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নাগরিক সম্মেলন ২০২১ 

গণতারিক সুশাসন ও স্থানীয় উন্নয়ন: তৃণমূল প্ররতষ্ঠাম্মনি অরিজ্ঞতা 
বৃহস্পরতবাি, ১১ মার্চ ২০২১, বঙ্গবনু্ধ আন্তর্চারতক সম্মেলন ককন্দ্র 

 
অনুষ্ঠান সূরর্ 

 
সকাল ৯.০০ – ১০.০০  কিরর্ম্মেশন এবং আপ্যায়ন 
সকাল ১০ টা - দুপু্ি ১২.৩০ 
হল অফ কফইম 

উম্মবাধন এবং প্রািরিক অরধম্মবশন 
 
উপ্স্থাপ্ম্মকি স্বাগত বক্তবয 
কার্ী িাম্মবয়া এরম 
রুিাল মযাম্মনর্াি, অক্সফাম ইন্ বাংলাম্মদশ 
 
র্াতীয় সঙ্গীত  
প্রকম্মেি ধািণারর্ত্র প্রদশচন   
 
সিাপ্রতি সূর্না বক্তবয 
ড. কদবরপ্রয় িট্টার্ার্চ 
প্রকে প্রির্ালক, সোননীয় কফম্মলা, কসন্টাি ফি প্রলরস ডায়লগ (রসরপ্রড) 
আহ্বায়ক, এসরডরর্ বাস্তবায়ম্মন নাগরিক প্ল্যাটফমচ, বাংলাম্মদশ 
 
প্রািরিক বক্তবয    
ড. দীপ্ঙ্কি দত্ত 
কারি রডম্মিক্টি, অক্সফাম ইন্ বাংলাম্মদশ  
 
ড. ফাহরমদা খাতুন 
রনবচাহী প্রির্ালক, কসন্টাি ফি প্রলরস ডায়লগ (রসরপ্রড) 
 
রলরলয়ান মািকাম্মদা 
আঞ্চরলক প্রির্ালক – এরশয়া, অক্সফাম ইন্টািনযাশনাল  
 
মূল উপ্স্থাপ্না 
অধযাপ্ক কমাস্তারফরু্ি িহমান 
প্রধান গম্মবষক এবং সোননীয় কফম্মলা 
কসন্টাি ফি প্রলরস ডায়লগ (রসরপ্রড) 
 
স্থানীয় প্র্চাম্ময়ি অরিজ্ঞতা 
ফরিদা কবগম 
রসরবও রলডাি, রডমলা, নীলফমািী  
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এ এস এম আসাদ 
কর্লা কনটওয়াকচ সদসয, রনকলী, রকম্মশািগঞ্জ   
 
ফাম্মতমা কবগম 
কর্য়ািপ্াসচন, কণচফুলী রসরবও ও সন্দীপ্ কর্লা কনটওয়াকচ, র্ট্টগ্রাম 
 
সোরনত অরতরিি বক্তবয  
কিন্সম্মর্ কতরিঙ্ক 
বাংলাম্মদম্মশ রনরু্ক্ত ইউম্মিাপ্ীয় ইউরনয়ন (ইইউ) এি মাননীয় িাষ্ট্রদূত 
 
রবম্মশষ বক্তাি বক্তবয 
অধযাপ্ক কিহমান কসাবহান 
কর্য়ািমযান, কসন্টাি ফি প্রলরস ডায়লগ (রসরপ্রড)  
 
সোরনত আম্মলার্কম্মদি বক্তবয 
কারর্ কমাোঃ আবদুি িহমান 
কর্লা প্রশাসক ও কর্লা মযারর্ম্মেট, কনত্রম্মকাণা  
 
প্রধান অরতরিি বক্তবয 
কমাোঃ তারু্ল ইসলাম, এমরপ্ 
মাননীয় মিী 
স্থানীয় সিকাি, প্ল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মিণালয় 
গণপ্রর্াতিী বাংলাম্মদশ সিকাি 
 
সিাপ্রতি সমাপ্নী বক্তবয 

দুপু্ি ১.০০ – দুপু্ি ২.০০ 
হািমরন এন্ড কািরনম্মিল 

মধযাহ্নম্মিার্ 

সমান্তিাল অরধম্মবশম্মনি অনুষ্ঠানসূরর্ 
দুপু্ি ২.০০ – দুপু্ি ৩.৩০ সমান্তিাল অরধম্মবশন ১: খাদয সহায়তা (র্াল) 

