
জনসচেতনতামূলক সভা,রাজশাহী বিভাগ 

জজলা সংখ্যা- ০৮ 

০১। জজলার নাম- রাজশাহী জুলাই-২০ হচত জুন২০২১ 

ক্রঃ  

নং 

সভা 
আয় াজয়নর 

তাররখ 

সভা অনুষ্ঠায়নর স্থায়নর নাম 

জজলা/উপয়জলা 
সভার প্রধান অরতরি ও 

আয়লাচকবৃয়ের নাম 

সভা  

উপরস্থরতর 

সংখযা 

মন্ত
বয 

পরুুষ মরহলা জমা
ট 

 

১ 25/11/2020 Dc‡Rjv cwil` wgjbvqZb,evMgviv Rbve kwid Avn‡¤§`, Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi,evMgviv 
G.wU.Gg.‡Mvjvg gvneye, DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi 
Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, evMgviv 

10 15 25  

২ 02/12/2020 Dc‡Rjv cwil` wgjbvqZb,evMgviv Awbj Kzgvi miKvi, †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`,evMgviv 
G.wU.Gg.‡Mvjvg gvneye, DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi 
Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, evMgviv 

10 15 25  

৩ 02/12/2020 Dc‡Rjv weAviwWwe nj iæg,PviNvU Rbve ‰mq`v mvwgiv, Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 
G.wU.Gg.‡Mvjvg gvneye, DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi 
gyn¤§` gwdRyj Bmjvg. Dc‡Rjv mgvR‡mev Awdmvi 
‡gvt gL‡jQzi ingvb, Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v 

0 40 40  

৪ 03/12/2020 Dc‡Rjv cwil` wgjbvqZb, cev G.wU.Gg.‡Mvjvg gvneye, DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi 
Awdmvi BbPvR©, wegvb e›`i _vbv, ivRkvnx 
‡gvnvt mC` Avjx †iRv,Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, cev 

20 25 45  

৫ 07/12/2020 Dc‡Rjv cwil` wgjbvqZb, cev ‡gvt wkgyj AvKZvi, Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, cev 
Dc‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©v, cev, ivRkvnx 
‡gvnvt mC` Avjx †iRv,Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, cev 

25 20 45  

৬ 15.12.2020 Zv‡bvi, ivRkvnx G.wU.Gg.‡Mvjvg gvneye, DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi 
Rbve ‡gvt ivwKeyj nvmvb, fvicÖvß Kg©KZ©v, Zv‡bvi _vbv 
‡gvt mvw`Kz¾vgvb, Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, Zv‡bvi 

30 10 40  

৭ 24/12/20 PK QvZvwi gv ª̀vmv, evNv, ivRkvnx Rbve †gvt kvwnb †iRv, Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 
Rbve †gvt bRiæj Bmjvg, fvicÖvß Kg©KZ©v, evNv 
Rbve †gvt mvLvIqvZ †nv‡mb, Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v 

18 7 25  

৮ 29/12/2020 Dc‡Rjv cwil` wgjbvqZb,‡Mv`vMvox Rbve Rv‡b Avjg, Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, †Mv`vMvox 
Rbve ‡gvtAvt gv‡jK, fvBm †Pqvig¨vb 
Rbve †gvmvt mywdqv LvZzb, gwnjv fvBm †Pqvig¨vb 
Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, ‡Mv`vMvox 

15 10 25  

৯ 30/12/2020 weAviwWwe nj iæg,‡gvnbcyi ‡Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, ‡gvnbcyi 
 Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 
Dc‡Rjv mgvR‡mev Awdmvi 
Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, †gvnbcyi 

14 11 25  

১০ 31/12/2020 Dc‡Rjv cwil` wgjbvqZb, ~̀M©vcyi Rbve †gv: bRiæj Bmjvg,‡Pqvig¨vb  
Dc‡Rjv cwil`, ~̀M©vcyi  
Rbve †gv: gnmxb g„av,  
Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, ~̀M©vcyi 
DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi,ivRkvnx 

10 15 25  

১১ 12/01/2021 ivRkvnx m¨v‡UjvBU UvDb nvB¯‹zj Dckni, 
‡evqvwjqv, ivRkvnx 

G.wU.Gg.‡Mvjvg gvneye, DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi 
Rbve kebg wkwib, DccwiPvjK, ivRkvnx 
Rbve †gvt ZvwiKzj Bmivg,cÖavb wkÿK,m¨v‡UjvBU UvDb nvB¯‹zj 

Gg.Gg.Gb.Rûiæj Bmivg, Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v 

10 20 30  

১২ 01/02/2021 KvwiMwi cÖwkÿY †K› ª̀, hye Dbœqb Awa`ßi, 
†evqvwjqv, ivRkvnx| 

Rbve W. †gv: GgvRDwÏb, †Pqvig¨vb, mgvRKg© wefvM ivRkvnx 
wek¦we`¨vjq 
DccwiPvjK gv`K ª̀e¨ wbqš¿Y Awa`ßi 
‡Rjv wkÿv Awdmvi, ivRkvnx| 
G.wU.Gg.‡Mvjvg gvneye 
DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi,ivRkvnx 

27 33 60  

১৩ 09/02/2021 ¯^cœ‡Qvqv hye K¬ve, †ZiLvw`qv, ivRkvnx G.wU.Gg.‡Mvjvg gvneye, DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi 
Rbve kebg wkwib, DccwiPvjK, ivRkvnx 
Gg.Gg.Gb.Rûiæj Bmivg, Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v 

10 15 25  

১৪ 08/03/2021 Sjgwjqv evwjKv D”P we`¨vjq,cywVqv Rbve byiæj nvB †gvnv¤§` AvbvQ wcGG 
Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, cywVqv  
DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi,ivRkvnx 
Awdmvi BbPvR©, cywVqv _vbv 
Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, cywVqv 

10 15 25  

১৫ 15/03/2021 Dc‡Rjv weAviwWwe nj iæg,PviNvU Rbve ‰mq`v mvwgiv, Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 
G.wU.Gg.‡Mvjvg gvneye, DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi 
gyn¤§` gwdRyj Bmjvg. Dc‡Rjv mgvR‡mev Awdmvi 
‡gvt gL‡jQzi ingvb, Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v 

20 20 40  



১৬ 31/03/2021 KvwiMwi cÖwkÿY †K› ª̀, hye Dbœqb Awa`ßi, 
†evqvwjqv, ivRkvnx| 

Rbve Aa¨vcK gwkDi ingvb, MY‡hvMv‡hvM I mvsevw`KZv wefvM, 
ivRkvnx wek¦we`¨vjq DccwiPvjK 
gwnjv welqK Awa`ßi,ivRkvnx 
DccwiPvjK, mgvR‡mev Awa`ßi,ivRkvnx DccwiPvjK  
hye Dbœqb Awa`ßi,ivRkvnx 

29 28 57  

১৭ 07/04/2021 weAviwWwe nj iæg,‡gvnbcyi ‡Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, ‡gvnbcyi  
Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 
Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, †gvnbcyi 

11 14 25  

১৮ 08/04/2021 Sjgwjqv evwjKv D”P we`¨vjq,cywVqv Rbve byiæj nvB †gvnv¤§` AvbvQ wcGG 
Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, cywVqv  
DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi,ivRkvnx 
Awdmvi BbPvR©, cywVqv _vbv 
Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, cywVqv 

10 15 25  

১৯ 08/06/21 cjvkevox miKvwi cÖv: we`¨vjq, ~̀M©vcyi Rbve †gv: gnwmb g„av, Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, ~̀M©vcyi 
DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi,ivRkvnx 
Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, ỳM©vcyi 

16 9 25  

২০ 10.06.21 Zv‡bvi, ivRkvnx Rbve jyrdi nvq`vi iwk`,†Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil` 
csKR P› ª̀ †`ebv_, Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 
‡gvt mvw`Kz¾vgvb, Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, Zv‡bvi 

30 15 45  

২১ 15/06/21 ‡gvRvnvi †nv‡mb gwnjv K‡jR, evNv Rbve G¨vW.‡gvt jv‡qeDwÏb jvejy,‡Pqvig¨vb,Dc‡Rjv cwi. 
Rbve cÂR Kzgvi `vm, Dc‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©v 
†gvt mvLvIqvZ †nv‡mb, Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, evNv 

6 19 25  

২২ 23/06/2021 ‡Mv`vMvox gwnjv wWMÖx K‡jR,‡Mv`vMvox G.wU.Gg.‡Mvjvg gvneye, DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi 
Rbve †mwjg Lvb, †Kv-AwW©‡bUi, hye cÖwkÿY †K› ª̀ 
Rbve †ivKby¾vgvb, Aa¨ÿ, ‡Mv`vMvox gwnjv wWMÖx K‡jR 
Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, ‡Mv`vMvox 

17 8 25  
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(G.wU.Gg.‡Mvjvg gvneye) 
DccwiwPvjK 

hye Dbœqb Awa`ßi, 
ivRkvnx | 

০২। জজলার নাম –জয়পুরহাট ,জুলাই-২০ হচত জুন২০২১ 

ক্র :

নং 

সভা আচয়াজচনর  

তাবরখ 

সভা অনুষ্ঠাচনর স্হাচনর নাম 

জজলা /উপচজলা  

সভার প্রধান অবতবি ও আচলােকবৃচের নাম সভায় উপবস্হবতর সংখ্যা মন্ত

ব্য পুরুষ মবহলা জমাট 

০১. ০১ /১১/২০২০ বি: জজলা প্রশাসচকর  

সচেলন কক্ষ 

প্রধান অবতবি: জনাি এ্যাড  .সামছুল  আলম দুদু 

মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য  ,জয়পুরহাট-০১  

বিচশষ অবতবি : 

১  . জনাি জমাহােদ সালাম কবির , বপবপএ্ম  

    পুবলশ সুপার  ,জয়পুরহাট  

২  . জনাি এ্স .এ্ম জসালায়মান আলী  

     জেয়ারম্যান ,জয়পুরহাট সদর উপচজলা পবরষদ 

     জয়পুরহাট 

সভাপবত: 

     জনাি জমা  :শরীফুল ইসলাম  

     জজলা প্রশাসক ,জয়পুরহাট 

৪৫ ১৫ ৬০ জন  

০২. ০২ /০৩/২০২১ বি: হলরুম যুি ভিন জয়পুরহাট  প্রধান অবতবি :   

    জনাি জমাহােদ সালাম কবির 

   বপবপএ্ম ,পুবলশ সুপার  ,জয়পুরহাট  

বিচশষ অবতবি : 

