
র্ বোচ্চ অগ্রোধিকোর 

গণপ্রজোতন্ত্রী ্োাংোরেল রকোর 

দুরয বোগ ব্য্স্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোয় 

(এনধিআরধধ) 

্োাংোরেল ধি্োয়, ঢোকো 
 

নাং ৫১.০০.০০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৭-২১৫.             তোধরখ:       ২০/০৭/২০১৭ ধি:                        

                                       me©‡kl AvenvIqv cwiw¯’wZ  

Dwol¨v I ZrmsjMœ GjvKvq Ae¯’vbiZ my¯úó jNyPvcwU AviI DËi-cwðg w`‡K AMÖmi I `ye©j n‡q †gŠmywg A‡ÿi mv‡_ wgwjZ 

n‡q‡Q| mwµq †gŠmywg evqyi cÖfv‡e DËi e‡½vcmvMi I ZrmsjMœ evsjv‡`‡ki DcK~jxq GjvKvq evqyPv‡ci ZviZ‡g¨i AvwaK¨ 

weivR Ki‡Q| DËi e‡½vcmvMi I ZrmsjMœ evsjv‡`‡ki DcK~jxq GjvKvq S‡ov nvIqv e‡q ‡h†Z cv‡i| PÆMÖvg, K·evRvi, 

gsjv I cvqiv mgy`ª e›`i mg~n‡K 03 (wZb) b¤^i cybt 03 (wZb) b¤^i ¯’vbxq mZK© ms‡KZ ‡`wL‡q †h‡Z ejv n‡q‡Q| DËi 

e‡½vcmvM‡i Ae¯’vbiZ mKj gvQ aivi †bŠKv I Uªjvi‡K cieZ©x wb‡ ©̀k bv †`qv ch©šÍ DcK~‡ji KvQvKvwQ †_‡K mveav‡b 

PjvPj Ki‡Z ejv n‡q‡Q| |                                                      
 স্বাক্ষরিত/ 

                                                                                                        (মমোোঃ েধ উধিন)    

ভোরপ্রোপ্ত  কম বকতবো(এনধিআরধধ) 

ম োনোঃ ৯৫৪৫১১৫ 

   ১।  ধ্ভোগীয় কধমলনোর, িট্টগ্রোম/ খুনো/ ্ধরলো। 

   ২।  মজো প্রলোক, িট্রগ্রোম/কক্স্োজোর/মনোয়োখোী/ক্ষীপুর/ম নী/িাঁেপুর/খুনো/োতক্ষীরো/্োরগরোট/ 

             ্ধরলো/ঝোকোঠি/ধপররোজপুর/মভোো/ পটুয়োখোী/ ্রগুনো। 

   ৩। উপরজো ধন্ বোী কম বকতবো, ক উপকূীয় উপরজো। 
 

    েয় অ্গধত ও প্ররয়োজনীয় ব্য্স্থো গ্ররণর জন্যোঃ 

০১। মধন্ত্রপধরে ধি্, মধন্ত্রপধরে ধ্ভোগ, ্োাংোরেল ধি্োয়, ঢোকো।    
০২। মূখ্য ধি্, প্রিোনমন্ত্রীর কোয বোয়, মতজগাঁও, ঢোকো।  

০৩। ধি্, প্রিোনমন্ত্রীর কোয বোয়, মতজগাঁও, ঢোকো। 

০৪। ধি্, দুরয বোগ ব্য্স্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোয়। 
০৫। ধপ্রধিপো ষ্টো  অধ োর, লস্ত্র ্োধনী ধ্ভোগ, প্রিোনমন্ত্রীর কোয বোয়, মতজগাঁও, ঢোকো।  

০৬। মো-পধরিোক-১, প্রিোনমন্ত্রীর কোয বোয়, মতজগাঁও, ঢোকো।  
০৭। অধতধরক্ত ধি্ (প্রলোন), দুরয বোগ ব্য্স্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোয়। 
০৮। অধতধরক্ত ধি্ (দুোঃব্যোঃ), দুরয বোগ ব্য্স্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোয়। 
০৯। মো-পধরিোক (অধতধরক্ত ধি্),দুরয বোগ ব্য্স্থোপনো অধিেপ্তর, মোখোী,ঢোকো। 

১০। অধতধরক্ত ধি্ (ত্রোণ)/(দুব্যক), দুরয বোগ ব্য্স্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোয়। 
১১। প্রিোন তথ্য কম বকতবো, ধপআইধি, ্োাংোরেল ধি্োয়, ঢোকো। উপধর উক্ত তথ্য ইরররোধনক ও ধপ্রন্ট ধমধিয়োরত প্রিোররর জন্য। 
১২। মন্ত্রীর একোন্ত ধি্, দুরয বোগ ব্য্স্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোয়। 
১৩। পধরিোক-১, প্রিোনমন্ত্রীর কোয বোয়, মতজগাঁও, ঢোকো।  

১৪। উপ-ধি্ (দুব্যক-১/দুব্যক-২/প্রলোোঃ/্োরজট/অধিট/ত্রোণ প্রলোোঃ/ত্রোণ-১/ত্রোণ-২)/উপ-প্রিোন, দুরয বোগ ব্য্স্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোয়।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

১৫। ধরেম এনোধষ্ট, দুরয বোগ ব্য্স্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোয়। প্রধতর্েনটি ওরয়্ োইরট প্রেল বরনর জন্য অনুররোি করো । 


