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জনসচেতনামূলক সভা :- জেলার নাম:- ব্রাহ্মণবাড়িয়া। 
 
 

ক্র. 

নং 

সভা 

আয় াজয়নর 

তাররখ 

সভা অনুষ্ঠায়নর স্থায়নর 

নাম জজলা/উপয়জলার 

নাম 

সভার প্রধান অরতরি ও আয়লাচকবৃয়ের নাম 

সভা  উপরস্থারতর সংখ্যা 

মন্তব্য 
পুরুষ মরিলা জমাট 

01. 

৩০/০৩/২০২১ 

যুব প্ররিক্ষণ জকন্দ্র, 

সুলতানপুর,ব্রাহ্মণবারি া

। 

প্রধান অরতরিিঃ 

জনাব িা াত-উদ-জদৌলা খঁন, জজলা প্রিাসক, 

ব্রাহ্মণবারি া। 

আয়লাচকিঃ 

১। জনাব জমািঃ আরমর আলী, উপপররচালক,যুব 

উন্ন ন অরধদপ্তর,ব্রাহ্মণবারি া। 

২। জনাব জমািঃ ই াকুব আলী সরকার, সিকারী 

পররচালক,যুব উন্ন ন অরধদপ্তর,ব্রাহ্মণবারি া। 

৩। জনাব জমািঃ করিল উরিন, জেপুটি জকা 

অরে িয়নটর,যুব উন্ন ন অরধদপ্তর,ব্রাহ্মণবারি া। 

১২ জন ১৮ জন ৩০ জন 

 

৩১/০৩/২০২১ 

যুব প্ররিক্ষণ জকন্দ্র, 

সুলতানপুর,ব্রাহ্মণবারি া

। 

প্রধান অরতরিিঃ 

জনাব িা াত-উদ-জদৌলা খঁন, জজলা প্রিাসক, 

ব্রাহ্মণবারি া। 

আয়লাচকিঃ 

১। জনাব জমািঃ আরমর আলী, উপপররচালক,যুব 

উন্ন ন অরধদপ্তর,ব্রাহ্মণবারি া। 

২। জনাব জমািঃ ই াকুব আলী সরকার, সিকারী 

পররচালক,যুব উন্ন ন অরধদপ্তর,ব্রাহ্মণবারি া। 

৩। জনাব জমািঃ করিল উরিন, জেপুটি জকা 

অরে িয়নটর,যুব উন্ন ন অরধদপ্তর,ব্রাহ্মণবারি া। 

১২ জন ১৮ জন ৩০ জন 

 

02. 
21/03/2021 

রি. 

রব, আর, রে, রব িল রুম, 

ব্রাহ্মণবারি া সদর,  

ব্রাহ্মণবারি া। 

প্রধান অরতরি:  

জনাব রিয়রাজুর রিমান, জচ ারম্যান, উপয়জলা 

পররষদ, ব্রাহ্মণবারি া সদর 

আয়লাচক বৃে :  

১। এ্যাে. জলাকমান জিায়সন, ভাইস জচ ারম্যান, 

উপয়জলা পররষদ, 

ব্রাহ্মণবারি া সদর 

2। জনাব জমা. িরিাদ জিায়সন, ভাইস উপয়জলা 

যুব উন্ন ন কম িকতিা, ব্রাহ্মণবারি া সদর 

07 জন 18 জন 25 জন 

 

 

 

25/03/2021 রি. 

উপয়জলা পররষদ 

রমলনা তন 

ব্রাহ্মণবারি া সদর,  

ব্রাহ্মণবারি া। 

প্রধান অরতরি:  

জনাব জমািঃ আমীর আলী, উপপররচালক, যুব উন্ন ন অরধদপ্তর, ব্রাহ্মণবারি া। 

আয়লাচক বৃে :  

১। জনাব িামীমা আক্তার, ভাইস জচ ারম্যান, উপয়জলা পররষদ, ব্রাহ্মণবারি া সদর 

2। জনাব জমা. িরিাদ জিায়সন, উপয়জলা যুব উন্ন ন কম িকতিা, ব্রাহ্মণবারি া সদর 

03. 

15/03/2021 রি. 

