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২০২২-২০২৩ অর্ যবছদরর বাধষ যক কর্ যসম্পােন চুধির (APA) প্রধতদবেন জপ্ররণ। 

অধিদসর নার্: জজলা তথ্য অধিস, নারায়ণগঞ্জ। 

র্াদসর নার্: জুলাই-ধিদসম্বর ২০২২। 

ক্র: নাং কাh©ক্রর্ কর্ যসম্পােন সূচক একক ২০২২-২৩ 

অর্ যবছদর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

জুলাই-

ধিদসম্বর 

২০২২ র্াদস 

বাস্তবায়ন 

ক্রর্পুধঞ্জত 

অগ্রগধত 

র্ন্তব্য 

১.  সড়ক প্রচার সড়দক প্রচাধরত গুরুত্বপূণ য বাতযা সাংখ্যা ২০০ ১০৪ টি ১০৪ টি - 

২.  জনসদচতনতামূলক চলধিত্র ও 

প্রার্াণ্যধচত্র প্রেশ যন /বাতযাবহুল 

জিস্টুন জনবহুল স্থাদন স্থাপন 

প্রেধশ যত চলধিত্র /প্রার্াণ্যধচত্র / স্থাধপত 

জিস্টুন 

সাংখ্যা ১৫৫ ৮০টি ৮০টি -- 

৩.  সরকাদরর উন্নয়ন কার্য্কক্রযদর্র ওপর 

আদলাচনা সভা / র্তধবধনর্য় সভা 

/কর্ যশালা, র্ধিলা সর্াদবশ ও ধশশু 

জর্লা / সর্াদবশ আদয়াজন 

/ভাচুযয়াল সভা আদয়াজন / ধপধভধস 

ধিসদে জবাি য স্থাপন 

আদয়াধজত আদলাচনা সভা/ র্তধবধনর্য় 

সভা /কর্ যশালা, র্ধিলা সর্াদবশ ও 

ধশশু জর্লা/সর্াদবশ / আদয়াধজত 

ভাচুযয়াল সভা / স্থাধপত ধিসদে জবাি য 

সাংখ্যা ১৪ ০৬ টি ০৬ টি -- 

৪.  উঠান ববঠক /উন্মুি ববঠক 

আদয়াজন 

আদয়াধজত উঠান ববঠক /উন্মুি ববঠক সাংখ্যা ১৬ ০৯ টি ০৯ টি - 

৫.  এদসা মুধিযুদের গল্প শুধন ’ অনুষ্ঠান 

আদয়াজন / বঙ্গবন্ধুর ওপর 

অনলাইন ধচত্রাঙ্কন প্রধতদ াধগতা 

আদয়াজন 

আদয়াধজত এদসা মুধিযুদের গল্প শুধন 

অনুষ্ঠান আদয়াজন / বঙ্গবন্ধুর ওপর 

অনলাইন ধচত্রাঙ্কন প্রধতদ াধগতা 

সাংখ্যা ২ ০২ টি ০২ টি - 

৬.  আর্ যসার্াধজক ধবধভন্ন ধবষদয় 

উদ্বুেকরণ সঙ্গীতানুষ্ঠান আদয়াজন 

/ জরকি যকৃত ঐরূপ সঙ্গীত প্রচার 

আদয়াধজত উদ্বুেকরণ সঙ্গীতানুষ্ঠান 

আদয়াজন / প্রচাধরত জরকি যকৃত  সঙ্গীত  

সাংখ্যা ২৫ ১৪ টি ১৪ টি - 

৭.  ধপএই কভাদরজ ধপএই সরবরাদির অনুষ্ঠান % 

(চাধিোর) 

১০০% ৮৪ টি ৮৪ টি ১০০% 

৮.  জপাস্টার/ধলিদলর্/ বুকদলর্/ 

পুধস্তকা/সার্ধয়কী ধবতরণ/প্রেশ যন  

ধবতরণকৃত জপাস্টার/ধলিদলর্ 

/বুকদলর্/ পুধস্তকা/সার্ধয়কী 

সাংখ্যা ১০০% ৩১৬০২ টি ৩১৬০২ টি ১০০% 

৯.  জপ্রক্ষ্াগৃি পধরেশ যন পধরেশ যনকৃত জপ্রক্ষ্াগৃি সাংখ্যা ০২ ০১ টি ০১ টি - 

১০.  অনলাইদন সদচতনতামূলক 

বাতযা/ধচত্র/কনদর্ন্টস প্রচার 

অনলাইদন প্রচাধরত কনদর্ন্টস সাংখ্যা ৪৫ ৫২ টি ৫২ টি - 

১১. ধভধিও কদলর র্াধ্যদর্ উঠান 

ববঠক/উম্মুি ববঠক আদয়াজন 

ধভধিও কদলর র্াধ্যদর্ আদয়াধজত উঠান 

ববঠক/উম্মুি ববঠক 

সাংখ্যা ০৮ ০৫ টি ০৫ টি - 

১২.  স্থাধপত এলইধি স্ক্রীদন মুধজববদষ যর 

কনদর্ন্টস/উন্নয়ন 

বাতযা/সদচতনতামূলক বাতযা প্রচার 

এলইধি স্ক্রীদন প্রচাধরত 

উন্নয়ন/সদচতনতামূলক বাতযা 

সাংখ্যা -- -- -- - 

১৩.  সরকাদরর সার্ধগ্রক কার্য্কক্রযদর্র 

ওপর পাধক্ষ্ক জনর্ত ও 

জনপ্রধতধক্রয়ার প্রধতদবেন 

জপ্রধরত পাধক্ষ্ক জনর্ত প্রধতদবেন সাংখ্যা ২৪ ১২ টি ১২ টি - 

১৪.  অধিেপ্তদরর বাস্তবাধয়ত কার্য্কক্রযদর্র 

ওপর বত্রর্াধসক জনর্ত প্রধতদবেন 

জপ্রধরত বত্রর্াধসক জনর্ত প্রধতদবেন সাংখ্যা ৪ ০২ টি ০২ টি - 

                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                             ২২.১২.২২ 

                                                                (রীনা পারভীন) 

                    তথ্য অধিসার (রু: ো:) 

                নারায়ণগঞ্জ। 

         জিান-০২-২২৪৪২৪৮৩ 

            dionarayanganj@gmail.com    

 

প্রাপক 

র্িাপধরচালক 

গণদ াগাদ াগ অধিেপ্তর 

ঢাকা। 

 

 



সড়ক প্রচার 

 নাং তাধরখ স্পদর্র নার্ ইউধনয়ন/ জপৌর 

ওয়াি য 

উপদজলা/ 

জপৌরসভা 

জরাতার 

সাংখ্যা 

কন্টাক্ট পার্রস যদনর নার্, পধরচয় ও 

জর্াবাইল নম্বর 

১. ০৩/০৭/২০২২ জর্াগড়াপাড়া, ধপদরাজপুর ইউধনয়দনর ধবধভন্ন িার্ বাজার ও জনবহুল 

এলাকা ও কাইকাদরদর্ক িার্ এলাকা।  

 

জর্াগড়াপাড়া, 

ধপদরাজপুর 

জসানারগাঁও ১০০০০ জর্া: আধর্র জিাদসন, জর্াবা: 

০১৯০৪৬৬৮৩৭ 

২. ০৪/০৭/২০২২ বন্দর, মুছাপুর ইউধনয়দনর ধবধভন্ন িার্ বাজার ও জনবহুল এলাকাসমূি। বন্দর, মুছাপুর বন্দর ১০০০০ জর্া: জাধকর জিাদসন, জর্াবা: 

০১৬৭৫৪৬৩১৯৩ 

৩. ০৫/০৭/২০২২ তারাব, কাঞ্চান জপৌরসভা ও মুড়াপাড়া, ভুলতা ইউধনয়দনর ধবধভন্ন 

কুরবাধনর পশুর িার্ ও জনবহুল এলাকাসমূি। 

তারাব, কাঞ্চান, 

মুড়াপাড়া, ভুলতা 

রুপগঞ্জ ২০০০০ জর্া: ইয়াধসন, জর্াবা: 

০১৩১৬০৫১৪৫ 

৪. ০৬/০৭/২০২২ ধসধেরগঞ্জ জপাল, ধচর্াগাাং জরাি, আের্জী জগাোনাইল, ঢাদকশ্বরী, 

আরার্বাগ, িনকুন্ডা, জচৌধুরীবাধড়, পাঠানটুধল এলাকার পশুর িার্ ও 

জনবহুল এলাকাসমূি। 

নাধসক সের ২২০০০ আিজাল জিাদসন, জর্াবা: 

০১৯৩১১৫২৬৯৭ 

৫. ০৭/০৭/২০২২ িতুল্লা, এনাদয়তনগর, কুতুবপুর ইউধনয়ন এর ধবধভন্ন পশুর িার্ ও 

জনবহুল এলাকাসমূি 

িতুল্লা, 

এনাদ তনগর, 

কুতুবপুর 

সের ২০০০০ জধলর ধর্য়া, জর্াবা: 

০১৯৪৯৫৯৯২০৫ 

৬. ০৮/০৭/২০২২ নারয়নগঞ্জ ধসটি কদপ যাদসশন এলাকা ০১-১৮ নাং ওয়াি য এর ধবধভন্ন 

কুরবানীর পশুর িার্ ও জনবহুল এলাকাসমূি 

নাধসক সের ১৫০০০ জর্া: র্ািমুদুল িাসান, জর্াবা:  

০১৮৩১৫৫১২৬৩ 

৭. ০৮/০৭/২০২২ িতুলা, কাধশপুর, এনাদয়তনগর ও কুতুবপুর ইউধনয়দনর ধবধভন্ন কুরবানীর 

িার্ ও জনবহুল এলাকাসমূদি 

িতুল্লা, কাধশপুর, 

এনাদ তনগর কুতুবপু 

সের ২৪০০০ জর্া: রধিকউল্লাি, জর্াবা: 

০১৪০৮৭১৬৯৭০ 

৮. ০৯/০৭/২০২২ নাধসক ০১-১০ নাং ওয়াি য ও িতুল্লা এনাদয়তনগর ও কতুবপুর ইউধনয়ন 

এর ধবধভন্ন িার্ বাজার এবাং জনবহুল এলাকাসমূি 

নাধসক, িতুল্লা, 

এনাদয়তনগর, 

কুতুবপুর 

সের ৩৫০০০ জর্া: র্ািবুব, জর্াবা: 

০১৭১৫৮৫৪৩৬৪ 

৯. ০৯/০৭/২০২২ নাধসক ১১-১৮ নাং ওয়াি য এর ধবধভন্ন িার্ বাজার ও জনবহুল এরাকাসমূদি নাধসক সের ৩০০০০ আতাউর রির্ান, জর্াব: 

০১৬২৩৫২১২৩৩ 

১০. 

 

১০/০৭/২০২২ চাষাড়া জকন্দ্রীয় শধিে ধর্নার এর আদশপাদশর এলাকাসমূদি নাধসক সের ৫০০০ জর্া: আিার জিাদসন, জর্াবা: 

০১৮১২৪২০৫৬৩ 

১১. ১১/০৭/২০২২ নারায়ণগঞ্জ ধসটি কদপ যাদরশন কারয্ালদয়র আদশপাদশর এলাকাসমূি নাসক সের ৫০০০০ জর্া: র্ধনর জিাদসন, জর্াবা: 

০১৯৩৩৫০৮০৮১ 

১২. ১৭/০৭/২০২২ তারাব জপৌরসভার ধবধভন্ন িার্ বাজার ও জনবহুল এলাকাসমুদি তারাব রুপগঞ্জ ৮০০০ জর্া: িাধর্দুল,জর্াবা: 

০১৯৩৬৬৫৬৯২৭ 

১৩. ১৮/০৭/২০২২ নারায়ণগঞ্জ ধসটির চাষাড়া,  বঙ্গবন্ধু জরাি, ধসরাজউেদেৌলা জরাি, 

কালবাজার,ধদ্বগুবাবু বাজার, বন্দর র্াধর্ যনালঘার্ ও বাসস্টযান্ড 

এলাকাসমূদি 

নাধসক সের ৬০০০ জর্াো্: শদিজ, জর্াবা: 

০১৮৩১৮৩৪২৯৭ 

১৪. ১৯/০৭/২০২২ ব্রক্ষ্ন্দী ইউধনয়দনর ধবধভন্ন িার্ বাজার এবাং জনবহুল এলাকাসমূদি 

 

ব্রক্ষ্ন্দী আড়াইিাজার ৮০০০ সালাউধিন, জর্াবা: 

০১৭৬০৩১৩০১৬ 

১৫. ২০/০৭/২০২২ বঙ্গবন্ধু জরাি, কাধলবাজার, ধর্রজুর্লাদরাি, উধকলপাড়া, ১ ও ২ নাং 

জরইলদগইর্ এলাকাসমূদি 

নাধসক সের ৮০০০ ধেলীপ সরকার জর্াবা: 

০১৮৮৭৪১৫১৪৬ 



১৬. ২৩/০৭/২০২২ নারায়ণগঞ্জ শিদরর ধবধভন্ন জনবহুল এলাকাসমূদি নাধসক সের ১০০০০ র্ধিউধিন, জর্াবা: 

০১৭৯৩৬২০১২২ 

১৭. ২৫/০৭/২০২২ সাধেপুর ইউধনয়দনর পঞ্চর্ীঘার্ এলাকাসি ধবধভন্ন িার্ বাজার ও জনবহুল 

এলাকাসমূদি 

সাধেপুর জসানারগাঁ ১২০০০ রধবউল আলর্, জর্াবা: 

০১৯৩৪৮২৮৬০ 

১৮. ২৭/০৭/২০২২ মুছাপুর ইউধনয়দনর জপ্রর্তলা বাজারসি ধবধভন্ন িার্ বাজার ও জনবহুল 

এলাকাসমূদি 

মুছাপুর বন্দর ১০০০০ শাি আলর্, জর্াবা: 

০১৯৬৩৭২৩৩৬০ 

১৯. ২৮/০৭/২০২২ বন্দর ও র্েনপুর ইউধনয়ন এর ধবধভন্ন িার্ বাজার ও জনবহুল 

এলাকাসমূদি 

র্েনপুর, বন্দর বন্দর ১৫০০০ পার্ য েত্ত, জর্াবা: 

০১৯২০৬০৭৩২০ 

২০. ৩০/০৭/২০২২ নারাণগঞ্জ শিদরর ধবধভন্ন জনবহুল এলাকাসমূদি নাধসক সের ৮০০০ র্ােব োস, জর্াবা: 

০১৯১৩৪২৭০৩৫ 

২১. ০৪/০৮/২০২২ নারায়ণগঞ্জ জজলা  শিদরর ধবধভন্ন জনবহুল এলাকাসমূদি নাধসক সের ৬০০০ সুভঙ্কর োস, জর্াবা: 

০১৯৩৭১৯৪১৭৫ 

২২. ০৬/০৮/২০২২ পঞ্চবটি জচৌরাস্তা ও এর আদশপাদশর এলাকাসমূদি এনাদয়তনগর সের ৫০০০ জর্া: রাদসল, জর্াবা: 

০১৯১৩০৫৬৩৮৩২ 

২৩. ০৭/০৮/২০২২ নারাণগঞ্জ শিদরর ধবধভন্ন জনবহুল এলাকাসমূদি নাধসক সের ৮০০০ জর্া: িারুক জিাদসন জর্াবা: 

