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জজলা সংখ্য-১১ 

 

 অর্ থ িছর ২০২০-২০২১ (৩০জে জুন-২০২১ বি: পযন্ত ) 

০১। জজলার নাম : োঁদপুর । 

ক্র: নং সভা আচ াজচনর 

তাবরখ 

সভা অনুষ্ঠাচনর স্থাচনর 

নাম 

জজলা/উপচজলা 

সভার প্রধান অবতবর্ ও আচলােকবৃচের নাম সভা  উপবস্থবতর সংখ্যা  মন্তব্্য  

পুরুষ মবিলা জমাট 

০১ । ০৬-০১-২০২১ জজলা কায থাল  সচেলন 

কক্ষ্ যুি ভিন, 

আবেকাটি, োঁদপুর । 

প্রধান অবতবর্ : জনাি জমািােদ আিদুল্লাি আল 

মািামুদ জামান, (অবতবরক্ত জজলা প্রোসক 

(সাবি থক) োঁদপুর । 

বিচেষ অবতবর্ : জনাি জমা: জরজাউল িক , জেপুটি 

জকা-অবে থচনটর, যুি প্রবেক্ষণ জকন্দ্র, োঁদপুর । 

সভাপবত: জনাি জমা: সামসুজ্জামান ,উপ-

পবরোলক, যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, োঁদপুর । 

১০ জন ২০জন ৩০জন  

০২। ১৫-০৩-২০২১ জজলা কায থাল  সচেলন 

কক্ষ্ যুি ভিন, আবেকটি, 

োঁদপুর । 

প্রধান অবতবর্ : জনাি জমািােদ আিদুল্লাি আল 

মািামুদ জামান, (অবতবরক্ত জজলা প্রোসক 

(সাবি থক) োঁদপুর । 

বিচেষ অবতবর্ : জনাি জমা: জরজাউল িক , জেপুটি 

জকা-অবে থচনটর, যুি প্রবেক্ষণ জকন্দ্র, োঁদপুর । 

সভাপবত: জনাি, নূর জমািােদ ,উপ-পবরোলক, 

যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, োঁদপুর । 

১৫ জন ১৫ জন ৩০ জন  

 ০৩। ১৬-০৩-২০২১  রা চেৌ সরকাবর 

প্রার্বমক বিদ্যাল , ৬নং 

িড়কুল ইউবপ  

িাজীগঞ্জ্ োঁদপুর । 

প্রধান অবতবর্: জনাি নূর জমািােদ, উপ-

পবরোলক, যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, োঁদপুর । 

আচলােক : জনাি আিদুর রবেদ ,ইউবপ সদস্য্য 

,৬নং িড়কুল ইউবপ, িাজীগঞ্জ্, োঁদপুর । 

জনাি কামাল জিাচসন, বিবেস্ট সমাজ জসিক, 

৬নং িড়কুল ইউবপ, িাজীগঞ্জ্, োঁদপুর । 

জনাি সস দ জেরচদৌস আিচেদ, উপচজলা যুি 

উন্ন ন কম থকতথা, িাজীগঞ্জ্, োঁদপুর । 

২০ জন ০৫ জন ২৫ জন  

০৪। ১২-০৪-২০২১ জধররা সরকাবর প্রার্বমক 

বিদ্যাল , িাজীগঞ্জ,্ 

োঁদপুর । 

প্রধান অবতবর্: জনাি নূর জমািােদ, উপ-

পবরোলক, যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, োঁদপুর । 

আচলােক : জনাি জরাচক া জিগম, প্যাচনল জম র, 

১৮ জন ০৭ জন ২৫ জন  



 িাজীগঞ্জ্ জপৌরসভা, িাজীগঞ্জ্, োঁদপুর । 

জনাি রা িানুর রিমান, সভাপবত, পবরোলনা 

পবরষদ, জধররা সরকাবর প্রার্বমক বিদ্যাল , 

িাজীগঞ্জ্, োঁদপুর । 

জনাি সস দ জেরচদৌস আিচেদ, উপচজলা যুি 

উন্ন ন কম থকতথা, িাজীগঞ্জ্, োঁদপুর । 

০৫।  মতলি উওর উপচজলা নাই নাই নাই নাই জকাবভে-

১৯ এক 

কারণ 

এখচনা 

অনুষ্ঠান  

কচরন বন । 

০৬ । ২২/১২/২০২০ উপচজলা পবরষদ 

বমলনা তন, িাইমের, 

োঁদপুর । 

০১। জনাি জমা: সামসুজ্জামান, উপ-পবরোলক, 

যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, োঁদপুর । 

০২। জনাি জমা: মািাবুবুর রিমান 

ভারপ্রাপ্ত কম থকতথা, িাইমের, োঁদপুর । 

০৩। জনাি জমা: আজিারুল ইসলাম জেৌধুরী 

উপচজলা যুি উন্ন ন কম থকতথা,  িাইমের, োঁদপুর  

। 

১৮ জন ২২ জন ৪০ জন  

০৭। ২২/১২/২০২০ উপচজলা পবরষদ 

বমলনা তন, িাইমের, 

োঁদপুর । 

০১। জনাি জমা: সামসুজ্জামান, উপ-পবরোলক, 

যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, োঁদপুর । 

০২। জনাি জমা: জািাগীর আলম জিপারী,উপচজলা ভাইস 

জে ারম্যান, িাইমের, োঁদপুর । 

০৩। জনাি জমা: আজিারুল ইসলাম জেৌধুরী 

উপচজলা যুি উন্ন ন কম থকতথা,  িাইমের, োঁদপুর  

। 

২৪ জন ১৬ জন ৪০ জন  

 ০৮। ২৯/১১/২০২০ উপচজলা পবরষদ 

বমলনা তন, োিরাবি 

োঁদপুর । 

০১। প্রধান অবতবর্ : উপচজলা ভাইস জে ারম্যান, 

োিরাবি , োঁদপুর ্্  

০২। আচলােক:  জমা: আিদুল আউ াল খেকার, 

উপচজলা মবিলা বিষ ক কম থকতথা, োিরাবি, োঁদপুর । 

০৩। জনাি জমা: মবমনুল িক িকাউল,উপচজলা যুি উন্ন ন 

কম থকতথা,  োিরাবি,  োঁদপুর  

। 

০৫ জন ২৫ জন ২৫ জন  

০৯। ১৬/০৩/২০২১ উপচজলা পবরষদ 

বমলনা তন, োিরাবি 

োঁদপুর । 

০১। প্রধান অবতবর্ : ো: আবু নাচছর োবকল 

০২। আচলােক:  সাংিাবদক রুহুল আবমন, 

০৩। সংগঠক : আিদুল মান্নান, 

১৫ জন ১০ জন ২৫ জন  



০৪। জনাি জমা: মবমনুল িক িকাউল,উপচজলা যুি উন্ন ন 

কম থকতথা,  োিরাবি,  োঁদপুর  

। 

১০। ২২/১২/২০২০  উপচজলা পবরষদ 

বমলনা তন, 

েবরদগঞ্জ্ 

োঁদপুর । 

০১। প্রধান অবতবর্ : সামসুজ্জামান, উপ-পবরোলক, যুি উন্ন ন 

অবধদপ্তর, োঁদপুর । 

০২। আচলােক:  তছবলম আিচমদ, উপচজলা ভাইস জে ারম্যান, 

েবরদগঞ্জ ্োঁদপুর । 

০৩। জনাি জমা: ইব্রাবিম বম া ,উপচজলা যুি উন্ন ন কম থকতথা,  

েবরদগঞ্জ,্  োঁদপুর  

। 

১৬ জন ০৯ জন ২৫ 

জন 

 

১১। ৩১/১২/২০  উপচজলা পবরষদ 

বমলনা তন, 

েবরদগঞ্জ্ 

োঁদপুর । 

০১। প্রধান অবতবর্ : বলটন বম া, জপ্রস ক্লাি সভাপবত, েবরদগঞ্জ,্ 

োঁদপুর । 

০২। আচলােক:  সাংিাবদক িাবমদুর রিমান , 

০৩। সংগঠক : জজাসনা জিগম, জননী মবিলা কল্যাণ সবমবত, 

েবরদগঞ্জ,্ োঁদপুর । 

০৪। জনাি জমা: ইব্রাবিম বম া ,উপচজলা যুি উন্ন ন কম থকতথা,  

েবরদগঞ্জ ্, োঁদপুর ।  

০৬ জন ১৯ জন ২৫ 

জন 

 

১২। ১০/০১/২০২১  উপচজলা পবরষদ বমলনা তন, মতলি  

দবক্ষণ, 

োঁদপুর । 

০১। প্রধান অবতবর্ : সামসুজ্জামান, উপ-পবরোলক, যুি 

উন্ন ন অবধদপ্তর, োঁদপুর । 

০৩। জনাি জমা: োরুক আিচমদ  ,উপচজলা যুি উন্ন ন 

কম থকতথা, মতলি দবক্ষণ,  োঁদপুর  

। 

২০ জন ০৫ 

জন 

২৫ 

জন 

১৩। ১৩/০১/২০২১  উপচজলা পবরষদ বমলনা তন, মতলি দবক্ষণ, 

োঁদপুর । 

০১। প্রধান অবতবর্ : উপচজলা বনিািী অবেসার, মতলি 

দবক্ষণ, োঁদপুর । 

০২। আচলােক :  বিবভন্ন যুি সংগঠন প্রবতবনবধ, 

০৪। জনাি জমা: োরুক আিচমদ,উপচজলা যুি উন্ন ন 

কম থকতথা, মতলি দবক্ষণ , োঁদপুর ।  

১৫ জন ১০ 

জন 

২৫ 

জন 

১৪। ১৩/০১/২০২১  কুটি া লক্ষীপুর সরকারী প্রার্বমক 

বিদ্যাল ,কচু া,োঁদপুর  । 

 

০১। প্রধান অবতবর্ : সামসুজ্জামান, উপ-পবরোলক, যুি 

উন্ন ন অবধদপ্তর, োঁদপুর । 

০২। ো: নুরুল ইসলাম, উপচজলা প্রানী সম্পদ 

কম থকতথা, কচু া, োঁদপুর । 

০৩। উপচজলা পবরিার পবরকল্পনা কম থকতথা, 

কচু া, োঁদপুর । 

০৩। জনাি  মুিােদ মািাবুি উল আলম,  ,উপচজলা 

যুি উন্ন ন কম থকতথা, কচু া,  োঁদপুর  

। 

০০ জন ২৫ 

জন 

২৫ 

জন 



১৫। ০২/০২/২০২১  কুটি া লক্ষীপুর সরকারী প্রার্বমক 

বিদ্যাল ,কচু া,োঁদপুর  । 

 

০১। প্রধান অবতবর্ : সামসুজ্জামান, উপ-পবরোলক, যুি 

উন্ন ন অবধদপ্তর, োঁদপুর । 

০২। প্রধান বেক্ষক, কুটি া সরকাবর প্রার্বমক বিদ্যাল , 

কচু া, োঁদপুর । 

০৩। উপচজলা পবরিার পবরকল্পনা কম থকতথা, 

কচু া, োঁদপুর । 

০৩। জনাি  মুিােদ মািাবুি উল আলম,  ,উপচজলা 

যুি উন্ন ন কম থকতথা, কচু া,  োঁদপুর  

। 

০৫ জন ২০ 

জন 

২৫ 

জন 

 ১৬। ২০/০১/২০২১  এস বে এে সংগঠন কায থাল ,মিামা া, 

োঁদপুর সদর, োঁদপুর । 

০১। প্রধান অবতবর্ : সামসুজ্জামান, উপ-পবরোলক, যুি উন্ন ন 

অবধদপ্তর, োঁদপুর । 

০২। জনাি সানবজদা োিনাজ, উপচজলা বনি থািী অবেসার, 

সদর, োঁদপুর । 

০৩। জনাি  জমা: মবনর জিাচসন,   

উপচজলা যুি উন্ন ন কম থকতথা, সদর,  োঁদপুর  

। 

০০ 

জন 

২৫ জন ২৫ জন 

১৭। ২৩/০২/২০২১  িদলাও ইয়ুর্ োউচেেন, জকাড়াবল া জরাে, 

োঁদপুর । 

০১। প্রধান অবতবর্ : নূর জমািােদ, উপ-পবরোলক, যুি উন্ন ন 

অবধদপ্তর, োঁদপুর । 

০২। জনাি কবিতা ইসলাম,  জপ্রাগাম অবেসার, 

জজলা মবিলা বিষ ক অবধদপ্তর, োঁদপুর । 

০৩। জনাি  জমা: মবনর জিাচসন,   

উপচজলা যুি উন্ন ন কম থকতথা, সদর,  োঁদপুর  

।  

০০ 

জন 

২৫ জন ২৫ জন 

 

