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ন র: ৪৮.০০.০০০০.০০৪.৩৭.০০২.১৯.৬৩৪৪ তািরখ: 
২৭ নেভ র ২০১৯

১২ অ হায়ণ ১৪২৬

াপনাপন
জাতীয় মিু েযা া কাউি ল আইন ২০০২ (২০০২ সেনর ৮নং আইন) এর ৭ (ঝ) ধারা অ যায়ী

কতৃ মিু েযা ার তািলকা, সরকার এত ারা Rules of Business 1996 এর Schedule-1
(Allocation of Business) এর তািলকা ৪১ এর ৫নং িমেক দ  মতাবেল জাতীয় মিু েযা া
কাউি েলর ৬৫তম সভার ৯.৩ নং আেলাচ সচূীর িস া  মাতােবক ১৭ (সেতর) জেনর নােম
বীরা না  গেজট িনে া  আকাের  কাশ করা হেলা, যথাঃ  

জামকুার ৬৫তম সভার ৯.৩ নং আেলাচ সচূীর পািরশ/িস া । 

বীরা না গেজট 
ঃ নঃ নাম িপতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা/থানা জলা

৩২৩ মীরা রানী চৗহান িপতা-
মতৃ গ ারাম চৗহান

ঢিকয়া হােসনপুর হােসনপুর িকেশারগ

৩২৪ ীমিত েলাবালা রানী দাস ামী-
মতৃ রজনী কা  দাস

গজািরয়া ফুলছিড় ফুলছিড় গাইবা া

৩২৫ ময়না ামী- তাতা বীজনগর িমরপুর িমরপুর ি য়া
৩২৬ মাছা: মািবয়া খাতনু ামী-ফজললু হক নওদা খািদমপুর, বহলবাড়ীয়া িমরপুর ি য়া
৩২৭ মাছা: টগরজান ামী-মতৃ সাম ীন নওদা খািদমপুর, বহলবাড়ীয়া িমরপুর ি য়া
৩২৮ রবালা ামী-

মতৃ যতী  চ  মি ক
মাধবপুর ভাওয়াল রাজবাড়ী ীপুর গাজীপুর

৩২৯ জিরনা ামী-
মতৃ গালাম মা ফা

পলাশগড় িমরপুর িমরপুর ি য়া

৩৩০ জ রা খাতনু ামী-মতৃ মধ ুিময়া কানাবাড়ী ধলাপাড়া ঘাটাইল টা াইল
৩৩১ মাছা: িরিজয়া খাতনু ামী-

মতৃ িসরাজ উি ন
রেয়ড়া রেয়ড়া শল পা িঝনাইদহ

৩৩২ মাছা: আেমনা বগম ামী-
মা: ছােয়দ আলী

বজু ক ছাট মািঝপাড়া জয়পুরহাট সদর জয়পুরহাট

৩৩৩ হনা িপতা-
মতৃ মা: ফলত ু শখ

মািনকহার কািঠ গাপালগ  সদর গাপালগ

৩৩৪ বাস ী ধর ামী-
মতৃ নেরশ চ  ধর

জল রাড নামগ নামগ  সদর নামগ

৩৩৫ শাহানাজ পারভীন ামী-
শখ ফয়জুর রহমান

িব নীয়া িব নীয়া ভালকুা ময়মনিসংহ

১



৩৩৬ শফালী ামী-
মতৃ তােয়জ উি ন

ই ারজানী ই ারজানী সিখপুর টা াইল

৩৩৭ মাছা: রািজদা বগম িপতা-
মতৃ আ লু গফুর

িমজাপুর বাঁশঘাটা বাবিুলয়া সাত ীরা সদর সাত ীরা

৩৩৮ রানী বালা দাস িপতা-
মতৃ তরণী চ  দাস

ি য়া নদীর 
পাড়, 

িবদ াগ সদর ময়মনিসংহ

৩৩৯ িশিরন মমতাজ িপতা-
মতৃ মহ ত আলী

িসি ক মা ার 
রাড, 

কািচঝঁিুল সদর ময়মনিসংহ

রা পিতর আেদশ েম,

২৭-১১-২০১৯

রথী নাথ দ
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ন র:
৪৮.০০.০০০০.০০৪.৩৭.০০২.১৯.৬৩৪৪/১(২)

তািরখ: ১২ অ হায়ণ ১৪২৬
২৭ নেভ র ২০১৯

অ িলিপ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  রণ করা হইল: 
১) উপ-পিরচালক,, বাংলােদশ ফরম ও কাশনা অিফস, তজগাঁও, ঢাকা (বিণত তািলকার াপনিট
গেজেটর অিতির  সংখ ায় কাশ করতঃ ১০০ কিপ গেজট অ  ম ণালেয় রণ করার জ  অ েরাধ

করা হেলা) ।
২) িসে ম এনািল  , আইিট সল শাখা , মিু যু  িবষয়ক ম ণালয়

২