১। জনাি শবিকুর ইসলাম খান  ,ব্যিস্থাপক  

    বপ্রবিপাল অবিসার ,কম মসংস্হান ব্যাংক      

     জয়পুরহাট  

২। জনাি প্রতুল কুমার মন্ডল  ,সুপাচরনচডন্ট  

     জজলা এ্কাউি এ্ন্ড বিন্যাি অবিস  ,জয়পুরহাট  

সভাপবত: 

     জনাি জমা  :মবতয়ার রহমান ,উপ-পবরোলক     

     যুি উন্নয়ন অবধদপ্তর  ,জয়পুরহাট  

৩০ ০ ৩০ জন  

০৩. ০৪ /০৩/২০২১ বি: হলরুম যুি ভিন জয়পুরহাট প্রধান অবতবি :   

     জনাি এ্ম .এ্ম .জমা হাইচমনুর রহমান 

৫০ ১০ ৬০ জন  



     বপবপএ্ম (জসিা )অবতবরক্ত পুবলশ সুপার  

     জকাম্পানী কমান্ডার  ,বসবপবস-৩  

     র যাি -৫ ,জয়পুরহাট  

সভাপবত: 

     জনাি জমা  :মবতয়ার রহমান ,উপ-পবরোলক  

      যুি উন্নয়ন অবধদপ্তর  ,জয়পুরহাট  

০৪. 29 /১২/বি ২০২০:  জদাগাছী ইউবনয়ন পবরষদ ভিন 

জয়পুরহাট সদর ,জয়পুরহাট 

প্রধান অবতবি :   

    জনাি বমল্টন েন্দ্র রায়  

    উপচজলা বনি মাহী অবিসার ,সদর ,জয়পুরহাট  

বিচশষ অবতবি : 

    জনাি জমা  :জহুরুল ইসলাম ,জেয়ারম্যান  

    জদাগাছী ইউবনয়ন পবরষদ  ,সদর ,জয়পুরহাট  

সভাপবত: 

     জনাি জমা  :জতাছাচেক জহাচসন ,উপ-পবরোলক 

    

     যুি উন্নয়ন অবধদপ্তর  ,জয়পুরহাট  

৩৫ ৫ ৪০ জন  

১৪ /০৩/২০২১ বি: উপচজলা পবরষদ হল রুম 

সদর  ,জয়পুরহাট  

প্রধান অবতবি :   

    জনাি এ্স ,এ্ম জসালায়মান আলী ,জেয়ারম্যান  

    উপচজলা পবরষদ  ,সদর ,জয়পুরহাট  

বিচশষ অবতবি : 

    জনাি জমা  :মবতয়ার রহমান ,উপ-পবরোলক     

     যুি উন্নয়ন অবধদপ্তর  ,জয়পুরহাট  

সভাপবত: 

     জনাি জমা  :আরািাত জহাচসন  

     উপচজলা বনি মাহী অবিসার  ,সদর ,জয়পুরহাট  

৩৫ ৫ ৪০ জন  

০৫. ২৯ /১২/বি ২০২০:  গুডুম্বা সরকারী প্রািবমক 

বিদ্যালয়  ,আচেলপুর ,

জয়পুরহাট 

প্রধান অবতবি :   

    জনাি আব্দুস সালাম আকে 

    জেয়ারম্যান , আচেলপুর উপচজলা পবরষদ 

    আচেলপুর  ,জয়পুরহাট  

বিচশষ অবতবি : 

    জনাি জমা  :জমাকচছদ আলী  

    অধ্যক্ষ, এ্ম  ,আর সরকারী কচলজ  

     আচেলপুর  ,জয়পুরহাট  

সভাপবত: 

     জনাি এ্স ,এ্ম হাবিবুল হাসান     

     উপচজলা বনি মাহী অবিসার  

     আচেলপুর  ,জয়পুরহাট  

৩৫ ৫ ৪০ জন  

 ১৬ /০৩/বি ২০২১:  উপচজলা পবরষদ হল রুম 

আচেলপুর  ,জয়পুরহাট  

প্রধান অবতবি :   

    জনাি আব্দুস সালাম আকে 

    জেয়ারম্যান ,আচেলপুর উপচজলা পবরষদ  

    আচেলপুর  ,জয়পুরহাট  

বিচশষ অবতবি : 

    জনাি জমা  :জমাকচছদ আলী  

    অধ্যক্ষ, এ্ম  ,আর সরকারী কচলজ  

     আচেলপুর  ,জয়পুরহাট  

সভাপবত: 

     জনাি জমা  :মবতয়ার রহমান  

        উপ -পবরোলক ,যুি উন্নয়ন অবধদপ্তর     

        জয়পুরহাট 

৩৫ ৫ ৪০ জন  



০৬. ২৮ /১২/বি ২০২০:  ধরন্জী ইউবনয়ন পবরষদ 

পাঁেবিবি  ,জয়পুরহাট  

প্রধান অবতবি :   

    জনাি জমা  :শরীফুল ইসলাম  

    জজলা প্রশাসক ,জয়পুরহাট 

বিচশষ অবতবি : 

   ১  .মন্ডলজনাি মবনরুল শবহদ  ,জেয়ারম্যান  

       উপচজলা পবরষদ  ,পাঁেবিবি ,জয়পুরহাট  

    ২  .জনাি জমা :জতাছাচেক জহাচসন  

        উপ -পবরোলক ,যুি উন্নয়ন অবধদপ্তর     

        জয়পুরহাট 

সভাপবত: 

     জনাি জমা  :িরমান জহাচসন     

     উপচজলা বনি মাহী অবিসার  

     পাঁেবিবি  ,জয়পুরহাট  

 

৩২ ৭ ৪০ জন  

১৬/০৩ /২০২ ১ বি: উপচজলা পবরষদ হলরুম 

পাঁেবিবি  ,জয়পুরহাট  

প্রধান অবতবি :   

       জনাি মবনরুল শবহদ মন্ডল  ,জেয়ারম্যান  

       উপচজলা পবরষদ  ,পাঁেবিবি ,জয়পুরহাট  

বিচশষ অবতবি : 

       জনাি জমা :মবতয়ার রহমান 

       উপ -পবরোলক ,যুি উন্নয়ন অবধদপ্তর     

       জয়পুরহাট 

সভাপবত: 

     জনাি জমা  :িরমান জহাচসন    ,  

     উপচজলা বনি মাহী অবিসার  

     পাঁেবিবি  ,জয়পুরহাট  

৩৫ ৫ ৪০ জন  

০৭. ২২ /১২/বি ২০২০:  িরাইল ইউবনয়ন পবরষদ 

হলরুম  ,জক্ষতলাল ,জয়পুরহাট  

প্রধান অবতবি :   

       জনাি জমা  :জমাস্তাবকম মন্ডল ,জেয়ারম্যান  

       উপচজলা পবরষদ  ,জক্ষতলাল ,জয়পুরহাট  

বিচশষ অবতবি : 

   ১  . জনাি জমা  :জতাছাচেক জহাচসন  

        উপ -পবরোলক ,যুি উন্নয়ন অবধদপ্তর     

        জয়পুরহাট 

   ২   . জনাি জমা  :আবু রাচশদ আলমগীর  

         জেয়ারম্যান  ,উপচজলা পবরষদ  

          জক্ষতলাল  ,জয়পুরহাট  

সভাপবত: 

     জনাি এ্ ,এ্ি,এ্ম আবু সুবিয়ান    ,  

     উপচজলা বনি মাহী অবিসার  

     জক্ষতলাল  ,জয়পুরহাট  

৩৫ ৫ ৪০ জন  

15/03 /বি ২০২০:  আলমপুর  ইউবনয়ন পবরষদ 

হলরুম  ,জক্ষতলাল ,

জয়পুরহাট 

প্রধান অবতবি :   

     জনাি এ্ ,এ্ি,এ্ম আবু সুবিয়ান     

     উপচজলা বনি মাহী অবিসার  

     জক্ষতলাল  ,জয়পুরহাট  

বিচশষ অবতবি : 

        জনাি জমা  :মবতয়ার রহমান  

        উপ -পবরোলক ,যুি উন্নয়ন অবধদপ্তর     

        জয়পুরহাট 

সভাপবত: 

     জনাি জমা  :আচনায়ারুজ্জামান তালু কদার    

     জেয়ারম্যান  ,আলমপুর ইউবনয়ন পবরষদ  

     জক্ষতলাল  ,জয়পুরহাট  

৩৫ ৫ ৪০ জন  



০৮. ২৩ /১২/বি ২০২০:  গুডচনইিাস ম িাংলাচদশ 

িাখরা  ,কালাই কার্ মালচয়র 

হলরুম 

প্রধান অবতবি :   

    জনাি জমা  :জমািারক জহাচসন  

    উপচজলা বনি মাহী অবিসার 

     জক্ষতলাল  ,জয়পুরহাট  

বিচশষ অবতবি : 

     জনাি জমা  :বজয়াউর রহমান  

      জেয়ারম্যান  ,বজোরপুর ইউবনয়ন পবরষদ  

      কালাই  ,জয়পুরহাট  

সভাপবত: 

     জনাি জমা  :জতাছাচেক জহাচসন  

      উপ -পবরোলক ,যুি উন্নয়ন অবধদপ্তর     

      জয়পুরহাট 

৩০ ১০ ৪০ জন  

০৪ /০৩/বি২০২১:  উপচজলা পবরষদ হলরুম 

কালাই  ,জয়পুরহাট  

প্রধান অবতবি :   

      জনাি জমা  :বমনফুজুর রহমান বমলন        

      জেয়ারম্যান  ,উপচজলা পবরষদ  

      কালাই  ,জয়পুরহাট  

বিচশষ অবতবি : 

     জনাি জমা  :মবতয়ার রহমান  

     উপ -পবরোলক ,যুি উন্নয়ন অবধদপ্তর     

     জয়পুরহাট 

সভাপবত: 

     জনাি জমা  :জমািারক জহাচসন  

    উপচজলা বনি মাহী অবিসার 

     জক্ষতলাল  ,জয়পুরহাট  

৩৫ ৫ ৪০ জন  

 

 

             30/০ ৬ /২০২১  

(জমা :মবতয়ার রহমান)  

উপ -পবরোলক  

জয়পুরহাট 

০৩। জেলার নামঃ wmivRMÄ জুলাই-২০ হচত জুন২০২১ 
 

µwgK 
bs 

mfv 
Av‡qvR‡bi 

ZvwiL 

mfv Abyôvb 
’̄v‡bi bvg 

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

cyiæl gwnjv 
†gvU 

01. 

