
          ,                    

(        -০১) 

  

 

গগোনীয় োখো: জনফরঃ ০৫ 

১× অ: গজ: প্র: 

১× াঁট-লরলকোয 

১× ড্রোইবোয,  

২× এ এ এ এ  

োধোযণ োখো: জনফরঃ ১৩   

১× কোযী কলভনোয 

১× প্রধোন কোযী 

৭× এরলিএ (ফর্তভোনন অলপ  হ: 

কোভ: কলি:মুদ্রোক্ষলযক) 

৩× এ এ এ এ  

১× ডুলিনকটিং গভলন অো: 

গনজোযর্ োখো: জনফরঃ ২২ 

১× এনলিল 

১× উচ্চভোন কোযী 

১× াঁট-মুদ্রোক্ষলযক 

২× এরলিএ (ফর্তভোনন অলপ  হ: 

কোভ: কলি:মুদ্রোক্ষলযক) 

১× গভকোলনক, ৩× ড্রোইবোয,  

৪× প্রন োব তোয (জোযীকোযক),  

১× গরোয, ১× পযো,  

২× নন প্রযী, ২×সু ইোয,  

১× ভোলর,  

২× এ এ এ এ  

িংস্থোন োখো:     : : ০৫ 

১× প্রোলনক কভ তকর্তো 

১× উচ্চভোন কোলয 

২× এরলিএ (ফর্তভোনন অলপ  হ: 

কোভ: কলি:মুদ্রোক্ষলযক) 

১× এ এ এ এ  

অলবনমোগ ও র্থ্য োখো: জনফরঃ ০৫ 

১× কোলয কলভনোয 

১× উচ্চভোন কোলয 

২× এরলিএ (ফর্তভোনন অলপ  হ: 

কোভ: কলি:মুদ্রোক্ষলযক) 

১× এ এ এ এ  

রোইনেলয োখো: জনফরঃ ০৩ 

১× রোইনেযীয়োন 

১× রোইনেযী কোযী (এরলিএ) 

১× এ এ এ এ  

গজরো প্রোক, ফগুড়ো 

অলর্লযক্ত গজরো প্রোক 

(োলফ তক) 

অলর্লযক্ত গজরো প্রোক 

(যোজস্ব) 

অলর্লযক্ত গজরো প্রোক 

(লক্ষো ও র্থ্য প্রযুলক্ত) 

অলর্লযক্ত গজরো 

ম্যোলজনেট 

উপ লযচোরক 

স্থোনীয় যকোয 

গগোনীয় োখো:     : ১৬ 

১× গজরো প্রোক, ১× কোযী কলভনোয(গগোনীয়) 

২× োট-লরলকোয, ১× াঁট-মুদ্রোক্ষলযক, ২× ইউলিএ (লএ), 

১× এরলিএ (ফর্তভোনন অলপ  হ:-কোভ-কলি: মুদ্রোক্ষলযক), 

২× ড্রোইবোয, ১× দপ্তলয, ১× পযো, ৪× এ এ এ এ  

ত্রোণ ও পুণ তফোন োখো: জনফরঃ ০৯ 

১× লিআযআযও 

১× উচ্চভোন কোলয 

১× এরলিএ (ফর্তভোনন অলপ  হ: 

কোভ: কলি:মুদ্রোক্ষলযক) 

১× ওয়োযনর অোনযটয 

২× ড্রোইবোয 

১× এ এ এ এ  

২× দোনযোয়োন/নন প্রযী 

গগোনীয় োখো: জনফরঃ ০৫ 

১× অ: গজ: প্র: 

১× াঁট-লরলকোয 

১× ড্রোইবোয,  

২×এ এ এ এ  

যোজস্ব (এ এ) োখো: জনফরঃ ২২ 

১× আযলিল 

১× লপল্ড কোনুননগো 

১× ইউলিএ,  

10× এরলিএ (ফর্তভোনন অলপ  হ: 

কোভ: কলি:মুদ্রোক্ষলযক), 

১× োনব তয়োয,  

১× গেোয,  

২× গচইনম্যোন,  

২× নন প্রযী,  

১× দপ্তযী,  

২× এ এ এ এ  

 

ভূলভ অলধগ্রণ (এ এ) োখো:     : : ২২ 

১× এ এও,  

১× এলিনোর এ এও,  

২× লপল্ড কোনুননগো,  

১× ইউলিএ,  

৩× োনব তয়োয, 

৩× এরলিএ (ফর্তভোনন অলপ  হ: 

কোভ: কলি:মুদ্রোক্ষলযক), 

৬× গচইনম্যোন,  

২× োনব তয়োয,  

১× গেোয,  

২× এ এ এ এ  

গযকি ত রুভ:     : : ১৪ 

১× কোলয কলভনোয 

১× উচ্চভোন কোলয 

৮× এরলিএ (ফর্তভোনন অলপ  হ: 

কোভ: কলি:মুদ্রোক্ষলযক) 

৪× এ এ এ এ  

 

গযলবলনউ মুন্সীখোনো:     : : ০৭ 

১× কোলয কলভনোয 

১× উচ্চভোন কোলয 

৪× এরলিএ (ফর্তভোনন অলপ  হ: 

কোভ: কলি:মুদ্রোক্ষলযক) 

১× এ এ এ এ  

 

গজনোনযর োট তলপনকট োখো:     : : 04 

১× লজলও 

2× এরলিএ (ফর্তভোনন অলপ  হ: 

কোভ: কলি:মুদ্রোক্ষলযক) 

