
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, া ণবািড়য়া 

সাধারণ শাখা

“১৭ মাচ ২০২৩ জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান র ১০৩ তম জ বািষকী ও জাতীয় িশ  িদবস-২০২৩” যথােযা  মযাদায় উ যাপন উপলে  অ ি ত
িত লক সভার কাযিববরণী

সভাপিত মাঃ শাহগীর আলম 
জলা শাসক

সভার তািরখ ০২ মাচ ২০২৩ ি .
সভার সময় ১১.৩০ টা

ান জলা শাসেকর সে লন ক
উপি িত পিরিশ  ‘ক’
        সভাপিত সভায় উপি ত বীর ি েযা া, জন িতিনিধ, সরকাির কমকতা, সকল িবভাগীয় ধান, রাজৈনিতক, সামািজক ও ধম য় ন , িশ া িত ান

ধান, এনিজও িতিনিধ এবং ি  ও ইেল িনক িমিডয়ার সাংবািদকসহ সকলেক াগত জািনেয় সভার কায ম  কেরন। থেমই িতিন ি ে র মহান পিত জািতর
িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান ও মহান ি ে  আ দানকারী সকল বীর শিহদেদর গভীর াভের রণ কেরন এবং সভাপিতসহ সভায় উপি ত সদ গণ ােদর

রেণ ািড়েয় ১ িমিনট নীরবতা পালন কেরন। 

      অতঃপর িতিন িত বছেরর ায় এবারও া ণবািড়য়া জলায় সকেলর তঃ ত অংশ হেণর মা েম জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান র ১০৩ তম
জ বািষকী ও জাতীয় িশ  িদবস-২০২৩ যথােযা  মযাদায় উ যাপন করার আশাবাদ  কেরন। উপেজলা পযােয়ও রা ীয় কম িচর আেলােক িদবস  পালন করা হেব মেম
সভাপিত সভায় উে খ কেরন। অতঃপর িতিন সভায় উপি ত সকলেক েয়াজনীয় পরামশ দয়ার এবং অিতির  জলা শাসক (সািবক), া ণবািড়য়ােক মিহলা ও িশ
িবষয়ক ম ণালয় হেত া  “জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান র ১০৩ তম জ বািষকী ও জাতীয় িশ  িদবস-২০২৩” উ যাপন উপলে  আ ঃম ণালয় সভার
কাযিববরণী পাঠ কের নােনার অ েরাধ জানান।            

        অিতির  জলা শাসক (সািবক), া ণবািড়য়া সভায় উপি ত সকলেক াগত জািনেয় ১৩ ফ য়াির ২০২৩ তািরেখ মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়েয়র মাননীয়
িতম ীর সভাপিতে  জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান র ১০৩ তম জ বািষকী ও জাতীয় িশ  িদবস-২০২৩ উ যাপন উপলে  আ ঃম ণালয় িত লক

সভার কাযিববরণী ত অ েমািদত জাতীয় কম িচ পাঠ কের শানান। িতিন আেরা জানান, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় হেত িদবস র এবােরর িতপা  িবষয় িনধারণ
করা হেয়েছ:

“ াট বাংলােদেশর ে  ব ব র জ িদন
িশ েদর চাখ স ি র ে  রিঙন।”

      অতঃপর অিতির  জলা শাসক (সািবক), া ণবািড়য়া আ ঃম ণালয় সভার িস া  অ সাের ানীয় পযােয় কম িচ হেণর াব কেরন। বিণত িবষেয় সভায়
উপি ত স ািনত সদ ে র মতামেতর িভি েত িন িলিখত িস া স হ হীত হয়:

..   ন ংনং আেল াচআেল াচ   িবষয়িবষয় আেল াচন াআেল াচন া িস ািস া বা বায়নকারীবা বায়নকারী   ক পক প   

(( জ ত ারজ ত ার   ম া স া েরম া স া ের   নয়নয় ))
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০১ বণাঢ  শাভাযা া, জািতর
িপতা ব ব  শখ িজ র
রহমান র িত িতেত

বক অপণ, আেলাচনা
সভা ও সাং িতক অ ান

অিতির
জলা শাসক (সািবক)

জানান জািতর িপতা
ব ব  শখ িজ র
রহমান র
জ বািষকী ও জাতীয়
িশ  িদবস-২০২৩
যথােযা  মযাদায়
উ যাপেনর লে
বণাঢ  শাভাযা া এবং
ব ব  য়াের জািতর
িপতার িত িতেত

বক অপণ করা
যেত পাের। এছাড়া

জািতর িপতার
জ বািষকী ও জাতীয়
িশ  িদবস-২০২৩
উপলে  ফা কী
পােক আেলাচনা সভা
ও িশ েদর অংশ হেণ
সাং িতক অ ােনর
আেয়াজন করা যেত
পাের।

১.১। জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান
র জ বািষকী ও জাতীয় িশ  িদবস-২০২৩

উ যাপন উপলে  ১৭ মাচ ২০২৩ তািরখ সকাল
৯.০০ টায় লাকনাথ দীিঘর ময়দান থেক পৗর

ম  পয  বণাঢ  শাভাযা ার আেয়াজন করা
হেব।

সংি  উপ-কিম

১.২। বক অপণ অ ােন জলা িলশ
ক ক গাড অব অনার দান করা হেব এবং
ব ব  য়াের অিপত ল েলা আইন- লা
র াকারী বািহনী ক ক ১৭ মাচ স া ৬.০০ টা
পয  সািজেয় রাখার জ  েয়াজনীয় ব া হণ
করেত হেব।

িলশ পার, া ণবািড়য়া

১.৩। ১৭ মাচ ২০২৩ তািরখ িবকাল ৪.০০ টায়
ফা কী পােক ‘‘জািতর িপতা ব ব  শখ

িজ র রহমান র জ বািষকী ও জাতীয় িশ
িদবস-২০২৩’ ’ এর  ও তাৎপয িবষয়ক
আেলাচনা সভা ও সাং িতক অ ান আেয়াজন
করা হেব।

সংি  উপ-কিম

১.৪। ব ব  য়ার া ণেক বক অপণ
অ ােনর উপেযাগী করার জ  ব ব  য়ার ও
এর আশপাশ এবং আেলাচনা ও সাং িতক
অ ান ল ফা কী পাক পির ার-পির  এবং
রঙ করার েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব। 

ধান িনবাহী কমকতা, া ণবািড়য়া
পৗরসভা, া ণবািড়য়া

১.৫। িদবেসর সকল অ ান েল যথাসমেয়
শ য  সরবরাহ করার েয়াজনীয় ব া হণ
করেত হেব। 

জলা ত  অিফসার, া ণবািড়য়া

১.৬। ব ব  য়ার া ণ ও ফা কী পাক ১৭ই
মাচ ২০২৩ ভার হেত অপরা  পয  লাবািল

 অব ায় রাখার জ  ১৬ মাচ তািরেখ
উপ  সমেয় পািন িছটােনার ব া হণ
করেত হেব। এছাড়া িদবেসর সকল অ ান েল
অি  িনবাপন সং া  িনরাপ ার েয়াজনীয়

ব া হণ করেত হেব।

উপ-সহকারী পিরচালক, ফায়ার সািভস এ া
িসিভল িডেফ , া ণবািড়য়া

১.৭। বণাঢ  শাভাযা া, বক অপণ,
আেলাচনা সভা ও সাং িতক অ ােন পযা
সং ক াউট/ রাভার াউট/গালস গাইড এবং
িবএনিসিস সদ েদর উপি িত িনি ত করেত
হেব।

স াদক, াউট/ রাভার াউট/গালস গাইড এবং
িপইউও/ ইউও, িবএনিসিস, া ণবািড়য়া

০২ জাতীয় পতাকা উে ালন ১৭ মাচ ২০২৩ তািরেখ
জলার সকল সরকাির

ও বসরকাির িশ া
িত ানসহ সকল

সরকাির, বসরকাির,
আধা-সরকাির,

ায় শািসত
ভবনস েহ স ক রং
ও মােপর জাতীয়
পতাকা বাংলােদশ

াগ লস ১৯৭২
অ যায়ী স ক িনয়ম
অ সরণ বক
উে ালেনর িবষেয়
সভায় আেলাচনা হয়।

২.১। েযাদেয়র সােথ সােথ স ক িনয়েম, স ক
রং ও মােপর জাতীয় পতাকা উে ালন করেত
হেব এবং পতাকা উে ালেনর ে  বাংলােদশ

াগ লস ১৯৭২ স কভােব অ রসরণ করেত
হেব।

সকল
সরকাির, আধা-সরকাির, ায় শািসত, বসরকাির
দ র িত ােনর ধানগণ, িশ া িত ান

ধানগণ এবং ভবন মািলকগণ

২.২। স ক িনয়েম, স ক রং ও মােপর জাতীয়
পতাকা উে ালেনর িবষেয় াপক চারণা
চালােত হেব এবং িদবস  পালেন হীত
কম িচস হ সফল করেত াপক চারণা
চালােত হেব।

জলা ত  অিফসার, া ণবািড়য়া

২



০৩ িশ া িত ানস েহ জািতর
িপতা ব ব  শখ িজ র
রহমান - র জ বািষকী ও
জাতীয় িশ  িদবস ২০২৩
উ যাপন

সভাপিত মিহলা ও
িশ  িবষয়ক ম ণালয়
ক ক িরত
আ ঃম ণালয় সভার
কাযিববরণীর িত
আেলাকপাত কের
বেলন দেশর সকল
িশ া িত ােন
িদবস  পালেনর
িনেদশনা রেয়েছ।

৩.১। জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান
র জ বািষকী ও জাতীয় িশ  িদবস-২০২৩

উপলে  আ ঃ ল িবতক ও রচনা
িতেযািগতার আেয়াজন করেত হেব।

জলা িশ া অিফসার, জলা াথিমক িশ া
অিফসার ও িশ া িত ান ধানগণ,
া ণবািড়য়া

৩.২। িশ া িত ানস হ সংি  ম ণালয় ও
অিধদ েরর িনেদশনা মাতােবক পিরকি তভােব

  কম িচ ণয়ন কের িদবস  উ যাপন
করেব। 
৩.৩। িদবেসর িদন িশ ক ও িশ াথ েদর
উপি িত িনি ত করেত হেব।

০৪ উ ত মােনর খাবার
পিরেবশন

জািতর িপতা ব ব
শখ িজ র রহমান -
র জ বািষকী ও

জাতীয় িশ  িদবস
২০২৩ উ যাপন
উপলে  হাসপাতাল,
কারাগার ও িশ
পিরবাের উ ত মােনর
খাবার পিরেবশেনর
িবষেয় আেলাচনা হয়। 

৪.১। জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান
র জ বািষকী ও জাতীয় িশ  িদবস-২০২৩

উ যাপন উপলে  া ণবািড়য়া সরকাির িশ
পিরবার, ২৫০ শ া িবিশ  জনােরল হাসপাতাল
ও জলা কারাগাের উ ত মােনর খাবার
পিরেবশেনর েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব।

