
জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান,বরিশাল রবভাগ 

জজলাি সংখ্যা-০৬,বরিশাল,পটুয়াখালী,জভালা,বিগুনা,রপচিাজপুি,ঝালকাঠি 

০১। জজলাি নামঃ বরিশাল। জুলাই২০ হচত জুন ২০২১ পর্ যন্ত  

 

ক্রঃনং 

উপচজলাি

নাম 
সভাআচয়াজচন

িতারিখ 

সভা অনুষ্ঠাচনি 

স্থাচনি নাম 

জজলা/ উপচজলা 

সভাি প্রধান অরতরি 

ও আচলােকবৃচেি 

নাম 

সভায় উপরস্থরতি সংখ্যা 

মন্তব্য পুরুষ মরহলা জমাট 

০১ সদি 

25/11/2020 

উপচজলা 

পরিষদ 

রমলনায়তন 

কক্ষ, 

সদিবরিশাল। 

জনাব আলহাজ সাইদুি 

িহমান রিন্টু, জেয়ািম্যান 

উপচজলা পরিষদ, সদি 

বরিশাল। রবচশষ অরতরি 

জনাব নুচি আলম আকতাি, 

উপপরিোলক, যুব উন্নয়ন 

অরধদপ্তি, বরিশাল। 

আচলােক জনাব আবদুি 

িহমান সন্যামত উপচজলা 

যুব উন্নয়ন কম যকতযা, সদি 

বরিশাল। 

25 15 40 

 

03/12/2020 

িায়পাশাকড়াপুি

ইউরনয়নপরিষদ

সভাকক্ষ 

জনাবএ্যাড. মাহাবুবুি 

িহমান,ভাইসচেয়ািম্যান, 

উপচজলা পরিষদ সদি 

বরিশাল। 

রবচশষ অরতরি জনাব জমাঃ 

জশাচয়ব ফারুক, সহকািী 

পরিোলক, যুব উন্নয়ন 

অরধদপ্তি , বরিশাল। 

আচলােক জনাব আবদুি 

িহমান সন্যামত উপচজলা 

যুব উন্নয়ন কম যকতযা, সদি 

বরিশাল। 

28 12 40 

 

০২ জমচহরেগঞ্জ 

22/02/2021 

Dc‡Rjvcwil` 
AwWUwiqvg, 
‡g‡nw›`MÄ, 

ewikvj 

প্রধানঅতিত িঃwcRym P›` ª †`, 

Dc‡Rjvwbe©vnxAwdmvi 
আল াচকবৃন্দিঃ ১.  †Lvi‡k` 

Avjgfzjy,fvBm †Pqvig¨vb, 
উপচজলাপরিষদ, জমচহরেগঞ্জ 

২. ZvcmKzgvi †`ebv_, 

Dc‡RjvwnmveiÿbAwdmvi, 
†g‡nw›`MÄ, ৩.†gvt nviæb 

Ai iwk`, Dc‡Rjv 
K…wlAwdmvi 

27 13 40 

 

24/03/202
1 

Dc‡Rjvcwil` 
AwWUwiqvg 
‡g‡nw›`MÄ, 

1.wcRym P›`ª †` 
Dc‡Rjvwbe©vnxAwdmvi 
2.†Lvi‡k` Avjgfzjy 

26 14 40 
 



ewikvj fvBm †Pqvig¨vb, 
Dc‡Rjvcwil`, †g‡nw›`MÄ  
3.‡gvt AvãyjKv‡`i 
DccwiPvjK, 
hyeDbœqbAwa`ßi, ewikvj| 
4.‡gvt kvgmyjAvjg 
Dc‡RjvebKg©KZ©v 

০৩ আগগলঝাড়া 

২৪/১২/২০২০ 

 

ফুল্লশ্রী স:প্রা: 

রবদ্যালয়, 

আগগলঝাড়া,  

বরিশাল । 

প্রধানঅরতরিঃজনাবমরলনািা

নীিায়, 

মরহলাভাইসচেয়ািম্যান, 

উপচজলাপরিষদ, 

আগগলঝাড়া, বরিশাল । 

আচলােকবৃেঃ 1. 

জনাবআশুচতাষিায়, 

উপচজলাপ্রানীসম্পদকম যকতযা, 

আগগলঝাড়া, বরিশাল । 

2.জনাব 

জদৌলাতুনচনছানাজমা, 

উৃপচজলামরহলারবষয়ক 

কম যকতযা, আগগলঝাড়া, 

বরিশাল । 3. জমা: 

কামরুজ্জামান,উপচজলাসমবা

য়কম যকতযা,আগগলঝাড়া, 

বরিশাল । 

১৮ ১২ ৩০ 

 

১৫/০৩/২০২
১ 

হলরুম, 

উপচজলাপরিষদ 

আগগলঝাড়া, 

বরিশাল । 

 

 

প্রধানঅরতরিঃজনাবআব্দুিিই

েচসিরনয়াবাত,জেয়ািম্যান,উ

পচজলাপরিষদ,আগগলঝাড়া,ব

রিশাল 

আচলােকবৃেঃ 1. জনাবচমা: 

আবুলহাচশম,উপচজলারনব যাহী

অরফসাি, আগগলঝাড়া, 

বরিশাল । 

২. 

জনাবমরলনািানীিায়,মরহলা

ভাইসচেয়ািম্যান, 

উপচজলাপরিষদ, 

আগগলঝাড়া, বরিশাল । 

3. 

জনাবআশুচতাষিায়,উপচজলা

প্রানীসম্পদকম যকতযা,আগগলঝা

ড়া,বরিশাল । 

জদৌলাতুনচনছানাজমা,উৃপচজ

লামরহলারবষয়ক 

কম যকতযা,আগগলঝাড়া,বরিশা

ল । 

২২ ১৩ ৩৫ 

 



০৪ জগৌিনদী 

10.12.2020 

হলরুম, 

উপচজলাপরিষদ

, জগৌিনদী 

প্রধানঅরতরিঃজনাবমরনরুন্না

হািচমিী, 

উপচজলাচেয়ািম্যান, 

জগৌিনদীউপচজলাপরিষদ,  

আচলােকবৃেঃ 1. 

জনাবফিহাদচহাচসনমুন্সী, 

উপচজলাভাইসচেয়ািম্যান, 2. 

জনাবচমা. আবদুলজরলল 

,মাধ্যরমকরশক্ষাকম যকতযা, 3। 

জনাবচমা. মুরনরুজ্জামান, 

উপচজলাযুবউন্নয়নকম যকতযা, 

জগৌিনদী, বরিশাল। 

26 24 50 

 

10.02.2020 

হলরুম, 

উপচজলাপরিষদ

, জগৌিনদী 

প্রধানঅরতরিঃজনাবমরনরুন্না

হািচমিী, 

উপচজলাচেয়ািম্যান, 

জগৌিনদীউপচজলাপরিষদ,  

আচলােকবৃেঃ 1. 

জনাবফিহাদচহাচসনমুন্সী, 

উপচজলাভাইসচেয়ািম্যান, 2. 

