
জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান প্রমানক,ময়মনসসিংহ সিভাগ 

জজলা সিংখ্যা-০৪ 
০১।  ময়মনস িংহ জেলা, চুড়ান্ত 

 

ক্রঃ 

নিং 

 ভা আয়য়ােয়নর 

তাসরখ 

 ভা অনুষ্ঠায়নর স্থায়নর 

নাম,জেলা/উপয়েলা 

 ভার প্রধান অসতসি ও আয়লাচকবৃয়ের নাম  ভার উপসস্থসতর 

 িংখ্যা 

মন্তব্য 

পুরুষ মসহ

লা 

জমা

ট 

 

১ ০৯/১২/২০২০ 

সরঃ 

যুব উন্নয়ন অসধদপ্তর, 

ময়মনস িংহ এর  য়েলন 

কক্ষ 

প্রধান অসতসিঃেনাব  সনরঞ্জন জদবনাি 

,অসিসরক্ত  সচব, অসিসরক্ত সবভাগীয় 

কসমশনার ( াসব িক),ময়মনস িংহ সবভাগ 

,ময়মনস িংহ। 

আয়লাচকঃ েনাব জমাঃ হাসিজুর 

রহমান,পসরচালক,মাদক দ্রব্য সনয়ন্ত্রন 

অসধদপ্তর, ময়মনস িংহ সবভাগ ,ময়মনস িংহ। 

৩৬ ২৪ ৬০  

২ ২৩/০৩/২০২০ 

সরঃ 

যুব উন্নয়ন অসধদপ্তর, 

ময়মনস িংহ এর  য়েলন 

কক্ষ 

প্রধান অসতসিঃেনাব জমাহােদ শাহোহান 

সময়া,অসতসরক্ত পুসলশ সুপার,ময়মনস িংহ। 

আয়লাচকঃ েনাব জমাহােদ মসতউর 

রহমান,জকা-অসড িয়নটর,যুব প্রসশক্ষণ জকন্দ্র,  

যুব উন্নয়ন অসধদপ্তর,ময়মনস িংহ। 

৩২ ২৮ ৬০  

৩ ২৮/১২/২০২০ 

সরঃ 

অন্যসচত্র যুব উন্নয়ন 

পসরষদ, দর 

,ময়মনস িংহ। 

জমাঃ  াইফুল ই লাম,উপয়েলা সনব িাহী 

কম িকতিা, দর , ময়মনস িংহ। 

খ) নুরুজ্জামান জচৌধুসর,  হকারী 

পসরচালক,যুব উন্নয়ন 

অসধদপ্তর,ময়মনস িংহ। 

গ) আবু আহ ান জমাঃ জরোউল হক 

,উপয়েলা যুব উন্নয়ন কম িকতিা 

১৭ ২৩ ৪০  

৪ ২৩/৩/২০২১ 

সরঃ 

েনয় বা িাউয়েশন, 

  দর ,ময়মনস িংহ। 

জমাঃ  াইফুল ই লাম,উপয়েলা সনব িাহী 

কম িকতিা, দর , ময়মনস িংহ। 

খ) জমাঃ জরাকন উসিন ভূঞা, উপ 

পসরচালক, যুব উন্নয়ন 

অসধদপ্তর,ময়মনস িংহ। 

গ) জরয়বকা সুলতানা, সনব িাহী পসরচালক, 

অন্যসচত্র যুব উন্নয়ন পসরষদ, দর 

,ময়মনস িংহ। 

১৮ ২২ ৪০  

 

 

 

 

৫ ৩১/১২/২০২০

সরঃ 

আয়লাসকত যুব নারী 

উন্নয়ন  িংস্থা, নেীবাড়ী 

মুক্তাগাছা,ময়মনস িংহ। 

প্রধান অসতসিঃ িারোনা পারভীন, উপ 

পসরচালক, যুব উন্নয়ন 

অসধদপ্তর,ময়মনস িংহ। 

সবয়শষ অসিসতঃ আব্দুল্লাহ আল মনসুর, 

উপয়েলা সনব িাহী কম িকতিা,মুক্তাগাছা , 

ময়মনস িংহ। 

০ ৪০ ৪০  

 

 

 

 

 



আয়লাকচকবুেঃ জমাঃ শসিকুল ই লাম 

আকে,উপয়েলা  মবায় অসি ার, 

মুক্তাগাছা , ময়মনস িংহ। 

৬  

১৫/০৬/২০২১ 

 

 

 

 

সবআরসডসব হল রুম 

মুক্তাগাছা,ময়মনস িংহ। 

প্রধান অসতসিঃ জমাঃ জরাকন উসিন 

ভূঞা,উপ পসরচালক,যুব উন্নয়ন 

অসধদপ্তর,ময়মনস িংহ। 

সবয়শষ অসতসিঃ জমাঃ আবু তালহা, 

উপয়েলা পল্লী উন্নয়ন কম িকতিা,মুক্তাগাছা। 

উপয়েলা যুব উন্নয়ন কম িকতিা ময়মনস িংহ। 

 

৫ ৩৫ ৪০  

৭ ২৮/১২/২০২ সরঃ ই লাসমক িাউয়েশন 

হলরুম,ফুলবাড়ীয়া, 

ময়মনস িংহ। 

প্রধান অসতসিঃ জমাঃ আশরাফুল সছসিক, 

উপয়েলা সনব িাহী অসি ার 

ফুলবাড়ীয়া,ময়মনস িংহ। 

আয়লাচকবৃদেঃ জমাঃ আশরাফুর সছসিক , 

উপয়েলা সনব িাহী অসি ার 

ফুলবাড়ীয়া,ময়মনস িংহ। 

জমাঃ আসেজুর রহমান, অসি ার উন-চােি, 

ফূলবাড়ীয়া িানা, ময়মনস িংহ। 

২১ ৪ ২৫  

৮ ৩১/৩/২১ সরঃ অসি া  ক্লাব, 

ফুলবাড়ীয়া, ময়মনস িংহ। 

প্রধান অসতসিঃ জমাঃ আশরাফুল সছসিক, 

উপয়েলা সনব িাহী অসি ার 

ফুলবাড়ীয়া,ময়মনস িংহ। 

আয়লাচকবৃদেঃ জমাঃ আশরাফুর সছসিক , 

উপয়েলা সনব িাহী অসি ার 

ফুলবাড়ীয়া,ময়মনস িংহ। 

ডাঃ সবধান চন্দ্র জদবনাি, উপয়েলা স্বাস্থয ও 

পসরবার পসরকল্পনা কমকতিা, 

ফুলবাড়ীয়া,ময়মনস িংহ। 

১৮ ৭ ২৫  

৯ ৩০/১২/২০২০ 

সরঃ 

ই লাসমক িাউয়েশন হল 

রুম,সত্রশাল,ময়মনস িংহ। 

উপয়েলা সনব িাহী অসি ার ,সত্রশাল, 

ময়মনস িংহ। 

জচয়ারম্যান, ইউসনয়ন পসরষদ, 

বাসলপাড়া,সত্রশাল। 

 