িসিভল সাজন/ ত াবধায়ক, ২৫০ শ া িবিশ
জনােরল হাসপাতাল/ উপপিরচালক, জলা

সমাজেসবা কাযালয় ও জল পার, া ণবািড়য়া

৪.২। িসিভল সাজন, া ণবািড়য়া উ ত মােনর
খাবার পিরেবশেনর িবষয়  তদারিক করেবন। 

০৫ িবিভ  িতেযািগতা ও
সাং িতক অ ান

জলা িশ  িবষয়ক
কমকতা, া ণবািড়য়া
সভােক জানান য,
িবিভ  সাং িতক

িতেযািগতা ও
সাং িতক অ ান
আেয়াজেনর িবষেয়
তােদর   উ তন
ক পে র িনেদশনা
রেয়েছ। 

৫.১। সরকাির িশ  পিরবােরর িশ েদর
অংশ হেণ িতেযািগতা ও সাং িতক অ ান
এবং িবেশষ চািহদাস  িশ েদর অংশ হেণ

িতেযািগতা ও সাং িতক অ ান আেয়াজন
করেত হেব।

উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়,
া ণবািড়য়া

৫.২। জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান
র জ বািষকী ও জাতীয় িশ  িদবস-২০২৩

উ যাপন উপলে  ব ব র জীবন ও আদেশর
সােথ াসি ক িচ াংকন এবং রচনা

িতেযািগতার আেয়াজন করেত হেব। 

লাইে িরয়ান, জলা সরকাির গণ াগার,
া ণবািড়য়া

৫.৩। জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান
র জ বািষকী ও জাতীয় িশ  িদবস-২০২৩

উপলে  ব ব র জীবন ও আদেশর সােথ
াসি ক িচ াংকন ও আ ি  িতেযািগতা এবং

বাংলােদশ িশ  একােডিমর িনেদশনা মাতােবক
যথাযথ অ ান আেয়াজেনর েয়াজনীয় ব া

হণ করেত হেব।

জলা িশ  িবষয়ক কমকতা, া ণবািড়য়া

৫.৪। জলা শাসেনর সে  সম য় বক িশ েদর
অংশ হেণ সাং িতক অ ােনর আেয়াজন
করেত হেব।

জলা িশ কলা একােডিম ও জলা িশ
একােডিম, া ণবািড়য়া

০৬ জলার সকল মসিজদ, মি র
ও অ া  ধম য়
উপাসনালয়স েহ িবেশষ

াথনা অ ান আেয়াজন

অিতির
জলা শাসক (সািবক)

সভােক অবিহত কেরন
য, জািতর িপতা

ব ব  শখ িজ র
রহমান- র
জ বািষকী ও জাতীয়
িশ  িদবস-২০২৩”
উপলে  জলার
সকল মসিজদ, মি র
ও অ া  ধম য়
উপাসনালয়স েহ

াথনা অ ান
আেয়াজেনর িবষেয়
িনদশনা রেয়েছ। 

৬.১। জলা, উপেজলা ও ইউিনয়ন পযােয় সকল
মসিজেদ “১৭ই মাচ জািতর িপতা ব ব  শখ

িজ র রহমান- র জ বািষকী ও জাতীয় িশ
িদবস-২০২৩” উপলে  বাদ জাহর িবধাজনক
সমেয় দায়া মাহিফল ও মানাজােতর আেয়াজন
করেত হেব।

উপপিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন/ সহকারী
পিরচালক, মি রিভি ক িশ  ও গণিশ া
কায ম এবং িমশনাির ইনচাজ, া ণবািড়য়া

৬.২। “১৭ই মাচ জািতর িপতা ব ব  শখ
িজ র রহমান- র জ বািষকী ও জাতীয় িশ

িদবস-২০২৩” উপলে  জলার সকল মি র ও
অ া  ধম য় উপাসনালয়স েহ িবধাজনক
সমেয় িবেশষ াথনা অ ান আেয়াজেনর

েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব।
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০৭ শহর পির ার-পির  ও
যথাযথ ভাবগা ীেয
সি তকরণ

জািতর িপতা ব ব
শখ িজ র রহমান-
র জ বািষকী ও

জাতীয় িশ
িদবস-২০২৩”
উপলে  শহেরর
িবিভ  ণ ান
ও াপনাস হ পর ার
পির  করা ও
যথাযথ ভাবগা ীেয
সি ত করার িবষেয়
আেলাচনা হয়। 

৭.১। িব েরাড মােড় অবি ত আব ল স
মাখন িত সরিণ এবং জলার অ া  ণ

ান ও াপনাস হ, সড়ক ীপ, সরকাির, আধা-
সরকাির, ায় শািসত দ র/ িত ানস হ এবং
বসরকাির মােকট ও উ

ভবনস েহ আেলাকস া করেত হেব।

িনবাহী েকৗশলী, গণ ত িবভাগ/ িনবাহী
েকৗশলী িব ৎ উ য়ন বাড/ ধান িনবাহী

কমকতা, জলা পিরষদ/ ধান িনবাহী কমকতা,
া ণবািড়য়া পৗরসভা/ দ র ধান, সকল

সরকাির, আধা-সরকাির, বসরকাির ও
ায় শািসত দ র/ ময়র, পৗরসভা (সকল)/

সভাপিত, িশ  ও বিণক সিমিত/ সংি  ভবন
মািলকগণ, া ণবািড়য়া৭.২। “জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান

র জ বািষকী ও জাতীয় িশ
িদবস-২০২৩” উ যাপন উপলে  শহেরর
ফা কী পাক, মারশীল মাড়, কাউতলী
মাড়, ব ব  য়ারসহ িবিভ  ণ ান ও
াপনাস হ এবং সকল অ ান ল

পির ার-পির  এবং যথাযথ ভাবগা ীেয
সি ত করার েয়াজনীয় ব া হণ করেত
হেব।
৭.৩। সকল সরকাির, বসরকাির, আধা-সরকাির
ও ায় শািসত দ র/ িত ানস হ ১৬ মাচ
থেক ২৬ মাচ ২০২৩ (২৫২৫   মাচমাচ   ২০২৩২০২৩

ত ীতত ীত ))  রাত ১১.০০ টা পয  আেলাকস া
করেত হেব। 

০৮ া িবিধ অ সরণ ও জ ির
া  পিরেসবা িনি তকরণ

িসিভল সাজন,
া ণবািড়য়া সভােক

জানান য, জািতর
িপতা ব ব  শখ

িজ র রহমান র
১০৩ তম জ বািষকী
ও জাতীয় িশ
িদবস-২০২৩ উ যাপন
উপলে  আেয়ািজত
সকল অ ােন
অংশ হণকারীগণ
ক ক া িবিধ
যথাযথভােব
অ সরেণর িত

ােরাপ করেত
হেব। িতিন সভােক
আেরা অবিহত কেরন
কেরন য, িদবস র
তাৎপয
িবেবচনায় র দানসহ
রে র প িনণয়,
রে র শকরার
পিরমাণ িনণয়, ওজন
মাপা ইত ািদ
কম িচর আেয়াজন
করা যেত পাের। 

৮.১। জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান
র জ বািষকী ও জাতীয় িশ  িদবস-২০২৩

উ যাপন উপলে  আেয়ািজত সকল
অ ান েল আগতেদর জ ির া  পিরি িত
মাকােবলায় পযা  সং ক ডা ােরর সম েয়
েয়াজনীয় িতস  মিডক াল ম এবং

এ া েুল  কাযকরভােব ত রাখার িবষেয়
েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব।

িসিভল সাজন, া ণবািড়য়া

৮.২। জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান
র জ বািষকী ও জাতীয় িশ  িদবস-২০২৩

উ যাপন উপলে  র দানসহ রে র প
িনণয়, রে র শকরার পিরমাণ িনণয়, ওজন মাপা
ইত ািদ কম িচর আেয়াজন করা হেব। 

৮.৩। বক অপণ অ ােন সরকাির
িনেদশনা অ সরণ কের া িবিধ মেন িত
সরকাির, আধা-সরকাির, বসরকাির ও

ায় শািসত দ র/ িত ান, িশ া িত ান
এবং
রাজৈনিতক, সামািজক, সাং িতক, পশাজীবীসহ
অ া  সংগঠন/সং ার প  হেত াঘ
িনেবদন করা হেব। 
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০৯ ংখলা ও িনরাপ া িলশ পার,
া ণবািড়য়া সভােক

অবিহত কেরন য,
জািতর িপতা ব ব
শখ িজ র রহমান
র ১০৩ তম

জ বািষকী ও জাতীয়
িশ  িদবস-২০২৩
উ যাপন উপলে
আেয়ািজত সকল
অ ােন ংখলা ও
িনরাপ া িনি ত
করার জ  জলা

িলশ সেবা  তৎপর
থাকেব। অ া
আইন- লা
র াকারী বািহনীস হ

িতবােরর মেতা জলা
িলেশর সে

সম য় বক এ কােজ
িনেয়ািজত থাকেব বেল
িতিন আশাবাদ 
কেরন। 

৯.১। জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান
র জ বািষকী ও জাতীয় িশ  িদবস-২০২৩

উ যাপন উপলে  আেয়ািজত সকল
অ ান েল আইন- ংখলা র াসহ পযা
িনরাপ ার ব া িনি তকে  েয়াজনীয় ব া

হণ করেত হেব। 

িলশ পার, া ণবািড়য়া

৯.২। কা ািন কমা ার, র◌্যাব-০৯, হিবগ
এবং জলা কমা া , আনসার ও াম িতর া
বািহনী, া ণবািড়য়া িদবেসর সকল অ ােন
জলা িলশ, া ণবািড়য়ার সে  সম য় বক

আইন- ংখলা র ার িবষেয় েয়াজনীয় পদে প
হণ করেবন।

কা ািন কমা ার, র◌্যাব-০৯, হিবগ  এবং
জলা কমা া , আনসার ও াম িতর া

বািহনী, া ণবািড়য়া

১০ উপেজলা ও ানীয় সরকার
িত ান পযােয় জািতর

িপতা ব ব  শখ িজ র
রহমান - র জ বািষকী ও
জাতীয় িশ  িদবস উ যাপন

উপপিরচালক, ানীয়
সরকার া ণবািড়য়া
সভােক জানান য,
জলা পযােয়র

কম িচর সে
সাম  রেখ
উপেজলা পযােয় এবং

ানীয় সরকার
িত ানস েহ  

জািতর িপতা ব ব
শখ িজ র রহমান -
র জ বািষকী ও

জাতীয় িশ  িদবস
-২০২৩ যথােযা
মযাদায়  উ যাপেনর
িবষেয় সরকােরর
িনেদশনা রেয়েছ। 

১০.১। ানীয় সরকার িবভােগর িনেদশনা
মাতােবক এবং জলা পযােয় হীত কম িচর

সে  সাম  রেখ ানীয় সরকার
িত ানস হ ( জলা পিরষদ, উপেজলা

পিরষদ, পৗরসভা ও ইউিনয়ন পিরষদ) ক ক
জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান র
জ বািষকী ও জাতীয় িশ  িদবস-২০২৩
যথােযা  মযাদায় উ যাপেনর েয়াজনীয় ব া

