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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায  

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয়  

বফাযানউনিন, ববারা।  

(borhanuddin.bhola.gov.bd) 
 

জানতয নতা ফঙ্গফন্ধু বখ মুনজবুয যভাদনয জন্মতফানল বকী (মুনজফফল ব) উদ মান উরদযে  

১ভ প্রস্তুনতমূরক বায কাম বনফফযণী 

 

বানত  : বভা. ফনয গাজী 

উদজরা ননফ বাী অনপায (বাযপ্রাপ্ত) 

বফাযানউনিন, ববারা।   
 

বায তানযখ : ২৬ নডদম্বয ২০১৯ নি., বযাজ-বৃস্পনতফায। ভয়: দুপুয ১২:০০ ঘটিকা  

 

বায স্থান : উদজরা ননফ বাী অনপাদযয দেরন কয, বফাযানউনিন, ববারা।   

 

উনস্থত দস্যগদণয তানরকা ‘নযনষ্ট-ক’। 

 

বানত উনস্থত কর দস্যগণদক স্বাগত জাননদয় বায কাম বক্রভ শুরু কদযন। স্বাধীনতায ভান স্থনত 

জানতয নতা ফঙ্গফন্ধু বখ মুনজবুয যভাদনয প্রনত গবীয শ্রদ্ধা ননদফদন কদয বানত আদরাচনা শুরু কদযন। বানত 

বাদক অফনত কদযন বম, যকায কর্তবক ১৭ ভাচ ব ২০২০ দত ১৭ ভাচ ব ২০২১ ম বন্ত ভয়কারদক মুনজফফল ব বঘালণা কযা 

দয়দে। জানতয নতা ফঙ্গফন্ধু বখ মুনজবুয যভাদনয জন্মতফানল বকী উদ মাদনয ফণ বাঢে সূচনা নদদফ আগাভী ১৭ ভাচ ব 

২০২০ তানযদখ ব্যাক উৎা  উিীনায ভাধ্যদভ াযা বদদয ন্যায় বফাযানউনিন উদজরায় মুনজফফদল বয উদবাধন 

অনুষ্ঠাদনয আদয়াজন কযা দফ। ব রদযে জানতয নতা ফঙ্গফন্ধু বখ মুনজবুয যভাদনয ঐনতানক স্বদদ প্রতোফতবন 

নদফদক উরযে কদয াযা বদদয ন্যায় বফাযানউনিন উদজরায় একদমাদগ যণগণনা শুরু কযায নফলদয় ভনন্ত্রনযলদ 

নফবাদগয ভাঠ প্রান াংদমাগ অনধাখা দত ননদদ বনা ায়া নগদয়দে।  

 

বানত আয জানান বম, জানতয নতা ফঙ্গফন্ধু বখ মুনজবুয যভাদনয তফানল বকী উদ মান উরদযে 

প্রনতটি যকানয-বফকানয, স্বায়ত্তানত, নযা প্রনতষ্ঠানমূদয কনভটি ফেযব্যাী অনুষ্ঠান সূনচ  স্ব-স্ব কোদরন্ডায 

ততনয কযদফন। কোদরন্ডায ততনযয ভয় নফত্র ভাদ যভজান, ঈদ, পূজা, নক্রভা বড ইতোনদ নদফ নফদফচনা কযায 

নফলয়টি উদেখ কদয আগাভী ১০ জানুয়ানয ২০২০ তানযদখ জানতয নতা ফঙ্গফন্ধু বখ মুনজবুয যভাদনয স্বদদ 

প্রতোফতবন নদফদ কাউন্টডাউন ফা যণগণনা নডদে উদবাধন কযা দফ এফাং উক্ত নডদেয াফ বযনণক ননযাত্তা নননিত 

কযায জন্য একটি কনভটি গঠন ২৪ ঘণ্টা পুনর প্রযায জন্য অনপায ইনচাজব, বফাযানউনিন থানাদক প্রদয়াজনীয় 

ব্যফস্থা গ্রদণয নদ্ধান্ত গৃীত য়।  

 

