
Rbm‡PZbZvgyjK অনুষ্ঠান,খুলনা বিভাগ 

জেলা সংখ্যা-১০ 

 জুলাই-20২০ হতে জুন ২০২১ পর্ যন্ত 

 

০১। জেলার নামঃ- র্ত ার ।  

ক্র নং সভা ও 

আত ােতনর 

োবরখ 

সভা অনুষ্ঠাতনর 

স্থাতনর নাম 

জেলা / 

উপতেলা 

সভার প্রধান অবেবি ও আতলাচকবৃতের নাম সভার  উপবস্থবের সংখ্যা মন্তব্য 

পুরুষ মবহলা জমাট  

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

০১।জেলা 

কার্ যাল  

র্ত ার 

০২/১২/২০২০ উপ-

পবরচালতকর 

কার্ যাল ,যুি 

উন্ন ন 

অবধদপ্তর, 

র্ত ার 

১। েনাি জর মা  ারবমন 

 পুবল  সুপার র্ত ার। 

২। জমাঃ রবিকুল হাসান    

এবিবস, জেনাতরল) র্ত ার। 

৩। েনাি জখােকার োবকর জহাতসন,সহকারী 

পবরচালক,আঃ মাঃ সঃ উঃ জকন্দ্র যুি উন্ন ন অধদপ্তর 

র্ত ার। 

৪। েনাি মুিেী েসীমুদ্দীন 

ইসলাবমক বরতস যাস জসন্টার সদর র্ত ার। 

 

৩৪ ২৬ ৬০  

০২।জেলা 

কার্ যাল  

র্ত ার 

২৯/০৩/২০২১ উপ-

পবরচালতকর 

কার্ যাল ,যুি 

উন্ন ন 

অবধদপ্তর, 

র্ত ার 

১। েনাি জমাঃ  াহীদুল ইসলাম, উপপবরচালক, 

যুি উন্ন ন অধদপ্তর র্ত ার। 

২। জমাঃ রবিকুল হাসান,এবিবস, র্ত ার। 

৩। েনাি জখােকার োবকর জহাতসন,সহকারী 

পবরচালক,আঃ মাঃ সঃ উঃ জকন্দ্র যুি উন্ন ন 

অধদপ্তর র্ত ার। 

৪। েনাি মুিেী েসীমুদ্দীন 

ইসলাবমক বরতস যাস জসন্টার সদর র্ত ার। 

 

৩৬ ২৪ ৬০  

০৩। া যা  ২৯/১২/২০২০ স্বপ্নচুড়া নারী ও 

ব মু উন্ন ন 

সংস্থা,নাভারন 

,উপতেলা -

 া যা,র্ত ার। 

১। েনাি পুতলাক কুমার মন্ডল  

উপতেলা বনি যাহী অবিসার , া যা র্ত ার  

২। েনাি জমাঃ আরি আলী  

উপতেলা যুি উন্ন ন কম যকেযা  া যা (অঃদাঃ) 