হেণর িবষয়  িনি ত করেত হেব।

উপপিরচালক (ভার া ), ানীয়
সরকার, া ণবািড়য়া 

১০.২। সকল উপেজলা িনবাহী অিফসার জলার
অ প কম িচ ণয়ন কের উপেজলায় ‘জািতর
িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান র
জ বািষকী ও জাতীয় িশ
িদবস-২০২৩’ যথােযা  মযাদায় উ যাপেনর

েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব।  

উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), া ণবািড়য়া

১০.৩। জলা পযােয় হীত সকল কম িচেত
া ণবািড়য়া সদর উপেজলা সং  থাকেব।

উপেজলা িনবাহী অিফসার, া ণবািড়য়া সদর

১১ িনরবি  িব ৎ সরবরাহ িনবাহী েকৗশলী,
িব ৎ উ য়ন বাড,
া ণবািড়য়া সভােক

জানান য, এ রকম
এক  তাৎপয ণ ও

র ণ িদবেস সকল
কম িচেত িনরবি
িব ৎ সরবরাহ
িনি ত করেত তার
দ র ত রেয়েছ। 

১১.১। জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান
র জ বািষকী ও জাতীয় িশ

িদবস-২০২৩’ যথােযা  মযাদায় উ যাপন
উপলে  িদবেসর সকল কম িচেত িনরবি
িব ৎ সরবরাহ িনি ত করেত হেব। 

িনবাহী েকৗশলী, িব ৎ উ য়ন বাড, িব য় ও
িবতরণ-১, া ণবািড়য়া
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১২ জািতর িপতা ব ব  শখ
িজ র রহমান- র জীবন ও

কম এবং মহান
ি িভি ক আেলাকিচ ,

ত িচ  ও চলি  দশন 

িদবস  যথােযা
মযাদায় উ যাপেনর
লে  জািতর িপতা
ব ব  শখ িজ র
রহমান- র জীবন ও
কম, ব ব র ৭ই
মােচর ঐিতহািসক
ভাষণ চার, িশ েদর
সােথ ব ব র ছিব
এবং মহান

ি িভি ক ক
ও ড েম াির, সংি
আেলাকিচ , ত িচ
ও চলি  দশেনর
িবষেয় সভায়
আেলাচনা হয়। 

১২.১। জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান
র জ বািষকী ও জাতীয় িশ  িদবস-২০২৩

যথােযা  মযাদায় উ যাপন উপলে  জলার
সকল ণ ােন ও উপেজলা পযােয় জািতর
িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান- র জীবন ও
কম, ব ব র ৭ই মােচর ঐিতহািসক ভাষণ

চার, িশ েদর সে  ব ব র ছিব এবং মহান
ি িভি ক ক ও ড েম াির, সংি

আেলাকিচ , ত িচ  ও চলি  দশেনর
ব া হণ করেত হেব।

জলা ত  অিফসার, া ণবািড়য়া

১৩ িদবেসর কম িচস েহ
সরকাির দ র

িত ানস েহর ধানগেণর
উপি িত িনি তকরণ

সভাপিত মি পিরষদ
িবভােগর িনেদশনা
মাতােবক িদবেসর

সকল কম িচেত
সকল সরকাির
দ র/ িত ান

ধানগণ িনজ িনজ
দ েরর
কমকতা/কমচারীেদর
িনেয় সি য়ভােব
অংশ হণ করেবন বেল
আশাবাদ 
কেরন। 

১৩.১। জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান
র জ বািষকী ও জাতীয় িশ  িদবস-২০২৩

উ যাপন উপলে  হীত সকল কম িচেত
সকল সরকাির দ র/ িত ান ধানগণ িনজ িনজ
দ েরর কমকতা/কমচারীেদর িনেয়
আবি কভােব উপি ত থাকেবন।

দ র ধান (সকল), া ণবািড়য়া

১৪। উপ-কিম  গঠন হীত িস া স হ
বা বায়েনর িনিম
িবিভ  উপ-কিম
গঠেনর িবষেয় সভায়
িব ািরত আেলাচনা
হয়। 

১৪.১। “১৭ই মাচ জািতর িপতা ব ব  শখ
িজ র রহমান- র জ বািষকী ও জাতীয় িশ

িদবস-২০২৩” উ যাপেনর লে  হীত কম িচ
ও িস া স হ বা বায়েনর জ  সবস িত েম
িনে া  উপ-কিম স হ গঠন করা হয়।

বণাঢ  শাভাযা া পিরচালনা উপ-কিম
াঘ  িনেবদন অ ান পিরচালনা উপ-

কিম
আেলাচনা সভা ও সাং িতক অ ান
আেয়াজন উপ-কিম
উ তমােনর খাবার পিরেবশন তদারিক
সং া  উপ-কিম
আইন লা ও িনরাপ া সং া  উপ-
কিম
িবতক িতেযািগতা সং া  উপ-কিম

আ ায়ক, সংি  উপ-কিম স হ

১৪.২। িত  উপ-কিম  িনজ িনজ কমকা
বা বায়েনর িনিম  সভায় িমিলত হেব এবং
সভাপিতেক কমকাে র অ গিত স ে  অবিহত
করেব।
১৪.৩। উপ-কিম স হ েয়াজেন সদ  কা-
অ  করেত পারেবন। 

           সভায় উপি ত স ািনত সদ ে র মতামেতর িভি েত “জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান- র জ বািষকী ও জাতীয় িশ  িদবস-২০২৩” উ যাপন
উপলে  সবস িত েম িন িলিখত কম িচ হীত হয়:

““ জািত রজািত র  িপত ািপত া  ব বব ব   শখশখ   িজ রিজ র  রহমানরহমান -- রর  জ বািষকীজ বািষকী  ওও  জাত ীয়জাত ীয়   িশিশ   িদবসিদবস--২০২৩২০২৩ ” ”  উউ য াপনয াপন   উ পলেউ পলে   হীতহীত   কম িচকম িচ ::

..   ন ংনং ত ািরখত ািরখ   ওও  সময়সময় কম িচকম িচ ানান //বা বায়নবা বায়ন কারীকারী   ক পক প
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০১. ০১-২২ মাচ ২০২৩ জলার সকল ণ ােন জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র
রহমান- র জীবন ও কম, ব ব র ৭ই মােচর ঐিতহািসক ভাষণ

চার, িশ েদর সােথ ব ব র ছিব এবং মহান ি িভি ক
ক ও ড েম াির, সংি  আেলাকিচ , ত িচ  ও চলি

দশনী।

জলার সকল ণ ানস হ;
জলা ত  অিফসার, া ণবািড়য়া

০২. ১৫ মাচ ২০২৩
িবকাল ৩.০০ টা

ব ব র জীবন ও আদেশর সােথ াসি ক িচ াংকন ও আ ি
িতেযািগতা। 

জলা পিরষদ িমলনায়তন;
িশ  একােডিম, া ণবািড়য়া

০৩. ১৬ মাচ থেক ২৬
মাচ ২০২৩ (২৫২৫
মাচমাচ   ২০২৩২০২৩

ত ীতত ীত ))  রাত
১১.০০ টা পয  

সকল সরকাির, আধা-সরকাির, ায় শািসত দ র/ িত ানস হ
এবং ণ ান ও াপনা, সড়ক ীপ, বসরকাির মােকট ও উ
ভবনস েহ আেলাকস া। 

িনবাহী েকৗশলী, গণ ত িবভাগ/ ধান িনবাহী কমকতা, জলা
পিরষদ/ দ র ধান, সকল সরকাির, আধা-সরকাির, বসরকাির
ও ায় শািসত দ র/ ময়র, পৗরসভা (সকল)/ সভাপিত, িশ
ও বিণক সিমিত/ সংি  ভবন মািলকগণ, া ণবািড়য়া

০৪. ১৭ মাচ ২০২৩
েযাদেয়র সােথ

সােথ

সকল িশ া িত ান, সরকাির, আধা-সরকাির, ায় শািসত
দ র/ িত ান হ এবং বসরকাির ভবনস েহ স ক িনয়েম জাতীয়
পতাকা উে ালন। 

সংি  ভবনস হ, া ণবািড়য়া;
দ র/ িত ান ধানগণ ও ভবন মালকগণ

০৫. ১৭ মাচ ২০২৩
সকাল ৯.০০ টা

জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান র ১০৩ তম জ বািষকী
ও জাতীয় িশ  িদবস-২০২৩ উ যাপন উপলে  বণাঢ  শাভাযা া
( লাকনাথ দীিঘর ময়দান হেত পৗর ম  পয )।

লাকনাথ দীিঘর ময়দান;
সংি  উপ-কিম

০৬.  ১৭ মাচ ২০২৩
সকাল ৯.৩০ টা

জািতর িপতার িত িতেত বক অপণ ও গাড অব অনার
দান।

ব ব  য়ার, া ণবািড়য়া;
সংি  সকল

০৭. ১৭ মাচ ২০২৩
সকাল ৯.৩০ টা

জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান র ১০৩ তম জ বািষকী
ও জাতীয় িশ  িদবস-২০২৩ উ যাপন উপলে  র দানসহ রে র

প িনণয়, রে র শকরার পিরমাণ িনণয়, ওজন মাপা ইত ািদ
কম িচর আেয়াজন। 

ব ব  য়ার, া ণবািড়য়া; 
িসিভল সাজন, া ণবািড়য়া 

 ০৮. ১৭ মাচ ২০২৩
সকাল ১০.০০ টা

জাতীয় িশ  িদবেসর জাতীয় অ ান  সরাসির দশন। জলা শাসেকর সে লন ক ;
জলা শাসন া ণবািড়য়া

০৯. ১৭ মাচ ২০২৩
সকাল ১০.০০ টা

জলা াথিমক িশ া অিফেসর উে ােগ সকল িশ া িত ােনর
িশ াথ েদর অংশ হেণ রচনা িতেযািগতা।

িপ আই;
জলা াথিমক িশ া অিফসার ও িশ া িত ান ধানগণ,
া ণবািড়য়া

১০. ১৭ মাচ ২০২৩ 
বলা ১১.০০ টা

িবেশষ চািহদাস  িশ েদর অংশ হেণ িতেযািগতা ও
সাং িতক অ ান। 

র স াট িদ আলাউি ন সংগীতা ন, া ণবািড়য়া;
উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা অিফস, া ণবািড়য়া

১১. ১৭ মাচ ২০২৩ বাদ
মা/ াথনার

িনধািরত সমেয়

জলার িত  মসিজেদ জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান
র জ বািষকী ও জাতীয় িশ  িদবস-২০২৩ উপলে  িবেশষ

