
Rbm‡PZbZvg~jK অনুষ্ঠান t  সিলেট সিভাগ 

জেোর িংখ্যা-০৪,সিলেট,হসিগঞ্জ,জ ৌেভীিাোর,িুনা গঞ্জ 

 †Rjvi bvgt nweMÄ| জুলাই-২০২০ থেকে জুন ২০২১খ্রিঃ 

µt bs mfv Av‡qvR‡bi 

ZvwiL 

mfv Abyôv‡bi ¯’v‡bi 

bvg †Rjv/Dc‡Rjv 

mfvi cÖavb AwZw_ I Av‡jvPKe„‡›`i bvg mfvq Dcw¯’wZi msL¨v gšÍe¨ 

cyiæl gwnjv ‡gvU 

01 13/12/2020wLªt nweMÄ hye cÖwkÿY 

†K‡› ª̀i nj iæg, 

nweMÄ 

cÖavb AwZw_ t Rbve ‡gvnv¤§` Kvgiæj 

nvmvb, †Rjv cÖkvmK, nweMÄ| 

we‡kl AwZw_ t Rbve gvnvgy ỳj nvmvb, 

AwZwi³ cywjk mycvi, nweMÄ| 

Rbve  †gvt nvweeyi ingvb, Dc-cwiPvjK, 

‡Rjv mgvR‡mev Kvh©vjq, nweMÄ| 

27Rb 03 Rb 30 Rb  

02 01/06/2021wLªt nweMÄ hye cÖwkÿY 

†K‡› ª̀i nj iæg, 

nweMÄ 

cÖavb AwZw_ t Rbve BmivZ Rvnvb , †Rjv 

cÖkvmK, nweMÄ| 

we‡kl AwZw_ t Rbve gvnvgy ỳj nvmvb, 

AwZwi³ cywjk mycvi, nweMÄ| 

Rbve kvn gynvg¥` bRiæj Bmjvg, Dc-

cwiPvjK, Bmjvgx dvD‡Ûkb, nweMÄ| 

11 Rb 19 Rb 30 Rb  

03 06/01/2021 

খ্রিঃ 
 

evûej,nweMÄ ‡Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`,  Dc‡Rjv 

wbev©nx Awdmvi, evûej, nweMÄ| 

- 25 

Rb 
25 Rb  

04  

07/01/2021খ্রিঃ 
evûej,nweMÄ ‡Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`,  Dc‡Rjv 

wbev©nx Awdmvi, evûej, nweMÄ| 

- 25 

Rb 
25 Rb  

05 28/12/2020খ্রিঃ 1bs BDwbqb cwil` 

nj iæg, 

evwbqvPs,nweMÄ| 

‡gvt dLi DwÏb, 

Dc-cwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi , 

nweMÄ| 

‡gvt Rvdi BKevj †PŠayix 

Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v 

evwbqvPs,nweMÄ| 

06 

Rb 

19 Rb 25 Rb  

06 10/02/2021খ্রিঃ 1bs BDwbqb cwil` 

nj iæg, 

evwbqvPs,nweMÄ| 

G,‡K,Gg Avãyjøvn f~Tv 

Dc-cwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi nweMÄ| 

‡gvt Rvdi BKevj †PŠayix 

Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v 

evwbqvPs,nweMÄ| 

17 

Rb 

08 Rb 25 Rb  

07 24/01/2021খ্রিঃ jvw`qv mtcÖvtwet 
PzbviæNvU, nweMÄ 

mZ¨wRZ ivq `vk,Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 
PzbviæNvU,nweMÄ| 
dvnwg`v BqvQwgb,Dc‡Rjv gwnjv welqK 
Awdmvi, PzbviæNvU,nweMÄ| 

18 Rb 07 Rb 25 Rb  

08 21/03/2021খ্রিঃ evwjKv D”P wet 
PzbviæNvU,nweMÄ 

G‡KGg Avãyjøvn f~Tv 
Dc-cwiPvjK,hye Dbœqb Awa`ßi nweMÄ| 
‡gvt RvwKi ‡nv‡mb,wmwbqi Dc‡‡Rjv grm¨ 
Awdmvi PzbviæNvU,nweMÄ 

