
জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান 

রংপুর বিভাগ-জজলা সংখ্যা-০৮ 

রংপুর,গাইিান্ধা,কুবিগ্রাম,বিনাজপুর,ঠাকুরগাও, নীলফামারী,পঞ্চগিে,লালমবনরহাট 

০১।  জজলার নাম- গাইিান্ধা  

ক্র. নং জজলা ও 

উপচজলার 

নাম 

সভার তাবরখ সভা অনুষ্ঠাচনর স্থাচনর 

নাম 

সভার প্রধান অবতবি ও আচলােকবৃচের নাম সভায় উপবস্থবতর সংখ্যা 

পুরুষ মবহলা জমাট 

০১ বি.বি. অবফস ২২/১২/২০২

০ 

যুি প্রবিক্ষণ জকচের 

হল রুম, গাইিান্ধা 

১. জনাি আবুল ফচয়জ জমাোঃ আলাউবিন 

খান(যুগ্মসবেি) 

পবরোলক(প্রবিক্ষণ), যুি উন্নয়ন অবধিপ্তর, ঢাকা। 

২. জনাি আবুল িাসার, সহকারী 

পবরোলক(পবরকল্পনা)         

যুি উন্নয়ন অবধিপ্তর, ঢাকা। 

৩৫ ২৫ ৬০ 

০২ সির ০৭/১২/২০২

০ 

উপচজলা হল রুম, 

সির, গাইিান্ধা 

১. উপচজলা জেয়ারম্যান, সির, গাইিান্ধা 

২. উপচজলা বনি বাহী অবফসার, সির, গাইিান্ধা 

১৬ ৯ ২৫ 

১৭/০৬/২০২

১ 

উপচজলা হল রুম, 

সির, গাইিান্ধা 

১. উপচজলা জেয়ারম্যান, সির, গাইিান্ধা 

২. উপচজলা বনি বাহী অবফসার, সির, গাইিান্ধা 

১৬ ৯ ২৫ 

০৩ সুেরগঞ্জ ১০/০২/২০২

১ 

উপচজলা হল রুম 

সুেরগঞ্জ 

১. উপচজলা জেয়ারম্যান, সুেরগঞ্জ, গাইিান্ধা 

২. জমাহাম্মি-আল-মারুফ, উপচজলা বনি বাহী 

অবফসার 

     সুেরগঞ্জ, গাইিান্ধা 

২১ ৪ ২৫ 

১৭/০২/২০২

১ 

উপচজলা হল রুম 

সুেরগঞ্জ 

১. জমাহাম্মি-আল-মারুফ, উপচজলা বনি বাহী 

অবফসার 

    সুেরগঞ্জ, গাইিান্ধা 

২. সসয়ি জরজা ই মাহমুি, উপচজলা কৃবষ 

অবফসার 

    সুেরগঞ্জ, গাইিান্ধা। 

১১ ১৪ ২৫ 

০৪ সাঘাটা ১৬/১১/২০২০ 

বরোঃ 

জুমারিািী আিি ব বিবগ্র 

কচলজ ,সাঘাটা,গাইিান্ধা । 

জমাোঃ জতাফাচয়ল আহম্মি খান  

 উপপবরোলক 

 যুি উন্নয়ন অবধিপ্তর, গাইিান্ধা 

২৫ ১৫ ৪০ 

১৮/১১/২০২০ 

বরোঃ 

নয়ািের উচ্চ বিদ্যালয়. 

সাঘাটা, গাইিান্ধা । 

জমাোঃ জতাফাচয়ল আহম্মি খান  

উপপবরোলক 

যুি উন্নয়ন অবধিপ্তর, গাইিান্ধা 

৩০ ১০ ৪০ 

০৫ সাদুল্যাপুর ১৩/১২/২০২

০ 

উপচজলা হল রুম 

সাদুল্যাপুর 

১. উপচজলা জেয়ারম্যান, সাদুল্যাপুর, গাইিান্ধা 

২. উপচজলা বনি বাহী অবফসার, সাদুল্যাপুর, 

গাইিান্ধা 

১৫ ১০ ২৫ 

০৭/০৬/২০২

১ 

উপচজলা হল রুম 

সাদুল্যাপুর 

১. উপচজলা জেয়ারম্যান, সাদুল্যাপুর, গাইিান্ধা 

২. উপচজলা বনি বাহী অবফসার, সাদুল্যাপুর, 

গাইিান্ধা 

১৫ ১০ ২৫ 

০৬ পলািিািী ২১/১২/২০২

০ 

উপচজলা হল রুম 

পলািিািী 

১. উপচজলা জেয়ারম্যান, পলািিািী, গাইিান্ধা 

২. উপচজলা বনি বাহী অবফসার, পলািিািী, 

গাইিান্ধা 

১৭ ৮ ২৫ 

০৩/০৬/২০২

১ 

উপচজলা হল রুম 

পলািিািী 

১. উপচজলা জেয়ারম্যান, পলািিািী, গাইিান্ধা 

২. উপচজলা বনি বাহী অবফসার, পলািিািী, 

গাইিান্ধা 

১৭ ৮ ২৫ 

০৭ ফুলছবি ২৭/১২/২০২

০ 

উপচজলা হল রুম 

ফুলছবি 

১. বজ.এম. জসবলম পারচভজ,  উপচজলা 

জেয়ারম্যান 

    ফুলছবি, গাইিান্ধা 

২. জমাোঃ আবু রায়হান জিালন,  উপচজলা বনি বাহী  

    অবফসার, ফুলছবি, গাইিান্ধা 

২ ৩৮ ৪০ 

৩০/১২/২০২

০ 

উপচজলা হল রুম 

ফুলছবি 

১. িাোঃ জমাোঃ শুভ রহমান, জমবিচকল অবফসার 

    উপচজলা স্বাস্থয কমচেক্স,ফুলছবি,গাইিান্ধা। 

২. জমাোঃ আবু রায়হান জিালন,  উপচজলা বনি বাহী  

     অবফসার, ফুলছবি, গাইিান্ধা 

১ ৩৯ ৪০ 



০৮ জগাবিেগঞ্জ ৩০/১২/২০২

০ 

উপচজলা হল রুম 

জগাবিেগঞ্জ 

১. উপচজলা জেয়ারম্যান, জগাবিেগঞ্জ, গাইিান্ধা 

২. উপচজলা বনি বাহী অবফসার, জগাবিেগঞ্জ, 

গাইিান্ধা 

১৪ ১১ ২৫ 

১০/০৬/২০২

১ 

উপচজলা হল রুম 

জগাবিেগঞ্জ 

১. উপচজলা জেয়ারম্যান, জগাবিেগঞ্জ, গাইিান্ধা 

২. উপচজলা বনি বাহী অবফসার, জগাবিেগঞ্জ, 

গাইিান্ধা 

১৪ ১১ ২৫ 

        