০১৯৪১৫৮৯৮৫৫ 

২৪. ১১/০৮/২০২২ খানপু ভূধর্ অধিস ও বরিকল র্াঠ এলাকার আদশপাদশ নাধসক সের ৬০০০ রতন ভূইয়া, জর্াবা: 

০১৯১১৮১৮৯১৫ 

২৫. ১৩/০৮/২০২২ নারাণগঞ্জ শিদরর ধবধভন্ন জনবহুল এলাকাসমূদি নাধসক সের ১০,০০০ জর্া: শধিক, জর্াবা: 

০১৭১৮৭০৫১৭৪ 

২৬. ১৪/০৮/২০২২ নারায়ণগঞ্জ ধসটি কদপ যাদরশন এলাকার িার্ বাজার ও জনবহূল 

এলাকসমূদি 

নাধসক সের ১০,০০০ জর্া: আলর্, জর্াবা: 

০১৯৪৬১৭৪৬১২ 

২৭. ১৪/০৮/২০২২ নারাণগঞ্জ শিদরর ধবধভন্ন জনবহুল এলাকাসমূদি নাধসক সের ৮০০০ ধজয়াউর রির্ান, জর্াবা: 

০১৭৭৯৩৬১০৩০ 

 

২৮. ১৫/০৮/২০২২ নারায়ণগঞ্জ জকন্দ্রীয় শিীে ধর্নাদরর আদশপাদশর এলাকাসমূদি নাসক সের ৭০০০ সািার্ জিাদসন, জর্াবা: 

০১৭১৫৩৪১২৫১ 

২৯. ২৫/০৮/২০২২ কাদয়র্পুর বাজার এর আদশপাদশর এলাকাসমূদি িতুল্লা সের ৫০০০ মুনছুর আিদর্ে, জর্াবা: 

০১৭১৭৩১১৩৭৫ 

৩০. ০১/০৯/২০২২ জগাগনগর, মুসধলর্নগর, বসয়েপু, বাপ্পীচত্বর, পাইকপাড়া, ধনতাইগঞ্জ 

এলাকার জনবহুল স্থাদন 

নাধসক সের ৬০০০ ইর্ন, জর্াবা: ০১৭১৮৩২৫৯০৫ 

৩১. ০৪/০৯/২০২২ নাধসক ১৯ ও ২০ নাং ওয়াি য এ জনবহুল স্থাদন নাধসক বন্দর ৭০০০ জর্া: জধসর্, জর্াবা: 

০১৭৮৫৫৫২৪৪ 

৩২. ০৫/০৯/২০২২ ববদের বাজার ইউধনয়দনর ধবধভন্ন জনবহুল স্থাদন ববদের বাজার জসানারগাঁ ৫০০০ জর্া: শধিে, জর্াবা: 

০১৭৭১০৩৫৫৯৮ 

৩৩. ০৬/০৯/২০২২ িতুল্লা ইউধনয়দনর এর ধবধভন্ন জনবহুল স্থাদন িতুল্লা  সের ৫০০০ জর্া: কালার্, জর্াবা: 

০১৭৫৬৯২৩৮২৬ 

৩৪. ০৭/০৯/২০২২ নারাণগঞ্জ শিদরর ধবধভন্ন জনবহুল এলাকাসমূদি নাধসক সের  ৬০০০ জর্া: জার্াল, জর্াবা: 

০১৯১১৮১৮৪৭১ 

৩৫. ০৮/০৯/২০২২ সাতগ্রার্ ইউধনয়ন এর ধবধভন্ন জনবহুল স্থাদন সাতগ্রার্ আড়াইিাজার ৫০০০ জর্া: জর্ািাজ্জাল, জর্াবা: 



০১৯১১২৬৭৪২৫ 

৩৬. ১১/০৯/২০২২ কতুবপুর ইউধয়দনর ধবধভন্ন জনবহুল স্থাদন কুতুবপুর সের ৫০০০ জর্া: শািাবউধিন, জর্াবা: 

০১৮৬৪০৩২৬৬১ 

৩৭. ১২/০৯/২০২২ এনাদয়তনগর ইউধনয়দনর ধবধভন্ন জনবহুল স্থাদন এনাদয়তনগর সের ৬০০০ জর্া: জিলাল, জর্াবা: 

০১৮২৮৮৪৯২০৪ 

৩৮. ১৩/০৯/২০২২ নাধসক ১-৬ নাং ওয়াি য এর ধবধভন্ন জনবহুল স্থাদন নাধসক সের ৭০০০ জর্া: র্ধজবুর, জর্াবা: 

০১৯১৩৭৫৯৪৯৪ 

৩৯. ১৪/০৯/২০২২ নাধসক ২১-২২ নাং ওয়াি য এর ধবধভন্ন জনবহুল স্থাদন নাধসক সের ৭০০০ জর্া: ইর্রান, জর্াবা: 

০১৭১৬৩৬১২২৫ 

৪০. ১৫/০৯/২০২২ নাধসক ০৭-১০ নাং ওয়াি য এর ধবধভন্ন জনবহুল স্থাদন নাধসক সের ৬০০০ জর্া: আধর্নুল, জর্াবা: 

০১৮১২২৮৯৩৮৫৪ 

৪১. ১৮/০৯/২০২২ নাধসক ১১-১৩ নাং ওয়াি য এর ধবধভন্ন জনবহুল স্থাদন নাধসক সের ৬০০০ আ: কাধের, জর্াবা: 

০১৯৯৫৫৪৪২৪২ 

৪২. ১৯/০৯/২০২২ নাধসক ১৪-১৬ নাং ওয়াি য এর ধবধভন্ন জনবহুল স্থাদন নাধসক সের ৫০০০ ছাদেক আলী, জর্াবা: 

০১৭১৫১৮৫৪১১ 

৪৩. ২০/০৯/২০২২ র্েরপু ও িার্গড় ইউধনয়দনর ধবধভন্ন জনবহুল স্থাদন র্েরপুর, িার্গড় বন্দর ৮০০০ জর্া: কার্াল, জর্াবা: 

০১৬৩৭৮৯৯১৯৬ 

 

৪৪. ২১/০৯/২০২২ কাঁচপুর ইউধনয়ন ও তারাব জপৌরসভার  াত্রামুড়ার ধবধভন্ন জনবহুল স্থাদন কাঁচপুর, তারাব জসানারগাঁ,রুপগঞ্জ ৮০০০ জর্া: িধরে, জর্াবা: 

০১৮১৯৮০০১৩৪ 

৪৫. ২২/০৯/২০২২ বারেী ইউধনয়দনর ধবধভন্ন জনবহুল স্থাদন বারেী জসানারগাঁ ৭০০০ জর্া: জসধলর্, জর্াবা: 

০১৯১১১৫৫৭৮৯ 

৪৬. ২৪/০৯/২০২২ রপগঞ্জ ইউধনয়দনর ধবধভন্ন জনবহুল স্থাদন রুপগঞ্জ রুপগঞ্জ ৮০০০ জর্া: স্বপন, জর্াবা: 

০১৭৯৮৮২৫৭৫১ 

৪৭. 

 

২৫/০৯/২০২২ নাধসক ১০-১৫ নাং ওয়াি য এর ধবধভন্ন জনবহুল স্থাদন নাধসক সের ৭০০০ জর্া: সুজন, জর্াবা: 

০১৭৯৫৩৫৬৫৬৯ 

৪৮. ২৬/০৯/২০২২ নারায়ণগঞ্জ শিদরর ধবধভন্ন জনবহুল স্থাদন নাধসক সের ৬০০০ জসাদিল ধর্য়া, জর্াবা: 

০১৭৪৩২৬৯০৪২ 

৪৯. ২৭/০৯/২০২২ নাধসক ১০-১৫ নাং ওয়াি য এর ধবধভন্ন জনবহুল স্থাদন নাধসক সের ১০,০০০ আবুল জিাদসন, জর্াবা: 

০১৪০৯৪১৮৯৯০ 

৫০. ২৮/০৯/২০২২ নাধসক ১২-১৫ নাং ওয়াি য এর ধবধভন্ন জনবহুল স্থাদন নাধসক সের ৮০০০ জর্া: নয়ন, 

জর্াবা:০১৭৯৫১৭৮৫৫৩ 

৫১. ০২/১০/২০২২ জজলা শিদরর গুরুত্বপূণ য স্িাদন 

 

নাধসক সের ৫০০০ জর্া: ধজিাে, ০১৯২৪৬১৬০৭৪ 

৫২. ০৩/১০/২০২২ িাইজােী ইউধনয়দনর ধবধভন্ন জনবহুল স্িাদন ও উেয়েী সরকারী প্রা: 

ধবোলদয়র আদশপাদশ 

িাইজােী আড়াইিাজার ৩০০০ জর্া: র্িধসন, ০১৯৩৭৩৫৩১৮৮ 

৫৩. ০৩/১০/২০২২ ইেবারেী বাজাদরর আদশপাদশ ব্রাহ্মন্দী আড়াইিাজার ৩০০০ জর্া: সাইি, ০১৯২৬০৪৫১১৯ 



৫৪. ০৪/১০/২০২২ িাইজােী ইউধনয়দনর বল্লভেী  সরকারী প্রা: ধবোলদয়র আদশপাদশ িাইজােী আড়াইিাজার ৫০০০ জর্া: জাধকর জিাদসন, 

০১৯২৭২৬৩৭৬৭ 

৫৫. ০৪/১০/২০২২ ধসাংিরেী বাজার এর আদশপাদশ এলাকায় িাইজােী আড়াইিাজার ৩০০০ জর্া: শধরি সরোর, 

০১৯০৪৫০৭২৯ 

৫৬. ০৬/১০/২০২২ জসানারগাঁ জপৌরসভার ধবধভন্ন জনবহুল  স্িাদন জসানারগাঁ জসানারগাঁ ৬০০০ জর্া: অধনক, ০১৭৮৭৭৪০১৮৫ 

৫৭. ০৬/১০/২০২২ ববদের বাজার ধবধভন্ন জনবহুল স্িাদন  

ববদের বাজার 

সানারগাঁ ৪০০০ সাদনায়ার জিাদসন 

০১৯৪৯৮৩৫৮৫০ 

৫৮. ১০/১০/২০২২ তারাব জপৌরসভার ধবধভন্ন জনবহুল স্িাদন তারব রুপগঞ্জ ৭০০০ আ: িাই ধর্য়া, ০১৭১২৭৬০০৮৬ 

৫৯. ১২/১০/২০২২ জজলা শিদরর গুরুত্বপূণ য স্িাদন 

 

নাধসক সের ৫০০০ জর্া: শািজািান, ০১৭২৯৩৮৫৭১৩ 

৬০. 

 

১৩/১০/২০২২ আের্পুর বাজাদরর আদশপাদশর এলাকা সমূদি জসানারগাঁ জসানারগাঁ ৫০০০ জর্া: শািীন, ০১৮৬১১৭৮৩৫৫ 

 

৬১. ১৫/১০/২০২২  াত্রামুড়া পাঠাগার চত্বর এলাকার আদশপাদশ তারাব রুপগঞ্জ ৩০০০ র্াসুর্ ধবল্লাি, ০১৮১১৫৫৫১৯৭ 

৬২. ১৫/১০/২০২২ মুড়াপাড়া বাজাদরর আদশপাদশর এলাকাসমূি মুড়াপাড়া রুপগঞ্জ ৩০০০ আদনায়ার জিাদসন, ০১৯৪০৬১৭২১৭ 

৬৩. ১৬/১০/২০২২ বন্দর ও সের উপদজলা এবাং ধসটি কদপ যাদরশন এলাকাসমূদি নাধসক, বন্দর, 

সের 

সের ও বন্দর ৬০০০ িাধববুর রির্ান, ০১৯২০৭৯৭৬৭৯ 

৬৪. ১৭/১০/২০২২ জজলা শিদরর গুরুত্বপূণ য স্িাদন 

 

নাধসক সের ৬০০০ জর্া: জর্াজাদম্মল জিাদসন. ০১৯২০১৬৭৭৫১ 

৬৫. ১৭/১০/২০২২ রাদসল পাকয এর আদশপাদশ নাধসক সের ২০০০ জর্া: শাধিন, ০১৭১৩২৩৬৭১৭ 

৬৬. ১৮/১০/২০২২ জজলা প্রশাসদকর কা যালদয়র আদশপাশ 

 

িতুল্লা সের ৩০০০ জর্া: বাবু ধর্য়া, ০১৯২১৬৮৩০২৬ 

৬৭. ২২/১০/২০২২ ইেবারেী ও নয়াপুর বাজার ব্রাহ্মন্দী ও 

সাধেপুর 

আড়াইিাজার 

ও জসানারগাঁ 

৬০০০ সজীব ধর্য়া, ০১৯২৪৩৯১৪৩৮ 

৬৮. ২৩/১০/২০২২ জজলা শিদরর গুরুত্বপূণ য স্িাদন 

 

নাধসক সের ৫০০০ জর্া: র্ামুন, ০১৯৮০৯৬৬৩৭৫ 

৬৯. ২৬/১০/২০২২ িার্গড় ইউধনয়দনর ইস্পািানী বাজার, কুধড়পাড়া বাজার, জগাকুল 

োদসরবাগ এলাকায় 

িার্গড় বন্দর ৩০০০ বাবুল সরোর, ০১৭৯৪৭০৫২৭৮ 

৭০. ০১/১১/২০২২ নয়াপুর বাজার ও এর আদশপাদশর এলাকা সমূদি সাধেপুর জসানারগাঁ ২০০০ জর্া: ধরিাত ধর্য়া, ০১৭৩৩৩০৩৫৮১ 

৭১. ০৩/১১/২০২২ গাউধছয়া র্াদকযর্ ও এর আদশপাদশর এলাকা সমূদি ভুলতা রুপগঞ্জ ৫০০০ হুর্ায়ুন কধবর, ০১৯১৫৯৩৪২৮০ 

৭২. ০৩/১১/২০২২ সাইফুর জচৌধুরী র্াদকযর্ ও এর আদশপাদশর এলাকা সমূদি জার্পুর জসানারগাঁ ৪০০০ জধির উধিন, ০১৭৪৫৬৩৩৫৯৫ 



৭৩. ০৫/১১/২০২২ তালতলা বাজার  ও  এর আদশপাদশর এলাকা সমূদি জার্পুর জসানারগাঁ ৫০০০ শার্ীর্ ধর্য়া, ০১৩১৬৩১৭৮৮৪ 

৭৪. ০৫/১১/২০২২ কের্রসূল একরার্পুর বাজার ও এর আদশপাদশর এলাকা সমূদি নাধসক বন্দর ৩০০০ জনওয়াজ আলী, ০১৯২৫৪৮১১৭ 

৭৫. ০৫/১১/২০২২ কলাগাধছয়া বাজার এর আদশপাদশর এলাকাসমূদি জগাপালেী আড়াইিাজার ২০০০ জতীধিে আিদর্ে, ০১৯৩৪৮৬৫৫৬৬ 

৭৬. ০৭/১১/২০২২ জভালাব ইউধনয়দনর ধবধভন্ন জনবহুল এলাকা ও িার্বাজার জভালাব রুপগঞ্জ ৩০০০ জর্া: জুলিাস, ০১৬৭২৯৩৮২৬৮ 

