
জনসচেতনতামূলক সভাাঃ 

জজলার নামাঃ ককচ ারগঞ্জ 

নং সভা 

আয় াজয়ের 

তাররখ 

সভা অনুষ্ঠাননর নাম,স্থাননর 

নাম 

জেলা/উপনেলা 

সভার প্রধাে অরতরি ও আয় াচকবৃয়ের 

োম 

সভা  উপরিরতর সংখযা মন্তব্য 
পূরুষ মরি া মমাট 

১ 

২৯/১১/২০২০ ১. উপপররচা য়কর কার্যা  , রু্ব 

উন্ন ে অরধদপ্তর, রকয় ারগঞ্জ 

১.জোব মগা াম ময়তাফা 

অরতররক্ত মজ া প্র াসক (সারবযক) 

২.মমাোঃ বায়রক মািমুদ 

উপপররচা ক, মাদক দ্রবয রে ন্ত্রে 

অরধদপ্তর, রকয় ারগঞ্জ 

২০ ১০ ৩০  
 
 
 
 
 
 
 

১৫/১২/২০২০ ২. উপপররচা য়কর কার্যা  , রু্ব 

উন্ন ে অরধদপ্তর, রকয় ারগঞ্জ 

১.জোব মা রুকুর রিমাে খায় দ 

পুর   সুপার, রকয় ারগঞ্জ 

২.জোব তারে া জামাে 

মেপুটি মকা-অরেয য়েটর,রু্ব প্রর ক্ষণ 

মকন্দ্র, রকয় ারগঞ্জ 

২৪ ০৬ ৩০ 

২ 

২৫/০১/২০২১ ১. আচরমতা ইউরে ে আেসার 

রভরেরপ রু্ব উন্ন ে ক্লাব, কটি াদী 

রকয় ারগঞ্জ 

১.জোব মমাোঃ আকাতারুয়ন্নছা  

উপয়জ া রেবযািী অরফসার,কটি াদী, 

রকয় ারগঞ্জ। 

২২ ১৮ ৪০  
 
 

২৫/০১/২০২১ ২.অষ্টগরর া সরকারী প্রািরমক 

রবদযা  , কটি াদী, রকয় ারগঞ্জ 

১.জোব মমাোঃ আকাতারুয়ন্নছা  

উপয়জ া রেবযািী অরফসার,কটি াদী, 

রকয় ারগঞ্জ। 

১৬ ২৪ ৪০ 

৩ 

২৮/১২/২০২০ ১.  মু্ভপুর সরাকারী প্রািরমক 

রবদযা  , ভভরব, রকয় ারগঞ্জ 

১.জোব  ূবো ফারজাো 

উপয়জ া রেবযািী অরফসার ভভরব,  

. জোব মমাোঃ মরাকে উরিে ভূঞা 

উপপররচা ক, রু্ব উন্ন ে অরধদপ্তর, 

রকয় ারগঞ্জ 

২৫ ০০ ২৫ 

 
 
 
 
 

 
 
 

০৬/০১/২০২১ ২. চাাঁ দপুর, ভভরব, রকয় ারগঞ্জ ১.জোব  ূবো ফারজাো 

উপয়জ া রেবযািী অরফসার ভভরব, 

রকয় ারগঞ্জ 

২. জোব মমাোঃ মরাকে উরিে ভূঞা 

উপপররচা ক, রু্ব উন্ন ে অরধদপ্তর, 

রকয় ারগঞ্জ 

২৫ ০০ ২৫ 

 
 
 
 
 
 

৪ 

০৪/০১/২০২১ ১. বনু্ধ মােব ক যাণ রু্ব সংঘ, 

িার মপুর,বারজতপুর, রক ারগঞ্জ 

১. জোব দীরপ্তম ী জামাে 

উপয়জ া রেবযািী অরফসার, 

বারজতপুর, রকয় ারগঞ্জ। 

 ২.জোব মমাোঃ মরাকে উরিে ভূঞা 

উপপররচা ক, রু্ব উন্ন ে অরধদপ্তর, 

রকয় ারগঞ্জ 

১৮ ২২ ৪০ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

০৫/০১/২০২১ ২. মরফজুর রিমাে মরাকে উচ্চ 

রবদযা  , বারজতপুর, রকয় ারগঞ্জ 

১. জোব দীরপ্তম ী জামাে 

উপয়জ া রেবযািী অরফসার, 

বারজতপুর, রকয় ারগঞ্জ। 

 ২.জোব মমাোঃ মরাকে উরিে ভূঞা 

উপপররচা ক, রু্ব উন্ন ে অরধদপ্তর, 

৩৫ ০৫ ৪০ 



রকয় ারগঞ্জ 

৫ 

১০/১২/২০২১ ১. ভস দ আ রাফু  ইস াম ১. ১. 

সৃ্মরত রম ো তে, সদর, রকয় ারগঞ্জ। 

১. উপয়জ া রেবযািী অরফসার, 

সদর, রকয় ারগঞ্জ। 

 ২.জোব মমাোঃ মরাকে উরিে ভূঞা 

উপপররচা ক, রু্ব উন্ন ে অরধদপ্তর, 

রকয় ারগঞ্জ। 

৩. জোব তািরসো োজেীে, সিকারী 

পররচা ক, রু্ব উন্ন ে অরধদপ্তর, 

রকয় ারগঞ্জ। 

১০ ১৫ ২৫  
 
 
 
 
 
 
 
 