জনাবচমা. আবদুলজরলল 

,মাধ্যরমকরশক্ষাকম যকতযা, 3। 

জনাবচমা. মুরনরুজ্জামান, 

উপচজলাযুবউন্নয়নকম যকতযা, 

জগৌিনদী, বরিশাল। 

29 31 60 

 

০৫ উরজিপুি 

20.02.2021 

সাকিালবিাচকা

ঠা, উরজিপুি, 

বরিশাল 

উপচজলারনব যাহীকম যকতযা,  

িানাভািপ্রাপ্তকম যকতযা 

অধ্যক্ষ, সাকিালমাদ্রাসা, 

উরজিপুি, বরিশাল। 

22 08 30 

 

27.02.2021 

বামিাইল, 

উরজিপুি, 

বরিশাল 

উপচজলারনব যাহীকম যকতযা,  

িানাভািপ্রাপ্তকম যকতযা 

অধ্যক্ষ, সাকিালমাদ্রাসা, 

উরজিপুি, বরিশাল। 

10 15 25 

06 বাবুগঞ্জ 

15-03-2021 Dc‡Rjvcwil` Rbve, KvRxBg`v`yjnK ỳjvj 
‡Pqvig¨vb (cÖavbAwZw_)  
Dc‡Rjvcwil`, eveyMÄ, 
ewikvj| 
Rbve, 
‡gvmvtdviRvbvweb‡ZInve,  
fvBm †Pqvig¨vb (gwnjv),  
Dc‡Rjvcwil`, eveyMÄ, 
ewikvj| 
Rbve, BKevjAvn‡¤§`,  
fvBm †Pqvig¨vb,  
Dc‡Rjvcwil`, eveyMÄ, 
ewikvj| 
Rbve, †gvtAvgxbyjBmjvg 

05 20 25 

 



Dc‡Rjvwbev©nxAwdmvi,  
eveyMÄ, ewikvj|  
Rbve, WvtmyevmmiKvi 
Dc‡Rjv ¯̂v ’̄¨ I ctcAwdmvi, 
eveyMÄ, ewikvj|  

16-03-2021 wbDmvbmvs¯‹…wZK
msm` I 
cvVvMvieveyMÄ, 
ewikvj 

Rbve, KvRxBg`v`yjnK ỳjvj 
‡Pqvig¨vb (cÖavbAwZw_) 
Dc‡Rjvcwil`, eveyMÄ, 
ewikvj| 
Rbve, 
‡gvmvtdviRvbvweb‡ZInve, 
fvBm †Pqvig¨vbgwnjv, 
Dc‡Rjvcwil`, eveyMÄ, 
ewikvj| 
Rbve, BKevjAvn‡¤§`, fvBm 
†Pqvig¨vb, Dc‡Rjvcwil`, 
eveyMÄ, ewikvj| 
Rbve, AvãyjKv‡`i Dc-
cwiPvjKhyeDbœqbAwa`ßi, 
ewikvj|  
Rbve, 
†gvtwgRvbyiingvbmnKvixKwgk
bvi (f~wg) eveyMÄ, ewikvj|  

04 21 25 

07 মুলাদী 

23/02/2021 Dc‡Rjvnjiæg, 
gyjv`x 

ZvwiKzjnvmvbLvbwgVz 
Dc‡Rjv †Pqvig¨vb 
gyjv`x| 

16 9 25 
 

10/03/2021 Dc‡Rjvnjiæg, 
gyjv`x 

myåv `vm 
Dc‡Rjvwbe©vnxAwdmvi, 
gyjv`x| 

11 14 25 
 

08 রহজলা 

২৩/০২/২০২
১ উপজেলাহলরু

ম,হহেলা 

মমাোঃআবু্দলকাজের, 

উপ-পহরচালক, বহরশাল। 
উপজেলাহিববাহীঅহিসার, 

হহেলা। 

১৯ ০৬ ২৫ 

 

১০/০৩/২০২
১ 

উপজেলাহলরু
ম, হহেলা 

মমাোঃকাহরেলুইসলাম, 

উপজেলাসমােজসবাঅহিসা
র, হহেলা। 
মমাোঃহিহিকুররহমািআকি
, 

উপজেলাযুবউন্নয়িকমবক
র্ব া, হহেলা। 

১৪ ১১ ২৫ 

 

09 বাচকিগঞ্জ  
উপজেলা 

পহরষে হলরুম 

উপচজলারনব যাহীঅরফসাি, 

বাচকিগঞ্জ, বরিশাল। 

আচলােনাকচিন- 

সহকািীকরমশনাি (ভূরম), 

ভাইসচেয়ািম্যান ও 

মরহলাভাইসচেয়ািম্যান, 

উপচজলাপরিষদ, বাচকিগঞ্জ, 

22 03 25  



বরিশাল। 

 
উপজেলাপহরষ
েহলরুম 

উপচজলারনব যাহীঅরফসাি, 

বাচকিগঞ্জ, বরিশাল। 

আচলােনাকচিন- 

সহকািীকরমশনাি (ভূরম), 

ভাইসচেয়ািম্যান ও 

মরহলাভাইসচেয়ািম্যান, 

উপচজলাপরিষদ, বাচকিগঞ্জ, 

বরিশাল। 

22 03 25 

10 বানািীপাড়া 

08.02.2021 

জেৌয়ািীপাড়া, 

বানািীপাড়া, 

বরিশাল। 

উপচজলাপ্রাণীসম্পদঅরফসাি ও 

মৎস্যকম যকতযা, বানািীপাড়া, 

বরিশাল। 

21 04 25 

 

02.03.2021 

বাইশািী, 

বানািীপাড়া, 

বরিশাল। 

উপচজলাপ্রাণীসম্পদঅরফসাি ও 

মৎস্যকম যকতযা, বানািীপাড়া, 

বরিশাল। 

16 09 25 

১০টি উপচজলায়সব যচমাট  383 257 640  

০২। জজলা-পটুয়াখালী 

µtbs mfv 
Av‡qvR‡bi 
ZvwiL 

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

mfvi cÖavb AwZw_ I Av‡jvRKe„‡›`i bvg mfvq Dcw¯’Zi msL¨v gšÍe¨ 

cyiæl gwnjv ‡gvU 

01 10/11/2020 hye feb 
njiæg,‡Rjv 
Kvh©vjq | 

1| Rbve wjUb P› ª̀ †mb ,mnKvix Aa¨vcK 
cUzqvLvjx  weÁvb cÖhyw³ wek^we`¨vjq | 
2| Rbve b~‡i Avjg AvKZvi,Dc-cwiPvjK,hyDA | 

3 27 30  

02 31/12/2020 hye feb njiæg 
,‡Rjv Kvh©vjq | 

1| GBP,Gg Rwniæj Bmjvg 
  Dc‡Rjv ¯^v¯’ I cwievi  cwiKíbv Kg©KZ©v 
  cUzqvLvjx m`i | 
2| Wvt kviwgb Av³vi,‡gwW‡Kj Awdmvi 
   cUzqvLvjx m`i |  
3| Rbve b~‡i Avjg AvKZvi, Dc-cwiPvjK,hyDA |  

24 6 30  

03 30/12/2020 cvewjK jvB‡eªix 
cUzqvKvjx m`i 

1| Rbve b~‡i Avjg AvKZvi,Dc-cwiPvjK 
   hye Dbœqb Awa`ßi,cUzqvLvjx | 
2| Wvt kviwgb Av³vi,‡gwW‡Kj Awdmvi 
   (BDGBPGdwcI Awdm) 