৭৭. ০৯/১১/২০২২ কাদয়তপাড়া ইউধনয়দনর ধবধভন্ন জনবহুল এলাকা ও িার্বাজার কাদয়তপাড়া রুপগঞ্জ ২০০০ জর্া: সবুজ, ০১৬৩৯৪৯৩১২০ 

৭৮. ১০/১১/২০২২ সাতগ্রার্ ইউধনয়দনর সাতগ্রার্, বড় জনায়াগাঁও, জেয়াবব এলাকার 

ধবধভন্ন জনবহুল স্িাদন 

সাতগ্রার্ আড়াইিাজার ৬০০০ জর্া: আবুল, ০১৮২৬০৫৬৩৭২ 

৭৯. ১০/১১/২০২২ সাতগ্রার্ নতুন বাজার ও এর আদশপাদশর এলাকা সমূদি সাতগ্রার্ আড়াইিাজার ১৫০০ আজিার সরকার, ০১৮৫৯৩০৫৪২৭ 

৮০. ১২/১১/২০২২ আড়াইিাজার জপৌরসভার ধবধভন্ন জনবহুল স্িাদন আড়াইিাজার আড়াইিাজার ২০০০ জবারিান, ০১৯৪৩৪৪৪২৬০ 

৮১. ১৩/১১/২০২২ ধবশনন্দী ইউধনয়দনর ধবধভন্ন জনবহুল স্িাদন ধবশনন্দী আড়াইিাজার ২০০০ জর্া: এনামুল, ০১৮৬৩২৪৫৭৯৭ 

৮২. ১৫/১১/২০২২ মুড়াপাড়া ইউধনয়দনর ধবধভন্ন জনবহুল স্িাদন মুড়াপাড়া রুপগঞ্জ ১৫০০  জর্া: র্ারুি, ০১৯৬১৬৬৯৭৯০ 

৮৩. ২২/১১/২০২২ কাচঁপুর ইউধনয়দনর ধবধভন্ন জনবহুল স্িাদন কাচঁপুর জসানারগাঁ ২০০০ িাধববুর রির্ান, ০১৯২০৭৯৭৬৭৯ 

৮৪. ২৬/১১/২০২২ জজলা শিদরর গুরুত্বপূণ য স্িাদন নাধসক সের ৮০০০ জর্া: উজ্জল ধর্য়া, ০১৮৬৮৮০৪৪৭১ 

৮৫. ০৩/১২/২০২২ গাউধছয়া র্াদকযর্ ও এর আদশপাদশর এলাকা সমূদি ভুলতা রুপগঞ্জ ৪০০০ জর্া: িাসনা জিনা, ০১৭৩১৬৭৬০২৬ 

৮৬. ০৫/১২/২০২২ িদতপুর ইউধনয়দনর ধবধভন্ন জনবহুল স্িাদন িদতপুর আড়াইিাজার ৩০০০ জর্া: র্ািবুব রির্ান, ০১৯৯১৪৪৫৩১১ 

৮৭. ০৭/১২/২০২২ নাধসক ও িতুল্লা ইউধনয়দনর ধবধভন্ন জনবহুল স্িাদন নাধসক ও 

িতুল্লা 

সের ৮০০০ জর্া: র্ধনর জিাদসন, ০১৯৩৩৫০৮০৮১ 

৮৮. ০৮/১২/২০২২ নাধসক ও িতুল্লা ইউধনয়দনর ধবধভন্ন জনবহুল স্িাদন নাধসক ও 

িতুল্লা 

সের ১০,০০০ জর্া: ইয়াধসন, ০১৩১১৩০৫১৪৫ 

৮৯. ০৯/১২/২০২২ জজলা শিদরর ধবধভন্ন জনবহুল স্িাদন নাধসক সের ৫০০০ ধেলীপ রায়, ০১৮৮৭৪১৫১৪৬ 

৯০. ১০/১২/২০২২ ব্রাহ্মেী ইউধনয়দনর ধবধভন্ন জনবহুল স্িাদন ব্রাহ্মেী আড়াইিাজার ৩০০০ শুভঙ্কর েত্ত, ০১৯৩৭১৯৪১৭৫ 

৯১. ১১/১২/২০২২ পাগলা জরলদস্টশন এর আদশপাদশ এলাকা সমূদি কুতুবপুর সের ২০০০ জর্াবারক জিাদসন, ০১৭১৯১৮১৬৩৫ 



৯২. ১২/১২/২০২২ র্েনপুর বাসস্টযান্ড ও বাজার এলাকার আদশপাদশ র্েনপুর বন্দর ৩০০০ শার্ীর্ আিদর্ে, ০১৮১৯১৪৪৬২ 

৯৩. ১৩/১২/২০২২ নবীগঞ্জ জিরঘার্ ও বাজার এলাকার আদশপাদশ নাধসক বন্দর ৩০০০ র্ািবুব, ০১৭১০৪২৬২২৬ 

৯৪. ১৪/১২/২০২২ জজলা শিদরর ধবধভন্ন জনবহুল স্িাদন নাধসক সের ১০,০০০ জর্া: নজরুল ইসলার্, ০১৯৪৬৫৫০৮০৯ 

৯৫. ১৫/১২/২০২২ জজলা শিদরর ধবধভন্ন জনবহুল স্িাদন নাধসক সের ১২,০০০ জর্া: আকাশ, ০১৮২৪৫০৬৩৪৮ 

৯৬. ১৭/১২/২০২২ জজলা শিদরর ধবধভন্ন জনবহুল স্িাদন নাধসক সের ৮০০০ জর্া: জুদয়ল, ০১৬২১৯৭২৬২১ 

৯৭. ১৮/১২/২০২২ কাধশপুর ইউধনয়দনর নরধসাংপুর বাজার সি ধবধভন্ন জনবহুল স্িাদন কাধশপুর সের ৪০০০ জর্া: উজ্জল, ০১৮৩৮৭৮৮২৪৭ 

৯৮. ১৮/১২/২০২২ জালকুধড় জখলার র্াদঠর এর আদশপাদশর এলাকা সমূদি নাধসক সের ২০০০ জর্া: িধরে িাসান, ০১৯১১৫৫০২৬১ 

৯৯. ১৯/১২/২০২২ বিাবলী জিরীঘার্ ও খাজা র্াদকযর্ এর আদশপাদশর এলাকা সমূদি বিাবলী  সের ৫০০০ জর্া: সালািউধিন, ০১৭২৬১৮৮৩২৬৩ 

১০০. ২০/১২/২০২২ জজলা শিদরর ধবধভন্ন জনবহুল স্িাদন নাধসক সের ৪০০০ জর্া: সুজন, ০১৭৩৭১৩৮৮১৮ 

১০১. ২০/১২/২০২২ িতুল্লা ধি, আই, টি এর আদশপাদশ এলাকা সমূদি িতুল্লা সের ৩০০০ জর্া: িারুক, ০১৯৪৩৪২৫১৬০ 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    ২২.১২.২২ 

                                                                                                                                                                           (রীনা পারভীন) 

                                                                                                                                                                             তথ্য অধিসার (রু: ো:) 

                                                                                                                                                                            নারায়ণগঞ্জ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

জনসদচতনতামূলক চলধিত্র ও প্রার্াণ্যধচত্র প্রেশন/বাতাবহুল জিস্টুন জনবহুল স্থাদন স্থাপন 

 

ক্রধর্ক তাধরখ স্পদর্র নার্ ইউধনয়ন/জপৌর 

ওয়াি য 

উপদজলা/জপৌ

রসভা 

েশ যক/জরাতা কন্টাক্ট পার্রস যদনর নার্, পধরচয় ও 

জর্াবাইল নম্বর 

নারী পুরুষ ধশশু জর্ার্  

০১. ০৩/০৭/২২ কাইকারদর্ক িার্ জর্াগরাপাড়া জসানারগাঁ ৫০ ২০০ ১০০ ৩৫০ জনাব জর্া: সুলতান  ব্যবসায়ী 

জর্াবাইল-০১৯১০৪৭৩০০ 

০২. ০৪/০৭/২২ ধতনগাও বাজার বন্দর বন্দর ৫০ ৩০০ ১০০ ৪৫০ জনাব জর্া: আসলার্, ব্যবসায়ী 

জর্াবাইল-০১৮৬৩০৪৯৯৫৩ 

০৩. ০৬/০৭/২২ আরার্বাগ নাধসক সের ৫০ ২৫০ ১০০ ৪০০ জনাব জর্া: জর্াশাররি জিাদসন, 

ব্যবসায়ী 

 জর্াবা-০১৭৫৮৭০১০৭০ 

০৪. ১০/০৭/২২ চাষাড়া জকন্দ্রীয় শিীে ধর্নার নাধসক সের ১০০ ৩০০ ৫০ ৪৫০ জনাব জর্া: জসধলর্, ড্রাইভার জর্াবা-

০১৭৭০৭৫৪১৪৮ 

০৫. ১১/০৭/২২ ধসটি কদপ যাদরশন জর্ইন জগইর্ নাধসক সের ৫০ ১০০ ২০০ ৩৫০ জনাব জর্া: নজরুল ইসলার্ 

চাকুধর 

 জর্াবা-০১৭৪২১৪৫০৪৮৭ 

০৬. ১৭/০৭/২২ জনাওয়াপাড়া জার্োনী পল্লী তারাব রুপগঞ্জ ১০০ ১০০ ১০০ ৩০০ জনাব জর্া: জগালার্ জিাদসন  

ব্যবসায়ী  

জর্াবাইল-০১৮৯৯৪০৩৪৮১ 

০৭. ১৯/০৭/২২ র্ারুয়ােী বাজার ব্রাহ্মন্দী আড়াই 

িাজার 

৫০ ২০০ ১৫০ ৪০০ জনাব রাদসল জেওয়ান 

ব্যবসায়ী 

জর্াবাইল-০১৯১২৪১৩৭১১ 

০৮. ২০/০৭/২২ জজলা গণগ্রন্থাগার চত্বর নাধসক সের ৩০ ১০০ ৪০ ১৭০ জনাব রত্না সরকার 

সিকারী লাইদব্ররীয়ান 

জর্াবাইল-০১৮৪৩৮২৬১২৮ 

০৯. ২৫/০৭/২২ পঞ্চর্ীঘার্ বাজার সােীপুর জসানারগাঁ ১০০ ৩০০ ৫০ ৪৫০ জনাব আব্দুল লধতি খান চাকুরী,  

জর্াবা-০১৩৭২০০৩৭১৯ 

১০. ২৭/০৭/২২ মুছাপুর জপ্রর্তলা বাজার মুছাপুর বন্দর ৫০ ২০০ ১০০ ৩৫০ জনাব জর্া: শািজালাল 

জর্াবাইল-০১৮৪০৯৪১৯১৯ 

১১. ২৮/০৭/২২ কুধশয়ারা ভদ্রাসন সরকাধর প্রার্ধর্ক ধবোলয় বন্দর বন্দর ৫০ ৫০ ৩৫০ ৪৫০ জনাব ধশধরন আিার  

প্রিান ধশক্ষ্ক 

 জর্াবা-০১৫৫৭২২৬৯১৩০ 

১২. ০২/০৮/২২ ইসোইর সরকাধর প্রার্ধর্ক ধবোলয় িতুল্লা সের ২০ -- ২২৫ ২২৫ জনাব নাধছর্া জবগর্, সি ধশক্ষ্ক, 

জর্াবা-০১৬৮০৯০২৫০৪ 

১৩. ০২/০৮/২২ ইসোইর রাদবয়া জিাদসন উি ধবোলয় িতুল্লা সের ৫০ ১০ ২৪০ ৩০০ জনাব আবদুস জসাবিান ধসধনধয়র 

ধশক্ষ্ক, জর্াবাইল নাং- 

০১৭১৫৫২৩৭১৩ 

১৪. ০৩/০৮/২২ আলীগঞ্জ সরকারী প্রার্ধর্ক ধবোলয়  কুতুবপুর সের ২০ -- ২০০ ২২০ জনাব জর্ৌসুর্ী আিার, প্রিান 

ধশক্ষ্ক, জর্াবা ০১৯৪৯০৫৩৭৯৭ 



১৫. ০৩/০৮/২২ আলীগঞ্জ উি ধবোলয় কুতুবপুর সের ২০ ১০ ২২০ ২৫০ জনাব জরজাউল কধরর্ জর্াবা-

০১৭১২৪২৪৫৩৫ 

১৬. ০৪/০৮/২২ ৪২নাং আেশ য চাষাড়া সরকাধর প্রার্ধর্ক 

ধবোলয় 

নাধসক সের ২০ ১০ ২১০ ২৪০ জনাব চন্দ্র রানী, প্র: ধশক্ষ্ক 

জর্াবাইল-০১৭৪০৫৮১৪৯৭ 

১৭. ০৪/০৮/২২ ৪৩নাং আেশ য চাষাড়া সরকাধর প্রার্ধর্ক 

ধবোলয় 

নাধসক সের ২০ ১০ ২১০ ২৪০ জনাব জর্া: জধলরুর রির্ান, প্র: 

ধশক্ষ্ক জর্াবা-০১৯১২১৮২০৬০ 

১৮. ০৬/০৮/২২ িধরিরপাড়া সরকাধর প্রার্ধর্ক ধবোলয় এনাদয়তনগর সের ২০ ২০ ২১০ ২৫০ জনাব জয়নাল আদবেীন, সি: 

ধশক্ষ্ক, 

জর্াবাইল-০১৮১১২৩৬০৯৪ 

১৯. ০৬/০৮/২২ পঞ্চবটি বেভূধর্ এনাদয়তনগর সের ২০ ২০০ ৮০ ৩০০ জনাব আধর্নুল ইসলার্, চাকুরী 

জর্াবা-০১৮১৬৬৭৮০৮৩ 

২০. ০৭/০৮/২২ কুতুবাইল র্দিল সরকাধর প্রার্ধর্ক ধবোলয় িতুল্লা সের ৫০ ১০ ২৪০ ৩০০ জনাব র্ধরয়র্ খাতুন, প্রিান 

ধশক্ষ্ক, জর্াবা-০১৭২৬০১৬৬৯৫ 

২১. ০৭/০৮/২২ কর্র আলী উি ধবোলয় িতুল্লা সের ৫০ ১০ ২৯০ ৩৫০ জনাব জর্া: নুরুল ইসলার্, প্রিান 

ধশক্ষ্ক 

জর্াবাইল-০১৯২২৫৩২০০৯ 

২২. ০৮/০৮/২২ লার্াপাড়া সরকাধর প্রার্ধর্ক ধবোলয় িতুল্লা সের ২০ ১০ ২২০ ২৫০ জনাব আকধলর্া জবগর্, প্র: ধশক্ষ্ক 

জর্াবাইল-০১৬৭৪৫৯১৭৫৩ 

২৩. ০৮/০৮/২২ িাজীগঞ্জ সরকাধর প্রার্ধর্ক ধবোলয় িতুল্লা সের ১০ ১০ ২১০ ২৩০ জনাব আলঅউধিন খান, প্র: 

ধশক্ষ্ক, জর্াবা-০১৭১৫৯৮৪০৩৪ 

২৪. ১১/০৮/২২ খানপুর ভূধর্ অধিস চত্বর নাধসক সের ১০ ১০০ ৪০ ১৫০ জনাব বােল জিাদসন,চাকুরী 