৯ ৬ ১৫  

১০ ২২/০২/২০২১ 

সরঃ 

ই লাসমক িাউয়েশন হল 

রুম,সত্রশাল,ময়মনস িংহ। 

জচয়ারম্যান, উপয়েলা 

পসরষদ,সত্রশাল,ময়মনস িংহ। 

উপয়েলা সনব িাহী অসি ার ,সত্রশাল, 

ময়মনস িংহ। 

 

১১ ৪ ১৫  



১১ ২৪/১২/২০২০ 

সরঃ 

সূয বািংলা যুব উন্নয়ন 

 িংস্থা কায িালয়, 

হাসেরবাোর, ভালুকা, 

ময়মনস িংহ। 

প্রধান অসতসিঃ ডাঃএ,জক,এম জমেবাহ 

উসিন কাইয়ুম, জময়র, ভালুকা, জপৌর ভা। 

সবয়শষ অসতসিঃ েনাব জমাঃ আকরাম 

জহায় ন, জচয়ারম্যান, ৭নিং মুসল্লকবাড়ী 

ইউসনয়ন পসরষদ, ভালূকা,ময়মনস িংহ। 

েনাব ডাঃ এম এ আউয়াল তালুকদার, 

উপয়েলা প্রাণী  ম্পদ অসি ার,  

২০ ৫ ২৫  

১২ ২৪/৩/২০২১ সরঃ উপয়েলা পসরষদ হল রুম, 

ভালুকা, ময়মনস িংহ। 

েনাব জমাঃ জরাকন উসিন ভূঞা, উপ-

পসরচালক, যুব উন্নয়ন অসধদপ্তর, 

ময়মনস িংহ। 

েনাব ডাঃ এম এ আউয়াল তালুকদার, 

উপয়েলা প্রাণী  ম্পদ অসি ার, ভালুকা, 

ময়মনস িংহ। 

েনাব জমাঃ নঈম উসিন, উপয়েলা  যুব 

উন্নয়ন কর্ম িকতিা, যুব উন্নয়ন অসধদপ্তর, 

ভালুকা ,ময়মনস িংহ। 

 

 ২৫ ২৫  

১৩ ১৫/০২/২০২১ 

সরঃ 

দসক্ষণ ঘাগড়া জ ানাসময়া 

 রকারী প্রািসমক 

সবদ্যালয়, গিরগাঁও, 

ময়মনস িংহ। 

েনাব জমাঃ জরাকন উসিন ভূঞা, উপ-

পসরচালক, যুব উন্নয়ন অসধদপ্তর, 

ময়মনস িংহ। 

আয়লাচক েনাব জমাঃ শামছুল আলম 

জখাকন, ইউসপ, জচয়ারম্যান, গিরগাঁও ও 

উপয়েলা যুব উন্নয়ন কর্ম িকতিা। 

৩৫ ৫ ৪০  

১৪ ২২/৩/২০২১ সরঃ োয়লশ্বর  প্তসশ জকসে 

স্কুল,গিরগাঁও, 

ময়মনস িংহ। 

েনাব জমাঃ জরাকন উসিন ভূঞা, উপ-

পসরচালক, যুব উন্নয়ন অসধদপ্তর, 

ময়মনস িংহ। 

আয়লাচক েনাব জহা য়ন োহান, ইউসপ 

জমম্বার, গিরগাঁও ও উপয়েলা যুব উন্নয়ন 

কর্ম িকতিা। 

 

৩ ৩৭ ৪০  

১৫ ১৪/৩/২০২১ সরঃ উপয়েলা পসরষদ হল রুম, 

নাোইল,ময়মনস িংহ। 

েনাব জমাঃ জরাকন উসিন ভূঞা, উপ-

পসরচালক, যুব উন্নয়ন অসধদপ্তর, 

ময়মনস িংহ। 

েনাব জমাঃ এরশাদ উসিন,উপয়েলা সনব িাহী 

অসি ার, নাোইল। 

১৬ ৯ ২৫  

 

 

১৬ ৩০/৬/২০২১ উপয়েলা পসরষদ হল রুম, 

নাোইল,ময়মনস িংহ। 

েনাব, জমাঃ আবুল মনসুর, উপয়েলা সনব িাহী 

কম িকতিা, নাোইল ময়মনস িংহ। 

েনাব, মাহমুদুল রশীদ, উপয়েলা স্বাস্থয 

কম িকতিা, 

    

 

 

 

 

 



১৭ ৩১/১২/২০২০ 

সরঃ 

উপয়েলা পসরষদ, 

ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনস িংহ। 

উপয়েলা সনব িাহী অসি ার, ঈশ্বরগঞ্জ, 

ময়মনস িংহ। 

উপয়েলা  মােয় বা অসি ার, ঈশ্বরগঞ্জ, 

ময়মনস িংহ। 

১৫ ১০ ২৫  

 

 

১৮ ২৭/০৫/২০২১ 

সরঃ 

উপয়েলা পসরষদ, 

ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনস িংহ। 

েনাব জমাঃ জরাকন উসিন ভূঞা, উপ-

পসরচালক, যুব উন্নয়ন অসধদপ্তর, 

ময়মনস িংহ। 

উপয়েলা সনব িাহী অসি ার, ঈশ্বরগঞ্জ, 

ময়মনস িংহ। 

১৩ ১২ ২৫  

 

 

১৯ ২৯/১২/২০২০ 

সরঃ 

মসহলা অসধদপ্তয়রর  

হল রুম, জগৌরীপুর, 

ময়মনস িংহ। 

প্রধান অসতসিঃ  েনাব হা ান মারুি, 

উপয়েলা সনব িাহী অসি ার, 

জগৌরীপুর।আয়লাচকবৃেঃ েনাব কামাল 

জহায় ন, উপয়েলা পসরবার পসরকল্পনা 

কর্ম িকতিা, ও জ ায়হল রানা, উপয়েলা ভাই  

জচয়ারম্যান, উপয়েলা পসরষদ, জগৌরীপুর, 

ময়মনস িংহ। 

১৮ ২২ ৪০  

২০ ২৪/৩/২০২১ সরঃ মসহলা অসধদপ্তয়রর  

হল রুম, জগৌরীপুর, 

ময়মনস িংহ। 

প্রধান অসতসিঃ েনাব জমাঃ জমািাজ্জল 

জহায় ন খান, জচয়ারম্যান, উপয়েলা পসরষদ, 

জগৌরীপুর। আয়লাচকবৃেঃ েনাব হা ান 

মারুি, উপয়েলা সনব িাহী অসি ার, 

জগৌরীপুর, এবিং েনাব সবপ্লব  রকার, 

উপয়েলা খাদ্য সনয়ন্ত্রক ও সুলতানা আকে, 

উপয়েলা মসহলা সবষয়ক কর্ম িকতিা, 

জগৌরীপুর, ময়মনস িংহ। 

১৬ ২৪ ৪০  

 

