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                                                                    গণপ্রজোতন্ত্রী ফোাংরোরদ যকোয   

                                                                 দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়  

ন্যোনোর ফ্রডজোস্টোয টযন্স টকো-অফ্রড যরনন টন্টোয (NDRCC) 

ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 

www.modmr.gov.bd 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০১.২০১৯.৪৪৩        তোফ্রযখঃ ২৬/১০/২০১৯ ফ্রি:   

                                   ভয়ঃ ন্ধ্যো ৬.০০  ো                                                         

ফ্রফলয়ঃ দুরম যোগ াংক্রোন্ত দদফ্রনক প্রফ্রতরফদন  (২য় ফোয)। 

মূদ্র ফন্দযমূরয জন্য তকয াংরকতঃ মুদ্র ফন্দযমূরয জন্য টকোরনো তকযফোতযো টনই। 

 

আজ ২৬ অরটোফয ২০১৯ িীঃ ন্ধ্যো ৬  ো ম যন্ত টদরয অবযন্তযীণ নদীফন্দয মূরয জন্য আফোওয়োয পূফ যোবো:  

 োাংগোইর, ঢোকো, পফ্রযদপুয, মরোয, কুফ্রিয়ো, খুরনো, ফফ্রযোর, টুয়োখোরী, টনোয়োখোরী, কুফ্রভল্লো, িট্টগ্রোভ, কক্সফোজোয এফাং ফ্ররর  অঞ্চর 

মূরয উয ফ্রদরয় দফ্রিণ/দফ্রিণ-ফ্রিভ ফ্রদক টথরক ঘন্টোয় ৪৫-৬০ ফ্রকঃ ফ্রভঃ টফরগ বৃফ্রি/ফজ্র-বৃফ্রি অস্থোয়ীবোরফ দম্কো/ঝর ো োওয়ো ফরয় 

টমরত োরয। 

 

এফ এরোকোয নদীফন্দয মূরক ১ নম্বয (পুনঃ) ১ নম্বয তকয াংরকত টদখোরত ফরো রয়রে। 

 

আজ কোর ০৯  ো টথরক যফতী ২৪ ঘন্টোয আফোওয়োয পূফ যোবোঃ  

 

ফ্রনটিক অফস্থোঃ উফ্র ষ্যো উকূর ও তৎাংরগ্ন এরোকোয় অফস্থোনযত রঘুিোটি ফতযভোরন উত্তয ফরগোোগয ও তৎাংরগ্ন ফোাংরোরদ 

উকূর এরোকোয় অফস্থোন কযরে।  

 

পূফ যোবোঃ ভয়ভনফ্রাং ও ফ্ররর  ফ্রফবোরগয অফ্রধকোাং জোয়গোয়; ঢোকো, খুরনো, ফফ্রযোর ও িট্টগ্রোভ ফ্রফবোরগয ফ্রকছু ফ্রকছু জোয়গোয় এফাং 

যোজোী ও যাংপুয ফ্রফবোরগয দু’এক জোয়গোয় অস্থোয়ীবোরফ দভকো োওয়ো বৃফ্রি/ফজ্র বৃফ্রি রত োরয। টইোরথ টদরয উত্তযপূফ যোাংরয 

টকোথোও টকোথোও ভোঝোযী ধযরনয বোযী টথরক বোযী ফল যণ রত োরয। 

 

তোভোত্রোঃ োযোরদর ফ্রদন এফাং যোরতয তোভোত্রো প্রোয় অফ্রযফফ্রতযত থোকরত োরয।  

 

যফতী ৭২ ঘন্টোয আফোওয়োয অফস্থো (৩ ফ্রদন): বৃফ্রিোরতয প্রফনতো হ্রো টরত োরয। 

 

গতকোররয রফ যোচ্চ ও আজরকয ফ যফ্রনম্ন  তোভোত্রো (ফ্রডগ্রী টরফ্রয়ো):   

 

 ফ্রফবোরগয নোভ ঢোকো ভয়ভনফ্রাং িট্রগ্রোভ ফ্ররর  যোজোী যাংপুয খুরনো ফফ্রযোর 

রফ যোচ্চ তোভোত্রো ২৬.৪ ২৫.৩ ৩২.৯ ২৫.০ ২৪.০ ২২.৭ ২৫.৫ ২৬.৩ 

ফ যফ্রনম্ন তোভোত্রো ১৯.০ ২০.০  ২২.১ ২১.০ ১৯.২ ১৮.৫ ২০.০ ২২.৪ 

 

গতকোর রফ যোচ্চ তোভোত্রো ফ্রের ট কনোপ ৩২.৯
০  
এফাং আজরকয ফ যফ্রনম্ন তোভোত্রো টেঁতুফ্ররয়ো ১৮.৫

০
 টঃ।  

 

বৃফ্রিোত ও নদ-নদীয ফ যরল অফস্থোঃ 
 

এক নজরয নদ-নদীয ফ্রযফ্রস্থফ্রত  

 