27/05/2021 †Rjv Kvh©vjq 
nj iæg 

01. †gvt gwbi †nv‡mb 
AwZt †Rjv cÖkvmK (mvwe©K), wmivRMÄ| 
02. †gvt kixdzj Bmjvg 
DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, wmivRMÄ| 
03. †gvt BKevj †nv‡mb 
†WcywU †Kv-AwW©‡bUi, hye cÖwkÿY †K› ª̀i, wmivRMÄ| 
04. †gvt mv‡n` Avjx,†Rjv grm¨ Kg©KZ©v,wmivRMÄ| 

23 37 60 ‡R
j
v K

vh©vj
q 

31/05/2021 †Rjv Kvh©vjq 
nj iæg 

01. †gvt gwbi †nv‡mb 
 AwZt †Rjv cÖkvmK (mvwe©K), wmivRMÄ| 
02. †gvt kixdzj Bmjvg 
 DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, wmivRMÄ| 
03. †gvt †ZŠwn ỳj Bmjvg, DccwiPvjK, mgvR‡mev Awat 
04. KvwbR dv‡Zgv,  DccwiPvjK 
gwnjv welhK Awa`ßi, wmivRMÄ| 

38 22 60 

02. 

20/01/2021 m`i Dc‡Rjv 
K…wl Awd‡mi 
cÖwkÿY †K› ª̀ 

01. Rbve ¯̂cb Kzgvi Kg©Kvi 
DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, wmivRMÄ| 
02. Dc‡Rjv K…wl Awdmvi, m`i, wmivRMÄ| 

15 25 40 m
`
i 

14/12/2021 m`i Dc‡Rjv 
K…wl Awd‡mi 
cÖwkÿY †K› ª̀ 

01. Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, m`i,  wmivRMÄ| 
02. Dc‡Rjv K…wl Awdmvi, m`i, wmivRMÄ| 

18 22 40 

03. 

27/12/2020 ‡esbvB DIi mt 
cÖvt 
we`¨vjq,ivqMÄ, 
wmivRMÄ| 

01.  Rbve ¯̂cb Kzgvi Kg©Kvi, DccwiPvjK, hye Dbœqb 
Awa`ßi, wmivRMÄ| 
02. Rbve †gvt RyjwdKvi Avjg 
Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, ivqMÄ, wmivRMÄ| 
03. Rbve wb¯‹…wZ `vm  
gwnjv fvBm †Pqvig¨vb  
Dc‡Rjv cwil`, ivqMÄ, wmivRMÄ| 

22 18 40 ivqMÄ
 



04. Rbve †gvt iwdKzj Bmjvg †kL,  
mnt Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, ivqMÄ, wmivRMÄ| 
05. Rbve †gvt †mv‡nj ivbv, cÖwkwÿZ hye| 

02/03/2021 
 

cw_K hye msN, 
‡Pqvig¨vb KzwVi, 
c~e©jÿx‡Kvjv 
evRvi,K‡jR‡MU, 
ivqMÄ,wmivRMÄ| 

01.  Rbve †gvt ivwReyj Avjg   
Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, ivqMÄ, wmivRMÄ| 
02. Rbve †gvt RyjwdKvi Avjg   
Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, ivqMÄ, wmivRMÄ| 
03. Rbve wb¯‹…wZ `vm gwnjv fvBm †Pqvig¨vb  
Dc‡Rjv cwil`, ivqMÄ, wmivRMÄ| 
04. Rbve †gvt iwdKzj Bmjvg,  
mnt  Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, ivqMÄ, wmivRMÄ| 
05. Rbve †gvt gvndzRyi ingvb, mfvcwZ cw_K hye msN| 

32 08 40 

04. 

15/12/2020 Dc‡Rjv cwil` 
AwW‡Uvwiqvi, 
KvwRcyi, 
wmivRMÄ| 

01.  Rbve ¯̂cb Kzgvi Kg©Kvi  DccwiPvjK 
hye Dbœqb Awa`ßi, wmivRMÄ| 
02. Dc‡Rjv wkÿv Awdmvi KvwRcyi, wmivRMÄ| 

28 12 
 

40 K
vwR

c
yi 

22/12/2020 Dc‡Rjv gwnjv 
welqK Kg©KZ©vi 
Kvh©vjq, 
KvwRcyi, 
wmivRMÄ| 

01. Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 
KvwRcyi,  wmivRMÄ| 
02. Dc‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©v 
 KvwRcyi, wmivRMÄ| 

- 40 40 

05. 

30/03/2021 Dc‡Rjv cwil` 
wgwb AwWUwiqvg 

01. Rbve Gm,Gg, kwn`yjøvn(meyR) 
‡Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil` KvgviL›`, wmivRMÄ| 
02. Rbve †gvQvt †gwibv myjZvbv 
Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, KvgviL›`, wmivRMÄ| 
03. Rbve †gvt †mwjg †iRv,Dc‡RjvfvBm †Pqvig¨vb, 
04. Rbve †gvQvt m¤úv ingvb   
Dc‡Rjv gwnjv fvBm †Pqvig¨vb, KvgviL›`, wmivRMÄ| 
05. Rbve †gvt Av‡bvqvi mv`vZ  
Dc‡Rjv K…wl Awdmvi, KvgviL›`, wmivRMÄ| 

11 14 25 K
vgviL›`

 

31/03/2021 Dc‡Rjv cwil` 
wgwb AwWUwiqvg 

01. Rbve, †gvQvt †gwibv myjZvbv   
Dc‡Rjv wbe©vnx  Awdmvi, KvgviL›`, wmivRMÄ| 
02. Rbve, Gm,Gg,kwn ỳjøvn (meyR) 
‡Pqvig¨vb Dc‡Rjv cwil`, KvgviL›`, wmivRMÄ| 
03. Rbve, †gvt †mwjg †iRv   
Dc‡RjvfvBm †Pqvig¨vb, KvgiL›`, wmivRMÄ|  
04. Rbve, †gvQvt m¤úv ingvb, Dc‡Rjv gwnjv fvBm 
†Pqvig¨vb,KvgviL›`, wmivRMÄ| 
05. Rbve, †gvt Av‡bvqvi mv`vZ   
Dc‡Rjv K…wl Awdmvi, KvgviL›`, wmivRMÄ| 

08 17 25 

06. 

20/01/2021 ‡K.‡K. ‡RvZcvov 
m.cÖ.we`¨v. 
†PŠnvjx, wmivRMÄ 

01. Rbve, †gvjøv eveyj Av³vi 
fvBm †Pqvig¨vb, †PŠnvjx, wmivRMÄ| 
02. Rbve, kvgxg Rvwn` ZvjyK`vi 
  gwnjv welqK Kg©KZ©v, †PŠnvjx, wmivRMÄ| 

10 15 25 ‡PŠnvj
x 

31/01/2021 Lvm cyKzwiqv 
GKZv hye msN 
†PŠnvjx, wmivRMÄ 

01. Rbve, dviæK miKvi (†Pqvig¨vb) Dc‡Rjv cwil`, †PŠnvjx, 
wmivRMÄ|  
02. Rbve, †mwjg ‡iRv, †f‡Uwibvwi mvR©b, †PŠnvjx, wmivRMÄ 

16 09 25 

07. 

22/12/2020 cÖwkÿY Kvg 
KwgDwbwU 

†m›Uvi, †ejKzwP 
wmivRMÄ| 

01. Rbve, †gvt AvwbQzi ingvb  
Dc‡Rjv wbe©vwn Awdmvi, †ejKzwP wmivRMÄ| 
02. Rbve, †gvt kvgxg Rvwn` ZvjyK`vi  
Dc‡Rjv gwnjv welqK Awdmvi, †ejKzwP, wmivRMÄ| 

12 13 25 ‡ej
K

zwP 

28/01/2021 cÖwkÿY Kvg 
KwgDwbwU 

†m›Uvi, †ejKzwP 
wmivRMÄ| 

01. Rbve, †gvt iZœv †eMg 
Dc‡Rjv gwnjv fvBm †Pqvig¨vb  
Dc‡Rjv cwil`, †ejKzwP, wmivRMÄ| 
02. Rbve, †gvt †iRvDj Kwig 
Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, †ejKzwP, wmivRMÄ| 

13 12 25 

08. 

16/11/2020 `vevwoqv 
cÖvBgvix ¯‹zj 
kvnRv`cyi, 
wmivRMÄ| 

01.  Rbve, ¯̂cb Kzgvi Kg©Kvi  
DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, wmivRMÄ| 
02. Rbve, †gvt AvRnviæj Bmjvg 
Dc‡Rjv hye Dbœqb Awdmvi, kvnRv`cyi, wmivRMÄ| 

11 14 25 k
vnR

v`
c
yi 

 

13/12/2020 PovwP_ywjqv 
eª¨vK Awdm 
kvnRv`cyi, 
wmivRMÄ| 

01.  Rbve, ¯̂cb Kzgvi Kg©Kvi  
DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, wmivRMÄ| 
02. Rbve, †gvt AvRnviæj Bmjvg 
Dc‡Rjv hye Dbœqb Awdmvi, kvnRv`cyi, wmivRMÄ| 

10 15 25 



09. 

