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তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি অক্তিেপ্তর 

উপদজলা কা যালয়, মহম্মেপুর, মাগুরা। 
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স্মারক নাং-৫৬.০৪.৫৫৬৬.০০০.৩১.০০৫.১৯-৫১                                                           তাক্তরখ:০৪/০৯/২০১৯ ক্তি: 

 

welq t `xNv BšÍvR ‡gvj¨v gva¨wgK we`¨vj‡qi wbqwgZ g¨v‡bwRs KwgwU wbe©vP‡bi djvdj †cÖiY cÖm‡½|  

          Dch~©³ wel‡qi †cÖw¶‡Z Rvbv‡bv hv‡”Q †h, Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, gn¤§`cyi, gv¸iv g‡nv`‡qi ¯§viK bs-

০৫.৪৪.৫৫৬৬.০০০.০৫.০০১.১৯-৫৪৭, তারিখ-১৮/০৮/২০১৯ রি: †gvZv‡eK wcÖRvBwWs Awdmvi wnmv‡e gn¤§`cyi Dc‡Rjvaxb `xNv BšÍvR 

‡gvj¨v gva¨wgK we`¨vjq g¨v‡bwRs KwgwU wbe©vP‡bi Rb¨ ২২/0৮/২০১৯ খ্রি: Zvwi‡L Zdwmj †NvlYv Kiv nq| †NvwlZ Zdwmj †gvZv‡eK 

28/08/2019 wLª: Zvwi‡L mKvj 11.00 NwUKvq g‡bvbqbcÎ¸wj hvPvB evQvB Kiv nq | `vZv 01wU c‡`i wecix‡Z  01 Rb , mvaviY 

AwffveK 04wU c‡`i wecix‡Z 07 Rb cÖv_©x, msiw¶Z gwnjv AwffveK 01wU c‡`i wecix‡Z 02 Rb cÖv_©x, mvavib wk¶K 02wU c‡`i 

wecix‡Z 02 Rb  cÖv_©x Ges msiw¶Z gwnjv wk¶K 01wU c‡`i wecix‡Z 01 Rb  cÖv_©x g‡bvbqbcÎ `vwLj K‡ib | D³ g‡bvbqbcÎ¸wj 

hvPvB evQvB Gi ci ˆea e‡j we‡ewPZ nq |  D³ cÖwZôv‡b cÖwZôvZv c‡` †Kvb cÖv_©x bvB | 01/09/2019 wLª: তারিখখ mvaviY AwffveK 

c‡` ০৩ Rb cÖv_©x ও msiw¶Z gwnjv AwffveK c‡` ০১ Rb cÖv_©x তাখেি g‡bvbqbcÎ cÖZ¨vnvi K‡ib | 2009 Gi gva¨wgK I D”P gva¨wgK 

wk¶v †evW© ,h‡kvi (gva¨wgK I D”P gva¨wgK স্তখিি †emiKvwi wk¶v cÖwZôv‡bi MfwY©s ewW I g¨v‡bwRs KwgwU) cÖweavbgvjv 23(1) aviv 

†gvZv‡eK  cÖv_©x I c‡`i msL¨v mgvb nIqvq wb‡gœv³ cÖv_©xMY‡K  webv cÖwZØw›ØZvq wbe©vwPZ †NvlYv Kiv n‡jv |  

µ

t 

wbe©vwPZ cÖv_©xi bvg, wcZv, ¯̂vgx I gvZvi bvg wVKvbv wbe©vwPZ c‡`i bvg 

1|  Rbve G,we,Gg ZwiKzj Bmjvg, wcZv-g„Z: AvjnvR¡ Avey eKi 

†gvj¨v , gvZv-ম াছা: †g‡niæ‡bœQv KvRj 

MÖvgt djwkqv, WvK-`xNv, 

gn¤§`cyi,gv¸iv  

`vZv 

2| জনাব আছাদুজ্জা ান, রিতা-ম া: হাখিজ উরিন ফরিি ,  

 াতা- ম াছা: ছরবিন মনছা   

 গ্রা : েীঘা, ডাি: েীঘা, 

 হম্মেপুি,  াগুিা  

সাধািণ অরিিাবি  

3| Rbve এনামুল হি (অপু), wcZv- g„Zt AvjvDwÏb †gvj¨v , 

gvZv: g„Zt iv‡eqv †eMg 

MÖvgt djwkqv, WvK-`xNv, 

gn¤§`cyi,gv¸iv  

mvaviY AwffveK  

 