বানত জানতয নতা ফঙ্গফন্ধু বখ মুনজবুয যভাদনয জন্মতফানলকী উদ মান উরদযে বফাযানউনিন 

উদজরা নযলদ নদ নভনায চত্বয ‘ফঙ্গফন্ধু ভঞ্চ’ এয াদ ববারা ২ আদনয ভাননীয় াংদ দস্য জনাফ আরী 

আজভ এয উনস্থনতদত ফঙ্গফন্ধুয মুেযার উদবাধন কযায প্রস্তাফ কযদর উনস্থত কদর তা ভথ বন কদযন। জানতয নতা 

ফঙ্গফন্ধু বখ মুনজবুয যভাদনয জন্মতফানলকী উদ মান কর প্রনতষ্ঠাদনয ভন্বদয় নফদলজ্ঞ প্যাদনর ননধ বাযণ কদয 

বফাযানউনিন উদজরায় ‘মুনজফফল ব বর’ গঠদনয নফলদয় নদ্ধান্ত গৃীত য়। াযা ফেযব্যাী নকছু নকছু অনুষ্ঠান কযায 

জন্য কর যকানয-বফযকানয দপ্তয, নযা প্রনতষ্ঠান প্রধাদনয দৃনষ্ট আকল বণ কদযন। এোড়া প্রনতটি যকানয দপ্তয 

তাদদয াদথ ম্পনকবত ফঙ্গফন্ধুয দ বন তুদর ধদয বাস্টায/নরপদরট নফতযণ কযদফন এফাং কর নযা প্রনতষ্ঠাদন 

ফঙ্গফন্ধুদক ননদয় বদয়ার নত্রকা প্রকাদয নদ্ধান্ত গৃীত য়।  
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জানতয নতা ফঙ্গফন্ধু বখ মুনজবুয যভাদনয জন্মতফানলকী মাথাদমাগ্য ভম বাদায় উদ মান উরদযে জাতীয় 

কভ বসূনচ  বজরা প্রান, ববারা কর্তবক প্রনণত কভ বসূনচয াদথ াভঞ্জস্য বযদখ উদবাধনী আদয়াজদন ত নশুয কদে 

জাতীয় াংগীত, নশু াংগীত, নথভ াং, মন্ত্রাংগীত, াাং্কৃতনতক নযদফনা স্বাধীনতায ভান স্থনত ফঙ্গফন্ধুয জীফন 

 যাজনননতক নফলদয় আদরাচনা এফাং তায স্মৃনতয প্রনত নফনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞান কদয বফাযানউনিন উদজরায় ননম্ননরনখত 

কভ বসূনচ গ্রদণয ফ বেনতক্রদভ নদ্ধান্ত গৃীত য়।   

নদ্ধান্তমূ:  
 

ক্র. নাং নদ্ধান্ত ফাস্তফায়দন 

১ ২ ৩ 

০১. আগাভী ১০ জানুয়ানয ২০২০ তানযদখ ফঙ্গফন্ধুয স্বদদ 

প্রতোফতবন নদফদ কাউন্টডাউন ফা যণগণনায মন্ত্র উদবাধন 

এফাং ২৪ ঘণ্টা ননযাত্তা নননিতকযণ। 

স্থান: উদজরা নযলদ বগট, বফাযানউনিন 

১. কর যকানয, বফযকানয, স্বায়ত্তানত, 

নযা প্রনতষ্ঠান, এননজ (কর) 

২. অনপায ইনচাজব, বফাযানউনিন থানা 

৩. জনপ্রনতনননধ (কর) 

০২. আগাভী ১০ জানুয়ানয ২০২০ তানযদখ ফঙ্গফন্ধুয স্বদদ 

প্রতোফতবন নদফ উরদযে াাং্কৃতনতক অনুষ্ঠাদনয 

আদয়াজন।  

উদজরা নল্পকরা একাদডনভ 

০৩. বফাযানউনিন উদজরা নযলদ নদ নভনায চত্বয 

‘ফঙ্গফন্ধু ভঞ্চ’ এয াদ ববারা ২ আদনয ভাননীয় াংদ 

দস্য জনাফ আরী আজভ এয উনস্থনতদত ফঙ্গফন্ধুয 

মুেযার উদবাধন।  

১. কর যকানয, বফযকানয, স্বায়ত্তানত, 

নযা প্রনতষ্ঠান, এননজ (কর) 