08/05/2021 Djøvcvov 
Gev` †g¤̂‡ii 

evwo 

1. Rbve, †`Iqvb gI ỳ` Avn‡g`   
Dc‡Rjv wbe©vnx Kg©KZ©v,  Djøvcvov, wmivRMÄ| 
02. Rbve, †gvt kixdzj Bmjvg  
DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, wmivRMÄ| 
03. Rbve gwbiæ¾vgvb cvbœv, fvBm †Pqvig¨vb,  
Dc‡Rjv cwil` Djøvcvov, wmivRMÄ| 
04. Rbve †gvt Gev`yj Bmjvg 
m`m¨  `yM©vbMi BDwc, Djøvcvov, wmivRMÄ| 
05. Rbve nvRx †gvt Avt Kv‡`i  
mvavib m¤úv`K, BDwc AvIqvwgjxM, Djøvcvov, wmivRMÄ| 
06. Rbve †gvt AvwZKzj Bmjvg   
Awdmvi AMÖbx e¨vsK, Djøvcvov, wmivRMÄ| 
07. †gvt AvRnviæj Bmjvg 
Dc‡Rjv hye Dbœqb Awdmvi, Djøvcvov, wmivRMÄ| 
08. Rbve cxhyl Kzgvi ivq,BDIqvBwWI, Djøvcvov, wmivRMÄ| 

12 13 25 D
j
øvc

vo
v 

06/06/2021 
 

Djøvcvov 
‡fwÛ miKvix 

cÖv_wgK we`¨vjq 

1. Rbve †`Iqvb gI ỳ` Avn‡g`   
Dc‡Rjv wbe©vnx Kg©KZ©v, Djøvcvov, wmivRMÄ| 
02. Rbve †gvt kixdzj Bmjvg  DccwiPvjK 
 hye Dbœqb Awa`ßi, wmivRMÄ| 
03. Rbve gwbiæ¾vgvb cvbœv 
fvBm †Pqvig¨vb Dc‡Rjv cwil`, Djøvcvov, wmivRMÄ| 
04. BwÄt †gvt gvneyeyi ingvb 
cÖKí ev Í̄evqb Kg©KZ©, Djøvcvov, wmivRMÄ| 
05. †gvt Avj-Avwgb †nv‡mb 
 †Pqvig¨vb, c~wY©gvMuvwZ BDwc,  Djøvcvov, wmivRMÄ| 
06. †gvt Avwgiæj Bmjvg 
cªfvlK, Pibexcyi ¯‹zj GÛ K‡jR, Pibexcyi, Djøvcvov, wmivRMÄ| 

06. †gvt AvRnviæj Bmjvg 
Dc‡Rjv hye Dbœqb Awdmvi, Djøvcvov, wmivRMÄ| 

15 10 25 

10. 

17/12/2020 †Mvwicyi, NiMªvg 
Zvovk, 

wmivRMÄ| 

01. Rbve, ¯̂cb Kzgvi  Kg©Kvi 
DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, wmivRMÄ| 
02. Rbve, Av‡bvqvi †nv‡mb Lvub 
Dc‡Rjv fvBm †Pqvig¨vb, Zvovk, wmivRMÄ| 
03. Rbve †gvt wRjøyi ingvb  

16 24 40 Z
vo

vk
 

 

24/12/2020 Zvovk gwnjv 
wWwMÖ K‡jR 

Zvovk, 
wmivRMÄ| 

01. Rbve, Av‡bvqvi †nv‡mb Lvub 
Dc‡Rjv fvBm †Pqvig¨vb, Zvovk, wmivRMÄ| 
02. †gvt Rvdi BKevj,  Aa¨ÿ 
Zvovk wWwMÖ K‡jR,  Zvovk, wmivRMÄ| 
03. Rbve, †gvt RyjwdKvi Avjg 
Dc‡Rjv hye Dbœqb Awdmvi, Zvovk, wmivRMÄ| 
04. †gvt Aveye°vi 
05. †gvt wmwÏK †nv‡mb 

14 11 25 

 
 

DccwiPvjK 
wmivRMÄ 

0751620



০৪। জজলার নাম, নাচটার জজলা চুড়ান্ত 
 

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 

1. 23/12/20 ‡Rjv Kvh©vj‡qi  nj 
iæg| 

1. Rbve ‡gv: Zv‡iK Ryev‡qi AwZwi³ cywjk mycvi (cÖkvmb I 
Aciva) , bv‡Uvi|  
2. Rbve †gv: mvnveyÏxb mi`vi, mnKvix  cwiPvjK, hye Dbœqb 
Awa`ßi, bv‡Uvi 
3. Rbve †gv: kIKZ Avjx, mnKvix cwiPvjK, hye Dbœqb 
Awa`ßi, bv‡Uvi|  

38 22 60  

2. 16/03/21 ‡Rjv Kvh©vj‡qi  nj 
iæg| 

1. Rbve ‡gv: Zv‡iK Ryev‡qi AwZwi³ cywjk mycvi (cÖkvmb I 
Aciva) , bv‡Uvi|  
2. Rbve †gv: AvwZKz¾vgvb Lvb, DccwiPvjK, hye Dbœqb 
Awa`ßi, bv‡Uvi|  
3. Rbve †gv: mvnveyÏxb mi`vi, mnKvix  cwiPvjK, hye Dbœqb 
Awa`ßi, bv‡Uvi|  

57 3 60  

1 12/01/2021 Dc‡Rjv cwil` 
jvjcyi,bv‡Uvi 

Rbve D¤§yj evbxb `~¨wZ, Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, 
jvjci,bv‡Uvi|Rbve ‡gvt mvnveywÏb 
mi`vi,DcwiPvjK,hyDA,bv‡Uvi| 

40 - 40  

2 23/2/2021 aycBj Dtwet 
jvjcyi,bv‡Uvi 

Rbve AvwZKz¾vgvb Luvb, DccwiPvK, hyDA, bv‡Uvi|Rbve 
gyn¤§` Dwgiæj Bmjvg, 
Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v  

10 30 40  

1 21/3/21  Dc‡Rjv  cwil` 
nj iæg,¸iæ`vmcyi 

,bv‡Uvi 

Rbve AvwZKz¾vgvb Luvb, DccwiPvK,hyDA, 
bv‡Uvi|Rbve ‡gvt iwdKzj Bmjvg Bmjvg, 
Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v 

12 13 25  

2 22/3/21 H ‡gvt Avey iv‡mj,mnKvix Kwgkbvi (fzwg) 
Rbve ‡gvt iwdKzj Bmjvg Bmjvg, 
Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v 

10 15 25  

 ১ ২১/৩/২০২০ উপচজলা পবরষদ 

হলরুম,বসংড়া,নাচটা

র 

প্রধানঅবতবিিঃজনািএ্ম. এ্ম. সাবমরুল ইসলাম উপচজলা 

বনি মাহী অবিসার , বসংড়া, নাচটার বিচশষ অবতবিিঃ 1 জনাি 

জমািঃসাহাবুবেন সরদার,উপ- পবরোলক , যুি উন্নয়ন 

অবধদপ্তর , নাচটার,  জনাি জমািঃ রবকবুল হাসান,সহকারী 

কবমশনার (ভূবম) । 

২০ ৫ ২৫   

 ২ 

 

২৩/৩/২০২১ ঐ প্রধান অবতবিিঃ জনাি এ্ম. এ্ম. সাবমরুল ইসলাম,উপচজলা 

বনি মাহী অবিসার , বসংড়া, নাচটার বিচশষ অবতবিিঃ 1।জনাি 

জমািঃ আবতকুজ্জামান খান উপ- পবরোলক , যুি উন্নয়ন 

অবধদপ্তর , নাচটার । জনাি জমািঃ রবকবু লহাসান 

সহকারী কবমশনার (ভূবম) 

২৪ ১ ২৫   
 

 ১ ১৯/১২/২০২০  উপচজলা পবরষদ 

বমলনায়তন 

িড়াইগ্রাম , নাচটার ।  

 জনাি জমািঃ জাহাংগীর আলম ,উপচজলা বনি মাহী   অবিসার , 

িড়াইগ্রাম , নাচটার । জনাম জমািঃ সাহাবুবেন সরদার , উপ 

পবরোলক ( ভারপ্রাপ্ত )যুি উনয়ন অবধদপ্তর , নাচটার ।  

 জনাি জমািঃ সরওয়ার জহাচসন,উপচজলা বহসাি রক্ষণ 

কমকতা ,িড়াইগ্রাম , নাচটার । জনাি জমািঃ আবু হাবনি বময়া  

 উপচজলা যুি উন্নয়ন কমকতা , িড়াইগ্রাম , নাচটার ।  

১৫ ১০ ২৫  

২ ০৮/০৬/২০২১  িনপাড়া মচডল উচ্চ 

বিদ্যালয় ,িনপাড়া , 

িড়াইগ্রাম , নাচটার ।  

 জনাি জমািঃ আবতকুজ্জামান খান ,উপ পবরোলক , যুি উনয়ন 

অবধদপ্তর , নাচটার ।জনাি জমািঃ আবু হাবনি বময়া  

 উপচজলা যুি উন্নয়ন কমকতা , িড়াইগ্রাম , নাচটার ।জনাি জমািঃ 

বুলবুল পারচভজ,সহকারী উপচজলা যুি উন্নয়ন কমকতা  । 

 জমািঃ আবনছুর রহমান ,সাধারণ সম্পাদক ,িনপাড়া লায়ি যুি 

ক্রীড়া সংঘ ।িনপাড়া ,িড়াইগ্রাম ,নাচটার ।  

২৫ --- ২৫ 

 

 

 
1 
 
 

24/02/2021 dv¸qviw`qvo 
miKvix cÖvt we`¨vjq 

01| Dc-cwiPvjK hye Dbœqb Awa`ßi, bv‡Uvi| 
02| Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v,evMvwZcvov,bv‡Uvi| 
03| Rbve †gvt †iRvDj Bmjvg,mnKvix Dc‡Rjv hye Dbœqb 
Kg©KZ©v| 

16  09 25   

02 25/02/2021 gvbe Kj¨vY hye 
msN,evMvwZcvov,bv‡

01| Dc-cwiPvjK hye Dbœqb Awa`ßi, bv‡Uvi| 
02| Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v,evMvwZcvov,bv‡Uvi| 

20  05  25   



Uvi| 03|Rbve †gvt Avt Lv‡jK mfvcwZ, gvbe  Kj¨vb hye msN 
 

১। 

 

৩১/১২/২০২০ 

 

নাচটার জটক্সটাইল 

ইিটিটিউট 

জমািঃ জাহাঙ্গীর আলম,উপচজলা বনি মাহী অবিসার,নাচটার 

সদর। 

জমািঃ শাহাবুেীন সরদার,উপ-পবরোলক,যুি উন্নয়ন অবধদপ্তর, 

নাচটার।জমািঃ আব্দুস সবুর,উপচজলা যুি উন্নয়ন কর্মকমতমা 

নাচটার সদর,নাচটার। 

 

১২ 

 

১৩ 

 

২৫ 

 
 

 

২। 

 

১০/০১/২০২১ 

 

সাম্য যুি উন্নয়ন 

সংস্থা,বদয়াড় 

সাতুবরয়া 

জমািঃ জাহাঙ্গীর আলম,উপচজলা বনি মাহী অবিসার,নাচটার 

সদর। 

জমািঃ শাহাবুেীন সরদার,উপ-পবরোলক,যুি উন্নয়ন 

অবধদপ্তর,নাচটার।জমািঃ আব্দুস সবুর,উপচজলা যুি উন্নয়ন 

কর্মকমতমা নাচটার সদর,নাচটার।যুি উন্নয়ন অবধদপ্তর,নাচটার। 

 

