
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার
�া�� অিধদ�র,

মহাখালী, ঢাকা-১২১২।
www.dghs.gov.bd

�ারক নং-  ৪৫.০১.০০০০.০০৪.৩৩.০০১.২১.৭-৫৫১ তািরখঃ  ২৭-১২-২০২১

িবষয়ঃ  িবয়াম, ব�ড়ায় আগামী ০২/০১/২০২২ ইং হইেত ০২/০৩/২০২২ ইং পয�� দুই (০২) মাস �ময়াদী িবেশষ বুিনয়াদী �িশ�ণ �কােস� নতুন কম�কত�া মেনানয়ন �সে�।

উপযূ�� িবষেয়র আেলােক, Bogura , Rajshahi ,Bangladesh Institute of Administrative and Management (BIAM) Foundation িনে� বিণ�ত কম�কত�ােদর অংশ �হেন
অধ� সমা�  -তম িবেশষ বুিনয়াদী �িশ�ণ �কাস� আগামী  ২০২২-০১-০২ইং তািরখ হইত  ২০২২-০৩-০২ইং তািরখ পয�� ( ২) মাস �ময়াদী �কােস� অংশ �হেনর লে�� িনে� উে�িখত
িবিসএস (�া��) ক�াডােরর �মাট  ৩০জন কম�কত�ােক মেনায়ন �দান করা হল।

নং কম�কত�ার নাম,�কাড,পদবী ও কম��ল
িবিসএস
ব�াচ

�মাবাইল নং মেনানীত �িত�ােনর নাম

১
ডাঃ জা�াতুল �ফরেেদৗস , �কাড-(১১৪৫৮০), OSD , ওএসিড (অিতির�) , �া�� অিধদ�র,
মহাখালী, ঢাকা , বনানী , ঢাকা , ঢাকা , Lecturer (Community Medicine)

২৫ ০১৭১৬১৭২২২৯
বাংলােদশ ইনি�িটউট অব এ�াডিমিনে�শন
এ�া� ম�ােনজেম� (িবয়াম) ফাউে�শন,
ব�ড়া

২
ডা: নািজফা ইসলাম , �কাড-(১০২২৬৯৬), Current Charge , সহকারী অধ�াপক (প�াথলিজ) ,
রাজশাহী �মিডেকল কেলজ , রাজপাড়া , রাজশাহী , রাজশাহী , OSD

২৭ ০১৭১১৫৭৩২৩৮
বাংলােদশ ইনি�িটউট অব এ�াডিমিনে�শন
এ�া� ম�ােনজেম� (িবয়াম) ফাউে�শন,
ব�ড়া

৩
ডাঃ �মাঃ সাইফুল ইসলাম , �কাড-(১২৪৫০৫), Regular , জুিনয়র কনসালেট� (সাজ�ারী) ,
িনয়ামতপুর উপেজলা �া�� কমে�� , িনয়ামতপুর , নওগাঁ , রাজশাহী , Indoor Medical Officer
(Surgery)

২৮ ০১৭৬২০৬৭০৬৩
বাংলােদশ ইনি�িটউট অব এ�াডিমিনে�শন
এ�া� ম�ােনজেম� (িবয়াম) ফাউে�শন,
ব�ড়া

৪
ডাঃ �মাহাঃ ই�ািফল ইসলাম , �কাড-(১২৪৫৪২), Regular , �মিডেকল অিফসার (ইউেরালজী) ,
রাজশাহী �মিডেকল কেলজ হাসপাতাল , রাজপাড়া , রাজশাহী , রাজশাহী , Asstt. Surgeon

২৮ ০১৭১৬০৬২১৬৩
বাংলােদশ ইনি�িটউট অব এ�াডিমিনে�শন
এ�া� ম�ােনজেম� (িবয়াম) ফাউে�শন,
ব�ড়া

৫
ডাঃ �জ�ািতম�য় সরকার , �কাড-(১২৬৪৫২), Regular , �মিডেকল অিফসার , খুলনা �মিডেকল
কেলজ হাসপাতাল , �সানাডা�া , খুলনা , খুলনা , Medical Officer

৩০ ০১৭১৭৬৬৭৭১৭
বাংলােদশ ইনি�িটউট অব এ�াডিমিনে�শন
এ�া� ম�ােনজেম� (িবয়াম) ফাউে�শন,
ব�ড়া