 

 

 

২১ ০২/০৬/২০২১ 

সরঃ 

উপয়েলা পসরষদ হল রুম 

উপয়েলা –জধাবাউড়া 

জেলা – ময়মনস িংহ। 

১। েনাব রাসিকুজ্জামান  

    উপয়েলা সনব িাহী অসি ার। 

২।খান জমাঃ হুমায়ূন কসবর,  হকারী 

উপয়েলা মৎস্য কম িকতিা। 

৩।পসণমা কসবরাে,উপয়েলা মসহলা সবষয়ক 

কম িকতিা 

১৭ ১৩ ৩০  

 

 

 

২২ ১৩/০৬/২০২১ 

সরঃ 

উপয়েলা পসরষদ হল রুম 

উপয়েলা –জধাবাউড়া 

জেলা – ময়মনস িংহ। 

১। েনাব রাসিকুজ্জামান  

    উপয়েলা সনব িাহী অসি ার। 

২।জমাঃ  াইফুল ই লাম, ,উপয়েলা প্রাণী 

 ম্পদ কম িকতিা। 

৩। পসণমা কসবরাে,উপয়েলা মসহলা 

সবষয়ক কম িকতিা 

১২ ১৮ ৩০  

 

 

 

২৩ ২৯/১২/২০২০ 

সরঃ 

উপয়েলা পসরষদ হল রুম, 

হালুয়াঘাট, ময়মনস িংহ। 

প্রধান অসতসিঃ েনাব জমাঃ মাহমুদুল হক 

 ায়য়ম, জচয়ারম্যান, উপয়েলা পসরষদ, 

হালুয়াঘাট, ময়মনস িংহ। 

েনাব, জমাঃ জরোউল কসরম, উপয়েলা 

সনব িাহী অসি ার, হালুয়াঘাট, ময়মনস িংহ। 

এবিং বীর মুসক্তয়যাদ্ধা েনাব, জমাঃ কসবরুল 

৩৪ ৬ ৪০  

 

 



ই লাম জবগ,  ভাপসত। 

২৪ ০৪/০৪/২১ সরঃ গাবখালী উচ্চ 

সবদ্যালয়,হালুয়াঘাট 

প্রধান অসতসিঃ জমাঃ জরাকন উসিন 

ভূঞা,উপ পসরচালক,যুব উন্নয়ন অসধদপ্তর, 

ময়মনস িংহ। 

সবয়শষ অসতসিঃ জমাঃ জরোউল কসরম,ইউ. 

এন. ও,হালুয়াঘাট 

২৫ ১৫ ৪০  

 

 

 

 

 

২৫ ৩১/৩/২০২১ 

সরঃ 

উপয়েলা পসরষদ হল রুম, 

ফুলপুর, ময়মনস িংহ। 

উপয়েলা জচয়ারম্যান, ফুলপুর, ময়মনস িংহ। 

উপয়েলা সনব িাহী অসি ার, ফূলপুর, 

ময়মনস িংহ। 

৩১ ১১ ৪২  

 

 

২৬ ০৩/০৬/২১ উপয়েলা পসরষদ হল রুম, 

ফুলপুর, ময়মনস িংহ। 

উপয়েলা জচয়ারম্যান, ফুলপুর, ময়মনস িংহ। 

উপয়েলা সনব িাহী অসি ার, ফূলপুর, 

ময়মনস িংহ। 

২৫ ১৫ ৪০  

 

 

২৭ ৩০/১২/২০২০ 

সরঃ 

উপয়েলা পসরষদ হলরুম, 

তারাকাো, ময়মনস িংহ। 

 ভাপসতঃ েনাব, োন্নাতুল জিরয়দৌ , 

উপয়েলা সনব িাহী অসি ার, তারাকাো, 

ময়মনস িংহ। 

েনাব িারোনা পারভীন, উপ পসরচালক, 

যুব উন্নয়ন অসধদপ্তর, ময়মনস িংহ। 

েনাব নেরুল ই লাম নয়ন, ভাই  

জচয়ারম্যান,উপয়েলা পসরষদ, তারাকাো, 

ময়মনস িংহ। 

েনাব  ালমা আক্তার কাকন, মসহলা ভাই  

জচয়ারম্যান, তারাকাো ময়মনস িংহ। 

২০ ৫ ২৫  

২৮ ১৮/১/২০২১ সরঃ সডসেটাল স্কুল এে কয়লে, 

তারাকাো,ময়মনস িংহ। 

 ভাপসতঃ েনাব, োন্নাতুল জিরয়দৌ , 

উপয়েলা সনব িাহী অসি ার, তারাকাো, 

ময়মনস িংহ। 

েনাব নেরুল ই লাম নয়ন, ভাই  

জচয়ারম্যান,উপয়েলা পসরষদ, তারাকাো, 

ময়মনস িংহ। 

েনাব তায়রক হা ান স কত, জমসডকযাল 

অসি ার, ফুলপুর, ময়মনস িংহ। 

সবসশষ্ট  মােয় বক েনাব খাইরুজ্জামান 

খান, প্রসতষ্ঠাতা, সডসেটাল স্কুল এে কয়লে, 

তারাকাো, ময়মনস িংহ। 

২১ ৪ ২৫  
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০২। জজলার নামঃ জেরপুর।  

 
ক্রঃনিং সভা আচয়াজচনর 

তাসরখ্ 

সভা অনুষ্ঠাচনর স্থাচনর 

নাম জজলা/উপচজলা 

সভার প্রধান অসতসি ও আচলােকিৃচের নাম সভায় উপসস্থসতর সিংখ্যা মন্তিয 

পুরুষ মসহলা জমাট 

০১ ২৪/০৩/২০২১ সরঃ যুি ভিন 

ভাতোলা, জেরপুর। 

প্রধান অসতসিঃ 

জনাি জমাহাম্মদ সিল্লাল জহাচসন 

অসতসরক্ত পুসলে সুপার (প্রোসন) 

