
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, া ণবািড়য়া 

সাধারণ শাখা

২৫ মাচ গণহত া িদবস পালন এবং ২৬ মাচ মহান াধীনতা ও জাতীয় ি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 বলা ১১.৩০ ঘ কা

ান জলা শাসেকর সে লনক
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 বীরশিহদেদর 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 ি ে র চতনায় উ ু  হেয় া ণবািড়য়া জলায় সকেলর তঃ ত অংশ হেণর
মা েম ২৫ মাচ গণহত া িদবস ও ২৬ মাচ মহান াধীনতা ও জাতীয় ি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 ি  িবষয়ক
ম ণালয় হেত া  ২৫ মাচ গণহত া িদবস এবং ২৬ মাচ মহান াধীনতা ও জাতীয় িদবস ২০২৩ উ যাপন উপলে  জাতীয় কম িচ

ণয়ন ও বা বায়েনর লে  অ ি ত আ ঃম ণালয় সভার কাযিববরণী পাঠ কের নােনার অ েরাধ জানান।            

        অিতির  জলা শাসক (সািবক), া ণবািড়য়া সভায় উপি ত সকলেক াগত জািনেয় ৩০ জা য়াির ২০২৩ তািরেখ ি
িবষয়ক ম ণালেয়র মাননীয় ম ীর সভাপিতে  ২৫ মাচ গণহত া িদবস ও ২৬ মাচ মহান াধীনতা ও জাতীয় িদবস ২০২৩ উ যাপন
উপলে  আ ঃম ণালয় িত লক সভার কাযিববরণীেত অ েমািদত জাতীয় কম িচ পাঠ কের শানান। 

      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:

আেলাচআেলাচ   িবষয়িবষয় আেলাচনাআেলাচনা িস ািস া
ব া ব ায়নকারীব া ব ায়নকারী

ক পক প
( জ ত ার িভি েত  নয়)

১)         ২৫ মাচ গণহত া িদবস পালন
উপলে  কম িচ ণয়ন 

২৫ মাচ গণহত া িদবস পালন
উপলে  গণহত ার িতচারণ,
গণহত ার উপর আেলাকিচ /

ামা িচ  দশনী, ২৫ মাচ
গণহত ায় শিহদেদর আ ার শাি
কামনা কের িবেশষ মানাজাত/

াথনা, গণহত ায় শিহদেদর রেণ
মামবািত লন, তীিক াক-

আউট ইত ািদ কম িচ হেণর িবষেয়
সভায় আেলাচনা হয়।

১.১। ল/কেলজ/মা াসা/কািরগিরসহ
সকল িশ া িত ােন িবিশ

ি /বীর ি েযা ােদর সম েয় ২৫
মাচ গণহত া ও ঐিতহািসক মহান

ি  স েক িতচারণ ও
আেলাচনা সভা আেয়াজন করেত হেব।

জলা িশ া অিফসার;
জলা াথিমক িশ া

অিফসার ও জলার
সকল িশ া িত ান

ধান
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১.২।      জলা সদেরর ণ
ানস েহ, সকল উপেজলা ও পৗরসভা

পযােয় এবং ইউিনয়ন পযােয় ২৫
মােচর গণহত ার উপর লভ ত িচ ,
আেলাকিচ  ও ামা িচ  দশনীর
আেয়াজন করেত হেব।

চয়ার ান, উপেজলা
পিরষদ (সকল); ময়র,
পৗরসভা (সকল);

উপেজলা িনবাহী
অিফসার (সকল); জলা
ত  অিফসার ও
চয়ার ান, ইউিনয়ন

পিরষদ (সকল)
১.৩।      জলার সকল মসিজদ ও
অ া  ধম য় উপাসনালেয় ২৫ মাচ
রােত িনহতেদর রেণ িবেশষ
মানাজাত/ াথনার আেয়াজন করেত

হেব।

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

১.৪।      ২৫ মাচ গণহত া িদবস পালন
উপলে  গণহত ায় শিহদেদর রেণ
ব ব  য়াের স া ০৭.৩০ টায়
মামবািত লন করা হেব।

সংি  উপ-কিম

১.৫।      ২৫২৫   মাচমাচ   রাতরাত   ১০ .৩০১০ .৩০   টাটা
থেকথেক   ১০ .৩১১০ .৩১  টাটা  পযপয   ০১০১ ( (একএক ))

িমিনটিমিনট  ত ীিকত ীিক   াকাক --আউ টআউ ট  প ালনপ ালন
করাকরা  হেবহেব।।

িনবাহী েকৗশলী,
িব য় ও িবতরণ-১,
িব ৎ উ য়ন বাড;
িনবাহী েকৗশলী,
িব য় ও িবতরণ-২,
িব ৎ উ য়ন বাড এবং
 িজ এম, প ী িব ৎ
সিমিত, া ণবািড়য়া

১.৬।      কােনা েমইকােনা েমই   ২৫২৫  মাচমাচ
আেলাকস াআেলাকস া   করাকরা   যােবযােব   নানা ।।

সকল সরকাির, আধা-
সরকাির, বসরকাির ও

ায় শািসত
দ র/ িত ান ধান

২। ২৬ মাচ ২০২৩ মহান
াধীনতা ও জাতীয় িদবস

উ যাপন উপলে  কম িচ
ণয়ন

মহান াধীনতা ও জাতীয় িদবস
২০২৩ উ যাপন উপলে  সকল
িশ া িত ানসহ সরকাির, আধা-
সরকাির, ায় শািসত ও বসরকাির
দ র, িত ান ও ভবেন জাতীয়
পতাকা উে ালন, ফা কী পাক

িতেসৗেধ বক অপণ ও
তাপ িন দান, চকাওয়াজ ও

িডসে  আেয়াজন, বীর
ি েযা ােদর সংবধনা, আেলাচনা

অ ান আেয়াজন, িবিভ  ীড়া ও
সাং িতক িতেযািগতা/ অ ান
আেয়াজন, িবেশষ মানাজাত/ াথনা
অ ান আেয়াজন, উ তমােনর খাবার
পিরেবশন, িবধাবি ত ও িবেশষ
চািহদাস  িশ েদর িনেয় অ ান
আেয়াজন ও িশ া িত ানস েহ
িদবস  পালেনর জ  কম িচ হণ
িবষেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা
হয়।

২.১।        ২৬ মাচ মহান াধীনতা ও
জাতীয় িদবস ২০২৩ উপলে

েযাদেয়র সােথ সােথ ৩১ বার
তাপ িন দান করা হেব ও ফা কী

পাক  িতেসৗেধ বক অপণ করা
হেব।

সংি  উপ-কিম

২.২।       ২৬ মাচ মহান াধীনতা ও
জাতীয় িদবস ২০২৩ যথােযা  মযাদায়
উ যাপেনর জ  সকল িশ া

িত ানসহ সরকাির, আধা-সরকাির,
ায় শািসত ও বসরকাির দ র/
িত ান/ ভবনস েহ েযাদেয়র সােথ

সােথ স ক রং, মাপ ও িবিধ-িবধান
মেন জাতীয় পতাকা উে ালন করেত

হেব।

সকল সরকাির, আধা
সরকাির, বসরকাির ও

ায় শািসত দ র ও
িত ান ধানগণ এবং

সংি  ভবন মািলকগণ

২.৩।      পতাকা উে ালেনর ে
People’s Republic of
Bangladesh Flag
Rules,1972 স কভােব অ সরণ
করেত হেব।
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২.৪।      যথাযথ িনয়েম স ক রং ও
মােপর জাতীয় পতাকা উে ালেনর
িবষেয় াপক চারণা চালােত হেব।

জলা ত  অিফসার,
া ণবািড়য়া

২.৫। মহান াধীনতা ও জাতীয় িদবস
২০২৩ উ যাপন উপলে  হীত সকল
কম িচ ও অ ান েল যথাসমেয়
শ য  সরবরােহর জ  েয়াজনীয়

ব া হণ করেত হেব।
২.৬।      বক অপণ অ ােন
জলা িলেশর এক  চৗকস দল গাড

অব অনার দান করেব।

িলশ পার,
া ণবািড়য়া

২.৭। ফা কী পাক িতেসৗধ া ণেক
বক অপণ অ ােনর উপেযাগী

করার জ  ফা কী পাক ও এর
আশপাশ পির ার-পির  এবং রঙ
করার েয়াজনীয় ব া হণ করেত
হেব।

ধান িনবাহী
কমকতা, া ণবািড়য়া
পৗরসভা, া ণবািড়য়া

২.৮। বক অপণ অ ান ল
ফা কী পাক ও আশপাশ লাবািল
অব ায় রাখার জ  ২৫ মাচ উপ
সমেয় পািন িছটােনার ব া হণ
করেত হেব। 

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

২.৯। ২৬ মাচ মহান াধীনতা ও
জাতীয় িদবস ২০২৩ উ যাপন
উপলে  িনয়াজ মাহা দ িডয়ােম
জলা শাসক ক ক সকাল ০৮.৩০

টায় আ ািনকভােব জাতীয় পতাকা
উে ালন করা হেব।
২.১০।    িনয়াজ মাহা দ িডয়াম

চকাওয়াজ ও িডসে  এবং অ া
অ ােনর উপেযাগী ও লাবািল
অব ায় রাখার জ  ২৪ ও ২৫ মাচ
উপ  সমেয় পািন িছটােনার ব া

হণ করেত হেব।

জলা শাসন
া ণবািড়য়া

২.১১।    মহান াধীনতা ও জাতীয়
িদবস উ যাপন উপলে  িনয়াজ

হা দ িডয়ােম সকাল ০৮.৩০ টায়
বাংলােদশ িলশ, আনসার ও িভিডিপ,
ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ ,
িবএনিসিস, াউটস ও গালস গাইড এর
অংশ হেণ চকাওয়াজ অ ি ত হেব।

সংি  উপ-কিম

২.১২। সকল িশ া িত ােনর ছা -
ছা ীেদর অংশ হেণ িডসে  অ ি ত
হেব।

সংি  উপ-কিম

২.১৩। মহান াধীনতা ও জাতীয় িদবস
২০২৩ উ যাপন উপলে  িনয়াজ
মাহা দ িডয়ােম ঐিতহ বাহী লা
খলা দশন ও মাড়গ লড়াই
িতেযািগতা আেয়াজন করা হেব। 

সংি  উপ-কিম
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২.১৪।    িনয়াজ মাহা দ িডয়ােম
বলা ১০.৩০ টায় বীর ি েযা াগণেক

সংবধনা দান করা হেব এবং “জািতর
িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান এর
ঐিতহািসক ন  এবং দেশর
উ য়ন” িবষেয় আেলাচনা সভা
অ ি ত হেব। 

সংি  উপ-কিম

২.১৫। মহান াধীনতা ও জাতীয়
িদবস-২০২৩ উ যাপন উপলে
িনয়াজ মাহা দ িডয়ােম বণ
নাগিরকেদর মােঝ ইল চয়ার িবতরণ
করা হেব। 

জলা িতব ী িবষয়ক
কমকতা, া ণবািড়য়া

২.১৬।    িশ া িত ানস হ সংি
ম ণালয় ও অিধদ েরর িনেদশনা
মাতােবক -  কম িচ ণয়ন কের

িদবস  উ যাপন করেব।

সংি  উপ-কিম ;
জলা িশ া অিফসার ও
জলা াথিমক িশ া

অিফসার,
া ণবািড়য়া;

এবং
িশ া িত ানস েহর

ধানগণ

২.১৭।    জলার সকল িশ া িত ােন
মহান াধীনতা ও জাতীয় িদবস ২০২৩
উ যাপন উপলে  িশ ক ও
িশ াথ েদর উপি িত িনি ত করেত
হেব।
২.১৮। সকল িশ া িত ােন মহান

াধীনতা ও জাতীয় িদবস ২০২৩
উ যাপন উপলে  িশ েদর সি য়
অংশ হেণর মা েম িদবেসর সােথ
সংি  আ ি , ইজ, রচনা, িবতক
ও িচ া ন িতেযািগতা আেয়াজেনর
িবষেয় েয়াজনীয় ব া হণ করেত
হেব। 
২.১৯।    তাপ িন দান ও বক
অপণ অ ান, চকাওয়াজ এবং
িডসে  অ ান, বীর ি েযা ােদর
সংবধনা ও আেলাচনা অ ােন পযা
সং ক িবএনিসিস, াউট, রাভার

াউট ও গালস গাইড সদ েদর
উপি িতর িবষেয় েয়াজনীয় ব া

হণ করেত হেব।

িপইউও,
িবএনিসিস/ ইউও,
িবএনিসিস/স াদক,

াউট/ স াদক,
রাভার াউট ও জলা

কিমশনার, গালস
গাইড, া ণবািড়য়া

৩। উ তমােনর খাবার
পিরেবশন

মহান াধীনতা ও জাতীয় িদবস
২০২৩ উ াপন উপলে  হাসপাতাল,
কারাগার, িশ  পিরবাের উ তমােনর
খাবার পিরেবশেনর িবষেয় সভায়
আেলাচনা হয়।

৩.১। মহান াধীনতা ও জাতীয় িদবস
২০২৩ উ যাপন উপলে
া ণবািড়য়া সরকাির িশ  পিরবার,

২৫০ শ া িবিশ  জনােরল হাসপাতাল
ও জলা কারাগাের উ তমােনর খাবার
পিরেবশন করা হেব।

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

উপপিরচালক,
সমাজেসবা অিধদ র ও
জল পার,
া ণবািড়য়া৩.২। িসিভল সাজন, া ণবািড়য়া

উ তমােনর খাবার পিরেবশেনর
িবষয়  তদারিক করেবন।
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৪। িবিভ  িতেযািগতা
ও সাং িতক অ ান আেয়াজন

লাইে িরয়ান, জলা সরকাির
গণ াগার ও জলা িশ  িবষয়ক
কমকতা, া ণবািড়য়া জানান য,
িবিভ  িতেযািগতা ও সাং িতক
অ ান আেয়াজেনর িবষেয় তােদর 

 উ তন ক পে র দা িরক
িনেদশনা রেয়েছ।

৪.১। জলা সরকাির গণ াগােরর
উে ােগ মহান াধীনতা ও জাতীয়
িদবস ২০২৩ উপলে  রচনা

িতেযািগতা আেয়াজন করেত হেব।

লাইে িরয়ান, জলা
সরকাির গণ াগার,
া ণবািড়য়া

৪.২। জলা িশ  একােডিমর
উে ােগ িশ -িকেশারেদর
অংশ হেণ মহান াধীনতা ও জাতীয়
িদবস ২০২৩ উপলে  দেশর গান,
আ ি  ও িচ া ন িতেযািগতা
আেয়াজন করেত হেব।

জলা িশ  িবষয়ক
কমকতা, া ণবািড়য়া

৫। জািতর শাি , স ি  ও
দেশর উ য়ন কামনা কের

িবেশষ মানাজাত / াথনা
অ ান আেয়াজন

জািতর শাি , স ি , উ য়ন ও
অ গিত কামনা কের জলার িত
মসিজেদ িবেশষ দায়া মাহিফল ও
মানাজাত আেয়াজন এবং অ া