 টদরয কর প্রধোন নদ-নদীমূরয োফ্রন ভতর ফ্রফদীভোয নীি ফ্রদরয় প্রফোফ্রত রে। 

 ফোাংরোরদ আফোওয়ো অফ্রধদপ্তয ও বোযত আফোওয়ো অফ্রধদপ্তরযয তথ্য অনুমোয়ী, ফোাংরোরদরয উত্তয-পূফ যোঞ্চর এফাং তৎাংরগ্ন বোযতীয় 

প্ররদমূরয কফ্রতয় স্থোরন আগোভী ২৪ ঘণ্টোয় বোযী বৃফ্রিোরতয ম্ভোফনো যরয়রে। 
 আগোভী ২৪ ঘণ্টোয় ব্রহ্মপুত্র- মমুনো ও গগো- দ্মো নদীমূরয োফ্রন ভতর ফ্রস্থফ্রতীর থোকরত োরয। 
 আগোভী ২৪ ঘণ্টোয় টদরয উত্তয-পূফ যোঞ্চররয প্রধোন নদীমূরয োফ্রন ভতর দ্রুত বৃফ্রি টরত োরয। 

নদ-নদীয অফস্থো (আজ কোর ০৯:০০  ো ম যন্ত) 

 

 

 

 

 

ফ্রফদীভোয উয ফ্রদরয় প্রফোফ্রত টস্টন (১১ কোফ্রতযক ১৪২৬ ফগোব্দ/ ২৬ অরটোফয ২০১৯ িীঃ কোর ৯.০০  োয তথ্য অনুমোয়ী): টনই।  

ম যরফিণোধীন োফ্রন ভতর টস্টন ৯৩ ফ্রফগত ২৪ ঘন্টোয় োফ্রন ভতর অফ্রযফফ্রতযত  ০৬ 

ফ্রফগত ২৪ ঘন্টোয় োফ্রন ভতর বৃফ্রি ৫০ টভো  তথ্য োওয়ো মোয়ফ্রন ০২ 

ফ্রফগত ২৪ ঘন্টোয় োফ্রন ভতর হ্রো ৩৫ ফ্রফদীভোয উরয ০০ 

http://www.modmr.gov.bd/


2 দুরম যোরগয আগোভ ফোতযো োওয়োয জন্য দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোররয়য ১০৯০ ট োর ফ্রি নম্বরয ডোয়োর করুন। 

 

বৃফ্রিোরতয তথ্যঃ গত ২৪ ঘন্টোয় ফোাংরোরদর উরল্লখরমোগ্য বৃফ্রিোত (গত কোর কোর ০৯:০০  ো টথরক আজ কোর ০৯:০০  ো ম যন্ত) :  

 

টস্টন বৃফ্রিোত (ফ্রভ.ফ্রভ.) টস্টন বৃফ্রিোত (ফ্রভ.ফ্রভ.) 

জোভোরপুয ১২৪.০ ফগু ো ১১৫.০ 

ফ্রযোজগঞ্জ ১০৮.০ নোকুয়োগাঁও ৯৫.০ 

সুনোভগঞ্জ ৯২.০ জোপরাং ৮৯.০ 

িোোইনফোফগঞ্জ ৮৯.০ ররযযঘয ৮২.০ 

টযোোনপুয ৮২.০ কুফ্রিয়ো ৭৪.০ 

জোফ্রযয়োজোঞ্জোইর ৭২.০ টদওয়োনগঞ্জ ৭০.০ 

 

অফ্রগ্নকোন্ডঃ 

পোয়োয োফ্রব য ও ফ্রফ্রবর ফ্রডরপরন্সয ফ্রনয়ন্ত্রণ করিয তথ্য টথরক জোনো মোয়, ২৪/১০/২০১৯ফ্রিঃ তোফ্রযখ যোত ১২.০০ ো টথরক ২৫/১০/২০১৯ফ্রিঃ 

তোফ্রযখ যোত ১২.০০ ো ম যন্ত োযোরদর টভো  ১৩টি অফ্রগ্নকোরেয ঘ নো ঘর রে। বিভাগবভবিক অফ্রগ্নকোরেয তথ্য বিম্নে  দেওয়া হলঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উরল্লখরমোগ্য অফ্রগ্নকোন্ডঃ   

ঢোকো: পোয়োয োফ্রব য ও ফ্রফ্রবর ফ্রডরপন্স ফ্রনয়ন্ত্রণ করিয ফ্রডউটি অফ্রপোয ট ফ্রররপোরন জোনোন, আজ ২৬.১০.২০১৯ইাং তোফ্রযখ কোর 

০৯.২৫ োয় ঢোকো টজরোয ধোনভফ্রন্ড ৬/এ এরোকোয একটি ১২ তরো বফরনয (ফোফ্র  নাং-৫৫) ৩য় তরোয় আগুন রোরগ। াংফোদ টরয় পোয়োয 