জর্াবাইল ০১৭০৪১৩৫২৬৯ 

২৫. ১১/০৮/২২ বরিকল র্াঠ নাধসক সের -- ৬০ ৪০ ১০০ জনাব জর্া: আধশক, ব্যবসায়ী, 

জর্াবা-০১৯৬১১৭৮৫৩০ 

২৬. ১৪/০৮/২২ নগর ভবন জগইর্ নাধসক সের ১০ ১৪০ ৪০ ২০০ জনাব সুর্ন সািা, ব্যবসায়ী, জর্াবা: 

০-১৬১৮৭৪১৭১৬ 

২৭. ১৪/০৮/২২ জশখ রাদসল পাকয নাধসক সের ২০ ১০০ ৫৫ ১৭৫ শাধকল জিাদসন পর্চারী জর্াবা: 

০১৯৫৯৫৫৯১৬৯ 

২৮. ১৫/০৮/২২ নারায়ণগঞ্জ জকন্দ্রীয় শিীে ধর্নার নাধসক সের ৫০ ১৫০ ২০০ ৪০০ জনাব আধর্নুল ইসলার্, ব্যবসায়ী 

জর্াবাইল-০১৯৩৪৫৬৯৩০৯ 

২৯. ২৫/০৮/২২ কাদয়র্পুর বাজার িতুল্লা সের ৫০ ১০০ ২০০ ৩৫০ জনাব কাজল জেওয়ান, ধশল্পী 

জর্াবাইল-০১৯৭৭৩০৩৮০৯ 

৩০ ২৯/০৮/২২ জজলা র্ধিলা সাংস্থা অধিস নাধসক সের ১০০ ১০ ১০ ১২০ জনাব মুন্নী সািা 

জর্াবাইল-০১৬৮৬৬৮৫৬৫৪ 

৩১ ০৪/০৯/২২ শাধন্তনগর সরকাধর প্রার্ধর্ক ধবোলয় নাধসক বন্দর ৫০ -- ২০০ ২৫০ জনাব জর্া: জসাদলর্ান  ব্যবসায়ী 

জর্াবাইল-০১৯২৬৮৮৭১৮৯ 

৩২ ০৪/০৯/২২ র্েনগঞ্জ ওদয়লদিয়ার র্াঠ নাধসক বন্দর ৫০ ১০০ ২০০ ৩৫০ জনাব জর্া: বাচ্চু ধর্য়া, জর্াবা: 

০১৯১৭০৯৫২৭০ 



৩৩ ০৫/০৯/২২ খাংসারেী সরকাধর প্রার্ধর্ক ধবোলয়  ববদের বাজার জসানরগাঁ ৫০ -- ১৫০ ২০০ জনাব জর্া: আধজজুল িক প্র: 

ধশক্ষ্ক,জর্াবা-০১৮২১৮৭৭৫১ 

৩৪ ০৫/০৯/২২ আনন্দ বাজার ববদের বাজার জসানরগাঁ -- ২০০ ২০০ ৪০০ জনাব জর্া: ইধলয়াস উধিন 

জর্াবা-০১৭৯১৬৬২৩৯৫ 

৩৫ ০৮/০৯/২২ সাতগ্রার্ সরকাধর প্রার্ধর্ক ধবোলয় সাতগ্রার্ আড়াই 

িাজার 

১০ ১০ ২২০ ২৪০ জনাব র্ধরয়র্ আিার, জর্াবাইল-

০১৯৮৬০৪১৭৯৭ 

৩৬ ০৮/০৯/২২ বাধন্ট বাজার দুপ্তারা আড়াই 

িাজার 

৫০ ২০০ ৫০ ৩০০ জর্া: আধজজুল িক ব্যভসায়ী 

জর্াবাইল-০১৭২৬৩২৩৭৫৮ 

৩৭ ১৪/০৯/২২ জবপারীপাড়া সরকাধর প্রার্ধর্ক ধবোলয় নাধসক বন্দর ৪০ ৩০ ২০০ ২৭০ জনাব জজসধর্ন আিার সি: 

ধশক্ষ্ক জর্াবা-০১৬৭৬৮০২১০৬ 

৩৮ ১৪/০৯/২২ জসানাকান্দা সরকারী প্রার্ধর্ক ধবোলয় নাধসক বন্দর ২০ ১০ ১৯০ ২২০ জর্াোঃ র্াসুর্ ধবল্লাি ধশক্ষ্ক জর্াবা: 

০১৯২১২৩৮২৪৪ 

৩৯ ২২/০৯/২২ েলরেী সরকারী প্রার্ধর্ক ধবোলয় বারেী জসানারগাঁ ২০ ১৫ ২০০ ২৩৫ আদর্না আিার, প্র: ধশক্ষ্ক জর্াবা- 

০১৯৩২৮২৫৬৩৫ 

৪০ ২২/০৯/২২ র্ছলন্দপুর সরকাধর প্রার্ধর্ক ধবোলয় জগালাকান্দাইল জসানারগাঁ ২০ ১০ ১৮০ ২১০ নাধজর্ উধিন, প্রিান ধশক্ষ্ক, 

জর্াবা: ০১৭১৯৯৬৬৫২১ 

৪১ ২৪/০৯/২২ রূপগঞ্জ ইউধনয়ন পধরষে ধর্লনায়তন রূপগঞ্জ রূপগঞ্জ ১০০ ৫০ -- ১৫০ জর্া: িাধবব উল্লাি, সধচব 

জর্াবাোঃ ০১৭১৩৫৪৪৭৩৮ 

৪২ ২৮/০৯/২২ নারায়নগঞ্জ জকন্দ্রীয় শধিে ধর্নার প্রাঙ্গন নাধসক সের ৫০ ২৫০ ১০০ ৪০০ শাধিন আলর্, ব্যবসায়ী জর্াবা: 

০১৬৮৯০৯৬৭৮৯ 

 

৪৩. ০৩/১০/২২ উেয়েী সরকারী প্রা: ধবোলয় র্াঠ িাইজােী আড়াইিাজার ৫০ ২০০ ৫০ ৩০০ জনাব জর্া: ধরয়াজুল ইসলার্ 

জর্াবাইল-০১৮৫৩৬১৭২১৬ 

৪৪. ০৩/১০/২২ ইেবারেী বাজার ব্রাহ্মন্দী আড়াইিাজার ৩০ ১০০ ৭০ ২০০ জনাব জর্া: িরিাে 

জর্াবাইল- ০১৯২৩৭৭৮১২৯ 

৪৫. ০৪/১০/২২ বল্লভেী সরকারী প্রা: ধবোলয় র্াঠ িাইজােী আড়াইিাজার ২০০ ৫০ ১০০ ৩৫০ জর্া: জার্াল ধর্য়া 

জর্াবাইল-০১৯৬৭৩২১৪১৬ 

৪৬. ০৪/১০/২২ ধসাংিরেী বাজার িাইজােী আড়াইিাজার ২০ ২০০ ৫০ ২৭০ জর্া: আিজাল ধর্য়া 

জর্াবাইল- ০১৮৫৮১৪০১১০ 

৪৭. ০৬/১০/২২ ভুট্রপুর বর্তলা র্াঠ জসানারগাঁ 

জপৌরসভা 

জসানারগাঁ ৫০ ১০০ ৫০ ২০০ জর্া: ধরপন ধর্য়া 

জর্াবাইল-০১৯৬৬৮০৫৫৯ 

৪৮. ০৬/১০/২২ ববদের বাজার ববদের বাজার জসানারগাঁ ১০ ২৫০ ৪০ ৩০০ জনাব জর্া: সুলতান  ব্যবসায়ী 

জর্াবাইল-০১৯১০৪৭৩০০ 

৪৯. ১০/১০/২২ রুপসী সরকারী প্রা: ধবোলয় তারাব জপৌরসভা রুপগঞ্জ ৩০ ২০ ৩০০ ৩৫০ জনাব জর্া: আসলার্, ব্যবসায়ী 

জর্াবাইল-০১৮৬৩০৪৯৯৫৩ 

৫০. ১০/১০/২২ গন্ধব যপুর সরকারী প্রা: ধবোলয় তারাব জপৌরসভা রুপগঞ্জ ৩০ ২০ ১৫০ ২০০ জনাব জর্া: জর্াশাররি জিাদসন, 

ব্যবসায়ী 



জর্াবা-০১৭৫৮৭০১০৭০ 

৫১. ১৩/১০/২২ জগায়ালেী সরকারী প্রা: ধবোলয় জসানারগাঁ 

জপৌরসভা 

 জসানারগাঁ ১৫ ১৫ ১৫০ ১৮০ জনাব জর্া: জসধলর্, ড্রাইভার জর্াবা-

০১৭৭০৭৫৪১৪৮ 

৫২. ১৩/১০/২২ আের্পুর বাজার জসানারগাঁ 

জপৌরসভা 

জসানারগাঁ ৩০ ১২০ ১০০ ২৫০ জনাব জর্া: নজরুল ইসলার্ 

চাকুধর 

জর্াবা-০১৭৪২১৪৫০৪৮৭ 

৫৩. ১৫/১০/২২  াত্রামুড়া পাঠাগার চত্বর তারাব জপৌরসভা রুপগঞ্জ ৫০ ১৫০ ১০০ ৩০০ জনাব জর্া: জগালার্ জিাদসন  

ব্যবসায়ী 

জর্াবাইল-০১৮৯৯৪০৩৪৮১ 

৫৪. ১৫/১০/২২ মুড়াপাড়া মুড়াপাড়া মুড়াপাড়া ৫০ ১০০ ৫০ ২০০ জনাব রাদসল জেওয়ান 

ব্যবসায়ী 

জর্াবাইল-০১৯১২৪১৩৭১১ 

৫৫. ১৭/১০/২২ রাদসল পাকয নাধসক সের ৫০ ১৫০ ১০০ ৩০০ জনাব রত্না সরকার 

সিকারী লাইদব্ররীয়ান 

জর্াবাইল-০১৮৪৩৮২৬১২৮ 

 

 

 

 

৫৬. ১৮/১০/২২ জজলা প্রশাসদকর মূল জগদর্র রাস্তায় িতুল্লা সের ৫০ ২০০ ১০০ ৩৫০ জর্া: কার্রুজ্জার্ান,নাধজর 

জর্াবাইল-০১৮৪৩৮২৬১২৮ 

৫৭. ০১/১১/২২ নয়াপুর সরকারী প্রা: ধবোলয় র্াঠ সাধেপুর জসানারগাঁ ৫০ ১২০ ৮০ ২৫০ জর্া: জখাকন ধর্য়া 

জর্াবাইল-০১৭১৫৪৭৫৫৪৩ 

৫৮. ০২/১১/২২ কধব নজরুল সরকারী প্রা: ধবোলয় র্াঠ নাধসক বন্দর ৫০ ৫০ ২০০ ৩০০ সপ্না জবগর্, প্রিান ধশক্ষ্ক 

জর্াবাইল- ০১৯২৩৮২৬১৭২ 

৫৯. ০৫/১১/২২ কলাগাধছয়া সরকারী প্রা: ধবোলয় র্াঠ জগাপালেী 

জপৌরসভা 

আড়াইিাজার ৫০ ১০০ ৫০ ২০০ জর্া: জর্াতাদলব 

জর্াবাইল-০১৮৪৮২৩৯২৭৮ 

৬০. ০৬/১১/২২ িদতপুর সরকারী প্রা: ধবোলয় র্াঠ িদতপুর আড়াইিাজার ২০০ ২০ ৩০ ২৫০ সাধেয়া আির 

প্রিান ধশক্ষ্ক 

জর্াবা:-০১৯১৫১৬৫৯৪৯ 

৬১. ০৬/১১/২২ বগােী কান্দাপাড়া সরকারী প্রা: ধবোলয় র্াঠ িদতপুর আড়াইিাজার ১৫০ ২০ ৩০ ২০০ িাদতর্া িক 

প্রিান ধশক্ষ্ক 

জর্াবা:-০১৬৮৬৪৮৪৬৫৭ 

৬২. ১০/১১/২২ সাতগ্ররার্ নতুন বাজার সাতগ্রার্ আড়াইিাজার ৫০ ১৫০ ৫০ ২৫০ জবারিান,ব্যবসায়ী 

জর্াবা০১৯৪৩৪৪৪২৬০ 

 



৬৩. ১৫/১১/২২ র্ন্ডলপাড়া িায়ার সাধভ যস জস্টাশন  নাধসক সের  ১৫০ ৫০ ২০০ উপ-সিকারী পধরচালক, 

িায়ার সাধভ যস ও ধসধভল ধিদিন্স 

জর্াবা:-০২২২৪৪২৭৬২২ 

৬৪. ১৬/১১/২২ জকন্দ্রীয় শিীে ধর্নান নাধসক সের ১০০ ৩০০ ১০০ ৫০০ ধলর্ন, ধশল্পকলা একাদির্ী 

জর্াবা:-০১৭৩৬৩৬৫৬২২ 

৬৫. ২৪/১১/২২ কাধশপুর সরকারী প্রা: ধবোলয় কাধশপুর সের ১৬০ ২০ ২০ ২০০ আব্দুল আধজজ 

প্রিান ধশক্ষ্ক 

জর্া:-০১৯১৪৮৯১৯৭৪ 

৬৬. ২৪/১১/২২ জভালাইল সরকারী প্রা: ধবোলয় কাধশপুর সের ২০০ ৩০ ২০ ২৫০ র্দনায়ারা খাতুন 

প্রিান ধশক্ষ্ক 

জর্াবা:-০১৭১৬৮৩২৩২৬ 

 

 

 

৬৭. ০১/১২/২২ পাল্লা আলিাজ্জ নজরুল ইসলার্ বাবু সরকারী 

প্রা: ধবোলয় 

দুপ্তরা আড়াইিাজার ৫০ ১২০ ৮০ ২৫০ জর্া: রির্তউল্লা 

প্রিান ধশক্ষ্ক 

জর্াবা:-০১৯৬৪২৮৪৬৫০ 

৬৮. ০৩/১২/২২ গাউধছয়া র্াদকযর্ এর পাদশ ভুলতা রুপগঞ্জ ৮০ ১০০ ২০ ২০০ জর্া: জািাঙ্গীর আলর্ 

গাদর্ন্টস কর্ী 

জর্া:-০১৭৪১৬৪৮৯৬৮ 

৬৯. ০৪/১২/২২ দুপ্তারা সরকারী প্রা: ধবোলয় দুপ্তরা আড়াইিাজার ২২০ ১০ ২০ ২৫০ িাধসনা সুলতানা 

প্রিান ধশক্ষ্ক 

জর্াবা:-০১৯২০০৭৬০৭১ 

৭০. ০৪/১২/২২ নতুন বাধন্ট সরকারী প্রা: ধবোলয় দুপ্তরা আড়াইিাজার ১৮০ ১০ ১০ ২০০ আবুল কালার্ আজাে 

প্রিান ধশক্ষ্ক 

জর্াবা:-০১৭১১৩৮৯৩৮৪ 

৭১. ০৫/১২/২২ পধির্ সনর্ান্দী সরকারী প্রা: ধবোলয় সর্নােী জসানারগাঁ ২০০ ৫০ ৫০ ৩০০ জর্া: শািাজািান 