15 Rb 10Rb 25 Rb  

09 ২৯/১২/২০২০সরিঃ গ্রা -

গু গুস য়া,জ ািঃ-

সিয়দগঞ্জ 

উ লেো-

নিীগঞ্জ,জেো-

হসিগঞ্জ । 

প্রধান অসিসি-েনাি,এডলভালেট গসি 

জগাসিন্দ দাশ,ভাইি জেয়ার যান ,উ লেো 

 সরষদ নিীগঞ্জ,হসিগঞ্জ।  

 আলোেেিৃন্দ  

১)ছাই উসিন,জেয়ার যান,৭নংেরগাাঁ ও 

ইউস  ,নিীগঞ্জ,হসিগঞ্জ। 

২)জ ািঃ োফর ইেিাে জেৌধুরী 

উ লেোযুিউন্নয়ন 

ে মেিম া,(অিঃদািঃ)নিীগঞ্জ,হসিগঞ্জ । 

১৮ Rb ০৭ Rb ২৫ Rb  



10 ১১/০২/২০২১সরিঃ গ্রা -

 ুরানগাাঁ ও,জ ািঃ-

োসেয়ারভাঙ্াাঁ  

উ লেো-

নিীগঞ্জ,জেো-

হসিগঞ্জ । 

প্রধান অসিসি-েনাি, এ জে এ  আবু্দল্লাহ 

ভুঞাাঁ ,উ  সরোেে,যুি উন্নয়ন অসধদপ্তর 

হসিগঞ্জ।   

আলোেেিৃন্দ  ১)জ ািঃশাদাৎ জহালিন 

,উ লেো  সরিার  সরেল্পনা 

ে মেিম া,নিীগঞ্জ,হসিগঞ্জ। 

২)জ ািঃ োফর ইেিাে জেৌধুরী 

উ লেোযুিউন্নয়ন ে মেিম া, (অিঃদািঃ) 

নিীগঞ্জ,হসিগঞ্জ । 

০০ ২৫ Rb ২৫ Rb  

11  
২৯/১২/২০20সরিঃ  

উ লেো  সরষদ 

 
হেরু ,োখ্াই,হসিগ

ঞ্জ। 

 
 
 

প্রধান অসিসিিঃ েনাি এডিঃ  ুশসফউে 

আে  অোদ  জেয়ার যান উ লেো 

 সরষদ,  োখ্াই,হসিগঞ্জ। 

আলোেেিঃ েনাি জ ািঃ ফখ্র উসিন উ -

 সরোেে যুি উন্নয়ন অসধদপ্তর,হসিগঞ্জ 

েনাি জ ািঃ আফোেুর রহ ান উ লেো 

ি ােলিিাঅ সফিার েনাি জ ািঃ ইি াইে 

িােুেদার উ লেেি ি িায় অসফিার । 

িভা সি েনাি েুসিোন্ত হােং উ লেো 

সনিমাহী অসফিার,োখ্াই,হসিগঞ্জ।  

১০েন ১৫েন ২৫েন  

12 ৩০/১২/২০20সরিঃ 

 
 
 
 

জিঘসরয়াএিইএিসড

স   লডে 

উচ্চসিদযােয় 

োখ্াই,হসিগঞ্জ। 

 

প্রধান অসিসিিঃ েনাি েুসিোন্ত হােং   

উ লেো সনিমাহী অসফিার োখ্াই,হসিগঞ্জ।  

আলোেেিঃ েনাি জ ািঃ ফখ্র উসিন উ -

 সরোেে যুি উন্নয়ন অসধদপ্তর,হসিগঞ্জ । 

েনাি জ ািঃ আস রুে ইিো  আে  

উ লেো  সরষদ ভাইি  জেয়ার যান। 

েনাি জ ািঃ ইি াইে িােুেদার 

উ লেোি িায় অসফিারোখ্াই,হসিগঞ্জ। 

 িভা সিিঃেনাি জ াহাম্মদ শাহোহান 

উ লেো যুি উন্নয়ন ে মেিম া 

োখ্াই,হসিগঞ্জ। 

০৮েন ১৭েন ২৫েন  

13 24/12/2020wLªt Zid D”P we`¨vjq, 
nweMÄ 
m`i,nweMÄ| 

cÖavb AwZw_-Rbve †gvt dLi DwÏb 
Dc-cwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ß, nweMÄ| 
Av‡jvPKe„›`- 1| Rbve †gvt BKevj bvwQi, 
Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©,  
nweMÄ m`i, nweMÄ| 
2| Rbve ‡gvt AvjvDj Kwei, 
mnKvix Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v,  
nweMÄ m`i,  nweMÄ| 
2| Avãyj Kvw`i, wcZv-gnig Avjx 
MÖvgÑPvubcyi,  nweMÄ m`i, nweMÄ| 
3| kv‡n` Avjx, wcZv-‡gvt wmivR Avjx , 
MÖvgÑPvubcyi, nweMÄ m`i, nweMÄ 

