
জনসচেতনতামূলক সভা, জজলার নামঃ-  নরসসিংদী  

ক্রসমক 

নিং 

সভা আচ াজচনর 

তাসরখ 

সভা অনুষ্ঠাচনর স্থাচনর নাম 

জজলা/উপচজলা 

সভার প্রধান অসতসি ও আচলােকবৃচের নাম সভা  উপসস্থসতর সিংখ্যা মন্তব্য 

পুরুষ মসি

লা 

জমাট 

১. ২৯/০৩/২০২১ জজলা কার্ যাল , যুউঅ, 

নরসসিংদী 

জনাব কমল কুমার জ াষ, অসতসরক্ত জজলা প্রশাসক 

(সাসব যক), জনাব জমাঃ নাজমুল িক, সিকারী 

পসরোলক, মাদক দ্রব্য সন ন্ত্রণ অসধদপ্তর, জসাব জমাঃ 

মসনরুল ইসলাম, জেপুটি জকা-অসে যচনটর, যুব প্রসশক্ষণ 

জকন্দ্র এবিং জমাঃ আবুল জিাচসন, উপপসরোলক, যুব 

উন্ন ন অসধদপ্তর, নরসসিংদী। 

৪৩ 

জন 

১৭ 

জন 

৬০ জন  

২.১ ১৮/১১/২০২০ উপচজলা পসরষদ িল রুম, 

মচনািরদী, নরসসিংদী। 

জনাব সাইফুল ইসলাম খান, জে ারম্যান উপচজলা 

পসরষদ, মচনািরদী এবিং উপচজলা ভাইস 

জে ারম্যান, উপচজলা পসরষদ, মচনািরদী, নরসসিংদী। 

১০ 

জন 

২৫ 

জন 

৩৫ 

জন 

 

২.২ ২৩/১১/২০২০ রসুলপুর, িাসতরসদ া, 

মচনািরদী, নরসসিংদী। 

জনাব জমাঃ আমীর আলী, উপপসরোলক(ভারপ্রাপ্ত),  

যুব উন্ন ন অসধদপ্তর, নরসসিংদী এবিং জনাব মািবুব 

আলম, উপচজলা যুব উন্ন ন অসিসার, মচনািরদী। 

১০ 

জন 

২৫ 

জন 

৩৫ 

জন 

 

৩.১ ২৭/১০/২০২০ গাবতলী, পলাশ, নরসসিংদী। জনাব জমাঃ আমীর আলী, উপপসরোলক, যুব উন্ন ন 

অসধদপ্তর, নরসসিংদী এবিং শাি জমাঃ আসরফুর 

রিমান, উপচজলা যুব উন্ন ন অসিসার, পলাশ। 

০৯ 

জন 

১৬ 

জন 

২৫ জন  

৩.২ ২৯/১০/২০২০ আতশীপাড়া, 

পলাশ,নরসসিংদী। 

জনাব জমাঃ সুলতান আিচমদ, সিকারী পসরোলক, 

যুব উন্ন ন অসধদপ্তর, নরসসিংদী এবিং শাি জমাঃ আসরফুর 

রিমান, উপচজলা যুব উন্ন ন অসিসার, পলাশ 

১০ 

জন 

১৫ 

জন 

২৫ জন  

৪.১ ০৯/১১/২০২০ সসসন র সসটিচজন কণ যার 

উপচজলা পসরষদ,  

সশবপুর, নরসসিংদী। 

 