দায়া ও মানাজাত এবং অ া  ধম য় িত ােন িবেশষ াথনার
আেয়াজন।

জলার সকল মসিজদ ও অ া  ধম য় উপাসনালয়স হ;
উপপিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন/সহকারী পিরচালক,
মি রিভি ক িশ  ও গণিশ া কায ম/িমশনাির ইনচাজ,
া ণবািড়য়া

১২. ১৭ মাচ ২০২৩
িবধাজনক সমেয়

জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান র জ বািষকী ও
জাতীয় িশ  িদবস-২০২৩ উ যাপন উপলে  া ণবািড়য়া
সরকাির িশ  পিরবার, ২৫০ শ া িবিশ  জনােরল হাসপাতাল ও
জলা কারাগাের উ ত মােনর খাবার পিরেবশন।

সংি  িত ান ধানগণ

১৩. ১৭ মাচ ২০২৩
িবকাল ৩.০০ টা 

সরকাির িশ  পিরবােরর িশ েদর অংশ হেণ িতেযািগতা ও
সাং িতক অ ান।

সরকাির িশ  পিরবার (বািলকা), া ণবািড়য়া;
উপপিরচালক, জলা সমাজেসবা কাযালয়, া ণবািড়য়া 

১৪. ১৭ মাচ ২০২৩
িবকাল ৪.৩০ টা 

জািতর িপতার জীবন ও কম এবং জাতীয় িশ  িদবেসর  ও
তাৎপয িবষয়ক আেলাচনা সভা ও সাং িতক অ ান। 

ফা কী পাক, া ণবািড়য়া;
সংি  উপকিম

১৫. ১৭-২২ মাচ ২০২৩ জলা িশ া অিফেসর উে ােগ আ ঃ ল িবতক িতেযািগতা। জলা িশ া অিফসার, া ণবািড়য়া ও িশ া িত ান
ধানগণ, া ণবািড়য়া

১৬. ২০ মাচ ২০২৩
( িবধাজনক
সমেয়)

ব ব র জীবন ও আদেশর সােথ াসি ক িচ াংকন এবং রচনা
িতেযািগতা আেয়াজন।

জলা সরকাির গণ াগার, া ণবািড়য়া;
লাইে িরয়ান, জলা সরকাির গণ াগার, া ণবািড়য়া

   পিরেশেষ সভাপিত “জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান র ১০৩ তম জ বািষকী ও জাতীয় িশ  িদবস-২০২৩’ যথােযা  মযাদায়” যথােযা  মযাদায়, া িবিধ
অ সরণ বক ু ও রভােব উ যাপেন হীত সকল কম িচেত এ জলার িত  সরকাির- বসরকাির ও ায় শািসত দ র, িবভাগ ও িত ান এবং সকল
সামািজক, রাজৈনিতক, সাং িতক ও পশাজীবী সংগঠনসহ সব েরর জনগেণর আ িরক ও দািয় শীল সহেযািগতা কামনা কের সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি
ঘাষণা কেরন।

সং ি : উপ-কিম স হ  

 

মাঃ শাহগীর আলম 
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জলা শাসক

ারক ন র: ০৫.৪২.১২০০.০০৮.২৩.০০৭.২২.৩৩০ তািরখ: 
০৯ মাচ ২০২৩

২৪ ফা ন ১৪২৯

অ িলিপ: সদয় াতােথ/কাযােথ ( জ তার মা সাের নয়) 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
২) িসিনয়র সিচব, জনিনরাপ া িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
৩) িসিনয়র সিচব, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
৪) িসিনয়র সিচব, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
৫) সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
৬) সিচব, াথিমক ও গণিশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
৭) সিচব, ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
৮) সিচব , সং িত িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
৯) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, চ াম
১০) চয়ার ান, জলা পিরষদ, া ণবািড়য়া
১১) িলশ পার, িলশ পােরর কাযালয়, া ণবািড়য়া
১২) ময়র, া ণবািড়য়া পৗরসভা, া ণবািড়য়া
১৩) িসিভল সাজন, িসিভল সাজেনর কাযালয়, া ণবািড়য়া
১৪) ধান িনবাহী কমকতা, জলা পিরষদ, া ণবািড়য়া।
১৫) অ , া ণবািড়য়া সরকাির কেলজ/ া ণবািড়য়া সরকাির মিহলা কেলজ, া ণবািড়য়া
১৬) দ র ধান ..........................................(সকল), া ণবািড়য়া।
১৭) অিতির  জলা শাসক (রাজ )/িব  অিতির  জলা ািজে ট/অিতির  জলা শাসক (িশ া ও আইিস )/(সািবক), া ণবািড়য়া।
১৮) উপ পিরচালক (ভার া ), ানীয় সরকার, জলা শাসেকর কাযালয়, া ণবািড়য়া
১৯) চয়ার ান, উপেজলা পিরষদ......................................................... (সকল), া ণবািড়য়া
২০) ময়র, পৗরসভা................................................................... (সকল), া ণবািড়য়া
২১) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), া ণবািড়য়া
২২) জনাব.................................................................................................., া ণবািড়য়া
২৩) িসিনয়র সহকারী কিমশনার/সহকারী কিমশনার, জলা শাসেকর কাযালয়, া ণবািড়য়া
২৪) অ / ধান িশ ক/ পার................................................................................................., া ণবািড়য়া
২৫) সহকারী পিরচালক/সহকারী েকৗশলী/উপ-সহকারী পিরচালক.................................................., া ণবািড়য়া
২৬) পৗর িনবাহী কমকতা, া ণবািড়য়া/ নবীনগর/বা ারাম র/কসবা/আখাউড়া পৗরসভা, া ণবািড়য়া
২৭) জনাব............................................................................................................................., া ণবািড়য়া
২৮) অিফস কিপ

 

মাঃ সাই ল ইসলাম 
অিতির  জলা শাসক (সািবক)
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“১৭ই মার্ চ জাতির তিিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমান-এঁর জন্মবাতষ চকী ও জািীয় তেশু তিবস-২০২৩” শজলা উদ যািন কতমটি: 

 

সভািতি: জনাব শমাোঃ োহগীর আলম, শজলাপ্রোসক, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সিস্যবৃন্দ (জ্জেষ্ঠিার তভতিজ্ি নয়) 

সরকাতর শবসরকাতর 

পুতলে সুিার, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

তসতভল সাজচন, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

প্রধান তনব চাহী কম চকিচা, শজলা িতরষি, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

অধ্যক্ষ, ব্রাহ্মণবাতিয়া সরকাতর কজ্লজ 

অধ্যক্ষ, ব্রাহ্মণবাতিয়া সরকাতর মতহলা কজ্লজ 

প্রধান তনব চাহী কম চকিচা, ব্রাহ্মণবাতিয়া শিৌরসভা 

অতিতরক্ত শজলাপ্রোসক (রাজস্ব), ব্রাহ্মণবাতিয়া  

তবজ্ঞ অতিতরক্ত শজলা ম্যাতজজ্েট, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

অতিতরক্ত শজলাপ্রোসক (তেক্ষা ও আইতসটি), 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

উি-িতরর্ালক(ভারপ্রাপ্ত), স্থানীয় সরকার, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

অতিতরক্ত শজলাপ্রোসক (সাতব চক), ব্রাহ্মণবাতিয়া 

িত্ত্বাবধায়ক, ২৫০ েয্যা তবতেষ্ট শজলা সির 

হাসিািাল, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

উিজ্জলা তনব চাহী অতিসার, ব্রাহ্মণবাতিয়া সির 

উি-িতরর্ালক, কৃতষ সম্প্রসারণ অতধিপ্তর, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

এম.তি., আশুগঞ্জ িাওয়ার শেেন, আশুগঞ্জ, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

তিতজএম, বাখরাবাি, গ্যাস তিতেতবউেন শকাোং.তলোঃ, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

ব্যবস্থািনা িতরর্ালক, বাোংলাজ্িে গ্যাস তিল্ড 

শকাোং.তলোঃ, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

তনব চাহী প্রজ্কৌেলী, গণর্প চি তবভাগ, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

তনব চাহী প্রজ্কৌেলী, এলতজইতি, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

তনব চাহী প্রজ্কৌেলী, তবদ্যেৎ উন্নয়ন শবাি চ, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

তনব চাহী প্রজ্কৌেলী, সিক িতরবহন ও শসতু তবভাগ, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

তনব চাহী প্রজ্কৌেলী, জনস্বাস্থে প্রজ্কৌেল অতধিপ্তর, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

তনব চাহী প্রজ্কৌেলী, িাতন উন্নয়ন শবাি চ, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

তনব চাহী প্রজ্কৌেলী, তবএতিতস (জ্সর্), ব্রাহ্মণবাতিয়া 

তনব চাহী প্রজ্কৌেলী, তেক্ষা প্রজ্কৌেল অতধিপ্তর, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সহকারী প্রজ্কৌেলী, স্বাস্থে প্রজ্কৌেল অতধিপ্তর, 

শময়র, ব্রাহ্মণবাতিয়া শিৌরসভা 

প্রতিতনতধ, শজলা িতরষি, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

শর্য়ারম্যান, উিজ্জলা িতরষি, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

বীর মুতক্তজ্যাদ্ধা আবুল কালাম ভূইয়া, সভািতি, সির উিজ্জলা 

আওয়ামী লীগ, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব জতহরুল ইসলাম ভূইয়া, সাজ্বক সিস্য, শজলা িতরষি. 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব সাজ্িকুর রহমান েরীি, সাজ্বক সিস্য, শজলা িতরষি, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

অধ্যক্ষ, ব্রাহ্মণবাতিয়া শিৌর অনাস চ কজ্লজ 

অধ্যক্ষ, ব্রাহ্মণবাতিয়া আইন কজ্লজ 

তবজ্ঞ িাবতলক প্রতসতকউটর/ সরকাতর আইন কম চকিচা, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সভািতি, শজলা আইনজীবী সতমতি, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সভািতি, শর্ম্বার অব কমাস চ এন্ড ইন্ডাতেজ, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সভািতি, সুজন, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সভািতি, শজলা নাগতরক কতমটি, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সভািতি/সাধারণ সম্পািক, শপ্রস ক্লাব, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সভািতি/সাধারণ সম্পািক, শজলা জািীয় িাটি চ, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সভািতি/ সাধারণ সম্পািক, শজলা জাসি, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সভািতি/সাধারণ সম্পািক, শজলা ওয়াকচাস চ িাটি চ, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সভািতি/সাধারণ সম্পািক, শজলা ন্যাি, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সভািতি/সাধারণ সম্পািক, শজলা কতমউতনে িাটি চ, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সভািতি/সাধারণ সম্পািক, শজলা মতহলা আওয়ামী লীগ, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সভািতি/ সাধারণ সম্পািক, শজলা কৃষক লীগ, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সভািতি/সাধারণ সম্পািক, শজলা শ্রতমক লীগ, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সভািতি/ সাধারণ সম্পািক, শজলা আওয়ামী যুবলীগ, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সভািতি/সাধারণ সম্পািক, শজলা যুব মতহলা লীগ, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সভািতি/সাধারণ সম্পািক, শজলা শস্বচ্ছাজ্সবক লীগ, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সভািতি/সাধারণ সম্পািক, শজলা ছাত্রলীগ, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সভািতি/সাধারণ সম্পািক, সাতহিে একাজ্িতম, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সভািতি/সাধারণ সম্পািক, সতিতলি সাোংস্কৃতিক শজাট, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সভািতি/সাধারণ সম্পািক, ওলামা সমম্বয় িরতষি, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সভািতি/সাধারণ সম্পািক, তহন্দু, শবৌদ্ধ, তিোন ঐকে িতরষি, 