25Rb - 25Rb  
 
 
 
 
 

14 15/06/2021wLªt  Av‡miv miKvix 
cÖv_wgK we`¨vjq, 
nweMÄ m`i, 
nweMÄ| 

cÖavb AwZw_- Rbve G, ‡K, Gg Avãyjøvn 
f‚Tv 
Dc-cwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ß, nweMÄ| 
Av‡jvPKe„›`- 1| Rbve †gvt nvwQbyi ingvb 
ZvjyK`vi, Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZv©, 
nweMÄ m`i,  nweMÄ| 
2| Rbve ‡gvt AvjvDj Kwei, 
mnKvix Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, 
nweMÄ m`i, nweMÄ| 
3|  Rbve †gvt Av°vQ Avjx 

25 Rb - 25 Rb  
 
 
 
 
 



 mnKvix Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v,   
 nweMÄ m`i, nweMÄ| 
4|  kvn †gvt AvwReyi †nv‡mb,  
wcZv-‡gvt kvn †gvt Q`i †nv‡mb,  MÖvgÑ 
Av‡miv,  
WvKNi t ‡ewK‡UKv, nweMÄ m`i, nweMÄ 

15 17-02-2021সরিঃ gvaecyi cvBjU D”P 
we`¨vjq 

G ‡K Gg Ave ỳjøvn f~Tv 
Dc cwiPvjK 
hye Dbœqb Awa`ßi,nweMÄ| 
 

21 Rb 04 Rb 25 Rb  

16 03-03-
2021সরিঃ 

wmgvwšÍK hye 
msMVb 

G Gm Gd Gg kvnRvnvb, 
†Pqvig¨vb,Dc‡Rjv 
cwil`,gvaecyi,nweMÄ| 

16 
Rb 

09  
Rb 

25 
Rb 

 

17 05/01/2021 Dc‡Rjv cwil` 
wgjbvqZb, 
AvRwgixMÄ | 

‡Pqvg¨vb,Dc‡Rjv cwil`, 
Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, 
mnKvwi Kwgkbvi fzwg 

25 
Rb 

- 25 
Rb 

 

18 06/01/2021 Dc‡Rjv cwil` 
wgjbvqZb, 
AvRwgixMÄ | 

‡Pqvg¨vb,Dc‡Rjv cwil`, 
Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, 
mnKvwi Kwgkbvi fzwg 

- 25 
Rb 

25 
Rb 
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Rbm‡PZbZvg~jK mfv 

‡Rjvi bvg- †gŠjfxevRvi| জুলাই-২০২০ থেকে২০২১খ্রিঃ 

 
µ:bs mfv 

Av‡qvR‡bi 
ZvwiL 

 mfv Abyôv‡bi ¯’v‡bi 
bvg †Rjv/Dc‡Rjv 

mfvi cÖavb AwZw_ I Av‡jvPK e„‡›`i 
bvg 

mfvq Dcw¯’wZi msL¨v gšÍe¨ 

cyiæl gwnjv ‡gvU 

01 02/03/2021
-04/03/2021 

is abyi mvZ is, hye 
msMVb, cwðg evRvi 
m`i, †gŠjfxevRvi| 

01.Rbve gxi bvwn` Avnmvb 
‡Rjv cÖkvmK, †gŠjfxevRvi| 
02.Rbve Wv: †gv: Avãym Qvgv`, †Rjv 
ccÖvwY m¤ú` Kg©KZ©v, †gŠjfxevRvi| 
03. Rbve †gv: Rmxg DÏxb, 
Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, m`i, 
†gŠjfxevRvi| 
04. ‡gv: AvjvDwÏb, DccwiPvjK, 
hyDA, †gŠjfxevRvi| 

0 30 30  

02 09/03/2021
-11/03/2021 

is abyi mvZ is, hye 
msMVb, cwðg evRvi 
m`i, †gŠjfxevRvi| 

01.Rbve gxi bvwn` Avnmvb 
‡Rjv cÖkvmK, †gŠjfxevRvi| 
02.Rbve Wv: †gv: Avãym Qvgv`, †Rjv 
ccÖvwY m¤ú` Kg©KZ©v, †gŠjfxevRvi| 
03. Rbve †gv: Rmxg DÏxb, 
Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, m`i, 
†gŠjfxevRvi| 