সকল ধম য় িত ােন িবেশষ াথনা
অ ান অেয়াজেনর িবষেয় সভায়
আেলাচনা হয়।

৫.১।      মহান াধীনতা ও জাতীয়
িদবস ২০২৩ উপলে  ২৬ মাচ জলা,
উপেজলা ও ইউিনয়ন পযােয়র সকল
মসিজদ ও অ া  ধম য়
উপাসনালয়স েহ জািতর শাি , স ি ,
উ য়ন ও অ গিত কামনা কের িবেশষ
দায়া মাহিফল ও মানাজাত/ াথনা

অ ােনর আেয়াজন করা হেব।

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

৬। মহান াধীনতা ও জাতীয়
িদবস ২০২৩ উ যাপন
উপলে  ভ  িত এবং
শহেরর িবিভ  ান পির ার-
পির  করা ও সি ত করা।

মহান াধীনতা ও জাতীয় িদবস
২০২৩ উ যাপন উপলে  জলার
সকল ণ ান ও াপনাস হ
পির ার-পির  করা ও যথাযথ
ভাবগা ীেয সি ত করার িবষেয়
সভায় আেলাচনা
হয়। ( কান েমইকান েমই   ২৫২৫//০৩০৩//২০২৩২০২৩
তািরেখতািরেখ   আেলাকস াআেলাকস া   করাকরা
যােবযােব   নানা ,  ,  ২৬২৬ //০৩০৩//২০২৩২০২৩
তািরখতািরখ   স াস া   হ েতহেত
আেলাকস াআেলাকস া   করাকরা   যােবযােব )।

৬.১।      মহান াধীনতা ও জাতীয়
িদবস ২০২৩ উ যাপন উপলে  জলা
শহেরর ব ব  য়ার, মারশীল
মাড়, কাউতলী মাড়, ফা কী পাক

 িতেসৗধ এবং িনয়াজ মাহা দ
িডয়ামসহ া ণবািড়য়া পৗর

এলাকার ণ ান ও াপনাস হ
পির ার-পির  এবং রঙ করার

েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব ।

ধান িনবাহী কমকতা,
া ণবািড়য়া পৗরসভা, 
া ণবািড়য়া

৬.২।      ব ব  য়ার, ফা কী পাক
িতেসৗধ, িনয়াজ মাহা দ
িডয়ামসহ িদবেসর হীত কম িচ

পালেনর সকল অ ান ল আেয়াজেনর
উপেযাগী করার জ  েয়াজনীয়
পদে প হণ করেত হেব। 

৬.৩। মহান াধীনতা ও জাতীয়
িদবস ২০২৩ উপলে  া ণবািড়য়া
কাউতলী  বীর ি েযা ােদর নাম
ফলক স িলত িত , িব েরাড
মােড় জাতীয় বীর আ ল স মাখন

সরিণ ও রলওেয় ওভারপাস ীজ
পির ার পির  এবং আেলাকস ার

েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব। 

ধান িনবাহী কমকতা,
জলা পিরষদ,
া ণবািড়য়া

৬.৪। মহান াধীনতা ও জাতীয়
িদবস ২০২৩ উ যাপন উপলে
সকল সরকাির ভবনস েহ
আেলাকস া করা হেব।

িনবাহী েকৗশলী,
গণ ত িবভাগ ও িনবাহী

েকৗশলী, িব য় ও
িবতরণ-১ এবং ২,
িব ৎ উ য়ন বাড,
া ণবািড়য়া

৫



৬.৫।      সরকাির, আধা-সরকাির,
ায় শািসত ও বসরকাির দ র,

িবভাগ ও িত ানস হ ক ক  
ভবন/ কাযালয় পির ার পির  করা
হেব এবং আেলাকস া করা হেব।

সংি  দ র,
িবভাগ ও িত ান

ধানগণ, া ণবািড়য়া

৬.৬। সকল মােকট, বসা িত ান ও
ণ াপনায় সংি

িত ান/দ র/সংগঠন ক ক পির ার-
পির  এবং আেলাকস ার

েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব। 

সভাপিত, িশ  ও বিণক
সিমিত,

বসায়ী/ পশাজীবী
সিমিত (সকল) ও
সংি  ভবন
মািলকগণ, া ণবািড়য়া

৬.৭। জলার সকল ণ ান ও
াপনাস হ, সড়ক ীপ ও উ

ভবনস েহ আেলাকস া করেত হেব। 

ধান িনবাহী কমকতা,
জলা পিরষদ,
া ণবািড়য়া; ময়র,
পৗরসভা (সকল),
চয়ার ান, উপেজলা

পিরষদ (সকল); িনবাহী
েকৗশলী, গণ ত

িবভাগ; উপেজলা
িনবাহী অিফসার
(সকল); া ণবািড়য়া

৭।         া িবিধ অ সরণ ও
জ ির া  পিরেসবা
িনি তকরণ

িব মান কািভড - ১৯ পিরি িত
িবেবচনায় মহান াধীনতা ও জাতীয়
িদবস-২০২৩ উ যাপন উপলে
আেয়ািজত সকল অ ােন আগত

ি বগ ক ক া িবিধ অ সরেণর
িবষেয় ও জ ির া  পিরি িত
মাকােবলায় করণীয় িনধারেণ সভায়

আেলাচনা হয়।

৭.১।      অ ান েল আগত
নাগিরকেদর জ ির া  পিরি িত
মাকােবলায় পযা  সং ক ডা ােরর

সম েয় েয়াজনীয় িতস
মিডক াল ম এবং এ া েুল

কাযকরভােব ত রাখেত হেব।

িসিভল সাজন,
া ণবািড়য়া ও সংি

উপ-কিম

৭.২।      হীত কম চীস েহ
অংশ হণকারী েত ক সরকাির, আধা
সরকাির, বসরকাির ও ায় শািসত
দ র, িবভাগ ও িশ া িত ােনর
িশ ক, িশ াথ , কমকতা-কমচারী
এবং েত ক সামািজক, রাজৈনিতক,
সাং িতক ও পশাজীবী সংগঠেনর
সদ সহ তথা অ ােন অংশ হণকারী

েত ক নাগিরক যথাযথ া িবিধ
অ সরণ করেব।

সকল সরকাির, আধা
সরকাির, বসরকাির ও

ায় শািসত দ র ও
িত ান ধানগণ এবং

রাজৈনিতক, সামািজক,
সাং িতক, পশাজীবী
ও অ া  সংগঠন ও
সং ার ধানগণ এবং
া ণবািড়য়া জলাবাসী

৮।         লা ও িনরাপ া িলশ পার, া ণবািড়য়া বেলন,
মহান াধীনতা ও জাতীয় িদবস
 ২০২৩ উ যাপন উপলে  হীত
সকল কম িচেত লা ও িনরাপ া
িনি ত করার জ  জলা িলশ
সেবা  তৎপর থাকেব। অ া
আইন- লা র াকারী বািহনীস হ
বরাবেরর মেতাই জলা িলেশর সে
সম য় েম এ কােজ িনেয়ািজত
থাকার িবষেয় সভায় িবশদ আেলাচনা
হয়।

৮.১।      মহান াধীনতা ও জাতীয়
িদবস ২০২৩ উ যাপন উপলে  হীত
সকল কম িচেত িনরাপ া ও লা
িনি ত করার জ  েয়াজনীয় ব া

হণ করেত হেব।

িলশ পার,
া ণবািড়য়া

৮.২। কা ািন কমা ার, র◌্যাব-৯,
হিবগ  ও            জলা কমা া ,
আনসার ও াম িতর া বািহনী,
া ণবািড়য়া িদবেসর সকল অ ােন
জলা িলশ, া ণবািড়য়ার সে

সম য় বক আইন- লা র ার
িবষেয় েয়াজনীয় পদে প হণ
করেব।

কা ািন কমা ার,
র◌্যাব-৯, হিবগ   ও
জলা কমা া ,

আনসার ও িভিডিপ,
া ণবািড়য়া
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৮.৩। মহান াধীনতা ও জাতীয় িদবস
২০২৩ উ যাপন উপলে  আেয়ািজত
সকল কম িচ ও অ ন েল অি
িনবাপন সং া  িনরাপ ার

েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব।

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

৯।         িদবেসর কম িচস েহ
সরকাির দ র/ িত ানস েহর
কমকতা-কমচারীগেণর
উপি িত

মি পিরষদ িবভােগর িনেদশনা
মাতােবক িদবেসর সকল কম িচেত

সকল সরকাির দ র/ িত ােনর
কমকতা-কমচারীগণ সি য়ভােব
অংশ হণ করেবন বেল সভাপিত
আশাবাদ  কেরন। 

৯.১। মহান াধীনতা ও জাতীয়
ি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

১০।       উপেজলা ও ানীয়
সরকার িত ান পযােয় মহান

াধীনতা ও জাতীয় িদবস
২০২২ উ যাপন

অিতির  জলা শাসক (সািবক)
বেলন, জলা পযােয়র কম িচর সােথ
সাম  রেখ উপেজলা পযােয় এবং

ানীয় সরকার িত ান স েহ ২৫
মাচ গণহত া িদবস ও ২৬ মাচ মহান

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

১০.১।    জলা পযােয় হীত কম িচর
সােথ সাম  রেখ উপেজলা পযােয়
২৫ মাচ গণহত া িদবস ও ২৬ মাচ
মহান াধীনতা ও জাতীয় িদবস ২০২৩
যথােযা  মযাদায় উদযাপেনর জ
কম িচ হণ করেত হেব।

ধান িনবাহী কমকতা,
জলা পিরষদ;

উপপিরচালক, ানীয়
সরকার;
ময়র, পৗরসভা

(সকল); চয়ার ান,
উপেজলা পিরষদ
(সকল); উপেজলা
িনবাহী অিফসার
(সকল); ইউিনয়ন
পিরষদ চয়ার ান
(সকল), া ণবািড়য়া

১০.২।    জলা পযােয় হীত সকল
কম িচেত া ণবািড়য়া সদর উপেজলা
সং  থাকেব।
১০.৩। উপপিরচালক, ানীয় সরকার,
া ণবািড়য়া         ানীয় সরকার

িবভােগর িনেদশনা মাতােবক ানীয়
সরকার িত ানস হ ক ক জলা
পযােয়র কম িচর সে  সাম  রেখ
২৫ মাচ গণহত া িদবস ও ২৬ মাচ
মহান াধীনতা ও জাতীয় িদবস ২০২৩
যথােযা  মযাদায় উ যাপেনর িবষয়
িনি ত করেবন।

১১।       িনরবি  িব ৎ
সরবরাহ

িনবাহী েকৗশলী, িব ৎ উ য়ন বাড
বেলন িদবেসর সকল কম িচেত
িনরবি  িব ৎ সরবরাহ করেত তার
িবভাগ ত রেয়েছ।

১১.১। ২৫ মাচ গণহত া িদবস ও ২৬
মাচ মহান াধীনতা ও জাতীয়
িদবস ২০২৩ উ যাপন উপলে  হীত
সকল কম িচেত িনরবি  িব ৎ
সরবরাহ করেত হেব।

িনবাহী েকৗশলী,
িব ৎ উ য়ন বাড,
া ণবািড়য়া

১২।       চার চারণা ২৫ মাচ গণহত া িদবস পালন এবং
২৬ মাচ মহান াধীনতা ও জাতীয়
িদবস ২০২৩ যথােযা  মযাদায়
উ যাপন উপলে  ত িচ  ও
চলি  দশন এবং হীত কম িচর

াপক চার- চারণার িবষেয় সভায়
আেলাচনা হয়।

১২.১।    মাচ মাস াপী জলা ও
উপেজলার সকল ণ ােন

াধীনতার ইিতহাস, জািতর িপতার
জীবন ও কম, মহান ি  এবং ২৫
মােচর গণহত ার িবষেয় ত িচ ,

ামা িচ  ও আেলাকিচ  দশেনর
েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব।

জলা ত  অিফসার,
া ণবািড়য়া ও

উপেজলা িনবাহী
অিফসার (সকল),
া ণবািড়য়া

১২.২।    িদবস  পালেন হীত
কম িচস হ সফল করেত াপক চার

চারণা চালােত হেব।
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১৩।       ীড়া িতেযািগতা সাধারণ স াদক, জলা ীড়া সং া
জানান িতবছেরর ায়
এবছরও মহান াধীনতা ও জাতীয়
িদবস২০২৩ উ যাপন উপলে
িবিভ  ীড়া িতেযািগতার
আেয়াজন করা যেত পাের।

১৩.১।    মহান াধীনতা ও জাতীয়
িদবস ২০২৩ উ যাপন উপলে
িনয়াজ মাহা দ িডয়ােম জলা

শাসন বনাম া ণবািড়য়া পৗরসভা
কমকতা-কমচারীেদর সম েয় ীিত

টবল িতেযািগতার আেয়াজন করা
হেব।

সংি  উপ-কিম ;
ধান িনবাহী কমকতা,
া ণবািড়য়া পৗরসভা

১৩.২।    জলা মিহলা ীড়া সং ার
আেয়াজেন গভঃ মেডল গালস হাই ল

া েণ মিহলােদর অংশ হেণ ীড়া
িতেযািগতা অ ােনর আেয়াজন করা

হেব।
১৩.৩।    জলা ও উপেজলা পযােয়
কাবািড, াডিম ন, ভিলবল ও মারগ
লড়াই িতেযািগতা আেয়াজন করা
হেব।

স াদক, জলা ীড়া
সং া ও জলা ীড়া
অিফসার

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

 ১৪.১। সভায় হীত িস া স হ
বা বায়েনর জ  সবস িত েম
িনে া  উপ-কিম  গঠন করা হয়।
উপ-কিম স হ হে

২৫ মাচ গণহত া িদবস
পালন উপলে  মামবািত

লন পিরচালনা উপ-
কিম  

তাপ িন দান উপ-কিম

বক অপণ উপ-কিম

চকাওয়াজ ও িডসে  উপ-
কিম

বীর ি েযা া সংবধনা ও
আেলাচনা সভা উপ-কিম

মাঠ স া ও আসন সংর ণ
উপ-কিম

মিহলা ীড়া িতেযািগতা
উপ-কিম

উ তমােনর খাবার
পিরেবশন তদারিক উপ-
কিম

িশ া িত ােন ২৫ মাচ
গণহত া িদবস পালন এবং
২৬ মাচ মহান াধীনতা ও
জাতীয় িদবস ২০২৩
উ যাপন ও িবিভ
সাং িতক িতেযািগতা
আেয়াজন উপ-কিম

িবধা বি ত ও অনাথ

উপ-কিম স হ
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িশ েদর অংশ হেণ
সাং িতক িতেযািগতা
আেয়াজন উপ-কিম