ব্রাহ্মণবাতিয়া 

উি-িতরর্ালক, সমাজজ্সবা অতধিপ্তর, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

উি-িতরর্ালক, িতরবার িতরকল্পনা অতধিপ্তর 

উি-িতরর্ালক, তবআরতিতব, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

উি-িতরর্ালক, ইসলাতমক িাউজ্ন্ডেন, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

উি-িতরর্ালক, যুব উন্নয়ন অতধিপ্তর, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

উি-িতরর্ালক, শজলা িতরসোংখ্যান অতিস, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

উি-িতরর্ালক, তবএতিতস (বীজ তবিণন), ব্রাহ্মণবাতিয়া 

উি-িতরর্ালক, মতহলা তবষয়ক অতধিপ্তর, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

উি-িতরর্ালক,িতরজ্বে অতধিপ্তর, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

শজলা মৎস্য কম চকিচা, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

শজলা কমান্ডোন্ট, আনসার ও তভতিতি, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

শজলা প্রাতণসম্পি কম চকিচা, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

শরতভতনউ শিপুটি কাজ্লক্টর, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

শনজারি শিপুটি কাজ্লক্টর, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

উি-মহাব্যবস্থািক, শসানালী ব্যাোংক তল:, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

শজলা তেশু তবষয়ক কম চকিচা, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

শজলা তহসাবরক্ষণ অতিসার, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

অধ্যক্ষ, কাতরগতর প্রতেক্ষণ শকন্দ্র, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

অধ্যক্ষ, ব্রাহ্মণবাতিয়া সরকাতর শটকতনকোল স্কুল এন্ড 

কজ্লজ 

অধ্যক্ষ, তর্নাইর কাতরগতর প্রতেক্ষণ শকন্দ্র, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

শজলা তেক্ষা অতিসার, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

শজলা প্রাথতমক তেক্ষা অতিসার, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

শজলা িথ্য অতিসার, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

শজলা তনব চার্ন অতিসার, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

শজলা খাদ্য তনয়ন্ত্রক, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

শজলা প্রতিবন্ধী তবষয়ক কম চকিচা, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

শজল সুিার, শজলা কারাগার, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

শজলা সমবায় কম চকিচা, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

উধ চিন ববজ্ঞাতনক কম চকিচা, মৃতিকা অতধিপ্তর, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

শজলা মাজ্কচটিোং অতিসার, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

এতজএম, তবতসক তেল্পনগরী, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

শজলা ত্রাণ ও পুনব চাসন কম চকিচা, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

শজলা ক্রীিা অতিসার, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সহকারী িতরর্ালক, জািীয় শভাক্তা অতধকার সোংরক্ষণ 

অতধিপ্তর, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সহকারী িতরর্ালক, মািকদ্রব্য তনয়ন্ত্রণ অতধিপ্তর, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সভািতি/ সম্পািক, ভাষা ও সাতহিে অনুেীলন শকন্দ্র, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সভািতি/সম্পািক, তবএমএ, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সভািতি, শজলা জাসি (রব), ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সভািতি, শজলা জাসি (ইনু), ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব শমাোঃ আবুল কাজ্সম, সহ-সভািতি, শজলা ক্রীিা সোংস্থা, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব বসয়ি শমাহািি আসলাম, অতিতরক্ত সাধারণ সম্পািক, 

শজলা ক্রীিা সোংস্থা, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

এোি. জতহরুল ইসলাম ভূইয়া, সাজ্বক সিস্য, শজলা িতরষি, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সাধারণ সম্পািক, তি আলাউতিন সঙ্গীিাঙ্গন ও শজলা প্রতিতনতধ, 

র্োজ্নল আই, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সভািতি, বাোংলাজ্িে র্পজা উদ যািন িতরষি, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব মিন র্ক্রবিী, পুজ্রাতহি, আনন্দময়ী কালী বাতি, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সম্পািক, েহীি ধীজ্রন্দ্রনাথ িি স্মৃতি িাঠাগার, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সম্পািক, িাবতলক লাইজ্ব্রতর, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সম্পািক, ইসলাতমক শসন্টার, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সাধারণ সম্পািক, শজলা ক্রীিা সোংস্থা, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সাধারণ সম্পািক, শজলা মতহলা ক্রীিা সোংস্থা, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সভািতি/ সাধারণ সম্পািক, উিীর্ী, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

িতরর্ালক, তিিাস আবৃতি সোংগঠন, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সম্পািক, শরিতক্রজ্সন্ট শসাসাইটি, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সম্পািক, তেশু নাট্যম, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব মতমনুল আলম বাবু, যুগ্ম সম্পািক, িাবতলক লাইজ্ব্ররী, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব মানবদ্ধচন িাল, সিস্য, শজলা তেল্পকলা একাজ্িতম, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

িতরর্ালক, তিিাস লতলিকলা একাজ্িতম, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

প্রজ্িসর অমৃি লাল সাহা, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, ব্রাহ্মণবাতিয়া সরকাতর 

কজ্লজ, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

বীর মুতক্তজ্যাদ্ধা হাতমদ্যর রহমান, উিজ্িষ্টা, শজলা আওয়ামী লীগ, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

বীর মুতক্তজ্যাদ্ধা িতসউর রহমান হাসান, সাজ্বক সহকারী শজলা 

কমান্ডার, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব মাহাবুবুল বারী শর্ৌধুরী মন্টু, যুগ্ম সাধারণ সম্পািক, শজলা 

আওয়ামী লীগ, ব্রাহ্মণবাতিয়া ও সাধারণ সম্পািক, শজলা ক্রীিা 

সোংস্থা, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

বীর মুতক্তজ্যাদ্ধা জনাব মুসতলম তময়া, সভািতি শিৌর আওয়ামী 

লীগ, ব্রাহ্মণবাতিয়া 



ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সহকারী িতরর্ালক, উিানুষ্ঠাতনক তেক্ষা বুেজ্রা, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সহকারী িতরর্ালক, সঞ্চয় বুেজ্রা, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সুিাতরনজ্টনজ্িন্ট, ব্রাহ্মণবাতিয়া তি.টি. আই. 

ইনতেটিউট, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সহকারী িতরর্ালক, তবআরটিএ, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সহকারী িতরর্ালক, আঞ্চতলক িাসজ্িাট চ অতিস, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সহকারী ব্যবস্থািক, তবটিতসএল, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সহকারী প্রজ্কৌেলী, স্বাস্থে প্রজ্কৌেল অতধিপ্তর, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সহকারী বন সোংরক্ষক, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সহকারী িতরর্ালক, মতন্দর তভতিক তেশু ও গণতেক্ষা 

কায চক্রম, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

উি-সহকারী িতরর্ালক, িায়ার সাতভ চস ও তসতভল 

তিজ্িন্স, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

এতজএম, তবতসক, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

প্রধান তেক্ষক, অন্নিা সরকাতর উচ্চ তবদ্যালয়, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

প্রধান তেক্ষক, সাজ্বরা শসাবহান সরকাতর বাতলকা উচ্চ 

তবদ্যালয়, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

প্রধান তেক্ষক, গভ: মিজ্ল গাল চস হাই স্কুল, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

লাইজ্ব্রতরয়ান, শজলা সরকাতর গণগ্রন্থাগার, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

শরঞ্জ অতিসার, বন তবভাগ, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

উিজ্কন্দ্র প্রধান, তবটিতভ, ব্রাহ্মণবাতিয়া উিজ্কন্দ্র, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

মুখ্য িাট িতরিে চক, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

ইনর্াজচ, ব্রাহ্মণবাতিয়া নাতস চোং ইনতেটিউট, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব দ্যলাল র্ন্দ্র িাে, সহকারী তেক্ষক, ও টিইউও, 

তবএনতসতস, অন্নিা সরকাতর উচ্চ তবদ্যালয়, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

তিইউও, তবএনতসতস, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

শজলা কতমেনার, গাল চস গাইি, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সাধারণ সম্পািক, শজলা স্কাউটস, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সাধারণ সম্পািক, শরাভার স্কাউট, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

বীর মুতক্তজ্যাদ্ধা জনাব এম ওয়াজ্ছল তসিীতক 

বীর মুতক্তজ্যাদ্ধা জনাব শমাোঃ িাজুল ইসলাম, শজলা কমান্ডার, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

বীর মুতক্তজ্যাদ্ধা শমাোঃ িাজুল ইসলাম, সাজ্বক উিজ্জলা শিপুটি 

কমান্ডার, ব্রাহ্মণবাতিয়া সির 

বীর মুতক্তজ্যাদ্ধা জনাব এিজ্ভাজ্কট আক্তার শহাজ্সন সাঈি 

বীর মুতক্তজ্যাদ্ধা জনাব আলী আকবর 

বীর মুতক্তজ্যাদ্ধা জনাব হারুনুর রতেি, সাজ্বক শজলা কমান্ডার 

বীর মুতক্তজ্যাদ্ধা জনাব আবু শহারায়রাহ, সাজ্বক উিজ্জলা কমান্ডার 

বীর মুতক্তজ্যাদ্ধা জনাব আওলাি শহাজ্সন 

বীর মুতক্তজ্যাদ্ধা শমাোঃ শরাস্তম আলী ভূইয়া, যুদ্ধকালীন কমান্ডার 

বীর মুতক্তজ্যাদ্ধা জনাব রিন কাতি িি, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

বীর মুতক্তজ্যাদ্ধা জনাব শমাোঃ রতহছ উতিন, বাঞ্ছারামপুর 

বীর মুতক্তজ্যাদ্ধা জনাব সুজ্বাধ র্ন্দ্র িাস, সাজ্বক শিৌর কমান্ডার 

বীর মুতক্তজ্যাদ্ধা জনাব জমজ্সি োহ, সাজ্বক উিজ্জলা কমান্ডার 

বীর মুতক্তজ্যাদ্ধা জনাব শমাোঃ বাহার তময়া সরকার, সাজ্বক সহকারী 

কমান্ডার 

বীর মুতক্তজ্যাদ্ধা জনাব শমাোঃ আওলাি শহাজ্সন, সাজ্বক সহকারী 

শজলা কমান্ডার 

বীর মুতক্তজ্যাদ্ধা জনাব রুহুল আতমন ভূইয়া, সাজ্বক উিজ্জলা 

শর্য়ারম্যান, কসবা 

বীর মুতক্তজ্যাদ্ধা জনাব শমাোঃ সামছুল হক 

িা. আবু সাঈি, শর্য়ারম্যান, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

শমতিজ্কল কজ্লজ 

জনাব শহলাল উতিন, সাজ্বক শময়র ও তসতনয়র সহ-সভািতি, শজলা 

আওয়ামী লীগ 

জনাব মঈনউতিন মঈন, যুগ্ম সাধারণ সম্পািক, শজলা আওয়ামী 

লীগ, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব িাজ শমাহািি ইয়াতছন, সহ-সভািতি, শজলা আওয়ামী লীগ 