 
সিাপ্রতি সূর্না বক্তবয  
শাহীন আনাম 
রনবচাহী প্রির্ালক, মানুম্মষি র্নয ফাউম্মন্ডশন (এমম্মর্এফ)  
 
উপ্স্থাপ্না 
নারসমা আক্তাি কনা 
কসম্মেটারি, আশাি আম্মলা রসরবও, সারর্মািা, রনলাখা, র্ামালপু্ি 
 
কমাম্মমনা খাতুন 
করমউরনরট িম্মলরন্টয়াি, সাতক্ষীিা  
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রবম্মশষ বক্তাি বক্তবয  
শামীম আিা কবগম 
রনবচাহী প্রির্ালক, প্রল্লশ্রী, রদনার্পু্ি 
 
ড. আরসফ কমাহােদ শাহান 
সহম্মর্াগী অধযাপ্ক 
কডম্মিলপ্ম্মমন্ট স্টারডর্ রবিাগ, ঢাকা রবশ্বরবদযালয় 
 
উনু্মক্ত আম্মলার্না  
 
সোরনত অরিরতি বক্তবয  
লুৎফুন নাহাি 
উপ্-প্রির্ালক (উপ্-সরর্ব), দুম্মর্চাগ বযবস্থাপ্না অরধদপ্তি 
গণপ্রর্াতিী বাংলাম্মদশ সিকাি  
 
সিাপ্রতি সমাপ্নী বক্তবয 

দুপু্ি ২.০০ – দুপু্ি ৩.৩০ 
রমরডয়া বার্াি 
 

সমান্তিাল অরধম্মবশন ২: কৃরষ ঋণ  
 
সিাপ্রতি সূর্না বক্তবয 
শাইখ রসিার্ 
প্রির্ালক এবং বাতচা প্রধান, র্যাম্মনল আই  
 
উপ্স্থাপ্না 
আিরু্ খাতুন 
রতস্তা িাঙন রসরবও, তালুকশাবার্, কাউরনয়া, িংপু্ি 
 
হারলম আক্তাি 
করমউরনরট িম্মলরন্টয়াি, সুনামগঞ্জ 
 
রবম্মশষ বক্তাি বক্তবয 
কমাস্তফা নুরুজ্জামান 
রনবচাহী প্রির্ালক, সুশীলন, সাতক্ষীিা 
 
সাইফুল হক 
সাধািণ সম্পাদক, বাংলাম্মদশ রবপ্ল্বী ওয়াকচাস প্ারটচ 
 
উনু্মক্ত আম্মলার্না 
 
সোরনত অরিরতি বক্তবয 
আবু্দল মজিদ  
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উপ-প্রির্ালক (সম্প্রসািণ), কৃরষ সম্প্রসািণ অরধদপ্তি   
গণপ্রর্াতিী বাংলাম্মদশ সিকাি  
 
সিাপ্রতি সমাপ্নী বক্তবয 

দুপু্ি ২.০০ – দুপু্ি ৩.৩০ 
উইরন্ড টাউন 
 

সমান্তিাল অরধম্মবশন ৩: রু্ব কমচসংস্থান (প্ররশক্ষণ এবং ঋণ সুরবধা) 
 
সিাপ্রতি সূর্না বক্তবয 
ড. বরদউল আলম মরু্মদাি 
কারি রডম্মিক্টি, রদ হাঙ্গাি প্রম্মর্ক্ট-বাংলাম্মদশ 
 
উপ্স্থাপ্না 
কমাছাোঃ হারলমাতুন সারদয়া 
ইয়ুি গ্রুপ্ কমম্বাি, িাওমারি, কুরিগ্রাম  
 
কমাহােদ কমাশািফ কহাম্মসন 
করমউরনরট িম্মলরন্টয়াি, কনত্রম্মকাণা   
 
রবম্মশষ বক্তাি বক্তবয   
কিাম্মকয়া কবীি 
রনবচাহী প্রির্ালক, বাংলাম্মদশ নািী প্রগরত সংস্থা 
 
