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একই তারযখ ও স্মাযকক স্থরারবরলক্ত 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাকদ যকায  

উকজরা রনফ বাী অরপাকযয কাম বারয়  

বফাযানউরিন, ববারা।  

(borhanuddin.bhola.gov.bd) 
 

স্মাযক নাং-০৫.১০.০৯২১.০০০.০০.০০১.১৭- ৭৭(২)                                        তারযখ:  ০৪ বপব্রুয়ারয ২০১৮  
 

রফলয়: শু্দ্ধবাকফ জাতীয় াংগীত গাওয়া এফাং বদকয কর রক্ষা প্ররতষ্ঠাকন ‘জাতীয় াংগীত’ চচ বাকক অনুপ্রারণত কযায রকক্ষে 

বফাযানউরিন উকজরায প্ররতটি রক্ষা প্ররতষ্ঠাকনয কর রক্ষাথীয অাংগ্রকণ দরগত জাতীয় াংগীত রযকফন 

প্ররতকমারগতা আকয়াজন।     
 

সূত্র:  ১. উরচফ, রফরধ অরধাখা, ভরন্ত্ররযলদ রফবাকগ এয ১১ জানুয়ারয ২০১৮ রি. তারযখ ০৪.০০.০০০০. ৪২৩.২২. 

০০১.১৮.০১ নাং স্মাযক।  

 ২. স্থানীয় যকায ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারকয়য ইউর-১ অরধাখায ২৮ জানুয়ারয ২০১৮ রি. তারযকখয 

৪৬.০০. ০০০০.০১৭.৯৯.০০৮.১৫.০৬নাং স্মাযক। 

 ৩. বজরা প্রাক, ববারা ভকাদকয়য কাম বারকয়য ১৬.০১.২০১৮ তারযকখয ০৫.১০.০৯০০.০০৩.১৮.০০১. 

১৮/৭১(২৩)নাং স্মাযক।  
   

        উরযউক্ত রফলয় ও সূকত্রাক্ত স্মাযককয রযকপ্ররক্ষকত জানাকনা মাকে বম,  বফাযানউরিন উকজরাধীন প্ররতটি রক্ষা প্ররতষ্ঠাকনয 

কর রক্ষাথীয অাংগ্রকণ দরগত শদ্ধবাকফ জাতীয় াংগীত রযকফন প্ররতকমারগতা  রনকনাক্ত ছক বভাতাকফক অনুরষ্ঠত কফ। 

 ‘ছক-১’ 

ক্র. নাং প্ররতকমারগতায ম বায়  তারযখ ভন্তব্য  

০১. ইউরনয়ন ম বায়  ১২ বপব্রুয়ারয ২০১৮ রিস্টাব্দ ‘ববনুে ছক-২’ 

০২. উকজরা ম বায়  ১৮ বপব্রুয়ারয ২০১৮ রিস্টাব্দ ববনুে: বফাযানউরিন ভাধ্যরভক রফদ্যারয় 

 উক্ত প্ররতকমারগতা পর ফাস্তফায়কনয রনরভত্ত ইউরনয়নসূকয নাকভয াকবব ফরণ বত কভ বকতবাগণকক তদাযরক কভ বকতবা রককফ 

রনকয়াগ প্রদান কযা করা।  

‘ছক-২’ 

ক্র. নাং  ইউরনয়ন/কৌযবা কভ বকতবায নাভ ও দরফ  ববনুে 

০১. ১নাং গাংগাপুয  জনাফ বভা. রযাজুর ইরাভ, উকজরা বকেরকভন্ট 

অরপায, বফাযানউরিন  

গাংগাপুয ভাধ্যরভক রফদ্যারয় 

০২. ২নাং াচড়া  জনাফ বভা. আরভনুর ইরাভ, কাযী ল্লী উন্নয়ন কভ বকতবা, 

বফাযানউরিন  

দরুন যকারয প্রা. রফদ্যারয় 

০৩. ০৩নাং বদউরা  জনাফ বভা. আরভনুর ইরাভ, উকজরা রক্ষা অরপায, 

বফাযানউরিন 

বদউরা যজ্জফ আরী ভাধ্যরভক 

রফদ্যারয় 

০৪. ০৪নাং কারচয়া  জনাফ তন কুভায রফবা, উকজরা ভাধ্যরভক রক্ষা 

অরপায, বফাযানউরিন  

ভরনযাভ ককরজ 

০৫. ৬নাং াাননগয  জনাফ বভা. আভজাদ বাকন, কাযী উকজরা রক্ষা 

অরপায, বফাযানউরিন  

রভজবাকলু ফাররকা ভাধ্যরভক 

রফদ্যারয় 

০৬. ০৭নাং েফগী  জনাফ বভা. ভরনরুর ইরাভ, ইন্সট্রাক্টয, উকজরা রযকা ব 

বন্টায, বফাযানউরিন  

কারচয়া েফগী ভাধ্যরভক 

রফদ্যারয় 

০৭. ০৮নাং রক্ষয়া  বফগভ আকয়া ররিকা, উকজরা অোকাকেরভক 

সুাযবাইজায, বফাযানউরিন 

কুরসুভ যভান ভাধ্যরভক 

রফদ্যারয়  

০৮. ০৯নাং ফড়ভারনকা জনাফ বভা. ভরনরুজ্জাভান, প্রবালক, বফাযানউরিন ভররা 

রেরগ্র ককরজ, বফাযানউরিন  

গফুযগঞ্জ ভাধ্যরভক রফদ্যারয়  

০৯. ১০নাং কুতুফা  জনাফ এ.এইচ.এভ. বভাস্তপা কাভার, প্রবালক, আব্দুর জব্বায 

ককরজ, বফাযানউরিন 

ভারনকা ভাধ্যরভক রফদ্যারয়  

১০. বৌযবা  জনাফ এ.এপ.এভ. নাজমু াকরীন, ররনয়য উকজরা 

ভৎস্য অরপায, বফাযানউরিন  

বফাযানউরিন ভাধ্যরভক 

রফদ্যারয়  

 

স্বাক্ষরযত/০১.০২.২০১৭ 

 

 

 

  

 (কভাোঃ আোঃ কুদ দূ) 

উকজরা রনফ বাী অরপায 

বফাযানউরিন, ববারা। 

 ০৪৯২২-৫৬১০৩ 

 unoborhanuddin@mopa.gov.bd 
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স্মাযক নাং-০৫.১০.০৯২১.০০০.০০.০০১.১৭- ৭৭(২)                                         তারযখ: ০৪ বপব্রুয়ারয ২০১৮  

 

রফতযণ:  

 

01. বজরা প্রাক, ববারা।  

২-11. উকজরা ................................................................................................................................................................. কভ বকতবা, বফাযানউরিন, ববারা।  

12. অধ্যক্ষ/প্রধান রক্ষক, ............................................................................................................................................................ বফাযানউরিন, ববারা।  

১৩. াধাযণ ম্পাদক, উকজরা রল্পকরা একাকেরভ, বফাযানউরিন, ববারা।  

 

 

 

 

 

  

 (কভাোঃ আোঃ কুদ দূ) 

উকজরা রনফ বাী অরপায 

বফাযানউরিন, ববারা। 

 ০৪৯২২-৫৬১০৩ 

 ০৪৯২২-৫৬১১০ 

 unoborhanuddin@mopa.gov.bd 

 