4| 

Rbve ম া: ফরছয়াি িহ ান, wcZv -g„Z: ম াসখল  উিীন মসখ , 

gvZv- ম াছা: †Rvniv খাতুন 

গ্রা : নাগড়া, ডাি: েীঘা, 

 হম্মেপুি,  াগুিা   

mvaviY AwffveK  

 

5| 

Rbve ম া: িরফি রিিোি, রিতা- ম া: ইছান উরিন রসিোি , 

 াতা- ম াছা: তরিিণ মনছা  

গ্রা : েীঘা, ডাি: েীঘা, 

 হম্মেপুি,  াগুিা   

mvaviY AwffveK  

6| জনাব ম াছা: নারছ া মবগ , স্বা ী- ম া: ইরলয়াস রিিোি,  

 াতা-ম াছা: আনরজিা খাতুন   

গ্রা :রবলখারনো,ডাি:েীঘা,  

 হম্মেপুি,  াগুিা    

msiw¶Z gwnjv 

AwffveK  

7| Rbve ‡gvt †Mvjvg †gv Í̄dv wgqv, wcZv-g„Zt AvwbP dwKi,   

gvZv- g„Zt gqbv †eMg  

`xNv BšÍvR †gvj¨v gva¨wgK 

we`¨vjq 

mvaviY wk¶K  

8| Rbve †gvt  রনরুল Bmjvg, wcZv- আ: ছত্তাি ম াল্যা ,  

 াতা: িাহানাজ মবগ    

`xNv BšÍvR †gvj¨v gva¨wgK 

we`¨vjq 

mvaviY wk¶K  

9| Rbve ‡gvQvt †ivwRbv myjZvbv ,¯̂vgxt †gvt gwbiæ¾vgvb,   

gvZv- ‡gvQvt Av‡jqv †eMg 

`xNv BšÍvR †gvj¨v gva¨wgK 

we`¨vjq 

msiw¶Z gwnjv wk¶K 

Bnv g‡nv`‡qi m`q AeMwZ I cÖ‡qvRbxq  Kvh©v‡_© †cÖiY Kiv n‡jv | 

 

 

 

উপজেলা নির্ বাহী অনিসার 

মহম্মদপুর, মাগুরা।  

স্বাক্ষরিত/- 

(যমা: রক্তিকুল ইসলাম)  

সহকারী যপ্রাগ্রামার 

তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি অক্তিেপ্তর 

ও 

রিজাইরডিং অরফসাি 

েীঘা ইন্তাজ ম াল্যা  াধ্যর ি রবদ্যালয় এি ম্যাখনরজিং ির টি রনব বাচন-২০১৯ 

মহম্মেপুর, মাগুরা। 

ই-যমইল: rafiq@doict.gov.bd 

 

স্মারক নং-৫৬.০৪.5566.০০0.৩১.০০৫.১৯-৫১                                                           তাখ্ররখ: ০৪/0৯/২০১৯ খ্রি: 

m`q AeMwZ I Kvh©v‡_© †cÖiY t 

1| †Rjv wk¶v Awdmvi, gv¸iv 

2| mfvcwZ, `xNv BšÍvR ‡gvj¨v gva¨wgK we`¨vjq, WvK-`xNv, gn¤§`cyi,gv¸iv 

3| cÖavb wk¶K, `xNv BšÍvR †gvj¨v gva¨wgK we`¨vjq, WvK-`xNv, gn¤§`cyi,gv¸iv 

    (cÎ cªvwßi 07 w`‡bi g‡a¨ bewbe©vwPZ m`m¨‡`i Dcw ’̄wZ‡Z 2012 cÖwZ¯’vcb 8(2) aviv †gvZv‡eK g¨v‡bwRs KwgwUi mfvcwZ wbe©vPb    

    m¤úbœ Kivi cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v MÖn‡Yi Rb¨ Aby‡iva eiv n‡jv )| 

4| Awdm Kwc 

 

 

সহকারী যপ্রাগ্রামার 

তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি অক্তিেপ্তর 

ও 

রিজাইরডিং অরফসাি 

েীঘা ইন্তাজ ম াল্যা  াধ্যর ি রবদ্যালয় এি ম্যাখনরজিং ির টি রনব বাচন-২০১৯ 

মহম্মেপুর, মাগুরা। 

 


