বসবন র 

প্রব ক্ষক(পশুপালন) 

৩৬ ২৪ ৬০ জন ঐ 

২ ২৮/১২/২০২০ 

 

উপচজলা পবরষদ 

সদরপুর 

১। জনাি পুরিী 

জগালদার,,ইউএও 

২২ ২৮ ৫০ জন সদরপুর 

উপচজলা 



২। জনাি োঃ ওমর 

ফ সাল,টিএইেও 

কার্ যাল , 

 ২১/০১/২০২১  জনাি োঃ মানবজদ 

িাসান,উপচজলা প্রাবণ সম্পদ 

কম যকতযা 

   ঐ 

৩ ২৭/১০/২০২০   উপচজলা পবরষদ 

ভাংগা 

১। এস,এম,িাবিবুর 

রিমান,জে ারম্যান,উপচজলা 

পবরষদ 

২। জনাি রবকবুর রিমান 

খান  ,উপচজলা বনি যািী 

অবফসার 

১০ ৩০ ৪০ জন ভাংগা 

উপচজলা 

কার্ যাল , 

 ০৯/১১/২০২০ ঈশ্বরদী সরকারী 

প্রািবমক 

বিদ্যাল  

১। এ,এস,এম,মঈনূল 

আিসান,উপ-পবরোলক, যুি 

উন্ন ন অবধদপ্তর জজলা 

কার্ যাল  

২। জনাি িাসবন্ত রানী 

সদস্য,আবজম নগর ইউবন ন 

পবরষদ 

   ঐ 

৪ ০১/০৩/২০২১ 

 

জগরদা,িাচড়াকা

বে,সদর 

ফবরদপুর 

১। খান জমাঃ নইম,উপ-

পবরোলক,,যুি উন্ন ন 

অবধদপ্তর,জজলা কার্ যাল  

২। বজ,এম,ফারুক,সিকারী 

পবরোলক যুি উন্ন ন 

অবধদপ্তর 

০৯ ৪১ ৫০ ফবরদপুর 

সদর 

উপচজলা 

কার্ যাল , 

 ২৩/০৫/২০২১ জগরদা,িাচড়াকা

বে,সদর 

ফবরদপুর 

১। খান জমাঃ নইম,উপ-

পবরোলক,,যুি উন্ন ন 

অবধদপ্তর,জজলা কার্ যাল  

২। বজ,এম,ফারুক,সিকারী 

পবরোলক যুি উন্ন ন 

অবধদপ্তর 

০৯ ৪১ ৫০ ,ঐ 

৫ ২৮/১২/২০২০ আলফাোংগা 

সরকারী 

আবরফুজ্জামান 

পাইঃ উঃ বিঃ 

১। জনাি এ,জকএম,জাবিদুল 

ইসলাম, জে ারম্যান,উপচজলা 

পবরষদ 

২০ ৫ ২৫ আলফা

োংগা 

উপচজলা 

কার্ যাল  

 ২৯/১২/২০২০ উপচজলা মবিলা 

বিষ ক এর 

প্রব ক্ষণ 

কক্ষ,আলফাোং

গা 

১। জনাি জমাঃ মািবুবুল 

ইসলাম,সিকারী কব  নার 

(ভূবম) 

০ ২৫ ২৫ ঐ 

৬ ২৭/০৯/২০২০ ম না ইউবন ন 

পবরষদ 

১। জনাি এমএম জমা ারফ 

জিাচসন, জে ারম্যান,উপচজলা 

পবরষদ 

২। জনাি নাবসর জমাঃ 

জসবলম,জে ারম্যান,ম না 

৯ ১৬ ২৫  



ইউবপ 

৭ ০৭/০৩/২০২১ সিস্রাইল বকোর 

গাচে যন 

১। খান জমাঃ নইম,উপ-

পবরোলক,,যুি উন্ন ন 

অবধদপ্তর,জজলা কার্ যাল  

২। জনাি ভস দ রাচসল 

জরজা,জে ারম্যান জিা ালমারী 

ইউবপ 

৫ ২০ ২৫  

৮ ২৩/০৩/২০২১ িাগাট 

পবিমপাড়া 

মাদ্রাসা,মধুখালী 

ফবরদপুর । 

প্রধান অবতবি জনাি খান 

জমাঃ নইম, উপ- 

পবরোলক,যুি উন্ন ন 

অবধদপ্তর,ফবরদপুর। 

জনাি জমাঃ জমাতফা 

মচনা ার, উপচজলা 

বনি যািী 

অবফসার,মধুখালী,ফবরদপুর।  

জনাি বজ,এম ফারুক, 

সিকারী পবরোলক, 

যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, 

ফবরদপুর । 

জনাি সুচষণ কুমার িালা, 

উপচজলা যুি উন্ন ন 

কম যকতযা,মধুখালী,ফবরদপুর । 

জনাি জমাঃ আবুল কালাম 

আজাদ, 

সিকারী উপচজলা যুি উন্ন ন 

কম যকতযা 

মধুখালী,ফবরদপুর । 

১৯ ২১ ৪০ মধুখালী 

উপচজলা 

কার্ যাল  

 ২৪/০৩/২০২১ কল্যানী 

ইনক্লুবসভ স্কুল 

,মধুখালী 

,ফবরদপুর । 

প্রধান অবতবি জনাি খান 

জমাঃ নইম, উপ- 

পবরোলক,যুি উন্ন ন 

অবধদপ্তর,ফবরদপুর। 

জনাি জমাঃ জমাতফা 

মচনা ার, উপচজলাবনি যািী 

অবফসার,মধুখালী,ফবরদপুর  

জনাি বজ,এম ফারুক, 

সিকারী পবরোলক, 

যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, 

ফবরদপুর । 

জনাি সুচষণ কুমার িালা, 

উপচজলা যুি উন্ন ন 

কম যকতযা,মধুখালী,ফবরদপুর । 

জনাি জমাঃ আবুল কালাম 

আজাদ, 

সিকারী উপচজলা যুি উন্ন ন 

২৫ ১৫ ৪০ ঐ 



কম যকতযা 

মধুখালী,ফবরদপুর । 

৯ ১৬/০২/২০২১ নগরকাো ১। জনাি জজতী প্রু উপচজলা 

বনি যািী অবফসার 

২। জনাি কামরুন নাির 

বরটা,মবিলা ভাইস 

জে ারম্যান,উপচজলা পবরষদ 

১৮ ১২ ৩০ নগরকা

ো 

উপচজলা 

কার্ যাল  

                                                                                                                             

                                                                                                                                                                 ১৮/৭/২০২১ 

                                                                                                                     (খান জিা  নইি) 

      উপ-পমরচালক 

 জ ান ০৬৩১-৬৩৪২১। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


