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ধ্ষয়ঃ AvenvIqvi we‡kl weÁwß । 
 

DËi e‡½vcmvMi I ZrmsjMœ cwðgga¨ e‡½vcmvMi GjvKvq Ae¯’vbiZ N~wY©So Ô†ivqvbyÕ (ROANU) DËi-DËic~e© w`‡K AMÖmi 

n‡q eZ©gv‡b GKB GjvKvq (18.5° DËi A¶vsk Ges 85.0° c~e© `ªvwNgvsk) Ae¯’vb Ki‡Q| GwU AvR mÜ¨v 06:00 Uvq (20 ‡g, 

2016 wLªt) PÆMÖvg mgy`ª e›`i †_‡K 860 wKtwgt `w¶Ycwð‡g, K·evRvi mgy`ªe›`i †_‡K 840 wKtwgt `w¶Ycwð‡g, gsjv mgy`ªe›`i 

†_‡K 675 wKtwgt `w¶Ycwð‡g Ges cvqiv mgy`ª e›`i †_‡K 705 wKtwgt `w¶Ycwð‡g Ae¯’vb Ki‡Q| GwU AviI NYxf~Z n‡q DËi-

DËic~e© w`‡K AMÖmi n‡q AvMvgxKvj (21 †g, 2016 wLªt) weKvj/mÜ¨v bvMv` ewikvj-PUªMÖvg DcK~j AwZµg Ki‡Z cv‡i| 
 

 

N~wY©So †K‡› ª̀i 54 wKtwgt Gi g‡a¨ evZv‡mi m‡e©v”P GKUvbv MwZ‡eM N›Uvq 62 wKtwgt hv `g&Kv A_ev S‡ov nvIqvi AvKv‡i 88 

wKtwgt ch©šÍ e„w× cv‡”Q| N~wY©So †K‡› ª̀i wbKUeZ©x GjvKvq mvMi LyeB DËvj i‡q‡Q|  
 

PÆMÖvg mgy`ª e›`i‡K 07 (mvZ) b¤^i cybt 07 (mvZ) b¤^i wec` ms‡KZ ‡`wL‡q †h‡Z ejv n‡q‡Q|  
 

gsjv I cvqiv mgy`ª e›`img~n‡K 05 (cuvP) b¤^i wec` ms‡KZ bvwg‡q Zvi cwie‡Z© 07 (mvZ) b¤^i cybt 07 (mvZ) b¤^i wec` 

ms‡KZ ‡`Lv‡Z ejv n‡q‡Q|  
 

K·evRvi mgy`ª e›`i‡K 06 (Qq) b¤^i cybt 06 (Qq) b¤^i wec` ms‡KZ ‡`Lv‡Z ejv n‡q‡Q| 
 

DcK~jxq †Rjv PÆMÖvg, †bvqvLvjx, j¶xcyi, ‡dbx, Puv`cyi, †fvjv, ei¸bv, cUzqvLvjx, ewikvj, wc‡ivRcyi, SvjKvwV, ev‡MinvU, Lyjbv, 

mvZÿxiv Ges Zv‡`i A ~̀ieZ©x Øxc I Pimg~n 07 b¤^i wec` ms‡KZ (cybt) 07 b¤^i wec` ms‡K‡Zi AvIZvq _vK‡e| 
 

 DcK~jxq †Rjv K·evRvi Ges Gi A`~ieZ©x Øxc I Pimg~n 06 b¤̂i wec` ms‡KZ (cybt) 06 b¤^i wec` ms‡K‡Zi AvIZvq _vK‡e| 
 

N~wY©S‡oi cÖfv‡e DcK~jxq †Rjv PÆMÖvg, K·evRvi, †bvqvLvjx, j¶xcyi, ‡dbx, Puv`cyi, ei¸bv, cUzqvLvjx, †fvjv, ewikvj, 

wc‡ivRcyi, SvjKvwV, ev‡MinvU, Lyjbv, mvZ¶xiv Ges Zv‡`i A`~ieZ©x Øxc I Pimg~‡ni wbgœvÂj ¯^vfvweK †Rvqv‡ii †P‡q 4-5 dzU 

AwaK D”PZvi R‡jv”Q¡v‡m cøvweZ n‡Z cv‡i|  
 

N~wY©So AwZµgKv‡j K·evRvi, PÆMÖvg, †bvqvLvjx, j¶xcyi, ‡dbx, Puv`cyi, ei¸bv, cUzqvLvjx, †fvjv, ewikvj, wc‡ivRcyi †Rjv 

mg~n Ges Zv‡`i A`~ieZ©x Øxc I Pimg~‡n fvix †_‡K AwZ fvix el©Y mn N›Uvq 62-88 wKt wgt †e‡M `gKv A_ev S‡ov nvIqv e‡q 

†h‡Z cv‡i|  
 

DËi e‡½vcmvMi I Mfxi mvM‡i Ae¯’vbiZ mKj gvQ aivi †bŠKv I Uªjvi‡K AwZmË¡i wbivc` AvkÖ‡q †h‡Z ejv n‡q‡Q Ges cieZ©x 

wb‡ ©̀k bv †`qv ch©šÍ wbivc` AvkÖ‡q _vK‡Z ejv n‡q‡Q| 
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উক্ত ধ্জ্ঞধির আরলোরক প্ররয়োজনীয় ব্য্স্থো গ্রহরণর জন্য আপনোরক অনুররোি করো হরলো।  

স্বোক্ষধরত/- 

মমো: আধমনুল ইসলোম 

উপ-সধি্ (এনধিআরধসধস) 

ম োনঃ ৯৫৪০৪৫৪ 

   ১।  ধ্ভোগীয় কধমশনোর, িট্টগ্রোম/ খুলনো/ ্ধরশোল। 

   ২।  মজলো প্রশোসক, িট্রগ্রোম/কক্স্োজোর/মনোয়োখোলী/লক্ষীপুর/ম নী/িাঁেপুর/খুলনো/সোতক্ষীরো/্োরগরহোট/ 

             ্ধরশোল/ঝোলকোঠি/ধপররোজপুর/মভোলো/ পটুয়োখোলী/ ্রগুনো। 

   ৩। উপরজলো ধন্ বোহী কম বকতবো, সকল উপকূলীয় উপরজলো। 
 

    সেয় অ্গধতর জন্যঃ (মজষ্ঠতোর ধভধিরত নয়) 

     ১। সধি্, দুর্ বোগ ব্য্স্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোলয়।   

     ২। অধতধরক্ত সধি্ (প্রশোসন), দুর্ বোগ ব্য্স্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোলয়। 

     ৩। অধতধরক্ত সধি্ (দুব্যঃ), দুর্ বোগ ব্য্স্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোলয়। 

     ৪। মহো পধরিোলক, দুর্ বোগ ব্য্স্থোপনো অধিেির, মহোখোলী, ঢোকো। 

     ৫। এনধপধি, ধসধিএমধপ, ঢোকো।     

     ৬। যুগ্ম-সধি্ (ত্রোণ)/(দুঃব্যঃ)/(প্রশোসন)/(দুঃব্যঃপ্রঃ), দুর্ বোগ ব্য্স্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোলয়। 

     ৭। উপ-সধি্ (সকল), দুর্ বোগ ব্য্স্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোলয়। 

     ৮। পধরিোলক, ধসধপধপ, মগ্োজোর, ঢোকো।  

     ৯। মোননীয় মন্ত্রীর একোন্ত সধি্, দুর্ বোগ ব্য্স্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোলয়। 

   ১০। ধসধনয়র তথ্য কম বকতবো, দুর্ বোগ ব্য্স্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোলয়। 

 