মাজিক মাহমুদ  
কহড অফ স াশাল ইনিানেশি ক্লাস্টার,  
এটুআই সরাগ্রাম 
 
িুরুল হুদা  াজকব 
রনে র, িাহাঙ্গীরিগর জবশ্বজবদযালয়  
 
উনু্মক্ত আম্মলার্না 
 
সোরনত অরতরি 
আবুল ফম্ময়র্ কমাোঃ আলাউরিন খান 
প্রির্ালক (প্ররশক্ষণ) রু্গ্ম সরর্ব 
রু্ব উন্নয়ন অরধদপ্তি 
গণপ্রর্াতিী বাংলাম্মদশ সিকাি  
 
সিাপ্রতি সমাপ্নী বক্তবয 
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রবকাল ৩.৩০ টা – ৫.০০  
হল অফ কফইম 

সমাপ্নী অরধম্মবশন   
 
সিাপ্রতি স্বাগত বক্তবয 
ড. কদবরপ্রয় িট্টার্ার্চ 
প্রকে প্রির্ালক, সোননীয় কফম্মলা, কসন্টাি ফি প্রলরস ডায়লগ (রসরপ্রড) 
আহ্বায়ক, এসরডরর্ বাস্তবায়ম্মন নাগরিক প্ল্যাটফমচ, বাংলাম্মদশ  
 
রবম্মশষ বক্তাি বক্তবয 
ধনঞ্জয় রিস্কন্দিার্া 
রসইও, অক্সফাম কগ্রট রিম্মটন  
 
প্রািরিক বক্তবয  
কশাম্ময়ব ইফম্মতখাি 
প্রধান, ইম্মকানরমক ইনকু্লশন অযান্ড র্ারস্টস, অক্সফাম ইন্ বাংলাম্মদশ 
 
সামান্তিাল অরধম্মবশম্মনি সািসংম্মক্ষপ্  
কতৌরফকুল ইসলাম খান 
রসরনয়ি রিসার্চ কফম্মলা, কসন্টাি ফি প্রলরস ডায়লগ (রসরপ্রড) 
 
নাগরিক অরিপ্রায়প্ত্র উপ্স্থাপ্ন 
 
রর্এম ফারতউল হারফর্ 
করমউরনরট িম্মলরন্টয়াি, র্ামালপু্ি 
 
বীরিকা িারন মণ্ডল 
রসরবও সিাপ্রত, সাতক্ষীিা 
 
কমাম্মমনা খাতুন 
করমউরনরট িম্মলরন্টয়াি, সাতক্ষীিা 
 
কণ্ঠম্মিাম্মট প্রস্তারবত নাগরিক অরিপ্রায়প্ম্মত্রি অনুম্মমাদন   
 
রবম্মশষ বক্তাি বক্তবয  
অধযাপ্ক ড. কমাস্তারফরু্ি িহমান 
প্রধান গম্মবষক এবং সোননীয় কফম্মলা, রসরপ্রড 
 
সোরনত অরতরিি বক্তবয 
কমাোঃ িাম্মশদুল ইসলাম 
মহাপ্রির্ালক, এনরর্ও রবষয়ক বুযম্মিা 
প্রধানমিীি কার্চালয় 
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রবম্মশষ অরতরি বক্তবয  
কগালাম কমাহােদ কাম্মদি, এমরপ্ 
মাননীয় রবম্মিাধী দলীয় উপ্ম্মনতা 
বাংলাম্মদশ র্াতীয় সংসদ 
 
সাম্মবি কহাম্মসন কর্ৌধুিী, এমরপ্ 
সিাপ্রত, প্রিম্মবশ, বন ও র্লবায়ু প্রিবতচন মিণালয় সম্পরকচত সাংসদীয় স্থায়ী 
করমরট 
বাংলাম্মদশ র্াতীয় সংসদ 
 
আম্ময়ার্কম্মদি প্ক্ষ কিম্মক ধনযবাদ জ্ঞাপ্ন  
অভ্র িট্টার্ার্চ 
রু্গ্ম প্রির্ালক, সংলাপ্ ও কর্াগাম্মর্াগ, রসরপ্রড 
 
সিাপ্রতি সমাপ্নী বক্তবয 

রবকাল ৫.০০ আপ্যায়ন 
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