র্ত ার 

১৫ ১০ ২৫  

০৪। া যা  ২৯/৫/২০২১  া যাউপতেলা -

কতলে,র্ত ার। 

১।  িীর মুবিতর্াদ্ধা েনাি বসরাজুল হক মন্জজু 

উপতেলা জচ ারম্যান, া যা র্ত ার 

২।েনাি মীর আবলি জরো 

উপতেলা বনি যাহী অবিসার , া যা র্ত ার  

৩। েনাি জমাঃ আরি আলী  

উপতেলা যুি উন্ন ন কম যকেযা  া যা (অঃদাঃ) র্ত ার 

১৩ ১২ ২৫  

০৫।সদর ১৩/১২/২০২০ উপতেলা 

পবরষদ হলরুম 

সদর র্ত ার  

১। েনাি নুরোহান ইসলাম বনরা  

উপতেলা জচ ারম্যানসদর র্ত ার। 

২।েনাি জমাঃ নাবেম উবদ্দন উপতেলা যুি 

উন্ন ন কম যকেযা সদর র্ত ার 

১৫ ১০ ২৫  

 ২৪/০২/২০২১ উপতেলা 

পবরষদ হলরুম 

সদর র্ত ার  

১। েনাি জমাঃ  াহীদুল ইসলাম, উপপবরচালক, যুি 

উন্ন ন অধদপ্তর র্ত ার। 

২।েনাি জমাঃ নাবেম উবদ্দন উপতেলা যুি উন্ন ন 

কম যকেযা সদর র্ত ার 

১৮ ০৭ ২৫  



০৬। 

িাঘারপাড়া 

৩১/০১/২০২১ উপতেলা 

পবরষদ হলরুম 

িাঘারপাড়া, 

র্ত ার  

১। েনাি োবন া অিতরাে উপতেলা বনি যাহী 

অবিসার িাঘারপাড়া, র্ত ার। 

০২। েনাি জমাঃ ও াবহদুজ্জামান উপতেলা 

একতিবমক সুপারভাইোর িাঘারপাড়া 

০৩।উপতেলা যুি উন্ন ন কম যকেযা িাঘারপাড়া, 

র্ত ার 

০ ২৫ ২৫  

০৭। 

িাঘারপাড়া 

০৪/০২/২০২১ উপতেলা 

পবরষদ হলরুম 

িাঘারপাড়া, 

র্ত ার 

১। েনাি এ,টি,এম মাসুদ উপতেলা সমােতসিা 

অবিসার িাঘারপাড়া, র্ত ার। 

০৩।েনাি জমাঃ জসবলমুজ্জামান উপতেলা যুি উন্ন ন 

কম যকেযা িাঘারপাড়া, র্ত ার 

০ ২৫ ২৫  

০৮। 

অভ নগর 

২৯/১২/২০২০ উপতেলা 

পবরষদ হলরুম 

অভ নগর, 

র্ত ার 

১। েনাি জমাঃ নােমুল জহাসাইনখান বনি যাহী অবিসার 

অভ নগর, র্ত ার। 

০২। েনাি  রাে কুমার পাল উপতেলা মবহলা 

বিষ ক কম যকেযা অভ নগর,র্ত ার 

০৩। েনাি জমাছাঃ আনজু মতনা ারা উপতেলা যুি 

উন্ন ন কম যকেযা অভ নগর, র্ত ার। 

১০ ১৫ ২৫  

০৯। 

অভ নগর 

২২/০২/২০২১ উপতেলা 

পবরষদ হলরুম 

অভ নগর, 

র্ত ার 

১। েনাি  াহ িবরদ োহাংগীর  

উপতেলা জচ ারম্যান অভ নগর, র্ত ার। 

০২। েনাি  সুলোনা নাসবরন উপতেলা পল্লী উন্ন ন 

কম যকেযা অভ নগর,র্ত ার 

০৩।েনাি জমাছাঃ আনজু মতনা ারা উপতেলা যুি 

উন্ন ন কম যকেযা অভ নগর, র্ত ার। 

০৪ ২১ ২৫  

১১। 

জক িপুর 

২৪/০৩/২০২১ উপতেলা 

পবরষদ হলরুম  

জক িপুর, 

র্ত ার 

১। েনাি এস,এম ,আরািাে জহাতসন উপতেলা 

বনি যাহী অবিসার জক িপুর,র্ত ার। 

০২। েনাি জমাঃ  াহীদুল ইসলাম,উপপবরচালক, যুি 

উন্ন ন অধদপ্তর র্ত ার। 

০৩।েনাি প্রকা  চন্দ্র উপতেলা প্রাণী সম্পদ অবিসার 

যুি উন্ন ন কম যকেযা জক িপুর, র্ত ার। 

০৪।েনাি পুতলাক কুমার ব কদার উপতেলা  যুি 

উন্ন ন কম যকেযা জক িপুর, র্ত ার। 

২০ ০৫ ২৫  

১২। 

জক িপুর 

১০/০৬/২০২১ উপতেলা 

পবরষদ হলরুম  

জক িপুর, 

র্ত ার 

১। েনাি এস,এম ,আরািাে জহাতসন উপতেলা 

বনি যাহী অবিসার জক িপুর, র্ত ার। 

০২। েনাি পলা  কুমার মবল্লক,ভাইসতচ ারম্যান 

জক িপুর র্ত ার। 

০৩।েনাি পুতলাক কুমার ব কদার উপতেলা  যুি 

উন্ন ন কম যকেযা জক িপুর, র্ত ার। 

১৮ ০৭ ২৫  

১৩। 

বিকরগাছা 

৩০/১২/২০২০ উপতেলা 

পবরষদ হলরুম  

বিকরগাছা, 

র্ত ার 

১। েনাি জমাঃ মবনরুল ইসলাম উপতেলা জচ ারম্যান 

বিকরগাছা র্ত ার। 

০২। েনাি আরািাে রহমান,উপতেলা বনি যাহী  াা

বিসার বিকরগাছা র্ত ার। 

০৩।েনাি জমাঃ জসবলম জরো ভাইস জচ ারম্যান এিং 

লুিনা োক্ষী মবহলা  ভাইস জচ ারম্যান বিকরগাছা,, 

র্ত ার। 

২০ ০৫ ২৫  

১৪। 

বিকরগাছা 

২৮/০৩/২০২১ উপতেলা 

পবরষদ হলরুম  

বিকরগাছা, 

র্ত ার 

১। েনাি জমাঃ মবনরুল ইসলাম উপতেলা জচ ারম্যান 

বিকরগাছা র্ত ার। 

০২। েনাি আরািাে রহমান,উপতেলা বনি যাহী  াা

বিসার বিকরগাছা র্ত ার। 

০৩।েনাি এ,এস,এম বেল্লুর রব দ  উপতেলা 

মাধ্যবমক ব ক্ষঅ অবিসার বিকরগাছা, র্ত ার। 

১৯ ০৬ ২৫  

১৫। 

জচীগাছা 

৩১/১২/২০২০ উপতেলা 

পবরষদ হলরুম  

বিকরগাছা, 

১। েনাি জমাঃ এনামুল হক উপতেল বনি যাহী 

অবিসার জচৌগাছা র্ত ার। 

০২। েনাি জদিাব ষ বমশ্র  ে া ভাইস 

২৫ ১৫ ৪০  



র্ত ার জচ ারম্যান জচৌগাছা র্ত ার। 

০৩।েনাি জমাঃ জসবলমুজ্জামান উপতেলা যুি 

উন্ন ন কম যকেযা (অঃদাঃ) জচৌগাছা ,, র্ত ার। 

১৬। 

জচীগাছা 

২৫/০১/২০২১ উপতেলা 

পবরষদ হলরুম  

জচৌগাছা, 

র্ত ার 

১। েনাি জমাঃ জমাস্তাবনছুর রহমান উপতেলা 

জচ ারম্যান জচৌগাছা র্ত ার। 

০২। েনাি এস,এম  াহাোহান বসরাে উপতেলা 

মঃস্য কম যকেযা জচৌগাছা র্ত ার। 

০৩।েনাি জমাঃ জসবলমুজ্জামান উপতেলা যুি 

উন্ন ন কম যকেযা (অঃদাঃ)  জচৌগাছা, র্ত ার। 

২২ ১৮ ৪০  

১৭। 

মবনরামপুর 

২৮/০৩/২০২১ উপতেলা 

পবরষদ হলরুম  

মবনরামপুর, 

র্ত ার 

১। েনাি সস দ োবকর জহাতসন উপতেলা বনি যাহী 

অবিসার মবনরামপুর, র্ত ার। 

০২। েনাি জমাঃ  াহীদুল ইসলাম, উপপবরচালক, যুি 

উন্ন ন অধদপ্তর র্ত ার। 

০৩।েনাি পুতলাক কুমার ব কদার উপতেলা  যুি 

উন্ন ন কম যকেযা মবনরামপুর (অঃ দাঃ), র্ত ার। 

২০ ০৫ ২৫  

১৮। 

মবনরামপুর 

০৯/০৬/২০২১ উপতেলা 

পবরষদ হলরুম  

মবনরামপুর, 

র্ত ার 

১। েনাি সস দ োবকর জহাতসন উপতেলা বনি যাহী 

অবিসার মবনরামপুর, র্ত ার। 

০২। েনাি বরপন কুমার জঘাষ উপতেলা বসবন র 

মৎস্য অবিসার মবনরামপুর, র্ত ার। 

০৩।েনাি পুতলাক কুমার ব কদার উপতেলা  যুি 

উন্ন ন কম যকেযা মবনরামপুর (অঃ দাঃ), র্ত ার। 

১৫ ১০ ২৫  

    ৩০৪ ২৫৬ ৫৬০  

 

 

েনসতচেনোমূলক সভা, 

০২। জেলার নামঃ  কুবি া জুলাই-২০ হতে জুন ২০২১ পর্ যন্ত 

ক্রঃনং সভা 
আয় াজয়নর 

তাররখ 

সভা অনষু্ঠায়নর 

স্থায়নর নাম 

জজলা/উপয়জলা 

সভার প্রধান অরতরি ও 

আয়লাচকবয়ৃের নাম 

সভা  উপরস্থরতর সংখযা মন্তবয 
cyiæl gwnjv ‡gvU  

১। 24/05/2021 

 

njiæg, hye feb, hye 

Dbœqb Awa`ßi, Kzwóqv 

1| Rbve †gvQvt kviwgb AvLZvi, 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK(mvwe©K, 
wkÿ I AvBwmwU) (cÖavb AwZw_) 

2| Wvt †gvt wmwÏKzi ingvb, †Rjv 
cÖvwYm¤ú` Kg©KZ©v(Av‡jvPK) 

25 5 30  

২। 15/06/2021 

 

njiæg, hye feb, hye 
Dbœqb Awa`ßi, Kzwóqv 

1| Rbve †gvt LvBiæj Avjg, 
cywjk mcvi, Kzwóqv(cÖavb AwZw_) 

2| Rbve b~‡i mdziv †di‡`Šm, 
DccwiPvjK(Av‡jvPK) 

22 7 30  

৩। 21/12/2020 

 

Gg we cvVvMvi I hye 

wkÿv †K› ª̀,LvRv 
bMi,Kzwóqv 

m`i,Kzwóqv| 

1| Ryev‡qi †nv‡mb †PŠayix, (cÖavb 

AwZw_) 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi,Kzwóqv 

m`i, Kzwóqv 

2| ‡gvtgvmy`yj nvmvb gvwjK, ( 

Av‡jvPK) 

Dc-cwiPvjK,hye Dbœqb Awa`ßi, 

24 16 40  



Kzwóqv 

3| ‡gvt †iRvDj nK ,( 

Av‡jvPK) 

mvaviY m¤úv`K,evsjv‡`k 

AvIqvgxjxM,Kzwóqv m`i,Kzwóqv 

৪। 09/06/2021 

 

 

 

bvix Dbœqb ms ’̄v, 
nvDwRs, B-96, Kzwóqv 

m`i, Kzwóqv 

1| Rbve mvab Kzgvi wek^vm 
Dc‡Rjv wbve©vnx Awdmvi, Kzwóqv 

m`i, Kzwóqv  

2| Rbve †gvt †iRvDj nK, 

mvaviY m¤úv`K, Dc‡Rjv 

AvIqvgxjxM, Kzwóqv m`i, Kzwóqv 

3| Rbve †gvt wgjb gÛj, 

mfvcwZ Dc‡Rjv BDwbqb 
AvIqvgxjxM, nvUk nwicyi, Kzwóqv 

m`i, Kzwóqv| 

4| †di‡`Šwm †eMg iæwe, wbe©vnx 

cwiPvjK, wbKzÄbvix Dbœqb ms ’̄v, 

Kzwóqv m`i, Kzwóqv| 

5| Rbve †gvt AvwZKzj Bmjvg, 

Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, 
Kzwóqv m`i, Kzwóqv| 

15 25 40  

৫। 23/11/2020   eªvBU BD_ AM©vt 
wgicyi,Kzwóqv 

1| cÖavb AwZw_Ñ Rbve wjsKb 
wek̂vm,  

2| Av‡jvPK-nvRx Gbvgyj 
nK,‡gqi †cŠimfv,  

3|Rbve Rvg‡m` Avjx,mgvR‡mev 
Awdmvi I A‡b‡K 

22 
Rb 

18 Rb 40Rb  

৬। 17/12/2020 ‡mvbvi Zix hye 

ms ’̄v,wgicyi,Kzwóqv 

1| cÖavb AwZw_-G‡KGg wUcy 

myjZvb,AwZwi³ mwPe,Rb 
wbivcËv wefvM,¯̂ivóª gš¿bvjq| 

2| Av‡jvPKÑ Rbve gvmy ỳj 
nvmvb gvwjK,&Dc-cwiPvjK,hye 

DbœqbAwa`ßi,Kzwóqv, 

3| Rbve Rvg‡m` Avjx, mgvR 

†mev Awdmvi I A‡b‡K  

12 

Rb 

28 

Rb 

40   

৭। 07.09.2020  `wÿY fevbxcyi 

‡fovgviv,Kzwóqv 

1.‡gvt gvmy`yj nvmvb gvwjK 

Dc-cwiPvjK,hye Dbœqb 
Awa`ßi,Kzwóqv 

2.‡gvt kvnRvnvb Avjx,Dct 

hye Dbœhb Kg©KZ©v,‡fovgviv 

14 11 25  

৮। 08.09.2020 mvZevoxqv, 1.‡gvt †mv‡nj gviæd 5 20 25  



‡fovgviv,Kzwóqv Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 

‡fovgviv,Kzwóqv| 

2.‡gvt kvnRvnvb Avjx,Dct 

hye Dbœhb Kg©KZ©v,‡fovgviv 

৯। 19/10/20 

 

1| gvwbKw`qvo 
mi:cÖv:we`¨v: 

‡`ŠjZcyi, Kzwóqv| 

1| cÖavb AwZw_t Rbve †gvt 
gvmy`yj nvmvb gvwjK, Dc-

cwiPvjK (Pt `vt), hye Dbœqb 

Awa`ßi, Kzwóqv| 

2| we‡kl AwZw_t †gvt kvnRvnvb 

Avjx, Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v 
(At `vt) 

3| I Ab¨vb¨| 

9 16 25  

১০। 20/10/20 2| kkxaicyi wWccvov 

we`¨vwb‡KZb 

‡`ŠjZcyi, Kzwóqv| 

1| cÖavb AwZw_t Rbve †gvt b~iæj 

Bmjvg, Dc‡Rjv K…wl Kg©KZ©v, 
†`ŠjZcyi, Kzwóqv| 

2| we‡kl AwZw_t †gvt kvnRvnvb 
Avjx, Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v 

(At `vt) 

3| I Ab¨vb¨| 

15 10 25  

১১। 08/03/2021 

 

fvoiv  miKvix  

cÖv_wgK  we`¨vjq 
KzgviLvjx, Kzwóqv 

 

1| cÖavb AwZw_- ‡gvt  wiqvRyj  

Avjg Lvb 

DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, 

Kzwóqv 

2| we‡kl AwZw_-Wvt  †gvt  by‡i 

Avjg  wmwÏKx 

Dc‡Rjv  cÖvwYm¤ú`  Awdmvi, 

KzgviLvjx, Kzwóqv 

10 30 40  

১২। 31/03/2021 

 

bvZzwoqv miKvix  

cÖv_wgK  we`¨vjq 
KzgviLvjx, Kzwóqv 

 

cÖavb AwZw_-ivRxeyj  Bmjvg  

Lvb, Dc‡Rjv wbe©vnx  Awdmvi 

KzgviLvjx,  Kzwóqv 

we‡kl AwZw_- ‡gvt  Avãyj  

nvwjg,Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v 

KzgviLvjx, Kzwóqv 

29 11 40  

১৩। 03/03/2021 ivwRbv_cyi miKvix 

cÖv_wgK we`¨vjq, 
†LvKmv, Kzwóqv| 

cÖavb AwZw_- Rbve †gRevn 

DÏxb, Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, 
†LvKmv, Kzwóqv   

Av‡jvPK- Rbve †gvt wiqvRyj 
Avjg Lvb, Dc-cwiPvjK, 

Kzwóqv| 

23 17 40  

১৪। 08/06/2021 ‡LvKmv miKvix 

K‡jR, †LvKmv, Kzwóqv 

cÖavb AwZw_- Rbve †gRevn 

DÏxb, Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, 

7 33 40  



 