                                                                                                                                             দাব ত্ব প্রাপ্ত কম থকতথার স্বাক্ষর  



Rbm‡PZbZvg~jK mfv 

০২। ‡Rjvi bvg : ev›`ievb| চুড়ান্ত 

 
µtb

s 
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 

    cyiæl  gwnjv ‡gvU 
1 13/01/2021 Dc-cwiPvj‡Ki 

Kvh©vjq, nj iæg, hye 
Dbœqb Awa`ßi, 

ev›`ievb| 

cÖavb AwZw_ Rbve †gvt gvneeyj Avjg, AwZwi³ †Rjv 
cÖkvmK(mvwe©K),ev›`ievb, Av‡jvPK : (1) Rbve †gvt †bqvgZ Djø¨v, 

DccwiPvjK, BmjvwgK dvD‡Ûkb| (2) Rbve †gvt Kvgvj DÏxb 
f~Bqv, mnKvix cwiPvjK, dvqvi mvwf©m, ev›`ievb|  

28 32 60 

2 17/2/2021 Dc-cwiPvj‡Ki 
Kvh©vjq, nj iæg, hye 

Dbœqb Awa`ßi, 
ev›`ievb| 

cÖavb AwZw_ Rbve G wU Gg KvDmvi †nv‡mb,g~L¨ wbev©nx Kg©KZ©v, 
ev›`ievb| 

Av‡jvPK : (1) Rbve †gvt jyrdzi ingvb, AwZwi³ †Rjv cÖkvmK, 
ev›`ievb|(2) Rbve eveyj miKvi, mnKvix cwiPvjK, gv`K `ªe¨ 

wbqš¿Y Awa`ßi, ev›`ievb| 

40 20 60 

3 05/01/2021 KvjvNvUv, ev›`ievb 
m`i, ev›`ievb| 

cÖavb AwZw_ Rbve mZ¨nv cvbwR wÎcyiv, m¤§vwbZ m`m¨, ev›`ievb 
cve©Z¨ †Rjv cwil`, ev›`ievb| Av‡jvPK : Rbve wdwjc wÎcyiv, 

m¤§vwbZ m`m¨, ev›`ievb cve©Z¨ †Rjv cwil`, ev›`ievb| 

10 20 30 

4 16/01/2021 KvjvNvUv, ev›`ievb 
m`i, ev›`ievb| 

cÖavb AwZw_ Rbve K¨‡b Iqvb PvK, m¤§vwbZ m`m¨, ev›`ievb cve©Z¨ 
†Rjv cwil`, ev›`ievb| Av‡jvPK : Rbve wdwjc wÎcyiv, m¤§vwbZ 

m`m¨, ev›`ievb cve©Z¨ †Rjv cwil`, ev›`ievb| 
 

09 21 30 

5 16/02/2021 ‡bvqvcZs BDwc 
cwil` feb, 

‡ivqvsQwo, ev›`ievb 

cÖavb AwZw_ Rbve gynv¤§` Ave`yj¨v Avj Rv‡e`, Dc‡Rjv wbev©nx 
Awdmvi, †ivqvsQwo, ev›`ievb| Av‡jvPK : Rbve As‡_vqvBwPs, 4bs 

†bvqvcZs BDwc, †ivqvsQwo, ev›`ievb| 

14 16 30 

6 18/02/2021 Dc‡Rjv cwil` 
feb, †ivqvsQwo, 

ev›`ievb 

cÖavb AwZw_ Rbve PnvBgs, †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, †ivqvsQwo, 
ev›`ievb| Av‡jvPK: Rbve Av_yBgs, fvBm‡Pqvig¨vb, Dc‡Rjv 

cwil`, †ivqvsQwo, ev›`ievb| 

13 17 30 

7 24/02/2021 Dc‡Rjv cwil` nj 
iæg, iægv, ev›`ievb 

cÖavb AwZw_ Rbve _vsLvg wjqvb eg, fvBm‡Pqvig¨v, Dc‡Rjv cwil`, 
iægv, ev›`ievb| Av‡jvPK : Rbve iƒcbv eo–qv(msiwÿZ m`m¨), iægv, 

ev›`ievb| 
 

16 14 30 

8 25/02/2021 H cÖavb AwZw_ Rbve Dn¬vwPs gvgv©, Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, iægv, 
ev›`ievb| Av‡jvPK: Rbve by¤ªvD gvgv©, fvBm‡Pqvig¨vb, Dc‡Rjv 

cwil`,iægv, ev›`ievb| 

17 13 30 

9 21/03/2021 wUwU GÛ wWwm, jvgv, 
ev›`ievb| 

cÖavb AwZw_ DccwiPvj, hye Dbœqb Awa`ßi, ev›`ievb| 
Av‡jvPK : gwnjv fvBm‡Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, jvgv, ev›`ievb|  

10 20 30 

10 22/03/2021 H cÖavb AwZw_ †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, jvgv, ev›`ievb| Av‡jvPK : 
gwnjv fvBm‡Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, jvgv, ev›`ievb| 

10 20 30 

11 ‡deªæqvwi/2021 Dc‡Rjv cwil` 
wgjbvqZb, 
bvBÿ¨sQwo, 
ev›`ievb 

cÖavb AwZw_ Rbve K¨‡bIqvb PvK, m¤§vwbZ m`m¨, ev›`ievb cve©Z¨ 
†Rjv cwil`, ev›`ievb|  Av‡jvPK : gsn¬vIqvB, fvBm‡Pqvig¨vb, 

Dc‡Rjv cwil`, bvBÿ¨sQwo, ev›`ievb| 

05 25 30 

12 ‡deªæqvwi/2021 Dc‡Rjv cwil` 
wgjbvqZb, 
bvBÿ¨sQwo, 
ev›`ievb 

cÖavb AwZw_ Rbve mvw`qv Avdwib KwP, Dc‡Rjv wbev©nx Awdmvi, 
bvBÿ¨sQwo, ev›`ievb| Av‡jvPK : gsn¬vIqvB, fvBm‡Pqvig¨vb, 

Dc‡Rjv cwil`, bvBÿ¨sQwo, ev›`ievb| 

06 24 30 

13 02/02/2021 Dc‡Rjv mfvKÿ, 
AvjxK`g, ev›`ievb| 

cÖavb AwZw_ Rbve Aveyj Kvjvg, ‡Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, 
AvjxK`g, ev›`ievb| Av‡jvPK: Kwdj DwÏb, fvBm‡Pqvig¨vb, 

Dc‡Rjv cwil`, AvjxK`g, ev›`ievb| 

05 25 30 

14 22/02/2021 Dc‡Rjv mfvKÿ, 
AvjxK`g, ev›`ievb| 

cÖavb AwZw_ Rbve Aveyj Kvjvg, ‡Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, 
AvjxK`g, ev›`ievb| Av‡jvPK: wkwib Av³vi, gwnjv fvBm‡Pqvig¨vb, 

Dc‡Rjv cwil`, AvjxK`g, ev›`ievb| 

04 26 30 

15 11/01/2021 Dc‡Rjv cwil` 
wgjbvqZb, _vbwP, 

ev›`ievb| 

cÖavb AwZw_ Rbve by‡gcÖæ, gwnjv fvBm‡Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, 
_vbwP, ev›`ievb| Av‡jvPK: Rbve byi †gvnv¤§`, cÖavb wkÿK,_vbwP, 

ev›`ievb| 

20 10 30 

16 20/01/2021 Dc‡Rjv cwil` 
wgjbvqZb, _vbwP, 

cÖavb AwZw_ Rbve by‡gcÖæ, gwnjv fvBm‡Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, 
_vbwP, ev›`ievb| Av‡jvPK: Rbve Pmv‡_vqvB, fvBm‡Pqvig¨vb, 

15 15 30 



ev›`ievb| Dc‡Rjv cwil`, _vbwP, ev›`ievb| 

 
 

০৩। Rbm‡PZbZvg~jK mfv, iv½vgvwU cve©Z¨ †Rjv| 

µ: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 
cy: gwnj

v 
‡gvU 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 3/1/21 hye cÖwkÿY †K› ª̀ 
njiæg 

1.Bwjcb PvKgv,m`m¨, ‡Rjv cwil`,iv½vgvwU 
2.wecyj PvKgv,wWwcwm(fvicÖvß) 
3.kwn`yj Bmjvg, DccwiPvjK(A:`v:) 

20 10 30 

2. 4/1/21 hye cÖwkÿY †K› ª̀ 
njiæg 

3.kwn`yj Bmjvg,DccwiPvjK(A:`v:) 
2.kvgxgAviv ‡PŠayix cÖwkÿK  (†cvlvK) 
3.iƒcK Kzgvi eo–qv,cÖwkÿK(grm¨) 

18 12 30 

3. 26/1/21 ‡ejQ`K hye K¬ve, 
e› ỳKfv½v BDwc,m`i 
iv½vgvwU 

1.Rbve †gvnvs kvnRvnvb,DccwiPvjK 
hye Dbœqb Awa`ßi iv½vgvwU,‡Rjv 
2.eiæb KvwšÍ PvKgv,‡Pqvig¨vb,e›`yKfv½v,m`i, 
iv½vgvwU 

14 11 25 

4. 8/2/21 Dc‡Rjv,cwil` 
wgjbvqZb  
m`i, iv½vgvwU 

1.‡gv: kwn`y¾vgvb gnmxb, †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv 
cwil`, m`i, iv½vgvwU 
2. dvwZgv ZzR †Rvniv,Dc‡Rjv wbev©nx 
Awdmvi,m`i,iv½vgvwU 

13 12 25 

5. 3/3/21 KvDLvjx Awdmvm© K¬ve 1.‡gvnvs kvnRvnvb, DccwiPvjK,  
hye Dbœqb Awa`ßi,iv½vgvwU 
2. w œ̄»v ZvjyK`vi,Dc‡Rjv hye Dbœqb 
Kg©KZv©,KvDLvjx 

15 10 25 

6. 6/4/21 fzBuqvZj cvov 
†K› ª̀,‡eZeywbqv 

1.mvgQz`‡`vnv †PŠayix 
Dc‡Rjv †Pqvg¨vb,KvDLvjx 
2.‡gvnvs kvnRvnvb 
DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi,iv½vgvwU 

15 10 25 

7. 13/01/21 P›`ª‡Nvbv wLª: wgkbvix 
¯^v¯’¨‡mev wgjbvqZb 

1.gybZvkxi Rvnvb,BD Gb I KvßvB 
2.Wv: gvmyg Avn‡g` †PŠayix,wU GBP Gd wc I 
3.cÖexi wLqvs,cwiPvjK wgkbvix nvmcvZvj 

15 10 25 

8. 8/6/21 
 

kxjQwo i‡qj Køve 
KvßvB 

1,Rbve gybZvwki Rvnvb,Dc‡Rjv wbev©nx 
Kg©KZv©,KvßvB 
2,Wv: ‡gv: gvmy`,¯̂v¯’¨ I cwievi cwiKíbv wefvM 
3, Rbve ‡gv: RvwKi †nv‡mb, mnKvix Dc‡Rjv hye 
Dbœqb Kg©KZv©, KvßvB 

16 09 25 

09. 15/12/20 Dc‡Rjv wkíKjv 
GKv‡Wgx 

1.†gv: †kL mv‡`K,Dc‡Rjv wbev©nx Awdmvi, ivR¯’jx 
1. Wv: iæBûjv As gvigv,ivR ’̄jx,iv½vgvwU 

3 37 40 

10. 13/1/21 Dc‡Rjv wkíKjv 
GKv‡Wgx 

1.†gv: †kL mv‡`K,Dc‡Rjv wbev©nx Awdmvi, ivR¯’jx 
2.Wv: Z…lv PvKgv,‡gwW‡Kj 
Awdmvi,ivR¯’jx,iv½vgvwU 

22 18 40 

11. 11/2/21 Dc‡Rjv wkíKjv 
GKv‡Wgx 

1.ex‡ivËg ZÂ½¨v,Dc‡Rjv †Pqvig¨vb 
2. Wv: iwk¥ PvKgv, ‡gwWK¨vj Awdmvi 
3.Rbve †gvnvs kvnRvnvb,DccwiPvjK,hye Dbœqb 
Awa`ßi 