উপয়জলা পররষদ 

রমলনা তন 

নবীনগর, ব্রাহ্মণবারি া। 

প্রধান অরতরি:  

জনাব এ্করামুল রসরিক, উপয়জলা রনব িািী কম িকতিা, নবীনগর, ব্রাহ্মণবারি া। 

আয়লাচক বৃে :  

১। জনাব জমা. ই াকুব আলী সরকার, সিকারী পররচালক, যুব উন্ন ন অরধদপ্তর, ব্রাহ্মণবারি া। 

2। জনাব োিঃ িামীম আিয়মদ, উপয়জলা প্রাণী সম্পদ    কম িকতিা, নবীনগর, ব্রাহ্মণবারি া 

3। জনাব মাতুব্বর ররিকুল ইসলাম, উপয়জলা যুব উন্ন ন কম িকতিা, নবীনগর, ব্রাহ্মণবারি া 

২5/03/2021 রি. 

উপয়জলা পররষদ 

রমলনা তন 

নবীনগর, ব্রাহ্মণবারি া। 

প্রধান অরতরি:  

জনাব এ্করামুল রসরিক, উপয়জলা রনব িািী কম িকতিা, নবীনগর, ব্রাহ্মণবারি া। 

আয়লাচকবৃে : 
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 ১। জনাব আবু মাসুদ, রসরন র মৎস্য কম িকতিা, নবীনগর ব্রাহ্মণবারি া। 

 2। জনাব োিঃ িামীম আিয়মদ, উপয়জলা প্রাণী সম্পদ    কম িকতিা, নবীনগর, ব্রাহ্মণবারি া 

3। জনাব মাতুব্বর ররিকুল ইসলাম, উপয়জলা যুব  উন্ন ন কম িকতিা, নবীনগর, ব্রাহ্মণবারি া 

04. 

28/03/2021 রি. 

উপয়জলা পররষদ 

রমলনা তন 

কসবা, ব্রাহ্মণবারি া। 

প্রধান অরতরি:  

জনাব জমািঃ রায়িদুল কাউসার ভ ূঁই া, জচ ারম্যান, উপয়জলা পররষদ, কসবা, ব্রাহ্মণবারি া। 

আয়লাচকবৃে :  

১। জনাব জমািঃ আমীর আলী, উপপররচালক যুব উন্ন ন অরধদপ্তর, ব্রাহ্মণবারি া। 

2। জনাব জমা. ইকবাল নারসর, উপয়জলা যুব উন্ন ন কম িকতিা, কসবা, ব্রাহ্মণবারি া 

25/03/2021 রি. 

উপয়জলা পররষদ 

রমলনা তন 

কসবা, ব্রাহ্মণবারি া। 

প্রধান অরতরি:  

জমািঃ রায়িদুল কাউসার ভ ূঁই া, জচ ারম্যান, উপয়জলা পররষদ, কসবা, ব্রাহ্মণবারি া। 

আয়লাচকবৃে :  

১। জনাব মাসুদ উল আলম, উপয়জলা রনব িািী কম িকতিা, কসবা, ব্রাহ্মণবারি া 

2। জনাব জমািঃ ই াকুব আলী সরকার, সিকারী পররচালক,যুউঅ, ব্রাহ্মণবারি া 

05. 22/03/2021 রি. 

উপয়জলা পররষদ 

রমলনা তন 

আখাউিা, ব্রাহ্মণবারি া। 

প্রধান অরতরি:  

জনাব আবুল কায়িম ভই া, জচ ারম্যান, উপয়জলা পররষদ, আখাউিা, ব্রাহ্মণবারি া। 

আয়লাচকবৃে :  

১। জনাব জমািঃ নূয়র আলম, উপয়জলা রনব িািী কম িকতিা,   আখাউিা, ব্রাহ্মণবারি া। 

2। জনাব জমািঃ আমীর আলী, উপপররচালক যুব উন্ন ন অরধদপ্তর, ব্রাহ্মণবারি া। 

3। জনাব জমািঃ কামাল বাসার, উপয়জলা প্রাণী সম্পদ কম িকতিা, আখাউিা, ব্রাহ্মণবারি া 

 

 

30/03/2021 রি. 

