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             ভয়ঃ কোর ৭.০০টো 

 
 

AvenvIqvi we‡kl weÁwß µwgK b¤̂i 0৪ (িোয), ZvwiL: 1৬.04.2017 wLªt 

`w¶Y-c~e© e‡½vcmvMi I ZrmsjMœ GjvKvq Ae¯’vbiZ গবীয wb¤œPvcwU DËi-DËic~e© w`‡K AMÖmi n‡q ঘূধণ বঝড় ‘ভোবুথো’ এ 

ধযনত রয়রে। Mfxi wb¤œPvc AvKv‡i c~e©-ga¨e‡½vcmvMi I ZrmsjMœ `w¶Y-c~e© e‡½vcmvMi GjvKvq (১৫.৩° DËi A¶vsk 

Ges ৯১.০° c~e© `ªvwNgvsk) Ae¯’vb Ki‡Q| GwU AvR mÜ¨v 06 Uvq (15 GwcÖj 2017 wLªt) PÆMÖvg mgy`ªe›`i †_‡K ৭৭০ wKt wgt 

`w¶Y-`w¶Ycwð‡g, K·evRvi mgy`ªe›`i †_‡K ৬৯০ wKt wgt `w¶Y-`w¶Ycwð‡g, gsjv mgy`ªe›`i †_‡K ৮১০ wKt wgt `w¶‡Y 

Ges cvqiv mgy`ª e›`i †_‡K ৭৫০ wKt wgt `w¶‡Y Ae¯’vb KiwQj| GwU AviI NYxf~Z n‡q DËiDËic~e© w`‡K AMÖmi n‡Z cv‡i|  

 

Mfxi wbgœPvc †K‡› ª̀i ৫৪ wKt wgt Gi g‡a¨ evZv‡mi GKUvbv m‡e©v”P MwZ‡eM N›Uvq ৬২ wKt wgt hv `g&Kv A_ev S‡ov nvIqvi 

AvKv‡i ৮৮ wKt wgt ch©šÍ e„w× cv‡”Q| mvMi LyeB DËvj থোকরফ|  

 

PÆMÖvg, K·evRvi, gsjv I cvqiv mgy`ª e›`i mg~n‡K 0২ (দুই) b¤^i cybt 0২ (দুই) b¤̂i `~ieZ©x mZK© ms‡KZ ‡`wL‡q †h‡Z ejv 

n‡q‡Q|  

 

DËi e‡½vcmvMi Ae¯’vbiZ mKj gvQ aivi †bŠKv I Uªjvi‡K উকুররয কোেোকোধে থথরক োফধোরন িরোির কযরত ফরো রয়রে মোরত 

স্বল্প ভরয়য ভরে ধনযোদ আশ্ররয় থমরত োরয।  

 
২।আফোওয়ো ধফবোগ কর্তবক উক্ত AvenvIqvi we‡kl weÁwß  জোযীয  থপ্রধিরত ‘দুরম বোগ াংক্রোন্ত স্থোয়ী আরদোফরী’ অনুযরণ  প্ররয়োজনীয় 

ব্যফস্থো গ্ররণয জন্য অনুরযোধ কযো ররো।  ধফলয়টি অতীফ জরুযী। 

|        
   স্বোিধযত/- 

(ধজ,এভ,আব্দুর কোরদয) 

উ-ধিফ (এনধিআযধধ) 

থপোনঃ ৯৫৪৫১১৫ 

   ১।  ধফবোগীয় কধভনোয, িট্টগ্রোভ/ খুরনো/ ফধযোর। 

   ২।  থজরো প্রোক, িট্রগ্রোভ/কক্সফোজোয/থনোয়োখোরী/রিীপুয/থপনী/িাঁদপুয/খুরনো/োতিীযো/ফোরগযোট/ 

             ফধযোর/ঝোরকোঠি/ধরযোজপুয/থবোরো/ টুয়োখোরী/ ফযগুনো। 

   ৩। উরজরো ধনফ বোী কভ বকতবো, কর উকূরীয় উরজরো। 
 

    দয় অফগধত ও প্ররয়োজনীয় ব্যফস্থো গ্ররণয জন্যঃ 

০১। ভধন্ত্রধযলদ ধিফ, ভধন্ত্রধযলদ ধফবোগ, ফোাংরোরদ ধিফোরয়, ঢোকো।    
০২। মূখ্য ধিফ, প্রধোনভন্ত্রীয কোম বোরয়, থতজগাঁও, ঢোকো।  

০৩। ধিফ, প্রধোনভন্ত্রীয কোম বোরয়, থতজগাঁও, ঢোকো। 

০৪। ধিফ, দুরম বোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়। 

০৫। ধপ্রধিোর ষ্টোপ অধপোয, স্ত্র ফোধনী ধফবোগ, প্রধোনভন্ত্রীয কোম বোরয়, থতজগাঁও, ঢোকো।  

০৬। ভো-ধযিোরক-১, প্রধোনভন্ত্রীয কোম বোরয়, থতজগাঁও, ঢোকো।  
০৭। অধতধযক্ত ধিফ (প্রোন), দুরম বোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়। 
০৮। অধতধযক্ত ধিফ (দুঃব্যঃ), দুরম বোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়। 

০৯। ভো-ধযিোরক (অধতধযক্ত ধিফ),দুরম বোগ ব্যফস্থোনো অধধদপ্তয, ভোখোরী,ঢোকো। 

১০। অধতধযক্ত ধিফ (ত্রোণ)/(দুব্যক), দুরম বোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়। 

১১। প্রধোন তথ্য কভ বকতবো, ধআইধি, ফোাংরোরদ ধিফোরয়, ঢোকো। উধয উক্ত তথ্য ইররররোধনক ও ধপ্রন্ট ধভধিয়োরত প্রিোরযয জন্য। 

১২। ভন্ত্রীয একোন্ত ধিফ, দুরম বোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়। 
১৩। ধযিোরক-১, প্রধোনভন্ত্রীয কোম বোরয়, থতজগাঁও, ঢোকো।  

১৪। উ-ধিফ (দুব্যক-১/দুব্যক-২/প্রোঃ/ফোরজট/অধিট/ত্রোণ প্রোঃ/ত্রোণ-১/ত্রোণ-২)/উ-প্রধোন, দুরম বোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

১৫। ধরেভ এনোধরষ্ট, দুরম বোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়। প্রধতরফদনটি ওরয়ফ োইরট প্রদ বরনয জন্য অনুরযোধ কযো র। 

১৬। ধধনয়য তথ্য কভ বকতবো, দুরম বোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়।  

১৭। ভন্ত্রীয কোযী একোন্ত ধিফ, দুরম বোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয় । 