চার ও কাশনা উপ-কিম

িবিভ  ীড়া িতেযািগতা ও
ীিত টবল াচ উপ

কিম

জাতীয় পতাকা পযেব ণ
(মাপ ও রং) সং া  উপ-
কিম

ধারা বণনা ও উপ াপনা
উপ-কিম

িব ৎ সরবরাহ উপ-কিম

মিডেকল সােপাট উপ-
কিম

সাং িতক অ ান ও িবিভ
িতেযািগতা আেয়াজন উপ-

কিম  

ানীয় সরকার িত ান
পযােয় মহান াধীনতা ও
জাতীয় িদবস উ যাপন
মিনটিরং উপ-কিম  

আইন লা ও িনরাপ া
উপ-কিম

অথ উপ-কিম

১৪.২।    িত  উপ-কিম  িনজ িনজ
কমকা  বা য়েনর ি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 “২৫ মাচ গণহত া িদবস পালন  ও ২৬ মাচ মহান াধীনতা ও জাতীয়
িদবস২০২৩ উ যাপন” উপলে  সবস িত েম িন িলিখত কম িচ হীত হয়: 

২৫২৫   মাচমাচ   গণহত াগণহত া  িদবসিদবস  ওও  ২৬২৬   মাচমাচ   মহানমহান   াধীনত াাধীনত া  ওও  জাত ীয়জাত ীয়   িদবসিদবস  ২০২৩২০২৩   উউ য াপনয াপন   উ পলেউ পলে   হীতহীত   কম িচকম িচ ::

: : নংনং তািরখতািরখ   ওও  সময়সময় কম িচকম িচ ানান //ব া ব ায়নকারীব া ব ায়নকারী  ক পক প
০১ ১-২৫ মাচ ২০২৩

( িবধাজনক
সমেয়)

ল/কেলজ/মা াসা/কািরগিরসহ সকল িশ া িত ােন
িবিশ  ি /বীর ি েযা ােদর সম েয় ২৫ মাচ
গণহত া ও ঐিতহািসক মহান ি  স েক

িতচারণ ও আেলাচনা সভা।

সংি  িশ া িত ানস হ; 
জলা িশ া অিফসার, জলা াথিমক িশ া

অিফসার ও সংি  িশ া িত ান ধানগণ,
া ণবািড়য়া
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০২ ০১-২৫ মাচ ২০২৩
সকাল ১০.০০ টা

হেত িবকাল ৫.০০
টা পয

২৫ মােচর গণহত ার উপর লভ ত িচ , আেলাকিচ
ও ামা িচ  দশনী। 

শহেরর ণ ানস হ;
জলা ত  অিফসার, া ণবািড়য়া

০৩ ১৬-২৬ মাচ ২০২৩
(২৫২৫//০৩০৩//২০২৩২০২৩
তািরখতািরখ   ত ীতত ীত )

রাত ১১.০০ টা
পয

সকল সরকাির, আধা-সরকাির, ায় শািসত
দ র/ িত ানস হ এবং ণ ান ও াপনাস হ,
বসরকাির িত ান, মােকট ও উ  ভবনস েহ

আেলাকস া।
( কান েমইকান েমই   ২৫২৫ //০৩০৩ //২০২৩২০২৩   ত ািরেখত ািরেখ
আেল াকস াআেল াকস া  করাকরা  য ােবয ােব  ন ান া,  ,  ২৬২৬ //০৩০৩ //২০২৩২০২৩
ত ািরখত ািরখ   স াস া  হেতহেত   আেল াকস াআেল াকস া  করাকরা  য ােবয ােব)। 

সংি  িত ান/ভবনস হ;
িনবাহী েকৗশলী, গণ ত িবভাগ/িনবাহী েকৗশলী,
িব ৎ উ য়ন বাড/ ধান িনবাহী কমকতা, জলা

পিরষদ/ ধান িনবাহী কমকতা, া ণবািড়য়া
পৗরসভা/সংি  দ র/ িত ান ধান ও ভবন

মািলকগণ

০৪  ২১ মাচ ২০২৩
িবকাল ৩.৩০টা

াধীনতা িদবস ীিত কাবািড িতেযািগতা। লাকনাথ দীিঘর ময়দান, া ণবািড়য়া; জলা
ীড়া সং া

০৫ ২০ মাচ ২০২৩ াধীনতা ও জাতীয় িদবস-২০২৩ উপলে  রচনা
িতেযািগতা।

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

া ণবািড়য়া
০৬. ২২ মাচ ২০২৩

িবকাল ৩.০০ টা
জলা মিহলা ীড়া সং ার আেয়াজেন ীড়া
িতেযািগতা ও র ার িবতরণ।

সরকাির মেডল বািলকা উ  িব ালয় মাঠ,
া ণবািড়য়া; সংি  উপ-কিম

০৭ ২২ মাচ ২০২৩
িবকাল ৪.০০ টা

ীিত টবল াচ:
জলা শাসন একাদশ বনাম পৗরসভা ও ি েযা া

একাদশ। 

িনয়াজ হা দ িডয়াম, সংি  উপ-কিম

০৮ ২৫ মাচ ২০২৩
বাদ জাহর /
াথনার িনধািরত

সমেয়

২৫ মাচ রােত িনহতেদর রেণ জলার সকল মসিজদ ও
অ া  ধম য় উপাসনালেয় িবেশষ মানাজাত/ াথনা
আেয়াজন ।

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

০৯ ২৫ মাচ ২০২৩
স া ৭.৩০ টা

২৫ মাচ গণহত া িদবস উপলে  গণহত ায় শিহদেদর
রেণ মামবািত লন।

ব ব  য়ার, া ণবািড়য়া; সংি  উপ-কিম

১০ ২৫ মাচ ২০২৩
রাত

১০.৩০-১০.৩১ টা

২৫ মাচ রাত ১০.৩০ টা থেক ১০.৩১ টা পয  ০১
(এক) িমিনট তীিক াক-আউট পালন
( কিপআই/জ ির াপনা তীত)।

িনবাহী েকৗশলী, িব ৎ উ য়ন বাড ও িজএম
প ী িব ৎ সিমিত, া ণবািড়য়া

১১ ২৬ মাচ ২০২৩
েযাদেয়র সােথ

সােথ ( ভার ৫.৫৭)

সকল সরকাির, আধা-সরকাির, বসরকাির,
ায় শািসত িবভাগ‾সং া, সামািজক, রাজৈনিতক,

সাং িতক ও পশাজীবী সংগঠনসহ সব েরর জনগণ
ক ক িতেসৗেধ বক অপণ।

ফা কী পাক িতেসৗধ; সংি  উপ-কিম

১২ ২৬ মাচ ২০২৩
েযাদেয়র সােথ

সােথ

সকল সরকাির, আধা-সরকাির, ায় শািসত িত ান
এবং বসরকাির িত ান/ভবনস েহ যথােযা  মযাদায়
জাতীয় পতাকা উে ালন।

সংি  িত ান/ভবনস হ;
সংি  িত ান ধানগণ ও ভবন মািলকগণ

১৩ ২৬ মাচ ২০২৩ 
েযাদেয়র সােথ

সােথ

৩১ বার তাপ িনর মা েম িদবেসর চনা। ফা কী পাক িতেসৗধ; সংি  উপ-কিম

১৪ ২৬ মাচ ২০২৩
সকাল ৮.৩০ টা

জলা শাসক ক ক আ ািনকভােব জাতীয় পতাকা
উে ালন।

িনয়াজ মাহা দ িডয়াম; সংি  উপ-কিম

১৫ ২৬ মাচ ২০২৩
সকাল ৮.৩০ টা

চকাওয়াজ ও িডসে । িনয়াজ মাহা দ িডয়াম; সংি  উপ-কিম

১৬ ২৬ মাচ ২০২৩
সকাল ১০.০০ টা

মহান াধীনতা ও জাতীয় িদবস-২০২৩ উ যাপন
উপলে  ঐিতহ বাহী লা  খলা দশন ও মাড়গ
লড়াই িতেযািগতা।

িনয়াজ মাহা দ িডয়াম, সংি  উপ-কিম

১৭ ২৬ মাচ ২০২৩
সকাল ১০.০০ টা

মহান াধীনতা ও জাতীয় িদবস-২০২৩ উ যাপন
উপলে  বণ নাগিরকেদর মােঝ ইল চয়ার িবতরণ।

িনয়াজ মাহা দ িডয়াম, জলা িতব ী িবষয়ক
কমকতা, া ণবািড়য়া
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১৮ ২৬ মাচ ২০২৩
সকাল ১০.৩০ টা

বীর ি েযা া এবং শহীদ বীর ি েযা া পিরবােরর
সদ েদর সংবধনা দান ও ইফতাির পিরেবশন এবং
“জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান র
ঐিতহািসক ন  এবং দেশর উ য়ন” িবষেয়
আেলাচনা সভা।

িনয়াজ মাহা দ িডয়াম, সংি  উপ-কিম

১৯ ২৬ মাচ ২০২৩
সকাল ১১.০০ টা

মহান াধীনতা ও জাতীয় িদবস-২০২৩ উপলে
দেশর গান, আ ি  ও িচ া ন িতেযািগতা।

জলা িশ  একােডিম, া ণবািড়য়া;
জলা িশ  িবষয়ক কমকতা, া ণবািড়য়া

২০ ২৬ মাচ ২০২৩
সকাল ১১.৩০ টা

িবধাবি ত িশ েদর অংশ হেণ ীড়া ও সাং িতক
িতেযািগতা।

া ণবািড়য়া ক ও বিধর িন  মা িমক িব ালয়
ও সরকাির িশ  পিরবার; উপপিরচালক, জলা
সমাজেসবা কাযালয়

২১ ২৬ মাচ ২০২৩
বাদ

জাহর‾ িবধাজনক
সমেয়

জািতর শাি , স ি , উ য়ন ও অ গিত কামনা কের
এবং ি ে  শিহদ ও াহত বীর ি েযা ােদর
জ  িবেশষ মানাজাত ও াথনা।

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

২২ ২৬ মাচ ২০২৩
িবধাজনক সমেয়

২৫০ শ া িবিশ  জনােরল হাসপাতাল, সরকাির িশ
পিরবার ও জলা কারাগাের উ তমােনর
 ইফতাির/খাবার পিরেবশন।

সংি  িত ানস হ;
সংি  িত ান ধানগণ

          পিরেশেষ সভাপিত “২৫ মাচ গণহত া িদবস ও ২৬ মাচ মহান াধীনতা ও জাতীয় িদবস২০২৩” যথােযা  মযাদায়, া িবিধ
অ সরণ বক ু ও রভােব উ যাপেন হীত সকল কম িচেত এ জলার িত  সরকাির, আধা-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 
জলা শাসক

ারক ন র: ০৫.৪২.১২০০.০০৮.২৩.০০৫.২২.৩৬০ তািরখ: 
১৪ মাচ ২০২৩

২৯ ফা ন ১৪২৯

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
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।
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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 ...........................................................................(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 পিরচারক................................................................,, া ণবািড়য়া
২৬) পৗর িনবাহী কমকতা, া ণবািড়য়া/নবীনগর/বা ারাম র/কসবা/আখাউড়া পৗরসভা, া ণবািড়য়া
২৭) জনাব.....................................................................................,, া ণবািড়য়া

 

মাঃ সাই ল ইসলাম 
অিতির  জলা শাসক (সািবক)

১২



মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৩ উদ যাপন কদমটি: 

সভাপদত: জনাব মমাোঃ শাহগীর আলম, মজলাপ্রশাসক, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সিস্যবৃন্দ (জ্জেষ্ঠতার দভদিজ্ত নয়) 

সরকাদর মবসরকাদর 

পুদলশ সুপার, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

দসদভল সাজজন, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

প্রধান দনব জাহী কম জকতজা, মজলা পদরষি, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

প্রধান দনব জাহী কম জকতজা, ব্রাহ্মণবাদিয়া মপৌরসভা 

অধ্যক্ষ, ব্রাহ্মণবাদিয়া সরকাদর কজ্লজ 

অধ্যক্ষ, ব্রাহ্মণবাদিয়া সরকাদর মদহলা কজ্লজ 

অদতদরক্ত মজলাপ্রশাসক (রাজস্ব), ব্রাহ্মণবাদিয়া 

দবজ্ঞ অদতদরক্ত মজলা ম্যাদজজ্েট, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

অদতদরক্ত মজলাপ্রশাসক (সাদব জক), ব্রাহ্মণবাদিয়া  

অদতদরক্ত মজলাপ্রশাসক (দশক্ষা ও আইদসটি), ব্রাহ্মণবাদিয়া 

উপ-পদরচালক (ভারপ্রাপ্ত), স্থানীয় সরকার, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

উপজ্জলা দনব জাহী অদিসার, ব্রাহ্মণবাদিয়া সির 

তত্ত্বাবধায়ক, ২৫০ শয্যা দবদশষ্ট মজলা সির হাসপাতাল, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

উপ-পদরচালক, কৃদষ সম্প্রসারণ অদধিপ্তর, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

এম.দি., আশুগঞ্জ পাওয়ার মেশন, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

দিদজএম, বাখরাবাি, গ্যাস দিদেদবউশন মকাোং.দলোঃ, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

ব্যবস্থাপনা পদরচালক, বাোংলাজ্িশ গ্যাস দিল্ড মকাোং. দলোঃ, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

দনব জাহী প্রজ্কৌশলী, গণর্প জত অদধিপ্তর, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

দনব জাহী প্রজ্কৌশলী, এলদজইদি, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

দনব জাহী প্রজ্কৌশলী, দবদ্যেৎ উন্নয়ন মবাি জ, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

দনব জাহী প্রজ্কৌশলী, সিক পদরবহন ও মসতু দবভাগ, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

দনব জাহী প্রজ্কৌশলী, জনস্বাস্থে প্রজ্কৌশল অদধিপ্তর, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

দনব জাহী প্রজ্কৌশলী, পাদন উন্নয়ন মবাি জ, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

দনব জাহী প্রজ্কৌশলী, দবএদিদস (জ্সচ), ব্রাহ্মণবাদিয়া 

দনব জাহী প্রজ্কৌশলী, দশক্ষা প্রজ্কৌশল অদধিপ্তর, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সহকারী প্রজ্কৌশলী, স্বাস্থে প্রজ্কৌশল অদধিপ্তর, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

উপ-পদরচালক, সমাজজ্সবা অদধিপ্তর, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মরদভদনউ মিপুটি কাজ্লক্টর, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মনজারত মিপুটি কাজ্লক্টর, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

উপ-পদরচালক, পদরবার পদরকল্পনা অদধিপ্তর 

উপ-পদরচালক, দবআরদিদব, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

উপ-পদরচালক, ইসলাদমক িাউজ্েশন, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

উপ-পদরচালক, যুব উন্নয়ন অদধিপ্তর, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মময়র, ব্রাহ্মণবাদিয়া মপৌরসভা 

প্রদতদনদধ, মজলা পদরষি, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মচয়ারম্যান, উপজ্জলা পদরষি, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা আবুল কালাম ভূইয়া, সভাপদত, সির উপজ্জলা 

