
 

 

উজজরা ননফ বাী অনপাজযয কাম বারয় 

ফাবুগঞ্জ, ফনযার 

নটিজজন চার্ বায (Citizen Charter) 

নবন: সফাপ্রানি সুরব ও জীকযণ। 

নভন: সফাপ্রদান দ্ধনতজত স্বচ্ছতা আনয়ন। 

উজেশ্য: দক্ষ ও জফাফনদীতামুরক নগনযকজফা নননিতকযণ। 

 

ক্রনভক 

নং ‡mevi bvg 
cÖ‡qvRbxq 

mgq 
cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ 

cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ/ 

Av‡e`b dig cÖvwß ’̄vb 

‡mev g~j¨ Ges 

cwi‡kva c×wZ 

`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi c`ex, †Uwj‡dvb 

B-‡gBj 

DaŸ©Zb Kg©KZ©vi c`ex, 

†Uwj‡dvb 

B-‡gBj 

1.  gyw³‡hv×v‡`i Avw_©K mnvqZv 

cÖ̀ vb 

1 (GK) Kvh© 

w`em 

1|  Av‡e`b dig 

2| 1 Kwc cvm‡cvU© mvB‡Ri 

iw½b      

 Qwe 

3| wPwKrmvi †¶‡Î Wv³vix mb` 

4| N‡ii Rb¨ BDwc †Pqvig¨vb 

KZ©„K cÖZ¨qb 

5| wk¶v Aby`v‡bi †¶‡Î wk¶v 

cÖwZôvb cÖavb KZ©„K cÖZ¨qb 

উজজরা ননফ বাী অনপাজযয 

কাম বারয় 

 

cÖ‡hvR¨ bq 

উজজরা ননফ বাী অনপায 

ফাবুগঞ্জ, ফনযার 

সপান: +৮৮০ ৪৩২৭-৭৩৩০৩ 

সভাফাইর: ০১৩১৮২৫৬৩৩১ 

unobabuganj@gmail.com 

সজরা প্রাক, ফনযার 

সপান: ০২৪৭৮৮৬৪২৫৯ 

dcbarisal@mopa.gov.bd 
 

 

2.  ভাভান্য যাষ্ট্রনতয সস্বচ্ছাধীন 

তনফর/ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

ত্রাণ ও কল্যাণ তনফর জত 

প্রদত্ত অনুদাজনয সচক ব্যনিয 

অনুকূজর নফতযণ 

০৭ (াত) 

কাম ব নদফ 

অনুদানপ্রাি তানরকাভূি ব্যনিয 

জাতীয় নযচয়জত্রয ০১ কন 

তযানয়ত পজর্াকন (জকান 

আজফদজনয প্রজয়াজন সনই) 

উজজরা ননফ বাী অনপাজযয 

কাম বারয় 

 

এ অনপজয 

জন্য প্রজমাজয 

নয়/নি 

উজজরা ননফ বাী অনপায 

ফাবুগঞ্জ, ফনযার 

সপান: +৮৮০ ৪৩২৭-৭৩৩০৩ 

সভাফাইর: ০১৩১৮২৫৬৩৩১ 

unobabuganj@gmail.com 

সজরা প্রাক, ফনযার 

সপান: ০২৪৭৮৮৬৪২৫৯ 

dcbarisal@mopa.gov.bd 
 

 

3.  ag© gš¿Yvjq,wk¶v  gš¿bvjq, 

†Rjv cwil`, ms ’̄v/ wefvM 

KZ©„K wewea Aby`vb weZiY| 
০৭ (াত) 

কাম ব নদফ 

নিষ্ট ভনজদ/ভনিয কনভটিয 

বানত/জজক্রর্াযীয জাতীয় 

নযচয়জত্রয ০১ কন তযানয়ত 

পজর্াকন (জকান আজফদজনয 

প্রজয়াজন সনই) 

উজজরা ননফ বাী অনপাজযয 

কাম বারয় 

 