25 15 40 



12 13/06/20 
 

miKvix cÖv_wgK 
we`¨vjq wejvBQwo 

1,Rbve exiDËg ZÂ½¨v, ‡Pqvig¨vb, Dc‡Rjv 
cwil`,wejvBQwo 
2 b~iæj Bmjvg, cÖavb wkÿK ,wejvBQwo mi: 
we`¨vjq 
3,Rbve iæcg PvKgv, Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZv©, 
wejvBQwo 

18 7 25  

13. 30/11/20 KziKzwU Qwo,myejs 1.Gm Gg gÄyiæj nK,Dc‡Rjv wbev©nx Kg©KZv© 
2.c‡ik †`Iqvb, cÖwkÿK(cïcvjb) 
hye cÖwkÿY †K› ª̀,iv½vgvwU 

20 20 40 

14. 11/1/21 ‰eivMx cvov 
AvBgv Qov BDwbqb 

1.Gm Gg gÄyiæj nK,Dc‡Rjv wbev©nx Kg©KZv© 
2.†gvt kwn`yj Bmjvg,Dc-cwiPvjK(A:`v:) 

20 20 40 

15. 8/6/2021 
 

Dc‡Rjv cwil` feb 1, Rx‡Z› ª̀ Kzgvi bv_ 
Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi,RyivQwo 
2, Rbve my‡ik Kzgvi PvKgv 
‡Pqvig¨vb Dc‡Rjv cwil`, RyivQwo, iv½vgvwU 
3,wiUb PvKgv, 
fvBm ‡Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, RyivQwo 
4, Rbve iæcg PvKgv 
Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZv©, RyivQwo   

10 15 25  

16 09/06/2021 Dc‡Rjv cwil` feb 1, Rbve my‡ik Kzgvi PvKgv 
‡Pqvig¨vb Dc‡Rjv cwil`, RyivQwo, iv½vgvwU 
2,Rbve Gm AvB Kwej DwÏb 
_vbv, fvicÖvß 
3,wiUb PvKgv, 
fvBm ‡Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, RyivQwo 
4, Rbve iæcg PvKgv 
Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZv©, RyivQwo   

10 15 25 Rb 

17. 27/12/20 Dc‡Rjv m‡¤§jb Kÿ 1.my ©̀kb PvKgv,Dc‡Rjv †Pqvig¨vb 
2.Wv: gvneyeyi ingvb,‡gwWK¨vj Awdmvi ,evNvBQwo 

20 20 40 

18. 30/12/20 Dc‡Rjv m‡¤§jb Kÿ 1. my ©̀kb PvKgv,Dc‡Rjv †Pqvig¨vb 
2.Wv: gvneyeyi ingvb,‡gwWK¨vj Awdmvi ,evNvBQwo 

20 20 40 

19. 21/12/20 cwðg †mvbvB 
†gvnv¤§`xqv gv`ªvmv 

1.Rbve †gv: Avãyj ev‡iK miKvi 
Dc‡Rjv †Pqvig¨vb jsM`y 
2. †gv: dKiæj Bmjvg,‡gwWK¨vj Awdmvi jsM ỳ 

24 16 40 

20. 22/12/20 Bmjvgvev` miKvix 
cÖv_wgK we`¨v: 

1.Rbve †gv: Avãyj ev‡iK miKvi 
Dc‡Rjv †Pqvig¨vb jsM`y 
1. †gv: dKiæj Bmjvg, ‡gwWK¨vj Awdmvi jsM ỳ 

24 16 40 

21. 15/1/21 exi‡kÖô gyÝx Avãyi 
iDd ¯§„wZ 
msm`,eywoNvU, 
bvwbqviPi 
 
 
 

1.Bwjcb PvKgv, m`m¨, †Rjv cwil` iv½vgvwU 
2.gvgyb f’Buqv, GW‡fv‡KU, iv½vgvwU| 

16 9 25 

22 14/03/2021 
 

nwibv_ Mi miKvix 
cÖv_wgK we`¨vjq 
 

1, ‡gvnvs kvnRvnvb 
Dc-cwiPvjK,hye Dbœqb Awa`ßi 
2,Gm, G Gg byiæj AveQvi 
Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, m`i 

17 8 25  

Rbm‡PZbZvgyjK mfv,  



০৪। ‡Rjvi bvg t Kzwgjøv|  
µt 
bs 

mfv Av‡qvR‡bi 
ZvwiL 

mfv Abyôv‡bi ¯’v‡bi bvg 
†Rjv/Dc‡Rjv 

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

    cyiæl gwnjv  

1 14/12/2021wLªt hye cÖwkÿY †K›`ª nj iæg, 
hye feb, hye Dbœqb 
Awa`ßi, Kzwgjøv|  

cÖavb AwZw_t Rbve †gvnv¤§` byiæ¾vgvb 
                 AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K), Kzwgjøv|  
Av‡jvPK t Rbve †gvt RvwKi †nv‡mb 

             Dc-cwiPvjK, g`K `ªe¨ wbqš¿b Awa`ßi, Kzwgjøv| 

46 14 

05/01/2021wLªt hye cÖwkÿY †K›`ª nj iæg, 
hye feb, hye Dbœqb 
Awa`ßi, Kzwgjøv| 

cÖavb AwZw_t Rbve Aveyj dRj †gvt Avjv DwÏb Lvb (hyM¥ mwPe) 
                 cwiPvjK, cÖwkÿY, hye Dbœqb Awa`ßi, XvKv|  
Av‡jvPK t  

1, Rbve †gvt gvBb DwÏb 
   AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (ivR¯^), Kzwgjøv|  
2. Rbve †gvnv¤§` byiæ¾vgvb 
    AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K), Kzwgjøv|  
3. Rbve †gvt AvwZKzi ingvb,  

     Dc-cwiPvjK(cÖwkÿY), hye Dbœqb Awa`ßi, XvKv| 

4, Rbve †gvt Avwgbyj Bmjvg (UzUzj) 

    †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, Av`k© m`i, Kzwgjøv|  

51 10 

2 08/11/2020 beve dqRy‡bœQv I 
e`iæ‡bœQv hy³ D”P 
we`¨vjq nj iæg jvKmvg 

cÖavb AwZw_: G.‡K.Gg mvBdzj Avjg, Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, 

jvKmvg, Kzwgjøv| 

we‡kl AwZw_: Wvt Avãyj nvbœvb, †gwW‡Kj Awdmvi, Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ 

Kg‡cø·, jvKmvg, Kzwgjøv| 

‡gvt Kvgvj †nv‡mb †njvj, cÖavb wkÿK, beve dqRy‡bœQv I 
e`iæ‡bœQv hy³ D”P we`¨vjq, jvKmvg, Kzwgjøv| 

25 - 

08/06/2021 Dc‡Rjv cwil` 
wgjbvqZb, jvKmvg, 
Kzwgjøv| 

cÖavb AwZw_t  †gvt mvgmy¾vgvb, Dc cwiPvjK,  

                  hye Dbœqb Awa`ß, Kzwgjøv| 

we‡kl AwZw_t G.‡K.Gg mvBdzj Avjg,  

                 Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, jvKmvg, Kzwgjøv| 

mfvcwZt †gvt dLiæj Bmjvg,  

Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, hye Dbœhb Awa`ßi, jvKmvg, Kzwgjøv| 

 

20 05 

 

 

3 25/02/2021wLt Dc‡Rjv cwil` wgjbvqZb, 
g‡bvniMÄ, Kzwgjøv|  

Rbve †mv‡nj ivbv 
Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi,  
g‡bvniMÄ, Kzwgjøv| 

18 22 

13/04/2021wLt Dc‡Rjv cwil` wgjbvqZb, 
g‡bvniMÄ, Kzwgjøv| 

Rbve †mv‡nj ivbv 
Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi,  
g‡bvniMÄ, Kzwgjøv| 

15 25 

4 ১৩/০৩/২০২১ একতার বাাঁধন তরুণ সংঘ 

কার্যালয়,নাঙ্গলককাট,কুমি
ল্লা 

প্রধান অমতমি : জনাব লািইয়া সাইফূল, উপকজলা মনবযাহী 
অমফসার, নাঙ্গলককাট, কুমিল্লা  
আকলাচকবৃন্দ : 

১. জনাব হাজী আবুল কালাি ভূইয়া,  চচয়ারিযান, 

চ ৌলখাাঁড়, ইউ,মপ,নাঙ্গলককাট 

২. জনাব চিা: কািাল চহাকসন িজিু ার, স সয,০৩ নং 
ওয়ার্য , চ ৌলখাাঁড়, ইউ,মপ, নাঙ্গলককাট,কুমিল্লা  

৫৫ 

জন 

১৫ জন 

২৬/০৬/২০২১ প য়ুা র্ুব কলযাণ সংস্থা, 
নাঙ্গলককাট,কুমিল্লা 

প্রধান অমতমি : জনাব চিা: সািছুউমিন 

(কালূ),চচয়ারিযান, উপকজলা পমরষ ,  নাঙ্গলককাট,কুমিল্লা 
আকলাচকবৃন্দ : 

১.জনাব চিা: আব লু িাকলক, চিয়র, নাঙ্গলককাট চপৌরসভা 

৫০ 

জন 

১৫ জন 



২. জনাব চিা: আবু ইউছুফ ভূইয়া 
   ভাইস  চচয়ারিযান, উপকজলা পমরষ ,নাঙ্গলককাট 

সভাপমত : জনাব লািইয়া সাইফূল, উপকজলা 
মনবযাহী অমফসার, নাঙ্গলককাট, কুমিল্লা । 

5 20/03/2021wLªt ¸beZx gv`ªvmv, , ‡PŠÏMÖvg, 
Kzwgjøv|  

1| cÖavb AwZw_ t Rbve gvmy` ivbv 
     Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmi, †PŠÏMÖvg, Kzwgjøv|  
2| we‡kl AwZw_ t Rbve iv‡k`v AvLvZvi 
    Dc‡Rjv gwnjv fvBm †Pqvig¨vb 

20 20 

20/03/2021wLªt ¸beZx QvwZqvwb ¯‹zj, 
‡PŠÏMÖvg, Kzwgjøv|  

1| cÖavb AwZw_ t Rbve gvmy` ivbv 
     Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmi, †PŠÏMÖvg, Kzwgjøv|  
2| we‡kl AwZw_ t Rbve iv‡k`v AvLvZvi 
    Dc‡Rjv gwnjv fvBm †Pqvig¨vb 

20 20 

 22/11/2020 cywjk jvBb miKvix cÖv_wgK 
we`¨vjq. Av`k© m`i,Kzwgjøv | 

(1) RvwKqv Avdwib 
       Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi. Av`k© m`i,Kzwgjøv | 
(2) cÖ‡Rl Kzgvi mvnv  
      Dc-cwiPvjK,hye Dbœqb Awa`ßi,Kzwgjøv  
(3) Wvt bvwQgv †eMg. Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ cwievi cwiKíbv 

Kg©KZ©v,Av`k© m`i,Kzwgjøv | 
(4)  bvwQgv wek¦vm,cÖavb wkÿK, cywjk jvBb miKvwi cÖv_wgK 

we`¨vjq,m`i,Kzwgjøv | 
(5) ‰mq` kvnv`vZ ‡nv‡mb,Dc‡Rjv hye Dbœqb 

Kg©KZ©v(At`vt),Av`k© m`i,Kzwgjøv | 

24 26 

10/06/2021wLªt GBW, Kzwgjøv| 1)‡gvt mvgmy¾vgvb, DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, Kzwgjøv|  
2) †Kv‡Kqv †eMg †kdvjx, wbe©vnx cwiPvjK, GBW, Kzwgjøv|  
3) †gvt AvwbQz&¾vgvb, Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, Av`k© m`i, 
Kzwgjøv|  

31 09 

7 23/08/2020 Dc‡Rjv cwil` 
wgjbvqZb,m`i `wÿY, 
Kzwgjøv| 

Rbve, ‡Mvjvg mviIqvi, †Pqvig¨vb,Rbve †gvt Ave`yj nvB evejy, 
fvBm †Pqvig¨vb, Rbve bvwmgv Av³vi,gwnjv fvBm 
†Pqvig¨vb,Dc‡Rjv cwil`, m`i `wÿY,Kzwgjøv| Av‡jvPK- †gvt 
BmgvBj †nv‡mb gRyg`vi, Dc‡Rjv cÖvYx m¤ú` Kg©KZ©v,m`i 
`wÿY,Kzwgjøv| 

25 0 

9/12/2020 w`kve›` mtcÖvt we`¨vjq, m`i 
`wÿY, Kzwgjøv| 

Rbve ïfkxl †Nvl, Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, Rbve Ave`yj nvB 
evej~, fvBm †Pqvig¨vb,Dc‡Rjv cwil`,m`i `wÿY,Kzwgjøv| 
 Av‡jvPK- Rbve bvwM©m Kwei, cÖwkÿK, †cvlvK, Kzwgjøv †Rjv 
Kvh©vjq,hyDA,Kzwgjøv| 

