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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার  

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর কার্ বালয়  

ববারহািউনিি, ব ালা।  

(borhanuddin.bhola.gov.bd) 
 

স্মারক িাং-০৫.১০.০৯২১.০০০.০০.০০১.১৭- ৭২                                              তানরখ:  ০3 বিব্রুয়ানর ২০১9 
 

নবষয়: শু্দ্ধ াদব জাতীয় সাংগীত গাওয়া এবাং বেদশর সকল নশক্ষা প্রনতষ্ঠাদি ‘জাতীয় সাংগীত’ চচ বাদক অনুপ্রানণত করার লদক্ষে 

ববারহািউনিি উপদজলার প্রনতটি নশক্ষা প্রনতষ্ঠাদির সকল নশক্ষার্থীর অাংশগ্রহদণ েলগত জাতীয় সাংগীত পনরদবশি 

প্রনতদর্ানগতা আদয়াজি।     
 

সূত্র:  ১. উপসনচব, নবনি অনিশাখা, মনন্ত্রপনরষে নব াদগ এর ১8 বসদেম্বর ২০১৮ নি. তানরখ ০৪.০০.০০০০. 

৪২৩.২২. ০০৩.১৮-১১৮ সাংখ্যক স্মারক।  
   

   

        উপনরউক্ত নবষয় ও সূদত্রাক্ত স্মারদকর পনরদপ্রনক্ষদত জািাদিা র্াদে বর্,  ববারহািউনিি উপদজলািীি প্রনতটি নশক্ষা 

প্রনতষ্ঠাদির সকল নশক্ষার্থীর অাংশগ্রহদণ েলগত শদ্ধ াদব জাতীয় সাংগীত পনরদবশি প্রনতদর্ানগতা  নিদকাক্ত  ক বমাতাদবক 

অনুনষ্ঠত হদব। 

‘ ক-১’ 

ক্র. িাং প্রনতদর্ানগতার পর্ বায়  তানরখ মন্তব্য  

০১. ইউনিয়ি পর্ বায়  ০৬ বিব্রুয়ানর ২০১৯ নিস্টাব্দ ‘ব নুে  ক-২’ 

০২. উপদজলা পর্ বায়  ১৩ বিব্রুয়ানর ২০১৩ নিস্টাব্দ ব নুে: উপদজলা পনরষে নমলিায়তি 

 উক্ত প্রনতদর্ানগতা সিল বাস্তবায়দির নিনমত্ত ইউনিয়িসূদহর িাদমর পাদবব বনণ বত কম বকতবাগণদক তোরনক কম বকতবা 

নহদসদব নিদয়াগ প্রোি করা হদলা।  

‘ ক-২’ 

ক্র. িাং  ইউনিয়ি/দপৌরস া কম বকতবার িাম ও পেনব  ব নুে 

০১. ১িাং গাংগাপুর  জিাব আবু বকর নসনিক, সহকারী পল্লী উন্নয়ি কম বকতবা, 

ববারহািউনিি  

গাংগাপুর মাধ্যনমক নবদ্যালয় 

০২. ২িাং সাচড়া  জিাব বমা. আনমনুল ইসলাম, উপদজলা নশক্ষা অনিসার, 

ববারহািউনিি  

বমাজাদেল হক বচৌধুরী 

মাধ্যনমক নবদ্যালয় 

০৩. ০৩িাং বেউলা  জিাব তপি কুমার নববাস, উপদজলা মাধ্যনমক নশক্ষা 

অনিসার, ববারহািউনিি 

তালুকোর বানড় মাধ্যনমক 

নবদ্যালয় 

০৪. ০৪িাং কানচয়া  জিাব বমা. মনিরুজ্জামাি, প্র াষক, ববারহািউনিি মনহলা 

নিনগ্র কদলজ, ববারহািউনিি 

নিটিএম মাধ্যনমক নবদ্যালয়  

০৫. ৬িাং হাসািিগর  জিাব বমা. নমজানুর রহমাি, উপদজলা যুব উন্নয়ি কম বকতবা, 

ববারহািউনিি 

নমজবাকলু বানলকা মাধ্যনমক 

নবদ্যালয় 

০৬. ০৭িাং টবগী  জিাব বমা. বাহাউনিি, উপদজলা সমাজদসবা অনিসার, 

ববারহািউনিি 

কানচয়া টবগী মাধ্যনমক 

নবদ্যালয় 

০৭. ০৮িাং পনক্ষয়া  জিাব এ.এি.এম. িাজমুস সাদলহীি, নসনিয়র উপদজলা 

মৎস্য অনিসার, ববারহািউনিি 

কুলসুম রহমাি মাধ্যনমক 

নবদ্যালয়  

০৮. ০৯িাং বড়মানিকা জিাব আকাশ ববরাগী, উপদজলা কৃনষ সম্প্রসারণ অনিসার, 

ববারহািউনিি  

গফুরগঞ্জ মাধ্যনমক নবদ্যালয়  

০৯. ১০িাং কুতুবা  জিাব সুনিয়া ববগম, সমন্বয়কারী, একটি বানড় একটি খামার 

প্রকল্প, ববারহািউনিি  

মানিকা মাধ্যনমক নবদ্যালয়  

১০. বপৌরস া  মাহফুজুর রহমাি, উপ-সহকারী প্রদকৌশলী, জিস্বাস্থ্ে 

প্রদকৌশল, ববারহািউনিি 

ববারহািউনিি মাধ্যনমক 

নবদ্যালয়  

 

 

 

 

 

  

 (দমাোঃ আোঃ কুদ দূস) 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

ববারহািউনিি, ব ালা। 

 ০৪৯২২-৫৬১০৩ 

 ০৪৯২২-৫৬১১০ 

 unoborhanuddin@mopa.gov.bd 
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নবতরণ:  

 

01. বজলা প্রশাসক, ব ালা।  

২-11. উপদজলা ................................................................................................................................................................. কম বকতবা, ববারহািউনিি, ব ালা।  

12. অধ্যক্ষ/প্রিাি নশক্ষক, ............................................................................................................................................................ ববারহািউনিি, ব ালা।  

১৩. সািারণ সম্পােক, উপদজলা নশল্পকলা একাদিনম, ববারহািউনিি, ব ালা।  

 

 

 

 

 

  

 (দমাোঃ আোঃ কুদ দূস) 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

ববারহািউনিি, ব ালা। 

 ০৪৯২২-৫৬১০৩ 

 ০৪৯২২-৫৬১১০ 

 unoborhanuddin@mopa.gov.bd 

 

  