 

 

 

১৩ 

 

১২ 

 

২৫ 

 

    312 138 450  

 

 

 

জনসচেতনতামূলক সভািঃ 

০৫। জজলার নামিঃ োঁপাইনিািগঞ্জ চুড়ান্ত  

 

ক্রিঃ 

নং 

সভা আচয়াজচনর 

তাবরখ 

সভা অনুষ্ঠাচনর স্থাচনর 

নাম জজলা/ উপচজলা 

সভার প্রধান অবিবতর নাম ও আচলােকবৃচের 

নাম 

সভায় উপবস্থবতর সংখ্যা মন্তব্য 

পুরুষ  মবহলা জমাট 

০১ 

০৯/১২/২০২০ যুি ভিন বমলনায়তন, 

োঁপাইনিািগঞ্জ 

প্রধান অবতবিিঃ 

জনাি জমািঃ আবনছুর রহমান 

সহকারী পবরোলক 

মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রন অবধদপ্তর, োঁপাইনিািগঞ্জ। 

আচলােকবৃেিঃ 

১। জমািঃ রায়হানুল ইসলাম 

বডবভশনাল ম্যাচনজার, জজন্ডার এ্ন্ড জাবিস 

ডাইভারবসটি জপ্রাগ্রাম, ব্যাক, রাজশাহী। 

২। জমািঃ সচরায়ার জহাচসন 

জডপুটি জকা-অবড মচনটর(অিঃদািঃ) 

যুি প্রবশক্ষণ জকন্দ্র, োঁপাইনিািগঞ্জ। 

৩। মিঃ জাচিদ ইকিাল 

উপপবরোলক 

যুি উন্নয়ন অবধদপ্তর, োঁপাইনিািগঞ্জ। 

৩৬ ২৪ ৬০ 01 

০২ 

১১/০১/২০২১ যুি ভিন বমলনায়তন, 

োঁপাইনিািগঞ্জ 

প্রধান অবতবিিঃ 

জনাি জমাহােদ মাহবুি আলম খান 

অবতবরক্ত পুবলশ সুপার (প্রশাসন) 

োঁপাইনিািগঞ্জ। 

আচলােকবৃেিঃ 

১। জমািঃ জনাি জমািঃ আবনছুর রহমান 

সহকারী পবরোলক 

মাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রন অবধদপ্তর, োঁপাইনিািগঞ্জ। 

২। জমািঃ সচরায়ার জহাচসন 

জডপুটি জকা-অবড মচনটর(অিঃদািঃ) 

যুি প্রবশক্ষণ জকন্দ্র, োঁপাইনিািগঞ্জ। 

৩। মিঃ জাচিদ ইকিাল 

উপপবরোলক 

যুি উন্নয়ন অবধদপ্তর, োঁপাইনিািগঞ্জ। 

৩৯ ২১ ৬০ 01 



ক্রিঃ 

নং 

সভা আচয়াজচনর 

তাবরখ 

সভা অনুষ্ঠাচনর স্থাচনর 

নাম জজলা/ উপচজলা 

সভার প্রধান অবিবতর নাম ও আচলােকবৃচের 

নাম 

সভায় উপবস্থবতর সংখ্যা মন্তব্য 

পুরুষ  মবহলা জমাট 

০৩ 

১৮/০১/২০২১ জজলা কার্ মালচয়র বমবন 

বমলনায়তন কক্ষ 

প্রধান অবতবিিঃ 

জনাি মিঃজাচিদ ইকিাল,  

উপপবরোলক, যুি উন্নয়ন অবধদপ্তর, 

োঁপাইনিািগঞ্জ। 

আচলােকবৃেিঃ 

১। জমািঃ সচরায়ার জহাচসন 

জডপুটি জকা-অবড মচনটর(অিঃদািঃ) 

যুি প্রবশক্ষণ জকন্দ্র, োঁপাইনিািগঞ্জ। 

২। জনাি জমাহািঃ আবশকুর রহমান, 

উপচজলা যুি উন্নয়ন কম মকতমা(অিঃদািঃ), 

োঁপাইনিািগঞ্জ সদর। 

৩। জনাি জমাহািঃ আবশকুর রহমান 

উপচজলা যুি উন্নয়ন কম মকতমা, সদর, 

োঁপাইনিািগঞ্জ। 

১৯  ০৬  ২৫  01 

০৪ 

২২/০৩/২০২১ দরগাপাড়া সরকারী 

প্রািবমক বিদ্যালয়, 

সদর, োঁপাইনিািগঞ্জ। 

প্রধান অবতবিিঃ 

 জনাি  জমািঃ আব্দুল মান্নান, 

উপপবরোলক, যুি উন্নয়ন অবধদপ্তর, 

োঁপাইনিািগঞ্জ। 

আচলােকবৃেিঃ 

০১। জমািঃ সচরায়ার জহাচসন 

জডপুটি জকা-অবড মচনটর(অিঃদািঃ) 

যুি প্রবশক্ষণ জকন্দ্র, োঁপাইনিািগঞ্জ। 

০২। জনাি জমািঃ লুৎির রহমান, 

উপচজলা যুি উন্নয়ন কম মকতমা ,  

োঁপাইনিািগঞ্জ সদর। 

- ২৫  ২৫  01 

০৫ ২০-০১-২০২১ 
বশিগঞ্জ উপচজলা 

পবরষদ  

প্রধান অবতবিিঃ 

জনাি মিঃ জাচিদ ইকিাল 

উপপবরোলক 

যুি উন্নয়ন অবধদপ্তর, োঁপাইনিািগঞ্জ। 

আচলােকবৃেিঃ 

১। জমািঃ আবমনুল ইসলাম 

বপ্রবিপাল, কানসাট িাবজল মাদ্রাসা 

২। জমািঃ ইমরান জহাচসন 

সাংিাবদক 

মানিজবমন 

৩। জমািঃ নুরতাজ আলম 

সাংিাবদক 

জসানালী িাতমা  

২০ ৫ ২৫ 001 

০৬ ২৭-০১-২০২১ 
বশিগঞ্জ উপচজলা 

পবরষদ 

প্রধান অবতবিিঃ 

জনাি জমািঃ িবরদ জহাচসন 

ভারপ্রাপ্ত কম মকতমা 

বশিগঞ্জ িানা, োঁপাইনিািগঞ্জ। 

আচলােকবৃেিঃ 

১। জমািঃ সাবির উবেন 

প্রধান বশক্ষক 

বিচনাদপুর উচ্চ বিদ্যালয় 

২। জমািঃ জাহাঙ্গীর আলম 

বসবনয়র সহ-সভাপবত 

িাংলাচদশ কৃষকলীগ, োঁপাইনিািগঞ্জ জজলা 

শাখা। 

২৫ ০ ২৫ 01 



ক্রিঃ 

নং 

সভা আচয়াজচনর 

তাবরখ 

সভা অনুষ্ঠাচনর স্থাচনর 

নাম জজলা/ উপচজলা 

সভার প্রধান অবিবতর নাম ও আচলােকবৃচের 

নাম 

সভায় উপবস্থবতর সংখ্যা মন্তব্য 

পুরুষ  মবহলা জমাট 

৩। জমািঃ  বমজানুর র রহমান 

উপচজলা যুি উন্নয়ন কম মকতমা, বশিগঞ্জ, 

োঁপাইনিািগঞ্জ। 

০৭ ১৫.১২.২০২০ 

ফুরচশদপুর 

সরকারী প্রািবমক 

বিদ্যালয়,  নাচোল,  

োঁপাইনিািগঞ্জ। 

 

প্রধান অবতবিিঃ 

জনাি মিঃ জাচিদ ইকিাল 

উপ-পবরোলক 

যুি উন্নয়ন অবধদপ্তর, োঁপাইনিািগঞ্জ। 

আচলােকবৃেিঃ 

জনাি জমািঃ জসবলম জরজা 

ভারপ্রাপ্ত কম মকতমা 

নাচোল িানা, নাচোল,  োঁপাইনিািগঞ্জ। 

২৫ --- ২৫ 01 

০৮ ১১.০১.২০২১ 

উপচজলা পবরষদ 

বমলনায়তন,   

নাচোল,  

োঁপাইনিািগঞ্জ। 

 

প্রধান অবতবিিঃ 

জনাি সাবিহা সুলতানা 

উপচজলা বনি মাহী অবিসার 

নাচোল,  োঁপাইনিািগঞ্জ। 

আচলােকবৃেিঃ 

জনাি জমািঃ জসবলম জরজা 

ভারপ্রাপ্ত কম মকতমা 

নাচোল িানা, নাচোল,  োঁপাইনিািগঞ্জ। 

১৩ ১২ ২৫ 01 

০৯ ২৪.০১.২০২১ 

উপচজলা পবরষদ 

বমলনায়তন,   

জগামস্তাপুর,  

োঁপাইনিািগঞ্জ। 

 

প্রধান অবতবিিঃজনাি জমািঃ বমজানুর রহামান 

উপচজলা বনি মাহী অবিসার, জগামস্তাপুর, 

োঁপাইনিািগঞ্জ। 

আচলােকবৃেিঃ 

১। জনাি জিরচদৌসী জিগম, উপচজলা মাধ্যবমক 

অবিসার, জগামস্তাপুর, োঁপাইনিািগঞ্জ। 

২। জনাি জমািঃ হাসানুজ্জামান নুহ, ভাইস 

জেয়ারম্যান, উপচজলা পবরষদ, জগামস্তাপুর, 

োঁপাইনিািগঞ্জ। 

৩। জনাি শরফুবেন আহচেদ 

সভাপবত, রহনপুর মক্তমহাদল, জগামস্তাপুর, 

োঁপাইনিািগঞ্জ। 

২৮ ১২ ৪০ 01 

১০ ২৫.০১.২০২১ 

উপচজলা পবরষদ 

বমলনায়তন,   

জগামস্তাপুর,  

োঁপাইনিািগঞ্জ। 

 