 

†LvKmv, Kzwóqv   

Av‡jvPK- Rbve Avwidzj Avjg 

†Zvli, wewkó mgvR‡meK 

Rbve †mL mvB`yj Bmjvg cÖexb, 

†m‡µUvwi †LvKmv †cÖmK¬ve 

Rbve ûgvqyb Kwei, †LvKmv 

BDbvB‡UW Ab-jvBb †cÖmK¬ve 

†m‡µUvix| 

    ২৩২ ২৪৭ ৪৭৯  

                                                                                                                                                                                                                

‡Rjvi bvg- †g‡nicyi জুলাই-২০ হতে জুন ২০২১ পর্ যন্ত 
 
µs 
bs 

mfv 
Av‡qvR‡bi 

ZvwiL 

mfv Abyô‡bi 
¯’v‡bi bvg 

‡Rjv/Dc‡Rjv 

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

cyiæl 

 

gwnjv ‡gvU 

 01 14/03/21 

 

 

hye feb 
njiæg 

‡g‡nicyi| 

Rbve W.‡gvnv¤§` gybmyi Avjg Lvb 

‡Rjv cÖkvmK, †g‡nicyi (cÖavb AwZw_) 
 

1.‡gvt Avãyjøvn Avj gvgyb 

  †Rjv Z_¨ Awdmvi, †g‡nicyi| 

2. †gvt kwidzj Avnmvb fzTv 

   Dc mnKvix cwiPvjK 

dvqvi mvwf©m I wmwfj wW‡dÝ,‡g‡nicyi| 

3.‡gvQvt bvwQgv †eMg 

DccwiPvjK gwnjv welqK Awa`ßi 
†g‡nicyi| 

4.‡gvt kwiqZ Djøvn 

mnKvix cwiPvjK, gv`K`ªe¨ wbqš¿Y 
Awa`ßi,‡g‡nicyi| 

 

 

 

 

 

08 

 

22 

 

30 

  

02 22/03/21  Rbve W.‡gvnv¤§` gybmyi Avjg Lvb 

‡Rjv cÖkvmK, †g‡nicyi| (cÖavb AwZw_) 

1.‡gvt Avãyjøvn Avj gvgyb,‡Rjv Z_¨     

  Awdmvi,‡g‡nicyi 

2. †gvt kwidzj Avnmvb (fzTv) 

    Dc mnKvix cwiPvjK 

dvqvi mvwf©m I wmwfj wW‡dÝ,‡g‡nicyi| 

3.‡gvQvt bvwQgv †eMg 

   DccwiPvjK gwnjv welqK Awa`ßi,     

   †g‡nicyi 

4.‡gvt kwiqZ Djøvn 

mnKvix cwiPvjK, gv`K`ªe¨ wbqš¿Y 
Awa`ßi,‡g‡nicyi| 

 

10 20 30  



03 07/01/21 hye feb 

njiæg,‡g‡ni
cyi| 

Rbve wd‡ivR Avn‡g` 

DccwiPvjK 

hye Dbœqb Awa`ßi, †g‡nicyi (mfvcwZ) 

1. †gvt gvmy`yj Avjg 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi,m`i, †g‡nicyi| 

2. †gvt Avãyjøvn Avj      

   gvgyb †Rjv Z_¨    Awdmvi, †g‡nicyi| 

20 20 40  

04 18/02/21 hye feb 

njiæg,‡g‡nicy

i| 

Rbve ‡K.Gg. Rvwn` †nv‡mb 

DccwiPvjK 

hye Dbœqb Awa`ßi, †g‡nicyi(mfvcwZ) 

1. †gvt gvmy`yj Avjg 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi,m`i, †g‡nicyi| 

2. †gvt Avãyjøvn Avj      

   gvgyb †Rjv Z_¨    Awdmvi, †g‡nicyi| 

15 25 40  

 

 

 

 

 

05 21/12/20 ¸o †bBevim 

ejøfcyi 

gywRebMi 

‡g‡nicyi 

Rbve wd‡ivR Avn‡g` 

DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi 

‡g‡nicyi| 

1.Rbve myRb miKvi 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi,gywRebMi 

2.Avãyj nv‡kg 

fvicÖvß Kg©KZ©v, gywRebMi 

16 24 40  

06 30/01/21 ¸o †bBevim 

ejøfcyi 

gywRebMi 

‡g‡nicyi 

Rbve wd‡ivR Avn‡g` 

DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi 

‡g‡nicyi| 

1.Rbve myRb miKvi 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi,gywRebMi 

2.Avãyj nv‡kg 

fvicÖvß Kg©KZ©v, gywRebMi 

15 25 40  

07 19/10/20 Kkev miKvix 

cÖv_wgK we`¨vjq 

Rbve wd‡ivR Avn‡g` 

DccwiPvjK,hye Dbœqb Awa`ßi,‡g‡nicyi 

(mfvcwZ) 

1.Wvt Gg wiqvRyj Avjg 

Dc‡Rjv ¯̂v ’̄¨ I cwievi cwiKíbv Kg©KZ©v 

Mvsbx, †g‡nicyi| 

2. †gvQvt bvwQgv LvZzb 

Dc‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©v 

Mvsbx, †g‡nicyi| 

20 20 40  



08 09/11/20 fevbxcyi 

miKvix 
cÖvtwe`¨vjq 

Rbve wd‡ivR Avn‡g` 

DccwiPvjK,hye Dbœqb Awa`ßi,‡g‡nicyi 

(mfvcwZ) 

1.Wvt Gg wiqvRyj Avjg 

Dc‡Rjv ¯̂v ’̄¨ I cwievi cwiKíbv Kg©KZ©v 

Mvsbx, †g‡nicyi| 

 

2. †gvQvt bvwQgv LvZzb 

Dc‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©v 

Mvsbx, †g‡nicyi| 

21 19 40  

   ‡gvU  t  125 175 300  

০৩। †Rjv- bovBj   

  
  

µtbs  mfv Av‡qvR‡bi 

ZwiL  

mfvAbyôv‡bi ¯’v‡bi 

bvg  

mfvi cÖavb Aw_wZI A‡jvPKe„‡›`i bvg  mfvq Dcw¯i’ msL¨v  gšÍe¨  

  cyt  gwnt  ‡gvU    

০১  08/12/2020 wLªt  Dc‡Rjv cwil` 

wgjbvqZb,Kvwjqv 
bovBj  

Rbve ‡gvt bvRgyj û`v ,Dc‡Rjv wbev© nx  

Awdmvi ,Kvwjqv,bovBj |  

Rbve ‡gvt Beªvwng †kL  ,Dc‡Rjv fvBm  
†Pqvig¨vb Kvwjqv, bovBj  

18  22  40    

০২  09/12/2020 wLªt  Dc‡Rjv cwil` 

wgjbvqZb,Kvwjqv 
bovBj  

Rbve ‡gvt bvRgyj û`v ,Dc‡Rjv wbev© nx  

Awdmvi ,Kvwjqv,bovBj |  

Rbve ‡mv‡njx cvifxb (wbiv&)   ,gwnjv fvBm  

†Pqvig¨vb Kvwjqv, bovBj|  

24  16  40    

০৩  28/01/2021  g~Qiv DVvb  

ˆeVK,‡jvnMov,bovBj  

Rbve Avkivdzj Avjg,‡gqi,‡jvnvMov  

†cŠimfv ,‡jvnvMov,bovBj  

‡ivmwjbv cvifxb, Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi  

‡jvnvMov ,bovBj |  

28  12  40    

০৪  16/02/2021 wLªt  Dc cwiPvj‡Ki  
Kvh©vjq hye Dbœqb  

Awa`ßi,bovBj  

Rbve †gvn¤§` nvweeyi ingvb †Rjv cÖkvmK, 
bovBj |  
Rbve  †gvt bRiæj Bmjvg ,mnKvix cwiPvjK, 

gv`K `ªe¨ wbqš¿Y Awa`ßi , bovBj  

29  31  60    

০৫  11/03/2021 wLªt  mxgvb›`cyi Mixkvn 

hyeK gv.m.bovBj 
m`i,bovBj  

Rbve mvjgv †mwjg,Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 
m`i,bovBj |  

Rbve BmgZAvev ,gwnjv fvBm †Pqvig¨vb 
m`i, bovBj  

26  14  40    

০৬  28/3/2021 wLªt  Dc‡Rjv cwil` 

wgjbvqZb, 
‡jvnMov,bovBj  

Rbve Avkivdzj Avjg,‡gqi,‡jvnvMov  

†cŠimfv ,‡jvnvMov,bovBj  

‡ivmwjbv cvifxb, Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi  

‡jvnvMov ,bovBj |  

25  15  40    

০৭  ৪/৬/২০২১  Dc cwiPvj‡Ki  

Kvh©vjq hye Dbœqb  

Awa`ßi,bovBj  

Rbve †gvn¤§` nvweeyi ingvb †Rjv cÖkvmK, 

bovBj |  

Rbve  †gvt bRiæj Bmjvg ,mnKvix cwiPvjK, 
gv`K `ªe¨ wbqš¿Y Awa`ßi , bovBj  

৩৮  ২২  ৬০    



০৮  ৭/৬/২০২১  িীর জশ্রষ্ঠ নূর শ্রতমাাঃ  

সবুে সংঘ 

পাইকমরী,নড়াইল ।  

Rbve mvjgv †mwjg,Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 
m`i,bovBj |  

Rbve BmgZAvev ,gwnjv fvBm †Pqvig¨vb 

m`i, bovBj  

১৪  ২৬  ৪০    

    ২০২ ১৫৮ ৩৬০  

  

  

 

 ০৪।   ‡Rjvi bvg t PzqvWv½v |   চুড়ান্ত                       Rbm‡PZbZvg~jK  mfv t 