02 28 30  

03 14/12/2020 eiæbv eoevox 
Kvjvcyi, kÖxgsMj 

cÖavb AwZw_: 
01.Rbve ‡gv: wgRvbyi ingvb 
DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, 
†gŠjfxevRvi| 
02.Rbve Amxg Kzgvi Ki, Dc‡Rjv 
hye Dbœqb Kg©KZ©v, kÖxgsMj, 
†gŠjfxevRvi| 
03.Rbve †gv: mwdKzi ingvb, 
mnKvix Dc‡Rjv hye Dbœhb Kg©KZ©v, 
kÖxgsMj, †gŠjfxevRvi| 
04. †gv: Zwniæj Bmjvg wgjb 
cÖavb wbe©vnx, GgwmWv, , kÖxgsMj, 
†gŠjfxevRvi| 
 
 

10 15 25  

04 22/12/2020 mvKevK, KvMvejv, 
†gŠjfxevRvi m`i, 
†gŠjfxevRvi| 

cÖavb AwZw_: 
01.Rbve ‡gv: wgRvbyi ingvb 
DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, 
†gŠjfxevRvi| 
02.Rbve ‡gv: Rmxg DÏxb, Dc‡Rjv 
hye Dbœqb Kg©KZ©v, m`i, 
†gŠjfxevRvi| 
 
 

0 25 25  



05 25/01/2021 eyw×gšÍcyi, KbKcyi, 
†gŠjfxevRvi m`i, 
†gŠjfxevRvi| 

cÖavb AwZw_: 
01.Rbve ‡gv: AvjADwÏb 
DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, 
†gŠjfxevRvi| 
02.Rbve ‡gv: Rmxg DÏxb, Dc‡Rjv 
hye Dbœqb Kg©KZ©v, m`i, 
†gŠjfxevRvi| 
 
 

0 25 25  

06 23/12/2020 cyivZb WvK evs‡jv 
ivRbMi, 
†gŠjfxevRvi| 

cÖavb AwZw_: 
01.Rbve ‡gv: wgRvbyi ingvb 
DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, 
†gŠjfxevRvi| 
02. †gvmv: †nvm‡b Aviv ZvjyK`vi, 
Dc‡Rjv gwnjA welqK Kg©KZ©v, 
ivRbMi, †gŠjfxevRvi| 
02.Rbve ‡gv:  bRiæj Bmjvg Lvb , 
Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, 
ivRbMi, †gŠjfxevRvi| 
 
 

0 25 25  

07 11/01/2021 ‡ÿgmn¯ª, †cv: Kwb©MÖvg 
ivRbMi, 
†gŠjfxevRvi| 

cÖavb AwZw_: 
01. wcÖqvsKv cvj, Dc‡Rjv wbe©vnx 
Awdmvi, ivRbMi, †gŠjfxevRvi| 
02.Rbve ‡gv: wgRvbyi ingvb 
DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, 
†gŠjfxevRvi| 
03.Rbve ‡gv:  bRiæj Bmjvg Lvb , 
Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, 
ivRbMi, †gŠjfxevRvi| 
 

0 25 25  

08 23/12/2020 ga¨ I `wÿb evsjv‡`k  
wkï Dbœqb cÖKí 
Awdm, cvjKxQov, 
KzjvDov 

cÖavb AwZw_: 
01.Rbve ‡gv: wgRvbyi ingvb 
DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, 
†gŠjfxevRvi| 
02.Rbve ‡gv: Avãyj gZwje, 
Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, 
KzjvDov, †gŠjfxevRvi| 
 

08 17 25  

09 22/12/2020 e½eÜz mgvR Kj¨vY 
ms¯’v, eUbx NvU, Ryox 

cÖavb AwZw_: 
01.Rbve ‡gv: wgRvbyi ingvb 
DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, 
†gŠjfxevRvi| 
02.Rbve ‡gv: Avãyj gZwje, 
Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, 
KzjvDov, †gŠjfxevRvi| 
03. ‡gv: Avwgbyj Bmjvg †PŠayix 
04. Rbve †gv: Avãyj KvBqyg 
 
 