প্রধান অবতবিিঃজনাি জমািঃ বমজানুর রহামান 

উপচজলা বনি মাহী অবিসার, জগামস্তাপুর, 

োঁপাইনিািগঞ্জ। 

আচলােকবৃেিঃ 

১। জনাি জিরচদৌসী জিগম, উপচজলা মাধ্যবমক 

অবিসার, জগামস্তাপুর, োঁপাইনিািগঞ্জ। 

২। জনাি জমািঃ হাসানুজ্জামান নুহ, ভাইস 

জেয়ারম্যান, উপচজলা পবরষদ, জগামস্তাপুর, 

োঁপাইনিািগঞ্জ। 

৩। জনাি শরফুবেন আহচেদ 

সভাপবত, রহনপুর মক্তমহাদল, জগামস্তাপুর, 

োঁপাইনিািগঞ্জ। 

৩০ ১০ ৪০ 01 

১১ ১২.০১.২০২১ 

উপচজলা পবরষদ 

বমলনায়তন, 

জভালাহাট,  

োঁপাইনিািগঞ্জ। 

 

প্রধান অবতবিিঃজনাি জমািঃ রািবুল জহাচসন 

জেয়ারম্যান,উপচজলা পবরষদ,জভালাহাট, 

োঁপাইনিািগঞ্জ। 

আচলােকবৃেিঃ 

১। জনাি জমািঃ মবশউর রহমান, উপচজলা 

বনি মাহী অবিসার, জভালাহাট, োঁপাইনিািগঞ্জ। 

২। জনাি জমািঃ আব্দুর রহমান,  উপচজলা 

মাধ্যবমক অবিসার,জভালাহাট, োঁপাইনিািগঞ্জ। 

২৯ ১১ ৪০ 01 



ক্রিঃ 

নং 

সভা আচয়াজচনর 

তাবরখ 

সভা অনুষ্ঠাচনর স্থাচনর 

নাম জজলা/ উপচজলা 

সভার প্রধান অবিবতর নাম ও আচলােকবৃচের 

নাম 

সভায় উপবস্থবতর সংখ্যা মন্তব্য 

পুরুষ  মবহলা জমাট 

৩। জনাি জমািঃ গবরবুল্লাহ 

ভাইস-জেয়ারম্যান, উপচজলা পবরষদ 

জভালাহাট, োঁপাইনিািগঞ্জ। 

১২ ১৪.০১.২০২১ 

উপচজলা পবরষদ 

বমলনায়তন, 

জভালাহাট,  

োঁপাইনিািগঞ্জ। 

 

প্রধান অবতবিিঃ 

জনাি জমািঃ রািবুল জহাচসন 

জেয়ারম্যান,উপচজলা পবরষদ,জভালাহাট, 

োঁপাইনিািগঞ্জ। 

আচলােকবৃেিঃ 

১। জনাি জমািঃ মবশউর রহমান, উপচজলা 

বনি মাহী অবিসার, জভালাহাট, োঁপাইনিািগঞ্জ। 

২। জনাি জমািঃ আব্দুর রহমান,  উপচজলা 

মাধ্যবমক অবিসার,জভালাহাট, োঁপাইনিািগঞ্জ। 

৩। জনাি জমাসািঃ শাহনাজ খাতুন 

ভাইস-জেয়ারম্যান, উপচজলা পবরষদ 

জভালাহাট, োঁপাইনিািগঞ্জ। 

৩১ ৯ ৪০ 01 

   সি মচমাট    12টি 

 



জনসচেতনতামূলক সভা 

০৬। জজলার নাম-িগুড়া চুড়ান্ত 

ক্রিঃ 

নং 

সভা আচয়াজচনর 

তাবরখ 

সভা অনুষ্ঠাচনর স্থাচনর নাম 

জজলা/উপচজলা 

সভার প্রধান অবতবি ও আচলােকবৃচের নাম সভায় উপবস্থবতর সংখ্যা মন্তব্য 

    পুরুষ মবহলা জমাট  

০১ ০৩/০৩/২০২১ িগুড়া জজলা কার্ মালয়, হলরুম জনাি জমািঃবজয়াউল হক, জজলা প্রশাসক,িগুড়া 

জনাি জমািঃ মবজবুল হক,জকা-অবড মচনটর,যুি 

প্রবশক্ষণ জকন্দ্র,িগুড়া 

রাচগবুল আহসান বরপু,সাধারন সম্পাদক,িাংলাচদশ 

আওয়ামীলীগ,িগুড়া জজলা শাখা 

৩৫ ২৫ 40  

০২ ২৭/০৩/২০২১ িগুড়া জজলা কার্ মালয়, হলরুম জনাি জমািঃবজয়াউল হক, জজলা প্রশাসক,িগুড়া 

জনাি মবজবুর রহমান মজনু,সভাপবত,িাংলাচদশ 

আওয়ামীলীগ,িগুড়া জজলা শাখা 

৪৬ ১৪ 40  

০৩ ১৩/০৩/২০২১ শশীিদনী যুি আত্নকম ম সংস্থান  

সংস্থা, হাজরাবদঘী, সদর,িগুড়া 

জনাি জমািঃ জতাছাচেক জহাচসন,উপপবরোলক 

যুি উন্নর্ন অবধদপ্তর,িগুড়া 

জনাি নাবজয়া শামস্ উপচজলা যুি উন্নয়ন কম মকতমা 

িগুড়া সদর,িগুড়া 

২৫ ১৫ 40  

০৪ ২১/০৩/২০২১ জতবলহারা যুি সামাবজক 

সবিবতক ও উন্নয়ন সংস্থা 

জনাি জমািঃ জতাছাচেক জহাচসন,উপপবরোলক 

যুি উন্নর্ন অবধদপ্তর,িগুড়া 

জনাি নাবজয়া শামস্ উপচজলা যুি উন্নয়ন কম মকতমা 

িগুড়া সদর,িগুড়া 

২১ ১৯ 40  

০৫ 03/12/2020 
 
 
 
 
 

DËi KigRv hye Dbœqb msN  
‡mvbvZjv,e¸ov 
 

cÖavb AwZw_tRbve †K,Gg Avãyj 
gwZb,DcwiPvjK,hye Dbœqb Awa`ßi,e¸ov | 
we‡kl AwZw_t BwÄwbqvi †gvt kv‡n` Rvnvbyj nK 
we‡kl AwZw_t Rbve †gvt ‡Mvjvg 
ieŸvbx,Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v,wkeMÄ,e¸ov 

25 15 40  

০৬ 04/01/2021 DËi eqiv Av ’̄v bxo hye 
Dbœqb msN, ‡mvbvZjv,e¸ov 
 

cÖavb AwZw_tRbve RvbœvZzj †di‡`Šmx iæ¤úv  
gwnjv fvBm †Pqvig¨vb,Dc‡Rjv 
cwil`,‡mvbvZjv,e¸ov  
we‡kl AwZw_t Rbve †gvt bvRgyj †nv‡mb 
Zzwnb,wewkó ivRbxwZwe` 

23 17 40  

০৭ 

 

 

 

০৮ 

22/11/2020 
 
 
 
 
 

06/12/2020 
 
 

m~Pbv hye AM©vbvB‡Rkb  
DbPziLx,MveZwj,e¸ov 

 
  

wdb¨vÝ hye †mvmvBwU 
‡mv›`vevox,MveZwj e¸ov 

 

cÖavb AwZw_tRbve †K,Gg Avãyj 
gwZb,DcwiPvjK,hye Dbœqb Awa`ßi,e¸ov | 
we‡kl AwZw_t Rbve †gvt kwn ỳj Bmjvg 
Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v,MveZwj,e¸ov 
cÖavb AwZw_tRbve ‡iK‡mvbv Av³vi 
gwnjv fvBm †Pqvig¨vb,Dc‡Rjv 
cwil`,MveZwj,e¸ov  
we‡kl AwZw_t Rbve †gvt kwn ỳj 
Bmjvg,Dc‡Rjv hye Dbœqb 
Kg©KZ©v,MveZwj,e¸ov 

19 
 
 
 
 
12 

21 
 
 
 
 
28 

40 
 
 
 
 
40 

 

০৯ 

 

 

 

 

 

১০ 

25/11/2020 
 
 

 
 
 
17/12/2020 

   M¨vjvw· dvD‡Ûkb 
inej.wkeMÄ,e¸ov 

 
 

 
 

we,Avi,wW,we nj iæg 
Dc‡Rjv cwil` wkeMÄ,e¸ov 

cÖavb AwZw_tRbve †K,Gg Avãyj 
gwZb,DcwiPvjK 
hye Dbœqb Awa`ßi,e¸ov | 
we‡kl AwZw_t Wvt gvgybyi iwk` 
we‡kl AwZw_t Rbve †gvt ‡Mvjvg 
ieŸvbx,Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v,wkeMÄ,e¸ov 
 
cÖavb AwZw_t Rbve ‡gvt AvjgMxi 
Kwei,Dc‡Rjv wbe©vwn Kg©KZ©v,wkeMÄ,e¸ov  
we‡kl AwZw_t Rbve †gvt Avkivdzj Bmjvg,cjøx 
Dbœqb Kg©KZ©v,wkeMÄ,e¸ov | 
we‡kl AwZw_t Rbve †gvt ‡Mvjvg 
ieŸvbx,Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v,wkeMÄ,e¸ov 

26 
 
 
 
 
 
28 

14 
 
 
 
 
 
12 
 

40 
 
 
 
 
 
40 
 

 



১১ 

 

 

 

06/01/2021 
 
 
 

gvwSov D”P we`¨vjq, 
kvRvnvbcyi,e¸ov 

 
 

cÖavb AwZw_tRbve †K,Gg Avãyj 
gwZb,DcwiPvjK,hye Dbœqb Awa`ßi,e¸ov | 
we‡kl AwZw_t Rbve †gvt kvRnvb †iRv, 
Dc‡Rjv 
hye Dbœqb Kg©KZ©v, kvRvnvbcyi, e¸ov 

21 
 
 
 

19 
 
 
 

40 
 
 
 

 

 

 

 

১২ 

 
 
 

13/04/2021 

 
myRvev` miKvix cÖv_wgK 

we`¨vjq 
kvRvnvbcyi,e¸ov 

 

  
cÖavb AwZw_t Rbve ‡gvt †ZvQv‡ÏK †nv‡mb 
DcwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi,e¸ov | 
we‡kl AwZw_t Rbve †gvt kvRnvb †iRv, 
Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, kvRvnvbcyi, e¸ov 

 
 
26 

 
 
14 

 
 
40 

 

১৩ 

 

 

 

26/11/2020 
 
 
 