আওয়ামীলীগ, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব জদহরুল ইসলাম ভূইয়া, সাজ্বক সিস্য, মজলা পদরষি. 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব সাজ্িকুর রহমান শরীি, সাজ্বক সিস্য, মজলা পদরষি, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

অধ্যক্ষ, ব্রাহ্মণবাদিয়া মপৌর অনাস জ কজ্লজ 

অধ্যক্ষ, ব্রাহ্মণবাদিয়া আইন কজ্লজ 

দবজ্ঞ পাবদলক প্রদসদকউটর/ সরকাদর আইন কম জকতজা, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সভাপদত, মজলা আইনজীবী সদমদত, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সভাপদত, মচম্বার অব কমাস জ এে ইোদেজ, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সভাপদত, সুজন, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সভাপদত, মজলা নাগদরক কদমটি, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সভাপদত/সাধারণ সম্পািক, মপ্রস ক্লাব, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সভাপদত/সাধারণ সম্পািক, মজলা জাতীয় পাটি জ, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সভাপদত/ সাধারণ সম্পািক, মজলা জাসি, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সভাপদত/সাধারণ সম্পািক, মজলা ওয়াকজাস জ পাটি জ, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সভাপদত/সাধারণ সম্পািক, মজলা ন্যাপ, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সভাপদত/সাধারণ সম্পািক, মজলা কদমউদনে পাটি জ, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সভাপদত/সাধারণ সম্পািক, মজলা মদহলা আওয়ামী লীগ, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সভাপদত/ সাধারণ সম্পািক, মজলা কৃষক লীগ, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সভাপদত/সাধারণ সম্পািক, মজলা শ্রদমক লীগ, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সভাপদত/ সাধারণ সম্পািক, মজলা আওয়ামী যুবলীগ, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সভাপদত/সাধারণ সম্পািক, মজলা যুব মদহলা লীগ, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সভাপদত/সাধারণ সম্পািক, মজলা মস্বচ্ছাজ্সবক লীগ, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সভাপদত/সাধারণ সম্পািক, মজলা ছাত্রলীগ, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সভাপদত/সাধারণ সম্পািক, সাদহতে একাজ্িদম, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সভাপদত/সাধারণ সম্পািক, সদিদলত সাোংস্কৃদতক মজাট, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সভাপদত/সাধারণ সম্পািক, ওলামা সমম্বয় পদরষি, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সভাপদত/সাধারণ সম্পািক, দহন্দু, মবৌদ্ধ, দিোন ঐকে পদরষি, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সভাপদত/ সম্পািক, ভাষা ও সাদহতে অনুশীলন মকন্দ্র, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সভাপদত/সম্পািক, দবএমএ, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সভাপদত, মজলা জাসি (রব), ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সভাপদত, মজলা জাসি (ইনু), ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব মমাোঃ আবুল কাজ্সম, সহ-সভাপদত, মজলা ক্রীিা সোংস্থা, 



উপ-পদরচালক, মজলা পদরসোংখ্যান অদিস, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

উপ-পদরচালক, দবএদিদস (বীজ দবপণন), ব্রাহ্মণবাদিয়া 

উপ-পদরচালক, মদহলা দবষয়ক অদধিপ্তর, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

উপ-পদরচালক,পদরজ্বশ অদধিপ্তর, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

উপ-মহাব্যবস্থাপক, মসানালী ব্যাোংক দল:, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মজলা মৎস্য কম জকতজা, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মজলা কমােোন্ট, আনসার ও দভদিদপ, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মজলা প্রাদণসম্পি কম জকতজা, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মজলা দশশু দবষয়ক কম জকতজা, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মজলা দহসাবরক্ষণ অদিসার, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

অধ্যক্ষ, কাদরগদর প্রদশক্ষণ মকন্দ্র, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

অধ্যক্ষ, ব্রাহ্মণবাদিয়া সরকাদর মটকদনকোল স্কুল এে 

কজ্লজ 

অধ্যক্ষ, দচনাইর কাদরগদর প্রদশক্ষণ মকন্দ্র, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মজলা দশক্ষা অদিসার, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মজলা প্রাথদমক দশক্ষা অদিসার, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মজলা তথ্য অদিসার, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মজলা দনব জাচন অদিসার, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মজলা খাদ্য দনয়ন্ত্রক, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মজলা প্রদতবন্ধী দবষয়ক কম জকতজা, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মজল সুপার, মজলা কারাগার, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মজলা সমবায় কম জকতজা, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

উধ জতন ববজ্ঞাদনক কম জকতজা, মৃদিকা অদধিপ্তর, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মজলা মাজ্কজটিোং অদিসার, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

এদজএম, দবদসক দশল্পনগরী, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মজলা ত্রাণ ও পুনব জাসন কম জকতজা, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মজলা ক্রীিা অদিসার, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সহকারী পদরচালক, জাতীয় মভাক্তা অদধকার সোংরক্ষণ 

অদধিপ্তর, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সহকারী পদরচালক, মািকদ্রব্য দনয়ন্ত্রণ অদধিপ্তর, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সহকারী পদরচালক, উপানুষ্ঠাদনক দশক্ষা বুেজ্রা, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সহকারী পদরচালক, সঞ্চয় বুেজ্রা, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সুপাদরনজ্টনজ্িন্ট, ব্রাহ্মণবাদিয়া দপ.টি. আই. ইনদেটিউট, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সহকারী পদরচালক, দবআরটিএ, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সহকারী পদরচালক, আঞ্চদলক পাসজ্পাট জ অদিস, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সহকারী ব্যবস্থাপক, দবটিদসএল, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সহকারী প্রজ্কৌশলী, স্বাস্থে প্রজ্কৌশল অদধিপ্তর, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সহকারী বন সোংরক্ষক, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সহকারী পদরচালক, মদন্দর দভদিক দশশু ও গণদশক্ষা 

কায জক্রম, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব বসয়ি মমাহািি আসলাম, অদতদরক্ত সাধারণ সম্পািক, মজলা 

ক্রীিা সোংস্থা, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

এোি. জদহরুল ইসলাম ভূইয়া, সাজ্বক সিস্য, মজলা পদরষি, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সাধারণ সম্পািক, দি আলাউদিন সঙ্গীতাঙ্গন ও মজলা প্রদতদনদধ, 

চোজ্নল আই, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সভাপদত, বাোংলাজ্িশ র্পজা উদ যাপন পদরষি, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব মিন চক্রবতী, পুজ্রাদহত, আনন্দময়ী কালী বাদি, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সম্পািক, শহীি ধীজ্রন্দ্রনাথ িি স্মৃদত পাঠাগার, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সম্পািক, পাবদলক লাইজ্ব্রদর, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সম্পািক, ইসলাদমক মসন্টার, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সাধারণ সম্পািক, মজলা ক্রীিা সোংস্থা, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সাধারণ সম্পািক, মজলা মদহলা ক্রীিা সোংস্থা, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সভাপদত/ সাধারণ সম্পািক, উিীচী, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

পদরচালক, দততাস আবৃদি সোংগঠন, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সম্পািক, বাোংলাজ্িশ মরি দক্রজ্সন্ট মসাসাইটি, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সম্পািক, দশশু নাট্যম, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব মদমনুল আলম বাবু, যুগ্ম সম্পািক, পাবদলক লাইজ্ব্ররী, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব মানবদ্ধজন পাল, সিস্য, মজলা দশল্পকলা একাজ্িদম, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

পদরচালক, দততাস লদলতকলা একাজ্িদম, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

প্রজ্িসর অমৃত লাল সাহা, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, ব্রাহ্মণবাদিয়া সরকাদর কজ্লজ, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা হাদমদ্যর রহমান, উপজ্িষ্টা, মজলা আওয়ামী লীগ, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা িদসউর রহমান হাসান, সাজ্বক সহকারী মজলা কমাোর, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব মুসদলম দময়া, সভাপদত, মপৌর আওয়ামী লীগ, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব এম ওয়াজ্ছল দসিীদক 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব মমাোঃ তাজুল ইসলাম, মজলা কমাোর, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা মমাোঃ তাজুল ইসলাম, সাজ্বক উপজ্জলা মিপুটি কমাোর, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া সির 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা এিজ্ভাজ্কট আক্তার মহাজ্সন সাঈি 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব আলী আকবর 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব হারুনুর রদশি, সাজ্বক মজলা কমাোর 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব আবু মহারায়রাহ, সাজ্বক উপজ্জলা কমাোর 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব আওলাি মহাজ্সন 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা মমাোঃ মরাস্তম আলী ভূইয়া, যুদ্ধকালীন কমাোর 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব রতন কাদি িি, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব মমাোঃ রদহছ উদিন, বাঞ্ছারামপুর 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব সুজ্বাধ চন্দ্র িাস, সাজ্বক মপৌর কমাোর 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব জমজ্সি শাহ, সাজ্বক উপজ্জলা কমাোর 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব মমাোঃ বাহার দময়া সরকার, সাজ্বক সহকারী 



উপ-সহকারী পদরচালক, িায়ার সাদভ জস ও দসদভল দিজ্িন্স, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব মরাকন উদিন ভূইয়া, এদজএম, দবদসক, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

প্রধান দশক্ষক, অন্নিা সরকাদর উচ্চ দবদ্যালয়, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

প্রধান দশক্ষক, সাজ্বরা মসাবহান সরকাদর বাদলকা উচ্চ 

দবদ্যালয়, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

প্রধান দশক্ষক, গভ: মিজ্ল গাল জস হাই স্কুল, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

লাইজ্ব্রদরয়ান, মজলা সরকাদর গণগ্রন্থাগার, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মরঞ্জ অদিসার, বন দবভাগ, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

উপজ্কন্দ্র প্রধান, দবটিদভ, ব্রাহ্মণবাদিয়া উপজ্কন্দ্র, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মুখ্য পাট পদরিশ জক, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

ইনচাজজ, ব্রাহ্মণবাদিয়া নাদস জোং ইনদেটিউট, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব দ্যলাল চন্দ্র িাশ, সহকারী দশক্ষক, ও টিইউও, 

দবএনদসদস, অন্নিা সরকাদর উচ্চ দবদ্যালয়, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

দপইউও, দবএনদসদস, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মজলা কদমশনার, গাল জস গাইি, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সাধারণ সম্পািক, মজলা স্কাউটস, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সাধারণ সম্পািক, মরাভার স্কাউট, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

কমাোর 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব মমাোঃ আওলাি মহাজ্সন, সাজ্বক সহকারী মজলা 

কমাোর 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব রুহুল আদমন ভূইয়া, সাজ্বক উপজ্জলা মচয়ারম্যান, 

কসবা 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব মমাোঃ সামছুল হক 

জনাব িা. আবু সাঈি, মচয়ারম্যান, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মমদিজ্কল কজ্লজ 

জনাব মহলাল উদিন, সাজ্বক মময়র ও দসদনয়র সহ-সভাপদত, মজলা 

আওয়ামী লীগ 

জনাব মঈনউদিন মঈন, যুগ্ম সাধারণ সম্পািক, মজলা আওয়ামী লীগ, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব তাজ মমাহািি ইয়াদছন, সহ-সভাপদত, মজলা আওয়ামী লীগ 

জনাব মহলাল উদিন, সহ-সভাপদত, মজলা আওয়ামী লীগ (পুদনয়াউট) 

জনাব মুদজবুর রহমান বাবুল, সহ-সভাপদত, মজলা আওয়ামী লীগ 

জনাব মগালাম মদহউদিন খান মখাকন, যুগ্ম সম্পািক, মজলা আওয়ামী 

লীগ 

এি. মাহবুবুল আলম মখাকন, সাোংগঠদনক সম্পািক, মজলা আওয়ামী লীগ 

বসয়ি দমজানুর মরজা, তথ্য ও গজ্বষণা সম্পািক, মজলা আওয়ামী লীগ 

জনাব তানদজল আহজ্িি, িপ্তর সম্পািক, মজলা আওয়ামী লীগ 

বসয়ি নজরুল ইসলাম, প্রচার সম্পািক, মজলা আওয়ামী লীগ 

জনাব এম.এ.এইচ মাহবুব আলম, সাধারণ সম্পািক, মপৌর আওয়ামী 

লীগ 

জনাব রদিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পািক, মপৌর আওয়ামী লীগ 

জনাব শামীমা আক্তার, মদহলা ভাইস-জ্চয়ারম্যান, ব্রাহ্মণবাদিয়া সির 

উপজ্জলা পদরষি, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

এোিজ্ভাজ্কট মমাোঃ ওয়াজ্ছল আলী, দবজ্ঞ দজ.দপ., ব্রাহ্মণবাদিয়া 

এোিজ্ভাজ্কট মমাোঃ ইয়াদহয়া কামাল, দবজ্ঞ দপ.দপ., ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব বসয়ি নজরুল ইসলাম, প্রচার সম্পািক, মজলা আওয়ামী লীগ, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

দমজ্সস মমতাজ বাশার, মদহলা দবষয়ক সম্পািক, মজলা আওয়ামী লীগ, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব আবদ্যল হান্নান রতন, কায জ সাোংগঠদনক সম্পািক, মজলা আওয়ামী 

লীগ, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব তানদজল আহজ্মি, িপ্তর সম্পািক, মজলা আওয়ামী লীগ, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব আলহাজ্ব মমাোঃ শাহ আলম, দশল্প ও বাদণজে সম্পািক, মজলা 

আওয়ামী লীগ, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

কমজ্রি নজরুল ইসলাম, ওয়াকজাস জ পাটি জ, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব মনজুরুল আলম, সভাপদত, টিদভ জান জাদলে অোজ্সাদসজ্য়শন, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া ও সম্পািক, সুর সম্রাট দি আলাউদিন সঙ্গীতাঙ্গন, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব হারুনুর রদশি দহরু, ১ম মশ্রদণর ঠিকািার, মমৌলভীপািা, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব মমাহািি আরজু দময়া, মজলা প্রদতদনদধ, বিদনক ইজ্িিাক ও 

বাোংলাজ্িশ মটদলদভশন, ব্রাহ্মণবাদিয়া 



জনাব দমজানুর রহমান দশদশর, পদরচালক, ব্রাহ্মণবাদিয়া দথজ্য়টার, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব দমনারা আলম, মচয়ারম্যান, জাতীয় মদহলা সোংস্থা, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব মসাজ্হল আহাি, সম্পািক, প্রবতজক আবৃদি সোংসি, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব পীযুষ কাদি আচায্যজ, সভাপদত, ইজ্লক্ট্রদনক দমদিয়া জান জাদলে 

অোজ্সাদসজ্য়শন, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব উজ্জ্বল চক্রবতী, সম্পািক, ইজ্লক্ট্রদনক দমদিয়া 

জান জাদলে অোজ্সাদসজ্য়শন, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব নজরুল ইসলাম শাহজািা, সম্পািক, সোংবািপত্র পদরষি 

