
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ সযকায 

উদজরা সসদেরদভন্ট অফপস 

সাযসা,মদায 

 

চূড়ান্ত স্বত্বফরফ প্রকাদনয ইস্তাহায 
[ ১৯৫০ সদনয জফভদাযী অফধগ্রহন ও প্রজাস্বত্ব আইদনয সযকাযী ফফফধয ৩০ নাং ফফধান ] 

 

কাদরক্টয ও ভূফভ ভাফরকগদণয প্রফত – 

     সমদহতু ফনদে উদেফিত সভৌজায স্বত্বফরফদত ১৯৫৫ ফরিঃ সদনয জফভদাযী অফধগ্রহন ও প্রজাস্বত্ব ফনয়ভাফফরয ৩০নাং ফফফধ সভাতাদফক সকর আফি ও 

৩১ ফফফধ সভাতাদফক সকর আীর শুনানী সভাপ্ত হইয়া আদদ সমূহ তাফভর হইয়াদে এফাং উক্ত ফনয়ভাফফরয ৩২ নাং ফফফধ সভাতাদফক ফততভান চূড়ান্তবাদফ 

প্রস্তুত কযা হইয়াদে। অতএফ এতদ্বাযা আনাফদগদক অফগত কযান মাইদতদে সম উদেফিত সভৌজায চূড়ান্ত স্বত্বফরফ সাধাযদণয ফযদ তন ও মুফিত িফতয়ান 

এফাং নকা ক্রদয়য জন্য ফনদে ফফণ তত তাফযি অফপস চরাকারীন সভদয় সিারা থাফকদফ। 

 

 

ক্রফভক নাং সভৌজায নাভ সজ. এর.নাং সম তাফযি হইদত সম তাফযি ম তন্ত স্থান 

1.  ননহােী ২৪ ১৯/০৮/২০১৪ ২৯/০৯/২০১৪ সসদেরদভন্ট অফপস,সাযসা 

2.  সগারপুয ১২১ ১৯/০৮/২০১৪ ২৯/০৯/২০১৪ সসদেরদভন্ট অফপস,সাযসা 

3.  শ্রীদকানা ৬৯ ১৯/০৮/২০১৪ ২৯/০৯/২০১৪ সসদেরদভন্ট অফপস,সাযসা 

4.  ফাহাদুযপুয ৩৬ ১৯/০৮/২০১৪ ২৯/০৯/২০১৪ সসদেরদভন্ট অফপস,সাযসা 

5.  নোফদফি ৫৩ ১৯/০৮/২০১৪ ২৯/০৯/২০১৪ সসদেরদভন্ট অফপস,সাযসা 

6.  কন্দ তপুয ৬৪ ১৯/০৮/২০১৪ ২৯/০৯/২০১৪ সসদেরদভন্ট অফপস,সাযসা 

7.  সগাীনাথপুয ৪ ১৯/০৮/২০১৪ ২৯/০৯/২০১৪ সসদেরদভন্ট অফপস,সাযসা 

8.  ভাঠপুকুফযয়া ৯৯ ১৯/০৮/২০১৪ ২৯/০৯/২০১৪ সসদেরদভন্ট অফপস,সাযসা 

9.  যাভপুয ৯৮ ১৯/০৮/২০১৪ ২৯/০৯/২০১৪ সসদেরদভন্ট অফপস,সাযসা 

10.  ফাসুফড় ১৩৫ ১৯/০৮/২০১৪ ২৯/০৯/২০১৪ সসদেরদভন্ট অফপস,সাযসা 

11.  ধানতাড়া ১৩৪ ১৯/০৮/২০১৪ ২৯/০৯/২০১৪ সসদেরদভন্ট অফপস,সাযসা 

12.  কাীপুয ৩ ১৯/০৮/২০১৪ ২৯/০৯/২০১৪ সসদেরদভন্ট অফপস,সাযসা 

13.  সীকড়ী ৯৩ ১৯/০৮/২০১৪ ২৯/০৯/২০১৪ সসদেরদভন্ট অফপস,সাযসা 

14.  ফদিা ১৩০ ১৯/০৮/২০১৪ ২৯/০৯/২০১৪ সসদেরদভন্ট অফপস,সাযসা 

15.  ফড়ফাড়ীয়া ১০৩ ১৯/০৮/২০১৪ ২৯/০৯/২০১৪ সসদেরদভন্ট অফপস,সাযসা 

16.  কাফরনী ১১৪ ১৯/০৮/২০১৪ ২৯/০৯/২০১৪ সসদেরদভন্ট অফপস,সাযসা 

17.  সদৌরতপুয ৯১ ১৯/০৮/২০১৪ ২৯/০৯/২০১৪ সসদেরদভন্ট অফপস,সাযসা 

18.  নাযায়নপুয ৪৭ ২০/০৮/২০১৪ ৩০/০৯/২০১৪ সসদেরদভন্ট অফপস,সাযসা 

19.  সফরতা ৯৫ ২০/০৮/২০১৪ ৩০/০৯/২০১৪ সসদেরদভন্ট অফপস,সাযসা 

20.  ফড়াগাফে ১২৭ ২০/০৮/২০১৪ ৩০/০৯/২০১৪ সসদেরদভন্ট অফপস,সাযসা 
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উদজরা সসদেরদভন্ট অফপস 

সাযসা,মদায 

 

চূড়ান্ত স্বত্বফরফ প্রকাদনয ইস্তাহায 
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কাদরক্টয ও ভূফভ ভাফরকগদণয প্রফত – 
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ক্রফভক নাং সভৌজায নাভ সজ. এর.নাং সম তাফযি হইদত সম তাফযি ম তন্ত স্থান 

1.  মদুনাথপুয ১০২ ০১/০৯/২০১৪ ১৫/১০/২০১৪ সসদেরদভন্ট অফপস,সাযসা 

  

 

 