08 17 25  



10 17/11/2020 `v‡mi evRvi, eo‡jLv cÖavb AwZw_: 
01.Rbve ‡gv: wgRvbyi ingvb 
DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, 
†gŠjfxevRvi| 
02. Rbve †gv: ZvR DwÏb, Dc‡Rjv 
fvBm †Pqvig¨vb, eo‡jLv, 
†gŠjfxevRvi| 
03.Rbve ‡gv: Avãyj gZwje, 
Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, 
KzjvDov, †gŠjfxevRvi| 
 
 
 

08 17 25  

11 13/12/2020 Rixc UvIqvi, 
ivRbMi, 
†gŠjfxevRvi| 

cÖavb AwZw_: 
01.Rbve ‡gv: wgRvbyi ingvb 
DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, 
†gŠjfxevRvi| 
02. Rbve gayQ›`v `vm, Dc‡Rjv 
gwnjv welqK Kg©KZ©v, ivRbMi, 
†gŠjfxevRvi|  
03.Rbve ‡gv: bRiæj Bmjvg Lvb, 
Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, 
KgjMÄ, †gŠjfxevRvi| 
 
 
 

0 25 25  

12 21/12/2020 Rixc UvIqvi, 
ivRbMi, 
†gŠjfxevRvi| 

cÖavb AwZw_: 
01.Rbve ‡gv: wgRvbyi ingvb 
DccwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, 
†gŠjfxevRvi| 
02.Rbve ‡gv: bRiæj Bmjvg Lvb, 
Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v, 
KgjMÄ, †gŠjfxevRvi| 
 
 
 

0 25 25  

 ১২ টি অনুষ্ঠান  ৩৬ ২৭৪ ৩১০  
 

জনসকেতনতামূলে সভা: সুনামগঞ্জ,চুড়ান্ত প্রখ্তকেদন 

 

ক্রt 

 নং 

সভা 

আক াজকনর 

তাখ্রখ 

সভা অনুষ্ঠাকনর 

স্থাকনর নাম 

 

থজলা/উপকজ

লা 

সভার প্রধান অখ্তখ্ে ও আকলােেবৃকের নাম সভা  উপখ্স্থখ্তর সংখ্যা মন্ত

ব্য পুরুষ মখ্ি

লা 

থমাট 

01 ২১-০৩-২০২১ যুে উন্ন ন 

অখ্ধদপ্তকরর িল 

রুম 

সুনামগঞ্জ  প্রধান অখ্তখ্ে:  

জনাে রাখ্িদুল মামুন থেৌধুরী, খ্িখ্ি, খ্েআরখ্িখ্ে 

আকলােে:  

জনাে িখ্িকুল ইসলাম 

সিোরী পখ্রোলে 

থভাক্তাঅখ্ধোর অখ্ধদপ্তর, জনাে আব্দুস ছাত্তার, 

উপপখ্রোলে 

থজলা তথ্য অখ্িস 

জনাে থমািঃ নাখ্সর উখ্িন, পখ্রদি শে, খ্িখ্জএিআই, 

জনাে োদল েন্দ্র েম শন, থজলা খ্িশু খ্েষ ে েম শেতশা 

27 33 60  

 27/06/2021 যুে উন্ন ন 

অখ্ধদপ্তকরর িল 

রুম 

সুনামগঞ্জ প্রধান অখ্তখ্ে:  

জনাে আবুল িক জ থমািঃ আলাউখ্িন খান (যুগ্ন 

সখ্েে),পখ্রোলে প্রখ্িক্ষণ ও ন্যািনাল সাখ্ভ শস। 

খ্েকিষ অখ্তখ্েিঃ- জনাে থমািঃ  জািাঙ্গীর থিাকসন, 

থজলা প্রিাসে,সুনামগঞ্জ। 

আকলােে:  

জনাে থমািঃ খ্মজানুর রিমান,উপপখ্রোলে,খ্সকলট। 

35 35 70  



ক্রt 

 নং 

সভা 

আক াজকনর 

তাখ্রখ 

সভা অনুষ্ঠাকনর 

স্থাকনর নাম 

 

থজলা/উপকজ

লা 

সভার প্রধান অখ্তখ্ে ও আকলােেবৃকের নাম সভা  উপখ্স্থখ্তর সংখ্যা মন্ত

ব্য পুরুষ মখ্ি

লা 

থমাট 

জনাে থমািঃ িওেত উসমান িামীম ,খ্িপুটি থো-

অরখ্িকনটর,যুে প্রখ্িক্ষণ থেন্দ্র,সুনামগঞ্জ। 

০২ ১২-১১-২০২০ উপকজলা যুে 

প্রখ্িক্ষণ িল 

রুম 

জামালগঞ্জ প্রধান অখ্তখ্ে: 