১× এ এ এ এ  

প্রনকৌ   োখো: জনফরঃ ০৫ 

১× কোলয প্রনকৌরী 

১× ড্রোপট ম্যোন 

১× কোম ত কোযী 

১× এ এ এ এ  

 

 

গগোনীয় োখো:  

 

জনফরঃ        ভঞ্জুয কযো য়লন। 

লক্ষো ও কল্যোণ োখো: জনফরঃ ০৬ 

 ১× কোলয কলভনোয 

১× উচ্চভোন কোলয 

২× এরলিএ (ফর্তভোনন অলপ  হ: 

কোভ: কলি:মুদ্রোক্ষলযক) 

 

আইলট গর:  

 

জনফরঃ        ভঞ্জুয কযো য়লন। 

ফ্রন্ট গিক্স :  

 

জনফরঃ        ভঞ্জুয কযো য়লন। 

 

গগোনীয় োখো:  জনফরঃ ০৬ 

১× অ: গজ: ম্যো: 

১× াঁট-লরলকোয 

১× গফঞ্চ ক্লোকত (এরলিএ) 

১× ড্রোইবোয,  

২× এ এ এ এ  

জুলিলয়োর মুন্সীখোনো:     : : ০৮ 

১× কোলয কলভনোয 

১× উচ্চভোন কোলয 

৪× এরলিএ (ফর্তভোনন অলপ  হ: 

কোভ: কলি:মুদ্রোক্ষলযক) 

 
গেজোলয োখো: জনফরঃ ১১ 

 ১× (গেজোলয অলপোয) 

      কোলয কলভনোয 

২× উচ্চভোন কোলয 

১× গেজোলয লোফযক্ষক 

৬× এরলিএ (ফর্তভোনন অলপ  হ: 

কোভ: কলি:মুদ্রোক্ষলযক) 

৩× এ এ এ এ  

 

লনফ তোী ম্যোলজনেট এ  আদোরর্: 

জনফরঃ ০৭ 

৩× গফঞ্চ ক্লোকত (এরলিএ-কোভ-

টোইলস্ট) 

৪×প্রন োব তোয 

স্থোনীয় যকোয োখো: 

    : ০৮ 

১× লিলিএরলজ (উপ-লচফ) 

১×  হ: কলভ: (মূল্যোয়ণ) 

১× ইউলিএ 

১× লযিংখ্যোন কোযী 

২× এরলিএ (ফর্তভোনন 

অলপ  হ: কোভ: 

কলি:মুদ্রোক্ষলযক) 

২× এ এ এ এ  

ইউলনয়ন লযলদ: 

 

জনফরঃ  

১০৫× ইউল লচফ 

উনজরো লনফ তোী অলপোনযয কোম তোরয়ঃ (গভোট উনজরো: ১২ট): 

জনফরঃ ১৮ (স্তোন্তলযর্: ১৫+িংযলক্ষর্ঃ০৩) (প্রলর্ উনজরোয়) 

১× ইউএ ও 

১× লআইও 

১× অলপ সুোয 

১× লএ-কোভ-ইউলিএ (িংযলক্ষর্ পদ) 

১× াঁট-মুদ্রোক্ষলযক 

২× এরলিএ (ফর্তভোনন অলপ  হ: কোভ: কলি:মুদ্রোক্ষলযক) 

১× এরলিএ (ফর্তভোনন অলপ  হ: কোভ: কলি:অো: 

(১০-১৫ ম তন্ত ইউলনয়ণলফলষ্ট উনজরোয জন্য িংযলক্ষর্ অলর্লযক্ত পদ) 

১× একোউনন্টন্ট 

১× ডুলিনকটিং গভলন অোনযটয 

১× প্রন োব তোয 

১× এ এ এ এ  

২× ঝোড়ুদোয 

৩× নন প্রযী/গচৌলকদোয 

১× দপ্তলয 

উনজরো ভূলভ অলপ: (ম্যোননজভনন্ট) 

(গভোট উনজরো: ১২ট): জনফরঃ ১৩ (প্রলর্ উনজরো 

ভূলভ অলপন) 

১× কোলয কলভনোয (ভূলভ) 

১× কোনুননগো 

১× প্রধোন কোযী-কোভ-লোফযক্ষক 

১× এরলিএ (ফর্তভোনন অলপ  হ: কোভ: 

কলি:মুদ্রোক্ষলযক) 

১× নোলজয-কোভ-কযোলয়োয/(এরলিএ ভম তোয়ভূক্ত) 

১× োট তলপনকট গকোয 

১× োট তলপনকট কোযী 

২× গেলিট গচলক!-কোভ-োয়যোর্ কোযী 

২× প্রন োব তোয  

২× এ এ এ এ  

ইউলনয়ন ভূলভ অলপঃ (গভোট ৪৮ ট অলপ ): 

জনফরঃ প্রলর্ ইউলনয়ন ভূলভ অলপন: ০৬ 

 

১× র্লরদোয (ফর্তভোনন ইউলনয়ন ভূলভ উপ- হ: 

কভ তকর্তো) 

২×  হ: র্লরদোয (ফর্তভোনন ইউলনয়ন ভূলভ উপ- হ: 

কভ তকর্তো) 

৩× এ এ এ এ  

প্রফোী কল্যোণ গর: 

জনফরঃ ভঞ্জুয কযো য়লন 

ব্যফো ও ফোলনজয োখো: জনফরঃ ০৫ 

১× কোলয কলভনোয 

১× উচ্চভোন কোলয 

২× এরলিএ (ফর্তভোনন অলপ  হ: 

কোভ: কলি:মুদ্রোক্ষলযক) 

১× এ এ এ এ  

 