 

 

০২।    জজলার নামোঃ কুবিগ্রাম চুিান্ত 

ক্র 

নং 

সভার তাবরখ সভা অনুষ্ঠাচনর স্থাচনর 

নাম জজলা/উপচজলা 

সভার প্রধান অবতবি ও আচলােকবৃচের নাম সভায় উপবস্থবতর সংখ্যা মন্তব্য 

পুরুষ মবহলা জমাট  

১ 

২০/১২/২০২০ 

হচত 

২২/১২/২০২০ 

যুি ভিন হলরুম 

জজলাোঃ জজলা কার্ বালয় 

   কুবিগ্রাম 

প্রধান অবতবিোঃ জনাি আবুল ফচয়জ জমাোঃ আলাউবিন খান 

পবরোলক প্রবিক্ষণ 

যুি উন্নয়ন অবধিপ্তর, ঢাকা। 

বিচিষ অবতবি-০১) জনাি জমাোঃ আব্দুর জরজ্জাক  

প্রকল্প পবরোলক(উত্তরিঙ্গ) 

যুি উন্নয়ন অবধিপ্তর, ঢাকা। 

বিচিষ অবতবি-০২) জনাি জমাোঃ আবুল িাসার,  

সহ:পবরোলক (পবরকল্পনা) 

যুি উন্নয়ন অবধিপ্তর, ঢাকা। 

১৬ ১৪ ৩০  

২ 

০১/০৩/২০২১ 

হচত 

০৩/০২/২০২১ 

যুি ভিন হলরুম 

জজলাোঃ জজলা কার্ বালয় 

   কুবিগ্রাম 

প্রধান অবতবিোঃ জনাি জমাহাম্মি জরজাউল কবরম 

জজলা প্রিাসক, কুবিগ্রাম। 

সভাপবতোঃ জনাি জমাোঃ আলী আর জরজা 

উপপবরোলক 

যুি উন্নয়ন অবধিপ্তর, কুবিগ্রাম। 

১১ ১৯ ৩০  

৩ 

১৭/১২/২০২০ যুি ভিন হলরুম 

উপচজলাোঃ কুবিগ্রাম সির,                 

              কুবিগ্রাম 

প্রধান অবতবিোঃ জনাি বনলুফা ইয়াসবমন 

উপচজলা বনি বাহী অবফসার 

কুবিগ্রাম সির, কুবিগ্রাম। 

বিচিষ অবতবিোঃ জনাি জমাোঃ আব্দুর রি রাজু 

ভাইস জেয়ারম্যান, উপচজলা পবরষি 

কুবিগ্রাম সির, কুবিগ্রাম। 

১১ ২৯ ৪০  

৪ 

২৩/০২/২০২১ যুি ভিন হলরুম 

উপচজলাোঃ কুবিগ্রাম সির, 

      কুবিগ্রাম 

প্রধান অবতবিোঃ জনাি জমাোঃ আলী আর জরজা 

উপপবরোলক 

যুি উন্নয়ন অবধিপ্তর, কুবিগ্রাম। 

বিচিষ অবতবিোঃ জনাি জমাোঃ আব্দুর রি রাজু 

ভাইস জেয়ারম্যান, উপচজলা পবরষি 

কুবিগ্রাম সির, কুবিগ্রাম। 

২২ ১৮ ৪০  

৫ 

২৪/১২/২০২০ তালুক নাককাটি,কানুয়া 

উপচজলাোঃ রাজারহাট, 

           কুবিগ্রাম 

প্রধান অবতবিোঃ জনাি নূচর তাসবনম 

উপচজলা বনি বাহী কম বকতবা 

রাজারহাট, কুবিগ্রাম। 

বিচিষ অবতবিোঃ জনাি জমাোঃ িাহ আলম 

উপচজলা সমিায় অবফসার 

রাজারহাট, কুবিগ্রাম। 

১৫ ২৫ ৪০  

৬ 

২৯/১২/২০২০ মহীধর বরবফউবজ যুি 

সংঘ, আবমন িাজার 

উপচজলাোঃ রাজারহাট, 

          কুবিগ্রাম 

প্রধান অবতবিোঃ জনাি জমাোঃ আলী আর জরজা 

উপপবরোলক 

যুি উন্নয়ন অবধিপ্তর, কুবিগ্রাম। 

বিচিষ অবতবিোঃ জনাি িাোঃ জমাহাম্মি আসাদুজ্জামান 

উপচজলা স্বাস্থয ও পোঃপোঃ কম বকতবা 

রাজারহাট, কুবিগ্রাম। 

১৯ ২১ ৪০  



৭ 

১০/১১/২০২০ িাকচররহাট উচ্চ বিদ্যালয় 

উপচজলাোঃ উবলপুর, 

              কুবিগ্রাম 

প্রধান অবতবিোঃ জনাি নূর-এ-জান্নাত রুবম  

উপচজলা বনি বাহী কম বকতবা 

উবলপুর, কুবিগ্রাম। 

বিচিষ  অবতবিোঃ জনাি জমাোঃ আলী আর জরজা 

উপপবরোলক 

যুি উন্নয়ন অবধিপ্তর, কুবিগ্রাম। 

১৬ ২৪ ৪০  



 



Rbm‡PZbZvg~jK অনুষ্ঠান 

০৩। ‡Rjvi bvg- iscyi জুলাই-২০ হচত জুন-২০২১ পর্ বন্ত 

µt 
bs 

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

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

cyiæl gwnjv ‡gvU 

01. 18/10/2020 n‡Z 
20/10/2020 I 

08/11/2020 n‡Z 
10/11/2020 

DccwiPvj‡Ki Kvh©vjq 
hye Dbœqb Awa`ßi, 

iscyi 

1| Rbve †gvt †Mvjvg ieŸvbx, AwZwi³ †Rjv 
g¨vwR‡óU, iscyi| 

2| Rbve †gvt ivqnvbyj Bmjvg, GbwWwm, iscyi| 

3| Dc cwiPvjK I mnKvix cwiPvjK| 

36 24 60  

02. 12/4/2021  I 

13/04/2021 

Dc‡Rjv cwil` 

njiæg, iscyi m`i 

Rbve †gvQvt bvwQgv Rvgvb ewe 

‡Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, iscyi,m`i I 

Rbve †gvt Avãyi iDd kvn 

mnKvix cwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, iscyi 

0 50 50  

03. 18/02/2021 

I 24/03/2021 

Dc‡Rjv cwil` 
njiæg, KvDwbqv,iscyi  

I exi gyw³‡hv×v wUcy 
gybwk AwW‡Uvwiqvg, 
KvDwbqv, iscyi 

Rbve Djdr Aviv †eMg  

Dc‡Rjv wbe©vnx AwcUmvi, KvDwbqv, iscyi 

I Wvt g‡bvwRr miKvi  

Dc‡Rjv cÖvYx m¤ú` Kg©KZ©v, KvDwbqv, iscyi 

23 27 50  

04. 23/02/2021 I 
07/03/2021 

Dc‡Rjv cwil` njiæg 

MsMvPov, iscyi| 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, MsMvPov, iscyi| 

DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, iscyi| 

35 15 50  

05. 22/02/2021 I 

02/03/2021 

Dc‡Rjv cwil` njiæg 

cxiMvQv, iscyi| 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, cxiMvQv, iscyi| 

DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, iscyi| 

33 17 50  

06. 09/02/2021 I 
04/03/2021 

Dc‡Rjv cwil` njiæg 

ZvivMÄ, iscyi| 

‡Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, ZvivMÄ, iscyi| 

DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, iscyi| 

45 5 50  

07. 18/02/2021 I 
08/03/2021 

Dc‡Rjv cwil` njiæg 

e`iMÄ, iscyi| 

‡gqi,e`iMÄ †cximfv, iscyi| 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, e`iMÄ, iscyi| 

DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, iscyi| 

26 24 50  

08. 15/02/2021 I 

11/03/2021 

Dc‡Rjv cwil` njiæg 

wgVvcyKzi, iscyi| 

‡Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, wgVvcyKzi, iscyi| 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, wgVvcyKzi, iscyi| 

DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, iscyi| 

28 22 50  

09. 14/02/2021 I 

09/03/2021 

Dc‡Rjv cwil` njiæg 

cxiMÄ, iscyi| 

‡gqi,cxiMÄ †cximfv, iscyi| 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, cxiMÄ, iscyi| 

DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, iscyi| 

39 11 50  

   সি বচমাট  09টি 

‡Rjvi bvg- iscyi 



µt 

bs 

mfv Av‡qvR‡bi ZvwiL mfv Abyôv‡bi ¯’v‡bi 

bvg  †Rjv/ Dc‡Rjv 

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

cyiæl gwnjv ‡gvU 

01. 18/10/2020 n‡Z 
20/10/2020 I 

08/11/2020 n‡Z 
10/11/2020 

DccwiPvj‡Ki Kvh©vjq 
hye Dbœqb Awa`ßi, 

iscyi 

1| Rbve †gvt †Mvjvg ieŸvbx, AwZwi³ †Rjv 
g¨vwR‡óU, iscyi| 

2| Rbve †gvt ivqnvbyj Bmjvg, GbwWwm, iscyi| 

3| Dc cwiPvjK I mnKvix cwiPvjK| 

36 24 60  

02. 12/4/2021  I 
13/04/2021 

Dc‡Rjv cwil` 
njiæg, iscyi m`i 

Rbve †gvQvt bvwQgv Rvgvb ewe 

‡Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, iscyi,m`i I 

Rbve †gvt Avãyi iDd kvn 

mnKvix cwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, iscyi 

0 50 50  

03. 18/02/2021 

I 24/03/2021 

Dc‡Rjv cwil` 

njiæg, KvDwbqv,iscyi  

I exi gyw³‡hv×v wUcy 
gybwk AwW‡Uvwiqvg, 

KvDwbqv, iscyi 

Rbve Djdr Aviv †eMg  

Dc‡Rjv wbe©vnx AwcUmvi, KvDwbqv, iscyi 

I Wvt g‡bvwRr miKvi  

Dc‡Rjv cÖvYx m¤ú` Kg©KZ©v, KvDwbqv, iscyi 

23 27 50  

04. 23/02/2021 I 
07/03/2021 

Dc‡Rjv cwil` njiæg 

MsMvPov, iscyi| 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, MsMvPov, iscyi| 

DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, iscyi| 

35 15 50  

05. 22/02/2021 I 

02/03/2021 

Dc‡Rjv cwil` njiæg 

cxiMvQv, iscyi| 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, cxiMvQv, iscyi| 

DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, iscyi| 

33 17 50  

06. 09/02/2021 I 
04/03/2021 

Dc‡Rjv cwil` njiæg 

ZvivMÄ, iscyi| 

‡Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, ZvivMÄ, iscyi| 

DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, iscyi| 

45 5 50  

07. 18/02/2021 I 

08/03/2021 

Dc‡Rjv cwil` njiæg 

e`iMÄ, iscyi| 

‡gqi,e`iMÄ †cximfv, iscyi| 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, e`iMÄ, iscyi| 

DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, iscyi| 

26 24 50  

08. 15/02/2021 I 
11/03/2021 

Dc‡Rjv cwil` njiæg 

wgVvcyKzi, iscyi| 

‡Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, wgVvcyKzi, iscyi| 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, wgVvcyKzi, isc yi| 

DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, iscyi| 

28 22 50  

09. 14/02/2021 I 
09/03/2021 

Dc‡Rjv cwil` njiæg 

cxiMÄ, iscyi| 

‡gqi,cxiMÄ †cximfv, iscyi| 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, cxiMÄ, iscyi| 

DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, iscyi| 

39 11 50  

    265 195 460  

 

 

 

 