খ্েশ্বখ্জত রা , ইউএনও, জামালগঞ্জ  

আকলােে:  

থমািঃ িািনুর আলম 

উপপখ্রোলে, যুে উন্ন ন অখ্ধদপ্তর, সুনামগঞ্জ।  

১৫ ১০ ২৫  

 ১৬-০৩-২০২১ উপকজলা যুে 

প্রখ্িক্ষণ িল 

রুম 

জামালগঞ্জ প্রধান অখ্তখ্ে: 

খ্েশ্বখ্জত রা , ইউএনও, জামালগঞ্জ  

আকলােে:  

থমািঃ িািনুর আলম 

উপপখ্রোলে, যুে উন্ন ন অখ্ধদপ্তর, সুনামগঞ্জ।  

১৫ ১৫ ৩০  

০৩ ১২-১২-২০২০ উপকজলা 

পখ্রষদ সকেল 

েক্ষ  

খ্দরাই প্রধান অখ্তখ্ে: 

থমািঃ িখ্িউল্লা  ইউএনও, খ্দরাই  

আকলােে:  

থমািঃ িািনুর আলম 

উপপখ্রোলে, যুে উন্ন ন অখ্ধদপ্তর, সুনামগঞ্জ। 

১৫ ১৫ ৩০  

 ১৩-১২-২০২০ উপকজলা 

পখ্রষদ সকেল 

েক্ষ 

খ্দরাই প্রধান অখ্তখ্ে: 

থমািঃ িখ্ি ইউএনও, খ্দরাই  

আকলােে:  

থমািঃ িখ্িকুল আলম 

খ্সখ্ন র উপকজলা মৎস্য েম শেতশা, খ্দরাই 

২৫ ১০ ৩৫  

০৪ ২৪-১২-২০২০ থেখ্ে খ্ম া 

সরোরী 

প্রােখ্মে 

খ্েদ্যা ল, 

আরখ্পন নগর, 

সদর, 

সুনামগঞ্জ। 

সুনামগঞ্জ 

সদর 

প্রধান অখ্তখ্ে:  

জনাে এিকভাকেট আবুল থিাকসন, ভাইস থে ারম্যান 

উপকজলা পখ্রষদ, সুনামগঞ্জ। আকলােে: খ্নগার 

সুলতানা থে া, মখ্িলা ভাইস থে ারম্যান উপকজলা 

পখ্রষদ, সুনামগঞ্জ।  

০০ ৩০ ৩০  

 ২৫-১২-২০২০ টুকেরোজার 

িাজী আব্দুস 

ছাত্তার খ্নম্ন 

মাধ্যখ্মে উচ্চ 

খ্েদ্যাল , টুকের 

োজার, সদর, 

সুনামগঞ্জ  

সুনামগঞ্জ 

সদর 

প্রধান অখ্তখ্ে:  

জনাে এিকভাকেট আবুল থিাকসন, ভাইস থে ারম্যান 

উপকজলা পখ্রষদ, সুনামগঞ্জ।  

আকলােে: খ্নগার সুলতানা থে া, মখ্িলা ভাইস 

থে ারম্যান উপকজলা পখ্রষদ, সুনামগঞ্জ।  

২০ ১০ ৩০  

০৫ ১৪-১২-২০২০ খ্েআরখ্িখ্ে িল 

রুম, ধম শপািা 

ধম শপািা প্রধান অখ্তখ্ে: 

জনাে মুনতাখ্সর িাসান 

ইউএনও, ধম শপািা, সুনামগঞ্জ।  

আকলােে:  

থমািঃ িািনুর আলম, উপপখ্রোলে, যুউঅ, সুনামগঞ্জ।  

সালমুন িাসান খ্েপ্ব , খ্সখ্ন র উপকজলা মৎস্য 

েম শেতশা, ধম শপািা, থমািঃ রখ্িকুল ইসলাম, কৃখ্ষ 

সম্প্রসারণ েম শেতশা, ধম শপািা, সুনামগঞ্জ। 

০৩ ২২ ২৫  

 ১৫-১২-২০২০ খ্েআরখ্িখ্ে িল 

রুম, ধম শপািা 

ধম শপািা প্রধান অখ্তখ্ে: 

জনাে মুনতাখ্সর িাসান 

ইউএনও, ধম শপািা, সুনামগঞ্জ।  

আকলােে:  