µt bs mfv Av‡qvR‡bi 
ZvwiL 

mfv Abyôv‡bi 
’̄v‡bi bvg 

mevi cÖavb AwZw_ I Av‡jvPKe„‡›`i bvg mfvqDcw ’̄wZi msL¨v gšÍe¨ 

cyt gwnjv ‡gvU 
01 25/01/21 hye Dbœqb 

Awa`ßi, 
PzqvWv½v 
njiæg 

cÖavb AwZw_  t Rbve †gvt bRiæj Bmjvg miKvi 
                  †Rjv cÖmvkK , PzqvWv½v| 
we‡kl AwZw_ t †gvt †gvqv‡¾g †nv‡mb MvRx 
      mfvcwZ  t Rbve gvmyg Avnv‡g` 
                   DccwiPvjK,hye Dbœqb Awa`ßi, 
                   PzqvWv½v                

25 20 45  

02| 03-03-2021 Dc‡Rjv 
cwil‡`i nj iæg 
RxebbMi,P’hvWv½

v  

cÖavb AwZw_  t nvRx †gvt nvwdRyi ingvb,Dc‡Rjv                            
                  †Pqvig¨vb,RxebbMi,PzqvWv½v 
we‡kl AwZw_ t ‡gvt †gvqv‡¾b †nv‡mb MvRx, 
                   DccwiPvjK,hye Dbœqb Awa`ßi,  
                       PzqvWv½v 
we‡kl Aw_w_ t  Avãym mvjvg (Ckv) 
                   Dc‡Rjv fvBP †Pqvig¨vb, 
                   RxebbMi,PzqvWv½v 
mfvcwZ       t Gm,Gg,gywbg wjsKb 
                   Dc‡Rjv wbev©nx Awdmvi, 
                   RxebbMi,PzqvWv½v  | 

13 12 25  

03| 04-03-2021 Dc‡Rjv 
cwil‡`i nj iæg 
RxebbMi,P’hvWv½

v 

cÖavb AwZw_  t nvRx †gvt nvwdRyi ingvb,Dc‡Rjv                            
                  †Pqvig¨vb,RxebbMi,PzqvWv½v 
we‡kl AwZw_ t ‡gvt †gvqv‡¾b †nv‡mb MvRx, 
                   DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi,  
                   PzqvWv½v 
we‡kl Aw_w_ t  ‡gvQvt Av‡qkv myjZvbv 
                   Dc‡Rjv fvBP †Pqvig¨vb, 
                   RxebbMi,PzqvWv½v 
mfvcwZ       t Gm,Gg,gywbg wjsKb 
                   Dc‡Rjv wbev©nx Awdmvi, 
                   RxebbMi,PzqvWv½v  | 

14 11 25  

04| 18/03/21 wPZjv BDwbqb 
cwil` nj iæg, 

AvjgWv½v 

cÖavb AwZw_ t ‡gvt †gvqv‡¾g †nv‡mb MvRx,   
                  DcwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, 
                  PzqvWv½v 
we‡kl AwZw_ t Avt mvjvg wecøe 
                  ‡Pqvig¨vb , wPZjv BDwbqb cwil` 
we‡kl Aw_w_ t  ‡gvt wejøvj †nv‡mb, cÖZ¨vkv  
                   mvgvwRK ms ’̄v, wbev©nx cwiPvjK 

 

15 25 40  

05 22/3/21 Kzgvix miKvix 
cÖv_wgK we`¨vjq, 

cÖavb AwZw_ t Rbve Avq~e †nv‡mb, Dc‡Rjv  
                †Pqvig¨vb, Avjghv½v, PzqvWv½v| 

26 14 40  



AvjgWv½v| 
PzqvWv½v 

we‡kl AwZw_ t ‡gvt †gvqv‡¾g †nv‡mb MvRx,   
                  DcwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, 
                  PzqvWv½v 
mfvcwZ t cyjK Kzgvi gÐj, Dc‡Rjv wbev©nx  
            Awdmvi, AvjgWv½v, PzqvWv½v| 

                                                                                                       
µt bs mfv Av‡qvR‡bi 

ZvwiL 
mfv Abyôv‡bi 

’̄v‡bi bvg 
mevi cÖavb AwZw_ I Av‡jvPKe„‡›`i bvg mfvqDcw ’̄wZi msL¨v gšÍe¨ 

cyt gwn
jv 

‡gvU 

06 18/3/21 envjMvQx miKvix 
cÖv_wgK we`¨vjq 

cÖavb AwZw_ t ‡gvnv¤§` mvw`Kyi ingvb, Dc‡Rjv  
                  wbe©vnx Awdmvi, m`i,  
                   PzqvWv½v| 
 we‡kl AwZw_ t †gvt Rvnv½xi Avjg, Dc‡Rjv hye  
                   Dbœqb Kg©KZ©v, m`i, PzqvWv½v| 

25 15 40  

07 22/3/21 ayZzi nvU BDwbqb 
cwil`, m`i, 

PzqvWv½v| 

cÖavb AwZw_ t ‡gvt †gvqv‡¾g †nv‡mb MvRx,   
                  DcwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, 
                  PzqvWv½v 
we‡kl AwZw_ t †gvt Rvnv½xi Avjg, Dc‡Rjv hye  
                   Dbœqb Kg©KZ©v, m`i, PzqvWv½v| 

40 - 40  

08  
01/03/2021 

05 bs 
cviK…òcyi g`bv 
BDwbqb cwil`, 
`vgyoû`v, 
PzqvWv½v| 

cÖavb AwZw_ t  Rbve †gvt AvwjgybQzi,  
                     ‡Pqvig¨vb Dc‡Rjv cwil`,  
                      `vgyoû`v, PzqvWv½v| 
 we‡kl AwZw_ t Rbve Gm,G,Gg, RvKvwiqv Avjg 
                   ‡Pqvig¨vb,05 bs cviK…òcyi g`bv  
                    BDwbqb cwil`, `vgyoû`v,  
                    PzqvWv½v| 
3. we‡kl AwZw_ t 
 RbvegybZvR †nv‡mb 
mfvcwZBDwbqbAvIqvgxjxM, 
05 bscviK…òcyig`bvBDwbqbcwil`, `vgyoû`v, 
PzqvWv½v| 
04. †gvnvtAvãyjøvnAvjgvgyb 
Dc‡RjvhyeDbœqbKg©KZ©v, `vgyoû`v, PzqvWv½v| 

18 07 25  

09  
02/03/2021 

07 
bs`vgyoû`vBDwb
qbcwil`,`vgyoû
`v ,PzqvWv½v| 

1. cÖavbAwZw_ Rbve †gvt †gvqv‡¾g †nv‡mbMvRx 
Dc cwiPvjK,hyeDbœqbAwa`ßi, PzqvWv½v| 
2. we‡klAwZw_ Rbve †gvtkixdzjAvjg ‡Pqvig¨vb 
`vgyoû`vBDwbqbcwil`, `vgyoû`v ,PzqvWv½v| 
03. †gvnvtAvãyjøvnAvjgvgyb 
Dc‡RjvhyeDbœqbKg©KZ©v, `vgyoû`v, PzqvWv½v| 

20 05 25  

   ম াট 223 127 350  

 
                                                                                                                  

                                                                                                               
                                                                                                            11/05/21 

                                                                                                        (‡gvt †gvqv‡¾g †nv‡mb MvRx) 
           Dc-cwiPvjK 

             hye Dbœ&qb Awa`ßi, 
PzqvWv½v | 

০৫।  ‡Rjvi bvg t mvZÿxiv জুলাই-২০ হতে ২০২১ পর্ যন্ত 

 

µt 
bs 

mfv 
Av‡qvR‡biZvwiL 

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 15/03/21 
hye cÖwkÿY †K› ª̀ 
wgjbvqZb 
mvZÿxiv 

cÖavb AwZw_ t  
Rbve †gvt ZvbwRjøyi ingvb AwZwi³ 
†Rjv cÖkvmK (mvwe©K) mvZÿxiv|  
Av‡jvPK t †gvt gwkDi ingvb 
‡Rjv grm¨ Awdmvi,mvZÿxiv 
 

‡gvt †iv‡Kvby¾vgvb 
Dc-cwiPvjK(fvi)  
mgvR‡mev Awa`ßi,mvZÿxiv 

21 9 30 

 

2 07/06/21 
hye cÖwkÿY †K› ª̀ 
wgjbvqZb 
mvZÿxiv 

cÖavb AwZw_ t  
Rbve †gvt ZvbwRjøyi ingvb AwZwi³ 
†Rjv cÖkvmK (mvwe©K) mvZÿxiv|  
Av‡jvPK tG‡KGg kwdDj AvRg 
Dc-cwiPvjK 
gwnjv welqK Awa`ßi,mvZÿxiv 

‡gvt †iv‡Kvby¾vgvb 
Dc-cwiPvjK(fvi)  
mgvR‡mev Awa`ßi,mvZÿxiv 

17 13 30 

 

3 28/3/21 

hye cÖwkÿY †K› ª̀ 
wgjbvqZb 
Dc‡Rjv t m`i 
‡Rjv t mvZÿxiv 
 

cÖavb AwZw_ : 
Rbve Avmv`y¾vgvb evey 
‡Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil` 
m`i,mvZÿxiv|  
Av‡jvPK t   
‡`evkxl †PŠayix 
Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 
m`i, mvZÿxiv 
 

Avkxl Kzgvi gÛj 
Dc-cwiPvjK, 
hye Dbœqb Awa`ßi, mvZÿxiv 

16 9 25 

jKWvDb cÖZ¨vnvi n‡j 
cieZx© mfv AbywôZ n‡e| 

4 

17/05/21 hye cÖwkÿY †K› ª̀ 
wgjbvqZb 
Dc‡Rjv t m`i 
‡Rjv t mvZÿxiv 

cÖavb AwZw_ : 
Rbve Avmv`y¾vgvb evey 
‡Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil` 
m`i,mvZÿxiv|  
Av‡jvPK t ‡`evkxl †PŠayix 
Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 
m`i, mvZÿxiv 
 

Avkxl Kzgvi gÛj 
Dc-cwiPvjK, 
hye Dbœqb Awa`ßi, mvZÿxiv 

   