০৪। জেলার নাম-দিনােপরু  জুলাই-২০ হচত জুন-২০২১ পর্ বন্ত 

 
ক্রং:নং সভা 

আচয়াজচনর 

তাবরখ 

সভা অনুষ্ঠাচনর স্থাচনর 

জজলা/উপচজলা 

সভার প্রধান অবতবি ও আচলােকবৃচের নাম সভার উপবস্থবতর সংখ্যা মন্তব্য 

    পুরুষ মবহলা জমাট  

০১ ২২/০৩/২০২১ জজলা উপপবরোলচকর 

কার্ বালয় সচম্মলন 

কক্ষ  

১। প্রধান অবতবি:জনাি খাচলি জমাহাম্মি জাকী, 

   জজলা প্রিাসক,বিনাজপুর। 

২। বিচিষ অবতবি: জনাি জমা:জগালাম জমাস্তফা 

সরকার,বিবপবস,যুপ্রচক,বিনাজপুর। 

৩। সভাপবত: খেকার জমা: রওনাকুল ইসলাম, 

উপপবরোলক,যুি উন্নয়ন অবধিপ্তর,বিনাজপুর। 

১৬ ১৪ ৩০  

 ০১/০৬/২০২১ জজলা উপপবরোলচকর 

কার্ বালয় সচম্মলন 

কক্ষ 

১। প্রধান অবতবি:জনাি খাচলি জমাহাম্মি জাকী, 

   জজলা প্রিাসক,বিনাজপুর। 

২। বিচিষ অবতবি: জনাি জমা:জমাকবুল জহাচসন, 

পুবলি সুপার(বপবিআই),বিনাজপুর। 

৩। সভাপবত: খেকার জমা: রওনাকুল ইসলাম, 

উপপবরোলক,যুি উন্নয়ন অবধিপ্তর,বিনাজপুর। 

১৮ ১২ ৩০  

০২ ৪/৩/২০২১ সির ইয়ংড্রাগন মাি বআট ব 

বি ফাইট 

স্কুল,জিখপুরা,বিনাজ

পুর 

১। জেয়ারম্যান উপচজলাপবরষি,সির,বিনাজপুর। 

২। উপচজলা বনি বাহী অবফসার 

৩। জেয়ারম্যান ৪ নং জিখপুরা সির,বিনাজপুর। 

১৯ ০৬ ২৫  

 ২/৬/২০২১ সির ইয়ংড্রাগন মাি বআট ব 

বি ফাইট 

স্কুল,জিখপুরা,বিনাজ

পুর 

১। জেয়ারম্যান উপচজলাপবরষি,সির,বিনাজপুর। 

২। উপচজলা বনি বাহী অবফসার 

৩। প্রধান অবতবি: খেকার জমা: রওনাকুল 

ইসলাম,উপপবরোলক,যুি উন্নয়নঅবধিপ্তর,বিনাজপুর। 

১৬ ০৯ ২৫  

০৩ ১৭/১২/২০২০ বিরল উপচজলা পবরষি 

হলরুম 

১। উপচজলা বনি বাহী অবফসার 

২। রমাকান্ত রায় সাধারণ সম্পািক িাংলাচিি       

    আওয়ামীলীগ,বিরল উপচজলা িাখা 

৩। জনাি জমাোঃ আব্দুল মাচলক     

    সভাপবত,যুিলীগ,বিরল,বিনাজপুর। 

৪। উপচজলা যুি উন্নয়ন কম বকতবা 

১৮ ০৭ ২৫  

১১/০১/২০২১ বিরল উপচজলা পবরষি 

হলরুম 

১। উপপবরোলক,যুি উন্নয়ন অবধিপ্তর,বিনাজপুর 

২। রমাকান্ত রায় সাধারণ সম্পািক িাংলাচিি       

    আওয়ামীলীগ,বিরল উপচজলা িাখা 

৩। জনাি জমাোঃ আব্দুল মাচলক    

     সভাপবত,যুিলীগ,বিরল,বিনাজপুর। 

৪। উপচজলা যুি উন্নয়ন কম বকতবা 

২০ ০৫ ২৫  

০৪ ০১/১২/২০২০ জিাোগঞ্জ উপচজলা পবরষি 

হলরুম 

১। উপচজলা বনি বাহী অবফসার 

২। সিস্য সবেি বিল্পকলা একাচিবম,জিাোগঞ্চ  

৩। উপচজলা যুি উন্নয়ন কম বকতবা 

১৭ ০৮ ২৫  

০৯/০২/২০২১ জিাোগঞ্জ উপচজলা পবরষি 

হলরুম 

১। উপচজলা বনি বাহী অবফসার 

২। উপচজলা যুি উন্নয়ন কম বকতবা 

১২ ১৩ ২৫  

০৫ ৩/২/২০২১ কাহাচরাল উপচজলা পবরষি 

হলরুম 

১। উপপবরোলক,যুি উন্নয়ন অবধিপ্তর,বিনাজপুর 

২। উপচজলা বনি বাহী অবফসার 

৩। উপচজলা স্বাস্তয ও পোঃপোঃ কম বকতবা 

৪। সহকারী উপচজলা যুি উন্নয়ন কম বকতবা 

২০ ০৫ ২৫  

০৬ ২৭/১২/২০২০ িীরগঞ্জ উপচজলা পবরষি 

হলরুম 

১। প্রধান অবতবি জক জাহাঙ্ঘীর আলম,উপচজলা 

সমিায় অবফসার 

২। আচয়িা আকতার,উপচজলা ভাইস জেয়ারম্যান 

২০ ০৫ ২৫  

 ১৫/০৬/২০২১ িীরগঞ্জ উপচজলা পবরষি 

হলরুম 

১।প্রধান অবতবি উপপবরোলক,যুি উন্নয়ন 

অবধিপ্তর,বিনাজপুর 

২। সভাপবত জমা: আব্দুল কবির 

    

০৭ ৩/২/২০২১ খানসামা উপচজলা পবরষি ১। উপপবরোলক,যুি উন্নয়ন অবধিপ্তর,বিনাজপুর ১৫ ১০ ২৫  



হলরুম ২। উপচজলা বনি বাহী অবফসার খানসামা 

৩। উপচজলা স্বাস্তয ও পোঃপোঃ কম বকতবা 

৪। উপচজলা মবহলা ভাইস জেয়ারম্যান 

৩/২/২০২১ খানসামা উপচজলা পবরষি 

হলরুম 

১। উপপবরোলক,যুি উন্নয়ন অবধিপ্তর,বিনাজপুর 

২। উপচজলা জেয়ারম্যান খানসামা 

৩।  মবহলা বিষয়ক কম বকতবা 

১৩ ১২ ২৫  

০৮ ০০ বেবররিে

র 

০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ২টি 

অনুষ্টান 

সম্পন্ন 

হচয়চছ 

প্রবতচিি

িন 

পাওয়া 

র্ায় নাই 

০৯ ২৬/১২/২০২০ পাি বতীপুর জিিলগাবছ সরকারী  

প্রািবমক বিদ্যালয় 

১। জেয়ারম্যান,উপচজলা পবরষি, পাি বতীপুর 

২। উপচজলা বনি বাহী অবফসার 

২০ ০৫ ২৫  

 ১৩/০৬/২০২১ পাি বতীপুর োইন্ড বকন্ডার গাি বন  

প্রািবমক বিদ্যালয় 

১। জেয়ারম্যান,উপচজলা পবরষি, পাি বতীপুর 

২। উপচজলা বনি বাহী অবফসার 

৩।জেয়ারম্যান ৮নং হািিাইউবপ 

০৭ ১৮ ২৫  

১০ ১৯/১১/২০২০ ফুলিািী হুসচন আরা কযাচিট 

স্কুল ফুলিািী 

১। প্রধান অবতবি জনাি জমা: আতাউর রহমান 

বমলটন উপচজলা জেয়ারম্যান 

২। বি: অবতবি িা: জমা: আহসান হাবিি উপচজলা 

প্রাণী সম্পি অবফসার 

 