থমািঃ িািনুর আলম, উপপখ্রোলে, যুউঅ, সুনামগঞ্জ।  

সালমুন িাসান খ্েপ্ব , খ্সখ্ন র উপকজলা মৎস্য 

েম শেতশা, ধম শপািা, থমািঃ রখ্িকুল ইসলাম, কৃখ্ষ 

সম্প্রসারণ েম শেতশা, ধম শপািা, সুনামগঞ্জ। 

০০ ২৫ ২৫  

০৬ ০৬-১২-২০২০ মাধেপুর, 

ছাতে 

ছাতে প্রধান অখ্তখ্ে:  

থমািঃ থগালাম েেীর, ইউএনও, ছাতে,  

আকলােে:  

থমািঃ িািনুর আলম, উপপখ্রোলে, যুউঅ, সুনামগঞ্জ।  

২২ ০৭ ২৯  



ক্রt 

 নং 

সভা 

আক াজকনর 

তাখ্রখ 

সভা অনুষ্ঠাকনর 

স্থাকনর নাম 

 

থজলা/উপকজ

লা 

সভার প্রধান অখ্তখ্ে ও আকলােেবৃকের নাম সভা  উপখ্স্থখ্তর সংখ্যা মন্ত

ব্য পুরুষ মখ্ি

লা 

থমাট 

 10/06/21 েরমিল্লা ছাতে প্রধান অখ্তখ্ে:  

থমািঃ থগালাম েেীর, ইউএনও, ছাতে,  

আকলােে  

উপকজলা মাধ্যখ্মে খ্িক্ষা অখ্িসার.ছাতে,সুনামগঞ্জ।  

07 26 33  

৭ ২৩-১১-২০২০ খ্িশু 

খ্েদ্যাখ্নকেতন, 

থদা ারাোজার, 

সুনামগঞ্জ।  

থদা ারাোজার প্রধান অখ্তখ্ে:  

িা: আব্দুর রখ্িম, উপকজলা থে ারম্যান, 

থদা ারাোজার  

আকলােে:  

থমািঃ িািনুর আলম, উপপখ্রোলে, যুউঅ, সুনামগঞ্জ। 

০০ ৩০ ৩০  

 ২৮-১২-২০২০ উপকজলা 

পখ্রষদ 

খ্মলনা তন, 

থদা ারাোজার, 

সুনামগঞ্জ।  

থদা ারাোজার প্রধান অখ্তখ্ে:  

থসাখ্ন া সুলতানা, ইউএনও, থদা ারাোজার,  

আকলােে:  

থমািঃ িািনুর আলম, উপপখ্রোলে, যুউঅ, সুনামগঞ্জ। 

থমািঃ রখ্িকুল ইসলাম 

ভাইস থে ারম্যান, থদা ারাোজার উপকজলা পখ্রষদ 

১৮ ১২ ৩০  

০৮ ১৬-০২-২০২১ উপকজলা 

পখ্রষদ 

খ্মলনা তন, 

খ্েশ্বম্ভরপুর 

খ্েশ্বম্ভপুর প্রধান অখ্তখ্ে:  

থমািঃসির্ উখ্িন, থে ারম্যান উপকজলা পখ্রষদ, 

খ্েশ্বম্ভরপুর, 

আকলােে: 

থমািঃ সাখ্েউর রখ্িম জাখ্েদ, ইউএনও, খ্েশ্বম্ভরপুর  

খ্রনা থেগম, মখ্িলা ভাইস থে যারম্যান, খ্েশ্বম্ভরপুর 

১০ ১৫ ২৫  

 ২৫-০৩-২০২১ উপকজলা 

পখ্রষদ 

খ্মলনা তন, 

খ্েশ্বম্ভরপুর 

খ্েশ্বম্ভপুর প্রধান অখ্তখ্ে:  

থমািঃসির্ উখ্িন, থে ারম্যান উপকজলা পখ্রষদ, 

খ্েশ্বম্ভরপুর, 

আকলােে: 

থমািঃ সাখ্েউর রখ্িম জাখ্েদ, ইউএনও, খ্েশ্বম্ভরপুর  

থমািঃ তাজ্জদ আলী খান, ভাইস থে ারম্যান,  

খ্েশ্বম্ভরপুর 

১২ ১৩ ২৫  

০৯ ২৪-০২-২০২১ উপকজলা 

পখ্রষদ 

খ্মলনা তন, 

তাখ্িরপুর 

তাখ্িরপুর প্রধান অখ্তখ্ে:  