0 25 
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28/12/2020 w`qv hye msMVb Kvh©vjq, 
evZvBQwo, eiæov,Kzwgjøv| 

01| cÖavb AwZw_ t 
 Rbve †gvt Avwbmyj Bmjvg ,                       
Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi. eiæov,Kzwgjøv| 
02| we‡kl AwZw_ t Rbve †gvt iæ¯‘g Avjx . mfvcwZ                                  
fevbxcyi BDwbqb AvIqvwgjxM I mfvcwZ ,e¨e¯’vcbv KwgwU                     
evZvBQwo D”P we`¨vjq 
03| we‡kl AwZw_ t  
Rbve †gvnv¤§` ‡nv‡mb 
mnKvix cÖavb wkÿK. evZvBQwo D”P we`¨vjq 

02 38 

29/03/2021 Dc‡Rjv AwWUwiqvg,eiæov, 
Kzwgjøv| 

01| cÖavb AwZw_ t  
    Rbve †gvt Avwbmyj Bmjvg  
    Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, eiæov,Kzwgjøv| 
02| we‡kl AwZw_ t 
       Rbve ‡kL G Avi wjUb 
       mnKvix cwiPvjK. hye Dbœqb Awa`ßi,Kzwgjøv|                    
 03| we‡kl AwZw_ t  
       Rbve Avd‡ivRv †eMg 
        Dc‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©v.eiæov,Kzwgjøv|     

22 18 

 07/01/2021wLªt eywoPs miKvix g‡Wj miKvix 
cÖv_wgK we`¨vjq, eywoPs, 
Kzwgjøv&|  

Rbve †gvmv¤§r mwebv BqvQwgb 
Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, eywoPs, Kzwgjøv&| 
Rbve Wvt gxi †nv‡mb wgVz 

16 09 



Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ I  ctct Awdmvi, eywoPs, Kzwgjøv&| 
Rbve †ivKmvbv Lvbg gybœx 
Dc‡Rjv cwievi cwiKíbv Kg©KZ©v, eywoPs, Kzwgjøv&| 

11/01/2021wLªt Dc‡Rjv cwil` wgjbvqZb, , 
eywoPs, Kzwgjøv|  

cÖavb AwZw_t Rbve †gvmv¤§r mwebv BqvQwgb 
Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, eywoPs, Kzwgjøv&| 
we‡kl Aw_w_ t Wvt Rbve gxi †nv‡mb gxi 
Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ Kg©KZ©v,  eywoPs, Kzwgjøv&| 
mfvcwZt Rbve †gvt †Mvjvg AvRg  
Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, hye Dbbqb Awa`ßi, eywoPs, 
Kzwgjøv&| 

  

 

 

10 14/02/2021wLªt  Iqvn‡`cyi miKvix 
cÖv_wgK we`¨vjq, 
‡`weØvi, Kzwgjøv|  

1| cÖavb AwZw_ t Rbve GW. bvRgv †eMg, Dc‡Rjv gwnjv fvBm 
†Pqvig¨vb, †`exØvi, Kzwgjø| 
2| Av‡jvPK t MvRx Av‡bvqvi †nv‡mb, Dc‡Rjv wkÿ Awdmvi, 
†`exØvi, Kzwgjø|  

20 10 

১৬/০৬/২০২
১ 

৮নং জাফরগঞ্জ 

ইউমনয়ন পমরষ  

মিলনায়তন, 
‡`weØvi, Kzwgjøv| 

প্রধান অমতমিিঃ এযার্.নাজিা চবগি 

িমহলা ভাইস চচয়ািযান 

উপকজলা পমরষ .চ মবদ্বার.কুমিল্লা। 
মবকেষ অমতমিিঃ- 
জনাব চিািঃ চসাহরাব চহাকসন চচয়ারিযান 

৮নং জাফরগঞ্জ ইউমনয় পমরষ  

চ মবদ্বার,কুমিল্লা। 
 আকলাচকিঃ-  
১। জনাব এককএি আলী মজন্নাহ 

উপকজলা িাধযমিক মেক্ষা অমফসার 

চ মবদ্বার,কুমিল্লা। 
২। জনাব চিািঃ হামববুর রহিান 

উপকজলা পল্লী উন্নয়ন অমফসার ,চ মবদ্বার,কুমিল্লা। 

২৪ ১৬ 
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২২/১২/২০২০ 

মরিঃ   
 াউ কামন্দ আ েয 
পাইলট উচ্চ মব যালয়, 

 াউ কামন্দ, 

কুমিল্লা  
 

1| Rbve Kvgiæj Bmjvg Lvb, Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, 
`vD`Kvw›`,Kzwgjøv| 
2| Rbve †gvt m‡ivqvi Rvgvb, Dc‡Rjv K…wl Awdmvi, 
`vD`Kvw›`,Kzwgjøv| 
3| Rbve AvjnvR †gvnv¤§` Rwmg DwÏb, cÖavb wkÿK, `vD`Kvw›` 
Av`k© cvBjU D”P we`¨vjq, `vD`Kvw›`,Kzwgjøv| 

০ ৪০ 

১৬/০৩/২০২১ 

মরিঃ 
 

BwjqUMÄ (`t) BDwbqb 
cwil` cÖv½b, 
BwjqUMÄ, `vD`Kvw›`, 
Kzwgjøv| 

1| †gRi (Aet) †gvnv¤§` Avjx, †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, 
`vD`Kvw›`,Kzwgjøv| 
2| Rbve Kvgiæj Bmjvg Lvb, Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, 
`vD`Kvw›`,Kzwgjøv| 
3| Rbve gvgybyi iwk`,‡Pqvig¨vb, BwjqUMÄ(`t) BDwbqb cwil`, 
`vD`Kvw›`,Kzwgjøv| 

৩৫ ০৫ 
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03/11/2020 উপচজলা পবরষদ 

বমলনা ত, োবেনা 

প্রধার অবতবর্: মাননী  এমবপ অধ্যাপক জনাি জমাোঃ আলী আেরাে 

আচলােকবৃে: িীর মুবক্তযুদ্ধা জনাি তপন িকেী, উপচজলা জে ারম্যান, 

                  বিভীষণ কাবন্ত দাে, উপচজলা বনি থািী অবেসার 

11 29 

25/03/2021 উপচজলা পবরষদ 

বমলনা ত, োবেনা 

প্রধার অবতবর্: মাননী  এমবপ অধ্যাপক জনাি জমাোঃ আলী আেরাে 

আচলােকবৃে: িীর মুবক্তযুদ্ধা জনাি তপন িকেী, উপচজলা জে ারম্যান, 

                  বিভীষণ কাবন্ত দাে, উপচজলা বনি থািী অবেসার 

25 15 
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09/11/2020 Dc‡Rjv cwil` 
wgjbvqZb, 

cÖavb AwZw_t Rbve GW. Avãyj gwZb Lmiæ, 
                  gvbbxq msm` m`m¨,  

  



 eªvþYcvov, Kzwgjøv| Av‡jvPK e„›`t  
1| Rbve ‡dŠwRqv wmwÏKv, Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi  
2| Rbve †gvt Avwgbyj Bmjvg,  
    fvBm ‡Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil` 
3| Av.R.g.gvngy`, _vbv fvicÖvß Kg©KZ©v,   eªvþYcvov, Kzwgjøv|  

22 12 

04/01/2021 Dc‡Rjv cwil` 
wgjbvqZb, 
eªvþYcvov, Kzwgjøv| 

cÖavb AwZw_t †gvt Avey Rv‡ni, ‡Pqvig¨vb Dc‡Rjv    cwil` 
eªvþvYcvov,  
Av‡jvPK e„›`t  
1| Rbve ‡dŠwRqv wmwÏKv, Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi  
2| Rbve †gvt Avwgbyj Bmjvg  
     fvBm ‡Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil` 
3| Rbve Zvnwgbv nK 
    gwnjv fvBm †Pqvig¨vb, eªvþYcvov, Kzwgjøv| 

 
 
 
21 
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14 ২৪/০২/২০২১ কড়ইবাড়ী আ েয 
সিাজ কলযান র্ুব 

সংঘ, উপকজলা-
িুরা নগর 

১. জনাব চিািঃ সািসুজ্জািান, উপ-পমরচালক 

২.জনাব চিািঃ িমিনুল হক, উপকজলা র্ুব উন্নয়ন কিযকতয া 
৩. জনাব চিািঃ চগালাি চিাস্তফা, সহকারী উপকজলা পল্লী 
উন্নয়ন কিযকতয া 
৪.জনাব চিািঃ ফরহা  জািান, সভাপমত, কড়ইবাড়ী আ েয 
সিাজ কলযান র্ুব সংঘ 

৩৫ ০ 

১৬/০৬/২০২১ চিাচাগড়া আ েয উচ্চ 

মব যালয়, উপকজলা-
িুরা নগর 

১. জনাব চিািঃ সািসুজ্জািান, উপ-পমরচালক, র্ুউঅ,কুমিল্লা 
২. জনাব পারভীন আক্তার, উপকজলা িমহলা মবষয়ক 

কিযকতয া 
৩.জনাব চিািঃ িমিনুল হক, উপকজলা র্ুব উন্নয়ন কিযকতয া 
৪.জনাব চিাল্লা তাজলু ইসলাি িািনু, প্রধান মেক্ষক, 

চিাচাগড়া আ েয উচ্চ মব যালয় 

২১ ১০ 

15 ২৫/০৫/২০২১ খাবদজা জমচমাবর াল 

িাবলকা উচ্চ বিদ্যাল   

জিামনা, কুবমল্লা  

১. জনাি জরিানা জিগম, জে ারম্যান, উপচজলা পবরষদ, জিামনা, কুবমল্লা। 

(প্রধান অবতবর্)  

২. জনাি জমাোঃ সামসুজ্জামান, উপপবরোলক, কুবমল্লা (বিচেষ অবতবর্)  

৩. জনাি জমাোঃ মিাবসন সরকার, উপ: ভাইস জে ারম্যান, জিামনা, 

কুবমল্লা। ( বিচেষ অবতবর্)  

৪. জনাি নাবছমা আক্তার, মবিলা ভাইস জে ারম্যান, জিামনা, কুবমল্লা। 

(বিচেষ অবতবর্)  

৫. জনাি রুমন জদ, উপচজলা বনি থািী অবেসার, জিামনা, কুবমল্লা। 

(সভাপবত)  

 

২৩ 

জন  

১৭ জন  

৩১/০৫/২০২১ জিামনা দাবখল মাদরাসা  

জিামনা, কুবমল্লা।  

১. জনাি রুমন জদ, উপচজলা বনি থািী অবেসার, জিামনা, কুবমল্লা। (প্রধান 

অবতবর্)  

২. জনাি জমাোঃ সামসুজ্জামান, উপপবরোলক যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, 

কুবমল্লা (সভাপবত)  

১০ 

জন 

৩০ জন 

 
16 

08/12/2020 বি: আবমরািাদ সরকাবর 

প্রার্বমক বিদ্যাল  

জমঘনা,কুবমল্লা 

প্রধান অবতবর্ : জনাি আলিাজ্ব জমাোঃ সাইফুল্লাি বম া রতন বেকদার 

                    জে ারম্যান , উপচজলা পবরষদ,জমঘনা,কুবমল্লা । 

আচলােক    : জনাি আবনছ উজ্জামান ,  

উপচজলা প্রাণী সম্পদ কম থকতথা. জমঘনা,কুবমল্লা । 

--- 40 জন 

16/03/2021 বি: জেংগাকাবে সরকাবর 

প্রার্বমক বিদ্যাল  

জমঘনা,কুবমল্লা। 

প্রধান অবতবর্ : জনাি আলিাজ্ব জমাোঃ সাইফুল্লাি বম া রতন বেকদার 

জে ারম্যান , উপচজলা পবরষদ,জমঘনা,কুবমল্লা । 

আচলােক    : জনাি আবনছ উজ্জামান , উপচজলা প্রাণী সম্পদ কম থকতথা 

জমঘনা,কুবমল্লা । 

26 

জন 

14 জন 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

17 04/01/21wLªt Dc‡Rjv cwil` 
wgjbvqZb, 
wZZvm,Kzwgjøv| 

1)cÖavb AwZw_t Rbve †gvt cvi‡fR 
‡nv‡mb miKvi,Dc‡Rjv †Pqvig¨vb 
wZZvm,Kzwgjøv| 
2) we‡kl AwZw_t Rbve iæevBqv Lvbg 
Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi(AwZwi³ `vwqZ¡),wZZvm,Kzwgjøv| 
3) Av‡jvPKe„›`t Rbve Wvt ‡gvt Avt gvbœvb wgqv,Dc‡Rjv  
cÖvYxm¤ú` Kg©KZ©v,wZZvm,Kzwgjøv| 
Av‡jvPKe„›`t Rbve †gvt mvjvn DÏxb 
Dc‡Rjv K…wl Awdmvi,wZZvm,Kzwgjøv| 