২. অনপায ইনচাজব, বফাযানউনিন থানা 

৩. জনপ্রনতনননধ (কর) 

০৪. ১৭ ভাচ ব ২০২০ তানযদখ সূদম বাদদয়য াদথ াদথ বতাধ্বনন 

(প্রদমাজে বযদত্র) 

উ-কনভটি  

০৫. ১৭ ভাচ ব ২০২০ তানযদখ কর যকানয, বফযকানয, 

স্বায়ত্তানত, এননজ  নযা প্রনতষ্ঠাদনয বফনমূদ 

জাতীয় তাকা উদত্তারন।  

উ-কনভটি 

০৬. ভনজদ, ভনিয কর ধভীয় প্রনতষ্ঠাদন নফদল 

বভানাজাত  প্রাথ বনায আদয়াজন।  

উ-কনভটি  

০৭. জাতীয় নশু নদফ উদ মাদনয আদয়াজন।   ১. উদজরা প্রান, বফাযানউনিন  

২. উদজরা নযা অনপায, বফাযানউনিন 

৩. াধাযণ ম্পাদক, উদজরা নল্পকরা 

একাদডনভ 

০৮. াভঞ্জস্যপুণ ব ব্যানায, বপস্টুন  নিতকযণ ১. কর যকানয, বফযকানয, স্বায়ত্তানত, 

নযা প্রনতষ্ঠান, এননজ (কর) 

২. অনপায ইনচাজব, বফাযানউনিন থানা 

৩. জনপ্রনতনননধ (কর) 

০৯. জন্মতফানল বকী উরদযে স্থানীয়বাদফ বৌিম বফধ বন, 

াজিা, আদরাকিাকযণ 

১. বভয়য, বফাযানউনিন বৌযবা 

২. প্রাক্তন কভান্ডায, মুনক্তদমাদ্ধা াংদ, 

বফাযানউনিন  

১০. নফনবন্ন ফাননী, ফীয মুনক্তদমাদ্ধা, কাফ দর, স্কাউট, 

বযাবায, গার ব গাইড, নফএননন ইতোনদয প্যাদযড 

প্রদ বনী  নশু নকদায ভাদফদ 

উ-কনভটি  

১১. কর নযা প্রনতষ্ঠাদন উৎফমুখয নযদফদ নফনবন্ন 

আদয়াজন (াাং্কৃতনতক অনুষ্ঠান, আদরাচনা অনুষ্ঠান, বদয়ার 

নত্রকা/স্মযনণকা প্রকা, কুইজ, নফতকব  নচত্রাঙ্কন 

প্রনতদমানগতা, ফই বভরা, কনফতা আবৃনত্ত, আনিদবাজ)  

উ-কনভটি  

১২. জানতয নতা ফঙ্গফন্ধু বখ মুনজবুয যভাদনয 

জন্মতফানলকী উদ মান উরদযে স্ব-স্ব দপ্তয দত 

কভ বনযকল্পনা প্রণয়নপূফ বক আগাভী ০৫ জানুয়ানয ২০২০ 

তানযদখয ভদধ্য উদজরা ননফ বাী অনপায, বফাযানউনিন 

এয কাম বারদয় বপ্রযণ।  

১. কর যকানয, বফযকানয, স্বায়ত্তানত, 

নযা প্রনতষ্ঠান, এননজ (কর) 

২. জনপ্রনতনননধ (কর) 
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জানতয নতা ফঙ্গফন্ধু বখ মুনজবুয যভাদনয জন্মতফানলকী (মুনজফফল ব) উদ মান কনভটি (দজেষ্ঠতায ক্রভানুাদয নয়)  
 