েরুনা খ্সন্ধু োবুল থেৌধুরী, থে ারম্যান উপকজলা 

পখ্রষদ, তাখ্িরপুর 

আকলােে: 

পদ্মাসন খ্সংি, ইউএনও, তাখ্িরপুর,  

িাসান উকিাল্লা, উপকজলা কৃখ্ষ অখ্িসার, তাখ্িরপুর 

১৫ ১০ ২৫  

 27/03/2021 উপকজলা 

পখ্রষদ 

খ্মলনা তন, 

তাখ্িরপুর 

তাখ্িরপুর প্রধান অখ্তখ্ে:  

েরুনা খ্সন্ধু োবুল থেৌধুরী, থে ারম্যান উপকজলা 

পখ্রষদ, তাখ্িরপুর 

আকলােে: 

পদ্মাসন খ্সংি, ইউএনও, তাখ্িরপুর,  

িাসান উকিাল্লা, উপকজলা কৃখ্ষ অখ্িসার, তাখ্িরপুর 

15 10 25  

১০ ১৫-০১-২০২১ ডংখ্র া 

সরোরী 

প্রােখ্মে 

খ্েদ্যাল , 

দখ্ক্ষণ সুনামগঞ্জ  

দখ্ক্ষণ 

সুনামগঞ্জ  

 

প্রধান অখ্তখ্ে:  

সিোরী েখ্মিনার ভূখ্ম, দখ্ক্ষণ সুনামগঞ্জ  

আকলােে: 

থমািােদ থপ ার আিেদ, উপকজলা যুে উন্ন ন 

েম শেতশা, দখ্ক্ষণ সুনামগঞ্জ।  

১৫ ১০ ২৫  

  উপকজলা 

পখ্রষদ 

খ্মলনা তন 

দখ্ক্ষণ 

সুনামগঞ্জ  

 

প্রধান অখ্তখ্ে:  

সিোরী েখ্মিনার ভূখ্ম, দখ্ক্ষণ সুনামগঞ্জ  

আকলােে: 

থমািােদ থপ ার আিেদ, উপকজলা যুে উন্ন ন 

েম শেতশা, দখ্ক্ষণ সুনামগঞ্জ।  

19 11 20  

১১ ২৫-০৩-২০২১ উপকজলা 

পখ্রষদ 

খ্মলনা তন, 

িাল্লা 

িাল্লা প্রধান অখ্তখ্ে:  

মুক্তাখ্দর থিাকসন থেৌধুরী  

আকলােে: 

থমািােদ থপ ার আিেদ, উপকজলা যুে উন্ন ন 

েম শেতশা,  

িাল্লা সুনামগঞ্জ। 

০০ ৪০ ৪০  
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ব্য পুরুষ মখ্ি

লা 

থমাট 

 ২৮-০৩-২০২১ থমঘনা পাড়া, 

িাল্লা, সুনামগঞ্জ 

িাল্লা প্রধান অখ্তখ্ে:  

আলাখ্মন থেৌধুরী, থে ারম্যান, উপকজলা পখ্রষদ, 

িাল্লা, 

আকলােে: 

থমািােদ থপ ার আিেদ, উপকজলা যুে উন্ন ন 

েম শেতশা, িাল্লা, সুনামগঞ্জ। 

৪০ ০০ ৪০  

12 17/06/2021 উপকজলা 

পখ্রষদ 

খ্মলনা তন 

জগন্নােপুর 

জগন্নােপুর প্রধান অখ্তখ্ে:  

পদ্মাসন খ্সংি, ইউএনও জগন্নােপুর। 

আকলােে: 

প্রদীপ কুমার থদে, উপকজলা যুে উন্ন ন েম শেতশা, 

জগন্নােপুর, সুনামগঞ্জ। 

10 30 40  

 21/06/2021 সস দপুর 

ইউখ্ন ন 

পখ্রষদ 

জগন্নােপুর প্রধান অখ্তখ্ে:  

আলিাজ আতাউর রিমান, থে ারম্যান, উপকজলা 

পখ্রষদ, জগন্নােপুর, 

আকলােে: 

প্রদীপ কুমার থদে, উপকজলা যুে উন্ন ন েম শেতশা, 

জগন্নােপুর, সুনামগঞ্জ। 

 

15 25 40  

    ২৪টি অনুষ্ঠান 176 192 368  

 

 

 

       

 

 