৬
ডা: আ. ন. ম. তানভীর �চৗধুরী , �কাড-(১২৭২৭৭), Regular , �রিজ�ার (িনউেনটালিজ) , রংপুর
�মিডেকল কেলজ হাসপাতাল , রংপুর সদর , রংপুর , রংপুর , Medical Officer (MO)

৩১ ০১৭১৯৪২১৪১০
বাংলােদশ ইনি�িটউট অব এ�াডিমিনে�শন
এ�া� ম�ােনজেম� (িবয়াম) ফাউে�শন,
ব�ড়া

৭
ডাঃ ইউ,এ, রওশন আরা ইসলাম , �কাড-(১২৮০৩৪), Regular , সহকারী সাজ�ন/�মিডেকল
অিফসার , রংপুর �মিডেকল কেলজ হাসপাতাল , রংপুর সদর , রংপুর , রংপুর , Medical Officer
(MO)

৩২ ০১৭২২৯৪০৭৪৭
বাংলােদশ ইনি�িটউট অব এ�াডিমিনে�শন
এ�া� ম�ােনজেম� (িবয়াম) ফাউে�শন,
ব�ড়া

৮
আবু হায়দার মুহাঃ রািজউল মিজদ , �কাড-(১২৮০৯৬), Regular , �মিডেকল অিফসার , ২৫০ শয�া
িবিশ� গাইবা�া �জনােরল হাসপাতাল , গাইবা�া সদর , গাইবা�া , রংপুর , Medical Officer
(MO)

৩২ ০১৭১২৮৩৬৯৫২
বাংলােদশ ইনি�িটউট অব এ�াডিমিনে�শন
এ�া� ম�ােনজেম� (িবয়াম) ফাউে�শন,
ব�ড়া

৯
ডা: শাহনাজ খাতুন , �কাড-(১২৮৩০৯), Regular , �মিডেকল অিফসার (িটিব ও �ল��িস) , িসিভল
সাজ�ন অিফস, চাঁপাই নবাবগ� , চাঁপাই নবাবগ� সদর , চাঁপাই নবাবগ� , রাজশাহী , Asstt.
Surgeon/Medical Officer

৩২ ০১৭২০২৪১৪০৩
বাংলােদশ ইনি�িটউট অব এ�াডিমিনে�শন
এ�া� ম�ােনজেম� (িবয়াম) ফাউে�শন,
ব�ড়া

১০
ডা: সামেরাজ সুলতানা , �কাড-(১২৮৩৭১), OSD , ওএসিড (অিতির�) , �া�� অিধদ�র, মহাখালী,
ঢাকা , বনানী , ঢাকা , ঢাকা , Asstt. Surgeon

৩২ ০১৭১১৯৩২৯৬৩
বাংলােদশ ইনি�িটউট অব এ�াডিমিনে�শন
এ�া� ম�ােনজেম� (িবয়াম) ফাউে�শন,
ব�ড়া

১১
ডা: এ.�ক.এম. শরীফুল �রজওয়ান , �কাড-(১২৮৪৬৯), Against the post , �মিডেকল অিফসার ,
�সানাতলা উপেজলা �া�� কমে�� , �সানাতলা , ব�ড়া , রাজশাহী , Asstt. Registrar (Surgery)

৩২ ০১৭১১২০৮১৫৩
বাংলােদশ ইনি�িটউট অব এ�াডিমিনে�শন
এ�া� ম�ােনজেম� (িবয়াম) ফাউে�শন,
ব�ড়া

১২
ডাঃ �মাঃ সােনায়ার �নওয়াজ খান , �কাড-(১২৯০০০), Regular , �মিডেকল অিফসার , পাবনা
ব�ব�ািধ হাসপাতাল , পাবনা সদর , পাবনা , রাজশাহী , Medical Officer

৩৩ ০১৭১২২১৭৬১৮
বাংলােদশ ইনি�িটউট অব এ�াডিমিনে�শন
এ�া� ম�ােনজেম� (িবয়াম) ফাউে�শন,
ব�ড়া

১৩
ডা. মিনকা রায় , �কাড-(১২৯৩৪২), Regular , �লকচারার (�ড�াল ফাম�ােকালিজ) , রংপুর
�মিডেকল কেলজ , রংপুর সদর , রংপুর , রংপুর , Medical Officer