মূখ্য উদেষ্টা  : জনাফ আরী আজভ, ভাননীয় ংে েস্য, ভবারা-২।  

উদেষ্টা   : জনাফ আবুর কারাভ, ভেয়াযম্যান, উদজরা রযলে, ভফাযানউরিন, ভবারা। 

                                     : জনাফ ভভা.  যরপকুর ইরাভ, ভভয়য, ভফাযানউরিন ভৌযবা, ভবারা।  

: জনাফ ভভা.  যাদর, বাই ভেয়াযম্যান, উদজরা রযলে, ভফাযানউরিন, ভবারা। 

: জনাফ ভাফুজা ইয়ারভন, ভররা বাই ভেয়াযম্যান, উদজরা রযলে, ভফাযানউরিন 

বারি   : জনাফ ভভা. ফরয গাজী, উদজরা রনফ বাী অরপায (বাযপ্রাপ্ত), ভফাযানউরিন, ভবারা।    

েস্য   : বারি, ফাংরাদে আওয়াভী রীগ, ভফাযানউরিন উদজরা াখা, ভবারা। 

: আরাজ ভভা. জাপয উল্যা ভেৌধুযী, রফরষ্ট ভাজদফক, ভফাযানউরিন, ভবারা।  

: উদজরা কভান্ডায, উদজরা মুরিদমাদ্ধা ংে, ভফাযানউরিন, ভবারা।  

   : উদজরা কভ বকিবা (কর), ভফাযানউরিন, ভবারা।  

   : ভেয়াযম্যান, ইউরনয়ন রযলে (কর) ভফাযানউরিন, ভবারা।।  

   : অধ্যক্ষ, যকারয আব্দুর জব্বায কদরজ, ভফাযানউরিন, ভবারা।    

   : অধ্যক্ষ, ভবারা ররদেকরনক ইনরিটিউে, ভবারা।  

   : অধ্যক্ষ, ভফাযানউরিন ভররা রিরি কদরজ, ভফাযানউরিন, ভবারা।  

   : অধ্যক্ষ, কারেয়া েফগী ইর ভারফদ্যারয়, ভফাযানউরিন, ভবারা।  

   : অধ্যক্ষ, ভফাযানউরিন কারভর ভাদ্রাা, ভফাযানউরিন, ভবারা। 

   : অধ্যক্ষ/প্রধান রক্ষক/সুায, রক্ষা প্ররিষ্ঠান (কর), ভফাযানউরিন, ভবারা।  

   : বারি, ভাধ্যরভক রক্ষক রভরি, ভফাযানউরিন, ভবারা।  

   : বারি, প্রাথরভক রক্ষক, রভরি, ভফাযানউরিন, ভবারা।  

   : বারি, ভপ্রক্লাফ, ভফাযানউরিন, ভবারা। 

   : বারি, রযদাে বা ব ইউরনটি, ভফাযানউরিন, ভবারা।   

   : বারি, ভফাযানউরিন াাফাজপুয ভপ্র, ভফাযানউরিন, ভবারা। 

   : বারি, ভফাযানউরিন ভপিাদযর াংফারেক ইউরনয়ন, ভফাযানউরিন, ভবারা। 

   : বারি, ভফাযানউরিন জান বাররি অযাদারদয়ন, ভফাযানউরিন, ভবারা।  

   : বারি/ম্পােক, উদজরা রল্পকরা একাদিরভ, ভফাযানউরিন, ভবারা।   

   : বারি, তৃিীয়/েতুথ ব ভেরি যকারয কল্যাি রভরি, ভফাযানউরিন, ভবারা।   

   : এনরজও প্ররিরনরধ (কর), ভফাযানউরিন, ভবারা।   

   : ইভাভ, উদজরা রযলে, জাদভ ভরজে ও ভফাযানউরিন ফাজায জাদভ ভরজে 

   : বারি, পূজা উদ মান রযলে, ভফাযানউরিন, ভবারা।   

   : বারি, ভকন্দ্রীয় ভরিয করভটি, ভফাযানউরিন, ভবারা।   

   : বারি, াে-ফাজায ইজাযাোয (কর), ভফাযানউরিন, ভবারা। 

   
ভিাধ্বরন উ-করভটি (দজযষ্ঠিায রবরিদি নয়): 
 