এ অনপজয 

জন্য প্রজমাজয 

নয়/নি 

উজজরা ননফ বাী অনপায 

ফাবুগঞ্জ, ফনযার 

সপান: +৮৮০ ৪৩২৭-৭৩৩০৩ 

সভাফাইর: ০১৩১৮২৫৬৩৩১ 

unobabuganj@gmail.com 

সজরা প্রাক, ফনযার 

সপান: ০২৪৭৮৮৬৪২৫৯ 

dcbarisal@mopa.gov.bd 
 

 

4.  n¾eªZ cvj‡bi dig weZiY 

I civgk© cÖ`vb| 01 (GK) 

Kvh© w`em 

1| ag© gš¿Yvj‡qi wba©vwiZ 

Av‡e`b dig 

2| Qwe ỳB Kwc 

3| A_© Rgv`v‡bi iwk`, †c-

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdm,  

BmjvwgK dvD‡Ûkb 
†Kvb wd †bB 

উজজরা ননফ বাী অনপায 

ফাবুগঞ্জ, ফনযার 

সপান: +৮৮০ ৪৩২৭-৭৩৩০৩ 

সভাফাইর: ০১৩১৮২৫৬৩৩১ 

সজরা প্রাক, ফনযার 

সপান: ০২৪৭৮৮৬৪২৫৯ 

dcbarisal@mopa.gov.bd 
 



AW©vi/ e¨vsK WªvdU  unobabuganj@gmail.com  

5.  ‡Rjv n‡Z cÖvß mvi wWjvi‡`i 

gv‡S Dc-eivÏ cÖ`vb 01 (GK) 

Kvh© w`em 

1|K…wl DcKiY KvW© 

2| RvZxq cwiPqcÎ 

 

  

Dc‡Rjv K…wl Awdm †Kvb wd †bB 

উজজরা কৃনল অনপায 

ফাবুগঞ্জ, ফনযার 

সপান: +88০১৯১৩৬৯১৭৫১ 

uaobabuganj@gmail.com 

Dc-cwiPvjK 

K…wlm¤cÖmviY Awa`ßi, ewikvj 

সপান: +88০১৭১২২২০৩৪৯ 

dddae@gmail.com 

6.  g„Z exigyw³‡hv×v‡`i `vdb-

Kvdb eve` Avw_©K mn‡hvwMZv 

cÖ̀ vb 
01 (GK) 

Kvh© w`em 

উজজরা ননফ বাী অনপায/গার্ ব 

অফ অনায প্রদানকাযী কভ বকতবা 

একটি স্থানীয়বাজফ ততযী/ছাাজনা 

পাঁকা আজফদন পভ ব এফং 

প্রজয়াজনীয় র্াকা জে ননজয় 

মাজফন (Blank Application 

Form) 

স্থানীয়বাজফ প্রণীত আজফদন পযভ 

উজজরা ননফ বাী অনপ সথজক 

ংগ্র কযজত জফ 

 
 

‡Kvb wd 

cÖ‡qvRb †bB 

উজজরা ননফ বাী অনপায 

ফাবুগঞ্জ, ফনযার 

সপান: +৮৮০ ৪৩২৭-৭৩৩০৩ 

সভাফাইর: ০১৩১৮২৫৬৩৩১ 

unobabuganj@gmail.com 

সজরা প্রাক, ফনযার 

সপান: ০২৪৭৮৮৬৪২৫৯ 

dcbarisal@mopa.gov.bd 
 

 

7.  exigyw³‡hv×v‡`i m¤§vbx fvZv 

weZib 
02 ( ỳB) Kvh© 

w`em 

†mvbvjx e¨vsK Gi ‡PK eB 

cÖ‡hvR¨ bq 
‡Kvb wd 

cÖ‡qvRb †bB 

উজজরা ননফ বাী অনপায 

ফাবুগঞ্জ, ফনযার 

সপান: +৮৮০ ৪৩২৭-৭৩৩০৩ 

সভাফাইর: ০১৩১৮২৫৬৩৩১ 

unobabuganj@gmail.com 

সজরা প্রাক, ফনযার 

সপান: ০২৪৭৮৮৬৪২৫৯ 

dcbarisal@mopa.gov.bd 
 

 