২২ ১৮ ৪০  

 ২৫/০৩/২০২১ ফুলিািী রাজারামপুর 

স:প্রািবমক 

বিদ্যালয় ফুলিািী 

১। প্রধান অবতবি উপপবরোলক,যুি উন্নয়ন 

অবধিপ্তর,বিনাজপুর 

২। বি: অবতবি িা: জমা: আহসান হাবিি উপচজলা 

প্রাণী সম্পি অবফসার 

 

২৬ ১৪ ৪০  

১১ 

 

২৩/১১/২০২০ বিরামপুর মকুেপুর সোঃ 

প্রাোঃবিোঃ 

১। উপচজলা মবহলা ভাইস জেয়ারম্যান 

২। উপচজলা ভাইস জেয়ারম্যান 

৩। উপচজলা স্বাস্তয ও পোঃপোঃ কম বকতবা 

৪। উপচজলা যুি উন্নয়ন কম বকতবা 

২১ ০৪ ২৫  

৩/৩/২০২১ বিরামপুর জিউল ইয়ুি ক্লাি ১। উপচজলা জেয়ারম্যান 

২। উপপবরোলক,যুি উন্নয়ন অবধিপ্তর,বিনাজপুর 

৩। উপচজলা বনি বাহী অবফসার 

৪। উপচজলা যুি উন্নয়ন কম বকতবা 

২১ ০৪ ২৫  

১২ ২২/১২/২০২০ হাবকমপুর মঙ্গলা জসিা সংঘ ১। উপচজলা জেয়ারম্যান 

২। উপচজলা বনি বাহী অবফসার 

৩। উপচজলা যুি উন্নয়ন কম বকতবা 

৪। ইউবপ জেয়ারম্যান 

২১ ০৪ ২৫  

১৩ ৩/১২/২০২০ নিািগঞ্জ উপচজলা 

অবিচটাবরয়াম 

১। উপচজলা বনি বাহী অবফসার 

২। উপচজলা মাধ্যবমক বিক্ষা অবফসার 

৩। উপচজলা যুি উন্নয়ন কম বকতবা 

১৮ ০৭ ২৫  

০৭/০৩/২০২১ নিািগঞ্জ উপচজলা 

অবিচটাবরয়াম 

১। উপচজলা বনি বাহী অবফসার 

২। উপচজলা সমিায় অবফসার 

৩। উপচজলা যুি উন্নয়ন কম বকতবা 

১৬ ০৯ ২৫  

১৪ ১১/০৩/২০২১ জঘািাঘাট কৃষ্ণ রামপুর 

ইউ,আরবস, 

১। উপচজলা বনি বাহী অবফসার 

২। উপচজলা সমাজচসিা অবফসার 

৩। উপচজলা যুি উন্নয়ন কম বকতবা 

২১ ০৪ ২৫  

১৮/০৩/২০২১ জঘািাঘাট জঘািাঘাট সরকারী 

বিবগ্র কচলজ 

১। উপচজলা বনি বাহী অবফসার 

২। উপচজলা মবহলা ভাইস জেয়ারম্যান 

৩। উপচজলা যুি উন্নয়ন কম বকতবা 

১৮ ০৭ ২৫  

    জমাট ২৫টি সভা 

 

হাবকমপুর বেবররিের,কাহাচরাল 



৫। ‡Rjvi bvg - VvKziMuvI|  
  

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   gšeÍ ¨  

        cyiæl  gwnjv  ‡gvU    

01  08/11/2020 

n‡Z 

10/11/20203w`b  

DccwiPvj‡Ki  
Kvh©vjq  

1| Rbve byi KyZzej  Avjg- AwZwi³ †Rjv cÖkvmK, VvKziMuvI|   
2| Rbve †gvt AvdRvj †nv‡mb, ‡WcywU †Kv-AwW‡bUi, hycÖ‡K , 

VvKziMuvI|  
3| Rbve †gvt Gg`v` Avjx , Dc‡Rjv hye Dbqœ b Kg©KZ©v, m`i   
4| Rbve Ave ỳj Kvw`i , DccwiPvjK (Pt `vt)  

25  05  30    

02  15/11/2020 n‡Z 

17/11/20203w`b  
DccwiPvj‡Ki  
Kvh©vjq  

1| Rbve byi KyZzej  Avjg- AwZwi³ †Rjv cÖkvmK, VvKziMuvI|   
2| Rbve †gvt AvdRvj †nv‡mb, ‡WcywU †Kv-AwW‡bUi, hycÖ‡K , 

VvKziMuvI|  
3| Rbve †gvt Gg`v` Avjx , Dc‡Rjv hye Dbqœ b Kg©KZ©v, m`i   
4| Rbve Ave ỳj Kvw`i , DccwiPvjK (Pt `vt)  

24  06  30    

03  23/12/2020- 
01w`b  

DccwiPvj‡Ki  
Kvh©vjq  

1| Rbve Zmwjgv Av³vi-hyM¥ mwPe ( cÖkvmb) evsjv‡`k mwPevjq, 

XvKv  
2| Rbve byi KyZzej  Avjg- AwZwi³ †Rjv cÖkvmK, VvKziMuvI|   
3| Rbve †gvt AvdRvj †nv‡mb, ‡WcywU †Kv-AwW‡bUi, hycÖ‡K , 

VvKziMuvI|  
3| 4| Rbve Ave ỳj Kvw`i , DccwiPvjK (Pt `vt)   

48  12  60    

04  28/12/2020-01 

w`b  
DccwiPvj‡Ki  
Kvh©vjq  

1| Rbve byi KyZzej  Avjg- AwZwi³ †Rjv cÖkvmK, VvKziMuvI|   
2| Rbve †gvt AvdRvj †nv‡mb, ‡WcywU †Kv-AwW‡bUi, hycÖ‡K , 

VvKziMuvI|  
3| Rbve †gvt Gg`v` Avjx , Dc‡Rjv hye Dbqœ b Kg©KZ©v, m`i   
4| Rbve Ave ỳj Kvw`i , DccwiPvjK (Pt `vt)  

43  17  60    

05    cxiMÁ    Av‡qvRb Kiv nqwb  
  

 

06  06/01/2021  ivbxks‣ Kj  1| Rbve †g․ mygx Avdxi`v, Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, 

ivbxks‣ Kj,  
VvKziMvuI|  
2| Rbve Ave ỳj Kvw`i , DccwiPvjK (Pt `vt)  
3| Rbve ‡gvt Kvgiæ¾vgvb, Dc‡Rjv hye Dbœqb KgK© Z©v, 

ivbxks‣ Kj, VvKziMvuI|  

17  08  25    

07  25/01/2021  ivbxks‣ Kj  1| Rbve †g․ mygx Avdxi`v, Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, 

ivbxks‣ Kj,  
VvKziMvuI|  
2| Rbve Ave ỳj Kvw`i , DccwiPvjK (Pt `vt)  
3| Rbve ‡gvt Kvgiæ¾vgvb, Dc‡Rjv hye Dbœqb KgK© Z©v, 

ivbxks‣ Kj, VvKziMvuI|  

15  10  25    

08    nwicyi    Av‡qvRb Kiv nqwb  
  

 