জনাব আজ্নায়ার মহাজ্সন মসাজ্হল, যুগ্ম সম্পািক, মজলা 

দশল্পকলা একাজ্িদম 

জনাব বাহারুল ইসলাম মমাল্লা, সাধারণ সম্পািক, ব্রাহ্মণবাদিয়া মপ্রস 

ক্লাব, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব আবদ্যন নূর, দনজস্ব প্রদতজ্বিক, বিদনক সমকাল 

জনাব মদনর মহাজ্সন, সাোংবাদিক ও বাচকদশল্পী 

জনাব িীপক মচৌধুরী বাপ্পী, দনজস্ব প্রদতজ্বিক, বিদনক আমাজ্ির সময় 

জনাব দবশ্বদজত পাল বাবু, মজলা প্রদতদনদধ, বিদনক কাজ্লর কণ্ঠ 

মাওলানা আবদ্যল্লাহ, ইমাম, কাজ্লক্টজ্রট জাজ্ম মসদজি, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মাওলানা আব্দুল কাদির, ইমাম, মকবুল জাজ্ম মসদজি, কালাইশ্রীপািা, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মাওলানা আজ্শক এলাদহ, খদতব, আনন্দবাজার জাজ্ম মসদজি, 

আনন্দবাজার, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মাওলানা ক্বারী আদনছুর রহমান, সভাপদত, জাতীয় ওলামা সমন্বয় 

পদরষি 

মাওলানা দসবগাতুল্লাহ নূর, মপশ ইমাম, মজলা জাজ্ম মসদজি 

মাওলানা আব্দুল্লাহ, ইমাম, পুরাতন মকাট জ জাজ্ম মসদজি 

মাওলানা একরাম মহাজ্সন, দপ্রদন্সপাল, ভাদ্যঘর (দিএস) কাদমল মাদ্রাসা, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব পালক টাইটাস িাশ গুপ্ত, দবশপ, দিোন দমশনারীজ, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব এস এম শাহীন, সভাপদত, এিাব, ব্রাহ্মণবাদিয়া  

জনাব মমা: খাজ্লি পারজ্ভজ হৃিয়, বীর মুদক্তজ্যাদ্ধার সিান 

 

(উপ-কদমটিসমূহ) 

১. আইন-শৃঙ্খলা ও দনরাপিা উপ-কদমটি (জ্জেষ্ঠতার দভদিজ্ত নয়): 

 পুদলশ সুপার, ব্রাহ্মণবাদিয়া : আহ্বায়ক 

 সিস্যবৃন্দ (জ্জেষ্ঠতার দভদিজ্ত নয়) 

 সরকাদর  মবসরকাদর 

দবজ্ঞ অদতদরক্ত মজলা ম্যাদজজ্েট, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মকাম্পাদন কমাোর, র োব-৯, হদবগঞ্জ, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

দমজ্সস নায়ার কদবর, মময়র, ব্রাহ্মণবাদিয়া মপৌরসভা 

প্রদতদনদধ, মজলা পদরষি, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

এিজ্ভাজ্কট শদিকুল আলম দলটন, সাবেক সভাপদত, মজলা আইনজীবী সদমদত, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 



মজলা কমােোন্ট, আনসার ও দভদিদপ, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

উপপদরচালক, এনএসআই, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

উপজ্জলা দনব জাহী অদিসার, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সির 

অদিসার ইনচাজজ, ব্রাহ্মণবাদিয়া সির মজ্িল 

থানা 

দনরাপিা পদরিশ জক, দিদজএিআই 

দপইউও/টিইউও, দবএনদসদস, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মজলা কদমশনার, গাল জস গাইি, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সাধারণ সম্পািক, মজলা স্কাউটস, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সাধারণ সম্পািক, মরাভার স্কাউটস, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব মুসদলম দময়া, সভাপদত, শহর আওয়ামী লীগ 

জনাব মুদজবুর রহমান বাবুল, সাজ্বক সহ-সভাপদত, মজলা আওয়ামী লীগ 

সাধারণ সম্পািক, মেস ক্লাব, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

এি. মমাহািি মলাকমান মহাজ্সন, ভাইস-জ্চয়ারম্যান, সির উপজ্জলা পদরষি, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

এি. তাসদলমা সুলতানা খানম দনশাত, সাধারণ সম্পািক, বাোংলাজ্িশ মদহলা আওয়ামী 

লীগ, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

এি. শাহানুর ইসলাম, সভাপদত, মজলা যুবলীগ 

এি. দসরাজুল ইসলাম মিরজ্িৌস, সাধারণ সম্পািক, মজলা যুবলীগ 

জনাব সাজ্িকুর রহমান শরীি, সভাপদত, কৃষকলীগ 

জনাব আব্দুল মাজ্লক মচৌধুরী, কাউদন্সলর, ব্রাহ্মণবাদিয়া মপৌরসভা 

জনাব রদবউল মহাজ্সন রুজ্বল, সভাপদত, মজলা ছাত্রলীগ 

জনাব শাহািৎ মহাজ্সন মশাভন, সাধারণ সম্পািক, মজলা ছাত্রলীগ 

২.কুচকাওয়াজ ও দিসজ্ে উপ-কদমটি (জ্জেষ্ঠতার দভদিজ্ত নয়): 

  অদতদরক্ত মজলাপ্রশাসক (দশক্ষা ও আইদসটি): আহ্বায়ক 

 সিস্যবৃন্দ (জ্জেষ্ঠতার দভদিজ্ত নয়) 

 সরকাদর  মবসরকাদর 

অধ্যক্ষ, ব্রাহ্মণবাদিয়া সরকাদর কজ্লজ 

অধ্যক্ষ, ব্রাহ্মণবাদিয়া সরকারর মদহলা কজ্লজ 

অদতদরক্ত পুদলশ সুপার, সির সাজ্কজল, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মজলা কমােোন্ট, আনসার ও দভদিদপ, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

উপজ্জলা দনব জাহী অদিসার, ব্রাহ্মণবাদিয়া সির 

মনজারত মিপুটি কাজ্লক্টর, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব মগালাম মুস্তািা মুন্না, দসদনয়র সহকারী কদমশনার 

জনাব দরন্টু দবকাশ চাকমা, দসদনয়র সহকারী কদমশনার 

জনাব মমাোঃ িয়সাল আহমি, সহকারী কদমশনার 

জনাব এহসানুল হক দশপন, সহকারী কদমশনার 

জনাব মমাোঃ মতৌদহদ্যল ইসলাম, সহকারী কদমশনার 

জনাব মমাোঃ ইকরামুল হক নাদহি, সহকারী কদমশনার 

জনাব নুসরাত জাবীন, সহকারী কদমশনার  

মজল সুপার, ব্রাহ্মণবাদিয়া মজলা কারাগার 

আর.আই, পুদলশ লাইন, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

দপইউও/টিইউও,দবএনদসদস, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

উপ-সহকারী পদরচালক, িায়ার-সাদভ জস ও দসদভল দিজ্িন্স, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সাজ্কজল অোিজুট্যান্ট, আনসার ও দভদিদপ 

মজলা দশক্ষা অদিসার, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মজলা প্রাথদমক দশক্ষা অদিসার, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মজলা তথ্য অদিসার, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মজলা ক্রীিা অদিসার, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সুপার, দপটিআই, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

প্রধান দশক্ষক, অন্নিা সরকাদর উচ্চ দবদ্যালয়, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব আবুল কালাম ভূইয়া 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব এম ওয়াজ্ছল দসদিকী 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব আবু মহারায়রাহ, সাজ্বক উপজ্জলা 

কামাোর 

অধ্যক্ষ, বাোংলাজ্িশ গ্যাস দিল্ডস স্কুল এে কজ্লজ 

অধ্যক্ষ, লায়ন দিজ্রাজুর রহমান স্কুল এে কজ্লজ 

অধ্যক্ষ, ব্রাহ্মণবাদিয়া মরদসজ্িদন্সয়াল স্কুল এে কজ্লজ 

অধ্যক্ষ, আইদিয়াল স্কুল এে কজ্লজ 

অধ্যক্ষ, সূয জমুখী দকোর গাজ্ট জন 

অধ্যক্ষ, দক্রজ্সন্ট দকোর গাজ্ট জন 

সম্পািক, মজলা ক্রীিা সোংস্থা 

প্রধান দশক্ষক, রামকানাই হাই একাজ্িদম 

প্রধান দশক্ষক, আনন্দময়ী বাদলকা উচ্চ দবদ্যালয় 

প্রধান দশক্ষক, দনয়াজ মুহিি উচ্চ দবদ্যালয় 

প্রধান দশক্ষক, মাহবুবুল হুিা মপৌর আিশ জ উচ্চ দবদ্যালয় 

ক্রীিা দশক্ষক, ব্রাহ্মণবাদিয়া উচ্চ দবদ্যালয় 

প্রধান দশক্ষক, আসমাতুজ্ন্নছা বুদদ্ধ প্রদতবন্ধী ও অটিদষ্টক 

দবদ্যালয় 

সম্পািক, মরি দক্রজ্সন্ট,  ব্রাহ্মণবাদিয়া 



প্রধান দশক্ষক, সাজ্বরা মসাবহান সরকাদর বাদলকা উচ্চ দবদ্যালয়, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

প্রধান দশক্ষক, গভ: মজ্িল গাল জস হাই স্কুল, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

তত্ত্বাবধায়ক, সরকাদর দশশু পদরবার, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মজলা কদমশনার, গাল জস গাইি, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সাধারণ সম্পািক, মজলা স্কাউটস, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সাধারণ সম্পািক, মরাভার স্কাউটস, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মজলা নাদজর, ব্রাহ্মণবাদিয়া 
 

৩. মাঠ সজ্জা ও আসন সোংরক্ষণ উপ-কদমটি (জ্জেষ্ঠতার দভদিজ্ত নয়) 

 অদতদরক্ত মজলাপ্রশাসক (সাদব জক) : আহ্বায়ক 

 সিস্যবৃন্দ (জ্জেষ্ঠতার দভদিজ্ত নয়) 

 সরকাদর  মবসরকাদর 

অদতদরক্ত পুদলশ সুপার (প্রশাসন ও অথ জ), 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মজলা কমােোন্ট, আনসার ও দভদিদপ, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

উপজ্জলা দনব জাহী অদিসার, ব্রাহ্মণবাদিয়া সির 

মরদভদনউ মিপুটি কাজ্লক্টর, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাে নারিদা আক্তার, দসদনয়র সহকারী কদমশনার 

মনজারত মিপুটি কাজ্লক্টর, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সহকারী কদমশনার (ভূরম), ব্রাহ্মণবাদিয়া সদর, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব মমাোঃ িয়সাল আহমি, সহকারী কদমশনার 

জনাব এহসানুল হক দশপন, সহকারী কদমশনার 

জনাব মমাোঃ মতৌদহদ্যল ইসলাম, সহকারী কদমশনার 

জনাব মমাোঃ ইকরামুল হক নাদহি, সহকারী কদমশনার 

জনাব নুসরাত জাবীন, সহকারী কদমশনার  

মজলা তথ্য অদিসার, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মজলা ক্রীিা অদিসার, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

আর.আই, পুদলশ লাইন, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

দপইউও/টিইউও, দবএনদসদস, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

উপ-সহকারী পদরচালক, িায়ার-সাদভ জস ও দসদভল 

দিজ্িন্স, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সাধারণ সম্পািক, মজলা স্কাউটস, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সাধারণ সম্পািক, মরাভার স্কাউটস, ব্রাহ্মণবাদিয়া  

মজলা নাদজর, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

প্রধান দশক্ষক, রামকানাই হাই একাজ্িদম 

প্রধান দশক্ষক, আনন্দময়ী বাদলকা উচ্চ দবদ্যালয় 

প্রধান দশক্ষক, দনয়াজ মুহািি উচ্চ দবদ্যালয় 

প্রধান দশক্ষক, মাহবুবুল হুিা মপৌর আিশ জ উচ্চ দবদ্যালয় 

জনাব মহলাল উদিন, দসদনয়র সহ-সভাপদত, মজলা আওয়ামী লীগ ও সাজ্বক 

মময়র, ব্রাহ্মণবাদিয়া মপৌরসভা 

জনাব মহলাল উদিন, সহ-সভাপদত, মজলা আওয়ামী লীগ 

জনাব মাহবুবুল বারী মচৌধুরী মন্টু, সম্পািক, মজলা ক্রীিা সোংস্থা 

জনাব বসয়ি মমাহািি আসলাম, অদতদরক্ত সাধারণ সম্পািক, মজলা ক্রীিা 

সোংস্থা 

জনাব এস এম মনওয়াজ মসাহাগ, যুগ্ম সম্পািক, মজলা ক্রীিা সোংস্থা 

জনাব মমাহািি মমাস্তাক আহজ্িি ভূঞা, যুগ্ম সম্পািক, মজলা ক্রীিা সোংস্থা 

জনাব সািজ্য়ত আলম, মকাষাধ্যক্ষ, মজলা ক্রীিা সোংস্থা 

জনাব উসমান গদণ সজীব, সভাপদত, ভাষা ও সাদহতে অনুশীলন মকন্দ্র 

জনাব সাইফুজ্জামান আদরি, সাধারণ সম্পািক, মজলা মস্বচ্ছাজ্সবক লীগ, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব শাহ আলম, সম্পািক, মরি দক্রজ্সন্ট, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব রদবউল মহাজ্সন রুজ্বল, সভাপদত, মজলা ছাত্রলীগ 

জনাব শাহািাত মহাজ্সন মশাভন, সাধারন সম্পািক, মজলা ছাত্রলীগ 

৪.দবদভন্ন ক্রীিা প্রদতজ্যাদগতা ও প্রীদত ফুটবল ম্যাচ আজ্য়াজন উপ-কদমটি (জ্জেষ্ঠতার দভদিজ্ত নয়) 

 অদতদরক্ত মজলাপ্রশাসক (সাদব জক): আহ্বায়ক 

  সিস্যবৃন্দ (জ্জেষ্ঠতার দভদিজ্ত নয়) 

 সরকাদর  মবসরকাদর 

প্রধান দনব জাহী কম জকতজা, ব্রাহ্মণবাদিয়া মপৌরসভা 

উপজ্জলা দনব জাহী অদিসার, ব্রাহ্মণবাদিয়া সির 

জনাব মুদজবুর রহমান বাবুল, সাবেক সহ-সভাপদত, মজলা আওয়ামী লীগ 

জনাব মাহাবুবুল বারী মচৌধুরী মন্টু, সাধারণ সম্পািক, মজলা ক্রীিা সোংস্থা 



মরদভদনউ মিপুটি কাজ্লক্টর, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব দরন্টু দবকাশ চাকমা, দসদনয়র সহকারী 

কদমশনার 

মনজারত মিপুটি কাজ্লক্টর, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সহকারী কদমশনার (ভূরম), ব্রাহ্মণবাদিয়া সদর, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব এহসানুল হক দশপন, সহকারী কদমশনার 

