
৩। জনসচেতনতামূলক সভা :    জজলার নাম  : নারায়ণগঞ্জ 
 

ক্র: 

নং 

সভা 
আয় াজয়নর    

      তাররখ 

  সভা অনুষ্ঠায়নর স্থায়নর নাম 

        জজলা /উপয়জলা 

                           সভার প্রধান অরতরি ও 
আয়লাচকবৃয়ের নাম 

   সভা  উপরস্থরতর সংখযা মন্তবয 

পুরুষ মরিলা জমাট 

 
০১ 

 
১০/০২/২০২১ 

িলরুম,যুব ভবন, 

উপ-পররচালয়কর কাযযাল ,  

যুব উন্ন ন অরধদপ্তর, 

নারা ণগঞ্জ জজলা কাযযাল । 

১। প্রধান অরতরি জনাব জমাস্তাইন রবল্লাি, 

জজলা প্রশাক,নারা ণগঞ্জ। 

২। রবয়শষ অরতরি জনাব রসরাজ উদ জদৌলা 
খান, জজলা তিয কমযকতয া, নারা ণগঞ্জ। 

৩। রবয়শষ অরতরি জনাব জমািাম্মদ সামছুল 
আলম, সিকারী পররচালক, 

 জজলা মাদকদ্রবয রন ন্ত্রণ অরধদপ্তর, 

নারা ণগঞ্জ। 

৪। সভাপরত জনাব এ,জক,এম শািরর ার 
জরজা, উপ-পররচালক, যুব উন্ন ন অরধদপ্তর, 

নারা ণগঞ্জ। 

৩৫ জন ২৫ জন ৬০ 
জন 

 

 

 
 
০২ 

১২/০১/২০২১ উপয়জলা পররষদ অরিয়টারর াম 

সদর, নারা ণগঞ্জ  
১। প্রধান অরতরি জনাব আবুল কালাম আজাদ 
রবশ্বাস, জচ ারমযান, উপয়জলা পররষদ, 

সদর,নারা ণগঞ্জ। 

২। রবয়শষ অরতরি জনাব এ,জক,এম শািরর ার 
জরজা, উপ-পররচালক, যুব উন্ন ন অরধদপ্তর, 

নারা ণগঞ্জ। 

৩। সভাপরত জনাব নারিদা বাররক, উপয়জলা 
রনবযািী অরিসার, সদর, নারা ণগঞ্জ। 

১০ জন ১৫ জন ২৫ জন 

৩০/০৩/২০২১ উপয়জলা পররষদ অরিয়টারর াম 

সদর, নারা ণগঞ্জ  
১। প্রধান অরতরি জনাব আবুল কালাম আজাদ 
রবশ্বাস, জচ ারমযান, উপয়জলা পররষদ, 

সদর,নারা ণগঞ্জ। 

২। রবয়শষ অরতরি জনাব এ,জক,এম শািরর ার 
জরজা, উপ-পররচালক, যুব উন্ন ন অরধদপ্তর, 

নারা ণগঞ্জ। 

৩। সভাপরত জনাব নারিদা বাররক, উপয়জলা 
রনবযািী অরিসার, সদর, নারা ণগঞ্জ 

১০ জন ১৫ জন ২৫ জন 

 
০৩ 

২৬/০১/২০২১ ববলারকারে যুব সংঘ 

আড়াইিাজার, নারা ণগঞ্জ 
১। প্রধান অরতরি জনাব জমা: জসািাগ জিায়সন, 

উপয়জলা রনবযািী অরিসার, আড়াইিাজার, 

নারা ণগঞ্জ। 

২। সভাপরত জনাব এ,জক,এম শািরর ার 
জরজা, উপ-পররচালক, যুব উন্ন ন অরধদপ্তর, 

নারা ণগঞ্জ। 

২০ জন ০৫ জন ২৫ জন 

১৫/০৩/২০২১ লক্ষীবরদী সমাজ উন্ন ন সংঘ 

আড়াইিাজার, নারা ণগঞ্জ 
১। প্রধান অরতরি জনাব জমা: জসািাগ জিায়সন, 

উপয়জলা রনবযািী অরিসার, আড়াইিাজার, 

নারা ণগঞ্জ। 

২। সভাপরত জনাব এ,জক,এম শািরর ার 

১০ জন ১৫ জন ২৫ জন 



জরজা, উপ-পররচালক, যুব উন্ন ন অরধদপ্তর, 

নারা ণগঞ্জ। 

 
 
০৪ 

২৮/০১/২০২১ জসতু বেন পাঠশালা চনপাড়া 
পুনবযাসন জকন্দ্র, রূপগঞ্জ, 

নারা ণগঞ্জ 

১। প্রধান অরতরি জনাব এ,জক,এম শািরর ার 
জরজা, উপ-পররচালক, যুব উন্ন ন অরধদপ্তর, 

নারা ণগঞ্জ। 

২। রবয়শষ অরতরি জনাব জমা: জসরলমুল 
ইসলাম,সিকারী পররচালক, যুব উন্ন ন 

অরধদপ্তর, নারা ণগঞ্জ। 

৩। সভাপরত জনাব ই.আ.ম মাসুদ 
মজুমদার,উপয়জলা যুব উন্ন ন 

কমযকতয া,রূপগঞ্জ, নারা ণগঞ্জ। 

- ২৫ জন ২৫ জন 

৩০/০১/২০২১ চাইরপাড়া, দাউদপুর, রূপগঞ্জ, 

নারা ণগঞ্জ 
১। প্রধান অরতরি জনাব জমা: আয়না ারুল 
ইসলাম সরকার, অরতররক্ত সরচব, যুব ও ক্রীড়া 
মন্ত্রণাল ,     

   বাংলায়দশ সরচবাল , ঢাকা। 

২। রবয়শষ অরতরি জনাব এ,জক,এম শািরর ার 
জরজা, উপ-পররচালক, যুব উন্ন ন অরধদপ্তর, 

নারা ণগঞ্জ। 

৩। সভাপরত জনাব ই.আ.ম মাসুদ 
মজুমদার,উপয়জলা যুব উন্ন ন 

কমযকতয া,রূপগঞ্জ, নারা ণগঞ্জ। 

- ২৫ জন ২৫ জন 

 
০৫ 

১৭/০২/২০২১ উপয়জলা পররষদ,বের, 

নারা ণগঞ্জ 
১। প্রধান অরতরি জনাব আবু্দর ররশদ, 

জচ ারমযান,উপয়জলা পররষদ,বের, নারা ণগঞ্জ। 

২। রবয়শষ অরতরি জনাব শুক্লা সরকার, 
উপয়জলা রনবযািী অরিসার, বের, নারা ণগঞ্জ। 

৪২ জন ২৩ 
জন 

৬৩ 
জন 

২২/০৩/২০২১ বের ইউরন ন পররষদ 

বের, নারা ণগঞ্জ 
১। প্রধান অরতরি জনাব এিসান উরিন 
আিয়মদ, জচ ারমযান,বের ইউরন ন 

পররষদ,বের, নারা ণগঞ্জ। 

২। রবয়শষ অরতরি জনাব জরয়িনা আক্তার, 

উপয়জলা মরিলা রবষ ক অরিসার, বের, 

নারা ণগঞ্জ। 

১৭ জন ৩৮ 
জন 

৫৫ জন 

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                  
  
 