8.  Awc©Z m¤úwËi BRviv bevqb 

 

02 ( ỳB) Kvh© 

w`em 

১। কানযী কনভনায (ভূনভ)য 

সুনননদ বষ্ট প্রস্তাফ সক ননথ-মাজত 

থাকজফ 

২। ইজাযা নফায়নকানযয াদা 

কাগজজ আজফদন 

৩। পূজফ ব সনওয়া নর্নআয এয 

পজর্াকন-১ কন  

উজজরা ভূনভ অনপ 

ননথ অনুজভাদন 

কজয কাযী 

কনভনায(ভূনভ) 

ফযাফজয সপ্রযণ 

কযায জয 

নফায়ন নপ  নর্ 

ন আজযয 

ভাধ্যজভ জভা 

নদজত জফ। 

উজজরা ননফ বাী অনপায 

ফাবুগঞ্জ, ফনযার 

সপান: +৮৮০ ৪৩২৭-৭৩৩০৩ 

সভাফাইর: ০১৩১৮২৫৬৩৩১ 

unobabuganj@gmail.com 

সজরা প্রাক, ফনযার 

সপান: ০২৪৭৮৮৬৪২৫৯ 

dcbarisal@mopa.gov.bd 
 

 

9.  জন্-ননফন্ধন ংজাধজনয 

আজফদন  সজরা প্রাক 

ফযাফজয অগ্রগাভীকযণ 2( ỳB) N›Uv 

1| Rb¥wbeÜb ms‡kva†bi 

wba©vwiZ Av‡e`b dig 
mswkøó BDwbqb cwil`/BDwbqb 

wWwRUvj  †m›Uvi 

জন্-ননফন্ধন 

ংজাধজনয 

আজফদন  সজরা 

প্রাক ফযাফজয 

অগ্রগাভীকযণ 

উজজরা ননফ বাী অনপায 

ফাবুগঞ্জ, ফনযার 

সপান: +৮৮০ ৪৩২৭-৭৩৩০৩ 

সভাফাইর: ০১৩১৮২৫৬৩৩১ 

unobabuganj@gmail.com 

উজজরা ননফ বাী অনপায 

ফাবুগঞ্জ, ফনযার 

সপান: +৮৮০ ৪৩২৭-৭৩৩০৩ 

সভাফাইর: ০১৩১৮২৫৬৩৩১ 

unobabuganj@gmail.com 

10.  eq¯‹ fvZv, weaev fvZv, 

cÖwZewÜ fvZv, ¯̂vgx cwiZ¨v³ 

I ỳ: ’̄ gwnjv fvZv,cÖwZewÜ  

wk¶v e„wË cÖ̀ vb fvZv 
01(GK) Kvh© 

w`em 

উজজরা ভাজজফা অনপ সথজক 

প্রাি ননথ 

 

mgvR‡mev Kvh©vj‡q Av‡e`b 

dig cvIqv মায়। 

মা মা রাগজফেঃ 

1| Av‡e`b dig 

2| cvm‡cvU© mvB‡Ri iw½b Qwe 

3| (e¨w³ I bwgwbi) RvZxq 

cwiPqcÎ vq। 

iwk‡`i gva¨‡g 

wd wek UvKv 

e¨vsK wnmv‡e 

Rgv Kiv nq 

উজজরা ভাজ সফা অনপায 

ফাবুগঞ্জ, ফনযার 

সপান: ০২৫৫০৬১৬১৫ 

azad301275@gmail.com 

উ-নযচারক 

সজরা ভাজ সফা কাম বারয় 

ফনযার 

সপান: +৮৮০৪৩১-৬৩৩৯০ 

dsso.barisal@gmail.com 

11.  hyeFY Aby‡gv`b I weZiY 15(c‡bi) 