অরপায ইনোজব, ভফাযানউরিন থানা        আফায়ক 

প্রািন উদজরা কভান্ডায, উদজরা মুরিদমাদ্ধা ংে, ভফাযানউরিন              েস্য 

উদজরা আনায ও রবরির কভ বকিবা, ভফাযানউরিন                        েস্য  

জনাফ ভভা. ফরয উরিন, াধাযি ম্পােক, উদজরা ভা.রক্ষক রভি   েস্য 
 

পুষ্পস্তফক অ বি উ-করভটি (দজযষ্ঠিায ক্রভানুাদয নয়):  
 

ভেয়াযম্যান, উদজরা রযলে, ভফাযানউরিন     আফায়ক 
ভভয়য  ,ভফাযানউরিন ভৌযবা ,ভবারা       েস্য 

অধ্যক্ষ, যকারয আব্দুর জফফায কদরজ  ,ভফাযানউরিন     েস্য  

অধ্যক্ষ, ভফাযানউরিন ভররা রিরি কদরজ, ভফাযানউরিন     েস্য   

উদজরা ভাধ্যরভক রক্ষা অরপায, ভফাযানউরিন, ভবারা     েস্য 

উদজরা রক্ষা অরপায, ভফাযানউরিন      েস্য  

ইন্সট্রাক্টয, উদজরা রযদা ব ভন্টায, ভফাযানউরিন, ভবারা     েস্য 

উদজরা অযাকাদিরভক সুাযবাইজায, ভফাযানউরিন, ভবারা    েস্য 

উদজরা যুফ উন্নয়ন কভ বকিবা, ভফাযানউরিন, ভবারা    েস্য 

উদজরা ল্লী উন্নয়ন অরপায, ভফাযানউরিন, ভবারা                েস্য 
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জনাফ ভভা.  যরপকুর আরভ, কাযী কভান্ডায, মুরিদমাদ্ধা ংে   েস্য  

বারি, ভফাযানউরিন ফাজায ব্যফায়ী রভরি, ভফাযানউরিন, ভবারা  েস্য 

জনাফ ভভা.  ছারাউরিন ঞ্চাদয়ি, কাউরন্সরয, ভফাযানউরিন ভৌযবা   েস্য 

জনাফ ভভাাম্মে আরী ভাদন, রএ, ইউএনও অরপ    েস্য  

জনাফ ভভা. আাে উল্যা, রএ, উদজরা রযলে কাম বারয়, ভফাযানউরিন   েস্য 

 
প্যাদযি ও রশু ভাদফ উ-করভটি (দজযষ্ঠিায ক্রভানুাদয নয়): 
 

ররনয়য উদজরা ভৎস্য অরপায, ভফাযানউরিন, ভবারা    আফায়ক 

উদজরা কৃরল অরপায, ভফাযানউরিন, ভবারা     েস্য 

উদজরা রক্ষা অরপায, ভফাযানউরিন     েস্য 

উদজর ভাধ্যরভক রক্ষা অরপায, ভফাযানউরিন     েস্য 

ইন্সট্রাক্টয, উদজরা রযদা ব ভন্টায, ভফাযানউরিন                 েস্য 

উদজরা কভান্ডায, মুরিদমাদ্ধা ংে, ভফাযানউরিন, ভবারা                          েস্য 

উদজরা আনায ও রবরির কভ বকিবা, ভফাযানউরিন, ভবারা                   েস্য 

ম্পােক, রফএনরর, ভফাযানউরিন, ভবারা      েস্য 

ম্পােক, উদজরা স্কাউে, ভফাযানউরিন, ভবারা    েস্য 

ম্পােক, গার ব গাইি, ভফাযানউরিন, ভবারা      েস্য 

জনাফ ভভাাম্মে আরী ভাদন. র/এ, উ.রন.অ.      েস্য 

জনাফ ভভা. আাে উল্যা, রএ, উদজরা রযলে কাম বারয়, ভফাযানউরিন   েস্য 

ম্পােক, কাফ স্কাউে, ভফাযানউরিন, ভবারা     েস্য 

 
াংস্কৃরিক অনুষ্ঠান উদ মান উ-করভটি:  