16 24 40  

04 31/12/2020 cvewjK jvB‡eªix 
cUzqvKvjx m`i 

1| Rbve †gvt †Mvjvg m‡ivqvi,‡Pqvig¨vb Dc‡Rjv     
   cwil`, cUzqvLvjx m`i | 
2| Rbve †gvt AvLZvi †gv‡k©`,Awdmvi BbPvR© 
    cUzqvLvjx m`i _vbv | 

    

05 23/03/202
1 

‡kŠjv miKvix 
cÖv_wgK we`¨vjq 
evDdj,cUzqvLvjx 
 

1|Rbve  RvwKi †nv‡mb,Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 
 evDdj 
2| Rbve †gvt BqvKze Avjx,Dc‡Rjv mgevq Awdmvi 
   evDdj | 

30 10 40  

06 24/03/2021 DËi Avjx cyiv 
miKvix cÖv_wgK 
we`¨vjq evDdj, 
cUzqvLvjx 
 

1| Rbve  RvwKi †nv‡mb,Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 
   evDdj 
2| Rbve †gvt BqvKze Avjx,Dc‡Rjv mgevq Awdmvi 
   evDdj |  
  

19 21 40  

07 19/01/2021 Dc‡Rjv cwil` 
njiæg,`kgwbv 

1| RbveAvt AvwRR wgqv,Dc‡Rjv †Pqvig¨vb,`kwgbv 
2| ‡gvmvt Zvwbqv †di‡`Šm, Dc‡Rjv wbe©vnx     
     Awdmvi ,`kgwbv | 

10 30 40  

08 20/01/2021 Dc‡Rjv cwil` 
njiæg,`kgwbv 

1|Rbve †gvt Rmxg,Awdmvi BbPvR©,`kwgbv _vbv | 
2| Rbve †gvt Avey Zv‡ni,Dc‡Rjv mgevq 

18 22 40  



Awdmvi,`kgwbv 

09 14/12/2020 Dc‡Rjv cwil` 
njiæg,MjvwPcv 

1|Rbve by‡i Avjg AvKZvi,Dc-cwiPvjK,hye Dbœqb   
    Awa`ßi,cUzqvLvjx | 

17 23 40  

10 15/12/2020 Dc‡Rjv cwil` 
njiæg,MjvwPcv 

1| Rbve †gvt kvwnb,‡Pqvig¨vb,Dc‡Rjv 
cwil`,MjvwPcv | 

6 34 40  

11 1/11/2020 Dc‡Rjv cwil` 
njiæg,Kjvcvov 

1| Rbve Avey nvmbvZ ‡gvnv¤§` kwn ỳj nK 
   Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi,Kjvcvov | 
2| Rbve †gv¯ÍvwdRyi ingvb,fvicÖvß  Kg©KZ©v 

19 21 40  

12 8/12/2020 Kjvcvov evwjKv 
gva¨wgK we`¨vjq 

1| Rbve ivwKeyj Avnmvb,‡Pqvig¨vb,Dc‡Rjv cwil` 
    Kjvcvov 
2| Rbve b~‡i  Avjg AvKZvi,Dc-cwiPvjK,hye      
     Dbœqb  Awa`ßi,cUzqvLvjx | 

19 17 36  

13 13/12/2020 Dc‡Rjv cwil` 
njiæg,wgR©vMÄ 

1| Rbve Lvb †gvt AveyeKi wmwÏKx,‡Pqvig¨vb 
   Dc‡Rjv cwil`,wgR©vMÄ | 
2| Rbve  m‡ivqvi †nv‡mb ,Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 
    gwR©vMÄ | 

24 16 40  

14 21/12/2020 Dc‡Rjv cwil` 
njiæg,wgR©vMÄ 

1|  Rbve  m‡ivqvi †nv‡mb ,Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 
    gwR©vMÄ | 
2| Rbve b~‡i  Avjg AvKZvi,Dc-cwiPvjK,hye      
     Dbœqb  Awa`ßi,cUzqvLvjx |  

26 14 40  

15 22/12/2020 
mKvj 

Dc‡Rjv cwil` 
njiæg,`ygKx 

1| Rbve †kL Avãyjøvn mvw`K,Dc‡Rjv wbe©vnx   
    Awdmvi,`ygKx 
2|| Rbve b~‡i  Avjg AvKZvi,Dc-cwiPvjK,hye      
     Dbœqb  Awa`ßi,cUzqvLvjx |  

10 30 40  

16 22/12/2020 
weKvj 

Dc‡Rjv cwil` 
njiæg,`ygKx 

1| Rbve †kL Avãyjøvn mvw`K,Dc‡Rjv wbe©vnx   
    Awdmvi,`ygKx 
2|| Rbve b~‡i  Avjg AvKZvi,Dc-cwiPvjK,hyDA      
      

15 25 40  

17 1/11/2020 Dc‡Rjv cwil` 
njiæg,iv½vevjx 

1| Rbve gvkdvKzi ingvb , Dc‡Rjv wbe©vnx   
    Awdmvi,iv½vevjx 
2| Rbve b~‡i  Avjg AvKZvi,Dc-cwiPvjK,hyDA     
     
  

9 25 34  

18 9/12/2020 Dc‡Rjv cwil` 
njiæg,iv½vevjx 

1| Rbve Wvt Rwni DwÏb †Pqvig¨vb,Dc‡Rjv cwil` 
2| Rbve †`Iqvb RMjyj nvmvb,fvicÖvß Kg©KZ©v| 

27 9 36  

    293 354 647 ১৮টি 

 

  

 

০৩। জজলাি নাম : বিগুনা। জুলাই-২০ হচত জুন-২০২১ পর্ যন্ত                         জনসচেতনতামুলক অনুষ্ঠান 

ক্র. িং সভা 
আজয়ােজির 

র্াহরখ ও 

কায়বালয় 

সভার প্রধাি অহর্হি 

ও আজলাচক বজৃের িাম 

                            সভায় 

উপহিহর্র সংখযা 

মন্তবয 

   পুরুষ মহহলা মমাট  

১ ২৩.১২.২০২০ 

মেলা কাযবালয় 

প্রধাি অহর্হি: েিাব মমাস্তাইি হবল্লাহ, মেলা প্রশাসক, বরগুিা 
আজলাচক: ১. েিাব মমা: মহর্য়ার রহমাি, অধযক্ষ, বরগুিা সরকারী কজলে। 
২. েিাব মমা:  িরুুল ইসলাম 

৪০ ২০ ৬০  



উপপহরচালক, পহরসংখযাি হবভাগ, বরগুিা। 

২ ২৪.১২.২০২০ 

সদর 

প্রধাি অহর্হি: েিাব মাসুমা আক্তার, উপজেলা হিববাহী অহিসার, বরগুিা সের 

আজলাচক: েিাব ইমরাি মহাজসি রাজসল, ভাইস মচয়ারমযাি, উপজেলা পহরষে, বরগুিা 
সের 

েিাব মমা: মমাোজেল হক খাি 

হিহপহস, যুব প্রহশক্ষণ মকন্দ্র, বরগুিা 

১৬ ৯ ২৫  

৩ ৩০.১২.২০২০ 

মবর্াগী 

প্রধাি অহর্হি: েিাব আহমরুল  ইসলাম হপনু্ট 

ভাইস মচয়ারমযাি, উপজেলা পহরষে, মবর্াগী 
আজলাচক: েিাব িা: মমা: আবেলু্লাহ, উপজেলা প্রাণী সম্পে কমবকর্ব া, মবর্াগী 