জনাব শহলাল উতিন, সহ-সভািতি, শজলা আওয়ামী লীগ 

(পুতনয়াউট) 

জনাব মুতজবুর রহমান বাবুল, সহ-সভািতি, শজলা আওয়ামী লীগ 

জনাব শগালাম মতহউতিন খান শখাকন, যুগ্ম সম্পািক, শজলা 

আওয়ামী লীগ 

এি. মাহবুবুল আলম শখাকন, সাোংগঠতনক সম্পািক, শজলা 

আওয়ামী লীগ 

বসয়ি তমজানুর শরজা, িথ্য ও গজ্বষণা সম্পািক, শজলা আওয়ামী 

লীগ 

জনাব িানতজল আহজ্িি, িপ্তর সম্পািক, শজলা আওয়ামী লীগ 

বসয়ি নজরুল ইসলাম, প্রর্ার সম্পািক, শজলা আওয়ামী লীগ 

জনাব এম.এ.এইর্ মাহবুব আলম, সাধারণ সম্পািক, শিৌর 

আওয়ামী লীগ 



জনাব রতিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পািক, শিৌর আওয়ামী লীগ 

জনাব োমীমা আক্তার, মতহলা ভাইস-জ্র্য়ারম্যান, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সির উিজ্জলা িতরষি, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

এোিজ্ভাজ্কট শমাোঃ ওয়াজ্ছল আলী, তবজ্ঞ তজ.তি., ব্রাহ্মণবাতিয়া 

এোিজ্ভাজ্কট শমাোঃ ইয়াতহয়া কামাল, তবজ্ঞ তি.তি., ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব বসয়ি নজরুল ইসলাম, প্রর্ার সম্পািক, শজলা আওয়ামী 

লীগ, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

তমজ্সস মমিাজ বাোর, মতহলা তবষয়ক সম্পািক, শজলা আওয়ামী 

লীগ, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব আবদ্যল হান্নান রিন, কায চ সাোংগঠতনক সম্পািক, শজলা 

আওয়ামী লীগ, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব িানতজল আহজ্মি, িপ্তর সম্পািক, শজলা আওয়ামী লীগ, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব আলহাজ্ব শমাোঃ োহ আলম, তেল্প ও বাতণজে সম্পািক, শজলা 

আওয়ামী লীগ, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

কমজ্রি নজরুল ইসলাম, ওয়াকচাস চ িাটি চ, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব মনজুরুল আলম, সভািতি, টিতভ জান চাতলে অোজ্সাতসজ্য়েন, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া ও সম্পািক, সুর সম্রাট তি আলাউতিন সঙ্গীিাঙ্গন, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব হারুনুর রতেি তহরু, ১ম শশ্রতণর ঠিকািার, শমৌলভীিািা, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব শমাহািি আরজু তময়া, শজলা প্রতিতনতধ, বিতনক ইজ্িিাক ও 

বাোংলাজ্িে শটতলতভেন, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব তমজানুর রহমান তেতের, িতরর্ালক, ব্রাহ্মণবাতিয়া তথজ্য়টার, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব তমনারা আলম, শর্য়ারম্যান, জািীয় মতহলা সোংস্থা, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব শসাজ্হল আহাি, সম্পািক, প্রবিচক আবৃতি সোংসি, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব িীযুষ কাতি আর্ায্যচ, সভািতি, ইজ্লক্ট্রতনক তমতিয়া 

জান চাতলে অোজ্সাতসজ্য়েন, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব উজ্জ্বল র্ক্রবিী, সম্পািক, ইজ্লক্ট্রতনক তমতিয়া 

জান চাতলে অোজ্সাতসজ্য়েন, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব নজরুল ইসলাম োহজািা, সম্পািক, সোংবািিত্র িতরষি 

জনাব আজ্নায়ার শহাজ্সন শসাজ্হল, যুগ্ম সম্পািক, শজলা 

তেল্পকলা একাজ্িতম 

জনাব বাহারুল ইসলাম শমাল্লা, তনব চাহী সম্পািক, বিতনক 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব আবদ্যন নূর, তনজস্ব প্রতিজ্বিক, বিতনক সমকাল 

জনাব মতনর শহাজ্সন, সাোংবাতিক ও বার্কতেল্পী 

জনাব িীিক শর্ৌধুরী বাপ্পী, তনজস্ব প্রতিজ্বিক, বিতনক আমাজ্ির 

সময় 



জনাব তবশ্বতজি িাল বাবু, শজলা প্রতিতনতধ, বিতনক কাজ্লর কণ্ঠ 

মাওলানা আবদ্যল্লাহ, ইমাম, কাজ্লক্টজ্রট জাজ্ম মসতজি, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

মাওলানা আব্দুল কাতির, ইমাম, মকবুল জাজ্ম মসতজি, 

কালাইশ্রীিািা, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

মাওলানা আজ্েক এলাতহ, খতিব, আনন্দবাজার জাজ্ম মসতজি, 

আনন্দবাজার, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

মাওলানা ক্বারী আতনছুর রহমান, সভািতি, জািীয় ওলামা সমন্বয় 

িতরষি 

মাওলানা তসবগাতুল্লাহ নূর, শিে ইমাম, শজলা জাজ্ম মসতজি 

মাওলানা আব্দুল্লাহ, ইমাম, পুরািন শকাট চ জাজ্ম মসতজি 

মাওলানা একরাম শহাজ্সন, তপ্রতন্সিাল, ভাদ্যঘর (তিএস) 

কাতমল মাদ্রাসা, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব িালক টাইটাস িাে গুপ্ত, তবেি, তিোন তমেনারীজ, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব এস এম োহীন, সভািতি, এিাব, ব্রাহ্মণবাতিয়া জনাব শমা: 

খাজ্লি িারজ্ভজ হৃিয়, বীর মুতক্তজ্যাদ্ধার সিান 

 

                                                             (উি-কতমটিসমূহ) 

                                  ১. বণ চাঢ্ে শোভাযাত্রা িতরর্ালনা উি-কতমটি (জ্জেষ্ঠিার তভতিজ্ি নয়) 

                                     অতিতরক্ত শজলাপ্রোসক (তেক্ষা ও আইতসটি) ব্রাহ্মণবাতিয়া: আহ্বায়ক 

                    সরকাতর                                 শবসরকাতর 

প্রধান তনব চাহী কম চকিচা, ব্রাহ্মণবাতিয়া শিৌরসভা 

অতিতরক্ত পুতলে সুিার, ব্রাহ্মণবাতিয়া সির সাজ্কচল 

তনব চাহী প্রজ্কৌেলী, গণর্পিচ তবভাগ, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

শজলা কমান্ডোন্ট, আনসার ও তভতিতি, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

উিজ্জলা তনব চাহী অতিসার, ব্রাহ্মণবাতিয়া সির 

তনব চাহী প্রজ্কৌেলী, এলতজইতি, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

তনব চাহী প্রজ্কৌেলী, জনস্বাস্থে প্রজ্কৌেল অতধিপ্তর, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

অতিসার ইনর্াজচ, সির মজ্িল থানা, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

তনব চাহী প্রজ্কৌেলী, (তবিরণ-১), তবদ্যেৎ উন্নয়ন শবাি চ, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব তরন্টু তবকাে র্াকমা, তসতনয়র সহকারী কতমেনার, 

শজলাপ্রোসজ্কর কায চালয়, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব শমাোঃ েরীি শনওয়াজ, সহকারী কতমেনার, 

শজলাপ্রোসজ্কর কায চালয়, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব িয়সাল আহজ্মি, সহকারী কতমেনার, 

শজলাপ্রোসজ্কর কায চালয়, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব ইকরামুল হক নাতহি, সহকারী কতমেনার, 

শজলাপ্রোসজ্কর কায চালয়, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব নুসরাি জাবীন, সহকারী কতমেনার, শজলাপ্রোসজ্কর 

কায চালয়, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

উিিতরর্ালক, তবআরতিতব, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

প্রতিতনতধ, শর্য়ারম্যান, শজলা িতরষি, ব্রাহ্মণবাতিয়া  

বীর মুতক্তজ্যাদ্ধা আবুল কালাম  ভূইয়া, সভািতি, সির উিজ্জলা 

আওয়ামী লীগ, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

বীর মুতক্তজ্যাদ্ধা শমাোঃ আবু শহারায়রাহ, সাজ্বক উিজ্জলা কমান্ডার, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া সির, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব মাহাবুবুল বারী শর্ৌধুরী মন্টু, যুগ্ম সাধারন সম্পািক, শজলা 

আওয়ামী লীগ, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব শমাোঃ মতনর শহাজ্সন, িতরর্ালক, তিিাস আবৃতি সোংগঠন ও 

শজলা প্রতিতনতধ, বিতনক শিে রুিাির, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

তমজ্সস রাজ্বয়া খাতুন রাখী, সাধারণ সম্পািক, শজলা মতহলা ক্রীিা 

সোংস্থা, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব শমাোঃ আবুল কাজ্সম, সহ-সভািতি, শজলা ক্রীিা সোংস্থা, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব বসয়ি শমাহািি আসলাম, অতিতরক্ত সাধারণ সম্পািক, 

শজলা ক্রীিা সোংস্থা, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সভািতি/সাধারণ সম্পািক, ব্রাহ্মণবাতিয়া শপ্রস ক্লাব 

জনাব এিজ্ভাজ্কট োহানুল ইসলাম, সভািতি, শজলা আওয়ামী 

যুবলীগ, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

এিজ্ভাজ্কট তসরাজুল ইসলাম শিরজ্িৌস, সাধারণ সম্পািক, শজলা 

আওয়ামী যুবলীগ, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব রতবউল শহাজ্সন রুজ্বল, সভািতি, শজলা ছাত্রলীগ, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 



উিিতরর্ালক, সমাজজ্সবা অতধিপ্তর, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

উিিতরর্ালক, মতহলা তবষয়ক অতধিপ্তর, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

উিিতরর্ালক, যুব উন্নয়ন অতধিপ্তর, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

শজলা িথ্য অতিসার, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

উিসহকারী িতরর্ালক, িায়ার সাতভ চস ও তসতভল তিজ্িন্স, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

শজলা তেক্ষা অতিসার, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

শজলা প্রাথতমক তেক্ষা অতিসার, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

শজলা ক্রীিা অতিসার, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

শজলা তেশু তবষয়ক কম চকিচা, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

এতজএম, তবতসক, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

শজলা সরকাতর গণগ্রন্থাগার, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

প্রধান তেক্ষক, অন্নিা সরকাতর উচ্চ তবদ্যালয়, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