17 23 

30/05/2021wLªt Dc‡Rjv cwil` 
wgjbvqZb, 
wZZvm,Kzwgjøv| 

1) cÖavb AwZw_t Rbve †gvt cvi‡fR 
‡nv‡mb miKvi,Dc‡Rjv †Pqvig¨vb 
wZZvm,Kzwgjøv| 
2) we‡kl AwZw_t Rbve iv‡k`v Av³vi 
Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, wZZvm,Kzwgjøv| 
3) Av‡jvPKe„›`t  Rbve †gvt mvjvn DÏxb 
Dc‡Rjv K…wl Awdmvi,wZZvm,Kzwgjøv| 
Rbve †gvt bRiæj  Bmjvg  
Dc‡Rjv grm¨ Awdmvi, wZZvm, Kzwgjøv|  
 Rbve Wvt ‡gvt Avt gvbœvb wgqv,Dc‡Rjv  cÖvYxm¤ú` 
Kg©KZ©v,wZZvm,Kzwgjøv| 
 

12 30 

18 18/02/2021wLªt Dc‡Rjv cwil` 
wgjbvqZb, jvjgvB, 
Kzwgjøv|  

1) Rbve †gvt bRiæj Bmjvg 
Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, jvjgvB, Kzwgjøv|  
2) Rbve Wv. w`jiæev myjZvbv ¯^cœv 
‡gwW‡Kj Awdmvi, jvjgvB, Kzwgjøv|  

0 25 

18/03/2021wLªt  Dc‡Rjv cwil` 
wgjbvqZb, jvjgvB, 
Kzwgjøv| 

1) Rbve †gvt Avãyj gv‡jK  
Dc‡Rjv †Pqvig¨vb, jvjgvB, Kzwgjøv| 
2) Rbve †gvt bRiæj Bmjvg 
Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, jvjgvB, Kzwgjøv|  

25 0 

 
 

 
 

`wqZ¡cÖvß 
Kg©KZ©vi ¯^vÿi 

 
 
 

  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rbm‡PZbZvg~jK mfv, 
০৫। ‡Rjvi bvg-PÆMÖvg|  জুলাই-২০২০ িচত জুন-২০২১ পয থন্ত 

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| 18/03/2021  
I 

31/03/2021 

dwUKQwo, PÆMÖvg| cÖavb AwZw_t †gvt mv‡q`yj Av‡iwdb 
Av‡jvPKe„›`t †gvt †mwjg †iRv, †gvt 
AvKivg †nv‡mb I wgRvbyi ingvb| 

30Rb 20Rb 50Rb  

02| 31/12/2020 Dc‡Rjv cwil` 
wgjbvqZb, 

gximivB, PÆMÖvg| 

‡gvt wgbnvRyi ingvb, Dc‡Rjv wbe©vnx 
Awdmvi, †gvnv¤§` AvjvDwÏb, Dc‡Rjv 
fvBm †Pqvig¨vb| 
 

25 Rb 0 25 Rb  

03| 22/12/2020  ‰ejQwo BDwbqb 
cwil` 
njiæg,evukLvjx, 
PÆMÖvg| 

1.cÖavb AwZw_t Rbve †gv‡gbv 
Av³vi,Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, evukLvjx, 
PÆMÖvg| 
2. we‡kl AwZw_ t †gvt†iRvDj Kwig f~Bqv                             
Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZv©, evukLvjx, 
PÆMÖvg| 
3.mfvcwZt gynv¤§` Kwdj DwÏb †PŠayix, 
†Pqvig¨vb, ‰ejQwo BDwbqb cwil` 
,evukLvjx, PÆMÖvg 

 

30 Rb 20 Rb 50 Rb  

04| 21/03/2021  mij BDwbqb 
cwil` 
njiæg,evukLvjx, 
PÆMÖvg| 

1.cÖavb AwZw_t Rbve AvjnvR¡ iwk` 
Avng` †PŠayix †Pqvig¨vb mij BDwbqb 
cwil`,evukLvjx, PÆMÖvg|  
2. we‡kl AwZw_ tRbve bvwmgv myjZvbv, 
gwnjv m`m¨ mij BDwbqb 
cwil`,evukLvjx, PÆMÖvg | 
3.mfvcwZt †gvt†iRvDj Kwig f~Bqv                             
Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZv©, evukLvjx, 
PÆMÖvg 

70 Rb 10 Rb 80 Rb  

05| 04/03/2021 DËi Libv mtcÖvt 
we`¨vjq, cwUqv, 
PÆMÖvg| 

cÖavb AwZw_-Rbve dqmvj Avn‡g`, 
Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, cwUqv, PÆMÖvg| 
Av‡jvPK-(1) BwÄwbqvi Rwmg DwÏb, 
mfvcwZ, hye wbkvb K¬ve, cwUqv, PÆMÖvg| 
(2) nvwmbv AvKZvi, cÖwkwÿZ hye gwnjv, 
cwUqv, PÆMÖvg|  

30 Rb 10 Rb 40 Rb  

06| 24/03/2021 Avwkqv D”P 
we`¨vjq, cwUqv, 
PÆMÖvg| 

cÖavb AwZw_-Rbve dqmvj Avn‡g`, 
Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, cwUqv, PÆMÖvg| 
Av‡jvPK-(1) Avngy`yj nK, mfvcwZ, 
wcsMjv hye wgZvjx msN, cwUqv, PÆMÖvg| 
(2) †gvt †njvj DwÏb, cÖwkwÿZ hye, 
cwUqv, PÆMÖvg| 

25 Rb 15 Rb 40 Rb  

07| 14/12/2020 meyR hvÎv Awdm, 
¸qvcÂK, 
Av‡bvqviv, PÆMÖvg| 

cÖavb AwZw_-Rbve †iRvDj Kwig f~uBqv, 
Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v| we‡kl 
AwZw_- Rbve gv`yj eo–qv, mnKvix 

6 Rb 19 Rb 25 Rb  



Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, Av‡bvqviv, 
PÆMÖvg| 

08 18/03/2021 Dc‡Rjv cwil` 
wgjbvqZb, 
Av‡bvqviv, PÆMÖvg| 

cÖavb AwZw_-Rbve †kL †Rvev‡qi Avn‡g`, 
Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, Av‡bvqviv, 
PÆMÖvg| we‡kl AwZw_- Rbve †gvt 
†di‡`Šm †nv‡mb, gva¨wgK wkÿv Awdmvi| 

7 Rb 18 Rb 25 Rb  

09 ১২/০১/২০২১ উপজেলা পরিষদ 

সভা কক্ষ, 

mvZKvwbqv, PÆMÖvg| 

প্রতাপ চন্দ্র িায় 

উপজেলা কৃরস অরিসাি 

ডা: আবুল কালাম আোদ 

উপজেলা প্ররি সম্পদ অরিসাি 

২০ Rb ০৫ Rb ২৫ Rb  

10 ১৮/০১/২০২১ কৃরষ সম্প্রসািন 

অরিজসি প্ররিক্ষি 

সসন্টাি, 

mvZKvwbqv, PÆMÖvg| 

ডা: িরকবুল হাছান (তুরহন) 

সমরডজকল অরিসাি 

িমোন আলী 
এস আই সাতকারনয়া থানা 

২১ Rb ০৪ Rb ২৫ Rb  

11 ১৫/০৮/২০২০ উপজেলা পরিষদ, 

‡jvnvMvov, PÆMÖvg| 

েনাব আহসান হারবব রেতু 

উপজেলা রনববাহী অরিসাি 

েনাব ডা: সমাোঃ হারনি 

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবাি পরিকল্পনা 
কমবকতবা 

২০ Rb ০৫ Rb ২৫ Rb  

12 ২২/১২/২০২০ উপজেলা পরিষদ, 

‡jvnvMvov, PÆMÖvg| 

েনাব আহসান হারবব রেতু 

উপজেলা রনববাহী অরিসাি 

েনাব ডা: সমাোঃ হারনি 

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবাি পরিকল্পনা 
কমবকতবা 

২১ Rb ০৪ Rb ২৫ Rb  

13 22/03/2021  উপজেলা পরিষদ 
রমলনায়তন, 
িাউোন, চট্টগ্রাম। 

প্রধান অরতরথ- সোনাজয়দ কবীি 
সসাহাগ, উপজেলা রনববাহী অরিসাি, 
িাউোন, চট্টগ্রাম। 
আজলাচকবৃন্দ- ১) রলকসন সচৌধুিী, 
উপজেলা পরিবাি পরিকল্পনা কমবকতবা, 
িাউোন, চট্টগ্রাম; ২) মুহাম্মদ রনয়াে 
সমাজিবদ, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন 
কমবকতবা, িাউোন, চট্টগ্রাম; ৩) 
সভাপরত- সমাহাম্মদিাহ-ই-োহান, 
উপজেলা যুব উন্নয়ন কমবকতবা, 
িাউোন, চট্টগ্রাম। 

22 জন 20 জন 42 জন  

14 22/03/2021  উপজেলা পরিষদ 
রমলনায়তন, 
িাউোন, চট্টগ্রাম। 

প্রধান অরতরথ- সোনাজয়দ কবীি 
সসাহাগ, উপজেলা রনববাহী অরিসাি, 
িাউোন, চট্টগ্রাম। 
আজলাচকবৃন্দ- ১) মুহাম্মদ মুরেবউি 
িহমান খাাঁন, উপজেলা সমবায় 
কমবকতবা, িাউোন, চট্টগ্রাম; ২) মুহাম্মদ 
রনয়াে সমাজিবদ, উপজেলা প্রকল্প 

25 জন 15 জন 40 জন 

 
 
 
 

 



বাস্তবায়ন কমবকতবা, িাউোন, চট্টগ্রাম; 
৩) সভাপরত- সমাহাম্মদিাহ-ই-োহান, 
উপজেলা যুব উন্নয়ন কমবকতবা, 
িাউোন, চট্টগ্রাম। 

15 11-04-2021 iv½ywbqv Dc‡Rjv 
AwW‡Uvwiqvg, 
iv½ywbqv| 
 

cÖavbAwZw_: exi gyw³‡hv×v evey ¯^Rb Kzgvi 
ZvjyK`vi, 
†Pqvig¨vb,iv½ywbqv Dc‡Rjv cwil`|  
Av‡jvPKe„›`: 
Rbve gvmy`yi ingvb, Dc‡Rjv wbe©vnx 
Awdmvi,iv½ywbqv| 
Rbve †gRevnDwÏb, Dc‡Rjv ‡gwW‡Kj 
Awdmvi, iv½ywbqvGes 
Rbve dv‡qKv web‡Z gvneye,Dc‡Rjv hye 
Dbœqb Kg©KZ©v, iv½wbqv| 

25Rb 0Rb 25Rb  

16 13-04-2021 iv½ywbqv Dc‡Rjv 
AwW‡Uvwiqvg, 
iv½ywbqv| 
 

cÖavb AwZw_: Rbve gvmy`yi ingvb, 
Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi,iv½ywbqv| 
Av‡jvPKe„›`:  
myRb Kzgvi PµeZ©x, mveBÝ‡c±i, 
iv½ywbqv g‡Wj _vbv Ges 
Rbve dv‡qKv web‡Z gvneye,Dc‡Rjv 
hyeDbœqb Kg©KZ©v, iv½ywbqv| 
 

24Rb 01Rb 25Rb  

17 17/03/2021 উপজেলা কুরষ 
অরিস হল রুম, 
উপজেলাপরিষদ,হা
টহাোিী, 
চট্টগ্রাম। 

01.উপজেলা সচয়ািমযাি, 
     উপজেলা পরিষদ,  
     হাটহাোিী,চট্টগ্রাম। 
02.উপজেলা কৃরষ অরিসাি, 
     হাটহাোিী,চট্টগ্রাম। 
03.উপজেলা কৃরষসম্প্রসািন  
     অরিসাি,হাটহাোিী, 
     চট্টগ্রাম। 
04.সমরডজকল অরিসাি, 
     উপজেলা স্বাস্থ্য ও  
     পরিবাি  পরিকল্পনা   
     অরিস,হাটহাোিী, 
     চট্টগ্রাম। 
 