২৫ ১৫ ৪০  

৪ ২৮.১২.২০২০ 

বামিা 
প্রধাি অহর্হি: েিাব হবজবক সরকার, উপজেলা হিববাহী অহিসার,  বামিা 
আজলাচক: েিাব মমা: শাহকল আহজমে, উপজেলা পল্লী উন্নয়ি কমবকর্ব া, বামিা 

২৩ ১৭ ৪০  

৫ ২২.১২.২০২০ 

র্ালর্লী 
প্রধাি অহর্হি: মমা: মরেহবউল কহবর 

মচয়ারমযাি, উপজেলা পহরষে, র্ালর্লী 
আজলাচক: েিাব মমা: আসােজু্জামাে, উপজেলা হিববাহী অহিসার, র্ালর্লী 

৩২ ৮ ৪০  

৬ ২২.১২.২০২০ 

পািরঘাটা 
প্রধাি অহর্হি: েিাব মমাস্তিা মগালাম কহবর, উপজেলা মচয়ারমযাি, পািরঘাটা 
আজলাচক: েিাব িাজর্মা পারভীি 

মহহলা ভাইস মচয়ারমযাি, পািরঘাটা 

১৮ ২২ ৪০  

৭ ২৩.১২.২০২০ 

পািরঘাটা 
প্রধাি অহর্হি: েিাব মমাস্তিা মগালাম কহবর, উপজেলা মচয়ারমযাি, পািরঘাটা 
আজলাচক: েিাব িাজর্মা পারভীি 

মহহলা ভাইস মচয়ারমযাি, পািরঘাটা 

২০ ২০ ৪০  

৮ ২৮.১২.২০২০ 

আমর্লী 

প্রধাি অহর্হি: েিাব ওবাজয়েরু ইসলাম, উপপহরচালক, যুব উন্নয়ি অহধ:, বরগুিা 
আজলাচক: ১. মমা: মহেবরু রহমাি 

ভাইস মচয়ারমযাি, উপজেলা পহরষে, আমর্লী 
২. েিাব অহভহের্ কুমার মমার্ক 

উপজেলা প্রাণী সম্পে কমবকর্ব া, আমর্লী 

১১ ১৪ ২৫  

৯ ১০.১.২০২১ 

আমর্লী 

প্রধাি অহর্হি: েিাব মমা: আসােজু্জামাি, উপজেলা হিববাহী অহিসার, আমর্লী 
আজলাচক: ১. মমা: মহেবরু রহমাি 

ভাইস মচয়ারমযাি, উপজেলা পহরষে, আমর্লী 
২. েিাব অহভহের্ কুমার মমার্ক 

উপজেলা প্রাণী সম্পে কমবকর্ব া, আমর্লী 

১৬ ৯ ২৫  

১০ ২৫.০১.২০২১ 

মবর্াগী 

প্রধাি অহর্হি: েিাব আহমরুল  ইসলাম হপনু্ট 

ভাইস মচয়ারমযাি, উপজেলা পহরষে, মবর্াগী 
আজলাচক: েিাব িা: মমা: আবেলু্লাহ, উপজেলা প্রাণী সম্পে কমবকর্ব া, মবর্াগী 

২৫ ১৫ ৪০  

১১ ১৬.২.২০২১ 

বামিা 

 

প্রধাি অহর্হি: েিাব হবজবক সরকার, উপজেলা হিববাহী 
অহিসার,  বামিা 
আজলাচক: েিাব মমা: সাইিুল ইসলাম হলট্র, মচয়যারমযাি, 

বামিা উপজেলা পহরষে 

২০ ২০ ৪০  

১২ ১৬-২-২১ 

সের 

প্রধাি অহর্হি: েিাব মাসুমা আক্তার, উপজেলা হিববাহী অহিসার, বরগুিা সের 

আজলাচক: েিাব ইমরাি মহাজসি রাজসল, ভাইস মচয়ারমযাি, উপজেলা পহরষে, বরগুিা 
সের 

েিাব মমা: মমাোজেল হক খাি 

হিহপহস, যুব প্রহশক্ষণ মকন্দ্র, বরগুিা 

১৬ ৯ ২৫  

১৩ ৭.৬.২০২১ 

র্ালর্লী 

প্রধাি অহর্হি: েিাব মমা: কাউিার মহাজসি, উপজেলা হিববাহী অহিসার, 

র্ালর্লী 
আজলাচক: েিাব সঞ্জয় কুমার পাল, উপজেলা প্রািী সম্পে কমবকর্ব া, র্ালর্লী 

২০ ২০ ৪০  

১৪ ৯.৬.২১ 

বরগুিা মেলা 

প্রধাি অহর্হি: েিাব শুভ্রা োস, অহর্হরক্ত মেলা মযাহেজেট, বরগুিা। 
আজলাচক: ১. েিাব মমা: মহর্য়ার রহমাি, অধযক্ষ, বরগুিা সরকারী কজলে। 
২. েিাব মমা: মমজহেী হাসাি, অহর্হরক্ত পুহলশ সুপার, বরগুিা।   
৩. েিাব সঞ্জীর্ কুমার োস, উপপহরচালক, যুব উন্নয়ি অহধেপ্তর, বরগুিা। 

২১ ৩৯ ৬০  

   ৩০৩ 237 ৫৪০  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

০৪। ‡Rjvi bvg: SvjKvwV  

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  gšÍe¨  

cyiæl  gwnjv  ‡gvU  

1.  30-12-2020  K¬vk iæg, hye 
feb, SvjKvwV  

# Rbve †gv: †Rvni Avjx 
‡Rjv cÖkvmK, SvjKvwV  
  

# Rbve dvwZnv Bqvmwgb 
cywjk mycvi, SvjKvwV  
  

# Rbve wgRvbyi ingvb 
DccwiPvjK,   
hye Dbœqb Awa`ßi, SvjKvwV  
  

# Wv. gvQz`-Dj-nvmvb  
Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ I c.c Awdmvi  
(fvicÖvß)   

42 Rb  18 Rb  60 Rb    

2.  29-12-2020  Dc‡Rjv cwil` 
Awdmvm© K¬ve 
njiæg, bjwQwU  

# Rbve †gv: wmwÏKzi ingvb  
‡Pqvig¨vb,   
Dc‡Rjv cwil`, bjwQwU|  
  

# †gv: mvLvIqvZ †nv‡mb  
Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi (fvicÖvß) 
bjwQwU|  
  

# Rbve †gv‡k©`v †eMg fvBm 
†Pqvig¨vb,  
 Dc‡Rjv cwil`, bjwQwU|  

40 Rb  00  40 Rb    

3.  02-3-2021  Dc‡Rjv cwil` 
Awdmvm© K¬ve 
njiæg, bjwQwU  

# Rbve iæ¤úv wmK`vi  
Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, bjwQwU  
  
# Rbve Av: Iqv‡n` Kwei Lvb  
‡gqi, bjwQwU †cŠimfv, bjwQwU  
  
Rbve †gv: Avjx Avn‡g` 
Awdmvi BbPvR© bjwQwU 
_vbv, bjwQwU  

30 Rb  10 Rb  40 Rb    

  