 

eoB miKvix cÖv_wgK we`¨vjq 
mvwiqvKvw›`,e¸ov 

 
 
 

cÖavb AwZw_t Rbve iv‡mj wgqv,Dc‡Rjv wbe©vwn 
Kg©KZ©v,mvwiqvKvw›`,e¸ov | 
we‡kl AwZw_t Rbve †gvt kwn ỳj 
Bmjvg,Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, 
mvwiqvKvw›`i,e¸ov 
 

23 
 
 
 
 

17 
 
 
 
 

40 
 
 
 
 

 

 

 

১৪ 

 
20/12/2020 

euvknvUv miKvix cÖv_wgK 
we`¨vjq,mvwiqvKvw›`,e¸ov 
 

cÖavb AwZw_tRbve †K,Gg Avãyj 
gwZb,DcwiPvjK,hye Dbœqb Awa`ßi,e¸ov | 
we‡kl AwZw_t Rbve †gvt kwn ỳj 
Bmjvg,Dc‡Rjv hye Dbœqb 
Kg©KZ©v,mvwiqvKvw›`i,e¸ov 
 

22 18 
 

40 
 

 

১৫ ২০/০২/২০২

১ 

উপচজলা পবরষদ,হল রুম 

‡kicyi e¸ov 
 

 

cÖavb AwZw_t Rbve,‡gvt wjqvKZ Avjx,Dc‡Rjv 
wbe©vwn Kg©KZ©v,‡kicyi,e¸ov | 
we‡kl AwZw_t Rbve weRq P› ª̀ `vm,Dc‡Rjv hye 
Dbœqb Kg©KZ©v, ‡kicyi,e¸ov 

21 19 40  

১৬ 
 
 
 
 
 

১৭ 

10/03/2021 
 
 
 
 

20/03/2021 

gvjÂv BDwbqb cwil`,হল 

রুম 

Kvnvjy ,e¸ov 
 

`yM©vcyi BDwbqb cwil`,হল 

রুম 

Kvnvjy ,e¸ov 

 

cÖavb AwZw_t Rbve, †gvt gvmy`yi ingvb,Dc‡Rjv 
wbe©vwn Kg©KZ©v,Kvnvjy,e¸ov | 
we‡kl AwZw_t Rbve ‡gvt †Mvjvg 
†gv‡k©`,Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, 
Kvnvjy,e¸ov 
cÖavb AwZw_t Rbve, †gvt gvmy`yi ingvb,Dc‡Rjv 
wbe©vwn Kg©KZ©v,Kvnvjy,e¸ov | 
we‡kl AwZw_t Rbve ‡gvt †Mvjvg 
†gv‡k©`,Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, 
Kvnvjy,e¸ov 
 

29 
 
 
 
 
 
28 

11 
 
 
 
 
 
12 

40 
 
 
 
 
 
40 

 

১৮ 
 
 
 
 
 
 

14/03/2021 
 
 
 

 

উপচজলা পবরষদ,হল রুম 

`yucPvwPqv ,e¸ov 
 
 
 
 

 

cÖavb AwZw_t Rbve, Gm Gg RvwKi 
†nv‡mb,Dc‡Rjv wbe©vwn Kg©KZ©v, `yucPvwPqv e¸ov 
| 
we‡kl AwZw_t Rbve ‡gvt †Mvjvg 
†gv‡k©`,Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, 
`yucPvwPqv,e¸ov 

11 
 
 
 
 
 
 

29 
 
 
 
 
 
 

40 
 
 
 
 
 
 

 

 

১৯ 
22/03/2021  

উপচজলা পবরষদ,হল রুম 

`yucPvwPqv ,e¸ov 
 

cÖavb AwZw_t Rbve, Gm Gg RvwKi 
†nv‡mb,Dc‡Rjv wbe©vwn Kg©KZ©v, `yucPvwPqv 
,e¸ov | 
we‡kl AwZw_t Rbve ‡gvt †Mvjvg 
†gv‡k©`,Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, 
`yucPvwPqv,e¸ov 
 

24 16 40  

২০ 28/03/2021 
 
 
 
 
 

উপচজলা পবরষদ,হল রুম 

Av`gw`Nx ,e¸ov 
 
 
 
 

 

cÖavb AwZw_t Rbve, mxgv kvigxb,Dc‡Rjv 
wbe©vwn Kg©KZ©v,Av`gw`Nx,e¸ov| 
we‡kl AwZw_t Rbve †gvt Avãyi iDd ,Dc‡Rjv 
hye Dbœqb Kg©KZ©v, Av`gw`Nx,e¸ov 

18 22 40  



   
সি মচমাট  ২০টি সভা 

 

 ০৭। জজলার নাম-পািনা 

ক্রিঃ 

নং 

সভা 

আচয়াজচনর 

তাবরখ 

সভা অনুষ্ঠাচনর স্থাচনর নাম 

জজলা/উপচজলা 

সভার প্রধান অবতবি ও 

আচলােকবৃচের নাম 

সভায় উপবস্থবতর সংখ্যা মন্তব্য 

    পুরুষ মবহলা জমাট  

 ২৭/১২/২০২০ িাংগািাড়ীয়া,মাদরাসা,পািনা 

সদর,পািনা 

১। প্রধান অবতবি 

উপপবরোলক,যুি উন্নয়ন 

অবধদপ্তর,পািনা 

২। বিচশষ অবতবি 

উপচজলা স্বাস্থয  ও পিঃ পিঃ 

কম মকতমা,পািনা 

০৯ 

 

৩১ ৪০  

 ২৭/১২/২০২০ সাহাপুর  মধ্যপাড়া দাবখল 

মাদ্রাসা,ঈশ্বরদী,পািনা 

১। প্রধান অবতবি 

জমািঃ শরীফুল ইসলাম, 

উপপবরোলক,যুি উন্নয়ন 

অবধদপ্তর,পািনা 

২। বিচশষ অবতবি 

জমারচশদ আহচমদ 

উপচজলা যুি উন্নয়ন কম মকতমা 

,ঈশ্বরদী,পািনা 

০ ২৫ ২৫  

 ১৫/১২/২০২০ োঁদভা সরকারী প্রািবমক 

বিদ্যালয়,আটঘবরয়া,পািনা 

১। প্রধান অবতবি 

জনাি জমািঃশরীফুল ইসলাম 

উপপবরোলক,যুি উন্নয়্ন 

অবধদপ্তর,পািনা 

বিচশষ অবতবি 

২। জনাি জমািঃ আশবিকুর 

রহমান,প্রধান বশক্ষক, 

োঁদভা,সরকারী প্রািবমক 

বিদ্যালয়,আটঘবরয়া,পািনা 

১৭ ০৮ ২৫  

 ২৭/১২/২০২০ মন্জুর কাচদর িাবলকা উচ্চ 

বিদ্যালয়,সাঁবিয়া,পািনা 

১। প্রধান অবতবি 

জনাি জমািঃ শরীফুল ইসলাম 

উপপবরোলক,যুি উন্নয়্ন 

অবধদপ্তর,পািনা 

২। বিচশষ অবতবি 

জনাি জমািঃ আহেদ উল্লাহ  

প্রধান বশক্ষক,মন্জুর কাচদর  

িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়, 

সাঁবিয়া,পািনা 

২৫ ০ ২৫  

 ১০/০৩/২০২১ জজাড়গাছা বডগ্রী কচলজ ১। প্রধান অবতবি ১৯ ০৬ ২৫  



,সাঁবিয়া,পািনা জনাি স্বপন কুমার কম মকার 

উপপবরোলক,যুি উন্নয়্ন 

অবধদপ্তর,পািনা 

২। বিচশষ অবতবি 

জনাি আব্দুল্লাহ মাহমদ 

জদচলায়ার,জেয়ারম্যান 

উপচজলা পবরষদ, 

]সাঁবিয়া,পািনা 

 ২৭/১২/২০২০ ট্যাচলন্টপুল বকন্ডার গাচট মন, 

জিড়া,পািনা 

১। প্রধান অবতবি 

জনাি জমািঃ শরীফুল ইসলাম 

উপপবরোলক,যুি উন্নয়্ন 

অবধদপ্তর,পািনা 

২। বিচশষ অবতবি 

জনাি জমািঃ আব্দুল িাবর 

প্রধান বশক্ষক,মাবনক বময়া  

সরকারী প্রািবমক বিদ্যালয় 

,জিড়া,পািনা 

১৯ ০৬ ২৫  

 ২৮/১২/২০২০ কাবলয়ানী সরকারী প্রািবমক 

বিদ্যালয় জকন্দ্র, 

িবরদপূর,পািনা 

১। প্রধান অবতবি 

জনাি জমািঃ শরীফুল ইসলাম 

উপপবরোলক,যুি উন্নয়্ন 

অবধদপ্তর,পািনা 

২। বিচশষ অবতবি 

জমািঃ রবিকুল ইসলাম 

সহসভাপবত, িাংলাচদশ 

আওয়ামীলীগ, িবরদপুর 

উপচজলা শাখা,িবরদপুর, 

পািনা 

২৫ ০ ২৫  

 ১০/০২/২০২১ খবলশাদহ সরকারী প্রািবমক 

বিদ্যালয় জকন্দ্র,িবরদপূর, 

পািনা 

১। প্রধান অবতবি 

জনাি স্বপন কুমার কম মকার 

উপপবরোলক,যুি উন্নয়্ন 

অবধদপ্তর,পািনা 

২। বিচশষ অবতবি 

জমািঃ নুরুল ইসলাম 

ভাইস জেয়ারম্যান,উপচজলা 

পবরষদ,িবরদপুর,পািনা 

০ ২৫ ২৫  

 ২৮/১২/২০২০ জেৌিাড়ীয়া সরকারী প্রািবমক 

বিদ্যালয়,ভাঙ্গুড়া,পািনা 

১। প্রধান অবতবি 

জনাি জমািঃ শরীফুল ইসলাম 

উপপবরোলক,যুি উন্নয়্ন 

অবধদপ্তর,পািনা 

২।বিচশষ অবতবি 

জনাি জমািঃ শবহদুজ্জামান 

অধ্যক্ষ,সরকারী হাজী জামাল 

উবেন (অন মাস) বডগ্রী 

কচলজ,ভাঙ্গুড়া,পািনা 

২৫ ০ ২৫  

 ০৭/০১/২০২১ সুলতানপুর শ্রবমক যুি ১। প্রধান অবতবি ০ ২৫ ২৫  



সংগঠন কার্ মালয়, 

খানমবরে,ভাঙ্গুড়া,পািনা 

জনাি জমািঃ শরীফুল ইসলাম 

উপপবরোলক,যুি উন্নয়্ন 

অবধদপ্তর,পািনা 

২।বিচশষ অবতবি 

জনািচমািঃ কামরুল ইসলাম 

(িািলূ) 