উপয়জলা পররষদ 

রমলনা তন 

আখাউিা, ব্রাহ্মণবারি া। 

প্রধান অরতরি:  
 

জনাব আবুল কায়িম ভই া, জচ ারম্যান, উপয়জলা পররষদ, আখাউিা, ব্রাহ্মণবারি া। 
 

আয়লাচকবৃে :  

১। জনাব জমািঃ নূয়র আলম, উপয়জলা রনব িািী কম িকতিা, আখাউিা, ব্রাহ্মণবারি া। 

2। জনাব জমািঃ ই াকুব আলী সরকার, সিকারী পররচালক যুব উন্ন ন অরধদপ্তর, ব্রাহ্মণবারি া। 

3। জনাব োিঃ শ্যামল জভৌরমক, আবারসক জমরেকযাল কম িকতিা, আখাউিা, ব্রাহ্মণবারি া 

06. 

18/01/2021 রি. 

উপয়জলা পররষদ 

রমলনা তন 

আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবারি া। 

প্রধান অরতরি: 

জনাব জমািঃ িারনি মুন্সী, জচ ারম্যান, উপয়জলা পররষদ, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবারি া। 

আয়লাচকবৃে :  

জনাব অররবে রবশ্বাস, উপয়জলা রনব িািী কম িকতিা,  আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবারি া। 

19/01/2021 রি. 

উপয়জলা পররষদ 

রমলনা তন 

আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবারি া। 

প্রধান অরতরি:  

জনাব জমািঃ িারনি মুন্সী, জচ ারম্যান, উপয়জলা পররষদ, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবারি া। 

আয়লাচকবৃে :   

জনাব জসরলম পারয়ভজ, ভাইস জচ ারম্যান, উপয়জলা পররষদ, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবারি া।                   

07. 

27/03/2021 রি. 

উপয়জলা পররষদ 

রমলনা তন 

বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবারি া। 

প্রধান অরতরি:  

জনাব রসরাজুল ইসলাম, জচ ারম্যান, উপয়জলা পররষদ, বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবারি া। 

আয়লাচক বৃে :   

জনাব জমািঃ নারসর উরিন সারও ার, উপয়জলা রনব িািী কম িকতিা, বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবারি া। 

28/03/2021 রি. 

উপয়জলা পররষদ 

রমলনা তন 

বাঞ্ছরামপুর, ব্রাহ্মণবারি া। 

প্রধান অরতরি: 

জনাব জমািঃ নারসর উরিন সারও ার, উপয়জলা রনব িািী কম িকতিা, বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবারি া। 

আয়লাচকবৃে :  জনাব সুলতান আিয়মদ, আররেও, বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবারি া।                   

08. 

২৩/১২/202০ রি. 

উপয়জলা পররষদ 

রমলনা তন 

রবজ নগর, ব্রাহ্মণবারি া। 

প্রধান অরতরি: 

জনাব  জক, এ্ম ই ারির আরািাত, উপয়জলা রনব িািী অরিসার, রবজ নগর, ব্রাহ্মণবারি া। 

আয়লাচকবৃে : 

জনাব রখরজর জিায়সন প্রামারণক, উপয়জলা কৃরষ অরিসার রবজ নগর, ব্রাহ্মণবারি া। 

২৪/১২/202০ রি. 

উপয়জলা পররষদ 

রমলনা তন 

রবজ নগর, ব্রাহ্মণবারি া। 

প্রধান অরতরি:  

জনাব  জক, এ্ম ই ারির আরািাত, উপয়জলা রনব িািী অরিসার, রবজ নগর, ব্রাহ্মণবারি া। 

আয়লাচকবৃে :  

জনাব  োিঃ আরমনুল ইসলাম, উপয়জলা প্রাণীসম্পদ অরিসার রবজ নগর, ব্রাহ্মণবারি া। 
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09. সরাইল - মাচ ি/২০২১ পর্ িন্ত সম্পন্ন  করা ি  রন। 

10. নারসরনগর - মাচ ি/২০২১ পর্ িন্ত সম্পন্ন  করা ি  রন। 

- - - জজলার জমাট অংিগ্রিণকারী 

 

 দার ত্বপ্রাপ্ত কম িকতিার স্বাক্ষর 

 


