
জনসচেতনতামূলক সভা,জজলার নামঃ মুন্সীগঞ্জ । 
 
ক্রঃনং সভা আচ াজচনর     

তাররখ 

গভা অনুষ্ঠাচনর 

স্থাচনর নাম 

উপচজলার নাম 

সভার প্রধান অরতরি ও আচলােকবৃচের নাম সভা  উপরস্থরতর সংখা মন্তব্য 

পুরুষ মরিলা জমাট  

০১ ২২/০৩/২০২১ মুন্সীগঞ্জ সদর উপচজলা রনর্ বািী কম বকতবা,সদর, মুন্সীগঞ্জ । 

জজলা সমাজচসর্া অধ্যক্ষ, সদর, মুন্সীগঞ্জ । 

উপচজলা যুর্ উন্ন ন কম বকতবা, সদর, মুন্সীগঞ্জ । 

১০ ১৫ ২৫  

০২ ১০/০১/২০২১ বেতকা, টংগিোড়ী ০১। নাগিদা পারভীন 

উপজেলা গনেবািী কর্বকতব া, 

টংগিোড়ী, রু্ন্সীিঞ্জ । 

০২। শাগর্র্া আক্তার 

উপজেলা র্গিলা গেষয়ক কর্বকতব া, টংগিোড়ী, 

রু্ন্সীিঞ্জ । 

০৩। উজেন বর্, সিকারী কগর্শনার (ভূগর্)। 

০৪। বর্াোঃ বর্াখজলেুর রাির্ান 

উপজেলা যুে উন্নয়ন কর্বকতব া, টংগিোড়ী, রু্ন্সীিঞ্জ 

। 

০৩ ২৫ ২৮  

০৩ ১৭/০১/২০২১ ডুগলিাটা, সরকারী প্রা: 
গে: টংগিোড়ী 

০১। নাগিদা পারভীন 

উপজেলা গনেবািী কর্বকতব া, 

টংগিোড়ী, রু্ন্সীিঞ্জ । 

০২। বর্া: নাগিদ খান 

উপজেলা ভাইস বেয়ারর্যান, টংগিোড়ী, রু্ন্সীিঞ্জ । 

০৩। ডা: বর্া: কার্রুল ইসলার্, বভজটনারী সােব ন, 

টংগিোড়ী, রু্ন্সীিঞ্জ। 

০৪। বর্াোঃ বর্াখজলেুর রাির্ান 

উপজেলা যুে উন্নয়ন কর্বকতব া, টংগিোড়ী, রু্ন্সীিঞ্জ 

। 

১৪ ১৫ ২৯  

০৪ ০৩/০২/২০২১ উপজেলা পগরষদ 
গর্লনায়তন 

রু্গন্সিঞ্জ,গসরােগদখান 

উপজেলা বেয়ারর্যান, 

উপজেলা গনেবািী অগিসার 
উপ-পগরোলক 

১৬ ৯ ২৫  

০৫ ০৪/০২/২০২১ উপজেলা পগরষদ 
গর্লনায়তন 

রু্গন্সিঞ্জ,গসরােগদখান 

উপজেলা ভাইসজেয়ারর্যান 

আজলােকেৃন্দ 

ডাোঃ িাসান আলী,উপজেলা প্রাণী সম্পদ অগিসার, 
কান্তা পাল, উপজেলা র্গিলা গেষয়ক অগিসার 
েনাে সুর্ন র্ধু 
উপজেলা পসর্ােজসো অগিসার 

০৬ ১৯ ২৫  

০৬ ২৭/১২/২০২০ শ্রীনির ০১।েনাে বর্াোঃ র্াগসউর রির্ান 

বেয়ারর্যান, উপজেলা পগরষদ, শ্রীনির, রু্ন্সীিঞ্জ । 

০২। েনাে বর্াোঃ র্গতয়ার রির্ান 

উপপগরোলক, যুে উন্নয়ন, অগধদপ্তর, রু্ন্সীিঞ্জ। 

০৩। বর্াসাম্মৎ রগির্া আক্তার 

১৮ ২২ ৪০  



উপজেলা গনেবািী অগিসার, 

শ্রীনির, রু্ন্সীিঞ্জ । 

০৩। ডা: বর্া: কার্রুল ইসলার্, বভজটনারী সােব ন, 

টংগিোড়ী, রু্ন্সীিঞ্জ। 

০৪। বর্াোঃ বর্াখজলেুর রাির্ান 

উপজেলা যুে উন্নয়ন কর্বকতব া, টংগিোড়ী, রু্ন্সীিঞ্জ 

। 

০৭ ২৫/০১/২০২০ র্গিলা গেষয়ক প্রগশক্ষণ 
বকন্দ্র,  বলৌিেং, রু্ন্সীিঞ্জ 

০১।ভাইস বেয়ারর্যান(র্গিলা), উপজেলা পগরষদ, 

বলৌিেং, রু্ন্সীিঞ্জ । 

০২।েনাে বর্াোঃ র্াসুদুল আলর্ 

উপজেলা যুে উন্নয়ন কর্বকতব া, বলৌিেং, রু্ন্সীিঞ্জ 

। 

১০ ৪০ ৫০  

০৮ ০৮/১২/২০২০ োউগশয়া এর্,এ 

আেিার উোঃগেোঃ 
 
িোগরয়া 

িাসান সাদী, উপজেলা গনেবািী কর্বকতব া, 

িোগরয়া, রু্ন্সীিঞ্জ । 

বর্াোঃ আতাউর রির্ান বনকী, ভাইসজেয়ারর্যান 

উপজেলা পগরষদ, িোগরয়া, রু্ন্সীিঞ্জ । 

বর্াোঃ আগরি োগর্ল িারুকী 
উপজেলা যুে উন্নয়ন কর্বকতব া, িোগরয়া, রু্ন্সীিঞ্জ  

 

১৭ 
 
০৮ 

 
২৫ 

 

   জমাট   ০৮টি 

 