৩৩ ০১৭১২১৪৭৪৭৯
বাংলােদশ ইনি�িটউট অব এ�াডিমিনে�শন
এ�া� ম�ােনজেম� (িবয়াম) ফাউে�শন,
ব�ড়া
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নং কম�কত�ার নাম,�কাড,পদবী ও কম��ল
িবিসএস
ব�াচ

�মাবাইল নং মেনানীত �িত�ােনর নাম

১৪
ডাঃ নূর �মাহা�দ , �কাড-(১২৯৬৮৭), Regular , �লকচারার (বােয়ােকিমি�) , শহীদ এম মনসুর
আলী �মিডেকল কেলজ,িসরাজগ�। , িসরাজগ� সদর , িসরাজগ� , রাজশাহী , Medical Officer

৩৩ ০১৯১১৭৭৪৫৭৭
বাংলােদশ ইনি�িটউট অব এ�াডিমিনে�শন
এ�া� ম�ােনজেম� (িবয়াম) ফাউে�শন,
ব�ড়া

১৫
�মাঃ ইউসুফ আলী , �কাড-(১২৯৭৪০), Against the post , িসিনয়র কনসালেট� (�পিডয়াি��) ,
জয়পুরহাট ২৫০ �বড �জলা হাসপাতাল , জয়পুরহাট সদর , জয়পুরহাট , রাজশাহী , Medical
Officer (MO)

৩৩ ০১৯১২০৭৭৮৪৭
বাংলােদশ ইনি�িটউট অব এ�াডিমিনে�শন
এ�া� ম�ােনজেম� (িবয়াম) ফাউে�শন,
ব�ড়া

১৬
ডাঃ কল�াণময় দাস , �কাড-(১৩০৩৪৩), Regular , সহকারী সাজ�ন , িমজ�াপুর ইউিনয়ন �া�� �ক�
, �গাপালপুর , টা�াইল , ঢাকা , Medical Officer (IMO)

৩৩ ০১৭১৭৪৪৯৬১৭
বাংলােদশ ইনি�িটউট অব এ�াডিমিনে�শন
এ�া� ম�ােনজেম� (িবয়াম) ফাউে�শন,
ব�ড়া

১৭
ডাঃ িদবস ব�ানাজ�ী , �কাড-(১৩০৩৮৬), Regular , সহকারী �রিজ�ার (সাজ�াির) , টা�াইল ২৫০
শয�া িবিশ� �জলা হাসপাতাল , টা�াইল সদর , টা�াইল , ঢাকা , Medical Officer (MO)

৩৩ ০১৭১৬০৪৫১৪৯
বাংলােদশ ইনি�িটউট অব এ�াডিমিনে�শন
এ�া� ম�ােনজেম� (িবয়াম) ফাউে�শন,
ব�ড়া

১৮
নািজয়া নুসরাত িরয়া , �কাড-(১৩০৪৬৬), OSD , ওএসিড (অিতির�) , �া�� অিধদ�র, মহাখালী,
ঢাকা , বনানী , ঢাকা , ঢাকা , Medical Officer

৩৩ ০১৭১৬৭৮৩৫৭৭
বাংলােদশ ইনি�িটউট অব এ�াডিমিনে�শন
এ�া� ম�ােনজেম� (িবয়াম) ফাউে�শন,
ব�ড়া

১৯
ডা. �মা: আহসান হাবীব , �কাড-(১৩০৫১০), Regular , সহকারী. �রিজ�ার (বান� অ�া� �াি�ক
সাজ�াির) , রাজশাহী �মিডেকল কেলজ হাসপাতাল , রাজপাড়া , রাজশাহী , রাজশাহী , Medical
Officer

৩৩ ০১৭১৭৪৩৯২৮০
বাংলােদশ ইনি�িটউট অব এ�াডিমিনে�শন
এ�া� ম�ােনজেম� (িবয়াম) ফাউে�শন,
ব�ড়া

২০
ডাঃ �মেহর িনগার সুলতানা , �কাড-(১৩০৬১৫), Regular , �লকচারার (কিমউিনিট �মিডিসন) ,
রংপুর �মিডেকল কেলজ , রংপুর সদর , রংপুর , রংপুর , Medical Officer