৬ 

২৪/০১/২০২১ ১, আদমখারকারে সরকারী প্রািরমক 

রবদযা  , কুর  ারচর, রক ারগঞ্জ। 

১. জোব রুবাই াৎ মফরয়দৌসী 

উপয়জ া রেবযািী অরফসার, কুর  ারচর, 

রকয় ারগঞ্জ। 

২. জোব মরারজ পারভীে, ইউরেএফ, 

িােী  সরকার,রবভাগ, কুর  ারচর, 

রকয় ারগঞ্জ। 

১৫ ২৫ ৪০ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

০১/০২/২০২১ ২. ভপ ারপুর সরকারী প্রািরমক 

রবদযা  , কুর  ারচর, রকয় ারগঞ্জ 

১. জোব রুবাই াৎ মফরয়দৌসী 

উপয়জ া রেবযািী অরফসার, কুর  ারচর, 

রকয় ারগঞ্জ। 

২. জোব মরারজ পারভীে, ইউরেএফ, 

িােী  সরকার,রবভাগ, কুর  ারচর, 

রকয় ারগঞ্জ। 

০৮ ৩২ ৪০ 

 
 
 
 
 
 

৭ 

১৭/০১/২০২১ ১. উপয়জ া পররষদ রম ো তে   

তাড়াই , রকয় ারগঞ্জ 

১. জোব মমাোঃ তায়রক মািতুদ 

উপয়জ া রেবযািী অরফসার, 

তাড়াই , রকয় ারগঞ্জ। 

 ২. জোব তািরসো োজেীে, সিকারী 

পররচা ক, রু্ব উন্ন ে অরধদপ্তর, 

রকয় ারগঞ্জ। 

১৫ ১০ ২৫ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

৮ 

১৬/১১/২০২০ ১. উপয়জ া পররষদ ি  রুম, 

মিায়সেপুর, রকয় ারগঞ্জ 

১. উপয়জ া রেবযািী অরফসার, 

মিায়সেপুর, রকয় ারগঞ্জ। 

 ২. উপপররচা ক, রু্ব উন্ন ে অরধদপ্তর, 

রকয় ারগঞ্জ। 

০৯ ১৬ ২৫  
 
 

২৫/০১/২০২১ ২. িাজী আফতাব উরিে সু্ক  

মিায়সেপুর, রকয় ারগঞ্জ। 

১. উপয়জ া রেবযািী অরফসার, 

মিায়সেপুর, রকয় ারগঞ্জ। 

 ২. উপপররচা ক, রু্ব উন্ন ে অরধদপ্তর, 

রকয় ারগঞ্জ। 

০৭ ১৮ ২৫ 

৯ 

২৯/০৩/২০২১ ১. উপয়জ া পররষদ ি  রুম 

কররমগঞ্জ, রকয় ারগঞ্জ 

১. জোব মমাোঃ োরসরু  ইস াম খাে 

মচ ারমযাে, উপয়জ া পররষদ, কররমগঞ্জ, 

রকয় ারগঞ্জ। 

২. জোব মমাোঃ আব রর াদ 

উপয়জ া রেবযািী অরফসার 

কররমগঞ্জ, রকয় ারগঞ্জ। 

৩. জোব মমাোঃ িান্নাে মমাল্লা 

ভাইস মচ ারমযাে, উপয়জ া পররষদ, 

কররমগঞ্জ, রকয় ারগঞ্জ। 

২৫ ১৫ ৪০  
 
 



১০ 

২৮/১২/২০২০ ১. উপয়জ া পররষদ ি  রুম  ইটো, 

রকয় ারগঞ্জ  

১. জোব মচৌধুরী কামরু  িাসাে 

উপয়জ া মচ ারমযাে, ইটো, রকয় ারগঞ্জ 

২. জোব োরফসা আক্তার 

উপয়জ া রেবযািী অরফসার, ইটো, 

রকয় ারগঞ্জ। 

৩. জোব মমাোঃ মরাকে উরিে ভূঞা 

উপপররচা ক, রু্ব উন্ন ে অরধদপ্তর, 

রকয় ারগঞ্জ। 

০০ ৪০ ৪০  
 
 

১৪/০১/২০২১ ২. উপয়জ া পররষদ ি  রুম  ইটো, 

রকয় ারগঞ্জ 

১. জোব োরফসা আক্তার 

উপয়জ া রেবযািী অরফসার, ইটো, 

রকয় ারগঞ্জ। 

২. জোব মমাোঃ মরাকে উরিে ভূঞা 

উপপররচা ক, রু্ব উন্ন ে অরধদপ্তর, 

রকয় ারগঞ্জ। 

৩.জোব মমাোঃ আবদুস সা াম 

উপয়জ া মাধযরমক র ক্ষা অরফস ইটো, 

রকয় ারগঞ্জ। 

২৯ ১১ ৪০ 

১১ 

০৬/০১/২০২১ ১. মােব ক যাণ রু্ব মরি া সংিা, 

অস্টগ্রাম, রকয় ারগঞ্জ। 

১. জোব মমাোঃ মরাকে উরিে ভূঞা 

উপপররচা ক, রু্ব উন্ন ে অরধদপ্তর, 

রকয় ারগঞ্জ। 

০৫ ৩৫ ৪০  
 
 

১২ 

০৪/১১/২০২০ মিায়সেী ইউরে ে পররষদ, 

পাকুরে া, রকয় ারগঞ্জ 

১. জোব মমাোঃ মরাকে উরিে ভূঞা 

উপপররচা ক, রু্ব উন্ন ে অরধদপ্তর, 

রকয় ারগঞ্জ। 

২৫ ১৫ ৪০  
 
 

০৪/১১/২০২০ উত্তরা ময়ে  সু্ক  

মধযপাকুরে া, পাকুরে া, 

রকয় ারগঞ্জ। 

১. জোব মমাোঃ মরাকে উরিে ভূঞা 

উপপররচা ক, রু্ব উন্ন ে অরধদপ্তর, 

রকয় ারগঞ্জ। 

২৫ ১৫ ৪০ 

 
 
 
 


