
                                                                                                                                                  

 

 

  

wem&wgjøvwni ivngvwbi ivnxg 

 

myax, 

Avm&mvjvgy AvjvBKzg ................ 

AvMvgx 03 ‰PÎ, 1426/ 17 gvP©, 2020 g½jevi weKvj 

04.00 NwUKvq weAviwUwmÕi gwZwSj evm wW‡cv‡Z 

¯^vaxbZvi gnvb ¯’cwZ RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi 

ingv‡bi ÔgywRe Rb¥kZ el©Õ Dcj‡ÿ¨ †`vqv gvnwdj  

Abyôv‡bi Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q| D³ †`vqv gvnwd‡j cÖavb 

AwZw_ wn‡m‡e Dcw¯’Z _vKvi Rb¨ m`q m¤§wZ Ávcb 

K‡i‡Qb Rbve †gvt bRiæj Bmjvg, mwPe, moK 

cwienb I gnvmoK wefvM| 

 

Avcwb/Avcbv‡`i‡K D³ Abyôv‡b mv`i Avgš¿Y Rvbvw”Q| 

 

 

†gvt GnQv‡b Gjvnx 

AwZwi³ mwPe 

†Pqvig¨vb weAviwUwm| 

gywRe Rb¥kZ el© Dcj‡ÿ¨ 

 †`vqv gvnwdj 

wem&wgjøvwni ivngvwbi ivnxg 

 

myax, 

Avm&mvjvgy AvjvBKzg ................ 

AvMvgx 03 Avlvp, 1427/ 17 Ryb 2020 eyaevi mKvj 

10.00 NwUKvq Imgvbx ¯§„wZ wgjbvqZ‡b ¯^vaxbZvi gnvb 

¯’cwZ RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi ÔgywRe 

Rb¥kZ el©Õ Dcj‡ÿ¨ Av‡jvPbv mfvi Av‡qvRb Kiv 

n‡q‡Q| D³ Abyôv‡b cÖavb AwZw_ wn‡m‡e Dcw¯’Z _vKvi 

Rb¨ m`q m¤§wZ Ávcb K‡i‡Qb Rbve Ievq`yj Kv‡`i, 

Ggwc gvbbxq gš¿x, moK cwienb I †mZz gš¿Yvjq| 

 

Avcwb/Avcbv‡`i‡K D³ Abyôv‡b mv`i Avgš¿Y Rvbvw”Q| 

 

 

 †gvt GnQv‡b Gjvnx 

AwZwi³ mwPe 

†Pqvig¨vb weAviwUwm| 

gywRe Rb¥kZ el© Dcj‡ÿ¨ 

Av‡jvPbv mfv 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

¯^vaxbZvi gnvb ¯’cwZ RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingvb Gui 

Rb¥kZ e‡l© 
 

Òবিনম্র শদ্ধাÓ 
 

evsjv‡`k moK cwienb K‡cv©‡ikb (weAviwUwm) 

moK cwienb I gnvmoK wefvM 



                                                                                                                                                  

 

 

 

 

¯^vaxbZvi gnvb ¯’cwZ RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingvb Gui 

Rb¥kZ evwl©Kx Dcj‡ÿ¨ 21 gvP© 2020 Zvwi‡L moK cwienb I 

gnvmoK wefvM I G wefv‡Mi Awab¯’ `ßi/ms¯’vi me©¯Í‡ii 

Kg©KZv© I Kg©PvixM‡Yi cÿ †_‡K  
 

e½eÜzÕi gvRvi wRqviZ  
 

moK cwienb I gnvmoK wefvM 



                                                                                                                                                  

¯^vaxbZvi gnvb ¯’cwZ RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingvb Gui Rb¥kZ evwl©Kx Dcj‡ÿ¨ 21 gvP© 

2020 Zvwi‡L weAviwUwmÕi wb‡¤œv³ Kg©KZv©MY e½eÜzÕi gvRvi wRqvi‡Zi D‡Ï‡k¨ Mgb Ki‡eb   

 