 

5 

11/2/2021 KvwjMÄ 
m`imiKvix 
cÖv_wgK we`¨vjq 
 

Dc‡Rjvt 
KvwjMÄ, 
mvZÿxiv 

cÖavb AwZw_ t  
RbvemvC` †g‡n`x 
‡Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil` 
KvwjMÄ,mvZÿxiv|  
Av‡jvPK t  
Rbve L›`Kvi iweDj Bmjvg 
Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi KvwjMÄ 
wgRvbyi ingvb 
‡Pqvig¨vb g_y‡ikcyi BDwbqb cwil` 

20 5 25 

wgRvbyi ingvb 
‡Pqvig¨vb g_y‡ikcyi BDwbqb 
cwil` 

6 

17/2/21 e‡iqv miKvix 
cÖv_wgK we`¨vjq 
 
Dc‡Rjv t 
KvwjMÄ 
‡Rjv t mvZÿxiv 

cÖavb AwZw_ t  
Rbve mvC` †g‡n`x 
‡Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil` 
KvwjMÄ,mvZÿxiv|  
Av‡jvPK t  
Rbve L›`Kvi iweDj Bmjvg 
Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi KvwjMÄ 
mwdDj Avjg mdz 
mfvcwZ †cÖmK¬ve 
mÄxe Kzgvi `vk 
Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v,KvwjMÄ 

16 9 25 

 



7 

11/01/21 

উপতেলা পবরষদ 

হল রুম 

শ্যামনগর, 

সােক্ষীরা। 

 

প্রধানঅতিত িঃ 

জনাব এস,এমআতাউল 

হক দ ালন, দেয়ারমযান 

উপজজলা পররষ , 

শ্যামনগর,সাতক্ষীরা। 

আল াচকবৃলেরনামিঃ 
RbveAv.b.g.AveyRi wMdvix, 
Dc‡Rjv wbev©nx Awdmvi, 

জনাব AvjnvR¦ †gvt bvRgyj û`v 
Awdmvi BmPvR©, k¨vgbMi _vbv, 

জনাবWt †gvt Avãyj gvbœvb cÖavb 
wkÿK,bwKcyi miKvix GBP,wmcvBjU 
g‡Wj gva¨wgK we`¨vjq 

জনাব K…‡ò› ỳ gyL©vRx 
cÖavb wkÿK,bwKcyi cvBjU g‡Wj 
gva¨wgK evwjKv we`¨vjq, 

শ্যামনগর,সাতক্ষীরা। 

18 07 25 

 

8 

12/01/2021 

উপতেলা পবরষদ 

হল রুম 

শ্যামনগর, 

সােক্ষীরা। 

 

প্রধানঅবেবিঃ 

েনাি এস,এমআোউল হক জদালন, 

জচ ারম্যান উপতেলা পবরষদ, 

শ্যামনগর,সােক্ষীরা। 

আতলাচকবৃতেরনামঃ 

RbveAv.b.g.AveyRi wMdvix, 
Dc‡Rjv wbev©nx Awdmvi, 
জনাব AvjnvR¦ †gvt bvRgyj û`v Awdmvi 

BmPvR©, k¨vgbMi _vbv, 
জনাব Wt †gvt Avãyj gvbœvb cÖavb 

wkÿK,bwKcyi miKvix GBP,wmcvBjU 
g‡Wj gva¨wgK we`¨vjq 
জনাব K…‡ò› ỳ gyL©vRx  

cÖavb wkÿK,bwKcyi cvBjU g‡Wj 
gva¨wgK evwjKv 

we`¨vjq,শ্যা নগর,সাতক্ষীরা। 

17 08 25 

 

9 

18/02/21 

উপতেলা পবরষদ 

বমলানা েন, 

Dc‡Rjv t 

োলা,  

†Rjv t 

সােক্ষীরা। 

প্রধান অবেবি- 

েনাি জঘাষ সনৎ কুমার 

জচ ারম্যান উপতেলা পবরষদ, োলা। 

2) সভাপবেঃ 

েনাি োবরি-উল-হাসান 

উপতেলা বনি যাহী অবিসার, োলা। 

আতলাচকঃ 

েনাি নােমুন নাহার 

উপতেলা মবহলা বিষা ক কম যকেযা 

েনাি জমাঃ জরোউল কবরম 

উপতেলা যুি উন্ন ন অবিসার,োলা 

16 09 25 

 

10 

23/03/21 

মুড়াকবল া 

সঃপ্রাঃবিদ্যাল , 

Dc‡Rjv t 

োলা,  

†Rjv t 

সােক্ষীরা। 

1)প্রধানঅবেবি- 

েনাি মূব যদা পারভীন মবহলা ভাইস 

জচ ারম্যান উপতেলা পবরষদ, োলা। 

সভাপবেঃ  

েনাি জমাঃ জরোউল কবরম উপতেলা 

যুি উন্ন ন অবিসার, োলা 

আতলাচকঃ 

েনাি নােমুন নাহার 

উপতেলা মবহলা বিষা ক কম যকেযা। 

17 08 25 

 

11 
১৩/১/২১ উপতেলা পবরষদ 

njiæg 

প্রধানঅবেবিঃ 

 এ বি এম বি মুস্তাবকম 

,জচ ারম্যান উপতেলা পবরষদ, আ াশুবন 

১৯ ০৬ ২৫ 

 



Dc‡Rjvt 

আ াশুবন 

‡Rjv t 

সােক্ষীরা। 

 

,সােক্ষীরা। 

আতলাচকবৃতেরনামঃ েনাি মীর আবলি 

জরো উপতেলা বনি যাহী অবিসার,। 

 েনাি জমা:জগালাম কবির  

অবিসার ইনচােয,আ াশুবন,সােক্ষীরা  

েনাি সসকে মবল্লক  

বস: উপতেলা মৎস্য অবিসার । েনাি 

আব্দুল হান্নান  

উপতেলা exi মুবিতর্াদ্ধা কমাণ্ডার ।  

12 

১৪/১/২১ উপতেলা পবরষদ 

njiæg 

Dc‡Rjvt 

আ াশুবন 

‡Rjv t 

সােক্ষীরা। 

 

 

প্রধান অবেবিঃ এ বি এম বি মুস্তাবকম 

জচ ারম্যান উপতেলা পবরষদ,আ াশুবন । 

েনাি জমা: জগালাম কবির  

অবিসার ইনচােয, আ াশুবন। 

আতলাচক বৃতের নামঃ 

েনাি নাবগ যস সুলোনা আ াশুবন সরকারী 

মাধ্যবমক বিদ্যাল  । েনাি সসকে মবল্লক  

বস: উপতেলা মৎস্য অবিসার 

Avkvïwb।  

১৯ ০৬ ২৫ 

 

13 
 

জদিহাটা,সােক্ষীরা হ বন - - - 
jKWvDb wkw_j n‡j mfv 
AbywôZ n‡e| 

14 

১ম ব্যাচ 

০৭/০৪/২০২১ 

 

 

উপতেলা পবরষদ 

বমলনা েন 

কলাতরা া,সাে

ক্ষীরা। 

 

 েনাি জুিাত র জহাতসন জচৌধুরী  

উপতেলা বনি যাহী অবিসার 

কলাতরা া,সােক্ষীরা। 

েনাি জমাছাঃ এছমে আরা জিগম 

উপতেলা যুি উন্ন ন কম যকেযা 

কলাতরা া,সােক্ষীরা। 

১০ ৩০ ৪০ 

 
 
 

15 
২  ব্যাচ 

০৮/০৪/২০২১ 

উপতেলা পবরষদ 

বমলনা েন 

কলাতরা া,সাে

ক্ষীরা। 

 

 েনাি জুিাত র জহাতসন জচৌধুরী  

উপতেলা বনি যাহী অবিসার 

কলাতরা া,সােক্ষীরা। 

েনাি আ ীl কুমার মণ্ডল 

উপ-পবরচালক 

যুি উন্ন ন অবধদপ্তর 

সােক্ষীরা। 

25 15 40  

   
 ২৩৩ 134 367  

  

০৬। খুলনা জেলাঃ  েনসতচেনোমূলক সভা         জুলাই-২০ হতে ২০২১ পর্ যন্ত                        

ক্রঃ 

নং 

সভা 

আত ােতনর 

োবরখ 

সভা অনুষ্ঠাতনর স্থাতনর 

নাম জেলা/উপতেলা  

সভার প্রধান অবেবি ও আতলাচকবৃতের নাম        সভা  উপবস্থবের সংখ্যা মন্তব্য 

পুরুষ  মবহলা  জমাট 

০১ ২৫/২/২০২১ যুি ভিন,স্মতমলন কক্ষ, 

খুলনা জেলা  কার্ যাল  

১।েনাি আবুল িত ে জমাঃ আলাউবদ্দন খান-প্রধান অবেবি ,

।২ জমাঃ ছাতদকুর রহমান- অবেবরি জেলা প্র াসক আই 

বসটি,খুলনা  ৩। হাসনা জহনা ,উপপবরচালক  ,বিষ ক  মবহলা

অবধদপ্তর,খুলনা  

১৪ েন ১৬ 

েন 

৩০ েন  

 ০১/০৬/২০২১ যুি ভিন,স্মতমলন কক্ষ, 

খুলনা জেলা  কার্ যাল  

১।েনাি জমাঃ আব্দুর র ীদ অবেবরি কবম নার-প্রধান 

অবেবি  ,।২ জমাঃ ছাতদকুর রহমান- অবেবরি জেলা 

প্র াসক আই বসটি,খুলনা  ৩। এস,এমনুরুজ্জামান  ,বিবসও ,

অবধদপ্তরযুি উন্ন ন  ,খুলনা  

১৮ েন ১২ 

েন 

৩০ েন  

০২ ০২/০৬/২০২১ সদর ইউবনট িানা ১।েনাি জমাঃ জমাস্তাক উদ্দীন, উপপবরচালক যুি উন্ন ন ০৬ েন ৩৪ ৪০ েন  