৩৩ ০১৭৩২০৩১০৫৬
বাংলােদশ ইনি�িটউট অব এ�াডিমিনে�শন
এ�া� ম�ােনজেম� (িবয়াম) ফাউে�শন,
ব�ড়া

২১
ডাঃ নাহারীন রহমান , �কাড-(১৩১১৫৮), Current Charge , ওএসিড (অিতির�) , �া�� অিধদ�র,
মহাখালী, ঢাকা , বনানী , ঢাকা , ঢাকা , Medical Officer (MO)

৩৩ ০১৭১৫০০২৩৫৮
বাংলােদশ ইনি�িটউট অব এ�াডিমিনে�শন
এ�া� ম�ােনজেম� (িবয়াম) ফাউে�শন,
ব�ড়া

২২
ডা. এ. এস. এম. সােয়ম , �কাড-(১৩১৫১২), Regular , �রিজ�ার (কািড�ওলিজ) , রাজশাহী
�মিডেকল কেলজ হাসপাতাল , রাজপাড়া , রাজশাহী , রাজশাহী , Asst. Surgeon/Equivalent

৩৩ ০১৭১২৬৩০১৮৩
বাংলােদশ ইনি�িটউট অব এ�াডিমিনে�শন
এ�া� ম�ােনজেম� (িবয়াম) ফাউে�শন,
ব�ড়া

২৩
ডাঃ �রাকসানা খাতুন , �কাড-(১৩১৬৫১), Regular , �লকচারার (ফেরনিসক �মিডিসন) , শহীদ
িজয়াউর রহমান �মিডেকল কেলজ, ব�ড়া , ব�ড়া সদর , ব�ড়া , রাজশাহী , Medical Officer
(IMO)

৩৩ ০১৭১৬৭৩২৯২৯
বাংলােদশ ইনি�িটউট অব এ�াডিমিনে�শন
এ�া� ম�ােনজেম� (িবয়াম) ফাউে�শন,
ব�ড়া

২৪
�মাঃ জােহদুল ইসলাম , �কাড-(১৩১৮১৮), Regular , ইমােজ�ী �মিডেকল অিফসার , রাজশাহী
�মিডেকল কেলজ হাসপাতাল , রাজপাড়া , রাজশাহী , রাজশাহী , Medical Officer

৩৩ ০১৭৯৬১২১৭৭১
বাংলােদশ ইনি�িটউট অব এ�াডিমিনে�শন
এ�া� ম�ােনজেম� (িবয়াম) ফাউে�শন,
ব�ড়া

২৫
ডাঃ �মাঃ নািহদুল ইসলাম। , �কাড-(১৩১৮৫১), Current Charge , সহকারী অধ�াপক
(মাইে�াবােয়ালিজ) , কুি�য়া �মিডেকল কেলজ , কুি�য়া সদর , কুি�য়া , খুলনা , Medical Officer

৩৩ ০১৭৪৯৫৫৫২২২
বাংলােদশ ইনি�িটউট অব এ�াডিমিনে�শন
এ�া� ম�ােনজেম� (িবয়াম) ফাউে�শন,
ব�ড়া

২৬
ডাঃ �বেদৗরা �বগম , �কাড-(১৩১৮৮৪), Current Charge , ওএসিড (অিতির�) , �া�� অিধদ�র,
মহাখালী, ঢাকা , বনানী , ঢাকা , ঢাকা , Medical Officer (MO)

৩৩ ০১৭১২১৩৮১৩১
বাংলােদশ ইনি�িটউট অব এ�াডিমিনে�শন
এ�া� ম�ােনজেম� (িবয়াম) ফাউে�শন,
ব�ড়া

২৭
ডাঃ �মাঃ মাইদুল ইসলাম , �কাড-(১৩২০৮৮), Regular , ইমােজ�ী �মিডেকল অিফসার , ২৫০
শয�া িবিশ� �জনােরল হাসপাতাল, পাবনা , পাবনা সদর , পাবনা , রাজশাহী , Asstt. Surgeon

৩৩ ০১৭১৮৫২৬০২৬
বাংলােদশ ইনি�িটউট অব এ�াডিমিনে�শন
এ�া� ম�ােনজেম� (িবয়াম) ফাউে�শন,
ব�ড়া