প্রিান ধশক্ষ্ক 

জর্াবা:-০১৯১৭২৭৪৮২৪ 

৭২. ০৯/১২/২২ জকন্দ্রীয় শিীে ধর্নার নাধসক সের ১০০ ৩০০ ১০০ ৫০০ আধরি,জজলা দুনীধত ের্ন 

অধিস,নারায়ণগঞ্জ 

জর্াবা:-০১৫২১৪৯৮৪৬৭ 

৭৩. ১১/১২/২২ পাগলা জরলদগদর্র পাদশ কুতুবপুর সের ৫০ ২০০ ১০০ ৩৫০ সুধনল 

জোকানোর 

জর্া:-০১৯৬৭৩৬৯৭২৪ 

৭৪. ১২/১২/২২ র্েনপুর পুধলশ বক্স সাংলগ্ন র্েনপুর বন্দর ২০ ২০০ ১৮০ ৪০০ শধিকুল ইসলার্ 

রধর্ক 

জর্াবা:-০১৩০৪৭০০১১৩ 



৭৫. ১৩/১২/২২ নবীগঞ্জ বাজার নাধসক বন্দর ৩০ ২০০ ৭০ ৩০০ আ: িাই 

ব্যবসায়ী 

জর্াবা:-০১৭৩০০০২৩১৩ 

৭৬. ১৪/১২/২২ নগর ভবদনর জগইর্র সার্দন নাধসক সের ৫০ ২০০ ১০০ ৩৫০ জর্া: র্াদলক, ব্যবসায়ী 

জর্াবা: ০১৭০০৩৮৭৯০ 

৭৭. ১৫/১২/২২ পঞ্চবটি বধ্যভূধর্ িতল্লা  সের ১০ ২৫০ ৪০ ৩০০ জর্া: কার্রুল িক, ভূধর্ সিকারী 

কর্ যকতযা 

জর্াবা: ০১৮১৯১২০০৬৫ 

৭৮. ১৬/১২/২২ র্াউন িল চাষাড়া নাধসক সের ১০০ ২০০ ২০০ ৫০০ জািাঙ্গীর জিাদসন, সাাংবাধেক 

জর্াবা: ০১৬৭১০৬৬০৫৪ 

 

৭৯. ১৮/১২/২২ জালকুধড় জখলার  র্াঠ নাধসক সের ৫০ ১৫০ ১০০ ৩০০ িাধববুর রির্ান, ব্যবসায়ী  

জর্াবা: ০১৮৮৭৫৭৬০৬৬ 

 

 

৮০. ২০/১২/২২ িতুল্লা ধি.আই. টি র্াঠ িতুল্লা সের ৫০ ২০০ ১৫০ ৪০০ রাজন ধশকোর, ব্যবসায়ী 

জর্াবা: ০১৭১২৯৭৬৭৯০ 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ২২.১২.২২ 

                                                                                                                                                                           (রীনা পারভীন) 

                                                                                                                                                                           তথ্য অধিসার (রু: ো:) 

                                                                                                                                                                            নারায়ণগঞ্জ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



১.৩ মুধজবষ য ওসরকাদরর উন্নয়ন কা ক্রদর্র ওপর আদলাচনা সভা/র্তধবধনর্য় সভা/কর্শালা, র্ধিলা সর্াদবশ ও ধশশু জর্লা/সর্াদবশ আদয়াজন/ভাচুয়াল সভা আদয়াজন/ধপধসধভ ধিসদে জবাি য স্থাপন।                                                                         

ক্রধর্ক তাধরখ স্পদর্র নার্ ইউধনয়ন 

/জপৌর ওয়াি য 

উপদজলা/

জপৌরসভা 

েশ যক/জরাতা কন্টাক্ট পার্রস যদনর নার্, পধরচয় ও 

জর্াবাইল নম্বর 

নারী পুরুষ ধশশু জর্ার্  

০১ ০৩/০৮/২২ আলীগঞ্জ সরকাধর প্রার্ধর্ক ধবোলয় কুতুবপুর সের ৮০ -- -- ৮০ জনাব জািানার খানর্ 

উপদজলা ধশক্ষ্া অধিসার, সের, 

নারায়ণগঞ্জ। 

জর্াবাইল ০১৭১৬২৫০০৯৫ 

০২ ২৯/০৮/২২ জাতীয় র্ধিলা সাংস্থা কা যালয় 

ধর্লনায়তন, নারায়ণগঞ্জ জজলা 

নাধসক সের ১০০ -- -- ১০০ জনাব জর্া: র্ািবুবুল আলর্ 

জজলা র্ধিলা ধবষয়ক কর্ যকতযা 

নারায়ণগঞ্জ। 

জর্াবাইল ০১৭২০৬৯৫২২৫ 

০৩ ২৪/০৯/২২ রূপগঞ্জ ইউধনয়ন পধরষে ধর্লনায়তন রূপগঞ্জ রূপগঞ্জ ১০০ -- -- ১০০ জনাব জর্া: র্ধিউধিন 

উপপধরচালক 

ইসলাধর্ক িাউদন্ডশন, নারায়ণগঞ্জ।   

জর্াবা-০১৭১১৩৬৭৪৫৮ 

০৪. ০২/১১/২২ কধব নজরুল সবকারী প্রার্ধর্ক ধবোলয় 

প্রঙ্গদণ 

নাধসক বন্দর ১০০ -- -- ১০০ জনাব ছাধলর্া জিাদসন, ভাইস জচয়ারম্যান, 

উপদজলা পধরষে, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ। 

জর্াবাইল ০১৭১৬২৫০০৯৫ 

০৫. ০৮/১১/২২ ভট্রপুর র্দিল সরকারী প্রার্ধর্ক ধবোলয় জসানারগাঁ 

জপৌরসভা 

জসানারগাঁ ১০০ -- -- ১০০ জনাব ধব. আর ধবলধকস, প্রিান ধশক্ষ্ক, 

ভট্রপুর র্দিল সরকারী প্রা: ধবোলয় , 

নারায়ণগঞ্জ। 

জর্াবাইল ০১৭১৫০১০০৩৭ 

০৬. ০৮/১২/২২ সাইনদবাি য (নারায়ণগঞ্জ ধলাংক জরাি) 

(ধপধভধস ধবল জবাি য) 

কুতুবপুর সের -- -- -- -- জর্া: জরজাউল 

জর্াবাইল ০১৬৮৮১৬৬৭৪৭ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ২২.১২.২২ 

                                                                                                                                                                                                     (রীনা পারভীন) 

                                                                                                                                                                        তথ্য অধিসার (রু: ো:) 

                                                                                                                                                                     নারায়ণগঞ্জ। 

 

 

 

 

 

 

 



‘এদসা মুধিযুদের গল্প শুধন’্অনুষ্ঠান আদয়াজন/বঙ্গবন্ধুর ওপর অনলাইন ধচত্রাাংকন প্রধতদ াধগতা আদয়াজন 

 

ক্রধর্ক তাধরখ স্পদর্র নার্ ইউধনয়ন 

/জপৌর ওয়াি য 

উপদজলা/

জপৌরসভা 

েশ যক/জরাতা কন্টাক্ট পার্রস যদনর নার্, পধরচয় ও 

জর্াবাইল নম্বর 

নারী পুরুষ ধশশু জর্ার্  

১. ০২/১১/২২ ঢাদকশ্বরী ধর্লস স্বুল এন্ড কদলজ 

 

 

নাধসক বন্দর -- -- ২০০ ২০০ জনাব জর্া: শধরফুল ইসলার্, 

জজলা ধশক্ষ্া অধিসার, 

নারায়ণগঞ্জ। 

জর্াবাইল : ০১৯১১৫২৪৭২৭ 

২. ১০/১১/২২ িাজী পাদন্দ আলী উি ধবোলয় কুতুবপুর সের -- -- ২০০ ২০০ বীর মুধিদ াো এযাি. নুরুল 

হুো, সাদবক কর্ান্ডার, জজলা 

মুধিদ াো কর্ান্ডার 

জর্াবাইল: ০১৭১৫১০৯১৭৫ 
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উঠান ববঠক/উমু্মি ববঠক আদয়াজন 

 

ক্রধর্ক তাধরখ স্পদর্র নার্ ইউধনয়ন/জপৌর 

ওয়াি য 

উপদজলা/

জপৌরসভা 

েশ যক/জরাতা কন্টাক্ট পার্রস যদনর নার্, পধরচয় ও 

জর্াবাইল নম্বর 

নারী পুরুষ ধশশু জর্ার্  

০১. ১০/০৮/২২ জেউলী জচৌরাপাড়া র্রহুর্ আব্দুল 

আধজজ জর্ম্বাদরর বাড়ীর উঠান 

নাধসক বন্দর ৪০ ১০ ১০ ৬০ জনাব জর্া: আতাউর রির্ান 

জজলা সাংবাে প্রধতসনধি 

ধবটিধভ, নারায়ণগঞ্জ।  

জর্াবাইল-০১৭১১০৬৭৪৭১ 

০২. ১৭/০৮/২২ েধক্ষ্ণ র্াসোইর র্ীর আব্দুল আউয়াল 

জর্ম্বাদরর বাড়ীর উঠান 

এনাদয়তনগর সের ১০ ৩০ ১০ ৫০ জনাব জর্ািাম্মে র্ামুন 

উপপধরচালক 

 র্ােকদ্রব্য ধনয়ন্ত্রণ অধিেপ্তর 

নারায়ণগঞ্জ। 

০১৬৭৩৯৬৯০০৯ 

০৩. ২২/০৯/২২ র্ছলন্দপুর সরকাধর প্রার্ধর্ক 

ধবোলয় 

বারেী জসানারগাঁ ৪০ ১০ ১০ ৬০ জনাব এস. এর্. নাধজর্উধিন 

প্রিান ধশক্ষ্ক 

জর্াবাইল-০১৭১৯৯৬৬৫২১ 

০৪. ২০/১০/২২ বাধলগাঁও জখাদেজা জর্ম্বাদরর বাড়ীর 

উঠান 

মুছাপুর বন্দর ৪৫ ০৫ ১০ ৬০ জনাব জখাদেজা পারভীন, প্যাদনল 

জচয়ারম্যান মুছাপুর, ইউধপ, বন্দর, 

নারায়ণগঞ্জ। 

জর্াবাইল-০১৮১৮৯৯০৮৬৭ 

০৫. ২২/১০/২২ ঘাড়দর্াড়া স্বপন ধর্য়ার বাড়ীর উঠান কলাগাধছয়া বন্দর ৪৫ ০৫ ১০ ৬০ জনাব আধরি জচৌধুরী, কধর্উধনটি 

জিলর্ জকয়ার জপ্রাভাইিার, চূনাভূড়া 

কধর্উধনটি ধিধনক, বন্দর, 

নারায়ণগঞ্জ। 

জর্াবাইল-০১৯৬২৫৭৬১৭৮। 

০৬. ০৯/১১/২২ রুপগঞ্জ চান ধর্য়ার বাধড়র উঠাদন রুপগঞ্জ রুপগঞ্জ ৪৫ ০৫ ১০ ৬০ জনাব জািানারা ইউধপ সেস্য 

৭,৮,৯ নাং ওয়যাি, রুপগঞ্জ ইউধপ, 

রুপগঞ্জ 

জর্াবাইল-০১৯৩৩৫০৭৭৮৬ 

 

 

 

 

 

 

 



০৭. ১৩/১১/২২ জগালাকান্দাইল জসািরাব জিাদসদনর 

বাধড়র উঠাদন 

জগালাকান্দাইল রুপগঞ্জ ৪৫ ০৫ ১০ ৬০              জনাব জরখা আিার, ইউধপ সেস্য, 

সাংরধক্ষ্ত ১,২,৩ নাং ওয়যাি, 

জগালাকান্দাইল ইউধপ 

জর্াবাইল-০১৭৭১০২৫৩৭৩ 

০৮. ০১/১২/২২ োউেপুর ইউধনয়দনর জবলেী 

ইসলাধর্য়া িাধ ল র্ােরাসা 

োউেপুর রুপগঞ্জ ৪৫ ০৫ ১০ ৬০              জনাবা আদলয়া জবগর্, ইউধপ 

সেস্য, োউেপুর ইউধনয়ন 

জর্াবাইল- ০১৮৮৩৫৪০৪৫৪ 

০৯. ০৩/১২/২২ সাতগ্রার্ ইউধনয়দনর কপাধলয়ারদর্ক 

মুলুনচাঁন িাজীর বাধড় 

সাতগ্রার্ আড়াইিাজা

র 

৪৫ ০৫ ১০ ৬০              জনাব রওশন আরা, ইউধপ সেস্য, 

সাতগ্রার্ ইউধনয়ন 

জর্াবাইল- ০১৭২৫২৫৫৯৬৮ 
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আর্ যসার্াধজক ধবধভন্ন ধবষদয় উদ্বুেকরণ সাংগীতানুষ্ঠান আদয়াজন/জরকি যকৃত ঐরুপ সাংগীত প্রচার 

 

ক্রধর্ক তাধরখ স্পদর্র নার্ ইউধনয়ন/জপৌর 

ওয়াি য 

উপদজলা/ 

জপৌরসভা 

েশ যক/জরাতা কন্টাক্ট পার্রস যদনর নার্, পধরচয় ও 

জর্াবাইল নম্বর 

নারী পুরুষ ধশশু জর্ার্  

০১. ২২/০৮/২২ ধচর্াগাাং জরাি বাসস্টযান্ড নাধসক  সের ১১০ ১৫০ ৪০ ৩০০ জর্াোঃ আধর্র জিাদসন 

 ০১৯০৪৬৬৮৩৭ 

০২. ২৩/০৮/২২  াত্রামুড়া বাসস্টযান্ড বাজার তারাব রূপগঞ্জ ১২০ ২০০ ৩০ ৩৫০ জর্া: র্ািমুদুল িাসান 

০১৮৩১৫৫১২৬৩ 

০৩. ২০/০৯/২২ র্েনপুর বাসস্টযান্ড র্েনপুর বন্দর ১০০ ২৫০ ৫০ ৪০০ িাধর্দুল 

০‘১৯৩৬০৬০৭৩২০ 

০৪. ২১/০৯/২২ কাঁচপুর ঋধষপধি কাঁচপুর জসানারগাঁ ৮০ ২৭০ ৫০ ৪০০ র্ািব োস 

 ০১৯১৩৪২৭০৩৫ 

০৫. ২২/১০/২২ ইেবারেী বাজার ব্রাহ্মন্দী আড়াইিাজার ১০০ ২০০ ২০ ৩২০ আবুল খাদয়র, ০১৬৮৭৩৭৬৬৫৫ 

০৬. ২২/১০/২২ নয়াপুর বাজার সাধেপুর জসানারগাঁ ১০০ ২৫০ ৫০ ৪০০ সধজব ধর্য়া, ০১৯২৪৩৯১৪৩৮ 

০৭. ২৬/১০/২২ র্েনপুর বাসস্টযান্ড িার্গড় বন্দর ১২০ ২৩০ ৪০ ৩৯০ বাবুল সরোর. ০১৭৯৪৭০৫২৭৮ 

০৮. ০৩/১১/২২ গাউধছয়া র্াদকযর্ ভুলতা রুপগঞ্জ ১৫০ ৩০০ ৫০ ৫০০ হুর্ার্ায়ুন কধবর, ০১৯১৫৯৩৪২৮০ 