 
উদজরা রনফ বাী অরপায, ভফাযানউরিন, ভবারা। - বারি 

জনাফ ভভা. ভরনরুর ইরাভ, ইন্সট্রাক্টয, উদজরা রযদা ব ভন্টায, ভফাযানউরিন - ররনয়য -বারি 

জনাফ এ.এইে.এভ. ভভাস্তপা কাভার, প্রবালক, যকারয আব্দুর জব্বায কদরজ - -বারি 

জনাফ যারজফ যিন ভে, কাযী রক্ষক, কুতুফা ভাধ্যরভক রফদ্যারয়, ভফাযানউরিন  - াধাযি ম্পােক 

জনাফ আভজাে ভাদন, কাযী উদজরা রক্ষা অরপায, ভফাযানউরিন, ভবারা।   - যুগ্ম াধাযন ম্পােক 

জনাফ ভভা. আদনায়ায ভাদন, কাযী রক্ষক, ভধ্য ফাোভাযা প্রারফ, ভফাযানউরিন - যুগ্ম াধাযন ম্পােক 

জনাফ অরনর কুভায ো, বারি, পূজা উদ মান রযলে, ভফাযানউরিন - েস্য 

জনাফ আ.ন.ভ. আরফ আব্দুল্যা, প্রািন প্রধান রক্ষক, ভফাযানউরিন ফাররকা ভা.রফ. - েস্য 

জনাফ আাম্মে উল্যা রভয়া, উদজরা কভান্ডায, ফাংরাদে মুরিদমাদ্ধ ংে - েস্য 

জনাফ ভভা.  ফরয উল্যা, াধাযি ম্পােক, উদজরা ভাধ্যরভক রক্ষক রভরি - েস্য 

জনাফ সুফি বা ভািায, কাযী রক্ষক, রিটিএভ ভাধ্যরভক রফদ্যারয়, ভফাযানউরিন - েস্য 

জনাফ ভজাফাদয়ো ভফগভ দরী, কাযী রক্ষক, ১৯নং ধারযয়া প্রারফ - েস্য 

জনাফ বুজ যরক্ষি, কাযী রক্ষক, উেয়ন ভদির প্রারফ, ভফাযানউরিন - েস্য 

জনাফ ভভা. ান্নান, কাযী রক্ষক, রফ.দক.এভ. ভাধ্যরভক রফদ্যারয় ভফাযানউরিন - েস্য 

াথ ব প্রিীভ আোর্য্ব, াংস্কৃরিক কভী, ভফাযানগঞ্জ - ভকালাধ্যক্ষ 

 
অি:য বায় আয ভকাদনা আদরােয রফলয় না থাকায় বারি উরিি করদক ধন্যফাে জারনদয় বায 

ভারপ্ত ভঘালিা কদযন।         

 

 

 

  ভভা. ফরয গাজী 

উদজরা রনফ বাী অরপায (বাযপ্রাপ্ত) 

ভফাযানউরিন, ভবারা। 
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স্মাযক নং-০৫.১০.০৯২১.০০০.০০.০০১.১৯-৭৩৮ িারযখ: 
১২ ভৌল ১৪২৬ ফঙ্গাব্দ 

২৬ রিদম্বয ২০১৯ রিিাব্দ 
 

অনুররর: েয় অফগরি/কাম বাদথ ব (দজযষ্ঠিায রবরিদি নয়) 
  

০১. ভাননীয় ংে েস্য, ভবারা-২।  

০২. প্রধান ভন্বয়ক, জারিয রিা ফঙ্গফন্ধু ভখ মুরজবুয যভাদনয জন্মিফারল বকী উদ মান জািীয় ফাস্তফায়ন করভটি, 