২৮
ডাঃ �মাঃ আককাসুর রহমান , �কাড-(১৩২৬০৩), Regular , এেনসেথিসওলিজ� , রাজশাহী
�মিডেকল কেলজ হাসপাতাল , রাজপাড়া , রাজশাহী , রাজশাহী , Anesthesiologist

৩৩ ০১৭৬৮২৮৩১২৭
বাংলােদশ ইনি�িটউট অব এ�াডিমিনে�শন
এ�া� ম�ােনজেম� (িবয়াম) ফাউে�শন,
ব�ড়া

২৯
ডা: ি�য়াংকা সাহা , �কাড-(১৩৬২১০), Regular , �লকচারার (�ড�াল �রিডওলিজ) , স�ার
সিলমু�াহ �মিডেকল কেলজ, ঢাকা। , �কাতয়ালী , ঢাকা , ঢাকা , Dental Surgeon

৩৪ ০১৯১১২৫১০৯২
বাংলােদশ ইনি�িটউট অব এ�াডিমিনে�শন
এ�া� ম�ােনজেম� (িবয়াম) ফাউে�শন,
ব�ড়া



(অধ�াপক ডাঃ �মাঃ শািমউল ইসলাম)
পিরচালক (�শাসন)

�া�� অিধদ�র, মহাখালী, ঢাকা।
�ফানঃ-৯৮৫৫৯৬৭

hrm@ld.dghs.gov.bd

(ডাঃ �মাঃ বিদউ�ামান)
সহকারী পিরচালক(পার-১)
�া�� অিধদ�র, মহাখালী, ঢাকা

নং কম�কত�ার নাম,�কাড,পদবী ও কম��ল
িবিসএস
ব�াচ

�মাবাইল নং মেনানীত �িত�ােনর নাম

৩০
ড়াঃএ.এইচ. এম. রিফকুল আহসান , �কাড-(১২৮৩৯৫), Regular , ইমােজ�ী �মিডেকল অিফসার ,
মা�রা �জলা হাসপাতাল , মা�রা সদর , মা�রা , খুলনা , Emergency Medical Officer

৩২ ০১৭১৭৭৩৭৪৭৩
বাংলােদশ ইনি�িটউট অব এ�াডিমিনে�শন
এ�া� ম�ােনজেম� (িবয়াম) ফাউে�শন,
ব�ড়া

িনব�ািচত কম�কত�াগণ-�ক  ২০২২-০১-০২ ইং তািরখ সকাল ০৮ঃ০০ ঘিটকায়   , Bogura , Rajshahi ,Bangladesh Institute of Administrative and Management (BIAM)
Foundation কায�ালেয় �যাগদান করার িনেদ�শ �দওয়া হল। অন�থায়  ২০২২-০১-০৫ইং ি�ঃ তািরখ হেত �িশ�েণর িনিমে� বত�মান কম��ল �থেক সরাসির অব�হিত �পেয়েছন বেল
গণ� হেবন। উ� বুিনয়াদী �িশ�েণর আেদশিট �েত�ক কম�কত�া িনজ িনজ এইচআরআইএস হেত সং�হ করেবন।

�ারক নং-  ৪৫.০১.০০০০.০০৪.৩৩.০০১.২১.৭-৫৫১                                           তািরখঃ  ২৭-১২-২০২১

অনুিলিপ সদয় অবগিত ও �েয়াজনীয় ব�ব�া �হেণর ��রণ করা হেলা (�জ��াতর �মানুসাের নয়)

1. মহা-পিরচালক, �া�� অিধদ�র, মহাখালী, ঢাকা। দৃি� আকষ�ণঃ সহকারী পিরচালক(সম�য়)।
2. অিতির� মহাপিরচালক (�শাসন), �া�� অিধদ�র, মহাখালী, ঢাকা।
3. পিরচালক (অথ�), �া�� অিধদ�র, মহাখালী, ঢাকা।
4. পিরচালক (এমআইএস), �া�� অিধদ�র, মহাখালী, ঢাকা। আেদশিট �া�� অিধদ�েরর ওেয়ব সাইেট �কাশ করার জন� অনুেরাধ করা হল।
5. পিরচালক (�িশ�ণ) (িবয়াম,এনএিপিড,আরিডএ,বাড�)/িনব�াহী পিরচালক (আইিসএমএইচ) আপনােক �িশ�ণাথ�ীেদর উপি�িতর সংখ�া, �কাড ন�ার

centralhris@gmail.com-এ ইেমইল ও সফট কিপ এবং হাড� কিপ ��রণ করার জন� অনুেরাধ করা হল।
6. পিরচালক (পিরক�না ও গেবষণা), �া�� অিধদ�র, মহাখালী, ঢাকা।
7. পিরচালক (�া��)-----------------------------------------------------------------------------------।
8. অধ��/পিরচালক/�রিজ�ার-------------------------------------------------------------------------।
9. উপ-পিরচালক, পার-১/পার-২/�ধান �া�� তথ� ইউিনট, অ� দ�র।