জেরপুর। 

আচলােকিৃেঃ 

০১। জনাি জমাঃ জজায়াচহর আলী সময়া 

উপ-পসরোলক, যুি উন্নয়ন অসধদপ্তর, জেরপুর। 

০২। জনাি জমাঃ জমাস্তাসিজুর রহমান 

সহকারী পসরোলক 

মাদক দ্রিয সনয়ন্ত্রণ অসধদপ্তর, জেরপুর। 

২৯ ৩১ ৬০  

০২ ০৮/০৬/২০২১ 

সরঃ 

যুি ভিন 

ভাতোলা, জেরপুর। 

প্রধান অসতসিঃ 

জনাি জমাহাম্মদ সিল্লাল জহাচসন 

অসতসরক্ত পুসলে সুপার (প্রোসন) 

জেরপুর। 

আচলােকিৃেঃ 

০১। জনাি জমাঃ জজায়াচহর আলী সময়া 

উপ-পসরোলক, যুি উন্নয়ন অসধদপ্তর, 

জেরপুর। 

০২। জনাি জমাঃ জমাস্তাসিজুর রহমান 

সহকারী পসরোলক 

মাদক দ্রিয সনয়ন্ত্রণ অসধদপ্তর, জেরপুর। 

২২ ৩৮ ৬০  

০৩ ১৮/১০/২০২০ জযাসগনীমুড়া, জেরপুর 

সদর, জেরপুর। 

উপচজলা সনিা ©হী অসিসার জনাি জমাহাম্মদ সিরুজ 

আল মামুন, উপ পসরোলক জনাি জমাঃ হারুন-

অর-রেীদ, উপচজলা যুি উন্নয়ন অসিসার জনাি 

জমাঃ হাসমদুর রহমান ও সহকারী উপচজলা যুি 

উন্নয়ন অসিসার জনাি জমাঃ আবু্দল হান্নান। 

১৪ ১১ ২৫  

০৪ ১০/১১/২০২০ েরচমাোসরয়া পাড়া, 

জেরপুর সদর, জেরপুর। 

উপচজলা সনিা ©হী অসিসার জনাি জমাহাম্মদ সিরুজ 

আল মামুন, উপ পসরোলক জনাি জমাঃ হারুন-

অর-রেীদ, উপচজলা যুি উন্নয়ন অসিসার জনাি 

জমাঃ হাসমদুর রহমান ও সহকারী উপচজলা যুি 

উন্নয়ন অসিসার জনাি জমাঃ আচনায়ার জহাচসন। 

০৬ ১৯ ২৫  

০৫ ২৭/১২/২০২০ জেিংগুসরয়া সরকারী 

প্রািসমক সিদযালয় 

সিনাইগাতী, জেরপুর। 

জনাি আবু্দল্লাচহল ওয়াচরজ নাইম, জেয়ারমযান, 

উপচজলা পসরষদ, সিনাইগাতী, জেরপুর। জনাি 

জমাঃ হারুন-অর-রেীদ, উপ পসরোলক, যুি উন্নয়ন 

১৭ ২৩ ৪০  



অসধদপ্তর, জেরপুর। জনাি এচকএম সরািত 

উসিন, সহকারী উপচজলা যুি উন্নয়ন অসিসার, 

সিনাইগাতী, জেরপুর। 

০৬ ৩১/১২/২০২০ খখ্লকুড়া সরকারী 

প্রািসমক সিদযালয় 

সিনাইগাতী, জেরপুর। 

জনাি রুচিল মাহমুদ, উপচজলা সনিা ©হী অসিসার 

সিনাইগাতী, জেরপুর। জেরপুর। জনাি জমাঃ হারুন-

অর-রেীদ, উপ পসরোলক, যুি উন্নয়ন অসধদপ্তর, 

জেরপুর। জনাি জমাঃ জতািাজ্জাল জহাচসন, 

সহকারী উপচজলা যুি উন্নয়ন অসিসার, 

সিনাইগাতী, জেরপুর। 

১৪ ২৬ ৪০  

০৭ ১৭/০২/২০২১ গড়কাো মসহলা 

আসলম মাদ্রাসা 

নাসলতািাড়ী, জেরপুর। 

জনাি জমাঃ জজায়াচহর আলী সময়া, উপ পসরোলক, 

যুি উন্নয়ন অসধদপ্তর, জেরপুর। সভাপসত জনাি 

জমাঃ রসিকুল ইসলাম, উপচজলা যুি উন্নয়ন 

অসিসার, নাসলতািাড়ী, জেরপুর। 

০০ ২৫ ২৫  

০৮ ২৫/০২/২০২১ গড়কাো মচেল 

সরকারী প্রািসমক 

সিদযালয়, নাসলতািাড়ী, 

জেরপুর। 

জনাি জমাঃ জজায়াচহর আলী সময়া, উপ পসরোলক, 

যুি উন্নয়ন অসধদপ্তর, জেরপুর। সভাপসত জনাি 

জমাঃ রসিকুল ইসলাম, উপচজলা যুি উন্নয়ন 

অসিসার, নাসলতািাড়ী, জেরপুর। 

০০ ২৫ ২৫  

০৯ ০৭/০৩/২০২১ নকলা, জেরপুর। জনাি জমাঃ জাসহদুর রহমান, উপচজলা সনিা ©হী 

অসিসার, নকলা, জেরপুর।  জনাি জমাঃ জজায়াচহর 

আলী সময়া, উপ পসরোলক, যুি উন্নয়ন অসধদপ্তর, 

জেরপুর ও জনাি জমাঃ মকিুল জহাচসন, উপচজলা 

যুি উন্নয়ন অসিসার, নকলা, জেরপুর। 

১৬ ০৯ ২৫  

১০ ২৭/০৩/২০২১ নকলা, জেরপুর। জনাি জমাঃ জজায়াচহর আলী সময়া, উপ পসরোলক, 

যুি উন্নয়ন অসধদপ্তর, জেরপুর ও জনাি জমাঃ 

মকিুল জহাচসন, উপচজলা যুি উন্নয়ন অসিসার, 

নকলা, জেরপুর ও জনাি জমাঃ মাহিুজুল আহসান, 

সহকারী উপঃ যুি উন্নয়ন অসিসার, নকলা, 

জেরপুর। 

১৩ ১২ ২৫  

১১ ২০/০৬/২০২১ শ্রীিরদী, জেরপুর প্রধান অসতসিঃ এ,সে, এম েসহদুলযাহ, উপচজলা 

জেয়ারমযান, শ্রীিরদী, জেরপুর। সভাপসতঃ জনাি 

সনলুিা আক্তার, উপচজলা সনিবাহী অসিসার, 

শ্রীিরদী, জেরপুর। জনাি সাইিুল ইসলাম, 

উপচজলা যুি উন্নয়ন কমবকতব া,শ্রীিরদী, জেরপুর। 

২০ ২০ ৪০  

১২ ২১/০৬/২১ শ্রীিরদী, জেরপুর। প্রধান অসতসিঃ জনাি জমাঃ জজায়াচহর আলী সময়া, 

উপ পসরোলক, যুি উন্নয়ন অসধদপ্তর, জেরপুর। 

সভাপসতঃ জনাি জমাঃ সাইিুল ইসলাম, উপচজলা 

যুি উন্নয়ন কমবকতব া, শ্রীিরদী, জেরপুর। 

২০ ২০ ৪০  

    171 259 430  

 
 