০৯. ০৩/১১/২২ সাইফুর জচৌধুরী র্াদকযর্ জার্পুর জসানারগাঁ ৮০ ১৫০ ২০ ২৫০ জধির উধিন. ০১৭৪৫৬৩৩৫৯৫ 

১০. ০৫/১১/২২ তালতলা বাজার জার্পুর জসানারগাঁ ১২০ ২০০ ৩০ ৩৫০ শাধর্র্ ধর্য়া, ০১৩১৬৩১৭৮৮৪ 

১১. ০৫/১১/২২ কের্রসুল একরার্পুর বাজার নাধসক বন্দর ১৫০ ২৫০ ৫০ ৪৫০ জনওয়াজ আলী, ০১৯১২৫৪৮১১৭ 

১২. ১৮/১২/২২ নরধসাংপুর বাজার কাধশপুর সের ১০ ২০০ ৩০ ২৪০ জর্া: িারুক, ০১৮৬৬৬৭২৩৮৩ 

১৩. ১৯/১২/২২ বিাবধল জিরঘার্ বিাবলী সের ১০ ১৫০ ২০ ১৮০ জর্া: সালািউধিন, 

০১৭২৬১৮৮৩২৬৩ 

১৪. ১৯/১২/২২ বিাবধল খাজা  র্াদকযর্ বিাবলী সের ২০ ১৫০ ৩০ ২০০ জর্া: ধবল্লাল, ০১৭৪১৫৮৯৭০০ 
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ধপএই কভাদরজ 

 

ক্রধর্ক তাধরখ  ধপএই কভাদরজ প্রোদনর স্থান কী কাদজ ধপএই কভাদরজ প্রোন করা িয় চাধিো প্রোনকারী প্রধতষ্ঠাদনর নার্ 

ধনজ েপ্তর অন্য েপ্তর 

০১. ০৩/০৭/২২ র্র্তাজ োজার ধনদচ রাস্তায় দুনীধত ের্ন কধর্শদনর সর্ধিত কা যালয় উদদ্বািনী 

অনুষ্ঠান 

-- দুেক  

০২. ০৭/০৭/২২ নারায়ণগঞ্জ শির এলাকায়  ধবদুযৎ সারদয় আদলাকসজ্জা না করা সাংক্রান্ত পর্ 

প্রচারর 

-- জজলা প্রশাসন 

০৩. ০৮/০৭/২২ ধসটি কদপ যাদরশন এলাকায় স্বাস্থযধব জর্দন ঈদুল আ িার নার্াজ আোদয়র প্রচার -- জজলা প্রশাসন 

০৪. ০৮/০৭/২২ ধসটি কদপ যাদরশন এলাকায় স্বাস্থযধব জর্দন ঈদুল আ িার নার্াজ আোদয়র প্রচার -- জজলা প্রশাসন 

০৫. ০৯/০৭/২২ ধসটি কদপ যাদরশন এলাকায় পধবত্র ঈদুল আ িার জার্াদতর সর্য়সূধচ প্রচার -- জজলা প্রশাসন 

০৬. ০৯/০৭/২২ ধসটি কদপ যাদরশন এলাকায় পধবত্র ঈদুল আ িার জার্াদতর সর্য়সূধচ প্রচার -- জজলা প্রশাসন 

০৭. ০৯/০৭/২২ জকন্দ্রীয় ঈেগাি র্াঠ জার্তলা পধবত্র ঈদুল আ িার জার্াদত -- জজলা প্রশাসন 

০৮. ২১/০৭/২২ জজলা প্রশাসদকর কা যালয় প্রাঙ্গদন ধবশ্ব জনসাংখ্যা ধেবস ২০২২ উপলদক্ষ্য বণ যাঢয রয্ালী -- জজলা প্রশাসন 

০৯. ২৪/০৭/২২ সাধকযর্ িাউস বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পেক উপলদক্ষ্ সাংবি যনা অনুষ্ঠান -- জজলা প্রশাসন 

১০. ০৫/০৮/২২ জজলা প্রশাসদকর কা যালয় প্রাঙ্গদন জশখ কার্াদলর ৭৩ তর্ জন্মবাধষ যকী পুস্পস্তবক 

অনুষ্ঠাদন 

-- জজলা প্রশাসন 

১১. ০৮/০৮/২২ জজলা প্রশাসদকর কা যালয় প্রাঙ্গদন বঙ্গর্াতা িধজলাতুনদনছা মুধজদবর ৯২ তর্ 

জন্মবাধষ যকী পুস্পস্তবক অনুষ্ঠাদন 

-- জজলা প্রশাসন 

১২. ১০/০৮/২২ জেউধল জচৌরা পাড়া উন্মুি ববঠক অনুষ্ঠাদন ধনজ  

১৩. ১১/০৮/২২ না:গঞ্জ কাদলক্টদরর্ ধপ্রপাদরর্রী স্কুল জাতীয় জশাক ধেবদসর উপলদক্ষ্ িার্-নাত 

প্রধতদ াধগতায় 

-- জজলা প্রশাসন 

১৪. ১১/০৮/২২ না:গঞ্জ কাদলক্টদরর্ ধপ্রপাদরর্রী স্কুল জাতীয় জশাক ধেবদসর উপলদক্ষ্ আবৃধত্ত প্রধতদ াধগতায় -- জজলা প্রশাসন 

১৫. ১২/০৮/২২ জজলা ধশল্পকলা একাদির্ী জাতীয় জশাক ধেবদসর উপলদক্ষ্ আবৃধত্ত প্রধতদ াধগতায় -- জজলা ধশল্পকলা একাদির্ী 

১৬. ১২/০৮/২২ যুব উন্নয়ন িল রুর্, জালকুধড় আন্তযজাধতক যুব ধেবস ২২ উে াপন উপলদক্ষ্ 

আদলাচনা সভায় 

-- যুব উন্নয়ন অধিেপ্তর 

১৭. ১৪/০৮/২২ জজলা জজ আোলত িল রুর্ জাতীয় জশাক ধেবদসর উপলদক্ষ্   প্রস্তুধতমূলক  

আদলাচনা সভায় 

-- জজলা জজ আোলত 

১৮. ১৪/০৮/২২ জজলা প্রশাসদকর কা যালয় প্রাঙ্গদন জনপ্রশাসন র্ন্ত্রণালয় ধসধন: সধচক কর্তযক বঙ্গবন্ধু 

মুরয্াধল উদদ্বািন অনুষ্ঠাদন 

-- জজলা প্রশাসন 

 

 

১৯. ১৫/০৮/২২ জজলা প্রশাসদকর কা যালয় প্রাঙ্গদন জাতীয় জশাক ধেবদসর উপলদক্ষ্ বঙ্গবন্ধু প্রধতকৃধতদত 

পুস্পর্াল্য অপ যণ অনুষ্ঠাদন 

-- জজলা প্রশাসন 

 

২০. ১৫/০৮/২২ জজলা আোলত সদর্ম্লন কক্ষ্ জাতীয় জশাক ধেবদসর উপলদক্ষ্ আদলাচনা সভায় -- জজলা জজ আোলত 

২১. ১৭/০৮/২২ র্াসোইর উন্মুি ববঠক অনুষ্ঠাদন ধনজ -- 

২২. ১৭/০৮/২২ ইসোইর সর: প্রার্: ধবোলয় ধভধিও কদলর র্াধ্যদর্ উন্মুি ববঠক অনুষ্ঠাদন ধনজ -- 

২৩. ২৫/০৮/২২ জজলা প্রশাসদকর সদম্মলন কক্ষ্ বাধষ যক জগাপনীয় অনুদবেন ধবষয়ক প্রধশক্ষ্ণ -- জজলা প্রশাসন 

 



২৪. ২৮/০৮/২২ জজলা ধনব যাচর অধিস িলরুর্ উপদজলা ধরদস যাস টিদর্র প্রধশক্ষ্ন অনুষ্ঠার -- জজলা প্রশাসন 

২৫. ২৯/০৮/২২ জাতীয় র্ধিলা সাংস্থার ধর্লনায়তন র্ধিলা সর্াদবশ অনুষ্ঠাদর ধনজ -- 

২৬. ৩০/০৮/২২ ধব.আর.টি.এ িলরুর্ েক্ষ্তা ও সদচতনতা ধবষয়ক প্রধশক্ষ্ণ অনুষ্ঠান -- ধবআরটিএ 

২৭. ৩০/০৮/২২ না:গঞ্জ কদলজ িলরুর্ র্ােক ধবদরািী সদচতনতামূলক আদলাচনা সভায় -- র্ােক দ্রব্য ধনয়ন্ত্রন অধিস 

২৮. ৩০/০৮/২২ সাধকযর্ িাউস িলরুর্ নারীর স্বাস্থয সদচতনতা ধবষয়ক জসর্ধনার -- সাধকযর্ িাউস 

২৯. ০৭/০৯/২২ জকন্দ্রীয় কারাগার র্াঠ কারাবন্দীদের র্ােকধবদরািী সদচতনতামূলক সভা -- র্ােক দ্রব্য ধনয়ন্ত্রন অধিস 

৩০.  ১৪/০৯/২২ ওসর্ানী জপৌর জস্টধিয়ার্ র্াঠ ৪৯ তর্ জাতীয় স্কুল, র্ােরাসা ও কাধরগধর ধশক্ষ্া 

গ্রীষ্মকালীন জখলাধুলা প্রধতদ াধগতা 

-- জজলা ধশক্ষ্া অধিস 

৩১. ১৯/০৯/২২ ওসর্ানী জপৌর জস্টধিয়ার্ র্াঠ বঙ্গবন্ধু জগাল্ডকাপ প্রার্ধর্ক ধবোলয় ফুর্বল 

প্রধতদ াধগতার উদদ্বািনী জখলায়- 

-- জজলা প্রার্ধর্ক ধশক্ষ্া অধিস 

৩২. ২০/০৯/২২ ওসর্ানী জপৌর জস্টধিয়ার্ র্াঠ বঙ্গবন্ধু জগাল্ডকাপ প্রার্ধর্ক ধবোলয় ফুর্বল 

প্রধতদ াধগতয় িাইনাল জখলায়- 

-- জজলা প্রার্ধর্ক ধশক্ষ্া অধিস 

৩৩. ২০/০৯/২২ র্েনপুর বাসস্টযান্ড  সাংগীতানুষ্ঠান অনুষ্ঠাদন ধনজ -- 

৩৪. ২১/০৯/২২ কাঁচপুর ঋধষপধি   সাংগীতানুষ্ঠান অনুষ্ঠাদন ধনজ -- 

৩৫. ২২/০৯/২২ র্ছলন্দুপর ও েলরেী সর: প্রার্: 

ধবোলয় 

উন্মুি ববঠক ও ধভধও কদলর র্াধ্যদর্ উন্মুি ববঠক ধনজ -- 

৩৬. ২৪/০৯/২২ রূপগঞ্জ ইউধনয়ন পধরষে র্ধিলা সর্াদবশ ধনজ -- 

৩৭. ২৭/০৯/২২ শির এলাকায় আন্তযজাধতক তথ্য অধিকার ধেবদসর সড়ক প্রচার ধনজ -- 

৩৮. ২৮/০৯/২২ জজলা প্রশাসদকর কা যালয় প্রাঙ্গদন আন্তযজাধতক তথ্য অধিকার ধেবদসর রয্ালীদত -- জজলা প্রশাসন 

 ৩৯. ১৩/১০/২২ জজলা প্রশাসদকর কা যালয় প্রাঙ্গদন আন্তজযাধতক দুদ যাগ প্রশর্ন ধেবস ২০২২ উে াপন 

উপলদক্ষ্ রয্াধলদত 

-- জজলা ত্রান ও পুনবাস যন 

৪০. ১৮/১০/২২ জজলা প্রশাসদকর কা যালয় প্রাঙ্গদন জশখ রাদসল ধেবস ২০২২ উে াপন উপলদক্ষ্ পুস্প 

অপ যণ অনুষ্ঠাদন 

-- জজলা প্রশাসন 

৪১. ১৮/১০/২২ জলধিস িাব ও জজলা র্ধিলা ক্রীড়া 

সাংস্িা 

জশখ রাদসল ধেবস উপলদক্ষ্ আদলাচনা  সভা ও জোয়া 

র্ািধিদল 

-- জলধিস িাব ও জজলা র্ধিলা 

ক্রীড়া  সাংস্িা 

৪২. ২০/১০/২২ বাধলগাও মুছাপুর উন্মুি ববঠক অনুষ্ঠাদন ধনজ েপ্তর  

৪৩. ২২/১০/২২ জজলা প্রশাসদকর কা যালয় প্রাঙ্গদন জাতীয় ধনরাপে সড়ক ধেবস ২০২২ উপলদক্ষ্য বণ যাঢয 

রয্ালীদত 

-- ধবআরটিএ, নারায়ণগঞ্জ। 

৪৪. ২২/১০/২২ ঘাড়দর্াড়া উন্মুি ববঠক অনুষ্ঠাদন ধনজ েপ্তর  

৪৫. ২৭/১০/২২ জকন্দ্রীয় শিীে ধর্নার ধশক্ষ্ক ধেবস ২০২২ উে াপন উপলদক্ষ্ আদলাচনা 

সভায় 

-- জজলা ধশক্ষ্া অধিস, 

নারায়ণগঞ্জ 

৪৬. ২৭/১০/২২ সাধকযর্ িাউস উপপধরচালক স্িানীয় সরকার ধবভাগ, নারায়ণগঞ্জ ও 

জসানারগাঁও উপদজলা ধনব যািী কর্ যকতযাদের ধবোয় 

অনুষ্ঠাদন 

-- জজলা প্রশাসন 

৪৭. ২৯/১০/২২ ধিক্রীরচর উন্মুি ববঠক অনুষ্ঠাদন ধনজ েপ্তর -- 



৪৮. ০১/১১/২২ জালকুধড় যুব উন্নয়ন িল রুদর্ জাতীয় যুব ধেবস ২০২২ উে াপন উপলদক্ষ্ আদলাচনা 

সভায় 

-- যুব উন্নয়ন অধিেপ্তর 

নারায়ণগঞ্জ। 

৪৯. ০২/১১/২২ ঢাদকশ্বরী উি ধবোলয় এদসা মুধিদের গল্প শুধন অনুষ্ঠাদন ধনজ েপ্তর -- 

৫০. ০২/১১/২২ কধব নজরুল ইসলার্ সরকাধর প্রার্ধর্ক 

ধবোলয় 

র্ধিলা সর্াদবশ ধনজ েপ্তর -- 

৫১. ০৩/১১/২২ গাউধছয়া বাজার ও সাইফুর জচৌধুরী 

র্াদকযর্ 

এধপএ ‘র আওতায় সাংগীতানুষ্ঠান ধনজ েপ্তর -- 

৫২. ০৪/১১/২২ সাধকযর্ িাউস জাতীয় সাংধবিান ধেবস উপলদক্ষ্ জাতীয় পতাকা 

উদত্তালন অনুষ্ঠাদন 

-- জজলা প্রশাসন 

৫৩. ০৪/১১/২২ জজলা প্রশাসদকর কা যালয় প্রাঙ্গদন জাতীয় সাংধবিান ধেবস উপলদক্ষ্ র্াননীয় পার্ ও বস্ত্র 