প্রধান তেক্ষক, সাজ্বরা শসাবহান উচ্চ বাতলকা তবদ্যালয়, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

প্রধান তেক্ষক, গভোঃ মজ্িল গাল চস হাই স্কুল, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

প্রধান তেক্ষক, তনয়াজ মুহিি উচ্চ তবদ্যালয়, ব্রাহ্মণবাতিযা 

প্রধান তেক্ষক, আনন্দময়ী বাতলকা উচ্চ তবদ্যালয়, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

প্রধান তেক্ষক, রামকানাই হাই একাজ্িমী, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

প্রধান তেক্ষক, ব্রাহ্মণবাতিয়া উচ্চ তবদ্যালয়, ব্রাহ্মণাতিয়া 

প্রধান তেক্ষক, ব্রাহ্মণবাতিয়া আইতিয়াল হাই একাজ্িমী, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব তনয়াজ শমাহািি কাজল, সাধারণ সম্পািক, শজলা 

স্কাউটস, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব েরীি জতসম, সাধারণ সম্পািক,জ্রাভার স্কাউটস 

জনাব নূর শমাহািি, সহজ্যাগী অধ্যািক ও তিইউ, 

তবএনতসতস, ব্রাহ্মণবাতিয়া সরকাতর কজ্লজ, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব দ্যলাল র্ন্দ্র িাস, সহকারী তেক্ষক ও টিইউও, 

তবএনতসতস, অন্নিা সরকাতর উচ্চ তবদ্যালয়, ব্রাহ্মণবাতিয়া। 

জনাব োহািৎ শহাজ্সন শোভন, সাধারণ সম্পািক, শজলা ছাত্রলীগ, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সাধারণ সম্পািক, তি আলাউতিন সঙ্গীিাঙ্গন ও শজলা প্রতিতনতধ, 

র্োজ্নল আই, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

র্পব চাঞ্চলীয় বুেজ্রা র্ীি, এটিএন তনউজ, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

বুেজ্রা প্রতিজ্বিক, সময় টিতভ, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

শজলা প্রতিতনতধ শমাহনা টিতভ, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সভািতি, ব্রাহ্মণবাতিয়া শর্ম্বার অব কমাস চ এবোং ইন্ডাতেজ, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

যুগ্ম সম্পািক, িাবতলক লাইজ্ব্ররী, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সভািতি, সাতহিে একাজ্িমী, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সভািতি, ভাষা ও সাতহিে অনুেীলন শকন্দ্র, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

শজলা প্রতিতনতধ, বিতনক ইজ্িিাক ও বাোংলাজ্িে শটতলতভেন, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব আলহাজ্ব শমাোঃ োহ আলম, সাধারণ সম্পািক, শরি তক্রজ্সন্ট, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

 

 

 

 

 

 

                            ২. আজ্লার্না সভা ও সাোংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আজ্য়াজন উি-কতমটি (জ্জেষ্ঠিার তভতিজ্ি নয়) 

                                                অতিতরক্ত শজললাপ্রোসক (রাজস্ব), ব্রাহ্মণাবতিয়া: আহ্বায়ক 

                          সরকাতর  শবসরকাতর 

অতিতরক্ত পুতলে সুিার (প্রোসন ও অথ চ), ব্রাহ্মণবাতিয়া  

প্রধান তনব চাহী কম চকিচা, ব্রাহ্মণবাতিয়া শিৌরসভা 

উিজ্জলা তনব চাহী অতিসার, ব্রাহ্মণবাতিয়া সির 

জনাব নাতহিা আক্তার, তসতনয়র সহকারী কতমেনার, 

শজলাপ্রোসজ্কর কায চালয়, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব শগালাম মুস্তািা মুন্না, তসতনয়র সহকারী কতমেনার, 

শজলাপ্রোসজ্কর কায চালয়, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

শনজারি শিপুটি কাজ্লক্টর, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

প্রতিতনতধ, শর্য়ারম্যান, শজলা িতরষি, ব্রাহ্মণবাতিয়া  

বীর মুতক্তজ্যাদ্ধা আবুল কালাম ভূইয়া, সভািতি, সির উিজ্জলা 

আওয়ামী লীগ, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

বীর মুতক্তজ্যাদ্ধা হাতমদ্যর রহমান, উিজ্িষ্টা, শজলা আওয়ামী লীগ, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব মাহাবুবুল বারী শর্ৌধুরী মন্টু, যুগ্ম সাধারন সম্পািক, শজলা 

আওয়ামী লীগ, ব্রাহ্মণবাতিয়া 



জনাব এহসানুল হক তেিন, সহকারী কতমেনার, 

শজলাপ্রোসজ্কর কায চালয়, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব শিৌতহদ্যল ইসলাম, সহকারী কতমেনার, 

শজলাপ্রোসজ্কর কায চালয়, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব নুসরাি জাবীন, সহকারী কতমেনার, শজলাপ্রোসজ্কর 

কায চালয়, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

উিিতরর্ালক, সমাজজ্সবা অতধিপ্তর, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

উিিতরর্ালক, ইসলাতমক িাউজ্ন্ডেন, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

উিিতরর্ালক, মতহলা তবষয়ক অতধিপ্তর, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

উিিতরর্ালক, িতরজ্বে অতধিপ্তর, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

উিিতরর্ালক, যুব উন্নয়ন অতধিপ্তর, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

শজলা িথ্য অতিসার, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

শজলা তেক্ষা অতিসার, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

শজলা প্রাথতমক তেক্ষা অতিসার, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

প্রধান তেক্ষক, অন্নিা সরকাতর উচ্চ তবদ্যালয়, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

প্রধান তেক্ষক, সাজ্বরা শসাবহান উচ্চ বাতলকা তবদ্যালয়, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

প্রধান তেক্ষক, গভোঃ মজ্িল গাল চস হাই স্কুল, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

লাইজ্ব্ররীয়ান, শজলা সরকাতর গণগ্রন্থাগার, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

এিোঃ মাহবুবুল আলম শখাকন, সাোংগঠতনক সম্পািক, শজলা 

আওয়ামী লীগ, ব্রাহ্মণবাতিয়ার 

এিোঃ শলাকমান শহাজ্সন, ভাইস শর্য়ারম্যান, উিজ্জলা িতরষি, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া সির 

বীর মুতক্তজ্যাদ্ধা হাতমদ্যর রহমান, উিজ্িষ্টা, শজলা আওয়ামী লীগ, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

বীর মুতক্তজ্যাদ্ধা শমাোঃ আবু শহারায়রাহ, সাজ্বক উিজ্জলা কমান্ডার, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া সির 

বীর মুতক্তজ্যাদ্ধা এম ওয়াজ্ছল তসতিকী, আহবায়ক, সতিতলি 

মুতক্তজ্যাদ্ধা সমন্বয় িতরষি, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

এিোঃ আখিার শহাজ্সন সাঈি, সভািতি, শজলা জাসি (ইনু), 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সভািতি/সাধারণ সম্পািক, ব্রাহ্মণবাতিয়া শপ্রস ক্লাব 

জনাব রতবউল শহাজ্সন রুজ্বল, সভািতি, শজলা ছাত্রলীগ, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

এিোঃ জতহরুল ইসলাম ভূইয়া, সাজ্বক সিস্য, শজলা িতরষি, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব মঞ্জুরুল আলম, সাধারণ সম্পািক, তি আলাউতিন সঙ্গীিাঙ্গন 

ও শজলা প্রতিতনতধ, র্োজ্নল আই, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব িীযূষ কাতি আর্ায চ, র্পব চাঞ্চলীয় বুেজ্রা র্ীি, এটিএন তনউজ, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব উজ্জ্বল র্ক্রবিী, বুেজ্রা প্রতিজ্বিন, সময় টিতভ, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব নজরুল ইসলাম োহজািা, শজলা প্রতিতনতধ শমাহনা টিতভ, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব শমাোঃ মতনর শহাজ্সন, িতরর্ালক, তিিাস আবৃতি সোংগঠন ও 

শজলা প্রতিতনতধ, বিতনক শিে রুিাির, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব অমৃি লাল সাহা, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, ব্রাহ্মণবাতিয়া সরকাতর 

কজ্লজ, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব মতমনুল ইসলাম বাবু, যুগ্ম সম্পািক, িাবতলক লাইজ্ব্ররী, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

কতব জয়দ্যল শহাজ্সন, সভািতি, সাতহিে একাজ্িমী, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব এস.আর.এম ওসমান গতণ, সভািতি, ভাষা ও সাতহিে 

অনুেীলন শকন্দ্র, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব মানবদ্ধচন িাল, সিস্য শজলা তেল্পকলা একাজ্িমী, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব শমাহািি আরজু তময়া, শজলা প্রতিতনতধ, বিতনক ইজ্িিাক ও 

বাোংলাজ্িে শটতলতভেন, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব শেখর র্ন্দ্র শর্ৌধুরী, সহকারী তেক্ষক, তনয়াজ মুহিি উচ্চ 

তবদ্যালয়, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

 

 

 

                                  ৩.  শ্রদ্ধাঘ চে তনজ্বিন অনুষ্ঠান িতরর্ালনা উি-কতমটি (জ্জেষ্ঠিার তভতিজ্ি নয়) 

                                     অতিতরক্ত শজলাপ্রোসক (সাতব চক) ব্রাহ্মণবাতিয়া: আহ্বায়ক 

                    সরকাতর                                 শবসরকাতর 



প্রধান তনব চাহী কম চকিচা, ব্রাহ্মণবাতিয়া শিৌরসভা 

অতিতরক্ত পুতলে সুিার, (ক্রাইম এোন্ড অিস্), 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

তনব চাহী প্রজ্কৌেলী, গণর্পিচ তবভাগ, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

শজলা কমান্ডোন্ট, আনসার ও তভতিতি, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

উিজ্জলা তনব চাহী অতিসার, ব্রাহ্মণবাতিয়া সির 

তনব চাহী প্রজ্কৌেলী, এলতজইতি, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

তনব চাহী প্রজ্কৌেলী, জনস্বাস্থে প্রজ্কৌেল অতধিপ্তর, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

অতিসার ইনর্াজচ, সির মজ্িল থানা, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

তনব চাহী প্রজ্কৌেলী, (তবিরণ-১), তবদ্যেৎ উন্নয়ন শবাি চ, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব নাতহিা আক্তার, তসতনয়র সহকারী কতমেনার, 

শজলাপ্রোসজ্কর কায চালয়, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব শগালাম মুস্তািা মুন্না, তসতনয়র সহকারী কতমেনার, 

শজলাপ্রোসজ্কর কায চালয়, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব শমাোঃ েরীি শনওয়াজ, সহকারী কতমেনার, 

শজলাপ্রোসজ্কর কায চালয়, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব এহসানুল হক তেিন, সহকারী কতমেনার, 

শজলাপ্রোসজ্কর কায চালয়, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব ইকরামুল হক নাতহি, সহকারী কতমেনার, 