৫িভ িা, আন্তজবারিক ভাতৃবালা ইনরিটিউে বফন, ১/ক, ভগুনফারগো, ঢাকা-১০০০। 

০৩. রফবাগীয় করভনায, ফরযার।  

০৪. ভজরা প্রাক, ভবারা । 

০৫. ভেয়াযম্যান, উদজরা রযলে, ভফাযানউরিন, ভবারা । 

০৬. ভভয়য, ভফাযাউরিন ভৌযবা, ভবারা। 

০৭. অরিরযি ভজরা প্রাক (রক্ষা ও আইরটি) ও আফায়ক, মুরজফফল ব ভর, ভবারা।  

০৮. বারি, ফাংরাদে আওয়াভী রীগ, ভফাযানউরিন উদজরা, ভবারা।  

০৯. বাই ভেয়াযম্যান, উদজরা রযলে, ভফাযানউরিন, ভবারা। 

১০. ভররা বাই ভেয়াযম্যান, উদজরা রযলে, ভফাযানউরিন, ভবারা।  

১১. অধ্যক্ষ, যকারয আব্দুর জব্বায কদরজ, ভফাযানউরিন, ভবারা। 

১২. অধ্যক্ষ, ভবারা ররদেকরনক ইনরিটিউে, ভফাযানউরিন, ভবারা। 

১৩. অধ্যক্ষ, ভফাযানউরিন ভররা রিরি কদরজ, ভফাযানউরিন, ভবারা। 

১৪. উদজরা কভান্ডায, মুরিদমাদ্ধা ংে, উদজরা কভান্ড, ভফাযানউরিন, ভবারা।  

১৫. উদজরা .................................................................................................................................. কভ বকিবা(কর), ভফাযানউরিন, ভবারা।  

১৬. ভেয়াযম্যান ......................................................................................................... ইউরনয়ন রযলে (কর), ভফাযানউরিন, ভবারা। 

১৭. জনাফ ........................................................................................................................ প্রধান রক্ষক/সুায ............................................................................... 

ভা: রফ:/ভাদ্রাা/: প্রা: রফ: 

১৮. বারি/াধাযি ম্পােক, ভাধ্যরভক রক্ষক রভরি, ভফাযানউরিন, ভবারা।  

১৯. বারি/াধাযি ম্পােক,  প্রাথরভক রক্ষক, রভরি, ভফাযানউরিন, ভবারা।  

২০. বারি/াধাযি ম্পােক, ভপ্রক্লাফ, ভফাযানউরিন, ভবারা। 

২১. বারি/াধাযি ম্পােক, রযদাে বা ব ইউরনটি, ভফাযানউরিন, ভবারা।   

২২. বারি/াধাযি ম্পােক, ভফাযানউরিন াাফাজপুয ভপ্র, ভফাযানউরিন, ভবারা। 

২৩. বারি/াধাযি ম্পােক, ভফাযানউরিন ভপিাদযর াংফারেক ইউরনয়ন, ভফাযানউরিন, ভবারা। 

২৪. বারি/াধাযি ম্পােক, ভফাযানউরিন জান বাররি অযাদারদয়ন, ভফাযানউরিন, ভবারা।  

২৫. ম্পােক, উদজরা রল্পকরা একাদিরভ, ভফাযানউরিন, ভবারা।   

২৬. বারি/াধাযি ম্পােক, ৩য় ভেরি যকারয কল্যাি রভরি, ভফাযানউরিন, ভবারা।   

২৭. বারি/াধাযি ম্পােক, ৪থ ব ভেরি যকারয কল্যাি রভরি, ভফাযানউরিন, ভবারা।   

২৮. জনাফ .................................................................................................................................. আফায়ক, ............................................................................................... 

উ-করভটি। করভটিদি প্রদয়াজদন অরিরযি েস্য ভকা-অপ্ট কযা মাদফ। উ-করভটিয আফায়কগি বা আফানপূফ বক 

প্রদয়াজনীয় প্রস্তুরি িি কদয রনম্নস্বাক্ষযকাযীদক অফরি  কযায  জন্য অনুদযাধ কযা দরা। 

 

 

 

 

  
 

ভভা. ফরয গাজী 

উদজরা রনফ বাী অরপায (বাযপ্রাপ্ত) 

ভফাযানউরিন, ভবারা।
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