Rbm‡PZbZvg~jK mfv                ‡Rjvi bvg: SvjKvwV  

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  gšÍe¨  

cyiæl  gwnjv  ‡gvU  



4.  25-02-2021  cwðg wQUwK  
m.cÖv. we`¨vjq, 
KvVvwjqv  

# Rbve wgRvbyi ingvb DccwiPvjK,   
hye Dbœqb Awa`ßi, SvjKvwV  
  
# Rbve ‡gv: gnmxb mnKvix 
cwiPvjK,   
hye Dbœqb Awa`ßi, SvjKvwV  
  
# Rbve Kvgvj wmK`vi mfvcwZ  
Awbe©vY mgvR Kj¨vY hye I µxov msN  
  
# Rbve ivBmyj Bmjvg  
cwÖkwÿZ hye  
  
# Rbve †gv: Kvgiæj Bmjvg  
Dc‡Rjv hye Dbœqi Kg©KZ©v  
KvVvwjqv, SvjKvwV  
  

25 Rb  00  25 Rb    

  

 

০৯-৫-২০২১  

ফারিয়া রিশাত 

উপপিিচালক  

যুব উন্নয়ি অরিদপ্তি 

ঝালকাঠি  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



০৫। জভালা জজলা 

জুলাই ২০২০ হচত জুন ২০২১ পর্ যন্ত 

µwgK bs  mfv 
Av‡qvR‡bi 

ZvwiL  

mfv Abyôv‡bi 
¯’v‡bi  
bvg 

†Rjv/Dc‡Rjv  

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

 cyiæl   gwnjv    †gvU    

01  

29/12/2020  

‡Rjv cÖkvm‡Ki  
Kvhv©j‡q mfv 
Kÿ,  
†fvjv|  

1| Rbve ‡gvnv¤§` gvmy` Avjg wQwÏK, †Rjv 
cÖkvmK, ‡fvjv  
2| Rbve †gvt Aveyj Kvjvg AvRv`, fvicÖvß cywjk 
mycvi, †fvjv|  
3| Rbve ksKi Kzgvi wek^vm, AwZt †Rjv 
cÖkvmK(wkÿv I AvBwmwU)  
4| Rbve mywRZ Kzgvi nvIjv`vi, AwZt †Rjv 
cÖkvmK (mvwe©K)  

5| Rbve †gvt Avãyj Kv‡`i,DccwiPvjK, hye 
Dbœqb Awa`ßi, †fvjv|  

41  19  60    

  

20/6/2021  

njiæg hye 
cÖwkÿY 
†K›`ª 
evsjvevRvi
, †fvjv|  

1| Rbve †gvt †ZŠwdK ই-jvnx †PŠayix, †Rjv 

cÖkvmK, †fvjv|  
2| Rbve miKvi †gvnv¤§` Kvqmvi, cywjk 
mycvi,‡fvjv|   
3| Rbve †gvt Av‡e` kvn&,DccwiPvjK,hye Dbœqb 
Awa`ßi,‡fvjv|   
4| Rbve nvIjv`vi gvKmy`, cÖfvlK, dv‡Zgv 
Lvbg  
K‡jR,evsjvevRvi,‡fvjv  
5| Rbve †gvt mwdKzj Bmjvg, KwgDwbwU 
†Wfjc‡g›U Awdmvi,‡fvjv   
6| Rbve Lwei †nv‡mb †PŠayix, Dc‡Rjv hye Dbœqb 
Kg©KZ©v, ‡`ŠjZLvb  

43  17  60    

02  

23/12/2020  

  
gvóvi iwdKzj 
Bmjvg miKvix 
cÖv_wgK we`¨vjq  
‡cŠi PiRsjv, 
09 bs  
IqvW©, ‡fvjv 
m`i,  
†fvjv|  

1| Rbve †gvt †gvkv‡id ‡nv‡mb,‡Pqvig¨vb 
Dc‡Rjv cwil` m`i, †fvjv|  
2| Rbve ‡gvt Avãyj  Kv‡`i,Dc-cwiPvjK, hye 
Dbœqb Awa`ßi, ‡fvjv| 3| Rbve †gvt wgRvbyi 

ingvb, Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi ‡fvjv m`i, 
†fvjv|  
4| Rbve wU,Gm,Gg wd`v nvmvb, Dc‡Rjv hye 
Dbœqb Kg©KZ©v, hye Dbœqb Awa`ßi, †fvjv m`i, 
†fvjv|  

17  08  25    

   5| Rbve kvnx`v cvifxb ,cÖavb wkÿK, 
gv÷vi iwdKzj Bmjvg miKvix cÖv_wgK 
we`¨vjq, ‡fvjv m`i, †fvjv|  
6| Rbve †gvt gZy©Rv Lv‡j` mwPe, 
AvBwmwWGm hye msN, †fvjv m`i, †fvjv|  

 

 

 

 

  

21/06/2021  

njiæg hye 
cÖwkÿY †K›`ª 
evsjvevRvi, 
†fvjv|  

1| Rbve †gvnv¤§` wgRvbyi ingvb, Dc‡Rjv 
wbe©vnx Awdmvi †fvjv m`i, †fvjv|  
2| Rbve †gvt Av‡e` kvn&, DccwiPvjK, 
hye Dbœqb Awa`ßi, †fvjv| 3| Rbve †gvt 
kwdKzj Bmjvg, KwgDwbwU †W‡fjc‡g›U 
Awdmvi, hye cÖwkÿY ‡K›`ª, evsjvevRvi, 
†fvjv|  
4| Rbve wU,Gm,Gg wd`v nvmvb, Dc‡Rjv 

23  02  25    



hye Dbœqb Kg©KZ©v †fvjv m`i, †fvjv|  

03  

29/12/2020  
‡`ŠjZLvb 
Dc‡Rjv cwil` 
wgjbvqZb  

1| Rbve  †gvt KvIQvi †nv‡mb Dc‡Rjv 
wbe©vnx Awdmvi, †`ŠjZLvb, †fvjv|     
2| Rbve Wvt AwbK eo–qv, Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ 
Kg‡cø· ‡`ŠjZLvb,†fvjv|  
3| Rbve †gvt wQwÏK wgqv,fvBm †Pqvig¨vb, 
†`ŠjZLvb, †fvjv|  
4| Rbve  Lwei †nv‡mb †PŠayix, Dc‡Rjv hye 
Dbœqb Kg©KZ©v,‡`ŠjZLvb    ‡fvjv|   

12  13  25  

  

  

10/06/2021  
‡`ŠjZLvb 
Dc‡Rjv cwil` 
wgjbvqZb  

01| Rbve †gvt Av‡e` kvn&, DccwiPvjK, 
hye Dbœqb Awa`ßi, †fvjv|  
2| Rbve AvBbyb bvnvi weby,gwnjv fvBm 
†Pqvig¨vb,Dc‡Rjv cwil`,  
‡`ŠjZLvb,‡fvjv|   
3| Rbve cv_© mvi_x `Ë,Dc‡Rjv cÖvbx 
m¤ú` Kg©KZ©v,‡`ŠjZLvb,‡fvjv|   
4| Rbve  Lwei †nv‡mb †PŠayix, Dc‡Rjv hye 
Dbœqb Kg©KZ©v,‡`ŠjZLvb  
   ‡fvjv|  