প্রধান বশক্ষক,সুলতানপুর, উচ্চ 

বিদ্যালয়,ভাঙ্গুড়া,পািনা 

 ১৭/১২/২০২০ এ্নাচয়তুল্লাহ বসবনয়র িাবজল 

মাদ্রাসা,োটচমাহর,পািনা 

১। প্রধান অবতবি 

জনাি জমািঃ শরীফুল ইসলাম 

উপপবরোলক,যুি উন্নয়্ন 

অবধদপ্তর,পািনা 

২। বিচশষ অবতবি 

জমািঃ ইছাক আলী 

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) 

এ্নাচয়তুল্লাহ  

বসবনয়র িাবজল মাদ্রাসা, 

োটচমাহর 

২৪ ০১ ২৫  

 ০৩/০১/২০২১ বিআরবড হলরুম, 

োটচমাহর,পািনা 

১। প্রধান অবতবি 

জনাি জমািঃ শরীফুল ইসলাম 

উপপবরোলক,যুি উন্নয়্ন 

অবধদপ্তর,পািনা 

২। বিচশষ অবতবি 

জমািঃ আব্দুল হাবলম, 

উপচজলা যুি উন্নয়ন কম মকতমা 

,োটচমাহর,পািনা 

০ ২৫ ২৫  

 ১৮/০৩/২০২১ সাতিাড়ীয়া িাবলকা উচ্চ 

বিদ্যালয়,সুজানগর,পািনা 

 

১। প্রধান অবতবি 

স্বপন কুমার কম মকার, 

উপপবরোলক, 

যুি উন্নয়ন অবধদপ্তর,পািনা 

২। বিচশষ অবতবি 

জমারচশদ আহচমদ, 

উপচজলা যুি উন্নয়ন 

কমকতমা,সুজানগর,পািনা 

২০ ০৫ ২৫  

 ২৩/০৩/২০২১ শ্রীপুর সরকাবর প্রািবমক  

বিদ্যালয়,সুজানগর,পািনা 

১। প্রধান অবতবি 

স্বপন কুমার কম মকার, 

উপপবরোলক, যুি উন্নয়ন 

অবধদপ্তর,পািনা 

২। বিচশষ অবতবি 

জমারচশদ আহচমদ, 

উপচজলা যুি উন্নয়ন 

কমকতমা,সুজানগর,পািনা 

০৯ ১৬ ২৫  

 

 



জনসচেতনতামুলক সভা ঃঃ        

০৮। জজলার নামঃ নওগাাঁ। 

ক্র/নং সভা আচ াজচনর 

তাররখ 

সভা অনুষ্ঠাচনর স্থাচনর 

নাম,জজলা/উপচজলা 

সভা প্রধানঅরতরি ও 

আচলােকবৃচের নাম 

সভা  উপরস্থরতর সংখ্যা মন্তব্য 

    পুরুষ মরিলা জমাট  

০১ ১২/০১/২০২১ জননী যুব উন্ন ন 

সংস্থা,জকরিরচমাড়, 

নওগাাঁ। 

জনাব রমজজা ইমাম উরিন, 

ইউ,এন,ও 

জনাব ইরল াছ তুরিন 

জরজা,ভাইস জে ারম্যান 

১০ ৩০ ৪০  

০২ ১৮/০১/২০২১ -ঐ- জনাব জমাঃ ররিকুল 

ইসলাম(ররিক), 

উপচজলা জে ারম্যান 

জনাব নাইস আকতার 

উপচজলা মরিলা ভাইস 

জে ারম্যান 

১৩ ২৭ ৪০  

০৩ ০৪/০৪?২১ উপচজলা পররষদ িলরুম 

রাননীনগর,নওগাাঁ। 

সুশান্ত কুমার মািচতা 

উপচজলা রনব জািী অরিসার 

জনাব আরশষ কুমার জ াষ 

উপচজলা যুব উন্ন ন কম জকত জা 

০৭ ১৮ ২৫  

০৪ ১১/০৪/২১ উপচজলা পররষদ িলরুম 

রাননীনগর,নওগাাঁ। 

বীর মুরিচ াদ্ধা জনাব জমাঃ 

আব্দুর রউি 

জে ারম্যান,উপচজলা 

পররষদ,রানীনগর,নওগাাঁ। 

জনাব আরশষ কুমার জ াষ 

উপচজলা যুব উন্ন ন কম জকত জা 

১৫ ১০ ২৫  

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

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

06 Rb 34 Rb 40 Rb  

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

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

- 40 Rb 40 Rb  

০৭  প্রগরত যুব উন্ন ন জসাসাইটি, 

রপরপারলবাজার,মাো,নওগাাঁ। 

(১ম ব্যাে) 

মমনম উচ্চ রবদ্যাল ,মমনম 

মাো,নওগাাঁ।(২  ব্যাে) 

০১. জনাব মািবুবা রসরিকা 

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

০২.জনাব জমাঃ আব্দুল 

মান্নান,উপ-পররোলক,নওগাাঁ। 

০৩,জনাব পররচতাষ কুমার 

মন্ডল,উপচজলা যুব উন্ন ন 

কম জকত জা,মাো,নওগাাঁ। 

৪০ ৪০ ৮০  

০৮ ১৪/০১/২০২১ বকাপুর একতা ক্লাব 

বকাপুর,মিাচদবপুর,নওগাাঁ। 

জনাব জমাঃ আিসান িারবব 

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

জনাব জমাঃ আব্দুল মান্নান,উপ-

পররোলক,নওগাাঁ। 

বাবু অনুকুল কুমার সািা, 

উপচজলা ভাইসচে ারম্যান 

জমাছাঃ রাচব া রিমান,উপচজলা 

মরিলা ভাইসচে ারম্যান। 

১২ ২৮ ৪০  



জনাব জমাঃ িারুন অর-ররশদ, 

উপচজলা যুব উন্ন ন কম জকত জা 

০৯ ২৮/০১/২০২১ শ্যামপুর যুব উন্ন ন সরমরত 

রলঃ,শ্যামপুর,স্বরস্বতীপুর,মিা

জদবপুর,নওগাাঁ। 

জনাব জমাঃ রমজানুর রিমান 

উপচজলা রনব জািী অরিসার 

জনাব জমাঃ আব্দুল মান্নান,উপ-

পররোলক,নওগাাঁ। 

বাবু অনুকুল কুমার সািা, 

উপচজলা ভাইসচে ারম্যান 

জমাছাঃ রাচব া রিমান,উপচজলা 

মরিলা ভাইসচে ারম্যান। 

জনাব জমাঃ িারুন অর-ররশদ, 

উপচজলা যুব উন্ন ন কম জকত জা 

২২ ১৮ ৪০  

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

জনাব জমাঃ শািাজািান জিাচসন 

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

ইবনু সারির আিচমদ,উপচজলা 

যুব উন্ন ন কম জকত জা 

জনাব আরমনা খাতুন,উপচজলা 

মরিলা রবষ ক কম জকত জা। 

১৮ ২২ ৪০  

১১ ১৪/০১/২০২১ বারচদা াশ সরকারর প্রািরমক 

রবদ্যাল ,সাপািার,নওগাাঁ। 

জনাব জমাঃ আব্দুল মান্নান,উপ-

পররোলক,নওগাাঁ। 

ইবনু সারির আিচমদ,উপচজলা 

যুব উন্ন ন কম জকত জা 

১৭ ২৩ ৪০  

১২ ২৭/১২/২০২০ জপাড়ানগর সরকার প্রািরমক 

রবদ্যাল ,জপাড়ানগর,ইসবপুর,

ধামইরিাট,নওগাাঁ। 

জনাব জমাঃ আজািার আলী 

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

জনাব গনপরত রা ,উপচজলা 

রনব জািী অরিসার, ধামইরিাট 

নওগাাঁ। 

১৭ ২৩ ৪০  

১৩ ১৮/০১/২০২১ Dc‡Rjv cwil` njiæg 

বদলগারছ, bIMuv। 
জনাব মুিা আবু 

তারির,উপচজলা রনব জািী 

অরিসার,বদলগারছ,নওগাাঁ।০৪ 

জনাব লুৎির রিমান,উপচজলা 

সমবা  অরিসার, 

বদলগারছ,নওগাাঁ। 

জনাব ইবনু সারির আিচমদ 

উপচজলা যুব উন্ন ন কম জকত জা। 

০৪ ২১ ২৫  

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

পররোলক,নওগাাঁ। 

ইবনু সারির আিচমদ,উপচজলা 

যুব উন্ন ন কম জকত জা 

০৩ ২২ ২৫  

১৫ ০১/১২/২০২০ Dc‡Rjv cwil` njiæg 

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

পররোলক,নওগাাঁ। 

জনাব জ া মারী া জপচররা 

উপচজলা রনব জািী অরিসার 

রন ামতপুর,নওগাাঁ। 

জনাব রনলুিা ই াসরমন 

উপচজলা মরিলা রবষ ক 

অরিসার,রন ামতপুর,নওগাাঁ। 

ইবনু সারির আিচমদ,উপচজলা 

যুব উন্ন ন কম জকত জা 

১৬ ২৪ ৪০  

১৬ ১৩/০১/২০২১ Dc‡Rjv cwil` njiæg 

রন ামতপুর,bIMuv। 
জনা জমাঃ িররদ আিচেদ 

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

জনাব জমাসাঃ রনলুিা সরকার 

উপচজলা রনব জািী অরিসার(ভাঃ) 

জনাব আইযুব জিাচসন, 

উপচজলা ভাইসচে ারম্যান 

রন ামতপুর,নওগাাঁ। 

২১ ১৯ ৪০  



ইবনু সারির আিচমদ,উপচজলা 

যুব উন্ন ন কম জকত জা। 

    221 399 620  

           

দার ত্বপ্রাপ্ত কম জকত জার স্বাক্ষর 

          (মুঃ জাচবদ ইকবাল) 

উপ-পররোলক 

যুব উন্ন ন অরধদপ্তর 

নওগাাঁ। 

  

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 


