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ে বিণত প এবং িড.ও. পে র ছায়ািলিপ এতৎসে
রণ করা হেলা। প এবং িড.ও. পে র মমা যায়ী নারায়ণগে জািতর িপতা ব ব শখ িজ র রহমােনর নােম
এক
ণা সরকাির িব িব ালয়, নােটার জলার সদর উপেজলায় ‘ড র ওয়ােজদ আলী’ নােম এক
িষ িব িব ালয় , নােটার জলার িসংড়া উপেজলায় এক
িষ
িব িব ালয়, মেহর র জলার গাংনী উপেজলায় এক
িষ িব িব ালয় াপন এবং জন শাসন ম ণালেয়র মাননীয় িতম ী জনাব ফরহাদ হােসন এম.িপ. এর িনবাচনী
এলাকা মেহর ের এক
িষ িব িব ালয় াপেনর িবষেয় জ ির িভি েত মতামত দােনর জ িনেদ শ েম অ েরাধ করা হেলা।
সং ি : বণনা মেত।
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