Kvh© w`em 

1| Av‡e`b dig 

2| cvm‡cvU© mvB‡Ri Qwe 

Dc‡Rjv hye Dbœqb Awdmv‡ii 

Kvh©vjq 

iwk‡`i gva¨‡g 

wd wek UvKv 

উজজরা যুফ উন্নয়ন অনপায 

ফাবুগঞ্জ, ফনযার 

উপ-প       

সজরা যুফ উন্নয়ন কাম বারয় 

mailto:dddae@gmail.com


3|e¨w³ I bwgwbi RvZxq 

cwiPqcÎ 

4| hye Dbœqb KZ©„K cÖwk¶‡Yi 

g~j mb`cÎ 5| eÜKx Rwgi 

gvwjKvbvi ¯̂c‡¶ 

LwZqvb/`wjj/`vwLjvi Kwc 6| 

Rwg`vZvi 300 UvKvi ó¨v¯ú 

Pzw³bvgv 

০৭। অনুজভানদত ঋজণয ৫% ঞ্চয় 

জভা 

০৮। ননভননয ছনফ ও সবার্ায 

আইনর্ 

e¨vsK wnmv‡e 

Rgv Kiv nq 

সপান: +৮৮০১৭১১১১৩৩৯৩ 

babuganj@dyd.gov.bd 

ফনযার 

     : ০৪৩১-৬৩৬৩২ 

ddbarisal@dyd.gov.bd 

 

12.  D‡`¨v³vM‡Yi gv‡S ¶z`ª FY 

weZiY 

07 (mvZ) 

Kvh© w`em 

1| Av‡e`b dig 

2| cvm‡cvU© mvB‡Ri Qwe 

3| e¨w³ I bwgwbi RvZxq 

cwiPqcÎ 

4| cvm eB 

Dc‡Rjv cjøx Dbœqb Awdmv‡ii 

Kvh©vjq 

FY di‡gi wd 

10/-UvKv 

fvDPv‡ii 

gva¨‡g e¨vsK 

wnmv‡e Rgv 

উজজরা ল্লী উন্নয়ন অনপায 

ফাবুগঞ্জ, ফনযার 

সপান: +৮৮ ০১৭৪০৯৯৩৩৮৮ 

obaidullah.sp2008@gmail.c

om 

উপ-প       

সজরা ল্লী উন্নয়ন সফার্ ব 

ফনযার 

     : ০১৭২৪১৬৭২২০ 

ddbrdbbarishal@gmail.c

om 
13.   

`wi‡`ªi gv‡S ¶z`ª FY weZiY 
07 (mvZ) 

Kvh© w`em 

1| Av‡e`b dig 

2| cvm‡cvU© mvB‡Ri Qwe 

3| e¨w³ I bwgwbi RvZxq 

cwiPqcÎ 

4| cvm eB 

Dc‡Rjv `vwi ª̀ we‡gvPb 

dvD‡Ûkb 

FY di‡gi wd 

10/-UvKv 

fvDPv‡ii 

gva¨‡g e¨vsK 

wnmv‡e Rgv 

উজজরা দানযদ্র নফজভাচন পাউজেন 

ফাবুগঞ্জ, ফনযার 

সপান: +৮৮ ০১৭৭৭৯৫১৭৯৬ 

kabir1973uddin@gmail.com 

উপ-প       

সজরা দানযদ্র নফজভাচন পাউজেন 

ফনযার 

     : ০১৭১১৪০০৩২৮ 

pdbfbar@gmail.com 
14.  K…wl Lvm Rwg e‡›`ve Í̄  cÖ`vb 

45 

(cqZvwjøk) 