1| †Pqvig¨vb, weAviwUwm|  

2| cwiPvjK (A_© I wnmve), weAviwUwm| 

3| cwiPvjK (KvwiMix), weAviwUwm| 

4| †Rbv‡ij g¨v‡bRvi (cÖkvt I cv‡mv ©t), weAviwUwm|  

5| †Rbv‡ij g¨v‡bRvi (wnmve), weAviwUwm|  

6| †Rbv‡ij g¨v‡bRvi (KvwiMix), weAviwUwm|  

7| †Rbv‡ij g¨v‡bRvi (AvBwmWwe øDGm), weAviwUwm|  

8| †WcywU †Rbv‡ij g¨v‡bRvi (Acvt), weAviwUwm| 

9| †WcywU †Rbv‡ij g¨v‡bRvi (wcGÛGm), weAviwUwm|  

10| †WcywU †Rbv‡ij g¨v‡bRvi (IqvK©m), weAviwUwm| 

11| †WcywU †Rbv‡ij g¨v‡bRvi (AwWU), weAviwUwm|  

12| †WcywU †Rbv‡ij g¨v‡bRvi (PjwZ `vwqZ¡), weAviwUwm| 

13| g¨v‡bRvi (†UKt) `vwq‡Z¡ BbPvR© (Acvt), weAviwUwm|  

14| g¨v‡bRvi (Acvt), weAviwUwm gwZwSj evm wW‡cv|  

15| g¨v‡bRvi (Acvt), weAviwUwm †Rvqvimvnvi evm wW‡cv|  



                                                                                                                                                  

 

 

“ব½বন্ধু শলখ মুজিবুর রমানের িন্ম লতবাজ িকী উপনে শগাপাগঞ্জ শিার শঘাোপাড়া নত ব½বন্ধুর মাজিস্থ 

পয িন্ত ১৭/০৩/২০জরিঃ নত ২৬/০৩/২০জরিঃ পয িন্ত জবোমূনে যাত্রী পজরবনের জেজমত্ত জবআরটিজ কর্তিক জবনল বা 

াজভ িনর আনোিে করা নেনে। এ াজভ ি গ্রণ করার িন্য িোিারণশক আমন্ত্রণ িাোনো যানে”।  

“বানর মেসূজি” 

১ম বা (শঘাোপাড়া শমাড় নত মািীনৌি) ২ে বা (মািীনৌি নত শঘাোপাড়া শমাড়) 

জিপ ংখ্যা মে জিপ ংখ্যা মে 

1  কা ৮:০০ ঘটিকা 1  কা ১০:০০ ঘটিকা 

2  দুপুর ১২:০০ ঘটিকা 2  জবকা ২:০০ ঘটিকা 

3  জবকা ৪:০০ ঘটিকা 3  জবকা ৬:০০ ঘটিকা 
 

evsjv‡`k moK cwienb K‡cv©‡ikb (weAviwUwm) 

moK cwienb I gnvmoK wefvM



                                                                                                                                                  

 

 

 

“ব½বন্ধু শলখ মুজিবুর রমানের িন্ম লতবাজ িকী উপনে শগাপাগঞ্জ শিার 

শঘাোপাড়া নত ব½বন্ধুর মাজিস্থ পয িন্ত ১৭/০৩/২০জরিঃ  নত ২৬/০৩/২০জরিঃ 

তাজরখ পয িন্ত জবোমূনে যাত্রী পজরবনের জেজমত্ত জবআরটিজ কর্তিক জবনল বা 

াজভ িনর আনোিে করা নেনে। এ াজভ ি গ্রণ করার িন্য িোিারণশক 

আমন্ত্রণ িাোনো যানে”।  
 

“বানর মেসূজি” 

১ম বা (শঘাোপাড়া শমাড় নত মািীনৌি) ২ে বা (মািীনৌি নত শঘাোপাড়া শমাড়) 

জিপ ংখ্যা মে জিপ ংখ্যা মে 

১ কা ৮:০০ ঘটিকা ১ কা ১০:০০ ঘটিকা 

২ দুপুর ১২:০০ ঘটিকা ২ জবকা ২:০০ ঘটিকা 

৩ জবকা ৪:০০ ঘটিকা ৩ জবকা ৬:০০ ঘটিকা 

 

 

evsjv‡`k moK cwienb K‡cv©‡ikb (weAviwUwm) 

moK cwienb I gnvmoK wefvM 