09  18/01/2021  evwjqvWv½x  1| Rbve Ave ỳj Kvw`i , DccwiPvjK (Pt `vt)  
2| Rbve ‡gvt Kvgiæ¾vgvb, Dc‡Rjv hye Dbœqb KgK© Z©v, 

ivbxks‣ Kj, VvKziMvuI|  

14  11  25    

10    VvKziMvuI m`i     Av‡qvRb Kiv nqwb  
  

 

   সি বচমাট 06টি  

  
 

 
 



০৬। ‡Rjvi bvg t jvjgwbinvU| 
 
µtbs mfv Av‡qvR‡bi 

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

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

01 18/03/2021 hye cÖwkÿY †K›`ª, 
jvjgwbinvU  

1| cÖavb AwZw_ t Rbve Avey Rvdi 
                       ‡Rjv cÖkvmK, jvjgwbinvU| 
2| Av‡jvPKe„›` t Rbve †gvt Rvnv½xi Avjg 
                       ‡Rjv cÖvwY m¤ú` Kg©KZ©v, jvjgwbinvU 
3| Av‡jvPK      t Rbve †gvt Avãyj gwR` 
                      Dc-cwiPvjK,hye Dbœqb Awa`ßi, 
jvjgwbinvU 

20 10 30  

02 22/03/2021 hye cÖwkÿY †K›`ª, 
jvjgwbinvU 

1| cÖavb AwZw_ t Rbve Avey Rvdi 
                       ‡Rjv cÖkvmK, jvjgwbinvU| 
2| Av‡jvPKe„›` t Rbve †gvt kvwgg Avkivd 
                      Dc-cwiPvjK,K…wl m¤úªt Awa`ßi, 
jvjgwbinvU 
3| Av‡jvPK      t Rbve †gvt Avãyj gwR` 
                       Dc-cwiPvjK,hye Dbœqb 
Awa`ßi,jvjgwbinvU 

25 05 30  

03 27/12/2020 Dc‡Rjv cwil` mfvKÿ, 
m`i, jvjgwbinvU 

01|  cÖavb AwZw_  t  Rbve †gvt Kvgiæ¾vgvb myRb 
                          Dct †Pqvig¨vb,m`i, jvjgwbinvU| 
02|  Av‡jvPK      t Rbve †gvt Avãym mvjvg wkK`vi 
                          Dc-cwiPvjK,(At`vt) hye Dbœqb 
Awa`ßi, jvjgwbinvU 
03| Av‡jvPK      t Rbve mvab Kygvi mvnv, 
                          Dct hye Dbœqb Kg©KZ©v, (At `vt)                
                          m`i,jvjgwbinvU| 

20 05 25  

04 29/12/2020 Avcb cvov, DPvUvix, 
m`i, jvjgwbinvU| 

01|  cÖavb AwZw_  t  Rbve †gvt Kvgiæ¾vgvb myRb 
                          Dct †Pqvig¨vb,m`i, jvjgwbinvU| 
02|  Av‡jvPK      t Rbve †gvt Avãym mvjvg wkK`vi 
                          Dc-cwiPvjK,(At`vt) hye Dbœt 
Awa`ßi, jvjgwbinvU 
03| Av‡jvPK      t Rbve mvab Kygvi mvnv, 
                         Dct hye Dbœqb Kg©KZ©v, (At `vt)                   
                         m`i,jvjgwbinvU| 

17 08 25  

05 28/12/2020 Dc‡Rjv cwil` mfvKÿ, 
Avw`Zgvix, jvjt 

01|  cÖavb AwZw_ t Rbve gynv¤§` gbmyi DwÏb 
                         Dct wbe©vnx Awdmvi,Avw`Zgvix, 
jvjgwbinvU| 
02|  Av‡jvPK     t Rbve †gvt Avãym mvjvg wkK`vi 
                         Dc-cwiPvjK, (At `vt)hye DbœtAwat, 
jvjgwbinvU 
03| Av‡jvPK      t Rbve mvab Kygvi mvnv, 
                         Dct hye Dbœqb Kg©KZ©v, Avw`Zgvix, 
jvjgwbinvU 
 

13 12 25  

06 10/01/2021 wKkvgZ †f‡Uk¦i miKvix 
cÖv_wgK 
we`¨vjq,Avw`Zgvix, 
jvjgwbinvU| 

01|  cÖavb AwZw_t t Rbve †gvt Avãym mvjvg wkK`vi 
                           Dc-cwiPvjK(At`vt) hye Dbœt Awat, 
jvjt 
02|  Av‡jvPK      t  Rbve †gvt †ivKby¾vgvb  †ivKb 
                           ‡Pqvig¨vb, fv`vB, BDwbqb cwil`, 
                           Avw`Zgvix, jvjgwbinvU| 
03| Av‡jvPK      t Rbve mvab Kygvi mvnv, 
                         Dct hye Dbœqb Kg©KZ©v,Avw`Zgvix, 

08 17 25  



jvjgwbinvU 
07 07/01/2021 myyh©gyLx †UKwbK¨vj GÛ 

we,Gg K‡jR, wkqvj 
LvIqv, KvjxMÄ, 
jvjgwbinvU| 

01|  cÖavb AwZw_t t Rbve †gvt Avãym mvjvg wkK`vi 
                      Dc-cwiPvjK (At`vt) hye Dbœt Awa`ßi, 
jvjgwbinvU 
02|  Av‡jvPK t  Rbve mvab Kygvi mvnv, 
                      Dct hye Dbœqb Kg©KZ©v, (At `vt) 
KvjxMÄ 
03| Av‡jvPK t  Rbve my‡i›`ªbv_ eg©v 
                     mnt Dct hye Dbœt Kg©KZ©v, KvjxMÄ, 
jvjgwbinvU | 

13 12 25  

08 11/01/2021 gvóvi cvov, ZzlfvÛvi,  
KvjxMÄ, jvjgwbinvU 

01|  cÖavb AwZw_t t Rbve †gvt Avãym mvjvg wkK`vi 
                          Dc-cwiPvjK (At`vt) hye Dbœt 
Awa`ßi, jvjgwbinvU| 
02|  Av‡jvPK     t Rbve †gvt byi Bmjvg 
                        ‡Pqvig¨vb, ZzlfvÛvi BD,wc,KvjxMÄ, 
jvjgwbinvU  
 03| Av‡jvPK     t Rbve mvab Kygvi mvnv, 
                         Dct hye Dbœqb Kg©KZ©v, (At `vt), 
KvjxMÄ, jvjgwbinvU 