Kvh© w`em 

1| Dc‡Rjv f~wg Awdm †_‡K 

cÖvß e‡›`ve Í̄ bw_ hv‡Z _vK‡e 

2| Av‡e`bKvixi ¯̂vgx/ ¿̄xi †hŠ_ 

Qwemn c~iYK…Z Ges ¯̂v¶wiZ 

Av‡e`b 1 Kwc 

3| Av‡e`bKvwi f~wgnxb g‡g© 

BDwc †Pqvig¨vb/†g¤^i Gi 

cÖZ¨q‡bi g~j/mZ¨vwqZ d‡UvKwc 

1 cvZv 

5| f~wgnxb wnmv‡e Dc‡Rjv K„wl 

Lvm Rwg e‡›`ve Í̄ KwgwUi 

mycvwik/mfvi Kvh©weeiYx 

6| ‡¯‹P g¨vc 

Dc‡Rjv f~wg Awdm 

এ অফিসের 

জন্য 

প্রযোজ্য 

নয়/ফ্রি 

উজজরা ননফ বাী অনপায 

ফাবুগঞ্জ, ফনযার 

সপান: +৮৮০ ৪৩২৭-৭৩৩০৩ 

সভাফাইর: ০১৩১৮২৫৬৩৩১ 

unobabuganj@gmail.com 

সজরা প্রাক, ফনযার 

সপান: ০২৪৭৮৮৬৪২৫৯ 

dcbarisal@mopa.gov.bd 
 

 

15.  যকানয ংস্থা/দিজযয অনুকূজর 

অকৃনল খা জনভ ফজিাফজস্তয 

প্রস্তাফ সজরা প্রাক ফযাফজয 

সপ্রযণ 

০৩ (নতন) 

কাম বনদফ 

১। উজজরা ভূনভ অনপ সথজক 

প্রাি ফজিাফস্ত ননথ-মাজত থাকজফ 

২। আজফদনকাযীয স্বাভী/স্ত্রীয সমৌথ 

ছনফ পূযণকৃত এফং স্বাক্ষনযত 

উজজরা ভূনভ অনপ 

এ অনপজয 

জন্য প্রজমাজয 

নয়/নি 

উজজরা ননফ বাী অনপায 

ফাবুগঞ্জ, ফনযার 

সপান: +৮৮০ ৪৩২৭-৭৩৩০৩ 

সভাফাইর: ০১৩১৮২৫৬৩৩১ 

সজরা প্রাক, ফনযার 

সপান: ০২৪৭৮৮৬৪২৫৯ 

dcbarisal@mopa.gov.bd 
 



আজফদন ১ কন 

৩। আজফদনকাযী ভূনভীন ভজভ ব 

সচয়াযম্যান/জভয়য এয প্রতযয়জনয 

মূর/তযানয়ত পজর্াকন-১ কন 

৪। আজফদনকাযীয স্বাভী/স্ত্রীয 

জাতীয় নযচয়ত্র তযানয়ত 

পজর্াকন-১ কন 

৫। ভূনভীন নজজফ উজজরা কৃনল 

খা জনভয ফজিাফস্ত কনভটিয 

সুানয/বায কাম বনফফণী 

৬। সেচ ম্যা 

৭। াফ-সযনজষ্ট্রায অনপ সথজক 

প্রাি গড় মূজল্যয তানরকা. 

unobabuganj@gmail.com  

16.  GbwRI Kvh©µg m¤ú„³ 

cÖZ¨qb 
10 (`k) 

Kvh©w`em 

GbwRI welqK e~¨‡iv KZ©„K  

cÖYxZ wba©vwiZ di‡g Av‡e`b GbwRI A¨v‡dqvm© e~¨‡iv 

naffairsb@ yahoo.com. 

www.ngoab.gov.bd 

‡Kvb wd 

cÖ‡qvRb †bB 

উজজরা ননফ বাী অনপায 

ফাবুগঞ্জ, ফনযার 

সপান: +৮৮০ ৪৩২৭-৭৩৩০৩ 

সভাফাইর: ০১৩১৮২৫৬৩৩১ 

unobabuganj@gmail.com 

সজরা প্রাক, ফনযার 

সপান: ০২৪৭৮৮৬৪২৫৯ 

dcbarisal@mopa.gov.bd 
 

 