জনাব মমাোঃ মতৌদহদ্যল ইসলাম,সহকারী কদমশনার 

জনাব মমাোঃ ইকরামুল হক নাদহি, সহকারী 

কদমশনার 

মজলা ত্রাণ ও পুনব জাসন কম জকতজা, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মজলা ক্রীিা অদিসার, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সদচব, ব্রাহ্মণবাদিয়া মপৌরসভা 

জনাব আবুল কাজ্শম, সহ-সভাপদত, মজলা ক্রীিা সোংস্থা 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা আবুল কালাম ভূইয়া, সভাপদত, সির উপজ্জলা আওয়ামী লীগ, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা আবু মহারায়রাহ 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা এম ওয়াজ্সল দছদিকী 

জনাব আলহাজ্ব শাহ আলম, পদরচালক, দশল্প ও বদণক সদমদত 

ওয়াি জ কাউদন্সলর (সকল), ব্রাহ্মণবাদিয়া মপৌরসভা 

সভাপদত/সম্পািক, মজলা যুবলীগ 

সভাপদত/সম্পািক, মজলা মস্বচ্ছাজ্সবক লীগ 

সভাপদত/সম্পািক, মজলা ছাত্রলীগ 

সভাপদত/সম্পািক, মজলা শ্রদমক লীগ 

সভাপদত/সম্পািক, মজলা কৃষক লীগ 

জনাব এস.এম. শাহীন দনব জাহী পদরচালক, স্বদনভজর, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব বসয়ি মমাোঃ আসলাম, যুগ্ম-সম্পািক, মজলা ক্রীিা সোংস্থা 

এোিজ্ভাজ্কট ইউসুি কদবর িারুক, সভাপদত, মজলা ফুটবল এজ্সাদসজ্য়শন, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

 

৫.বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা এবোং শদহি বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা পদরবাজ্রর সিস্যজ্ির সোংবধ জনা ও আজ্লাচনা উপ-কদমটি  

(জ্জেষ্ঠতার দভদিজ্ত নয়) 

 দবজ্ঞ অদতদরক্ত মজলা ম্যাদজজ্েট: আহ্বায়ক 

 সিস্যবৃন্দ (জ্জেষ্ঠতার দভদিজ্ত নয়) 

  সরকাদর  মবসরকাদর 

উপজ্জলা দনব জাহী অদিসার, ব্রাহ্মণবাদিয়া সির 

জনাে নারিদা আক্তার, দসদনয়র সহকারী কদমশনার 

জনাব মগালাম মুস্তািা মুন্না, দসদনয়র সহকারী কদমশনার 

মনজারত মিপুটি কাজ্লক্টর, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব িয়সাল আহজ্মি, সহকারী কদমশনার 

জনাব মমাোঃ মতৌদহদ্যল ইসলাম, সহকারী কদমশনার 

উপ-পদরচালক, সমাজজ্সবা অদধিপ্তর 

মজলা নাদজর, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব মমাোঃ কাউসার আহজ্মি, প্রশাসদনক কম জকতজা, মজলা 

প্রশাসজ্কর মগাপনীয় সহকারী 

জনাব নাঈম মমাহািি শ্রাবণ, দবজ্ঞ অদতদরক্ত 

মজলা ম্যাদজজ্েজ্টর মগাপনীয় সহকারী 

প্রদতদনদধ, মজলা পদরষি, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব মুসদলম দময়া, সভাপদত মপৌর আওয়ামী লীগ 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব এম ওয়াজ্ছল দসিীদক 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব মমাোঃ তাজুল ইসলাম, মজলা কমাোর, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব আবুল কালাম ভূইয়া 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব মুসদলম দময়া 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা মমাোঃ তাজুল ইসলাম, সাজ্বক উপজ্জলা মিপুটি 

কমাোর, ব্রাহ্মণবাদিয়া সির 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব আব্দুল ওয়াজ্হি খান লাভলু 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব এিজ্ভাজ্কট আক্তার মহাজ্সন সাঈি 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব আলী আকবর 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব হারুনুর রদশি, সাজ্বক মজলা কমাোর, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব আবু মহারায়রাহ, সাজ্বক উপজ্জলা কমাোর, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া সির, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব আওলাি মহাজ্সন 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব রুহুল আদমন ভূইয়া বকুল 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব কদবর আহজ্মি খান 



বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব রইছ উদিন 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব আসরারুন নবী মমাবারক 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব আব্দুল বাদছর 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব মমাোঃ সদহদ্যল্লাহ 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব মমাোঃ মিন দময়া 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা মমাোঃ মরাস্তম আলী ভূইয়া, যুদ্ধকালীন কমাোর 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব রতন কাদি িি, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব সুজ্বাধ চন্দ্র িাস, সাজ্বক মপৌর কমাোর 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব জমজ্সি শাহ, সাজ্বক উপজ্জলা কমাোর 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব আবদ্যল হাদমি 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব আবু নাদছর 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব হদরপি বদণক 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব সুজ্বাধ চন্দ্র িাস 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব দ্যধ দময়া 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব হারাধন দবশ্বাস 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব হারুনুর রশীি 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব গাজী মমাোঃ রতন, সাজ্বক মিপুটি কমাোর 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব হাজী মমাোঃ রুস্তম আলী 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব মমাোঃ বাহার দময়া সরকার, সাজ্বক সহকারী 

কমাোর 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব মমাোঃ আওলাি মহাজ্সন, সাজ্বক সহকারী মজলা 

কমাোর 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব রুহুল আদমন ভূইয়া, সাজ্বক 

উপজ্জলা মচয়ারম্যান, কসবা 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব মমাোঃ সামছুল হক  

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধার সিান জনাব জদহরুল ইসলাম ভূইয়া 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধার সিান জনাব দসরাজুল ইসলাম মিরজ্িৌস 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধার সিান জনাব সাইদ্যজ্জামান আদরি 

বীর বীর মুদক্তজ্যাদ্ধার সিান জনাব মমাোঃ খাজ্লি পারজ্ভজ হৃিয় 

 

৬. মতাপধ্বদন উপ-কদমটি (জ্জেষ্ঠতার দভদিজ্ত নয়): 

 মনজারত মিপুটি কাজ্লক্টর : আহ্বায়ক 

 সিস্যবৃন্দ (জ্জেষ্ঠতার দভদিজ্ত নয়) 

 সরকাদর  মবসরকাদর 

অদিসার ইনচাজজ, সির মজ্িল থানা, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

আর.আই.পুদলশ লাইন, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

 মজলা নাদজর, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব আবুল কালাম ভূইয়া 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব এম ওয়াজ্ছল দসদিকী 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব আবু মহারায়রাহ, সাজ্বক উপজ্জলা কমাোর, ব্রাহ্মণবাদিয়া সির, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

 

 



৭. পুষ্পস্তবক অপ জণ উপ-কদমটি ((জ্জেষ্ঠতার দভদিজ্ত নয়): 

 অদতদরক্ত মজলাপ্রশাসক (সাদব জক): আহ্বায়ক 

  সিস্যবৃন্দ (জ্জেষ্ঠতার দভদিজ্ত নয়) 

 সরকাদর  মবসরকাদর 

অদতদরক্ত পুদলশ সুপার (ক্রাইমস এোে অপস ), ব্রাহ্মণবাদিয়া  

উপজ্জলা দনব জাহী অদিসার, ব্রাহ্মণবাদিয়া সির 

জনাব মমাোঃ তদরকুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সরকাদর কজ্লজ 

জনাব মমাোঃ আদরফুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সরকাদর মদহলা কজ্লজ 

মজলা দশক্ষা কম জকতজা, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মজলা প্রাথদমক দশক্ষা কম জকতজা, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মজলা তথ্য কম জকতজা, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মজলা দশশু দবষয়ক কম জকতজা, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সুপার, দপটিআই, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

প্রধান দশক্ষক, অন্নিা সরকাদর উচ্চ দবদ্যালয় 

প্রধান দশক্ষক, গভ: মজ্িল গাল জস হাই স্কুল 

প্রধান দশক্ষক, সাজ্বরা মসাবহান সরকাদর বাদলকা উচ্চ দবদ্যালয় 

অদিসার ইনচাজজ, ব্রাহ্মণবাদিয়া সির মজ্িল থানা 

উপজ্জলা আনসার ও দভদিদপ কম জকতজা, ব্রাহ্মণবাদিয়া সির 

প্রধান দশক্ষক, কাউতলী শহীি লুৎফুর রহমান সরকাদর 

প্রাথদমক দবদ্যালয়, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

দপইউও/টিইউও, দবএনদসদস, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সম্পািক, মজলা স্কাউটস, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সম্পািক, মরাভার স্কাউটস, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

প্রদতদনদধ, মজলা পদরষি, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা আবুল কালাম ভূইয়া, সভাপদত, ব্রাহ্মণবাদিয়া সির 

উপজ্জলা আওয়ামী লীগ 

সভাপদত, মজলা আইনজীবী সদমদত, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব মমাোঃ মদিজুর রহমান বাবুল, সাধারণ সম্পািক, মজলা 

আইনজীবী সদমদত, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

অধ্যক্ষ, ব্রাহ্মণবাদিয়া মপৌর কজ্লজ 

অধ্যক্ষ, র. আ. ম উবায়দ্যল  মমাকতারদর  মচৌধুরী মদহলা কজ্লজ 

প্রধান দশক্ষক, ব্রাহ্মণবাদিয়া উচ্চ দবদ্যালয় 

প্রধান দশক্ষক, রামকানাই হাই একাজ্িদম 

প্রধান দশক্ষক, আনন্দময়ী বাদলকা উচ্চ দবদ্যালয় 

প্রধান দশক্ষক, দনয়াজ মুহািি উচ্চ দবদ্যালয় 

প্রধান দশক্ষক, মাহবুবুল হুিা মপৌর আিশ জ উচ্চ দবদ্যালয় 

অধ্যক্ষ, ব্রাহ্মণবাদিয়া মরদসজ্িদন্সয়াল স্কুল এে কজ্লজ 

অধ্যক্ষ, আইদিয়াল মরদসজ্িদন্সয়াল স্কুল এে কজ্লজ 

অধ্যক্ষ, সূয জমুখী দকোর গাজ্ট জন 

অধ্যক্ষ, দক্রজ্সন্ট দকোর গাজ্ট জন 

অধ্যক্ষ, মতািাজ্য়ল আজম দকোর গাজ্ট জন 

জনাব ওসমান গদণ সদজব, সভাপদত, ভাষা ও সাদহতে অনুশীলন 

মকন্দ্র 

জনাব এস.এম. শাহীন, দনব জাহী পদরচালক, স্বদনভজর, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

 

 ৮.উন্নতমাজ্নর খাোর/ইিতাদর তিারদক উপ-কদমটি (জ্জেষ্ঠতার দভদিজ্ত নয়): 

 দসদভল সাজজন, ব্রাহ্মণবাদিয়া : আহ্বায়ক 

 সিস্যবৃন্দ (জ্জেষ্ঠতার দভদিজ্ত নয়) 

 সরকাদর  মবসরকাদর 

আবাদসক মমদিজ্কল অদিসার, ২৫০শয্যা দবদশষ্ট মজলা সির হাসপাতাল, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মজলা খাদ্য দনয়ন্ত্রক, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মনজারত মিপুটি কাজ্লক্টর, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব মমাোঃ মতৌদহদ্যল ইসলাম,সহকারী কদমশনার 

জনাব মমাোঃ ইকরামুল হক নাদহি, সহকারী কদমশনার 

উপপদরচালক, সমাজজ্সবা অদধিপ্তর, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মজলা ত্রাণ ও পুনব জাসন কম জকতজা, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মজল সুপার, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মজলা দশক্ষা কম জকতজা, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

প্রদতদনদধ, মজলা পদরষি, ব্রাহ্মণবাদিয়া  

জনাব মহাসজ্ন আরা মবগম, প্যাজ্নল মময়র 

জনাব লায়ন দিজ্রাজুর রহমান, মচয়ারম্যান, সির 

উপজ্জলা পদরষি 

সভাপদত, প্রকল্প সমন্বয় পদরষি, শহর সমাজজ্সবা কদমটি 

এি. নাজমুল মহাজ্সন, অদতদরক্ত দপদপ,  

সাধারণ সম্পািক, মপ্রস ক্লাব, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

প্রধান দশক্ষক, মূক ও বদধর স্কুল 

প্রধান দশক্ষক, আসমাতুজ্ন্নসা বুদদ্ধ প্রদতবন্ধী স্কুল 

দরজ্সাস জ দশক্ষক, সমদন্বত অন্ধ দশক্ষা প্রকল্প 

প্রধান দশক্ষক, সদন বুদদ্ধ প্রদতবন্ধী স্কুল 



মজলা প্রাথদমক দশক্ষা কম জকতজা, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

শহর সমাজজ্সবা অদিসার, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব সাইফুজ্জামান আদরি, সাধারণ সম্পািক 

মজলা মস্বচ্ছাজ্সবক লীগ, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব মদমনুল আলম বাবু, যুগ্ম-সাধারণ সম্পািক, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

লাইজ্ব্রদরয়ান, পাবদলক লাইজ্ব্রদর, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব এস.এম. শাহীন, দনব জাহী পদরচালক, স্বদনভজর, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

৯.জাতীয় পতাকা পয জজ্বক্ষণ (মাপ ও রোং) সোংক্রাি উপ-কদমটি (জ্জেষ্ঠতার দভদিজ্ত নয়) 

 উপজ্জলা দনব জাহী অদিসার, ব্রাহ্মণবাদিয়া সির : আহ্বায়ক 

 সিস্যবৃন্দ (জ্জেষ্ঠতার দভদিজ্ত নয়) 

 সরকাদর  মবসরকাদর 

সহকারী কদমশনার (ভূদম), ব্রাহ্মণবাদিয়া সির 

অদিসার ইনচাজজ, সির মজ্িল থানা, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মজলা তথ্য অদিসার, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মনজারত মিপুটি কাজ্লক্টর, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব মমাোঃ ইকরামুল হক নাদহি, সহকারী 

কদমশনার 

এি. হাদমদ্যর রহমান, মুদক্তজ্যাদ্ধা সোংগঠক 

জনাব আদজজুল হক, সভাপদত, মচম্বার অব কম জাস এে ইোদেজ, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

এি. তাজুল ইসলাম খান, দবজ্শষ দপদপ, মজলা জজ আিালত 

সভাপদত/সম্পািক, সকল বাজার কদমটি 

জনাব মশখ মমাহািি মহদসন, শ্রম দবষয়ক সম্পািক, মজলা আওয়ামী লীগ 

জনাব স্বপন রায়, উপ-সম্পািক, মজলা আওয়ামী লীগ 

১০.সাোংস্কৃদতক অনুষ্ঠান ও দবদভন্ন প্রদতজ্যাদগতা আজ্য়াজন সোংক্রাি উপ-কদমটি (জ্জেষ্ঠতার দভদিজ্ত নয়) 