কার্ যাল  অবধদপ্তর ,।২খুলনা  েনাি  াত লা ইবরন অবিসার,জেলা  েন 

০৩ ৩১/১২/২০২০ িানা যুি উন্ন ন কর্মকযর্তয 

কার্ যাল  খাবল পুর 

ইউবনট, খুলনা  

১।েনাি জমাঃ মবে ার রহমান, উপপবরচালক যুি উন্ন ন 

অবধদপ্তর ,।২খুলনা  েনাি জমাঃরাবকবুল ইসলাম েরিদার 

সমাে কল্যঅণ সংগঠক, হর সমাে জসিা 

কার্ যাল ,খাবল পুর,খুলনা  

০২ ২৮ ৩০ েন  

০৪ ২৩/১২/২০২০ অবিস যাস ক্লাি রুপসা,খুলনা  ১। েনাি কামাল উবদ্দন.জচ ারম্যান ,উপতেলা 

পবরষদ,রুপসা,েনাি নাসবরন আিার উপতেলা ।২খুলনা 

বনি যাহী অবিসার,রুপসা,খুলনা  

২২ ১৮ ৪০ েন  

১৫/০৩/২০২১ অবিস যাস ক্লাি রুপসা,খুলনা ১। েনাি কামাল উবদ্দন.জচ ারম্যান ,উপতেলা 

পবরষদ,রুপসা,েনাি।২খুলনা  নাসবরন আিার উপতেলা 

বনি যাহী অবিসার,রুপসা,খুলনা 

২৭ ১৩ ৪০ েন  

০৫ ২৮/০৯/২০২০ অবিস যাস ক্লাি দাতকাপ 

,খুলনা 

১।প্রধান অবেবি ,েনাি জগৌরপদ িাছাড় ,ভাইস জচ ারম্যান ,

উপতেলা পবরষদ,দাতকাপ,।২খুলনা  আতলাচক বৃে-এম 

রুিাই াে আল আোদ বি,আর বিবি কর্মকযেযআ 

দাতকাপ,খুলনা  

০৮ ১৭ ২৫ েন  

২৭/০১/২০২১ বি,আর বিবি হলরুম 

দাতকাপ,খুলনা 

১।প্রধান অবেবি ,েনাি বমন্টু বিশ্বাস  উপতেলা বনি যাহী 

অবির্সযাা ,দাতকাপ,।২খুলনা  আতলাচক বৃে সুরাই া বসবদ্দকা 

উপতেলা  মবহলা বিষ ক কর্মকযেযা,দাতকাপ,খুলনা 

০৩ ২২ ২৫  

০৬ ২২/১২/২০২০ অবিস যাস ক্লাি ডুমুবর া  ১।প্রধান অবেবি ,েনাি আব্দুল ও াদুদ ,উপতেলা বনি যাহী 

অবিসার  ডুমুবর া ,।২খুলনা  বিত ষ অবেবি  েনাি আব্দুল 

হাবলম,ভাইস জচ ারম্যান,উপতেলা পবরষদ,ডুমুবর া,খুলনা 

১৬ ০৯ ২৫ েন  

০৩/০৩/২০২১ জোিাত দ আলী 

বমলনা েন,ডুমুবর া,খুলনা  

১।প্রধান অবেবি ,েনাি এোে আহতমদ ,উপতেলা 

জে ারম্যান  ডুমুবর া ,খুলনা ২। বিত ষ অবেবি  েনাি 

আব্দুল হাবলম,ভাইস জচ ারম্যান,উপতেলা 

পবরষদ,ডুমুবর া,খুলনা 

১৯ ০৬ ২৫ েন  

০৭ ১০/১১/২০২০ ১। খারািাে 

সরঃপ্রাঃবিদ্যাঃ 

িটি াঘাটা,খুলনা  

১।প্রধান অবেবি ,েনাি জমাঃ মবে ার রহমান 

উপপবরচালক  ,যুি উন্ন ন অবধদপ্তর,।২খুলনা  বিত ষ অবেবি  

েনাি বি এন বমলন জগালদার জচ ারম্যান আবমরপুর 

ইউবপ,িটি াঘাটা,খুলনা  

২৩ ০২ ২৫ েন  

২৯/১২/২০২০ ২। গঙ্গারামপুর সরঃপ্রাঃ 

বিদ্যাঃিটি াঘাটা,খুলনা  

১।প্রধান অবেবি ,েনাি জমাঃ নেরুল ইসলাম ,উপতেলা 

বনি যাহী অবিসার  ,িটি াঘাটা ,।২খুলনা বিত ষ অবেবি  

েনাি হাবদউজ্জামান হাবদ জচ ারম্যান,গঙ্গারামপুর, ইউবপ, 

িটি াঘাটা, খুলনা 

০৫ ২০ ২৫ েন  

০৮ ১৮/০১/২০২১ েরঙ্গ সমােকল্যাণ সংস্থা 

আটরা বগলােলা,ফুলেলা  

১।প্রধান অবেবি ,েনাি জমাঃ আকরাম জহাতসন ,উপতেলা 

পবরষতদর জচ ারম্যান অবিসার  ,ফুলেলা,।২খুলনা  বিত ষ 

অবেবি  েনাি জ খ মতনরুল ইসলাম,ইউবন তনর 

জচ ারম্যান,আটরা বগলােলা ফুলেলা,খুলনা 

০৫ ৩৫ ৪০ েন  

১৮/০২/২০২১ উপতেলা পবরষদ হলরুম 

ফুলেলা,খুলনা  

১।প্রধান অবেবি ,েনাি জমাঃ আকরাম জহাতসন ,উপতেলা 

পবরষতদর জচ ারম্যান অবিসার  ,ফুলেলা,।২খুলনা  বিত ষ 

অবেবি  েনাি রুবল বিশ্বাস,সহকারী কবম নার ভুবম, 

ফুলেলা,খুলনা 

০৫ ৩৫ ৪০ েন  

০৯ ২৯/১০/২০২০ বদঘবল া জমাড়লপাড়া, 

বদঘবল া,খুলনা 

১।প্রধান অবেবি ,েনাি জমাঃ মাহবুবুল আলম ,উপতেলা 

বনি যাহী অবিসার  ,বদঘবল া,।২খুলনা  বিত ষ অবেবি  েনাি 

জ খ মমোে ব রীন,ভাইস জচ ারম্যান,উপতেলা পবরষদ, 

বদঘবল া,খুলনা 

১২ ২৮ ৪০ েন  



২৯/০৩/২০২১ জদ াড়া,মধ্যপাড়া,বদঘবল া

,খুলনা  

১।প্রধান অবেবি ,েনাি জমাঃ মাহবুবুল আলম ,উপতেলা 

বনি যাহী অবিসার  ,বদঘবল া,।২খুলনা  বিত ষ অবেবি  েনাি 

আলী জরো িাছা,ভাইস জচ ারম্যান,উপতেলা পবরষদ, 

বদঘবল া,খুলনা 

০৫ ৩৫ ৪০ েন  

১০ ০৭/০৯/২০২০ মধুপুর ইউবন ন পবরষদ, 

জেরখাদা,খুলনা 

১।প্রধান অবেবি ,েনাি ব মুল কুমার সাহা  ,উপতেলা বনি যাহী 

অবিসার  ,জেরখাদা,।২খুলনা  বিত ষ অবেবি  েনাি জমাঃ 

োকাবর া োবমল,সহকারী পবরচালক,যুি উন্ন ন 

অবধদপ্তর,খুলনা 

১৭ ০৮ ২৫ েন  

১৫/১২/২০২০ নলামারা সরঃপ্রাঃবিদ্যাল  

জেরখাদা,খুলনা  

১।প্রধান অবেবি ,েনাি  রািে জহাতসন মুবি,ভাইস 

জচ ারম্যান, উপতেলা পবরষদ, জেরখাদা ২। বিত ষ অবেবি  

েনাি নুর জমাহাম্মাদ বসিাে, সভাপবে,জপ্রসক্লাি 

জেরখাদা,খুলনা  

১৯ ০৬ ২৫ েন  

১১ ২৪/১১/২০২০ উপতেলা পবরষদ 

বমলানা েন,ক রা,খুলনা  

১।প্রধান অবেবি ,েনাি এস এম  বিকুল ইসলাম 

জচ ারম্যান  ,উপতেলা পবরষদ,ক রা,খুলনা ২। আতলাচক 

বৃে েনাি অনাি কুমার বিশ্বাস উপতেলা সমাে জসিা 

কর্মকযেযা,ক রা,খুলনা  

২০ ২০ ৪০ েন  

০৮/১২/২০২০ সতম্মলন কক্ষ, উপতেলা  

পবরষদ,ক রা,খুলনা  

১।প্রধান অবেবি ,েনাি অবনতম  বিশ্বাস ,উপতেলা বনি যাহী 

অবিসার  ,ক রা ,।২খুলনা  আতলাচক বৃে েনাি এস,এম 

আলাউবদ্দন, উপতেলা মৎস্য কর্মকযেযা,ক রা,খুলনা 

২০ ২০ ৪০ েন  

১২ ১০/১২/২০২০ উপতেলা পবরষদ 

অবিটবর াম 

পাইকগাছা,খুলনা  

১।প্রধান অবেবি েনাি জমাঃ আতনা ার ইকিাল মন্টু 

উপতেলা জচ ারম্যান ,পাইকগাছা ,।২খুলনা বিত ষ অবেবি  

েনাি বলবপকা ঢালী ভাইস জচ ারম্যান উপতেলা 

পবরষদ,পাইকগাছা,খুলনা 

১৪ ১১ ২৫ েন  

২৮/০১/২০২১ উপতেলা পবরষদ 

অবিটবর াম 

পাইকগাছা,খুলনা  

১।প্রধান অবেবি েনাি জমাঃ আতনা ার ইকিাল মন্টু 

উপতেলা জচ ারম্যান ,পাইকগাছা ,।২খুলনা বিত ষ অবেবি  

েনাি বলবপকা ঢালী ভাইস জচ ারম্যান উপতেলা 

পবরষদ,পাইকগাছা,খুলনা 

০৯ ১৬ ২৫ েন  

    ৩১৪ ৩৪৯ ৬৬৩  



 ০৭। িাতগরহাট জেলাঃ  েনসতচেনোমূলক সভা          

  
 