17.  ার্-ফাজাজযয চানিনা নবটিয 

প্রস্তাফ সজরা প্রাক ফযাফজয  

সপ্রযণ 

০৩ (নতন) 

কাম বনদফ 

উজজরা ভূনভ অনপ সথজক প্রাি 

চানিনা নবটিয নভ সক 

১। আজফদনকাযীয জাতীয় 

নযচয়জত্রয ০১ কন তযানয়ত 

পজর্াকন 

২। সের্ রাইজন্প পজর্াকন-০১ 

কন 

৩। অনুজভানদত সনযজপনয নকা। 

৪। সে ম্যা 

উজজরা ভূনভ অনপ 

 

 

এ অনপজয 

জন্য প্রজমাজয 

নয়/নি 

উজজরা ননফ বাী অনপায 

ফাবুগঞ্জ, ফনযার 

সপান: +৮৮০ ৪৩২৭-৭৩৩০৩ 

সভাফাইর: ০১৩১৮২৫৬৩৩১ 

unobabuganj@gmail.com 

সজরা প্রাক, ফনযার 

সপান: ০২৪৭৮৮৬৪২৫৯ 

dcbarisal@mopa.gov.bd 
 

 

18.  ংস্কৃনত নফলয়ক ভন্ত্রণারয় জত 

অনুদান প্রানিয  আজফদন 

অগ্রগাভীকযণ 

ংস্কৃনতক 

নফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় 

কর্তবক প্রণীত 

অনুদান পযভ 

বফন ৬(১১) তরা, ফাংরাজদ 

নচফারয়, ঢাকা-১০০০ 

ap@mocagov.bd 

www.moca.gov.bd 

বফন ৬(১১) তরা, ফাংরাজদ 

নচফারয়, ঢাকা-১০০০ 

ap@mocagov.bd 

www.moca.gov.bd 

এ অনপজয 

জন্য প্রজমাজয 

নয়/নি 

উজজরা ননফ বাী অনপায 

ফাবুগঞ্জ, ফনযার 

সপান: +৮৮০ ৪৩২৭-৭৩৩০৩ 

সভাফাইর: ০১৩১৮২৫৬৩৩১ 

unobabuganj@gmail.com 

সজরা প্রাক, ফনযার 

সপান: ০২৪৭৮৮৬৪২৫৯ 

dcbarisal@mopa.gov.bd 
 

 

19.  নক্ষা প্রনতষ্ঠাজনয ম্যাজননজং 

কনভটি গঠজনয জন্য নপ্রজাইনর্ং 

অনপায ননজয়াগ 
০২ (দুই) 

কাম বনদফ 

১। স্কুজরয প্যাজর্ প্রধান 

নক্ষক/ননক্ষকায আজফদন 

২। পূফ বফতী কনভটি গঠন ও 

সভয়াজদয কাগজজয তযানয়ত কন 

- 

এ অনপজয 

জন্য প্রজমাজয 

নয়/নি 

উজজরা ননফ বাী অনপায 

ফাবুগঞ্জ, ফনযার 

সপান: +৮৮০ ৪৩২৭-৭৩৩০৩ 

সভাফাইর: ০১৩১৮২৫৬৩৩১ 

unobabuganj@gmail.com 

সজরা প্রাক, ফনযার 

সপান: ০২৪৭৮৮৬৪২৫৯ 

dcbarisal@mopa.gov.bd 
 

 

20.  একটি ফানড় একটি খাভায 

প্রকজেয ঋণ অনুজভাদন 
০১(এক) 