 অদতদরক্ত মজলাপ্রশাসক (রাজস্ব): আহ্বায়ক 

 সিস্যবৃন্দ (জ্জেষ্ঠতার দভদিজ্ত নয়) 

  সরকাদর  মবসরকাদর 

জনাে নারিদা আক্তার, দসদনয়র সহকারী কদমশনার  

জনাব দরন্টু দবকাশ চাকমা, দসদনয়র সহকারী কদমশনার 

মনজারত মিপুটি কাজ্লক্টর, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব মমাোঃ িয়সাল আহমি, সহকারী কদমশনার 

জনাব মমাোঃ ইকরামুল হক নাদহি, সহকারী কদমশনার 

জনাব নুসরাত জাবীন, সহকারী কদমশনার  

মজলা তথ্য কম জকতজা, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

লাইজ্ব্রদরয়ান, মজলা সরকাদর গণগ্রন্থাগার, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মজলা দশক্ষা কম জকতজা, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মজলা প্রাথদমক দশক্ষা কম জকতজা, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মজলা দশশু দবষয়ক কম জকতজা, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব মনজুরুল আলম, সম্পািক, দি আলাউদিন সঙ্গীতাঙ্গন 

কদব জয়দ্যল মহাজ্সন, সভাপদত, সাদহতে একাজ্িদম, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব এস আর এম ওসমান গদণ, সভাপদত, ভাষা ও সাদহতে অনুশীলন মকন্দ্র 

জনাব পীযূষ কাদি আচায্যজ, প্রদশক্ষক, মজলা দশল্পকলা একাজ্িদম 

জনাব মানবদ্ধজন পাল, সভাপদত, রবীন্দ্র সোংগীত সদিলন পদরষি 

িা. অরুনাভ মপািার, সম্পািক, রবীন্দ্র সোংগীত সদিলন পদরষি 

সম্পািক, মখলাঘর, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

পদরচালক, দততাস আবৃদি সোংগঠন 

সভাপদত/সম্পািক, বঙ্গবন্ধু আবৃদি সোংগঠন 

সভাপদত/সম্পািক, উিীচী দশল্পী মগাষ্ঠী 

সম্পািক, ভাষা ও সাদহতে অনুশীলন মকন্দ্র 

অধ্যক্ষ, দততাস লদলতকলা একাজ্িদম 

অধ্যক্ষ, ঊষা নৃতোলয় 

দমজ্সস সন্ধো রায়, প্রদশক্ষক, মজলা দশল্পকলা একাজ্িদম 

জনাব পাদপয়া মবগম, প্রদশক্ষক, দি আলাউদিন সঙ্গীতাঙ্গন 

দমজ্সস মদনকা আচায্যজ, প্রদশক্ষক, মজলা দশল্পকলা একাজ্িদম 

জনাব হাদববুর রহমান পারজ্ভজ, আবৃদি দশল্পী 

জনাব আব্দুন নূর, সভাপদত, সদিদলত সাোংস্কৃদতক মজাট 



 

 ১১. মমদিজ্কল সাজ্পাট জ উপ-কদমটি (জ্জেষ্ঠতার দভদিজ্ত নয়): 

 দসদভল সাজজন, ব্রাহ্মণবাদিয়া : আহ্বায়ক 

 সিস্যবৃন্দ (জ্জেষ্ঠতার দভদিজ্ত নয়) 

িা. রানা নুরুস সামস   

িা. মিৌদজয়া আখতার  

িা. মাহামুদ্যল হাসান   

িা. মমাদহনী মবগম  

জনাব মমাোঃ শাহ আলম, সাধারণ সম্পািক, মজলা মরি দক্রজ্সন্ট  

 

১২. দবদ্যেৎ সরবরাহ উপ-কদমটি (জ্জেষ্ঠতার দভদিজ্ত নয়): 

 দনব জাহী প্রজ্কৌশলী, দবদ্যেৎ উন্নয়ন মবাি জ, রেক্রয় ও রেতরণ-১ : আহ্বায়ক 

 সিস্যবৃন্দ (জ্জেষ্ঠতার দভদিজ্ত নয়) 

দনব জাহী প্রজ্কৌশলী, দবদ্যেৎ উন্নয়ন মবাি জ, রেক্রয় ও রেতরণ-২ 

দজ এম, পল্লী দবদ্যেৎ সদমদত  

সহকারী দবভাগীয় প্রজ্কৌশলী, দবটিদসএল  

সহকারী প্রজ্কৌশলী, গণর্পতজ দবভাগ  

সহকারী প্রজ্কৌশলী, ব্রাহ্মণবাদিয়া মপৌরসভা  

 

১৩.ধারা বণ জনা ও উপস্থাপনা উপ-কদমটি (জ্জেষ্ঠতার দভদিজ্ত নয়): 

 উপজ্জলা দনব জাহী অদিসার, ব্রাহ্মণবাদিয়া সির : আহ্বায়ক 

 সিস্যবৃন্দ (জ্জেষ্ঠতার দভদিজ্ত নয়) 

 সরকাদর  মবসরকাদর 

মনজারত মিপুটি কাজ্লক্টর, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব নাদহিা আক্তার, দসদনয়র সহকারী কদমশনার 

জনাব মমাোঃ মতৌদহদ্যল ইসলাম, সহকারী কদমশনার 

জনাব মমাোঃ ইকরামুল হক নাদহি,সহকারী কদমশনার 

জনাব নুসরাত জাবীন, সহকারী কদমশনার 

অদিসার ইনচাজজ, সির মজ্িল থানা, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

আর আই, পুদলশ লাইন, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মপৌর দনব জাহী কম জকতজা, ব্রাহ্মণবাদিয়া মপৌরসভা 

দপইউও/টিইউও, দবএনদসদস, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সম্পািক, মজলা স্কাউটস 

সম্পািক, মজলা মরাভার 

জনাব মমাোঃ শদিকুর রহমান, দসদনয়র দশক্ষক, সাজ্বরা মসাবহান 

সরকাদর বাদলকা উচ্চ দবদ্যালয় 

জনাব জাজ্য়দ্যল হক, ভাইস মচয়ারম্যান, মরি দক্রজ্সন্ট 

মসাসাইটি, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব এস.আর.এম. ওসমান গদণ সজীব, সভাপদত, ভাষা ও 

সাদহতে অনুশীলন মকন্দ্র 

জনাব মদনর মহাজ্সন, পদরচালক, দততাস আবৃদি সোংগঠন 

জনাব মশখর চন্দ্র মচৌধুরী, দশক্ষক, দনয়াজ মুহািি উচ্চ 

দবদ্যালয় 

জনাব শারদমন সুলতানা, দশক্ষক, অোংকুর অজ্ন্বষা দবদ্যাপীঠ 

জনাব মরাজ্কয়া িস্তগীর, দশক্ষক 



 

১৪.প্রচার ও প্রকাশনা উপ-কদমটি (জ্জেষ্ঠতার দভদিজ্ত নয়): 

 অদতদরক্ত মজলা প্রশাসক (সাদব জক) : আহ্বায়ক 

  সিস্যবৃন্দ (জ্জেষ্ঠতার দভদিজ্ত নয়) 

 সরকাদর  মবসরকাদর 

উপজ্জলা দনব জাহী অদিসার, ব্রাহ্মণবাদিয়া সির 

মরদভদনউ মিপুটি কাজ্লক্টর, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মনজারত মিপুটি কাজ্লক্টর, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব মমাোঃ িয়সাল আহমি, সহকারী কদমশনার 

জনাব এহসানুল হক দশপন, সহকারী কদমশনার  

জনাব নুসরাত জাবীন, সহকারী কদমশনার 

জনাব মমাোঃ মতৌদহদ্যল ইসলাম, সহকারী কদমশনার 

জনাব মমাোঃ ইকরামুল হক নাদহি,সহকারী কদমশনার 

মজলা দশশু দবষয়ক কম জকতজা, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মজলা তথ্য অদিসার, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

উপপদরচালক, ইসলাদমক িাউজ্েশন, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

উপপদরচালক, সমাজজ্সবা অদধিপ্তর, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

উপপদরচালক, যুব উন্নয়ন অদধিপ্তর, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সাধারণ সম্পািক, মপ্রস ক্লাব, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব নজরুল ইসলাম শাহাজািা, মজলা প্রদতদনদধ, মমাহনা টিদভ 

জনাব দশহাব উদিন দবপু, োি দরজ্পাট জার, এনটিদভ 

জনাব মমাহািি আরজু, মজলা প্রদতদনদধ, বাোংলাজ্িশ মটদলদভশন 

জনাব পীযূষ কাদি আচায্যজ, বুেজ্রা চীি, এটিএন বাোংলা 

জনাব মমাোঃ আদশকুল ইসলাম,জ্জলা প্রদতদনদধ, বাোংলাদভশন 

জনাব আবদ্যন নূর, োি দরজ্পাট জার, বিদনক সমকাল 

জনাব মনজুরুল আলম, মজলা প্রদতদনদধ, চোজ্নল আই 

জনাব মদনর মহাজ্সন, মজলা প্রদতদনদধ, বিদনক মিশ রূপাির 

জনাব আ.ি. ম. কাওসার এমরান, মজলা প্রদতদনদধ, মাই টিদভ 

জনাব উজ্জ্বল চক্রবতী, বুেজ্রা প্রদতজ্বিক, সময় টিদভ 

জনাব জালাল উদিন রুমী, মজলা প্রদতদনদধ, ৭১ টিদভ 

জনাব শাহািৎ মহাজ্সন, মজলা প্রদতদনদধ, বিদনক প্রথম আজ্লা 

জনাব মাসুক হৃিয়, মজলা প্রদতদনদধ, দনউজ-২৪ 

জনাব শদিকুল ইসলাম, মজলা প্রদতদনদধ, যমুনা টিদভ 

জনাব আজ্শক মান্নান দহজ্মল, মজলা প্রদতদনদধ, মাছরাঙ্গা মটদলদভশন 

 

১৫.দশক্ষা প্রদতষ্ঠানসমূজ্হ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৩ উদ যাপন সোংক্রাি উপ-কদমটি (জ্জেষ্ঠতার দভদিজ্ত নয়): 

  অদতদরক্ত মজলা প্রশাসক (দশক্ষা ও আইদসটি) : আহ্বায়ক 

 সিস্যবৃন্দ (জ্জেষ্ঠতার দভদিজ্ত নয়) 

 সরকাদর  মবসরকাদর 

অধ্যক্ষ, ব্রাহ্মণবাদিয়া সরকাদর কজ্লজ 

অধ্যক্ষ, ব্রাহ্মণবাদিয়া সরকাদর মদহলা কজ্লজ 

জনাব িয়সাল আহমি, সহকারী কদমশনার 

মজলা দশক্ষা অদিসার, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মজলা প্রাথদমক দশক্ষা অদিসার, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মজলা দশশু দবষয়ক কম জকতজা, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মজলা ক্রীিা অদিসার, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

লাইজ্ব্রদরয়ান, মজলা সরকাদর গণগ্রন্থাগার, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

প্রধান দশক্ষক, অন্নিা সরকাদর উচ্চ দবদ্যালয় 

প্রধান দশক্ষক, গভ. মজ্িল গাল জস হাই স্কুল 

প্রধান দশক্ষক, সাজ্বরা মসাবহান সরকাদর বাদলকা উচ্চ 

দবদ্যালয় 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব আবুল কালাম ভূইয়া 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব ওয়াজ্সল দসদিকী 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব এি. আখতার মহাজ্সন সাইি 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব আবু মহারায়রাহ 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব আওলাি মহাজ্সন 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা জনাব তাজুল ইসলাম 

প্রজ্িসর অমৃত লাল সাহা, সাজ্বক অধ্যক্ষ, ব্রাহ্মণবাদিয়া সরকাদর 

কজ্লজ 

জনাব িা. আবু সাইি, মচয়ারম্যান, ব্রাহ্মণবাদিয়া মমদিজ্কল কজ্লজ 

অধ্যক্ষ, বাোংলাজ্িশ গ্যাস দিল্ডস স্কুল এে কজ্লজ, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

অধ্যক্ষ, ব্রাহ্মণবাদিয়া মপৌর দিদগ্র কজ্লজ 

অধ্যক্ষ, র. আ. ম উবায়দ্যল মমাক্তাদির মচৌধুরী মদহলা কজ্লজ 

প্রধান দশক্ষক, রামকানাই হাই একাজ্িদম 

প্রধান দশক্ষক, আনন্দময়ী বাদলকা উচ্চ দবদ্যালয় 



প্রধান দশক্ষক, দনয়াজ মুহািি উচ্চ দবদ্যালয় 

প্রধান দশক্ষক, মাহবুবুল হুিা মপৌর আিশ জ উচ্চ দবদ্যালয় 

অধ্যক্ষ, ব্রাহ্মণবাদিয়া মরদসজ্িদন্সয়াল স্কুল এে কজ্লজ 

অধ্যক্ষ, আইদিয়াল মরদসজ্িদন্সয়াল স্কুল এে কজ্লজ 

অধ্যক্ষ, উইজিম স্কুল এে কজ্লজ 

অধ্যক্ষ, ভাদ্যঘর দি এস কাদমল মাদ্রাসা, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব মনজুরুল আলম, সম্পািক, দি আলাউদিন সঙ্গীতাঙ্গন 

জনাব পীযূষ কাদি আচায্যজ, প্রদশক্ষক, মজলা দশল্পকলা একাজ্িদম 

জনাব মানবধ জন পাল, সভাপদত, রবীন্দ্র সোংগীত সদিলন পদরষি 

িা. অরুনাভ মপািার, সম্পািক, রবীন্দ্র সোংগীত সদিলন পদরষি 

সম্পািক, মখলাঘর, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সভাপদত/সম্পািক, দততাস আবৃদি সোংগঠন 

সভাপদত/সম্পািক, বঙ্গবন্ধু আবৃদি সোংগঠন 

সভাপদত/সম্পািক, উিীচী দশল্পী মগাষ্ঠী 

সম্পািক, ভাষা ও সাদহতে অনুশীলন মকন্দ্র 

অধ্যক্ষ, দততাস লদলতকলা একাজ্িদম 

অধ্যক্ষ, ঊষা নৃতোলয় 

দমজ্সস সন্ধো রায়, প্রদশক্ষক, মজলা দশল্পকলা একাজ্িদম 

জনাব হাদববুর রহমান পারজ্ভজ, আবৃদিদশল্পী 

জনাব আল আদমন শাহীন, সভাপদত, সদিদলত সাোংস্কৃদতক মজাট 

কদব জয়দ্যল মহাজ্সন, সভাপদত, সাদহতে একাজ্িদম, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

 ১৬.সুদবধা বদঞ্চত ও অনাথ দশশুজ্ির অোংশগ্রহজ্ণ সাোংস্কৃদতক প্রদতজ্যাদগতা আজ্য়াজন উপ-কদমটি:  

