
 

 

 কিমউিন  ি িনেকর তািলকাঃ- 
উপেজলাঃ িবরল, জলাঃ িদনাজপুর। 

 
 

িমক 
নং 

ইউিনয়েনর নাম কিমউিন  ি িনেকর নাম 
ও অব ান 

িনমােনর 
সময়কাল 

বতমান 
অব া 

০১ ১ নং আিজমপুর রাজিুরয়া কিমউিন  ি িনক ২০০০ সাল চালুকতৃ  
০২ ,, হািসলা কিমউিন  ি িনক ,, ,, 

০৩ ২ নং ফর াবাদ মধাকা র কিমউিন  ি িনক ,, ,, 

০৪ ,, খাজাপুর কিমউিন  ি িনক ,, ,, 

০৫ ,, মালঝাড় কিমউিন  ি িনক ,, ,, 

০৬ ৩ নং ধামইর কািশডা া কিমউিন  ি িনক ,, ,, 

০৭ ,, ধামইর কিমউিন  ি িনক ,, ,, 

০৮ ৪ নং শহর াম গিমর াম কিমউিন  ি িনক ,, ,, 

০৯ ,, ফুলবাড়ী কিমউিন  ি িনক ,, ,, 

১০ ,, গগনপুর কিমউিন  ি িনক ,, ,, 

১১ ৫ নং িবরল দুলহরী কিমউিন  ি িনক ,, ,, 

১২ ,, শংকরপুর কিমউিন  ি িনক ,, ,, 

১৩ ,, রিবপুর কিমউিন  ি িনক ,, ,, 

১৪ ,, ভরতপুর কিমউিন  ি িনক ,, ,, 

১৫ ৬ নং ভা ারা বড়িতলাই কিমউিন  ি িনক ,, ,, 

১৬ ,, বালাে ার কিমউিন  ি িনক ,, ,, 

১৭ ,, ভা ারা কিমউিন  ি িনক ,, ,, 

১৮ ৭ নং িবেজাড়া ভবানীপুর কিমউিন  ি িনক ,, ,, 

১৯ ,, বহলা কিমউিন  ি িনক ,, ,, 

২০ ,, িব ইড় কিমউিন  ি িনক ,, ,, 

২১ ,, দি ন িব পুরু  কিমউিন  ি িনক ,, ,, 

২২ ৮ নং ধমপুর িব া কিমউিন  ি িনক ,, ,, 

২৩ ,, ধমজইন কিমউিন  ি িনক ,, ,, 

২৪ ,, রানীপুর কিমউিন  ি িনক ,, ,, 

২৫ ৯ নং ম লপুর িজনইর কিমউিন  ি িনক ,, ,, 

২৬ ,, িশজ াম কিমউিন  ি িনক ,, ,, 

২৭ ,, তর া কিমউিন  ি িনক ,, ,, 

২৮ ১০ নং রানীপু র কািজপাড়া কিমউিন  ি িনক ,, ,, 

২৯ ,, হালজায় কিমউিন  ি িনক ,, ,, 

৩০ ,, জগতপুর কিমউিন  ি িনক ,, ,, 

 
 

 

(ডা: এ এস এম জাহীদুল ইসলাম) 
উপেজলা া  ও পিরবার পিরক না অিফসার 

                                                 িবরল, িদনাজপুর। 