কাম বনদফ 

১। আজফদনকাযীয ছনফ-১ কন 

২। জাতীয় নযচয়ত্র/জন্ ননফন্ধন 

নজদয পজর্াকন-১ কন 

ংনিষ্ট নভনতয কাম বারয় নফনামূজল্য 

উজজরা ননফ বাী অনপায 

ফাবুগঞ্জ, ফনযার 

সপান: +৮৮০ ৪৩২৭-৭৩৩০৩ 

সজরা প্রাক, ফনযার 

সপান: ০২৪৭৮৮৬৪২৫৯ 

dcbarisal@mopa.gov.bd 

http://www.moca.gov.bd/
http://www.moca.gov.bd/


৩। নভনত ব্যফস্থানা কনভটিয 

কাম বনফফযণী 

সভাফাইর: ০১৩১৮২৫৬৩৩১ 

unobabuganj@gmail.com 

 

 

21.  াধাযণ অনবজমাগ তদন্ত ও 

ননষ্পনত্ত 

১০ কাম বনদফ - - - 

উজজরা ননফ বাী অনপায 

ফাবুগঞ্জ, ফনযার 

সপান: +৮৮০ ৪৩২৭-৭৩৩০৩ 

সভাফাইর: ০১৩১৮২৫৬৩৩১ 

unobabuganj@gmail.com 

সজরা প্রাক, ফনযার 

সপান: ০২৪৭৮৮৬৪২৫৯ 

dcbarisal@mopa.gov.bd 
 

 

22.  তথ্য অনধকায আইন ২০০৯ 

অনুমায়ী চানত তথ্য যফযা 

১০ কাম বনদফ 

ননধ বানযত পযজভ নরনখত ফা ই-

সভইজরয ভাধ্যজভ আজফদন কযজত 

জফ 

-  

উজজরা ননফ বাী অনপায 

ফাবুগঞ্জ, ফনযার 

সপান: +৮৮০ ৪৩২৭-৭৩৩০৩ 

সভাফাইর: ০১৩১৮২৫৬৩৩১ 

unobabuganj@gmail.com 

সজরা প্রাক, ফনযার 

সপান: ০২৪৭৮৮৬৪২৫৯ 

dcbarisal@mopa.gov.bd 
 

 
23.  K) wfwRwW 

 

 20 (wek) 

Kvh© w`em 

1| Av‡e`b dig 

2| cvm‡cvU© mvB‡Ri Qwe 

3| †fvUvi AvBwW KvW© 

Dc‡Rjv gwnjv welqK 

Kg©KZ©vi Kvh©vjq 
†Kvb wd †bB 

উজজরা ভনরা নফলয়ক অনপায 

ফাবুগঞ্জ, ফনযার 

সপান: +৮৮ ০১৭১৫০৩৩৮২৫ 

shamimadolly21@gmail.co

m 

উ-নযচারক 

সজরা ভনরা নফলয়ক কাম বারয় 

ফনযার 

সপান: ০১৭১৪৪৯২৬৩১ 

dwaobaris@yahoo.com 
 

24.  L) gvZ…Z¡ Kvjxb fvZv 

 

20 (wek) 

Kvh© w`em 

1| Av‡e`b dig 

2| cvm‡cvU© mvB‡Ri Qwe 

3| †fvUvi AvBwW KvW© 

4| Wv³vix mb`cÎ 

Dc‡Rjv gwnjv welqK 

Kg©KZ©vi Kvh©vjq 
‡Kvb wd †bB 

উজজরা ভনরা নফলয়ক অনপায 

ফাবুগঞ্জ, ফনযার 

সপান: +৮৮ ০১৭১৫০৩৩৮২৫ 

shamimadolly21@gmail.co

m 

উ-নযচারক 

সজরা ভনরা নফলয়ক কাম বারয় 

ফনযার 

সপান: ০১৭১৪৪৯২৬৩১ 

dwaobaris@yahoo.com 
 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                         

 (সভােঃ আভীনুর ইরাভ) 

উজজরা ননফ বাী অনপায 

ফাবুগঞ্জ, ফনযার 

সপান: +৮৮০ ৪৩২৭-৭৩৩০৩ 

সভাফাইর: ০১৩১৮২৫৬৩৩১ 

unobabuganj@gmail.com 

 

 

 

 