র্ন্ত্রী র্দিােয়দক পুষ্পস্তপক অপ যন অনুষ্ঠাদন 

-- জজলা প্রশাসন 

৫৪. ০৪/১১/২২ জজলা প্রশাসদকর কা যালয় প্রাঙ্গদন জাতীয় সাংধবিান ধেবস উপলদক্ষ্ আদলাচনা অনুষ্ঠাদন -- জজলা প্রশাসন 

৫৫. ০৫/১১/২২ তালতলা বাজার এধপএ ‘র আওতায় সাংগীতানুষ্ঠাদন ধনজ েপ্তর -- 

৫৬. ০৫/১১/২২ কের্ রসূল ও একরার্পুর এধপএ ‘র আওতায় সাংগীতানুষ্ঠাদন ধনজ েপ্তর -- 

৫৭. ১৩/১১/২২ র্ািনা উন্মুি ববঠক অনুষ্ঠাদন ধনজ েপ্তর  -- 

৫৮. ১৫/১১/২২ র্ন্ডল পাড়াস্ত িায়ার জস্টাশন িায়ার সাধভ যস ও ধসধভল ধিদিন্স সপ্তাি ২০২২ 

উে াপন উপলদক্ষ্ অনুষ্ঠাদন 

-- িায়ার সাধভ যস ও ধসধভল 

ধিদিন্স  

 

৫৯. ১৬/১১/২২ জকন্দীয় শিীে ধর্নার জজলা প্রশাসন কর্তযক আদয়াধজত মুধিযুো ধভধিক 

চলধিত্র প্রেশ যনী অনুষ্ঠাদন 

-- জজলা প্রশাসন 

 

৬০. ২৮/১১/২২ ৫ নাং ঘার্ বর্তলা বাউল সাংগীতানুষ্ঠাদন -- জজলা ধশল্পকলা একাদির্ী 

৬১. ০১/১২/২২ জবলেী উন্মুি ববঠক অনুষ্ঠাদন ধনজ েপ্তর -- 

৬২. ০৩/১২/২২ জজলা প্রশাসদকর সদম্মলন কক্ষ্ আন্তজযাধতক প্রধতবন্ধী ধেবস এবাং জাতীয় প্রধতবন্ধী 

ধেবস উপলদক্ষ্ আদলাচনায়    

-- জজলা সর্াজদসবা কা যালয়, 

নারায়ণগঞ্জ 

৬৩. ০৩/১২/২২ কপাধলয়ারদর্ক উন্মুি ববঠক ধনজ েপ্তর -- 

৬৪. ০৫/১২/২২ পধির্ সনর্ান্দী সর: প্রার্: ধবোলয় র্ধিলা সর্াদবশ ধনজ েপ্তর -- 

৬৫. ০৭/১২/২২ জচঙ্গাইন, কাঁচপুর উন্মুি ববঠক ধনজ েপ্তর -- 

৬৬. ০৭/১২/২২ শির এলাকা বই জর্লার পর্ প্রচার -- জজলা প্রশাসন 

 



৬৭. ০৮/১২/২২ িদতপুর উন্মুি ববঠক ধনজ েপ্তর -- 

৬৮. ০৯/১২/২২ নারায়ণগঞ্জ কাদলক্টদরর্র ধপ্রপাদরর্র স্কুল 

িলরুর্ 

র্িান ধবজয় ধেবস ২০২২ উে াপন উপলদক্ষ্ রচনা ও 

আবৃধত্ত প্রধতদ াধগতায় 

-- জজলা প্রশাসন 

 

৬৯. ০৯/১২/২২ নারায়ণগঞ্জ কাদলক্টদরর্র ধপ্রপাদরর্র স্কুল 

িলরুর্ 

র্িান ধবজয় ধেবস ২০২২ উে াপন উপলদক্ষ্ ধচত্রাাংকন 

প্রধতদ াধগতায় 

-- জজলা প্রশাসন 

 

৭০. ১৩/১২/২২ নারায়ণগঞ্জ কাদলক্টদরর্র ধপ্রপাদরর্র স্কুল 

িলরুর্ 

র্িান ধবজয় ধেবস ২০২২ উে াপন উপলদক্ষ্ 

আদলাচনা সভা ও সাাংস্কুধতক অনুষ্ঠান 

-- জজলা প্রশাসন 

 

৭১. ১৪/১২/২২ নারায়ণগঞ্জ সরকারী বাধলকা উি 

ধবোলয় র্াঠ 

র্িান ধবজয় ধেবস ২০২২ উে াপন উপলদক্ষ্ ধিসদে 

বাছাই অনুষ্ঠান 

-- জজলা প্রশাসন 

 

৭২. ১৪/১২/২২ ওসর্ানী জপৌর জস্টধিয়ার্ র্িান ধবজয় ধেবস ২০২২ উে াপন উপলদক্ষ্ সর্াদবশ 

ও  কুচকাওয়াজ বাছাই অনুষ্ঠান 

-- জজলা প্রশাসন 

 

৭৩. ১৫/১২/২২ পঞ্চবটি বধ্যভূধর্ ৭১ এর বধ্যভূধর্দত পুস্পস্তবক অপ যণ অনুষ্ঠাদন -- জজলা প্রশাসন 

 

৭৪. ১৬/১২/২২ ধবজয়স্তম্ভ চাষাড়া র্িান ধবজয় ধেবস ২০২২ উে াপন উপলদক্ষ্ ৩১ বার 

জতাপধ্বধনর র্াধ্যদর্ ধেবদসর সূচনা ও পুস্পস্তবক অপ যণ 

অনুষ্ঠাদন 

-- জজলা প্রশাসন 

৭৫. ১৬/১২/২২ ওসর্ানী জপৌর জস্টধিয়ার্ র্িান ধবজয় ধেবস ২০২২ উে াপন উপলদক্ষ্ সর্াদবশ,  

কুচকাওয়াজ ও ধিসদে অনুষ্ঠান 

-- জজলা প্রশাসন 

৭৬. ১৬/১২/২২ নারায়ণগঞ্জ সরকারী বাধলকা উি 

ধবোলয় র্াঠ 

র্িান ধবজয় ধেবস ২০২২ উে াপন উপলদক্ষ্ 

র্ধিলাদের ক্রীড়া অনুষ্ঠাদন 

-- জজলা প্রশাসন 

৭৭. ১৬/১২/২২ ওসর্ানী জপৌর জস্টধিয়ার্ র্িান ধবজয় ধেবস ২০২২ উে াপন উপলদক্ষ্ প্রীধত 

ফুর্বল জখলায় 

-- জজলা প্রশাসন 

৭৮. ১৭/১২/২২ শির এলাকায় র্িান ধবজয় ধেবস ২০২২ উে াপন উপলদক্ষ্ T20 

ধক্রদকর্ জখলার প্রচার  

-- জজলা প্রশাসন 

৭৯. ১৭/১২/২২ শামুসুদজ্জািা জস্টধিয়ার্ র্িান ধবজয় ধেবস ২০২২ উে াপন উপলদক্ষ্ T20 

ধক্রদকর্ জখলায়  

-- জজলা প্রশাসন 

৮০. ১৮/১২/২২ নরধসাংপুর বাজার এধপএ ‘র আওতায় সাংগীতানুষ্ঠান ধনজ েপ্তর -- 

৮১ ১৯/১২/২২ বিাবলী জিরী ঘার্ এধপএ ‘র আওতায় সাংগীতানুষ্ঠান ধনজ েপ্তর -- 

৮২.. ১৯/১২/২২ বিাবলী খাজা র্াদকযর্ এধপএ ‘র আওতায় সাংগীতানুষ্ঠান ধনজ েপ্তর -- 

৮৩. ১৯/১২/২২ ৫নাং ঘার্ বর্তলা মূল্যদবাি, অবক্ষ্য়, জ্ঙগীবােও র্ােকাসদির ধবরুদে 

সাাংস্কৃধতক অনুষ্ঠান 

-- জজলা ধশল্পকলা একাদির্ী 

৮৪. ২০/১২/২২ ৫নাং ঘার্ বর্তলা ধশশু ধকদশার, ধবদশস চাধিো সম্পন্ন ধশশু প্রবীনদের 

জন্য  সাাংস্কৃধতক অনুষ্ঠান 

-- জজলা ধশল্পকলা একাদির্ী 



জপাস্টার/ধলিদলর্/বুকদলর্/পুধস্তকা/সার্ধয়কী ধবতরণ/প্রেশ যণ 

ক্রধর্ক প্রাধপ্তর তাধরখ জপাধস্টাদরর ধবষয় চলধত 

র্াদস প্রাপ্ত 

ক্রর্পুধঞ্জত 

সাংখ্যা 

ধবতরণ ও প্রেশ যদনর ধববরণ 

১. ২৩/০৬/২২ র্াধসক নবারুণ ও সধচত্র বাাংলাদেশ ২৫০ ২৫০ সরকাধর ও জসরকাধর ধবধভন্ন প্রধতষ্ঠাদন ধবতরণ 

২. ০৫/০৭/২২ পশু জকারবাধনর ও জকারবাধনর বজযয পধরদবশসম্মতভাদব 

অপসারণ ধবষয়ক ধলিদলর্ 

১০০০ ১২৫০ সড়ক প্রচাদরর সাদর্ ধবতরণ 

৩. ২৬/০৭/২২ ৮ই আগস্ট বঙ্গর্াতা জবগর্ িধজলাতুনদনছা মুধজদবর ৯২তর্ 

জন্মবাধষ যকী ২০২২ জপাস্টার 

৬০০০ ৭২৫০ সরকাধর ও জসরকাধর ধবধভন্ন প্রধতষ্ঠাদন ধবতরণ ও স্থাপন 

৪. ৩১/০৭/২২ মুধজববদষ য বঙ্গবন্ধু শীষ যক গ্রন্থ ০২  ৭২৫২ জজলা প্রশাসক ও ধনজ েপ্তর 

৫. ০৭/০৮/২২ ১৫ই আগস্ট জাতীয় জশাক ধেবস ২০২২ উপলদক্ষ্ বাাংলা 

ভাষায় প্রকাধশত জপাস্টার 

৮০০০ ১৫২৫২ সরকাধর ও জসরকাধর ধবধভন্ন প্রধতষ্ঠাদন ধবতরণ 

৬. ১১/০৮/২২ ১৫ই আগস্ট জাতীয় জশাক ধেবস ২০২২ উপলদক্ষ্ বাাংলা 

ভাষায় প্রকাধশত জপাস্টার 

৪০০০ ১৯২৫২ সরকাধর ও জসরকাধর ধবধভন্ন প্রধতষ্ঠাদন ধবতরণ 

৭. ০১/১০/২২ র্াধসক নবারুণ ও সধচত্র বাাংলাদেশ ৬০০ ১৯৮৫২ সরকাধর ও জসরকাধর ধবধভন্ন প্রধতষ্ঠাদন এবাং এদসা মুধিযুদের গল্প 

শুধন অনুষ্ঠাদন ধশক্ষ্ার্ীদের ধবতরণ 

৮. ১১/১০/২২ ১৮ অদক্টাবর ২০২২ জশখ রাদসল ধেবস উে াপন উপলদক্ষ্ 

জপাস্টার 

৩০০০ ২২৮৫২ সরকাধর ও জসরকাধর ধবধভন্ন প্রধতষ্ঠাদন ধবতরণ 

৯. ১০/১১/২২ র্াধসক নবারুণ ও সধচত্র বাাংলাদেশ ৭৫০ ২৩৬০২ সরকাধর ও জসরকাধর ধবধভন্ন প্রধতষ্ঠাদন ধবতরণ 

১০. ০৫/১২/২২ ১৬ ধিদসম্বর ২০২২ র্িান ধবজয় ধেবস উে াপন উপলদক্ষ্ 

জপাস্টার 

৮০০০ ৩১৬০২ সরকাধর ও জসরকাধর ধবধভন্ন প্রধতষ্ঠাদন ধবতরণ 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         ২২.১২.২২ 

                                                                                                                                                                           (রীনা পারভীন) 

                                                                                                                                                                           তথ্য অধিসার (রু:ো:) 

                                                                                                                                                                          নারায়ণগঞ্জ। 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

জপ্রক্ষ্াগৃি পধরেশ যন 

 

ক্রধর্ক  তাধরখ জপ্রক্ষ্াগৃদির নার্ ঠিকানা(স্থান ও উপদজলা) চলধিদত্রর নার্ পধরেশ যণকারী কর্ যকতযার 

র্তার্ত/ র্ন্তব্য 

১. ১০/১১/২০২২ লাভলী ধসদনর্া িল কাঁচপুর, জসানারগাঁ র্িড়া ধসদনর্া িদল েশ যক সাংখ্যা 

খুবই কর্ এবাং প্রদবশপর্ ও 

িদলর অভযন্তদর র্য়লা লক্ষ্য 

করা জগদছ।  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ২২.১২.২২ 

                                                                                                                                                                           (রীনা পারভীন) 

                                                                                                                                                                            তথ্য অধিসার (রু: ো:) 

                                                                                                                                                                            নারায়ণগঞ্জ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

অনলাইদন সদচতনতামূলক বাতযা/ধচত্র/কনদর্নস প্রচার 

ক্রধর্ক 

নাং 

 তাধরখ অনলাইদন প্রচাদরর ধবষয়বস্তু অনলাইন/জ াগাদ াগ 

র্াধ্যদর্র নার্ 

বাতযা/কনদর্নস প্রাধপ্তর উৎস স্ক্রিনশর্ ট 

০১. ০৫/০৭/২২ জকারবানীর গরুর চার্ড়ার োর্ ধনি যারণ এর জপ্রস 

ধরধলজ প্রচার 

জিসবুক জপজ PID সাংযুো্ি 

০২. ০৭/০৭/২২ স্বাস্থযধবধি জর্দন ঈদুল আ িার জার্াত আোদয়র 

ধবজ্ঞধপ্ত প্রচার 

জিসবুক জপজ ির্ য র্ন্ত্রণালয় সাংযুো্ি 

০৩. ০৭/০৭/২২ ধবদুযৎ সারদয়র ধনদে যশনা প্রচার জিসবুক জপজ র্ধন্ত্রপধরষে ধবভাগ সাংযুো্ি 

০৪. ০৭/০৭/২২ জকারবানীর পশুর বজযয দ্রুত অপসারদণর ধলিদলর্ 

প্রচার 

জিসবুক জপজ পধরবদশ অধিেপ্তর সাংযুো্ি 

০৫.  ০৯/০৭/২২ জাপাদনর সাদবক প্রিানর্ন্ত্রীর মৃতুযদত রাষ্ট্রীয় জশাক 

পালদনর প্রজ্ঞাপন প্রচার 

জিসবুক জপজ র্ধন্ত্রপধরষে ধবভাগ সাংযুো্ি 

০৬. ২৪/০৭/২২ স্বাস্থয ও কদরানার ভযাকধসন ধবষয়ক প্রচাদরর 

ধস্থরধচত্র প্রচার 

জিসবুক জপজ গণদ াগাদ াগ অধিেপ্তর সাংযুো্ি 

০৭. ২৫/০৭/২২ স্বাস্থয ও কদরানার ভযাকধসন ধবষয়ক প্রচাদরর 

ধস্থরধচত্র প্রচার 

জিসবুক জপজ গণদ াগাদ াগ অধিেপ্তর সাংযুো্ি 

০৮. ২৬/০৭/২২ স্বাস্থয ও কদরানার ভযাকধসন ধবষয়ক প্রচাদরর 

ধস্থরধচত্র প্রচার 

জিসবুক জপজ গণদ াগাদ াগ অধিেপ্তর সাংযুো্ি 

০৯. ০৩/০৮/২২ র্ধিলা সর্াদবদশর ধস্থরধচত্র প্রচার জিসবুক জপজ গণদ াগাদ াগ অধিেপ্তর সাংযুো্ি 