জনাব জমাঃ আমীর আলী, উপপসরোলক(ভারপ্রাপ্ত),  

জনাব জমাঃ সুলতান আিচমদ, সিকারী পসরোলক 

যুব উন্ন ন অসধদপ্তর, নরসসিংদী, জনাব দীন 

জমািাম্মদ, উপসজলা পসরবার পসরকল্পনা অসিসার, 

সশবপুর এবিং জনাব সশকদার মািমুদ জিাচসন, 

উপচজলা যুব উন্ন ন অসিসার, সশবপুর, নরসসিংদী। 

২০ 

জন 

০৫ 

জন 

২৫ জন  

৪.২ ১০/১১/২০২০ উত্তর সাধারের সরকারী 

পািসমক সবদ্যাল , সশবপুর, 

নরসসিংদী। 

জনাব জমাঃ আমীর আলী, উপপসরোলক(ভারপ্রাপ্ত),  

জনাব জমাঃ সুলতান আিচমদ, সিকারী পসরোলক 

যুব উন্ন ন অসধদপ্তর, নরসসিংদী, জনাব মাসিউল গসন 

স্বপন, জে ারম্যান,সাধারের ইউসন ন পসরষদ, 

সশবপুর এবিং জনাব সশকদার মািমুদ জিাচসন, 

উপচজলা যুব উন্ন ন অসিসার, সশবপুর, নরসসিংদী। 

২০ 

জন 

০৫ 

জন 

২৫ জন  

৫.১ ১৯/১১/২০২০  উপচজলা পসরষদ িল রুম,  

রা পুরা, নরসসিংদী। 

 

উপচজলা জে ারম্যান,উপচজলা সনব যািী অসিসার, 

জনাব জমাঃ আমীর আলী, উপপসরোলক ও জনাব 

জমাঃ সুলতান আিচমদ, সিকারী পসরোলক, যুব 

উন্ন ন অসধদপ্তর, নরসসিংদী, উপচজলা সমাজ জসবা 

অসিসার, উপচজলা যুব উন্ন ন অসিসার রা পুরা। 

১৪ 

জন 

১১ 

জন 

২৫ জন  

৫.২ ২২/১১/২০২০  রা পুরা প্রসতবসি সবদ্যাল , 

জলােনপুর,রা পুরা,নরসসিং

দী 

জনাব জমাঃ আমীর আলী, উপপসরোলক(ভারপ্রাপ্ত), 

ও জনাব জমাঃ সুলতান আিচমদ, সিকারী পসরোলক, 

যুব উন্ন ন অসধদপ্তর, নরসসিংদী, মিাসসেব সপ,সেএস, 

জনাব প্রচিসর এ,জক,এম শসিকুল সলাম, যুব 

সিংগঠক জনাব তাজুল ইসলাম, উপচজলা যুব উন্ন ন 

অসিসার রা পুরা, নরসসিংদী। 

১৫ 

জন 

১০ 

জন 

২৫ জন  

৬.১ ০৩/০২/২০২১ রুরাল জিল্ি অগ যানাইচজশন 

জবলাব, নরসসিংদী। 

জমাঃ আবুল জিাচসন, উপপসরোলক, যুব উন্ন ন 

অসধদপ্তর, নরসসিংদী, জনাব ইরিানুল িক ভুই া, 

জে ারম্যান, পাটুলী ইউসন ন পসরষদ,জবলাব, জনাব 

জমাঃ আচনা ার জিাচসন, সভাপসত, রুরাল জিল্ি 

অগ যানাইচজশন জবলাব, নরসসিংদী। 

২৫ 

জন 

- ২৫ জন  

৬.২ ০৪/০২/২০২১ জপাড়াসদ া উচ্চ সবদ্যাল , জনাব জমাঃ মসনরুজ্জামান ভুই া, উপচজলা পসরষদ ২৫ - ২৫ জন  



জবলাব, নরসসিংদী। জে ারম্যান(ভারপ্রাপ্ত), জবলাব, জনাব জমাঃ আবুল 

জিাচসন, উপপসরোলক, যুব উন্ন ন অসধদপ্তর, 

নরসসিংদী, জনাব জমাঃ ইউসুি ভূঞা, উপচজলা যুব 

উন্ন ন অসিসার, জবলাব, নরসসিংদী। 

জন 

৭.১ ২৪/১১/২০২০ গ্রাউক যুব সিংগঠন 

কার্ যাল , সদর, নরসসিংদী। 

জনাব তািসলমা আক্তার, উপচজলা সনব যািী অসিসার, 

সদর, নরসসিংদী, জনাব জমাঃ আমীর আলী, 

উপপসরোলক, যুব উন্ন ন অসধদপ্তর, নরসসিংদী 

০৭ 

জন 

১৮ 

জন 

২৫ জন  

৭.২ ০৮/০২/২০২১ উপচজলা পসরষদ িল রুম, 

সদর, নরসসিংদী। 

জনাব তািসলমা আক্তার, উপচজলা সনব যািী অসিসার, 

সদর, নরসসিংদী, জমাঃ আবুল জিাচসন, উপপসরোলক, 

যুব উন্ন ন অসধদপ্তর, নরসসিংদী, 

০৭ 

জন 

১৮ 

জন 

২৫ জন  

 

 