13জন 27 জন 40 জন  

18 18/03/2021 কামাল পাড়া যুব 
সংঘ 
িরটকা,হাটহাোিী 
সপৌিসভা 
হাটহাো,চট্টগ্রাম। 
 
 
 
 
 

01.উপজেলা মরহলা ভাইচ 
     সচয়ািমযাি, 
     উপজেলা পরিষদ,  
     হাটহাোিী,চট্টগ্রাম। 
02.উপজেলা কৃরষ অরিসাি, 
     হাটহাোিী,চট্টগ্রাম। 
03.সভাপরত,কামাল পাড়া  
     যুবসংঘ,িরটকা, 
     হাটহাোিী সপৌিসভা 
04.সমরডজকল অরিসাি, 

23 জন 17 জন 40জন  



 
 

     উপজেলা স্বাস্থ্য ও  
     পরিবাি  পরিকল্পনা   
     অরিস,হাটহাোিী, 
     চট্টগ্রাম। 
 

19 ০৮/০৩/২০২১ উপজেলা পরিষদ 

রিলনায়তন 

চন্দনাইশ,চট্টগ্রাি। 

(১)েনাব ইিরতয়াে হ াজেন 

উপজেলা রনব বা ী অরিোি, চন্দনাইশ 

(২) েনাব হি ৌঃ হিাৌঃ হোলাইিান 

ভাইেজচয়ািিযান,চন্দনাইশ  

উপজেলা পরিষদ 

(৩) েনাব স্মরৃত িাণী েিকাি 

উপজেলা কৃরষ অরিোি, চন্দনাইশ। 

১৬ Rb ০৯  Rb ২৫ Rb  

20 ১১/০৩/২০২১ উপজেলা পরিষদ 
রমলনায়তন 
চন্দনাইি,চট্টগ্রাম। 

(১)েনাব নারসি উদ্দীন সিকাি অরিসাি ইন চােব, 
চন্দনাইি থানা 
(২) েনাব সমৌোঃ সমাোঃ সসালাইমান 
ভাইসজচয়ািমযান,চন্দনাইি উপজেলা পরিষদ 
(৩) েনাব সৃ্মরত িািী সিকাি 
উপজেলা কৃরষ অরিসাি, চন্দনাইি 

২০ Rb ০৫ Rb ২৫ Rb  

21 18/11/2020 
 

_vbv hye Dbœqb 
Kg©KZ©vi 
Kvh©vjq,†Kv‡Zvqvjx 
BDwbU _vbv, 
PÆMÖvg| 

01| cÖavb AwZw_t Rbve ‡gvt BmnvK, 
Dc-cwiPvjK,hye Dbœqb Awa`ßi, PÆMªvg| 
             Av‡jvPKe„›`t- 
02| we‡kl AwZw_t- Rbve ‡gvt mvnveywÏb,  
   mn‡hvMx Aa¨vcK,e¨e¯’vcbv wefvM, 
PÆMÖvg   
                 wek¦we`¨vjq| 
03| Rbve †gvnv¤§` Rvnvb DwÏb,_vbv hye 
Dbœqb   
      Kg©KZ©v,‡Kv‡Zvqvjx BDwbU _vbv, 
PÆMÖvg| 
04| Rbve mbvZb PµeZ©x,mfvcwZ, c~e©v 
hye   
      †K›`ª,‡g‡n`xevM, PÆMÖvg| 

19Rb 21Rb 40 Rb  

22 12/01/2021 mivBcvov, 
cvnvoZjx, PÆMÖvg| 

01| KvDwÝji, Avwgbyj Bmjvg, 
cvnvoZjx, PÆMÖvg| 
02| †gvt BmnvK, Dc-cwiPvjK, hye 
Dbœqb Awa`ßi, PÆMÖvg| 
03| †gvt †Mvjvg †gv‡k©`, _vbv hye Dbœqb 
Kg©KZ©v, cvnvoZjx, PÆMÖvg| 

15 Rb 25 Rb 40 Rb  

23 05/02/2021 ‡eMg dwRjvZz‡bœQv 
gywRe Kbdv‡iÝ 
nj, Dc‡Rjv 
cwil`, m›Øxc| 

AvjnvR¦ gvóvi kvnRvnvb, we.G Dc‡Rjv 
†Pqvig¨vb, m›Øxc, PÆMÖvg| 
Rbve gvCb DwÏb wgkb, Dc‡Rjv fvBm 
†Pqvig¨vb, m›Øxc, PÆMÖvg| 
Rbve †Rey‡bœQv †PŠayix †Rwm, Dc‡Rjv 
gwnjv fvBm †Pqvig¨vb, m›Øxc, PÆMÖvg| 

02 Rb 24 Rb 26 Rb  

24 07/03/2021 ‡eMg dwRjvZz‡bœQv 
gywRe Kbdv‡iÝ 
nj, Dc‡Rjv 
cwil`, m›Øxc| 

AvjnvR¦ gvóvi kvnRvnvb, we.G Dc‡Rjv 
†Pqvig¨vb, m›Øxc, PÆMÖvg| 
Rbve gvCb DwÏb wgkb, Dc‡Rjv fvBm 
†Pqvig¨vb, m›Øxc, PÆMÖvg| 
Rbve †Rey‡bœQv †PŠayix †Rwm, Dc‡Rjv 
gwnjv fvBm †Pqvig¨vb, m›Øxc, PÆMÖvg| 

13 Rb 13 Rb 26 Rb  

25 ১০/০৩/20২১ অরিোে বক্লাব,  

হবায়ালখালী 

হচয়ািিযান,  

উপজেলাপরিষদ 

ও 

উপ-পরিচালক,  

যুবউন্নয়নঅরিদপ্তি, চট্টগ্রাি 

২৪  Rb ১৬ Rb ৪০ Rb  

26 03/12/2020 Kzwgiv AvevwmK 
evwjKv ¯‹zj GÛ 

K‡jR, mxZvKzÛ, 

Rbve wgjb ivq, Dc‡Rjv wbe©vnx Kg©KZ©v. 
mxZvKzÛ, PÆMÖvg| 
Rbve iv‡k`, I.GBP.Gd.wc.I, mxZvKzÛ, 

0 25 Rb 25 Rb  



PÆMÖvg| PÆMÖvg| 
27 06/12/2020 Kzwgiv AvevwmK 

evwjKv ¯‹zj GÛ 
K‡jR, mxZvKzÛ, 

PÆMÖvg| 

Rbve †gvt BmnvK, Dc-cwiPvjK, hye 
Dbœqb Awa`ßi, PÆMÖvg| 
Rbve bvwmi, Aa¨ÿ, 
 Kzwgiv AvevwmK evwjKv ¯‹zj GÛ K‡jR, 
mxZvKzÛ, PÆMÖvg| 

6 19 Rb 25 Rb  

28 01/06/2021 hye feb, nvwjkni, 
PÆMÖvg 

weRq emvK, wewcGg, wcwcGg(evi) 
wWwm `wÿY wmGgwc 

18 Rb 12 Rb 30 Rb  

29 02/06/2021 hye feb, nvwjkni, 
PÆMÖvg 

AwZwi³ ‡Rjv cÖkvmK (mvwe©K), PÆMÖvg| 20 Rb 10 Rb 30 Rb  

30 11/03/2020 অরিোে বক্লাব,  

হবায়ালখালী 

হচয়ািিযান,  

উপজেলাপরিষদ 
 

২৪  Rb ১৬ Rb ৪০ Rb  

31 10/03/2020 Dc‡Rjv cwil` 
wgjbvqZb, 

gximivB, PÆMÖvg| 

‡gvt wgbnvRyi ingvb, Dc‡Rjv wbe©vnx 
Awdmvi, †gvnv¤§` AvjvDwÏb, Dc‡Rjv 
fvBm †Pqvig¨vb| 
 

25 Rb 0 25 Rb  

 

12/0 5/2021wLªt 

(cÖ‡Rl Kzgvi mvnv) 

Dc-cwiPvjK 

hye  Dbœqb Awa`ßi,PÆMÖvg| 

E-mail-ddchittagong@dyd.gov.bd 

 
 ০৬।  জেলার নাম- লক্ষীপুর। 

ক্রঃ 

নং 

সভা 

আয় ােয়নর 

তাররখ 

সভা অনুষ্ঠায়নর 

স্থায়নর নাম 

জেলা/ উপয়েলা 

সভার প্রধান অরতরি ও আয়লাচকবৃয়ের নাম সভা  উপরস্থরতর সংখ্যা মন্তব্য 

পুরুষ মরিলা জমাট 

০১. ০৮/০৬/২০২১ যুব প্ররিক্ষণ 

জকয়ের িল  রুম 

যুব উন্ন ন 

অরধদপ্তর লক্ষ্মীপুর 

০১. েনাব জমািাম্মদ সরিউজ্জামান ভুই া 

      অরতররক্ত জেলা প্রিাসক (সারব িক), লক্ষ্মীপুর। 

০২. েনাব রমমতানুর রিমান 

     অরতররক্ত পুরলি সুপার, সদর সায়ক িল লক্ষ্মীপুর। 

০৩. কােী খায়লদা আক্তার 

     ভাইস জচ ারম্যান (মরিলা) 

     সদর উপয়েলা পররষদ, লক্ষ্মীপুর। 

০৪.েনাব েসীম উদ্দীন আিম্মদ খান 

     উপপররচালক, যুব উন্ন ন অরধদপ্তর, লক্ষ্মীপুর। 

৪৮ ১২ ৬০  

০৯/০৬/২০২১ যুব প্ররিক্ষণ 

জকয়ের িল  রুম 

যুব উন্ন ন 

অরধদপ্তর লক্ষ্মীপুর 

০১. েনাব ডাঃ জমাঃ আবদুল গফ্িার 

      রসরভল সােিন, লক্ষ্মীপুর। 

০২. েনাব  েসীম উদ্দীন 

     ভারপ্রাপ্ত কম িকত িা সদর িানা, লক্ষ্মীপুর 

০৩.েনাব েসীম উদ্দীন আিম্মদ খান 

     উপপররচালক, যুব উন্ন ন অরধদপ্তর, লক্ষ্মীপুর। 

৪৫ ১৫ ৬০  

০২ ২২/১২/২০২০ উপয়েলা পররষদ 

সভাকক্ষ, সদর 

০১. েনাব জমািাম্মদ মাসুম 

     উপয়েলা রনব িািী  অরিসার, সদর, লক্ষ্মীপুর 

০২.  জমাঃ জদয়লা ার জিায়সন, প্ররিক্ষক  (মৎস্য) 

      যুব উন্ন ন অরধদপ্তর, লক্ষ্মীপুর 

৩০ ১০ ৪০  

২৩/১২/২০২০ উপয়েলা পররষদ 

সভাকক্ষ, সদর 

০১. েনাব জমাঃ আবু োির 

     উপপররচালক, যুব উন্ন ন অরধদপ্তর, লক্ষ্মীপুর 

০২.  অধ্যাপক মামুনুর ররিদ 

      সভাপরত, সবুে বাংলায়দি, লক্ষ্মীপুর। 

৩৫ ১০ ৪৫  

০৩. ১৯/০১/২০২১ উপয়েলা পররষদ ০১. েনাব জমাঃ আব্দুল মরমন ১৫ ২৫ ৪০  



রমলনা তন 

রামগরত 

     উপয়েলা রনব িািী অরিসার, রামগরত, লক্ষ্মীপুর। 

০২. েনাব জমাঃ আবু োির 

     উপপররচালক, যুব উন্নন অরধদপ্তর, লক্ষ্মীপুর। 

০৩. ডাঃ কামানািীষ মজুমদার 

    উপয়েলা স্বাস্থয ও পররবার পররকল্পনা কম িকত িা, রামগরত 

০৪. েনাব জমাঃ আবুল কালাম আোদ 

   উপয়েলা মাধ্যরমক রিক্ষা কম িকত িা, রামগরত 

২০/০১/২০২১ উপয়েলা পররষদ 

রমলনা তন 

রামগরত 

০১. েনাব  িরাি উরদ্দন আোদ 

     জচ ারম্যান, উপয়েলা পররষদ, রামগরত, লক্ষ্মীপুর। 

০২. েনাব জমাঃ আবু োির 

     উপপররচালক, যুব উন্নন অরধদপ্তর, লক্ষ্মীপুর। 

০৩. েনাক সুরচত্র রঞ্জন দাস 

     সিকারী করমিনার (ভুরম), রামগরত, লক্ষ্মীপুর। 

০৪. ডাঃ কামানািীষ মজুমদার 

    উপয়েলা স্বাস্থয ও পররবার পররকল্পনা কম িকত িা, রামগরত 

২২ ১৮ ৪০  

০৪. ২০/০১/২০২১ উপয়েলা পররষদ 

রমলনা তন 

কমলনগর 

০১.েনাব েসীম উদ্দীন আিম্মদ খান 

     উপপররচালক, যুব উন্ন ন অরধদপ্তর, লক্ষ্মীপুর। 

০২. েনাব জমাঃ  সরিকুল ইসলাম পাঠান 

     উপয়েলা যুব উন্ন ন কম িকত িা(অঃদাঃ) কমলনগর  

২৫ ১৫ ৪০  

২৪/০১/২০২১ উপয়েলা পররষদ 

রমলনা তন 

কমলনগর 

০১.েনাব েসীম উদ্দীন আিম্মদ খান 

     উপপররচালক, যুব উন্ন ন অরধদপ্তর, লক্ষ্মীপুর। 

০২. েনাব জমাঃ  সরিকুল ইসলাম পাঠান 

     উপয়েলা যুব উন্ন ন কম িকত িা(অঃদাঃ) কমলনগর 

২০ ২০ ৪০  

০৫. ২৫/০৩/২০২১ পল্লী দাররদ্র 

রবয়মাচন 

(পদারবক) 