 

 

 



০৩।জেলার নাম-োমালপ ু্র। 
 

ক্রঃ 
নং 

সভা আয় ােয়নর 
তাররখ 

সভা অন ষ্ঠায়নর স্থায়নর 
নাম জেলা/উপয়েলা 

সভার প্রধান অরতরি ও আয়লাচকবয়ৃের নাম সভা  উপরস্থরতর সংখযা 
 

মন্তবয 

প রুষ মরিলা জমাট 

১। ২৭-০১-২০২১ য ব ভবয়নর সয়েলন 
কক্ষ 

১. প্রধান অরতরি-েনাব খেকার জমািােদ আব্দ ল্লাি 
আল মািম দ, প্রধান এরিরকউটিব অরিসার, জেলা 
পররষদ, োমালপ র।আয়লাচকবেৃ-েনাব জমাঃ আবদ ল 
বায়েদ, উপপররচালক, েনাব জমাঃ এনায় ত কররম, 
সিকারী পররচালক, েনাব জমাঃ ররিকুল ইসলাম 
শামীম, সিকারী পররচালক। 

         

৩৪ 

 

২৬ 

 

৬০ 

 

০২। ১০-০২-২০২১ য ব ভবয়নর সয়েলন 
কক্ষ 

১. প্রধান অরতরি-েনাব খেকার জমািােদ আব্দ ল্লাি 
আল মািম দ, প্রধান এরিরকউটিব অরিসার, জেলা 
পররষদ, োমালপ র, আয়লাচকবেৃ-েনাব জমাঃ আবদ ল 
বায়েদ, উপপররচালক, েনাব জমাঃ এনায় ত কররম, 
সিকারী পররচালক, েনাব জমাঃ ররিকুল ইসলাম 
শামীম, সিকারী পররচালক। 

৩২ ২৮ ৬০  

১। ১৫/১২/২০২০ উপয়েলা পররষদ িল 
রুম সররষাবাড়ী 

AvjnvR Wvt gyiv` nvmvb Gg.wc. gvbbxq cÖwZgš¿x,Z_¨ gš¿bvjq, MY-

cÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi, েনাব 
wknve DwÏb Avng`, Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, 

‡gvt Gbv‡qZ Kwig, DccwiPvjK (অরত: দা:), hye Dbœqb Awa`ßi, 

Rvgvjcyi। 
‡gvt iwdKzj Bmjvg kvgxg, mnKvix cwiPvjK, hye Dbœqb 
Awa`ßi,Rvgvjcyi, 
‡gvt Avãyjøvn Avj gvgyb, Dc‡Rjv K…wl Awdmvi, 
‡gvt Avwidzi ingvb, Dc‡Rjv mgvR‡mev Awdmvi, 

exi gyw³‡hvদ্ধা wMqvm DwÏb cvVvb, †Pqvig¨vb , Dc‡Rjv cwil`, 

mwilvevox 
exi gyw³‡hv`¦v jyrdi ingvb, 
‡gvt gvneyeyi ingvb, Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, mwilvevox, 
Rvgvjcyi| 

৩৩ ৭ ৪০  

০২। ২৩/৩/২০২১ উপয়েলা পররষদ িল 
রুম সররষাবাড়ী 

AvjnvR Wvt gyiv` nvmvb Gg.wc. gvbbxq cÖwZgš¿x,Z_¨ gš¿bvjq, MY-cÖRvZš¿x 

evsjv‡`k miKvi, েনাব 
wknve DwÏb Avng`, Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, েনাব 
‡gvt Gbv‡qZ Kwig, mnKvix cwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi,Rvgvjcyi, 
‡gvt iwdKzj Bmjvg kvgxg, mnKvix cwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi,Rvgvjcyi, 
‡gvt Avãyjøvn Avj gvgyb, Dc‡Rjv K…wl Awdmvi, 
‡gvt Avwidzi ingvb, Dc‡Rjv mgvR‡mev Awdmvi, 
exi gyw³‡hv ¦̀v wMqvm DwÏb cvVvb, †Pqvig¨vb , Dc‡Rjv cwil`, mwilvevox 
‡gvt Rûiæj Bmjvg gvwbK 
‡gvt gvneyeyi ingvb, Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, mwilvevox, Rvgvjcyi| 

৩৪ ৬ ৪০  

০১। 22/12/2020 ‡gjv›`n Dc‡Rjv প্রধান অরতরি 
Dc‡Rjv wbev©nx Awdmvi,‡gjv›`n,Rvgvjcyi। 

আয়লাচক বেৃঃ 
01.| fvBm†Pqvig¨vbcyiæl I gwnjv,Dc‡ wil`,‡gjv›`n,Rvgvjcyi। 

02. Awdmvi BbPvR©,‡gjv›`n,Rvgvjcyi। 

03. mnKvix Kwgkbvi, ‡gjv›`n,Rvgvjcyi। 

16 10 26  

০২। ২৪-০৬-২০২১ জমলােি উপয়েলা প্রধান অরতরি 
Dc‡Rjv wbev©nx Awdmvi,‡gjv›`n,Rvgvjcyi। 

আয়লাচক বেৃঃ 
01.| fvBm†Pqvig¨vbcyiæl I gwnjv,Dc‡Rjv 

cwil`,‡gjv›`n,Rvgvjcyi। 

02. Awdmvi BbPvR©,‡gjv›`n, Rvgvjcyi। 

03. mnKvix Kwgkbvi, ‡gjv›`n, Rvgvjcyi। 

24 6 30  

০১। ৮-৬-২০২১ রব, আর রি রব িল 
রুম, জদও ানগঞ্জ, 

োমালপ র। 
 

প্রধান অরতরি : েনাব জমা: আবদ ল বায়েদ, 
উপপররচালক, য ব উন্ন ন অরধদপ্তর, োমালপ র। 
রবয়শষ অরতরি : েনাব জমা: এনায় ত কররম, সিকারী 
পররচালক, য ব উন্ন ন অরধদপ্তর, োমালপ র। 
সভাপরত : েনাব জমা: মািি ে ল িক, উপয়েলা য ব 
উন্ন ন কমমকতম া, জদও ানগঞ্জ, োমালপ র। 

