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নাং ৫১.০০.০০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৬-৩৩২       ত োধযখঃ ২২/১০/২০১৬ ধরঃ। 
 

 

 

ধফলয়ঃ আফোওয়ো অধপ থথরক প্রোপ্ত ফ বরল আফোওয়ো ধযধস্থধতয থপ্রধিরত কযনীয় প্রাংরগ।  
 

 

 

 

c~e©-ga¨ e‡½vcmvMi I ZrmsjMœ GjvKvq Ae ’̄vbiZ wb¤œPvcwU DËic~e© w`‡K AMÖmi n‡q GKB GjvKvq (14.5° DËi 

A¶vsk Ges 91.3° c~e© ª̀vwNgvsk) Ae ’̄vb Ki‡Q| GwU AvR mÜ¨v 06 Uvq (22 A‡±vei 2016 wLªt) PÆMÖvg mgy ª̀e›`i 

†_‡K 860 wKt wgt `w¶Y-`w¶Ycwð‡g, K·evRvi mgy ª̀e›`i †_‡K 775 wKt wgt `w¶Y- `w¶Ycwð‡g, gsjv mgy ª̀e›`i 
†_‡K 905 wKt wgt `w¶‡Y Ges cvqiv mgy ª̀ e›`i †_‡K 840 wKt wgt `w¶‡Y Ae ’̄vb KiwQj| GwU AviI NYxf~Z n‡q 
c~e©-DËic~e© w`‡K AMÖmi n‡Z cv‡i| wbgœPvc †K‡› ª̀i 44 wKt wgt Gi g‡a¨ evZv‡mi GKUvbv m‡e©v”P MwZ‡eM N›Uvq 40 

wKtwgt hv `g&Kv A_ev S‡ovnvIqvi AvKv‡i 50 wKt wgt ch©šÍ e„w× cv‡”Q| wb¤œPvc †K‡› ª̀i wbKUeZ©x GjvKvq mvMi 
DËvj i‡q‡Q| PÆMÖvg, K·evRvi, gsjv I cvqiv mgy ª̀ e›`i mg~n‡K 01 (GK) b¤^i cybt 01 (GK) b¤^i ~̀ieZ©x mZK© 

ms‡KZ ‡`wL‡q †h‡Z ejv n‡q‡Q| DËi e‡½vcmvM‡i Ae ’̄vbiZ mKj gvQ aivi †bŠKv I Uªjvi‡K Mfxi mvM‡i wePiY 
bv Ki‡Z ejv n‡q‡Q|  
 
 

২। আফোওয়ো ধফবোগ কর্তবক উক্ত তকবতো জোযীয  থপ্রধিরত ‘দুরম বোগ াংক্রোন্ত স্থোয়ী আরদোফরী ’ অনুযরণ  

প্ররয়োজনীয় ব্যফস্থো গ্ররণয জন্য অনুরযোধ  কযো ররো।  ধফলয়টি অতীফ জরুযী। 

 

স্ব োিধযত /-  

(ধজ এভ আব্দুর কোরদয)  

উধিফ (এনধিআযধধ) 

থপোনঃ ৯৫৪৫১১৫ 

      ০১। ধফবোগীয় কধভনোয,  িট্রগ্রোভ, খুরনো ও ফধযোর। 

      ০২।  থজরো প্রোক (কর),িট্টগ্রোভ, খুরনো ও ফধযোর ধফবোগ। 

      ০৩। উ রজরো ধনফ বোী কভ বকতবো, িট্রগ্রোভ, খুরনো ও ফধযোর ধফবোগ। 

 

দয় অফগধতয জন্যঃ (থজষ্ঠতোয ধবধিরত নয়) 

 

      ১। ধিফ, দুরম বোগব্যফস্থোনোওত্রোণভন্ত্রণোরয়।   

     ২। অধতধযক্ত ধিফ (প্রোন), দুরম বোগব্যফস্থোনোওত্রোণভন্ত্রণোরয়। 

৩। অধতধযক্ত ধিফ (দুব্যঃ), দুরম বোগব্যফস্থোনোওত্রোণভন্ত্রণোরয়। 

৪। ভো ধযিোরক, দুরম বোগ ব্যফস্থোনো অধধদপ্তয, ভোখোরী, ঢোকো। 

   ৫। এনধধি, ধধিএভধ, ঢোকো। 

৬। যুগ্ম-ধিফ(ত্রোণ)/(দুঃব্যঃ)/(প্রোন)/(দুঃব্যঃপ্রঃ),দুরম বোগব্যফস্থোনোওত্রোণভন্ত্রণোরয়। 

৭। উ-ধিফ (কর), দুরম বোগব্যফস্থোনোওত্রোণভন্ত্রণোরয়। 

৮। ধযিোরক, ধধধ, ভগফোজোয, ঢোকো।  

৯। ভোননীয় ভন্ত্রীয একোন্ত ধিফ, দুরম বোগব্যফস্থোনোওত্রোণভন্ত্রণোরয়। 

 ১০।ধধনয়য তথ্য কভ বকতবো, দুরম বোগব্যফস্থোনোও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়। 