 উপপদরচালক, সমাজজ্সবা অদধিপ্তর : আহ্বায়ক 

 সিস্যবৃন্দ (জ্জেষ্ঠতার দভদিজ্ত নয়) 

উপ-তত্ত্বাবধায়ক, সরকাদর দশশু পদরবার  : সিস্য 

সভাপদত, প্রকল্প সমন্বয় পদরষি, শহর সমাজ কদমটি : সিস্য 

শহর সমাজজ্সবা অদিসার : সিস্য 

প্রধান দশক্ষক, মূক ও বদধর স্কুল, দনম্ন মাধ্যদমক দবদ্যালয় : সিস্য 

প্রধান দশক্ষক, আসমাতুজ্ন্নসা বুদদ্ধ প্রদতবন্ধী স্কুল : সিস্য 

দরজ্সাস জ দশক্ষক, সমদন্বত অন্ধ দশক্ষা প্রকল্প : সিস্য 

জনাব এস. এম. শাহীন, দনব জাহী পদরচালক, স্বদনভজর, ব্রাহ্মণবাদিয়া : সিস্য 

 

 ১৭.অথ জ উপ-কদমটি 

 অদতদরক্ত মজলাপ্রশাসক (সাদব জক) : আহ্বায়ক 

  সিস্যবৃন্দ (জ্জেষ্ঠতার দভদিজ্ত নয়) 

 সরকাদর মবসরকাদর 

অদতদরক্ত পুদলশ সুপার, সির সাজ্কজল, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মনজারত মিপুটি কাজ্লক্টর, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

দজএম, বাোংলাজ্িশ গ্যাস দিল্ডস দলোঃ, দবরাসার, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মহা-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন), দততাস গ্যাস মকাোং দলোঃ 

 জনাব দিজ্রাজুর রহমান অদলও, মচয়ারম্যান, সির উপজ্জলা 

পদরষি 

িাোঃ আবু সাইি, মচয়ারম্যান, ব্রাহ্মণবাদিয়া মমদিজ্কল কজ্লজ 

সভাপদত, ব্রাহ্মণবাদিয়া মচম্বার অব কম জাস এে ইোদেজ 



দজএম, আশুগঞ্জ তাপ দবদ্যেৎ মকন্দ্র, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

দনব জাহী প্রজ্কৌশলী, সিক পদরবহন ও মসতু দবভাগ, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

দনব জাহী প্রজ্কৌশলী, এলদজইদি, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

দনব জাহী প্রজ্কৌশলী, ব্রাহ্মণবাদিয়া মপৌরসভা 

সহকারী প্রজ্কৌশলী, মজলা পদরষি, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

উপ-মহাব্যবস্থাপক, মসানালী ব্যাোংক দলোঃ, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মজলা খাদ্য দনয়ন্ত্রক, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মজলা ত্রাণ ও পুনব জাসন কম জকতজা, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সভাপদত, বাস-দমদনবাস মাদলক সদমদত 

সভাপদত, সার ব্যবসায়ী মাদলক সদমদত 

সভাপদত, ইটভাটা মাদলক সদমদত 

সভাপদত, ট্রাক ও লদর মাদলক সদমদত 

সভাপদত/সাধারণ সম্পািক, মহাজ্টল-জ্েঁজ্স্তারা মাদলক সদমদত 

জনাব আলহাজ্ব ছাজ্য়দ্যর রহমান সি জার 

জনাব হাজী দমজানুর রহমান ভূঞা 

জনাব মমাোঃ শাহজাহান দময়া 

১৮.জ্জলা মদহলা ক্রীিা সোংস্থা কর্তজক আজ্লাচনা সভা ও ক্রীিা প্রদতজ্যাদগতা আজ্য়াজন সোংক্রাি উপ-কদমটি: 

 সভাজ্নত্রী, মজলা মদহলা ক্রীিা সোংস্থা, ব্রাহ্মণবাদিয়া : আহ্বায়ক 

  সিস্যবৃন্দ (জ্জেষ্ঠতার দভদিজ্ত নয়) 

 সরকাদর  মবসরকাদর 

দমজ্সস পুদলশ সুপার 

দমজ্সস দসদভল সাজজন 

দবজ্ঞ অদতদরক্ত মজলা ম্যাদজজ্েট 

দমজ্সস অদতদরক্ত মজলাপ্রশাসক (রাজস্ব) 

দমজ্সস অদতদরক্ত মজলাপ্রশাসক (সাদব জক) 

দমজ্সস অদতদরক্ত মজলাপ্রশাসক (দশক্ষা ও আইদসটি) 

দমজ্সস উপজ্জলা দনব জাহী অদিসার, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সির 

জনাব নাদহিা আক্তার দসদনয়র সহকারী কদমশনার 

জনাব নুসরাত জাবীন, সহকারী কদমশনার 

দমজ্সস সহকারী কদমশনার (ভূদম), ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সির 

মজলা মৎস্য কম জকতজা, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

উপপদরচালক, মদহলা দবষয়ক অদধিপ্তর, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মজলা দশশু দবষয়ক কম জকতজা, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

প্রধান দশক্ষক, অন্নিা সরকাদর উচ্চ দবদ্যালয়, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

প্রধান দশক্ষক, গভোঃ মজ্িল গাল জস হাই স্কুল, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মজলা ক্রীিা অদিসার, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব খুকুমদণ মিবী, প্রশাসদনক কম জকতজা 

ক্রীিা দশক্ষক, গভোঃ মজ্িল গাল জস হাই স্কুল 

দমজ্সস নায়ার কদবর, মময়র, ব্রাহ্মণবাদিয়া মপৌরসভা 

জনাব শামীমা আক্তার, ভাইস মচয়ারম্যান, সির উপজ্জলা পদরষি, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সাধারণ সম্পািক, মজলা মদহলা ক্রীিা সোংস্থা 

সোংরদক্ষত মদহলা ওয়াি জ কাউদন্সলর (সকল) 

জনাব এি. তাসদলমা সুলতানা দনশাত, সম্পািক, মদহলা আওয়ামী লীগ, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সিস্য (সকল), মজলা মদহলা ক্রীিা সোংস্থা, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব মমতাজ বাসার 

জনাব মরহানা মবগম রানী 

দমজ্সস আিদরন িাজ্তমা জুুঁই 

দমজ্সস মাশদিকা রদশি দবপাশা 

জনাব নাজমুন নাহার 

জনাব রুনাক সুলতানা পারভীন 

দমজ্সস স্বদস্তকা িাস 

দমজ্সস তাহদমনা আক্তার পান্না 

দমজ্সস আজ্লয়া জাহান র্তদপ্ত 

দমজ্সস লাকী আক্তার 

দমজ্সস জয়া রায় 

মমাছাোঃ মজবুজ্ন্নছা পান্না 

জনাব মবগম নাজমা শদিক 

দমজ্সস দনরবাণী িাস 

জনাব রাদবয়া আক্তার 

জনাব করুণা 

জনাব রওশন আহজ্মি 

জনাব ঝুমা মবগম 

জনাব আলম তারা দ্যদল 

জনাব আজ্নায়ারা মবগম 

 



১৯. স্থানীয় সরকার প্ররতষ্ঠান পর্ যাবয় মিান স্বাধীনতা ও জাতীয় রদেস ২০২৩ উদ র্াপন মরনটররিং উপ-কদমটি: 

 উপ-পররচালক, স্থানীয় সরকার, ব্রাহ্মণবাদিয়া : আহ্বায়ক 

 সিস্যবৃন্দ (জ্জেষ্ঠতার দভদিজ্ত নয়) 

প্রধান দনব জাহী কম জকতজা, মজলা পদরষি, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

অদতদরক্ত পুদলশ সুপার (প্রশাসন ও অথ জ), ব্রাহ্মণবাদিয়া 

প্রধান দনব জাহী কম জকতজা, ব্রাহ্মণবাদিয়া মপৌরসভা 

মচয়ারম্যান, উপজ্জলা পদরষি (সকল), ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মময়র, মপৌরসভা (সকল), ব্রাহ্মণবাদিয়া 

উপজ্জলা দনব জাহী অদিসার (সকল), ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব দরন্টু দবকাশ চাকমা, দসদনয়র সহকারী কদমশনার 

জনাব মমাোঃ ইকরামুল হক নাদহি, সহকারী কদমশনার 
 

২০. ২৫ মাচ জ গণহতো দিবস পালন উপলজ্ক্ষে মমামবাদত প্রজ্জ্বলন পদরচালনা উপ-কদমটি 

অদতদরদক্ত মজলাপ্রশাসক (সাদব জক): আহ্বায়ক 

সিস্যগণ (জ্জেষ্ঠতার ক্রমানুসাজ্র নয়) 

অদতদরক্ত পুদলশ সুপার, সির সাজ্কজল, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

প্রধান দনব জাহী কজমকজতা, ব্রাহ্মণবাদিয়া মপৌরসভা 

উপজ্জলা দনব জাহী অদিসার, ব্রাহ্মণবাদিয়া সির 

মনজারত মিপুটি কাজ্লক্টর, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব মগালাম মুস্তািা মুন্না, দসদনয়র সহকারী কমদশনার 

জনাব নাদহিা আক্তার, দসদনয়র সহকারী কমদশনার 

জনাব দরন্টু দবকাশ চাকমা, দসদনয়র সহকারী কমদশনার 

জনাব িয়সাল আহজ্মি, সহকারী কদমশনার 

জনাব এহসানুল হক দশপন, সহকারী কদমশনার 

জনাব মমাোঃ মতৌহদদ্যল ইসলাম, সহকারী কদমশনার 

জনাব মমাোঃ ইকরামুল হক নাদহি, সহকারী কদমশনার 

জনাব নুসরাত জাবীন, সহকারী কদমশনার 

উপপদরচালক, সমাজজ্সবা অদধিপ্তর, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

উপপদরচালক, ইসলাদমক িাউজ্েশন, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

উপপদরচালক, মদহলা দবষয়ক অদধিপ্তর, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

উপপদরচালক, পদরজ্বশ অদধিপ্তর, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

উপপদরচালক, যুব উন্নয়ন অদধিপ্তর, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মজলা তথ্য অদিসার, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

মজলা দশক্ষা অদিসার, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

প্রদতদনদধ, মজলা পদরষি, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা আবুল কালাম ভূইয়া, সভাপদত, সির উপজ্জলা 

আওয়ামী লীগ, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা হাদমদ্যর রহমান, উপজ্িষ্টা, মজলা আওয়ামী 

লীগ, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা মমাোঃ আবু মহারায়রাহ, সাজ্বক উপজ্জলা 

কমাোর, ব্রাহ্মণবাদিয়া সির, ব্রাহ্মণবািদয়া 

বীর মুদক্তজ্যাদ্ধা এম ওয়াজ্ছল দসদিকী, আহবায়ক, সিদলদত 

মুক্তদজ্যাদ্ধা সমন্বয় পরদষি, ব্রাহ্মণবািদয়া 

জনাব মাহাবুবুল বারী মচৌধুরী মন্টু, যুগ্ম সাধারণ সম্পািক, 

মজলা আওয়ামী লীগ, ব্রাহ্মণবাদিয়া ও সাধারণ সম্পািক, 

জজ্লা ক্রীিা সোংস্থা, ব্রাহ্মণবািদয়া 

এি. মমাোঃ মলাকমান মহাজ্সন, ভাইস-জ্চয়ারম্যান, উপজ্জলা 

পদরষি ব্রাহ্মণবাদিয়া সির, ব্রাহ্মণবাদিয়া  

জনাব শামীমা আক্তার, মদহলা ভাইস-জ্চয়ারম্যান, উপজ্জলা 

পদরষি, ব্রাহ্মণবাদিয়া সির উপজ্জলা পদরষি, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

এিোঃ মাহবুবুল আলম মখাকন, সাজ্বক সাোংগঠদনক সম্পািক, 

মজলা আওয়ামী লীগ, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

সাধারণ সম্পািক, ব্রাহ্মণবাদিয়া মপ্রস ক্লাব, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

এিোঃ আখতার মহাজ্সন সাঈি, সভাপদত, মজলা জাসি (ইনু), 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব রদবউল মহাজ্সন রুজ্বল, সভাপদত, মজলা ছাত্রলীগ, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

এোি: জদহরুল ইসলাম ভূইয়া, সিস্য, মজলা পদরষি, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 



অদতদরদক্ত মজলাপ্রশাসক (সাদব জক): আহ্বায়ক 

সিস্যগণ (জ্জেষ্ঠতার ক্রমানুসাজ্র নয়) 

মজলা প্রাথদমক দশক্ষা অদিসার, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

লাইজ্ব্রদরয়ান, মজলা সরকাদর গণগ্রন্থাগার, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

প্রধান দশক্ষক, অন্নিা সরকাদর উচ্চ দবদ্যালয়, ব্রাহ্মণবাদিয়া  

প্রধান দশক্ষক, সাজ্বরা মসাবহান সরকাদর বাদলকা উচ্চ 

দবদ্যালয়, ব্রাহ্মণবাদিয়া  

প্রধান দশক্ষক, গভোঃ মজ্িল গাল জস হাই স্কুল, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব মঞ্জুরুল আলম,  সাধারণ সম্পািক, দি আলাউদিন 

সঙ্গীতাঙ্গন ও মজলা প্রদতদনদধ, চোজ্নল আই, ব্রাহ্মণবাদিয়া  

জনাব পীযূষ কাদি আচায জ, র্প জবাঞ্চালীয় বুেজ্রা চীি, এটদএন 

নদউজ,  ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব উজ্জ্বল চক্রবতী, বুেজ্রা প্রতদবজ্িক, সময় টিদভ, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব নজরুল ইসলাম শাহজািা, জজ্লা প্রতদনদধ, মমাহনা টিদভ, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব মমাোঃ মদনর মহাজ্সন, পদরচালক, দততাস আবৃদি সোংগঠন 

ও মজলা প্রদতদনদধ, বিদনক মিশ রূপাির, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব অমৃত লাল সাহা, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, ব্রাহ্মণবাদিয়া সরকাদর 

কজ্লজ, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব মদমনুল ইসলাম বাবু, যুগ্ম সম্পািক, পাবদলক লাইজ্ব্ররী, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

কদব জয়দ্যল মহাজ্সন, সভাপদত, সাদহতে একাজ্িমী, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব এস.আর.এম ওসমান গদন সজীব, সভাপদত, ভাষা ও 

সাদহতে অনুশীলন মকন্দ্র, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব মানবদ্ধজন পাল, সিস্য, মজলা দশল্পকলা একাজ্িদম, 

ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব মমাহািি আরজু দময়া, মজলা প্রদতদনদধ, বিদনক 

ইজ্িিাক ও বাোংলাজ্িশ মটদলদভশন, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

জনাব মশখর চন্দ্র মচৌধুরী, সহকারী শদক্ষক, নদয়াজ মুহিি উচ্চ 

বদদ্যালয়, ব্রাহ্মণবাদিয়া 

 

 