22 8 30 অন ষ্ঠান ি রন 

০২। ১৪-০৬-২০২১ জদও ানগঞ্জ উপয়েলা প্রধান অরতরি : েনাব জমা: আবদ ল বায়েদ, 
উপপররচালক, য ব উন্ন ন অরধদপ্তর, োমালপ র। 

২৬ ৯ ৩৫  



রবয়শষ অরতরি : েনাব জমা: ররিকুল ইসলাম শামীম, 
সিকারী পররচালক, য ব উন্ন ন অরধদপ্তর, োমালপ র। 
সভাপরত : েনাব জমা: মািি ে ল িক, উপয়েলা য ব 
উন্ন ন কমমকতম া, জদও ানগঞ্জ, োমালপ র। 

০১। 11-01-2021 we,Avi,wW,we nj iæg 
Rvgvjcyi m`i, 

Rvgvjcyi| 

প্রধান অরতরিঃ 
01|Rbve †gvt Gbv‡qZ Kwig 

Dc-cwiPvjK(অঃদাঃ)  hye Dbœqb Awa`ßi, Rvgvjcyi| 

আয়লাচকবেৃঃ 
01| Rbve †gvt iwdKzj Bmjvg kvgxg, mnKvix cwiPvjK, hye Dbœqb 
Awa`ßi, Rvgvjcyi|  
02| Rbve †gvt mvBdzj Bmjvg Lvb, Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, 
m`i, Rvgvjcyi|  
03| Rbve †gvt †Lvi‡k` Avjg, mfvcwZ, ZviKv msN, Rvgvjcyi 
m`i, Rvgvjcyi|  

04  21 25   

০২। ২২-০৬-২০২১ we,Avi,wW,we nj iæg 
Rvgvjcyi m`i, 

Rvgvjcyi| 

প্রধান অরতরিঃ 
01|Rbve †gvt আবদ ল বায়েধ 
Dc-cwiPvjক,  hye Dbœqb Awa`ßi, Rvgvjcyi| 

আয়লাচকবেৃঃ 
0২| Rbve †gvt এনায় ত কররম, সিকারী পররচালক, য ব 
উন্ন ন অরধদপ্তর, োমালপ র। 
 

০৩। েনাব iwdKzj Bmjvg kvgxg, mnKvix cwiPvjK, hye Dbœqb 

Awa`ßi, Rvgvjcyi|  

0৪| Rbve †gvt mvBdzj Bmjvg Lvb, Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, 

m`i, Rvgvjcyi|  

0৫| Rbve জমািােদ আব্দ ল িাই, সিকারী উপয়েলা য ব 
উন্ন ন কমমকতম া, সদর, োমালপ র। 

০৪  ২১  ২৫   

০১। 29/12/2020 Dc‡Rjv cwil` njiæg 
Bmjvgcyi,Rvgvjcyi 
 
 

 

           cÖavb AwZw_t 

01| Rbve,Gm Gg gvRnviæj Bmjvম 
      Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, Bmjvgcyi, Rvgvjcyi | 
       Av‡jvPKe„›` t- 
 01| †gvt iwdKzj Bmjvg kvgxg 
        mnKvix cwiPvjK,hye Dbœqb  
        Awa`ßi,Rvgvjcyi|  
02|  †gvt iæKzby¾vgvb 
       mnKvix Kwgkbvi (f~wg) 
       Bmjvgcyi,Rvgvjcyi | 
 03| †gvt Qv‡bvqvi †nv‡mb 
        Dc‡Rjv cÖvYx m¤ú` Kg©KZ©v        Bmjvgcyi,Rvgvjcyi | 
04|  †gvt QvBdzj Bmjvg 
       Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v       Bmjvgcyi,Rvgvjcyi |                

১৯ ৬ ২৫  

০২। ০৬-৬-২০২১ রব, আর রি,রব 
িলরুম, ইসলামপ র, 
োমালপ র। 

           cÖavb AwZw_t 

01| Rbve,Gm Gg gvRnviæj Bmjvম 
      Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, Bmjvgcyi, Rvgvjcyi | 
       Av‡jvPKe„›` t- 

 ০২। েনাব জমা: আবদ ল বায়েদ, উপপররচালক, য ব 
উন্ন ন অরধদপ্তর, োমালপ র। 
০৩। েনাব জমা: সাইি ল ইসলাম, উপয়েলা য ব উন্ন ন 
কমমকতম া, ইসলামপ র, োমালপ র। 

২০  ০৫  ২৫   

০১। 18/03/2021 cjøx Kj¨vণ ms ’̄vi Kvh©vjq, 

Av`viwfUv, gv`viMÄ, 
Rvgvjcyi | 

প্রধান অরতরি Rbve জমা: Ave`yj ev‡Q`, Dccwরচালক , hye Dbœqb 

Awa`ßi, Rvgvjci I  
‡gvt iwdKzj Bmjvg Bidvb,cÖfvlK (g¨v‡bR‡g›U), wgR©v Avhg wek^ we`¨vjq 

K‡jR,I †Mvjvg RvKvwiqv, †Pqvig¨vb, cjøxKj¨vণ ms ’̄v gv`viMÄ, Rvgvjcyi । 

30  04  34   

০২। ২৭-০৫-২০২১ িাইভস্টার য ব কলযাণ 
সংস্থার কাযমাল , 
শযামগঞ্জ, কালীবাড়ী 
রসধ লী, মাদারগঞ্জ, 

োমালপ র। 

প্রধান অরতরি :  
০১। েনাব জমা: মািব ব র রিমান রমরন, জচ ারমযান, ০৭ নং 
রসধ লী ইউরন ন 
০২। েনাব এস, এম আরমন র রশীদ, প্রধান রশক্ষক, কালীবাড়ী 
উচ্চ রবদযাল , মাদারগঞ্জ, োমালপ র। 

৩০  ০৪  ৩৪   

০১। ০৭-১২-২০২০ উপয়েলা পররষদ িল 
রুম, বকশীগঞ্জ, 
োমালপ র। 

প্রধান অরতরি েনাব আব্দ র রউি তাল কদার, জচ ারমযান 
উপয়েলা পররষদ, বকশীগঞ্জ, োমালপ র। 
আয়লাচকবেৃ : 
েনাব ম নম ন োিান রলো, উপয়েলা রনবমািী অরিসার,  
েনাব জমাঃ এনায় ত কররম, উপপররচালক (অরতঃ দাঃ), য ব 