25  00  25  

  

04  

23/12/2020  

‡evinvbDwÏb 
wgR©vKvjy evwjKv 
gva¨wgK 
we`¨vjq,nvmvbbMi,  
‡evinvbDwÏb, ‡fvjv  
  

01| Rbve †gvt Aveyj Kvjvg,‡Pqvig¨vb, 
Dc‡Rjv cwil`, ‡evinvbDwÏb, ‡fvjv  
02| Rbve †gvt mvBdzi ingvb, Dc‡Rjv 
wbe©vnx Kg©KZ©v, ‡evinvbDwÏb, ‡fvjv  
03| Rbve †gvt gvnvdzRyi ingvb, Dc‡Rjv 
Rb¯^v¯’¨ cÖ‡KŠkjx,  
‡evinvbDwÏb, ‡fvjv  
04| Rbve †gvt Rvgvj †nv‡mb, mve 
B‡Ý‡c±i, wgR©vKvjy cywjk dvwo, 
‡evinvbDwÏb, ‡fvjv|  
05| Rbve ‡gvt kixd †nv‡mb, cÖavb wkÿK, 
wgR©vKvjy evwjKv gva¨wgK we`¨vjq, 
‡evinvbDwÏb, ‡fvjv|   
06| Rbve †gvt wgRvbyi ingvb,Dc‡Rjv hye 
Dbœqb Kg©KZ©v, ‡evinvbDwÏb, ‡fvjv|   

14  11  25  

  

 

  

29/03/2021  

‡evinvbDwÏb gvwbKv 
gva¨wgK we`¨vjq, 
‡evinvbDwÏb,  
‡fvjv|   

1| Rbve †gvt Av‡e` kvn&,DccwiPvjK,hye Dbœqb 
Awa`ßi,‡fvjv|  
2| Rbve †kvqvBe Avngv`,mnKvix Kwgkbvi 
fzwg,‡evinvbDwÏb,‡fvjv|   
3| Rbve †gvt wgRvbyi ingvb,Dc‡Rjv hye Dbœqb 
Kg©KZ©v, ‡evinvbDwÏb, ‡fvjv|   
4| Rbve †gvt dviæK †nv‡mb, cÖavb 
wkÿK,gvwbKv gva¨wgK we`¨vjq,     
‡evinvbDwÏb,‡fvjv|  

25  05  30  

  

05  

10/2/21  
4 bs PvPuov BDwbqb 
cwil` feb,ZRygwÏb,  
†fvjv|  

01| cjøe Kzgvi nvRiv Dc‡Rjv wbe©vnx 
Awdmvi,ZRygwÏb, ‡fvjv|  
2| Wvt cjvk miKvi cÖvbx m¤ú` Kg©KZ©v  
ZRygwÏb,‡fvjv  
3| _vbv fvicÖvß Kg©KZ©v, ZRygwÏb,‡fvjv  
4| Rbve iæc Kzgvi cvj gwnjv welqK Kg©KZ©v 
ZRygwÏb,‡fvjv|  
5| Rbve Avt nvbœvb(‡Pqvig¨vb) PvPuov BDwbqb 
cwil`,ZRygwÏb,‡fvjv|  

24  01  25  

  



  

6| Dc‡Rjv hye Dbœqb 
Kg©KZ©v,ZRygwÏb,‡fvjv|  
7| Rbve †gvt AvjgMxi(‡g¤^vi) PvPuov BDwbqb 
cwil`, ZRygwÏb,‡fvjv|  

11/02/21    
k¤¢ycyi  gva¨vwgK 
we`¨vjq ,ZRygwÏb,  
†fvjv|  

1| cjøe Kzgvi nvRiv,Dc‡Rjv wbe©vnx 
Awdmvi,ZRygwÏb,‡fvjv|  

  

2| _vbv fvicÖvß Kg©KZ©v,ZRygwÏb,‡fvjv  
3| Rbve wgRvbyi ingvb 
dwi`(‡Pqvig¨vb),k¤¢ycyi BDwbqb cwil`, 
ZRygwÏb,‡fvjv  

  

4| Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v,ZRygwÏb,‡fvjv|  
  

24  01  25  

  

06  

04/01/2021  

e`i cyi BDwbqb 
cwil` wgjvqZb,  
jvj‡gvnb,†fvjv|  
  

1| exi gyw³‡hv×v Aa¨ÿ wMqvm DwÏb Avn‡¤§`, 
†Pqvig¨vb Dc‡Rjv cwil`, jvj‡gvnb, †fvjv|  
2| Aveyj nvQvb wigb,fvBm†Pqvig¨vb Dc‡Rjv 
cwil`,jvj‡gvnb, †fvjv| 3| ‡gvt dwi` 
ZvjyK`vi, ‡Pqvig¨vb e`i cyi BDwbqb 
cwil`,jvj‡gvnb, †fvjv|  

27  13  40  

  

07/01/2021  

  
Dc‡Rjv cwil`  
wgjvqZb,jvj‡gvnb 
,‡fvjv|  

Rbve Avj †bvgvb, Dc‡Rjv wbev©wn Awdmvi, 
jvj‡gvnb,‡fvjv|   
Aveyj nvQvb wigb, fvBm†Pqvig¨vb Dc‡Rjv 
cwil`, jvj‡gvnb, †fvjv|  
‡gvt dwi` ZvjyK`vi,‡Pqvig¨vb e`i cyi BDwbqb 
cwil`,jvj‡gvnb  
‡fvjv|  

35  15  50  

  

07  
24/02/21  
   

Awdmvm© K¬ve  
Pid¨vmb, †fvjv|  

১। রউকজলা তনবা ীী অতফসাির্,েিফর্াশন,ক ীালা।  
২।  ীাইস ভেয়ািম্যান, উঃ রীতিচষ, েিফর্াশন,ক ীালা।  
 ৩। রউকজলা যুব উন্নয়ন করকযর্ীার্ , েিফর্াশন,ক ীালা।  
  ৪।রউকজলা তয লা তবষয়ক করকযর্ীার্ , েিফর্াশন,ক ীালা।  

20  5  25  

  

04/3/21  

উঃ তয লা তবষয়ক করকযর্ 

ীাি র্ কার্ীালকয়ি 

প্রতশক্ষণ  ল রুর্।র্   
Pid¨vkb, †fvjv|  
  

 ১। রউকজলা তনবা ীী অতফসাির্, েিফর্াশন,ক ীালা।  
২।  ীাইস ভেয়ািম্যান, উঃ রীতিচষ, েিফর্াশন,ক ীালা।  
 ৩। রউকজলা যুব উন্নয়ন করকযর্ীার্ , েিফর্াশন,ক ীালা।  
 ৪। রউকজলা তয লা তবষয়ক করকযর্ ীার্ , েিফর্াশন,ক 

ীালা।,  

21  6  27  

  



