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বিষয় : RvZxq †kvK w`em Dcj‡ÿ ms¯‹…wZ welqK gš¿Yvj‡qi D‡`¨v‡M AbjvBb wfwËK mvs¯‹…wZK cÖwZ‡hvwMZv 2020। 

 

উপরিাক্ত রিষরেি আর ারে জানারনা যারে যে, RvZxq †kvK w`em Dcj‡ÿ ms¯‹…wZ welqK gš¿Yvj‡qi D‡`¨v‡M AbjvBb wfwËK 

mvs¯‹…wZK cÖwZ‡hvwMZvয় ম ৌ ভীিাজাি মজলায় অনুষ্ঠিত হয়য়য়ে। উত্তীর্ ণয়ের তাষ্ঠলকা ষ্ঠিভায়ে যেরর্ করা হয়য়য়ে ইষ্ঠতময়ে। 

সিলেট সিভাগীয় পর্যালয় অনোইন িাাংসৃ্কসিক প্রসিলর্াসগিায় অাংশগ্রহলের জনয ২১ আগস্ট রাি ৯টার মলযয জজো পর্যালয়র 
সিজয়ীগে (১ম, ২য় ও ৩য়) সনজ সনজ পসরলিশনার সভসিও যারে কলর ইলমইে shilpakalasylhet@gmail.com িা 
01719-646208 জহায়াটিঅযাপ নাম্বালর পাঠালনার জনয অনুলরায করা হলো। সভসিও পাঠালনার িময় প্রসিলর্াগীর নাম ও 
জজোর নাম আিসশযকভালি সেলে পাঠালি হলি। সনসদযষ্ট িমলয়র পর প্রাপ্ত সভসিও গ্রহেলর্াগয হলি না। প্রলয়াজলন - জজো 
সশল্পকো একালিসম, সিলেট : 01719-646208। 

এমতািস্থায়, বিম্নাক্ত তাবিকা অিুযায়ী আপিার উপম্েিায় উ্তীর্ণ প্রবতম্যাবিম্ের উক্ত প্রবতম্যাবিতায় অংশগ্রহর্ বিবিত করার েিয তথ্য সরিরাহ 

কম্র সহম্যাবিতা করার েিয বিম্শষ অিুম্রাধ করা হম্িা। 

 RvZxq †kvK w`em Dcj‡ÿ ms¯‹…wZ welqK gš¿Yvj‡qi D‡`¨v‡M AbjvBb wfwËK mvs¯‹…wZK cÖwZ‡hvwMZv 2020 

            Av‡qvR‡b ও e¨e¯’vcbvq : †Rjv cÖkvmb ও †Rjv wkíKjv GKv‡Wwg, †gŠjfxevRvi|  

                                বিভাগীয় ch©vয়য় য়েরণের জন্য চূovšÍ djvdj  

welq      wefvM    cÖwZ‡hvMxi bvg  Dc‡Rjv †kÖYx            wkÿv cÖwZôv‡bi bvg    djvdj    †gvevBj bv¤^vi 

 

 

m½xZ 

GKK 

    K 

(1g †_‡K 

7g †kÖYx) 

¯^w Í̄Kv  m~Îai         Ryox 6ষ্ঠ জুড়ী সরকারী মণেল উচ্চ বিদ্যালয় 1g 01756322125 

g„„b¥qx fÆvPvh¨       kÖxg½j  7g kÖxg½j miKvwi evwjKv D”P 

we`¨vjq  

2q 01712- 746169 

Abkªx ivYx `vk  †gŠjfxevRvi 

m`i 

5g wkï Kvbb, †gŠjfxevRvi 3q 01716- 039299 

     L  

(8g †_‡K 

10g †kÖYx ) 

ebkÖx `vm        Ryox ১০ম বন্ণরাদ্বিহারী উচ্চ বিদ্যালয় 1g 01715063520 

ZbkÖx cvj †kÖqv †gŠjfxevRvi m`i 8g w` d¬vIqvm© †K.wR GÛ nvB ¯‹zj 2q 01711-194696 

¯^vMZv mvnv †gŠjfxevRvi m`i  8g w` d¬vIqvm© †K.wR GÛ nvB ¯‹zj  3q 01674- 729738 

 

 

Ave„wË 

GKK 

    K 

(1g †_‡K 

7g †kÖYx) 

jyevev dvwiqv  †gŠjfxevRvi 

m`i 

4_© ewl©‡Rvov miKvwi cÖv_wgK 

we`¨vjq 

1g 01712- 944296 

AwfK †`e        kÖxg½j 7g eW©viMvW© cvewjK nvB ¯‹zj  2q 01648- 757509 

bymivZ Lvbg 

bIkxb  

†gŠjfxevRvi m`i  6ô w` d¬vIqvm© †K.wR GÛ nvB ¯‹zj  3q 01724- 153932 

     L 

( 8g †_‡K   

10g †kÖYx) 

 

¯^vMZv mvnv †gŠjfxevRvi m`i 8g w` d¬vIqvm© †K.wR GÛ nvB ¯‹zj  1g 01674-729738 

kÖvešÍx miKvi       KgjMÄ 9g weGGd kvnxb K‡jR, 

kg‡mibMi  

2q 01716241313 

Ab©e wmsn       KgjMÄ 10g weGGd kvnxb K‡jR, 

kg‡mibMi 

3q 01724397267 

 

 

 

7 gv‡P©i 

fvlY  

    K 

(1g †_‡K 

7g †kÖYx) 

 

Zvnwg` Avn‡g` 

gvwn 

 †gŠjfxevRvi 

m`i 

4_©  KvwRievRvi miKvwi cÖv_wgK 

we`¨vjq  

1g 01712- 317327 

g „b¥qx fÆvPvh©¨        kÖxg½j 7g kÖxg½j miKvwi evwjKv D”P 

we`¨vjq  

2q 01712- 746169 

†njvj g~‡k©` 

mvBd 

 †gŠjfxevRvi 

m`i 

4_©  ev‡bkÖx miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq  3q 01712-199357 

     L kvnwiqvi Bmjvg       KgjMÄ 10g weGGd kvnxb K‡jR, 1g 01726482203 



(8g †_‡K 

10g †kÖYx ) 

kg‡mibMi  

gvR©vb †PŠধyix       KzjvDov 8g bexbP› ª̀ g‡Wj miKvwi D”P 

we`¨vjq  

2q 01611-888331 

Rvwib †gvkviid 

Bfv 

      KgjMÄ 9g weGGd kvnxb K‡jR, 

kg‡mibMi  

3q 01742795581 

 

 

১৯/০৮/২০২০ 

                               (†R¨vwZ wmbnv) 

উপম্েিা বিিণাহী কমণকতণ া                                                                                KvjPvivj Awdmvi  

সের/শ্রীমঙ্গি/কুিাউড়া/কমিিঞ্জ/েুড়ী                                                                            †Rjv wkíKjv GKv‡Wwg, †gŠjfxevRvi| 

Abywjwc t 

১. †Rjv cÖkvmK, †gŠjfxevRvi| (m`q AeMwZi Rb¨)                                                                            

2. Awdm Kwc                                                                                                                                                                                                                                                    