12 13 25  

09 24/03/2021 AvivdvZ Rwjj miKvix 
cÖv_wgK we`¨vjq, 
mvwbqvRb, nvZxevÜv, 
jvjgwbinvU 

01|  cÖavb AwZw_ t Rbve ‡gvt Avãyj gwR` 
                         Dc-cwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, 
jvjgwbinvU| 
02| Av‡jvPK      t Rbve †gvt Avãym mvjvg wkK`vi 
                         mnt cwiPvjK I Dct hye Dbœqb 
Kg©KZ©v (At `vt)                                     
                          hye Dbœqb 
Awa`ßi,nvZxevÜv,jvjgwbinvU 
03| Av‡jvPK      t Rbve †gvt Avãyj Mdzi 
                          ‡Pqvig¨vb,mvwbqvRvb BDwbqb 
cwil`,mvwbqvRvb, 
                          nvZxevÜv, jvjgwbinvU| 

16 09 25  

10 25/03/2021 nvweeyi ingvb D”P 
we`¨vjq, mwbqvRb, 
nvZxevÜv,jvjt 

01|  cÖavb AwZw_ t Rbve ‡gvt Avãyj gwR` 
                         Dc-cwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, 
jvjgwbinvU  
02| Av‡jvPK      t  Rbve †gvt Avãym mvjvg wkK`vi 
                         mnt cwiPvjK I Dc‡Rjv hye Dbœqb 
Kg©KZ©v (At `vt)                                     
                          hye Dbœqb 
Awa`ßi,nvZxevÜv,jvjgwbinvU 
03| Av‡jvPK      t Rbve †gvt Avãyj Mdzi 
                         ‡Pqvig¨vb,mvwbqvRvb BDwbqb cwil`, 
mvwbqvRvb,  
                          nvZxevÜv, jvjgwbinvU|  
 
 
 
 

17 08 25  

11 23/03/2021 RgMÖvg miKvix cÖv_wgK 
we`¨vjq, evDov, 
cvUMÖvg, jvjgwbinvU| 

01|  cÖavb AwZw_ t Rbve ‡gvt Avãyj gwR` 
                         Dc-cwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, 
jvjgwbinvU | 
02| Av‡jvPK      t Rbve †gvt Avãym mvjvg wkK`vi 
                         mnt cwiPvjK I Dc‡Rjv hye Dbœqb 
Kg©KZ©v (At`vt)                                     
                          hye Dbœqb 

14 11 25  



Awa`ßi,cvUMÖvg,jvjgwbinvU 
 

12 24/03/2021 evDov cvewjK ¯‹zj, 
evDov, cvUMÖvg, 
jvjgwbinvU|  

01|  cÖavb AwZw_ t Rbve ‡gvt ‡gvZvnvi †nv‡mb 
                         gvbbxq msm` m`m¨ -1, jvjgwbinvU| 
02| Av‡jvPK      t Rbve ‡gvt Avãyj gwR` 
                         Dc-cwiPvjK, hye Dbœqb Awat, 
jvjgwbinvU 
03|  Av‡jvPK     t Rbve †gvt Avãym mvjvg wkK`vi 
                         mnt cwiPvjK I Dct hye Dbœt Kg©t 
(At`vt)                                     
                          hye Dbœqb 
Awa`ßi,cvUMÖvg,jvjgwbinvU 

15 10 25  
 
 
 

 
 