প্ররিক্ষণ 

রমলনা তন 

রা পুর 

০১.েনাব েসীম উদ্দীন আিম্মদ খান 

     উপপররচালক, যুব উন্ন ন অরধদপ্তর, লক্ষ্মীপুর। 

০২.েনাব-জমাঃ এ জক এম সাইফুল িক 

     উপয়েলা মাধ্যরমক অরিসার,রা পুর, লক্ষ্মীপুর 

০৩. েনাব জমাঃ সািাবুরদ্দন সরকার 

     এআররডও, পদারবক, রা পুর, লক্ষ্মীপুর 

২৫ ১৫ ৪০  

০২/০৬/২০২১ উপয়েলা পররষদ 

রমলনা তন 

রা পুর 

০১ .েনাব সাবরীন জচৌধুরী 

     উপয়েলা রনব িািী  অরিসার, রা পুর, লক্ষ্মীপুর। 

০২.েনাব সাইফুল ইসলাম 

     উপয়েলা সমােয়সবা অরিসার,রা পুর, লক্ষ্মীপুর 

০৩. েনাব ি জুনয়নছা পান্না 

     উপয়েলা যুব উন্ন ন অরিসার,রা পুর, লক্ষ্মীপুর 

১৫ ১০ ২৫  

০৬. ২৫/০৪/২০২১ উপয়েলা পররষদ 

রমলনা তন 

রামগঞ্জ 

০১. েনাব তারপ্ত চাকমা 

     উপয়েলা রনব িািী  অরিসার, রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর। 

০২. েনাব েসীম উদ্দীন আিম্মদ খান 

     উপপররচালক, যুব উন্ন ন অরধদপ্তর, লক্ষ্মীপুর। 

১৫ ১০ ২৫  

১৭/০৫/২০২১ উপয়েলা পররষদ 

রমলনা তন 

রামগঞ্জ 

০১. েনাব তারপ্ত চাকমা 

     উপয়েলা রনব িািী  অরিসার, রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর। 

০২. েনাব েসীম উরদ্দন আিম্মদ খান 

     উপপররচালক, যুব উন্ন ন অরধদপ্তর, লক্ষ্মীপুর। 

০৫ ২০ ২৫  

        
 

 

 

 

 

০৭। জজলার নাম-বি,িাবড় া 

ক্রোঃনং  উপচজলার নাম  
সভা আচ াজচনর 

তাবরখ  

সভা অনুষ্ঠাচনর 

স্থাচনর 

নাম  

সভার প্রধান অবতবর্ ও আচলােকবৃচের নাম  

 

সভার উপবস্থত সংখ্যা  
মন্তব্য 

পুরুষ  মবিলা  জমাট  



০১  বিজ নগর  ২৩-১২-২০২০  বিজ নগর  

বপ্রান অজতজর্:  
ব্নাি প্রক,এর্ ই াজছর আরাোত, উজনঅ 

আলথােক:  
ব্নাি জখবজর প্রিাস থন প্রার্্াজণক, উকৃজষঅ  

25  0  25  

  

০২  বিজ নগর  ২৪-১২-২০২০  বিজ নগর  

বপ্রান অজতজর্:  
ব্নাি প্রক,এর্ ই াজছর আরাোত, উজনঅ 

আলথােক:  
ব্নাি জখবজর প্রিাস থন প্রার্্াজণক, উকৃজষঅ  

0  25  25  

  

০৩  আশুগঞ্জ  ১৮-০১-২০২১  আশুগঞ্জ 

বপ্রান অজতজর্:  
ব্নাি প্রর্্া্োঃ িাজনে মুসী, প্রে ারম্যান,বউোঃ 

ব্জরষদ আলথােক:  
ব্নাি অরজচি জিশ্বাস, উজনঅ-আশুচ্ঞ্জ  

15  25  40  

  

০৪  আশুগঞ্জ ১৯-০১-২০২১  আশুগঞ্জ 

বপ্রান অজতজর্:  
ব্নাি প্রর্্া্োঃ িাজনে মুসী, প্রে ারম্যান, বউোঃ 

ব্জরষদ আলথােক:  
ব্নাি প্রসজলর্ ব্্ারর্ব্ব্,ব্্াইসে থ ারম্যান-

আশুচ্ঞ্জ  

18  22  40  

  

০৫  নিীনগর ১৫-০৩-২০২১  নিীনগর  

বপ্রান অজতজর্:  
ব্নাি একরামূল জসচজক, উজনঅ 

আলথােকবৃচ্:  
ব্নাি জ্্া্োঃ োর্্ীর্ আির্রদ থ,উোঃপ্রাণীসম্পদ ককথচত

 ্াচ্ ব্নাি র্্াতুব্বর রজেকুল ইসলার্, 

উযুউক  

10  15  25  

  

০৬  
ব্রাহ্মণিাজড় া 

সদর  
২১-০৩-২০২১  

ব্রাহ্মণিাজড় া 

সদর  

বপ্রান অজতজর্:  
ব্নাি জের থাজুর রির্্ান, প্রে ারম্যান, বউোঃ 

ব্জরষদ আলথােকবৃচ্:  
ব্নাি এযাচ্্োঃ প্রলাকর্্ান প্রিাস থন,ব্্াইস 

প্রে ারম্যান ব্নাি প্রর্্া্োঃ েরিাদ প্রিাস থন, উযুউক  

07  18  25  

  

০৭  আখাউড়া  ২২-০৩-২০২১  আখাউড়া  

বপ্রান অজতজর্:  
ব্নাি আবুল কাে থর্ ভূই া,প্রে ারম্যান,বউোঃব্জরষদ 

আলথােকবৃচ্:  
ব্নাি প্রর্্া্োঃ নূর থ আলর্, উজনঅ  

ব্নাি প্রর্্া্োঃ আজর থ আলী, বউব্জরোলক,যুউঅ  
ব্নাি প্রর্্া্োঃ কার্্াল িাসার, 

উোঃপ্রাণীসম্পদককথচত ্াচ্  

18  07  25  

  

০৮  নিীনগর ২৩-০৩-২০২১  নিীচনর  

বপ্রান অজতজর্:  
ব্নাি একরামূল জসচজক, উজনঅ 

আলথােকবৃচ্:  
ব্নাি আবু র্্াসুদ, জসজন র বউর্ব্লা র্থস্য্ ককথচত

 ্াচ্ ব্নাি র্্াতুব্বর রজেকুল ইসলার্, 

উযুউক  

10  15  25  

  

০৯  কসিা  ২৪-০৩-২০২১  কসিা  

বপ্রান অজতজর্:  
ব্নাি প্রর্্া্োঃ রাে থদুল কাউসার ভূই া 

প্রে ারম্যান, বউর্ব্লা ব্জরষদ, কসিা 

আলথােকবৃচ্:  
ব্নাি প্রর্্া্োঃ আর্্ীর আলী, বউ ব্জরোলক,যুউঅ  
ব্নাি প্রর্্া্োঃ ইকিাল নাজসর, উযুউক,কসিা  

08  17  25  

  

১০  
ব্রাহ্মণিাজড় া 

সদর  
২৫-০৩-২০২১  

ব্রাহ্মণিাজড় া 

সদর  

বপ্রান অজতজর্:  
ব্নাি প্রর্্া্োঃ আজর থ আলী, বউ ব্জরোলক, যুউঅ 

আলথােকবৃচ্:  
ব্নাি োর্্ীর্্া বআার, জথিলা ব্্াইস প্রে ারম্যান 

ব্নাি প্রর্্া্োঃ েরিাদ প্রিাস থন, উযুউক  

10  15  25  

  



১১  কসিা  ২৬-০৩-২০২১  কসিা  

বপ্রান অজতজর্:  
ব্নাি প্রর্্া্োঃ রাে থদুল কাউসার ভূই া 

প্রে ারম্যান, বউর্ব্লা ব্জরষদ, কসিা 

আলথােকবৃচ্:  
ব্নাি র্্াসুদ উল আলর্, উজনঅ  

ব্নাি প্রর্্া্োঃ ই াকুি আলী সরকার, 

সিকারীব্জরোলক যুি উন্ন ন অবজদপ্তর, 

ব্রাহ্মণিাজড় া।  

10  

  

15  25  

  

১২  িাঞ্ছারাপু থর  ২৭-০৩-২০২১  িাঞ্ছারাপু থর  

বপ্রান অজতজর্:  
ব্নাি জসরাজুল 

ইসলার্,প্রে ারম্যান,বউোঃব্জর

ষদ আলথােক:  
ব্নাি প্রর্্া্োঃ নাজসরউচজন সারও ার, উজনঅ  

07  18  25  

  

১৩  িাঞ্ছারাপু থর  ২৮-০৩-২০২১  িাঞ্ছারাপু থর  

বপ্রান অজতজর্:  
ব্নাি প্রর্্া্োঃ নাজসরউচজন সারও ার, উজনঅ 

আলথােক:  
ব্নাি সুলতান আির্রদ থ, আরচজও,িাঞ্ছারাপু থর  

18  07  25  

  

১৪  আখাউড়া  ২৯-০৩-২০২১  আখাউড়া  

বপ্রান অজতজর্:  
ব্নাি আবুল কাে থর্ ভূই া,প্রে ারম্যান,বউোঃব্জরষদ 

আলথােকবৃচ্:  
ব্নাি প্রর্্া্োঃ নূর থ আলর্, উজনঅ  

ব্নাি প্রর্্া্োঃ ই াকুি আলী সরকার, সিকারী  
ব্জরোলক,যুি উন্ন ন অবজদপ্তর,ব্রাহ্মণিাজড় া।  
ব্নাি জ্্া্োঃ শ্যাল থ বচপ্রৌজকথ, আিাজসক 

প্রচজথকযাল ককথচত ্াচ্ , 

আখাউড়া  

১৭  ০৮  ২৫  

  

১৫  জজলা কায থাল    ৩০-০৩-২০২১  জজলা কায থাল    

বপ্রান অজতজর্:  
ব্নাি িা াত-উদ-প্রচদৌলা খাঁন,বপ্রলা প্রোসক 

আলথােকবৃচ্:  
ব্নাি প্রর্্া্োঃ আজর থ আলী, বউব্জরোলক,যুউঅ  

ব্নাি প্রর্্া্োঃ ই াকুি আলী সরকার 

সিকারী ব্জরোলক, যুি উন্ন ন 

অবজদপ্তর  
ব্নাি প্রর্্া্োঃ কজেল উচজন  

 জপ্রপুটি প্রকা অচজন থটচর, যুি প্রজেক্ষ্ণ প্রকন্দ্র  

১২  ১৮  ৩০  

  

১৬  জজলা কায থাল    ৩১-০৩-২০২১  জজলা কায থাল    

বপ্রান অজতজর্:  
ব্নাি িা াত-উদ-প্রচদৌলা খাঁন,বপ্রলা প্রোসক 

আলথােকবৃচ্:  
ব্নাি প্রর্্া্োঃ আজর থ আলী, বউব্জরোলক,যুউঅ  

ব্নাি প্রর্্া্োঃ ই াকুি আলী সরকার 

সিকারী ব্জরোলক, যুি উন্ন ন 

অবজদপ্তর  
ব্নাি প্রর্্া্োঃ কজেল উচজন  

 জপ্রপুটি প্রকা অচজন থটচর, যুি প্রজেক্ষ্ণ প্রকন্দ্র  

১২  ১৮  ৩০  

  