১০. ০৫/০৮/২২ চলধিত্র প্রে যশনীর ধস্থরধচত্র প্রচার জিসবুক জপজ DFP সাংযুো্ি 

১১. ১১/০৮/২২ উন্মুি ববঠদকর ধস্থরধচত্র প্রচার জিসবুক জপজ গণদ াগাদ াগ অধিেপ্তর সাংযুো্ি 

১২. ১১/০৮/২২ ১৫ আগস্ট ড্রপিাইন ব্যানার স্থাপদনর ধস্থরধচত্র প্রচার জিসবুক জপজ জজলা প্রশাসন সাংযুো্ি 

১৩. ১২/০৮/২২ জাতীয় পতাকার ব্যবিার ধবধি প্রচার জিসবুক জপজ DFP সাংযুো্ি 

১৪. ১৩/০৮/২২ উন্মুি ববঠদকর ধভধিও ধিপ সাংবাদে প্রচার জিসবুক জপজ BTV সাংযুো্ি 

১৫ ১৩/০৮/২২ ধচরঞ্জীর বঙ্গবন্ধু প্রার্ান্য ধচত্র প্রচার জিসবুক জপজ DFP সাংযুো্ি 

১৬. ১৩/০৮/২২ অসর্াপ্ত র্িাকাব্য প্রার্ান্য ধচত্র প্রচার জিসবুক জপজ DFP সাংযুো্ি 

১৭. ১৪/০৮/২২ ১৫ আগস্ট জাধতর ধপতার মুরয্াদল পুস্পস্তবক অপ যণ জিসবুক জপজ ধনজ সাংযুো্ি 

১৮. ১৭/০৮/২২ ধভধিও কদলর র্াধ্যদর্ উন্মুি ববঠদকর ধস্থরধচত্র 

প্রচার 

জিসবুক জপজ গণদ াগাদ াগ অধিেপ্তর সাংযুো্ি 

১৯. ২১/০৮/২২ উন্মুি ববঠদকর ধভধিও ধিপ সাংবাদে প্রচার জিসবুক জপজ PROTHOMA TV সাংযুো্ি 

২০. ২১/০৮/২২ উন্মুি ববঠদকর সাংবাে প্রচার জিসবুক জপজ EKUSHERKAGOJ.COM সাংযুো্ি 

 

২১. ২২/০৮/২২ সরকাধর অধিসসমূি নতুন কর্ যকাল ধবষদয়র 

ধনদে যশনা প্রচার 

জিসবুক জপজ জনপ্রশাসন র্ন্ত্রণালয় সাংযুো্ি 

২২. ২২/০৮/২২ ধশক্ষ্া প্রধতষ্ঠাদন সাপ্তাধিক ছুটি ধবষদয় ধনদে যশনার জিসবুক জপজ ধশক্ষ্া র্ন্ত্রণালয় সাংযুো্ি 



প্রচার 

২৩. ৩০/০৮/২২ র্ধিলা সর্াদবদশর ধভধিও ধিপ সাংবাদে প্রচার জিসবুক জপজ BTV সাংযুো্ি 

২৪. ০৮/০৯/২২ রানী ২য়এধলজাদবদর্র মৃতুযদত ০৩ ধেদনর রাষ্ট্রীয় 

জশাক পালদনর প্রজ্ঞাপন প্রচার 

জিসবুক জপজ র্ধন্ত্রপধরষে ধবভাগ সাংযুো্ি 

২৫. ১৮/০৯/২২ শুোচার ধবষয়ক প্রধশক্ষ্দণর প্রচার জিসবুক জপজ ধনজ সাংযুো্ি 

২৬.  ২২/০৯/২২ ধভধিও কদলর র্াধ্যদর্ উন্মুি ববঠদকর ধস্থরধচত্র 

প্রচার 

জিসবুক জপজ ধনজ সাংযুো্ি 

২৭. ২৪/০৯/২২ র্ধিলা সর্াদবদশর ধস্থরধচত্র প্রচার জিসবুক জপজ ধনজ সাংযুো্ি 

২৮. ২৫/০৯/২২ জকাধভি-১৯ ভযাকধসন এর ধবদশষ কযাদম্পইন (২৮ 

জসদেম্বর-০৩ অদক্টাবর) ধবষদয় ধবজ্ঞধপ্ত প্রচার 

জিসবুক জপজ স্বাস্থয অধিেপ্তর সাংযুো্ি 

২৯. ২৬/০৯/২২ আন্তযজাধত তথ্য অধিকার ধেবদসর জলাগান প্রচার জিসবুক জপজ তথ্য কধর্শন সাংযুো্ি 

৩০. ২৬/০৯/২২ ইধলশ র্াছ আিরণ, পধরবিন, র্জুে ও 

বাজারজাতকরণ ধবষদয় ধনদে যশনা প্রচার 

জিসবুক জপজ র্ৎস্য ও পশু সম্পে র্ন্ত্রণালয় সাংযুো্ি 

৩১. ০৪/১০/২২ কদরানার ভযাকধসন গ্রিণ ধবষয় সদচতনামূলক  

প্রচার 

জিসবুক জপজ গণদ াগাদ াগ অধিেপ্তর সাংযুো্ি 

৩২. ০৪/১০/২২ গুজব ধবষয়ক টিধভধস জিসবুক জপজ গণদ াগাদ াগ অধিেপ্তর ও ধিএিধপ সাংযুো্ি 

৩৩. ০৬/১০/২২ জাতীয় জন্ম –মৃতুয ধনবন্ধন ধেবস উপলদক্ষ্ টিধভধস জিসবুক জপজ জজলা প্রশাসন নারায়ণগঞ্জ সাংযুো্ি 

৩৪. ০৭/১০/২২ র্া ইধলশ রক্ষ্া ধবষয়ক জিসবুক জপজ গণদ াগাদ াগ অধিেপ্তর সাংযুো্ি 

৩৫. ১০/১০/২২ ০৫-১০ বছর বয়সী ধশশুদের কদরানার ভযাকধসন 

গ্রিণ ধবষয় সদচতনামূলক  প্রচার 

জিসবুক জপজ ধসধভল সাজযন অধিস নারায়ণগঞ্জ সাংযুো্ি 

৩৬. ১১/১০/২২ ০৫-১০ বছর বয়সী ধশশুদের কদরানার ভযাকধসন 

গ্রিণ ধবষয় সদচতনামূলক  প্রচার 

জিসবুক জপজ ধসধভল সাজযন অধিস নারায়ণগঞ্জ সাংযুো্ি 

৩৭. ১১/১০/২২ ১৮ অদক্টাবর ২০২২ জশখ রাদসল ধেবস উপলদক্ষ্য 

প্রকাধশত জপাস্টার প্রচার 

জিসবুক জপজ গণদ াগাদ াগ অধিেপ্তর ও ধিএিধপ সাংযুো্ি 

৩৮. ১৬/১০/২২ ১৮ অদক্টাবর ২০২২ জশখ রাদসল ধেবস উপলদক্ষ্য 

প্রার্ান্যধচত্র 

জিসবুক জপজ গণদ াগাদ াগ অধিেপ্তর ও ধিএিধপ সাংযুো্ি 

৩৯. ২৫/১০/২২ জিঙ্গু প্রধতদরাি ধবষয়ক সদচতনতামূলক বাতযা জিসবুক জপজ গণদ াগাদ াগ অধিেপ্তর সাংযুো্ি 

 

৪০. ২৭/১০/২২ ০৫-১০ বছর বয়সী ধশশুদের কদরানার ভযাকধসন 

গ্রিণ ধবষয় সদচতনামূলক প্রচার 

জিসবুক জপজ গণদ াগাদ াগ অধিেপ্তর সাংযুো্ি 

৪১. ০১/১১/২২ অধিদসর নতুন সর্য়সূধচ প্রচার জিসবুক জপজ গণদ াগাদ াগ অধিেপ্তর সাংযুো্ি 

৪২. ০১/১১/২২ ধশশুদের কদরানার ভযাকধসন গ্রিণ ধবষয় প্রচার জিসবুক জপজ গণজ াগাদ াগ অধিেপ্তর সাংযুো্ি 

৪৩. ২৪/১১/২২ গুজব ধবষয়ক জপ্রস ধরধলজ জিসবুক জপজ ধপআইধি সাংযুো্ি 

৪৪. ২৪/১১/২২ ০৫-১০ বছর বয়সী ধশশুদের কদরানার ভযাকধসন 

গ্রিণ ধবষয় সদচতনামূলক প্রচার 

জিসবুক জপজ গণদ াগাদ াগ অধিেপ্তর সাংযুো্ি 

৪৫. ২৬/১১/২২ ধিধজর্াল উদ্ভাবনী জর্লা জিসবুক জপজ জজলা প্রশাসন নারায়ণগঞ্জ সাংযুো্ি 

৪৬. ০৫/১২/২২ ব্র্যাধন্ডাং এর র্ধিলা সর্াদবদশর অনলাইন ধনউজ জিসবুক জপজ Sonargaonnews.com সাংযুো্ি 



৪৭. ০৭/১২/২২ অপপ্রচার ধবষয়ক কর্ার্ালা প্রচার জিসবুক জপজ গণদ াগাদ াগ অধিেপ্তর সাংযুো্ি 

৪৮. ০৮/১২/২২ গুজব ধবষয়ক প্রচার জিসবুক জপজ গণদ াগাদ াগ অধিেপ্তর সাংযুো্ি 

৪৯. ১৪/১২/২২ র্িান ধবজয় ধেবস ২০২২ উে াপন উপলদক্ষ্ 

জাতীয় পতাকা উদত্তালন সাংক্রান্ত ধনয়ার্াবলী 

সাংক্রান্ত 

জিসবুক জপজ ধিএিধপ সাংযুো্ি 

৫০. ১৫/১২/২০২২ র্িান ধবজয় ধেবস ২০২২ উে াপন উপলদক্ষ্ 

জাধতর উদিদে র্াননীয় প্রিানর্ন্ত্রীর ভাষন প্রচার 

জিসবুক জপজ BTV সাংযুো্ি 

৫১. ১৫/১২/২০২২ র্িান ধবজয় ধেবস ২০২২ উে াপন উপলদক্ষ্ 

প্রকাধশত জক্রাড়পত্র প্রচার 

জিসবুক জপজ ধপআইধি সাংযুো্ি 

৫২. ১৭/১২/২০২২ জর্দট্রাদরল উদদ্বািন সাংক্রান্ত জিসবুক জপজ BTV সাংযুো্ি 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        (রীনা পাভীন) 

                                                                                                                                                        তথ্য অধিসার (রু:ো:) 

                                                                                                                                                        নারায়ণগঞ্জ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ২২.১২.২২ 



 

 

ধভধিও কদলর র্াধ্যদর্ উঠান ববঠক/ উম্মুি ববঠক আদয়াজন 

ক্রধর্ক তাধরখ স্পদর্র নার্ ইউধনয়ন/জপৌর 

ওয়াি য 

উপদজলা/জপৌরস

ভা 

েশ যক/জরাতা কন্টাক্ট পার্রস যদনর নার্, পধরচয় ও 

জর্াবাইল নম্বর 

নারী পুরুষ ধশশু জর্ার্  

১ ১৭/০৮/২০২২ ইসোইর সরকাধর প্রার্ধর্ক ধবোলয় িতুল্লা সের ৪৫ ৫ ১০ ৬০ জনাব লধতিা নািার 

প্রিান ধশক্ষ্ক 

ইসোইর সরকাধর প্রার্ধর্ক 

ধবোলয় 

০১৭১৫৪৪০৬৬৪ 

২. ২২/০৯/২০২২ েলরেী সরকাধর প্রার্ধর্ক ধবোলয় বারেী জসানারগাঁ ৪০ ১০ ১০ ৬৫ জনাব আদর্না আিার 

প্রিান ধশক্ষ্ক 

েলরেী সরকাধর প্রার্ধর্ক 

ধবোলয় 

০১৯৩২৮২৫৬৩৫ 

৩. ২৯/১০/২০২২ ধিক্রীর চর ধসরাজুল ইসলার্ র্ধন 

জর্ম্বাদরর বাড়ীর উঠাদন 

আলীরদর্ক নারায়ণগঞ্জ 

সের 

৪৫ ৫ ১০ ৬০ জনাব জনাব রুর্া জবগর্, ইউধপ 

সেস্য , সাংরধক্ষ্ত ৭,৮,৯ নাং 

ওয়াি য আলীরদর্ক ইউধপ সের, 

নারায়ণগঞ্জ । 

০১৬৩৬২৯৮৪৬২ 

৪. ০৭/১২/২০২২ কাঁচপুর ইসর্াইল জিাদসদনর বাধড়র 

উঠাদন 

কাঁচপুর জসানারগাঁ ৪৫ ৪ ১১ ৬০ জনাব কাজী জগালার্ আিাে , 

পধরচালক, ধবভাগয়ী জজলা তথ্য 

অধিস, ঢাকা। 

০১৭১৭১৫৮৩০৬ 

৫. ০৮/১২/২০২২ িদতপুর ইউধপ সেস্য র্াসুো আিার 

এর বাধড়র উঠাদন 

িদতপুর আড়াইিাজার ৪৫ ৫ ১০ ৬০ জনাব িাধির্া জািান, 

উপপধরচালক,গণদ াগাদ াগ 

অধিেপ্তর, ঢাকা। 

০১৯১৫৪৫৩৭১৭ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ২২.১২.২২ 

                                                                                                                                                                           (রীনা পারভীন) 

                                                                                                                                                                           তথ্য অধিসার (রু:ো:) 

                                                                                                                                                                            নারায়ণগঞ্জ। 

 

 



সরকাদরর সার্ধগ্রক কার্য্কক্রযদর্র উপর পাধক্ষ্ক জনর্ত ও জনপ্রধতধক্রয়া প্রধতদবেন 

 

ক্রধর্ক র্াদসর নার্ প্রধতদবেদনর তাধরখ 

১র্ পাধক্ষ্ক ২য় পাধক্ষ্ক 

১. জুলাই ২০২২ ১৭/০৭/২০২২ ৩১/০৭/২০২২ 

২. আগস্ট ২০২২ ১৬/০৮/২০২২ ৩১/০৮/২০২২ 

৩. জসদেম্বর ২০২২ ১৫/০৯/২০২২ ২৮/০৯/২০২২ 

৪. অদক্টাবর ২০২২ ১৬/১০/২০২২ ৩১/১০/২০২২ 

৫. নদভম্বর ২০২২ ১৬/১১/২০২২ ৩০/১১/২০২২ 

৬. ধিদসম্বর ২০২২ ১৮/১২/২০২২ ২৮/১২/২০২২ 
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অধিেপ্তদরর বাস্তবাধয়ত কযা ক্রদর্র ওপর বত্রর্াধসক জনর্ত প্রধতদবেন 
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