 জনসচেতনাতামুলক  সভা 

০৬। জজলাি নামঃ   রপচিাজপুি জুলাই২০ হজর্ েিু ২০২১ পযবন্ত 
ক্রঃ

নং 

সভা 

আচয়াজচনি

তারিখ 

সভা অনুষ্ঠাচনি স্থাচনি নাম 

জজলা/উপচজলা 

সভাি প্রধান অরতরি ও আচলােকবৃচেি  নাম সভায় উপরস্থরতি সংখ্যা মন্তব্য 

পুরুষ মরহলা জমাট 

০১ 

 

 

০১/৬/২১ 
যুব প্ররশক্ষণ জকচেি হলরুম,   

রপচিাজপুি  

উক্ত অনুষ্ঠাচন প্রধান অরতরি রহচসচব উপরস্থত রছচলন 

জনাব আবু আলী জমাঃ সাজ্জাদ জহাচসন, জজলা 

প্রশাসক,রপচিাজপুি  আচলােকবৃে রহচসচব  উপরস্থত 

রছচলন জনাব জমাঃ ইকবাল করবি, উপপরিোলক, 

সমাজচসবা অরধদপ্তি, জনাব ডা: সানরজদা আজাদ 

রশফা, এ্ম.ও.রড.রস সদি হাসপাতাল,  জনাব জমা: 

জারকি জহাচসন, উপপরিোলক, মরহলা রবষয়ক 

অরধদপ্তি, জনাব জমাঃ আমজাদ জহাচসন ভূঞা, জজলা 

প্রারণ সম্পদ কম যকতযা, জনাব জমাঃ আব্দুল বািী, 

জজলা মৎস্য কম যকতযা, রপচিাজপুি এ্বং সভাপরত 

রহচসচব রছচলন জনাব অচশাক কুমাি সাহা, উপ-

পরিোলক যুব উন্নয়ন অরধদপ্তি , রপচিাজপুি । 

১৯ ১১ ৩০ 
 

০৯/৬/২১ 
যুব প্ররশক্ষণ জকচেি হলরুম,   

রপচিাজপুি 

উক্ত অনুষ্ঠাচন প্রধান অরতরি রহচসচব উপরস্থত রছচলন 

জনাব আবু আলী জমাঃ সাজ্জাদ জহাচসন, জজলা 

প্রশাসক,রপচিাজপুি আচলােকবৃে রহচসচব  উপরস্থত 

রছচলন জনাব জমাঃ আমজাদ জহাচসন ভূঞা, জজলা 

প্রারণ সম্পদ কম যকতযা,জনাব জমা: জারকি জহাচসন, 

উপপরিোলক, মরহলা রবষয়ক অরধদপ্তি,জনাব জমাঃ 

আব্দুল বািী, জজলা মৎস্য কম যকতযা, জনাব গাজী 

মুরজবুি িহমান, রসরনয়ি প্ররশক্ষক ( জেচনা 

টাইরপং), যুব উন্নয়ন অরধদপ্তি, জনাব জমা: জগালাম 

মস্তফা, করমউরনটি জডচভলপচমন্ট অরফসাি, যুব  

প্ররশক্ষণ জকে, রপচিাজপুি এ্বং সভাপরত রহচসচব 

রছচলন জনাব অচশাক কুমাি সাহা, উপ-পরিোলক  

যুব উন্নয়ন অরধদপ্তি , রপচিাজপুি । 

১৮ ১২ ৩০ 
 

০২ ২৫/০১/২১ পুখরিয়া বারলকা মাধ্যরমক 

রবদ্যালয়,কলাখািী, 

রপচিাজপুি সদি রপচিাজপুি 

উক্ত অনুষ্ঠাচন প্রধান অরতরি রহচসচব উপরস্থত রছচলন  

রপচিাজপুি সদি উপচজলাি সন্মারনত উপচজলা 

রনব যাহী অরফসাি জনাব বরশি আহচমদ রবচশষ 

অরতরি রহচসচব উপরস্থত রছচলন যুব উন্নয়ন অরধদপ্তি 

, রপচিাজপুি এ্ি সন্মারনত উপ-পরিোলক জনাব 

অচশাক সাহা । 

২৬ ১৪ ৪০  

১০/০২/২১ উত্তি শংকিপাশা সিকারি 

প্রাঃ রবদ্যালয়, রপচিাজপুি 

সদি রপচিাজপুি 

উক্ত অনুষ্ঠাচন প্রধান অরতরি রহচসচব উপরস্থত রছচলন  

রপচিাজপুি সদি উপচজলাি সন্মারনত উপচজলা 

রনব যাহী অরফসাি জনাব বরশি আহচমদ । রবচশষ 

অরতরি রহচসচব উপরস্থত রছচলন যুব উন্নয়ন অরধদপ্তি 

, রপচিাজপুি এ্ি সন্মারনত উপ-পরিোলক জনাব 

অচশাক কুমাি সাহা 

২৬ ১৪ ৪০  

৩ 

 

১৪/০১/২১ রব.আি.রড.রবরমলনায়তন 

জনছািাবাদ,রপচিাজপুি 

জনাব জমাঃচমাশাচিফ জহাচসন উপচজলা রনব যাহী 

অরফসাি, জনছািাবাদ,রপচিাজপুি 

জনাব এ্স.এ্ম জারহদ জহাচসন, উপচজলা যুব উন্নয়ন 

অরফসাি  জনছািাবাদ, রপচিাজপুি 

২১ ১৯ ৪০  

৩১/০৩/২১ উপচজলাপরিষদরমলনায়তন

জনছািাবাদ,রপচিাজপুি 

জনাব অচশাক কুমাি সাহা 

উপ-পরিোলক  যুব  উন্নয়ন  অরধদপ্তি রপচিাজপুি 

জনাব ডাঃতাপষ জ াষ 

উপচজলা  প্রানীসম্পদ অরফসাি ,জনছািাবাদ, 

রপচিাজপুি 

১৮ ২২ ৪০  



৪ ২১/০১/২১ ফুলঝুরড়সিকারিপ্রািরমকরব

দ্যালয়, মঠবাড়ীয়া, 

রপচিাজপুি 

প্রধানঅরতরি: 

জনাব জমা: রিয়াজ উরিন আহচেদ, জেয়ািম্যান, 

উপচজলা  পরিষদ, মঠবাড়ীয়া 

আচলােক:  

জনাব  জমা: হারুন অি  িরশদ, জেয়ািম্যান, 

ধারনসাফা, ইউ:রপ,  জনাব  জমা: নারছি  উরিন, 

প্রধান  রশক্ষক, উদয়ন  মাধ্যরমক  রবদ্যালয়, 

মঠবাড়ীয়া, রপচিাজপুি 

১৬ ২৪ ৪০  

১৪/০২/২১ জসানাখালী মুরন্স আ: কাচদি 

মাধ্যরমক রবদ্যালয়, 

মঠবাড়ীয়া, রপচিাজপুি 

প্রধান  অরতরি: 

জনাব জমা: রিয়াজউরিন  আহচেদ, জেয়ািম্যান, 

উপচজলা  পরিষদ, মঠবাড়ীয়া। 

আচলােক:  