 

 

 



 
µt 
bs 

mfv 
Av‡qR‡bi 
ZvwiL 

mfv Abyôv‡bi 
¯’v‡bi bvg 
‡Rjv/Dc‡Rjv 

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

gšÍe¨ 

cyil gwnjv ‡gvU 

12 16/06/21 AvRvni Avjx K‡jR 
wgjbvZqb 
dwKinvU 

Rbve mvb‡R`v †eMg 
Dc‡Rjv wbevnx© Awdmvi,dwKinvU| 
Rbve gvmy ỳj nvmvb gvwjK 
Dc-cwiPvjK,hyDA,ev‡MinvU| 

18 7 25  

13 22/06/21 Dc‡Rjv cwil` 
wgjbvZqb 
dwKinvU 

Rbve ¯^cb Kzgvi `vm 
†Pqvig¨vb ,Dc‡Rjv cwil` 
dwKinvU| 
Rbve gvmy ỳj nvmvb gvwjK 
Dc-cwiPvjK,hyDA,ev‡MinvU| 

19 6 25  

14 4/04/21 Dc‡Rjv cwil` 
wgjbvZqb 
‡gvjøvnvU 

Rbve †gvt Iqvwn` †nv‡mb 
Dc‡Rjv wbevnx© Awdmvi,‡gvjøvnvU| 
Rbve gvmy ỳj nvmvb gvwjK 
Dc-cwiPvjK,hyDA,ev‡MinvU| 

12 13 25  

15 06/04/21 Dc‡Rjv cwil` 
wgjbvZqb 
‡gvjøvnvU 

Rbve †gvt Iqvwn` †nv‡mb 
Dc‡Rjv wbevnx© Awdmvi,‡gvjøvøvnvU 
Rbve gvmy ỳj nvmvb gvwjK 
Dc-cwiPvjK,hyDA,ev‡MinvU| 

15 10 25  

16 22.03.21 ‡Rjv Awdm 
wgjbvqZb 
ev‡MinvU 

Rbve †Kv›`Kvi †gvnv¤§` †iRvDj 
Kwig,AwZwi³ †Rjv 
cÖkvmK(mvwe©K),ev‡MinvU| 
Rbve gvmy ỳj nvmvb gvwjK 
Dc-cwiPvjK,hyDA,ev‡MinvU| 
Rbve Avãyj ReŸvi 
‡WcywU‡Kv-wX‡bUi,hycÖ‡K,ev‡MinvU| 

18 12 30  

17 09.06.21 Dc‡Rjv cwil` 
wgjbvZqb 
     ‡gv‡ojMÄ 

Rbve G¨vWt AvjnvR kvn-B Avjg 
ev”Pz 
†Pqvig¨vb ,Dc‡Rjv cwil` 
†gv‡ojMÄ| 
Rbve gvmy`yj nvmvb gvwjK 
Dc-cwiPvjK,hyDA,ev‡MinvU 

9 16 25  

18 04.04.21 Dc‡Rjv cwil` 
wgjbvqb 
gsjv  

Rbve Kg‡jk gRyg`vi 
Dc‡Rjv wbevnx© Awdmvi,gsjv 
Rbve BmivZ Rvnvb 
Dc‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZv,gsjv 

0 25 25  

19 06.06.21 ‡Rjv Awdm 
wgjbvqZb 
ev‡MinvU 

Rbve †Kv›`Kvi †gvnv¤§` †iRvDj 
Kwig AwZwi³ †Rjv 
cÖkvmK(mvwe©K),ev‡MinvU| 
Rbve gvmy ỳj nvmvb gvwjK 
Dc-cwiPvjK,hyDAv,ev‡MinvU| 
Rbve ‡kL †gvt AvRMvi Avjx 
Dc‡Rjv hye Dbœqb 
Kg©KZ©v,m`i,ev‡MinvU| 

24 6 30  

20 10/06/21 ‡Rjv Awdm 
wgjbvqZb 
ev‡MinvU 

Rbve †Kv›`Kvi †gvnv¤§` †iRvDj 
Kwig AwZwi³ †Rjv 
cÖkvmK(mvwe©K),ev‡MinvU| 
Rbve gvmy ỳj nvmvb gvwjK 
Dc-cwiPvjK,hyDA,ev‡MinvU| 
Rbve Aa¨vcK eyjeyj Kwei 
miKvix  wcwm K‡jR ,ev‡MinvU| 

17 13 30  

21 18/04/21 Dc‡Rjv cwil` 
wgjbvqb 
gsjv 

Rbve Kg‡jk gRyg`vi 
Dc‡Rjv wbevnx© Awdmvi,gsjv 
Rbve BmivZ Rvnvb 
Dc‡Rjv gwnjv welqK 
Kg©KZv,gsjv 

12 13 25  
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০৮। জেলা- মাগুরা  
 

ক্রবমক সভা আত ােতনর 

োবরখ 

সভা অনুষ্ঠাতনর স্থাতনর 

নাম জেলা/ উপতেলা 

সভার প্রধান অবেবি ও আতলাচকবৃতের নাম সভা  উপবস্থাের সংখ্যা মন্তব্য 

    পুরুষ মবহলা  জমাট  

০১ ২৮.১২.২০২০ যুি প্রব ক্ষণ 

জকন্দ্র,মাগুরা 

০১.জেলা প্র াসক,মাগুরা। 

০২. েনাি জমা: িাবুল িবকর,সভাপবে,    

     িাংলাতদ  আও ামীলীগ,মাগুরা সদর,িানা 

১৮ ১২ ৩০  

০২ ১২.০৬.২০২১ যুি প্রব ক্ষণ 

জকন্দ্র,মাগুরা 

০১. অবেবরি জেলা প্র াসক(সাবি যক) ,মাগুরা 

০২. েনাি জমা: বরোউল ইসলাম,ভাইচ জচ ারম্যান,  

     সদর উপতেলা পবরষদ,মাগুরা  

১৬ ১৪ ৩০  

০৩ ১৬.০৩.২০২১ উপতেলা পবরষদ, 

মাগুরা সদর,মাগুরা 

০১. উপতেলা বনি যাহী অবিসার, সদর,মাগুর 

০২. উপপবরচালক, যুি উন্ন ন অবধদপ্তর,,মাগুরা 

১৯ ১১ ২৫  

০৪ ০৯.০৬.২০২১ উপতেলা পবরষদ, 

মাগুরা সদর,মাগুরা 

০১. জচ ারম্যান,উপতেলা পবরষদ, সদর,মাগুর 

০২. উপপবরচালক, যুি উন্ন ন অবধদপ্তর,,মাগুরা 

১৫ ১০ ২৫  

০৫ ০৪.০৩.২০২১ উপতেলা পবরষদ, 

মহম্মদপুর,মাগুরা 

০১. উপতেলা বনি যাহী অবিসার, মহম্মদপুর,মাগুর 

০২. উপপবরচালক, যুি উন্ন ন অবধদপ্তর,,মাগুরা  

১০ ৩০ ৪০  

০৬ ০৮.০৬.২০২১ উপতেলা পবরষদ, 

মহম্মদপুর,মাগুরা 

০১. উপতেলা বনি যাহী অবিসার, মহম্মদপুর,মাগুর 

০২. উপতেলা যুি উন্ন ন কম য:,যুি উন্ন ন 

অবধদপ্তর,মহম্মদপুর  

২৫ ১৫ ৪০  

০৭ ০৭.০৬.২০২১ শ্রীপুর প্রবেিবে ও 

অটি যেম বিদ্যাল  

০১. উপতেলা বনি যাহী অবিসার, শ্রীপুর,মাগুর 

০২. উপপবরচালক, যুি উন্ন ন অবধদপ্তর,,মাগুরা 

৪০ ০ ৪০  

০৮ ১০.০৬.২০২১ শ্রীপুর প্রবেিবে ও 

অটি যেম বিদ্যাল  

০১. উপতেলা বনি যাহী অবিসার, শ্রীপুর,মাগুর 

০২. উপতেলা যুি উন্ন ন কম য:,যুি উন্ন ন  অবধদপ্তর, 

শ্রীপুর 

০ ৪০ ৪০  

০৯ ০২.০৬.২০২১ সরস্বেী ব কদার গাল্স 

স্কুল এন্ড কতলে, 

বসংড়া,  াবলখা,মাগুরা 

০১. উপতেলা বনি যাহী অবিসার,  াবলখা,মাগুর 

০২. উপপবরচালক, যুি উন্ন ন অবধদপ্তর,,মাগুরা  

০৩. ভাইস জচ ারম্যান, উপতেলা পবরষদ, াবলখা,মাগুরা 

০ ২৫ ২৫  

১০ ০৩.০৬.২০২১ বি,আর,বি,বি হল রুম 

 াবলখা,মাগুরা 

০১. উপতেলা বনি যাহী অবিসার,  াবলখা,মাগুর 

০২. উপপবরচালক, যুি উন্ন ন অবধদপ্তর,,মাগুরা 

০৩. ভাইস জচ ারম্যান, উপতেলা পবরষদ, াবলখা,মাগুরা 

০৭ ১৮ ২৫  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

০৯। জেলার নাম- বিনাইদহ  

ক্রঃ 

নং 

সভা আত ােতনর 

োবরখ 

সভা অনুষ্ঠাতনর স্থাতনর 

নাম জেলা/উপতেলা 

সভার প্রধান অবেবি ও 

আতলাচকবৃতের নাম 

সভা  উপবস্থবের সংখ্যা মন্তব্য 

পুরুষ মবহলা জমাট  

০১. ২৭/১২/২০২০ যুি ভিন, বিনাইদহ 

েনাি জমাঃ আতনা ার সাঈদ 

অবেবরি পুবল  সুপার,বিনাইদহ 

েনাি জমাঃ হাত ম আলী 

সহকারী পবরচালক, মাদকদ্রব্য 

বন ন্ত্রণ অবধদপ্তর, বিনাইদহ 

েনাি জমাঃ বর াজুল আলম খান 

উপপবরচালক, যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, 

বিনাইদহ 

৫০ েন ১০ েন ৬০ েন 

 