10. �ধান িহসাব র�ণ কম�কত�া, �া�� ও পিরবার কল�াণ ম�নালয়, এিজিব ভবন, �স�নবািগচা, ঢাকা।
11. িসিভল সাজ�ন/ত�াবধায়ক।
12. সহকারী পিরচালক, পার-১,২,৩,৪/এিসআর, অ� দ�র।
13. িসিভল সাজ�ন/ত�াবধায়ক/সুপািরনেটনেড�-------------------------------------------------------------।
14. উপেজলা �া�� ও পঃ পঃ কম�কত�া----------------------------------------------------------------------।
15. ডাঃ------------------------------------------------------------------------------------------------------।

িবঃ �ঃ  

1. বুিনয়ািদ �িশ�ণ �কাস�িট বাধ�তামুলক। যিদ �কান কম�কত�া বুিনয়ািদ �িশ�ন �হেন িবরত থােকন তাহেল চাকুরীকালীন সমেয় সরকাির সকল সুেযাগ সুিবধা হেত বি�ত
থাকেবন।

2. যিদ তািলকাভূ� �কান কম�কত�া বুিনয়ািদ �িশ�েণ অংশ �হণ করেল EOC কায��ম ব�হত হবার স�াবনা থােক তেব িবষয়িট সহকারী পিরচালক (পার-৪)-�ক অবিহত করার
জন� সংি�� �িত�ােনর �ধানেক �যাগােযােগর অনুেরাধ করা হইল।

3. পূেব� বুিনয়ািদ �িশ�ণ�া� �কান কম�কত�ার নাম এই আেদেশ পূনঃ অ��ভূ� হেল তা বািতল বেল গণ� হেব।
4. মেনায়ন �া� কম�কত�া যিদ ইেতামেধ� বদলী/পদায়ন হেয় থােক তেব িতিন নতুন কম��ল �থেক ছাড়প� �হণ কের বুিনয়ািদ �িশ�েণ �যাগদান করেবন।
5. মেনায়ন �া� কম�কত�াগেণর মেধ� �য সকল কম�কত�া এমিড/এমএস/�রিসেডি�য়াল �কাস�, এফিসিপএস �কাস� এবং অন�ান� �কাস� অধ�য়নরত এবং মাতৃ�কালীন ছুিট �ভাগরত
আেছন তােদর ��ে� এ আেদশ কায�কর হেব না। উ� কম�কত�গণ �ক যথাযথ কাগজ প� সহ �িশ�ণ হেত অবমুি�র িনিমে� অ� দ�ের আেবদন করার জন� িনেদ�শ
�দান করা হল।

6. �িত�ান �ধানগণ উে�িখত বুিনয়ািদ �িশ�ণ অংশ �হেণর সুিবধােথ� মেনানীত িচিকৎসকগণেক সরাসির অব�িহত �দান করেবন এবং অব�হিত �দােণর িবষয়িট �ানীয়
িহসাব র�ণ অিফসেক অবিহত করেবন।

7. �িশ�ণ �হেনর পর �িশ�ণ �িত�ান হেত �া� ছাড়প� দািখল কের �িশ�ণ কালীন সমেয়র �বতন ভাতািদ �হন করেবন।
8. �কান কারেন ��িনংেয় �যাগদান করা স�ব না হেল সংি�� ডকুেম�সহ �া�� অিধদ�ের গিঠত �বােড�র স�ূেখ �-শরীের উপি�ত হেয় সা�াৎকার �দােনর মাধ�েম িবষয়িট
িন�ি� করেত হেব। অন�থায়, বুিনয়ািদ �িশ�েণ অংশ�হণ না করার কারেন িবভাগীয় ভােব শাি�মূলক ব�ব�� �হন করা হেব। 
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