১৭  নাবসরনগর  11-04-2021  নাবসরনগর  

বপ্রান অজতজর্:  
ব্নাি জ্্া: রাজেউচজন,বউর্ব্লা প্রে ারম্যান 

আলথােকবৃচ্:  
ব্নাি িাজলর্্া খাতুন, উজনঅ-নাজসরচনর  
ব্নাি প্রর্্া্োঃ আজর থ আলী,বউব্জরোঃ,যুউঅ  

10  15  25  

  

১৮  নাবসরনগর  1২-04-2021  নাবসরনগর  

বপ্রান অজতজর্:  
ব্নাি জ্্া: রাজেউচজন,বউর্ব্লা প্রে ারম্যান 

আলথােকবৃচ্:  
ব্নাি িাজলর্্া খাতুন, উজনঅ-নাজসরচনর  

ব্নাি প্রর্্া্োঃ আজর থ আলী,বউব্জরোলক,যুউঅ  

10  15  25  

  



১৯  সরাইল  1৩-04-2021  সরাইল  

বপ্রান অজতজর্:  
ব্নাি প্রর্্া্োঃ রজেকউচজন ঠাকুর,বউর্ব্লা 

প্রে ারম্যান আলথােকবৃচ্:  
ব্নাি প্রর্্া্োঃ আজর থ আলী,বউব্জরোলক,যুউঅ 

ব্নাি নাব্র্্া প্রচির্, উযুউক,সরাইল  

10  15  25  

  

     পুরুষ  জথিলা  প্রর্্াট   

২০  সরাইল  1৪-04-2021  সরাইল  

প্রধান অবতবর্:  
ব্নাি প্রর্্া্োঃ রজেকউচজন ঠাকুর,বউর্ব্লা 

প্রে ারম্যান আলথােকবৃচ্:  
ব্নাি প্রর্্া্োঃ আজর থ আলী,বউব্জরোলক,যুউঅ 

ব্নাি নাব্র্্া প্রচির্, উযুউক,সরাইল  

10  15  25  

  

  

 

 

 

০৮। জেলার নাম জনায়াখালী 

 

নং সভা আকয়াজকনর 

তামরখ 

সভা অনুষ্ঠাকনর স্থাকনর 

নাি 

চজলা/উপকজলা 

সভার প্রধান অমতমি ও 

আকলাচকবৃকন্দর নাি 

সভায় উপমস্থমতর 

সংখযা 
িন্তবয 

    পুরুষ িমহলা চিাট  

 ১৯/১২/২০ -

২১/১২/২০২০ 

চজলা কার্যালয়, 

চনায়াখালী  
জনাব ফরহাত নূর, উপপমরচালক 

(প্রমেক্ষণ), র্ুব উন্নয়ন অমধ প্তর, ঢাকা 
জনাব র্ািঃ চ কলায়ার চহাকসন, প্রমতবন্ধী  
মবষয়ক কিযকতয া ও কনসালকটন্ট, 

চনায়াখালী। 
জনাব চিািঃ চরজ্জাকুল হায় ার, 

উপপমরচালক, ইসলামিক ফাউকেেন, 

চনায়াখালী।  
জনাব চিািঃ চবলাল চহাকসন, সহকারী 
পমরচালক, চজলা সিাজ চসবা 
কার্যালয়, চনায়াখালী। 

 

২৩ 

 

৭ 

 

৩০ 

 

 30/12/2020 Dc‡Rjv cwil` 
m`i,‡bvqvLvjx 

cÖavb AwZw_-DccwiPvjK 
Rbve Rmxg DÏxb Avn¤§` Lvb | 
we‡kl AwZw_-Dc‡Rjv fvBm†Pqvig¨vb 
Rbve byi Avjg wmÏxwK ivRy 
Av‡jvPK-Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v 
Rbve bvwM©m Aviv †eMg | 

22 4 26  

 13/01/2021 euv‡ainvU hye Kj¨vb ms¯’v 
m`i,‡bvqvLvjx| 

cÖavb AwZw_-Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 
Rbve dvinvbv Rvnvb Dcgv 
we‡kl AwZw_- Rbve Avey Rv‡ni 
†Pqvig¨vb,GIRevwjqv BDwbqb cwil` 
Av‡jvPK-1|Aveyj Kv‡kg,cÖavb wkÿK 
euv‡ainvU,D”P we`¨vjq| 
2| Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v 
Rbve bvwM©m Aviv †eMg| 
 

30 - 30  

 ২৬/০১/২১ উপকজলা পমরষ  

চবগিগঞ্জ, চনায়াখালী 
১. উপকজলা চচয়ারিযান 

২. উপকজলা মনবযাহী অমফসার 

৩. উপকজলা িমহলা ভাইস চচয়ারিযান 

১৫ ১০ ২৫  



৪. উপকজলা িমহলা মবষয়ক কিযকতয া 
 ০৪/০২/২১ সাগমরকা আইমর্য়াল 

সু্কল, কুিারম ঘীর 

পাড়, মজরতলী, 
চবগিগঞ্জ, চনায়াখালী 

১.  উপকজলা চচয়ারিযান 

২. উপকজলা মনবযাহী অমফসার 

৩. উপকজলা ভাইস চচয়ারিযান 

৪. উপকজলা িমহলা মবষয়ক কিযকতয া 

২১ ৪ ২৫  

 ২৫/০১/২১ উপকজলা পমরষ  

হামতয়া, চনায়াখালী 
১. উপকজলা মনবযাহী অমফসার 

২. িানা ভারপ্রাপ্ত কিযকতয া 
৩. উপকজলা কৃমষ কিযকতয া 

২০ ৫ ২৫  

 ১৮/০২/২১ বঙ্গবনু্ধ সরকারী 
প্রািমিক মব যালয়, 

হামতয়া, চনায়াখালী 

১. উপকজলা মনবযাহী অমফসার 

২. উপকজলা িমহলা ভাইস চচয়ারিযান 

৩. উপকজলা কৃমষ কিযকতয া 

১৮ ৭ ২৫  

 10/12/2020 Dc‡Rjv  nj iæg 

সেনবাগ, সনায়াখালী 
01)Rbve Rwmg DwÏb Lvb ,DccwiPvjK hye 
Dbœqb Awa`ßi, †bvqvLvjx 
02)Rbve †gv: mvBdzj Bmjvg  gRyg`vi, 
Dc‡Rjv wbevnx Awdmvi,‡mbevM, †bvqvLvjx 
03) Rbve Qwd Dj¨vn,, Dc‡Rjv gwnjv 
welqK Kg©KZ©v, †mbevM, †bvqvLvjx 
 

১০ ১৫ ২৫  

 17/12/2020 Dc‡Rjv  nj iæg 

সেনবাগ, সনায়াখালী 
01)Rbve Rwmg DwÏb Lvb ,DccwiPvjK hye 
Dbœqb Awa`ßi, †bvqvLvjx 
02)Rbve †gv: mvBdzj Bmjvg gRyg`vi, 
Dc‡Rjv wbevnx Awdmvi,‡mbevM, †bvqvLvjx 
Dc‡Rjv wbevnx Awdmvi, 
03) Rbve gwiqg myjZvbv,Dc‡Rjv gwnjv  
fvBm †Pqvig¨vb  ,‡mbevM, †bvqvLvjx  

০৭ ১৮ ২৫  

 
১০/০১/২০২১ 

কবিরিাট জকবজ স্কুল 

কবিরিাট, জনা াখালী 

০১. উপচজলা ভাইস জে ারম্যান 

০২. উপচজলা মবিলা বিষ ক কম থকতথা 

০৩. উপচজলা যুি উন্ন ন কম থকতথা  

- ৩০ ৩০ 

 

 

২৩/০৩/২০২১ 

উপকজলা পমরষ  সভা 
কক্ষ 

কমবরহাট, চনায়াখালী 

০১. উপচজলা বনি থািী অবেসার 

০২. উপচজলা সমাজচসিা অবেসার  

০২. উপচজলা মবিলা বিষ ক অবেসার 

- ৩০ ৩০ 

 

 14/12/2020wLªt mvZvBk‡`ªvb  miKvwi  
cÖv_wgK we`¨vjq,myeY©Pi 
‡bvqvLvjx | 

1| cÖavb AwZw_ wnmv‡e Dcw¯’Z wQ‡jb 
Rbve G.Gm.Gg Bebyj nvmvb 
B‡fb,Dc‡Rjv wbe©vnx 
Awdmvi,myeY©Pi,‡bvqvLvjx | 
2|we‡kl AwZw_ wnmv‡e Dcw¯’Z wQ‡jb 
Rbve dinv` †nv‡mb †PŠayix(evnvi),fvBm 
Pqvig¨vb,Dc‡Rjv cwil`,myeY©Pi, 
‡bvqvLvjx | 
 

২৫ ০ ২৫  

 23/03/2021wLªt Dc‡Rjv nj iæg 
myeY©Pi,‡bvqvLvjx | 

1| cÖavb AwZw_ wnmv‡e Dcw¯’Z wQ‡jb 
Rbve G.Gm.Gg Bebyj nvmvb 
B‡fb,Dc‡Rjv wbe©vnx 
Awdmvi,myeY©Pi,‡bvqvLvjx | 
2| bvwM©m Aviv †eMg 
Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, 
myeY©Pi,‡bvqvLvjx | 

০ ২৫ ২৫  

 28/03/2021 ‡mvbvBgyox Dc‡Rjv nj iæg 
‡mvbvBgyox, †bvqvLvjx 

1| Rbve Kvgiæb bvnvi 
Dc‡Rjv gwnjv welqK 
Kg©KZ©v,‡mvbvBgyox,‡bvqvLvjx| 

০ 25  25   

 29/03/2021 ‡mvbvBgyox Dc‡Rjv nj iæg 
‡mvbvBgyox, †bvqvLvjx 

 
02| Av‡qkv Av³vi 
Dc‡Rjv gwnjv fvBm †Pqvig¨vb,Dc‡Rjv 
cwil`,‡mvbvBgyox,‡bvqvLvjx| 

০ 25  25   

 30/11/2020 ‡mvbvBgyox Dc‡Rjv nj iæg 
PvUwLj, †bvqvLvjx 

cÖavb AwZw_: Rbve G,Gm,Gg †gvmv Dc‡Rjv wbe©vnx 
Awdmvi, PvUwLj, 

09 16 25  



Av‡jvPK t Rbve Rmxg DÏxb Avnv¤§` Lvb, Dc-
cwiPvjK,‡bvqvLvjx, Rbve d‡qR Avnv¤§`,  ydo, 
gvneyeyi ingvb   „aydo 

 16/03/2021 ‡mvbvBgyox Dc‡Rjv nj iæg 
PvUwLj, †bvqvLvjx 

cÖavb AwZw_: Rbvve GBP Gg Avjx Zv‡ni Dc: 
fvBm-‡Pqvig¨vb, Av‡jvPK: Rbve G,Gm,Gg †gvmv 
Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, PvUwLj, Rbve d‡qR 
Avnv¤§` ydo, †gv: ‡gv¯Ídv Kvgvj f~Bqv „aydo,  

18 07 25  

 06/12/2020 Dc‡Rjv cwil` nj iæg 
‡Kv¤úvbxMÄ, †bvqvLvjx 

cÖavb AwZw_†gv: wRqvDj nK gxi 
Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 
†Kv¤úvbxMÄ,‡bvqvLvjx | 
Rmxg D``xb Avnv¤§` Lvb 
DccwiPvjK 
hye DbœqbAwa`ßi,জনা াখালী 

Zvnwgbv Zvgvbœv 
Dc‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©v 
    †Kv¤úvbxMÄ,‡bvqvLvjx | 
 

১০ ১৫ ২৫  

 30/03/2021 Dc‡Rjv cwil` nj iæg 
‡Kv¤úvbxMÄ, †bvqvLvjx 

cÖavb AwZw_byi †gvnv¤§` 
cÖfvlK 
miKvix gwRe K‡jR,†Kv¤úvbxMÄ,‡bvqvLvjx  
‡gv: †gv Í̄dv Kvgvj 
Dc‡Rjv cwievi cwiKíbv  Kg©KZ©v 
     †Kv¤úvbxMÄ,‡bvqvLvjx | 
iv‡kj Avn‡g` 
Dc‡Rjv mgvR ‡mevKg©KZ©v 
†Kv¤úvbxMÄ,‡bvqvLvjx 
 

০ ২৫ ২৫  

 
                                                                                                                    

         ( ‡gvt BmnvK ) 
            DccwiPvjK  
        ‡dvb bs-0321-61051 

 

 

 

 
 