০৭। নীলফামারী চুিান্ত 

ক্রোঃ

নং 

সভা 

আচয়াজচনর 

তাবরখ 

সভা অনুষ্ঠাচনর স্থাচনর 

নাম জজলা/উপচজলা 

সভার প্রধান অবতবি ও আচলােকবৃচের নাম সভায় উপবস্থবতর সংখ্যা মন্তব্য 

পুরুষ মবহলা জমাট 

০১ ১৭-০১-২০২১ যুি প্রবিক্ষণ জকে 

হলরুম 

১. প্রধান  অবতবি- পুবলি  সুপার, নীলফামারী  

২.বিচিষ অবতবি-জিপুটি জকা-অবি বচনটর,যুি 

প্রবিক্ষণ     জকে,নীলফামারী । 

৩। সভাপবত- জমাোঃ আব্দুল ফারুক  

উপপবরোলক,যুি উন্নয়ন অবধিপ্তর,নীলফামারী । 

৪২ ১৮ ৬০ জন  

অত্র  জজলা 

কার্ বালচয়র মাধ্যচম 

প্রবত ব্যাচে ৬০ জন 

বহচসচি ০২টি ব্যাচে  

জমাট ১২০ জনচক 

জনসচেতনতামূলক 

প্রবিক্ষণ প্রিান করা 

হচয়চছ । 

অবজবত অগ্রগবতর 

িতকরা হার 

১০০% 
০২ ২৪-০২-২০২১ যুি প্রবিক্ষণ জকে 

হলরুম 

১. প্রধান  অবতবি- জমাোঃ বিলগীর আলম 

উপপবরোলক,যুি উন্নয়ন অবধিপ্তর,নীলফামারী  

২.বিচিষ অবতবি-জমাোঃ িামসুল ইসলাম,সহকারী 

পবরোলক,যুি উন্নয়ন অবধিপ্তর,নীলফামারী। 

৩। সভাপবত- জিপুটি জকা-অবি বচনটর,যুি প্রবিক্ষণ     

জকে,নীলফামারী । 

৪৫ ১৫ ৬০ জন 

০

৩ 

০৫-০১-২০২১ জিাগাবছ সরোঃ প্রাোঃ 

বিদ্যাোঃ 

টুপামারী,সির 

১. প্রধান  অবতবি- জমাোঃ আব্দুল ফারুক 

উপপবরোলক,যুি উন্নয়ন অবধিপ্তর,নীলফামারী ।  

২.বিচিষ অবতবি-জমাোঃ জমাসাচিক জহাচসন,প্রধান 

বিক্ষক,বকসামত সরকারী প্রািবমক বিদ্যালয় 

৩। সভাপবত- জমাোঃ িামসুল ইসলাম, সহকারী 

পবরোলক,যুি উন্নয়ন অবধিপ্তর, নীলফামারী । 

২৬ ১৪ ৪০জন  

০৪ ০৭-০৬-২০২১ উপচজলা পবরষি হলরুম ১. প্রধান  অবতবি- জমাোঃ বিলগীর আলম 

উপপবরোলক,যুি উন্নয়ন অবধিপ্তর,নীলফামারী  

২.বিচিষ অবতবি-উপচজলা বনি বাহী 

অবফসার,সির,নীলফামারী  

৩। সভাপবত- জমাোঃ িামসুল ইসলাম, সহকারী 

পবরোলক,যুি উন্নয়ন অবধিপ্তর, নীলফামারী । 

৩২ ০৮ ৪০জন  



০৫ ০৪-১১-২০২০ উপচজলা পবরষি হলরুম 

সসয়িপুর,নীলফামারী । 

১. প্রধান  অবতবি- জমাোঃ আব্দুল ফারুক 

উপপবরোলক,যুি উন্নয়ন অবধিপ্তর,নীলফামারী ।  

২.বিচিষ অবতবি-অবতবি-জমাোঃ জমাসাচিক 

জহাচসন,প্রধান বিক্ষক,বকসামত সরকারী প্রািবমক 

বিদ্যালয় 

৩। সভাপবত- জমাোঃ হাসান আলী  

উপচজলা যুি উন্নয়ন কমকতবা,,যুি উন্নয়ন অবধিপ্তর, 

সসয়িপুর,নীলফামারী । 

২৫ ১৫ ৪০ জন  

০

৬ 

০৮-০৬-২০২১ উপচজলা পবরষি হলরুম 

সসয়িপুর,নীলফামারী । 

১. প্রধান  অবতবি- জমাোঃ বিলগীর আলম 

উপপবরোলক,যুি উন্নয়ন অবধিপ্তর,নীলফামারী ।  

২.বিচিষ অবতবি-উপচজলাম বনি বাহী 

অবফসার,সসয়িপুর 

৩। সভাপবত- জমাোঃ হাসান আলী  

উপচজলা যুি উন্নয়ন কমকতবা,,যুি উন্নয়ন অবধিপ্তর, 

সসয়িপুর,নীলফামারী । 

৩২ ০৮ ৪০ জন  

০৭ ০৮-১১-২০২০ উপচজলা পবরষি হলরুম 

জিামার, নীলফামারী । 

১. প্রধান  অবতবি- উপচজলাম বনি বাহী অবফসার, 

জিামার 

২.বিচিষ অবতবি-জমাোঃ আব্দুল ফারুক 

উপপবরোলক,যুি উন্নয়ন অবধিপ্তর,নীলফামারী ।  

৩। সভাপবত- উপচজলা যুি উন্নয়ন কমকতবা,(অোঃ 

িাোঃ) 

জিামার,নীলফামারী। 

২৫ ১৫ ৪০ জন  

০৮ ১৮-০৩-২০২১ উপচজলা পবরষি 

হলরুম,জিামার 

১. প্রধান  অবতবি- জমাোঃ বিলগীর আলম 

উপপবরোলক,যুি উন্নয়ন অবধিপ্তর,নীলফামারী  

২.বিচিষ অবতবি-স্বাস্থ ও পবরিার পবরকল্পনা 

অবফসার,জিামার,নীলফামারী। 

৩। সভাপবত- উপচজলা যুি উন্নয়ন কমকতবা,(অোঃ 

িাোঃ) 

জিামার,নীলফামারী। 

২৩ ১৭ ৪০জন  

০৯ ১২-১১-২০২০ উপচজলা পবরষি হলরুম 

বিমলা, নীলফামারী । 

১. প্রধান  অবতবি- উপচজলাম বনি বাহী অবফসার, 

বিমলা 

২.বিচিষ অবতবি-অবতবি-জমাোঃ আব্দুল ফারুক 

উপপবরোলক,যুি উন্নয়ন অবধিপ্তর,নীলফামারী । 

৩। সভাপবত- উপচজলা যুি উন্নয়ন কমকতবা (অোঃ 

িাোঃ) 

বিমলা,নীলফামারী । 

৩২ ০৮ ৪০ জন  

১০ ০১-০৩-২০২১ উপচজলা পবরষি হলরুম 

বিমলা,নীলফামারী । 

১. প্রধান  অবতবি- জেয়ারম্যান,উপচজলা 

পবরষি,বিমলা 

২.বিচিষ অবতবি-উপচজলাম বনি বাহী অবফসার, 

বিমলা 

৩। সভাপবত- জমাোঃ বিলগীর আলম,  উপপবরোলক  

যুি উন্নয়ন অবধিপ্তর, ,নীলফামারী । 

২৫ ১৫ ৪০ জন  

১১ ১৬-১১-২০২০ উপচজলা পবরষি হলরুম 

জলঢাকা, নীলফামারী । 

১. প্রধান  অবতবি- উপচজলাম বনি বাহী অবফসার, 

জলঢাকা 

২.বিচিষ অবতবি-জমাোঃ আব্দুল ফারুক 

উপপবরোলক,যুি উন্নয়ন অবধিপ্তর,নীলফামারী ।  

৩। সভাপবত- উপচজলা যুি উন্নয়ন কমকতবা, 

জলঢাকা,নীলফামারী। 

২৮ ১২ ৪০জন  

১২ ৩০-০৩-২০২১ উপচজলা পবরষি 

হলরুম,জলঢাকা 

১. প্রধান  অবতবি- উপচজলাম বনি বাহী অবফসার, 

জলঢাকা 

২.বিচিষ অবতবি-জমাোঃ বিলগীর আলম,  

৩২ ০৮ ৪০জন  



উপপবরোলক  

যুি উন্নয়ন অবধিপ্তর, ,নীলফামারী । 

৩। সভাপবত- উপচজলা যুি উন্নয়ন 

কমকতবা,জলঢাকা নীলফামারী। 

১৩ ১২-১১-২০২০ উপচজলা পবরষি হলরুম 

বকচিারগঞ্জ, নীলফামারী 

। 

১. প্রধান  অবতবি- উপচজলাম বনি বাহী অবফসার, 

বকচিারগঞ্জ 

২.বিচিষ অবতবি-অবতবি-জমাোঃ আব্দুল ফারুক 

উপপবরোলক,যুি উন্নয়ন অবধিপ্তর,নীলফামারী । 

৩। সভাপবত- উপচজলা যুি উন্নয়ন কমকতবা  

বকচিারগঞ্জ,নীলফামারী । 

৩৩ ০৭ ৪০ জন  

১৪ ০৩-০৬-২০২১ উপচজলা পবরষি হলরুম 

বকচিারগঞ্জ, নীলফামারী 

। 

১. প্রধান  অবতবি- জমাোঃ বিলগীর আলম,  

উপপবরোলক 

যুি উন্নয়ন অবধিপ্তর,নীলফামারী । 

২.বিচিষ অবতবি-উপচজলাম বনি বাহী অবফসার, 

বকচিারগঞ্জ 

৩। সভাপবত- উপচজলা যুি উন্নয়ন 

কমকতবা,বকচিারগঞ্জ, ,নীলফামারী । 

২৮ ১২ ৪০ জন  
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০৮। পঞ্চগি। 

 
 