৩১ ৯ ৪০  



উন্ন ন অরধদপ্তর, োমালপ র। 
০২। ০৭-০৬-২০২১ উপয়েলা পররষদ সভা 

কক্ষ 
প্রধান অরতরি : 
০১। েনাব ম ন ম ন োিান রলো, উপয়েলা রনবমািী অরিসার, 
বকশীগঞ্জ, োমালপ র। 
০২। েনাব জমা: আবদ ল বায়েদ, উপপররচালক, য ব উন্ন ন 
অরধদপ্তর, োমালপ র। 
০৩। েনাব জমা: এনায় ত কররম, সিকারী পররচালক, য ব 
উন্ন ন অরধদপ্তর, োমালপ র। 
০৪। েনাব সারবনা ই াসরমন, উপয়েলা মরিলা রবষ ক 
কমমকতম া, বকশীগঞ্জ, োমালপ র। 

২০  ০৫  ২৫  

    ৩৫৯ ১৭০ ৫২৯  
 



েন য়চতনামূলক  ভা 

০৪। জেলার নামঃ- জনত্রয়কাণা। 

ক্রঃনিং  ভা আয়য়ােয়নর 

তাসরখ 

 ভা অনুষ্ঠায়নর স্থায়ন নাম 

জেলা/উপয়েলা 

 ভার প্রধান অসতসি ও আয়লাচক 

বৃয়ের নাম 

 ভায় উপসস্থসতর  িংখ্যা মন্তব্য 

পুরুষ মসহলা জমাট  

01 30/12/2020 উপয়েলা পসরষদ হল রুম 

জনত্রয়কাণা  দর, 

জনত্রয়কাণা।  

 

প্রধান অসতসি 

অধ্যক্ষ তিস র উসিন খান 

উপয়েলা জচয়ারম্যান, দর, 

জনত্রয়কাণা। 

জমাহােদ সমোনুর  রহমান 

উপপসরচালক 

যুব উন্নয়ন অসধদপ্তর, জনত্রয়কাণা। 

19েন 06েন 25েন  

 

 

31/12/2020 উপয়েলা পসরষদ হল রুম 

জনত্রয়কাণা  দর, 

জনত্রয়কাণা। 

 

প্রধান অসতসি 

অধ্যক্ষ তিস র উসিন খান 

উপয়েলা জচয়ারম্যান, দর, 

জনত্রয়কাণা। 

মুহােদ সমোনুর  রহমান 

উপপসরচালক 

যুব উন্নয়ন অসধদপ্তর, জনত্রয়কাণা। 

12েন 13েন 25েন  

02 02/02/2021 

 

 

দলপা ইউসনয়ন পসরষদ, 

জকন্দুয়া, জনত্রয়কাণা। 

 

প্রধান অসতসি 

জমাঃ আসমনুর রহমান খান পাঠান 

জচয়ারম্যান, দলপা ইউসনয়ন 

পসরষদ 

জমাঃ হারুন-অর-রশীদ 

উপপসরচালক 

যুব উন্নয়ন অসধদপ্তর, জনত্রয়কাণা। 

15েন 

 

 

10েন 

 

 

25েন 

 

 

 

02/02/2021 দলপা ইউসনয়ন পসরষদ, 

জকন্দুয়া, জনত্রয়কাণা। 

প্রধান অসতসি 

জমাঃ আসমনুর রহমান খান পাঠান 

জচয়ারম্যান, দলপা ইউসনয়ন 

পসরষদ 

জমাঃ হারুন-অর-রশীদ 

উপপসরচালক 

যুব উন্নয়ন অসধদপ্তর, জনত্রয়কাণা। 

15েন 10েন 25েন  

03 08/06/2021 জকাট ি ভবন ,পূব িধলা, 

জনত্রয়কাণা। 

প্রধান অসতসি 

 ারসমন আক্তার সুসম 

উপয়েলা মসহলা বাইচ জচয়ারম্যান, 

পূব িধলা, জনত্রয়কাণা। 

জমাঃ হারুন-অর-রশীদ 

উপপসরচালক 

যুব উন্নয়ন অসধদপ্তর, জনত্রয়কাণা। 

18েন 07েন 25েন  

08/06/2021 জকাট ি ভবন ,পূব িধলা, 

জনত্রয়কাণা। 

প্রধান অসতসি 

 ারসমন আক্তার সুসম 

উপয়েলা মসহলা বাইচ জচয়ারম্যান, 

পূব িধলা, জনত্রয়কাণা। 

জমাঃ হারুন-অর-রশীদ 

উপপসরচালক,যুব উন্নয়ন অসধদপ্তর, 

জনত্রয়কাণা। 

10েন 15েন 25েন  



04 

 

08/06/2021 বািংলায়দশ নারী প্রগতী 

 িংঘ 

বারহাট্টা, জনত্রয়কাণা 

প্রধান অসতসি 

মাইনুল হক কায়শম 

উপয়েলা  জচয়ারম্যান, বারহাট্টা, 

জনত্রয়কাণা। 

জমাঃ হারুন-অর-রশীদ 

উপপসরচালক 

যুব উন্নয়ন অসধদপ্তর, জনত্রয়কাণা। 

15েন 10েন 25েন  

08/06/2021 বািংলায়দশ নারী প্রগতী 

 িংঘ 

বারহাট্টা, জনত্রয়কাণা। 

প্রধান অসতসি 

মাইনুল হক কায়শম 

উপয়েলা  জচয়ারম্যান, বারহাট্টা, 

জনত্রয়কাণা। 

জগালাম জমারয়শদ 

উপয়েলা  সনব িাহী, বারহাট্টা, 

জনত্রয়কাণা। 

জমাঃ হারুন-অর-রশীদ 

উপপসরচালক 

যুব উন্নয়ন অসধদপ্তর, জনত্রয়কাণা। 

15েন 10েন 25েন  

05 13/06/2021 সশল্পকলা একায়ডমী  

দুগ িাপুর ,জনত্রয়কাণা। 

প্রধান অসতসি 

জমাঃ হারুন-অর-রশীদ 

উপপসরচালক 

যুব উন্নয়ন অসধদপ্তর, জনত্রয়কাণা। 

পারভীন আক্তার 

উপয়েলা মসহলা বাইচ জচয়ারম্যান 

দূগ িাপুর, জনত্রয়কাণা। 

10েন 15েন 25েন  

13/06/2021 সশল্পকলা একায়ডমী  

দুগ িাপুর ,জনত্রয়কাণা। 

প্রধান অসতসি 

জমাঃ হারুন-অর-রশীদ 

উপপসরচালক 

যুব উন্নয়ন অসধদপ্তর, জনত্রয়কাণা। 

পারভীন আক্তার 

উপয়েলা মসহলা বাইচ জচয়ারম্যান 

দূগ িাপুর, জনত্রয়কাণা। 

17েন 12েন 25েন  

 

 

 

 

 

06 06/06/2021 জতসলগাতী ইউসনয়ন 

পসরষদ,আটপাড়া, 

জনত্রয়কাণা। 

 