শজলাপ্রোসজ্কর কায চালয়, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব শিৌতহদ্যল, সহকারী কতমেনার, শজলাপ্রোসজ্কর 

কায চালয়, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব নুসরাি জাবীন, সহকারী কতমেনার, 

শজলাপ্রোসজ্কর কায চালয়, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

উিিতরর্ালক, তবআরতিতব, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

উিিতরর্ালক, সমাজজ্সবা অতধিপ্তর, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

উিিতরর্ালক, মতহলা তবষয়ক অতধিপ্তর, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

উিিতরর্ালক, যুব উন্নয়ন অতধিপ্তর, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

শজলা িথ্য অতিসার, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

উিসহকারী িতরর্ালক, িায়ার সাতভ চস ও তসতভল তিজ্িন্স, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

শজলা তেক্ষা অতিসার, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

শজলা প্রাথতমক তেক্ষা অতিসার, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

শজলা ক্রীিা অতিসার, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

শজলা তেশু তবষয়ক কম চকিচা, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

এতজএম, তবতসক, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

শজলা সরকাতর গণগ্রন্থাগার, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

প্রধান তেক্ষক, অন্নিা সরকাতর উচ্চ তবদ্যালয়, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

প্রধান তেক্ষক, সাজ্বরা শসাবহান উচ্চ বাতলকা তবদ্যালয়, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

প্রধান তেক্ষক, গভোঃ মজ্িল গাল চস হাই স্কুল, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

প্রধান তেক্ষক, তনয়াজ মুহিি উচ্চ তবদ্যালয়, ব্রাহ্মণবাতিযা 

প্রধান তেক্ষক, আনন্দময়ী বাতলকা উচ্চ তবদ্যালয়, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

প্রতিতনতধ, শর্য়ারম্যান, শজলা িতরষি, ব্রাহ্মণবাতিয়া  

বীর মুতক্তজ্যাদ্ধা আবুল কালাম ভূইয়া, সভািতি, সির উিজ্জলা 

আওয়ামী লীগ, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

বীর মুতক্তজ্যাদ্ধা শমাোঃ আবু শহারায়রাহ, সাজ্বক উিজ্জলা কমান্ডার, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া সির, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব মাহাবুবুল বারী শর্ৌধুরী মন্টু, যুগ্ম সাধারন সম্পািক, শজলা 

আওয়ামী লীগ, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব শমাোঃ মতনর শহাজ্সন, িতরর্ালক, তিিাস আবৃতি সোংগঠন ও 

শজলা প্রতিতনতধ, বিতনক শিে রুিাির, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

তমজ্সস রাজ্বয়া খাতুন রাখী, সাধারণ সম্পািক, শজলা মতহলা ক্রীিা 

সোংস্থা, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব শমাোঃ আবুল কাজ্সম, সহ-সভািতি, শজলা ক্রীিা সোংস্থা, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব বসয়ি শমাহািি আসলাম, অতিতরক্ত সাধারণ সম্পািক, শজলা 

ক্রীিা সোংস্থা, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সভািতি/সাধারণ সম্পািক, ব্রাহ্মণবাতিয়া শপ্রস ক্লাব 

জনাব এিজ্ভাজ্কট োহানুল ইসলাম, সভািতি, শজলা আওয়ামী 

যুবলীগ, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

এিজ্ভাজ্কট তসরাজুল ইসলাম শিরজ্িৌস, সাধারণ সম্পািক, শজলা 

আওয়ামী যুবলীগ, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব রতবউল শহাজ্সন রুজ্বল, সভািতি, শজলা ছাত্রলীগ, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব োহািৎ শহাজ্সন শোভন, সাধারণ সম্পািক, শজলা ছাত্রলীগ, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সাধারণ সম্পািক, তি আলাউতিন সঙ্গীিাঙ্গন ও শজলা প্রতিতনতধ, 

র্োজ্নল আই, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

র্পব চাঞ্চলীয় বুেজ্রা র্ীি, এটিএন তনউজ, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

বুেজ্রা প্রতিজ্বিক, সময় টিতভ, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

শজলা প্রতিতনতধ শমাহনা টিতভ, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সভািতি, ব্রাহ্মণবাতিয়া শর্ম্বার অব কমাস চ এবোং ইন্ডাতেজ, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

যুগ্ম সম্পািক, িাবতলক লাইজ্ব্ররী, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সভািতি, সাতহিে একাজ্িমী, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

সভািতি, ভাষা ও সাতহিে অনুেীলন শকন্দ্র, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

শজলা প্রতিতনতধ, বিতনক ইজ্িিাক ও বাোংলাজ্িে শটতলতভেন, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব আলহাজ্ব শমাোঃ োহ আলম, সাধারণ সম্পািক, শরি তক্রজ্সন্ট, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

 

 



প্রধান তেক্ষক, রামকানাই হাই একাজ্িমী, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

প্রধান তেক্ষক, ব্রাহ্মণবাতিয়া উচ্চ তবদ্যালয়, ব্রাহ্মণাতিয়া 

প্রধান তেক্ষক, ব্রাহ্মণবাতিয়া আইতিয়াল হাই একাজ্িমী, 

ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব তনয়াজ শমাহািি কাজল, সাধারণ সম্পািক, শজলা 

স্কাউটস, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব েরীি জতসম, সাধারণ সম্পািক, শরাভার স্কাউটস 

জনাব নূর শমাহািি, সহজ্যাগী অধ্যািক ও তিইউ, 

তবএনতসতস, ব্রাহ্মণবাতিয়া সরকাতর কজ্লজ, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

জনাব দ্যলাল র্ন্দ্র িাস, সহকারী তেক্ষক ও টিইউও, 

তবএনতসতস, অন্নিা সরকাতর উচ্চ তবদ্যালয়, ব্রাহ্মণবাতিয়া। 

 

 

                                  ৪. উন্নিমাজ্নর খাবার িতরজ্বেন িিারতক সোংক্রাি উি-কতমটি (জ্জেষ্ঠিার তভতিজ্ি নয়): 

                                                     তসতভল সাজচন, ব্রাহ্মণবাতিয়া: আহ্বায়ক 

১) িাোঃ শমাহািি ওয়াহীদ্যজ্জামান, িত্ত্বাবধায়ক, ২৫০ েয্যাতবতেষ্ট শজলা সির হাসিািাল, ব্রাহ্মণবাতিয়া  

২)জনাব িয়সাল আহজ্মি, সহকারী কতমেনার, শজলাপ্রোসজ্কর কায চালয়, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

৩)জনাব ইকরামুল হক নাতহি, সহকারী কতমেনার,জ্জলাপ্রোসজ্কর কায চালয়, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

৪)জনাব শিৌতহদ্যল ইসলাম, সহকারী কতমেনার,জ্জলাপ্রোসজ্কর কায চালয়, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

৪) জনাব শমাোঃ েতহদ্যল ইসলাম, শজলা সুিার, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

৫) জনাব আবু আবদ্যল্লাহ শমাোঃ ওয়ালীউল্লাহ, উিিতরর্ারক, সমাজজ্সবা অতধিপ্তর, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

 

                                       ৫. আইন শৃঙ্খলা ও তনরািিা সোংক্রাি উি-কতমটি (জ্জেষ্ঠিার তভতিজ্ি নয়) 

                                                        পুতলে সুিার, ব্রাহ্মণবাতিয়া : আহ্বায়ক 

০১। তবজ্ঞ অতিতরক্ত শজলা ম্যাতজজ্েট, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

০২। শকাম্পানী অতধনায়ক, র োব-৯, হতবগঞ্জ  

০৩। শজলা কমান্ডোন্ট, আনসার ও তভতিতি, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

০৪। প্রধান তনব চাহী কম চকিচা, ব্রাহ্মণবাতিয়া শিৌরসভা 

০৫। উিজ্জলা তনব চাহী অতিসার, ব্রাহ্মণবাতিয়া সির 

০৬। জনাব শগালাম শমাস্তিা মুন্না, তসতনয়র সহকারী কতমেনার, শজলাপ্রোসজ্কর কায চালয়, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

০৬। জনাব িয়সাল আহজ্মি, সহকারী কতমেনার, শজলাপ্রোসজ্কর কায চালয়, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

০৭। জনাব শিৌতহদ্যল ইসলাম, সহকারী কতমেনার, শজলাপ্রোসজ্কর কায চালয়, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

০৮। জনাব ইকরামুল হক নাতহি, সহকারী কতমেনার, শজলাপ্রোসজ্কর কায চালয়, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

০৯। জনাব শমাহািি এমরানুল ইসলাম, অতিসার ইনর্াজচ, সির মজ্িল থানা, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

১০। উি-সহকারী িতরর্ালক, িায়ার সাতভ চস ও তসতভল তিজ্িন্স, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

১১। জনাব  নূর শমাহািি, সহজ্যাগী ও তিইউও, তবএনতসতস, ব্রাহ্মণবাতিয়অ সরকাতর কজ্লজ, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

১২।জনাব দ্যলাল র্ন্দ্র িাে, সহকারী তেক্ষক ও টিইউ, ত বএনতসতস, অন্নিা সরকাতর উচ্চ তবদ্যালয়, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

১৩।জনাব তনয়াজ শমাহািি কাজল, সাধারণ সম্পািক, শজলা স্কাউট, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

১৪।জনাব শমাহািি েতরি জসীম, সাধারণ সম্পািক, শজলা শরাভার স্কাউট, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

 

 

                                                  ৬. তবিকচ প্রতিজ্যাতগিা সোংক্রাি উি-কতমটি 

                                    অতিতরক্ত শজলাপ্রোসক (তেক্ষা ও আইতসটি), ব্রাহ্মণবাতিয়া : আহ্বায়ক 

১. অধ্যক্ষ, ব্রাহ্মণবাতিয়া সরকাতর কজ্লজ, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

২. অধ্যক্ষ, ব্রাহ্মণবাতিয়া সরকাতর মতহলা কজ্লজ, ব্রাহ্মণবাতিয়া 



৩. প্রধান তনব চাহী কম চকিচা, ব্রাহ্মণবাতিয়া শিৌরসভা, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

৪. শজলা তেক্ষা অতিসার, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

৫. শজলা প্রাথতমক তেক্ষা অতিসার, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

৬. জনাব তরন্টু তবকাে র্াকমা, তসতনয়র সহকারী কতমেনার, শজলাপ্রোসজ্কর কায চালয়, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

৭.জনাব শমাোঃ শমাোরি শহাসাইন, সহকারী কতমেনার (ভূতম), ব্রাহ্মণবাতিয়া সির 

৮.জনাব িয়সাল আহজ্মি, সহকারী কতমেনার, শজলাপ্রোসজ্কর কায চালয়, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

৯. জনাব  ইকরামুল হক নাতহি, শজলাপ্রোসজ্কর কায চালয়, ব্রাহ্মণবাতিয়া 

১০.জনাব নুসরাি জাবীন, সহকারী কতমেনার, শজলাপ্রোসজ্কর কায চালয়, ব্রাহ্মণবাতিয়া  

 