০২. ২৫/০১/২০২১ যুি ভিন, বিনাইদহ 

েনাি জমাঃ জসবলম জরো 

অবেঃ জেলা প্র াসক,বিনাইদহ 

েনাি জমাঃ আয়ুি জহাতসন 

জেলা ব শু বিষ ক কম যকেযা 

বিনাইদহ 

েনাি জমাঃ বর াজুল আলম খান 

উপপবরচালক, যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, 

বিনাইদহ 

৩৭ েন ২৩ েন ৬০ েন 

 

০৩. ০৭/০৩/২০২১ 
চাঁদপুর ইউবন ন পবরষদ 

হবরণাকুন্ডু, বিনাইদহ 

েনাি সস দা নাবিো সুলোনা 

উপতেলা বনি যাহী অবিসার 

হবরণাকুন্ডু, বিনাইদহ 

েনাি জমাঃ োহাঙ্গীর হুসাইন 

জচ ারম্যান উপতেলা পবরষদ 

হবরণাকুন্ডু, বিনাইদহ  

২৭ েন ১৩ েন ৪০ েন 

 

০৪. ১৬/০৩/২০২১ 
উপতেলা পবরষদ 

হবরণাকুন্ডু, বিনাইদহ 

েনাি সস দা নাবিো সুলোনা 

উপতেলা বনি যাহী অবিসার 

হবরণাকুন্ডু, বিনাইদহ 

েনাি জমাঃ োহাঙ্গীর হুসাইন 

জচ ারম্যান উপতেলা পবরষদ 

হবরণাকুন্ডু, বিনাইদহ  

২২ েন ১৮ েন ৪০ েন 

 

০৫. ২৫/০১/২০২১ কাবলগঞ্জ, বিনাইদহ 

েনাি জমাঃ বর াজুল আলম খান 

উপপবরচালক, যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, 

বিনাইদহ 

১২ েন ১৩ েন ২৫ েন 

 

০৬. ১১/০২/২০২১ কাবলগঞ্জ, বিনাইদহ 

েনাি মাসুম আহাতমদ 

উপপবরচালক, যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, 

বিনাইদহ 

১৫ েন ১০ েন ২৫ েন 

 

০৭. ৩১/০৩/২০২১ 

উপতেলা পবরষদ 

অবিটবর াম 

সদর,বিনাইদহ 

েনাি মাসুম আহাতমদ 

উপপবরচালক, যুি উন্ন ন অবধদপ্তর, 

বিনাইদহ 

২৫ েন ১৫ েন ৪০ েন 

 

০৮. ১০/০৩/২০২১ 

পা পাবেলা সরকারী 

প্রািবমক বিদ্যাল  

জকাটচাঁদপুর,বিনাইদহ 

েনাি  বরফুতন্নছা বমবক, 

জচ ারম্যান, উপতেলা পবরষদ, 

জকাটচাঁদপুর, বিনাইদহ 

েনাি মাসুম আহাতমদ 

উপপবরচালক, যুি উন্ন ন 

অবধদপ্তর, বিনাইদহ 

েনাি  রীি জমাঃ মবিজুর রহমান 

উপতেলা যুি উন্ন ন কম যকেযা 

জকটচাঁদপুর, বিনাইদহ 

৩২ েন ৮ েন ৪০ েন 

 



েনাি জমাঃ আব্দুল হান্নান 

জচ ারম্যান এলাঙ্গী ইউঃপবরষদ 

০৯. ০৭/০৩/২০২১ 

জ খপাড়া রাহাতুন জনছা 

গাল যস স্কুল এন্ড কতলে 

জ খপাড়া, স লকুপা 

েনাি মাসুম আহাতমদ 

উপপবরচালক, যুি উন্ন ন 

অবধদপ্তর, বিনাইদহ 

েনাি জমাঃ আকরাম জহাতসন 

উপতেলা কৃবষ অবিসার, স লকুপা, 

বিনাইদহ 

৩০ েন ১০ েন ৪০ েন 

 

১০. ২৭/০১/২০২১ 

উপতেলা পবরষদ সতম্মলন 

কক্ষ 

 মতহ পুর, বিনাইদহ 

েনাি ম েবদ্দন হাবমদ, উপতেলা 

জচ ারম্যান, মতহ পুর, বিনাইদহ ১০ েন ১৫ েন  ২৫ েন 

 

১১. ০৩/০২/২০২১ 

উপতেলা পবরষদ সতম্মলন 

কক্ষ 

 মতহ পুর, বিনাইদহ 

েনাি শ্বা েী সীল 

উপতেলা বনি যাহী অবিসার 

মতহ পুর, বিনাইদহ 

৮ েন  ১৭ েন ২৫ েন 

 

   জমাট ২৮৭ ১৯০ ৪৭৭ 

 

                                                                 Rbm‡PZbZvgyjK mfv 
১০। ‡Rjvi bvg- †g‡nicyi 

 
µs 

bs 

mfv 

Av‡qvR‡bi 
ZvwiL 

mfv Abyô‡bi 

¯’v‡bi bvg 

‡Rjv/Dc‡Rjv 

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

cyiæl 

 

gwnjv ‡gvU 

 01 14/03/21 

 

 

hye feb 
njiæg 

‡g‡nicyi| 

Rbve W.‡gvnv¤§` gybmyi Avjg Lvb 

‡Rjv cÖkvmK, †g‡nicyi (cÖavb AwZw_) 
 

1.‡gvt Avãyjøvn Avj gvgyb 

  †Rjv Z_¨ Awdmvi, †g‡nicyi| 

2. †gvt kwidzj Avnmvb fzTv 

   Dc mnKvix cwiPvjK 

dvqvi mvwf©m I wmwfj wW‡dÝ,‡g‡nicyi| 

3.‡gvQvt bvwQgv †eMg 

DccwiPvjK gwnjv welqK Awa`ßi 
†g‡nicyi| 

4.‡gvt kwiqZ Djøvn 

mnKvix cwiPvjK, gv`K`ªe¨ wbqš¿Y 
Awa`ßi,‡g‡nicyi| 

 

 

 

 

 

08 

 

22 

 

30 

  

02 22/03/21  Rbve W.‡gvnv¤§` gybmyi Avjg Lvb 

‡Rjv cÖkvmK, †g‡nicyi| (cÖavb AwZw_) 

1.‡gvt Avãyjøvn Avj gvgyb,‡Rjv Z_¨     

  Awdmvi,‡g‡nicyi 

2. †gvt kwidzj Avnmvb (fzTv) 

    Dc mnKvix cwiPvjK 

dvqvi mvwf©m I wmwfj wW‡dÝ,‡g‡nicyi| 

3.‡gvQvt bvwQgv †eMg 

   DccwiPvjK gwnjv welqK Awa`ßi,     

   †g‡nicyi 

4.‡gvt kwiqZ Djøvn 

mnKvix cwiPvjK, gv`K`ªe¨ wbqš¿Y 
Awa`ßi,‡g‡nicyi| 

 

10 20 30  



03 07/01/21 hye feb 

njiæg,‡g‡ni
cyi| 

Rbve wd‡ivR Avn‡g` 

DccwiPvjK 

hye Dbœqb Awa`ßi, †g‡nicyi (mfvcwZ) 

1. †gvt gvmy`yj Avjg 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi,m`i, †g‡nicyi| 

2. †gvt Avãyjøvn Avj      

   gvgyb †Rjv Z_¨    Awdmvi, †g‡nicyi| 

20 20 40  

04 18/02/21 hye feb 

njiæg,‡g‡nicy

i| 

Rbve ‡K.Gg. Rvwn` †nv‡mb 

DccwiPvjK 

hye Dbœqb Awa`ßi, †g‡nicyi(mfvcwZ) 

1. †gvt gvmy`yj Avjg 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi,m`i, †g‡nicyi| 

2. †gvt Avãyjøvn Avj      

   gvgyb †Rjv Z_¨    Awdmvi, †g‡nicyi| 

15 25 40  

 

 

 

 

 

05 21/12/20 ¸o †bBevim 

ejøfcyi 

gywRebMi 

‡g‡nicyi 

Rbve wd‡ivR Avn‡g` 

DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi 

‡g‡nicyi| 

1.Rbve myRb miKvi 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi,gywRebMi 

2.Avãyj nv‡kg 

fvicÖvß Kg©KZ©v, gywRebMi 

16 24 40  

06 30/01/21 ¸o †bBevim 

ejøfcyi 

gywRebMi 

‡g‡nicyi 

Rbve wd‡ivR Avn‡g` 

DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi 

‡g‡nicyi| 

1.Rbve myRb miKvi 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi,gywRebMi 

2.Avãyj nv‡kg 

fvicÖvß Kg©KZ©v, gywRebMi 

15 25 40  

07 19/10/20 Kkev miKvix 

cÖv_wgK we`¨vjq 

Rbve wd‡ivR Avn‡g` 

DccwiPvjK,hye Dbœqb Awa`ßi,‡g‡nicyi 

(mfvcwZ) 

1.Wvt Gg wiqvRyj Avjg 

Dc‡Rjv ¯̂v ’̄¨ I cwievi cwiKíbv Kg©KZ©v 

Mvsbx, †g‡nicyi| 

2. †gvQvt bvwQgv LvZzb 

Dc‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©v 

Mvsbx, †g‡nicyi| 

20 20 40  



08 09/11/20 fevbxcyi 

miKvix 
cÖvtwe`¨vjq 

Rbve wd‡ivR Avn‡g` 

DccwiPvjK,hye Dbœqb Awa`ßi,‡g‡nicyi 

(mfvcwZ) 

1.Wvt Gg wiqvRyj Avjg 

Dc‡Rjv ¯̂v ’̄¨ I cwievi cwiKíbv Kg©KZ©v 

Mvsbx, †g‡nicyi| 

 

2. †gvQvt bvwQgv LvZzb 

Dc‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©v 

Mvsbx, †g‡nicyi| 

21 19 40  

   ‡gvU  t  125 175 300  

 