প্রধান অসতসি 

উপপসরচালক 

জমাঃ হারুন-অর-রশীদ 

যুব উন্নয়ন অসধদপ্তর, জনত্রয়কাণা। 

জমাঃ আব্দুর রউি  রকার 

উপয়েলা  মসহলা সবষয়ক 

কম িকতিা, আটপাড়া, জনত্রয়কাণা। 

19েন 06েন 25েন  

 06/06/2021 জতসলগাতী ইউসনয়ন 

পসরষদ,আটপাড়া, 

জনত্রয়কাণা। 

 

প্রধান অসতসি 

জমাঃ হারুন-অর-রশীদ 

উপপসরচালক 

যুব উন্নয়ন অসধদপ্তর, জনত্রয়কাণা। 

জমাঃ আব্দুর রউি  রকার 

উপয়েলা  মসহলা সবষয়ক 

কম িকতিা, আটপাড়া, জনত্রয়কাণা। 

22েন 03েন 25েন  

07 13/06/2021 বাঘাসদয়া উচ্চ সবদ্যালয় 

খাসলয়াজুরী ,জনত্রয়কাণা। 

প্রধান অসতসি 

জমাঃ হারুন-অর-রশীদ 

উপপসরচালক 

যুব উন্নয়ন অসধদপ্তর, জনত্রয়কাণা। 

জমাঃ আতাহার আলী 

10েন 15েন 25েন  



উপয়েলা  যুব উন্নয়ন কম িকতিা, 

খাসলয়াজুরী, জনত্রয়কাণা। 

14/06/2021 কুতুবপুর  রকারী প্রািসমক 

সবদ্যালয় খাসলয়াজুরী, 

জনত্রয়কাণা। 

প্রধান অসতসি 

জমাঃ হারুন-অর-রশীদ 

উপপসরচালক 

যুব উন্নয়ন অসধদপ্তর, জনত্রয়কাণা। 

জমাঃ আতাহার আলী 

উপয়েলা  যুব উন্নয়ন কম িকতিা, 

খাসলয়াজুরী, জনত্রয়কাণা। 

17েন 12েন 25েন  

08 03/06/2021 উপয়েলা পসরষদ হল রুম 

মদন, জনত্রয়কাণা। 

প্রধান অসতসি 

বুলবুল আহায়মদ 

উপয়েলা  সনব িাহী, বারহাট্টা, 

জনত্রয়কাণা। 

জমাঃ হারুন-অর-রশীদ 

উপপসরচালক 

যুব উন্নয়ন অসধদপ্তর, জনত্রয়কাণা। 

15েন 10েন 25েন  

06/06/2021 উপয়েলা পসরষদ হল রুম 

মদন, জনত্রয়কাণা। 

প্রধান অসতসি 

আসরফুজ্জামান 

উপয়েলা  সনব িাহী, বারহাট্টা, 

জনত্রয়কাণা। 

জমাঃ হারুন-অর-রশীদ 

উপপসরচালক 

যুব উন্নয়ন অসধদপ্তর, জনত্রয়কাণা। 

- 25েন 25েন  

09 08/06/2021 বাসনহারী উচ্চ সবদ্যারয় 

জমাহানগঞ্জ,জনত্রয়কাণা। 

প্রধান অসতসি 

আসরফুজ্জামান 

উপয়েলা  সনব িাহী, বারহাট্টা, 

জনত্রয়কাণা। 

জমাঃ হারুন-অর-রশীদ 

উপপসরচালক 

যুব উন্নয়ন অসধদপ্তর, জনত্রয়কাণা। 

 25েন 25েন  

10/06/2021 উপয়েলা কৃসষ হল রুমম 

 জমাহানগঞ্জ,জনত্রয়কাণা। 

প্রধান অসতসি 

বুলবুল আহায়মদ 

উপয়েলা  সনব িাহী, বারহাট্টা, 

জনত্রয়কাণা। 

জমাঃ হারুন-অর-রশীদ 

উপপসরচালক 

যুব উন্নয়ন অসধদপ্তর, জনত্রয়কাণা। 

- 25েন 25েন  

10 19/06/2021 বরদল  উচ্চ সবদ্যালয় 

কলমাকাো, জনত্রয়কাণা। 

প্রধান অসতসি 

জমাঃ হারুন-অর-রশীদ 

উপপসরচালক 

যুব উন্নয়ন অসধদপ্তর, জনত্রয়কাণা। 

স য়দা চাঁদ সুলতানা 

উপয়েলা  যুব উন্নয়ন কম িকতিা, 

কলমাকাো, জনত্রয়কাণা। 

12েন 13েন 25েন  

20/06/2021 বরদল  উচ্চ সবদ্যালয় 

কলমাকাো, জনত্রয়কাণা। 

প্রধান অসতসি 

জমাঃ হারুন-অর-রশীদ 

উপপসরচালক 

যুব উন্নয়ন অসধদপ্তর, জনত্রয়কাণা। 

14েন 11েন 25েন  

 

 

 



স য়দা চাঁদ সুলতানা 

উপয়েলা  যুব উন্নয়ন কম িকতিা, 

কলমাকাো, জনত্রয়কাণা। 

 

 

11 06/03/21 

-হয়ত- 

08/06/21 

যুব প্রসশক্ষণ জকন্দ্র হল 

জরাম 

যুব উন্নয়ন অসধদপ্তর, 

জনত্রয়কাণা। 

প্রধান অসতসি 

কাসে জমাঃআবদুর রহমান  

জেলা প্রশা ক, জনত্রয়কাণা। 

নােনীন সুলতানা 

উপপসরচালক 

মসহলা সবষয়ক অসধদপ্তর, 

জনত্রয়কাণা। 

জমাঃ আলাল উসিন 

উপপসরচালক 

 মাে জ বা অসধদপ্তর, জনত্রয়কাণা। 

25েন 05েন 30েন  

09/06/21 

-হয়ত- 

11/06/21 

যুব প্রসশক্ষণ জকন্দ্র হল 

জরাম 

যুব উন্নয়ন অসধদপ্তর, 

জনত্রয়কাণা। 

প্রধান অসতসি 

কাসে জমাঃআবদুর রহমান  

জেলা প্রশা ক  

জনত্রয়কাণা। 

নােনীন সুলতানা 

উপপসরচালক 

মসহলা সবষয়ক অসধদপ্তর, 

জনত্রয়কাণা। 

জমাঃ আলাল উসিন 

উপপসরচালক 

 মাে জ বা অসধদপ্তর, জনত্রয়কাণা। 

29েন 01েন 30েন  

    ৩০৯ ২৪৬ ৫৫৫  

 

 

 

 