জনাব  জমা: ইব্রারহমখরলল, জেয়ািম্যান, 

আমড়াগারছয়া, ইউ:রপ 

জনাব  জমা: জারকি  জহাচসন  মঞ্জু, ইউ:রপ  সদস্য, 

আমড়াগারছয়া, মঠবাড়ীয়া, রপচিাজপুি 

২৫ ১৫ ৪০  

৫ ২৪/০২/২১ ধ্রুব তািা যুব উন্নয়ন সরমরত, 

দঃ জলবুরজলবুরনয়া,োঁদকাঠী 

বাজাি 

দী যা,নারজিপুি,রপচিাজপুি। 

১। জনাব অচশাক কুমাি সাহা, উপ পরিোলক,যুব উন্নয়ন 

অরধদপ্তি ,রপচিাজপুি।  ২। জনাব আশুচতাষ জবপািী 

জেয়ািম্যান,দী যা ইউরনয়ন পরিষদ, ৩। জনাব জদচলায়াি 

জহাচসন,  সাধািণ সম্পাদক, জপ্রসক্লাব,নারজিপুি 

৪। জনাব নারসিউরিন,  ভিসা যুব সংগঠন,মাটিভাংগা 

৫। দীপালী িানী হালদাি,  ঠ ুঁটাখালী মরহলা উন্নয়ন 

সরমরত,দী যা,  ৬। জনাব র্াদব েে িায়,  উপচজলা যুব 

উন্নয়ন কম যকতযা, নারজিপুি। 

২৫ ১৫ ৪০ 

 

 ০৩/৬/২১ উপচজলা পাবরলক লাইচব্রিী, 

নারজিপুি, রপচিাজপুি। 

প্রধান অরতরি রহচসচব উপরস্থত রছচলন জনাব অমূল্য িঞ্জন 

হালদাি ,জেয়ািম্যান, উপচজলা পরিষদ, নারজিপুি, 

রপচিাজপুি এ্বং আচলােকবৃন্দু 

জনাব জমাহােদ ওবায়দুি িহমান, উপচজলা রনবাহী 

অরফসাি, নারজিপুি, জনাব জমাঃ  জদচলায়াি জহাচসন, 

সাধািণ সম্পাদক, জপ্রসক্লাব, নারজিপুি,জনাব র্াদব েে 

িায়, উপচজলা যুব উন্নয়ন কম যকতযা, নারজিপুি, এ্বং ০২ 

জন সংগঠক জনাব নারসি উর্িন এ্বং দীপারল িানী 

হালদাি  বক্তব্য িাচখন 

৩০ ১০ ৪০ 

 

৬ 

১১/০১/২১  
উপচজলা পরিষদ অরডটরিয়াম, 

ভান্ডারিয়া 

জনাব রমিাজুল ইসলাম,চেয়ািম্যান,উপচজলা পরিষদ, 

ভান্ডারিয়া, রপচিাজপুি 

জনাব নাজমুল আলম,উপচজলা রনব যাহী 

অরফসাি,ভান্ডারিয়া,রপচিাজপুি 

জনাব এ্স,এ্ম,মাকসুদুি িহমান,অরফসাি 

ইনোর্ য,ভান্ডারিয়া,রপচিাজপুি 

জনাব জমাঃ আবু জাফি হাওলাদাি,উপচজলা যুব উন্নয়ন 

কম যকতযা,ভান্ডারিয়া,রপচিাজপুি 

জনাব জমাঃ আবুল জহাসাইণ খান,সহকািী উপচজলা যুব উন্নয়ন 

কম যকতযা,ভান্ডারিয়া,রপচিাজপুি 

পুরুষ মরহলা জমাট  

২৪ ১৬  ৪০   

১৩/৬/২১ উপচজলা পরিষদ অরডটরিয়াম, 

ভান্ডারিয়া 

জনাব রমিাজুল ইসলাম,চেয়ািম্যান,উপচজলা পরিষদ, 

ভান্ডারিয়া, রপচিাজপুি এ্বং আগলােকবৃে  

জনাব সীমা িানী ধি ,উপচজলা রনব যাহী 

অরফসাি,ভান্ডারিয়া,রপচিাজপুি, জনাব অচশাক কুমাি সাহা, 

উপপরিোলক, যুব উন্নয়ন অরধদপ্তি,রপচিাজপুি, 

জনাব জমাঃ আবু জাফি হাওলাদাি,উপচজলা যুব উন্নয়ন 

কম যকতযা,ভান্ডারিয়া,রপচিাজপুি, 

জনাব জমাঃ আবুল জহাসাইণ খান,সহকািী উপচজলা যুব উন্নয়ন 

কম যকতযা,ভান্ডারিয়া,রপচিাজপুি 

১৮ ২২ ৪০  

৭ ১৪/১/২১ উপচজলা পরিষদ সভা কক্ষ, 

ইন্দুিকানী, রপচিাজপুি। 

এ্যাডচভাচকট এ্ম মরতউি িহমান, উপচজলা জেয়ািম্যান, 

ইন্দুিকানী,  

জনাব  জহাসাইন জমাঃ আল মুজারহদ, উপচজলা রনবাহী 

অরফসাি, ইন্দুিকানী 

জনাব জমাঃ ফজলুল হক, উপচজলা যুব উন্নয়ন কম যকতযা 

২৫ ১৫ ৪০  



১৭/৩/২১ উপচজলা পরিষদ সভা কক্ষ, 

ইন্দুিকানী, রপচিাজপুি। 

এ্যাডচভাচকট এ্ম মরতউি িহমান, উপচজলা জেয়ািম্যান, 

ইন্দুিকানী,  

জনাব  জহাসাইন জমাঃ আল মুজারহদ, উপচজলা রনবাহী 

অরফসাি, ইন্দুিকানী 

জনাব অচশাক কুমাি সাহা, উপ-পরিোলক, 

যুব উন্নয়ন অরধদপ্তি, রপচিাজপুি 

জনাব জমাঃ ফজলুল হক, উপচজলা যুব উন্নয়ন কম যকতযা 

২২ ১৮ ৪০  

0৮ 20/5/২১ উপচজলা পরিষদ সভাকক্ষ, 

কাউখালী 

প্রধান অরতরি ীঃ জনাব আবু সাঈদ রময়া , উপচজলা 

জেয়ািম্যান,কাউখালী ও আচলােক ীঃ জনাব অচশাক 

কুমাি সাহা, উপ-পরিোলক, যুউঅ, রপচিাজপুি।ভাইস 

জেয়ািম্যান,রবরশষ্ঠসমাজচসবক জনাব আবদুল লরতফ 

খসরু ও অন্যান্য যুব সংগঠচনি জনত্রীবৃে। 

11 29 40  

06/6/21  উপচজলা পরিষদ সভাকক্ষ, 

কাউখালী 

প্রধান অরতরি ীঃ প্রধান অরতরি জনাব জমাসাঃ খাচলদা 

খাতুন জিখ , উপচজলা রনব যাহী অরফসাি,কাউখালী ও 

আচলােকঃ জনাব অচশাক কুমাি সাহা, উপ-পরিোলক, 

যুউঅ, রপচিাজপুি। জনাব বরন আরমন , অরফসাি ইন 

োজয,কাউখালী িানা ও অন্যান্য জনত্রীবৃে। 

15 25 40  

    ৩৩৯ ২৮১ ৬২০  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                              (অচশাক কুমাি সাহা) 

                                                                                                              উপ-পরিোলক 

                                                                                                              যুব উন্নয়ন অরধদপ্তি 

                                                                                                                 রপচিাজপুি। 

 

 