োফ্রব যরয ০৩ টি ইউফ্রন  দ্রুত ঘ নোস্থরর ফ্রগরয় কোর ১১.০০ োয় আগুন ফ্রনয়ন্ত্ররণ আরন। আগুরন প্রফ্রভ (৯), োরদো (৮) এফাং ৫৫ ফেয ফয়ী 

এক ভফ্ররো টধোয়োয কোযরণ আত রয়রেন। আগুন রোগোয কোযণ এফাং িয়িফ্রতয ফ্রযভোণ তদন্ত োররি রয জোনো মোরফ। 

 

      স্বোিফ্রযত/- ২৬/১০/২০১৯ িীঃ 

     (কোজী তোভীন আযো আজফ্রভযী) 

                                উফ্রিফ (এনফ্রডআযফ্রফ্র) 

টপোন: ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪০৪৫৪ 

 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০১.২০১৯.৪৪৩/১(৬০৪)                                     তোফ্রযখঃ ২৬/১০/২০১৯ফ্রিঃ 

 

 দয় অফগফ্রত/ প্ররয়োজনীয় কোম যোরথ যঃ (টজযষ্ঠতো /দ ভম যোদোয ক্রভোনুোরয নয়)  

০১। ভফ্রন্ত্রফ্রযলদ ফ্রিফ, ভফ্রন্ত্রফ্রযলদ ফ্রফবোগ, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 

০২। মুখ্য ফ্রিফ, প্রধোনভন্ত্রীয কোম যোরয়, টতজগাঁও, ঢোকো।         

০৩। ফ্রফ্রনয়য ফ্রিফ, টতু ফ্রফবোগ,  ক ফ্রযফন ও টতু ভন্ত্রণোরয়। 

০৪। ফ্রফ্রনয়য ফ্রিফ, যযোষ্ট্র ভন্ত্রণোরয়। 

০৫। ফ্রফ্রনয়য ফ্রিফ, ফ্রিো ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো।  

০৬। ফ্রফ্রনয়য ফ্রিফ, দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 

০৭। ফ্রফ্রনয়য ফ্রিফ, ভোজকল্যোণ ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয় ঢোকো। 

০৮। ফ্রফ্রনয়য ফ্রিফ, ফ্রফদুযৎ ফ্রফবোগ, ফ্রফদুযৎ জ্বোরোনী ও খফ্রনজ ম্পদ ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 

০৯। ফ্রপ্রফ্রন্সোর িোপ অফ্রপোয, স্ত্র ফোফ্রনী ফ্রফবোগ, প্রধোনভন্ত্রীয কোম যোরয়, টতজগাঁও, ঢোকো। 

১০। ফ্রিফ, গৃোয়ন ও গণপূতয ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 

১১। ফ্রিফ, তথ্য ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 

১২।  ফ্রিফ, জনফ্রনযোত্তো ফ্রফবোগ, স্বযোষ্ট্র ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 

১৩। ফ্রিফ, টযরথ ভন্ত্রণোরয়, ঢোকো। 

ক্রঃ নাং ফ্রফবোরগয নোভ অফ্রগ্নকোরন্ডয াংখ্যো আরতয াংখ্যো ফ্রনরতয াংখ্যো 

১। ঢোকো  ৫ ০ ০ 

২। ভয়ভনফ্রাং ০ ০ ০ 

৩। ফফ্রযোর ১ ০ ০ 

৪। ফ্ররর  ০ ০ ০ 

৫। যোজোী ০ ০ ০ 

৬। যাংপুয ২ ০ ০ 

৭। িট্টগ্রোভ ৪ ০ ০ 

৮। খুরনো ১ ০ ০ 

 টভো  ১৩ ০ ০ 



3 দুরম যোরগয আগোভ ফোতযো োওয়োয জন্য দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোররয়য ১০৯০ ট োর ফ্রি নম্বরয ডোয়োর করুন। 

 

১৪। ফ্রিফ,  ক ফ্রযফন ও ভো ক ফ্রফবোগ,  ক ফ্রযফন ও টতু ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 

১৫। ফ্রিফ, প্রফ্রতযিো ভন্ত্রণোরয়, ঢোকো। 

১৬। ফ্রিফ, ভৎ ও প্রোফ্রণম্পদ ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়,ঢোকো। 

১৭। ফ্রিফ, প্রধোনভন্ত্রীয কোম যোরয়, টতজগাঁও, ঢোকো। 

১৮।   ফ্রিফ, সুযিো টফো ফ্রফবোগ, স্বযোষ্ট্র ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 

১৯। ফ্রিফ, স্থোনীয় যকোয ফ্রফবোগ, স্থোনীয় যকোয, ল্লী উন্নয়ন ও ভফোয় ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 

২০।   ফ্রিফ স্বোস্থয টফ ফ্রফবোগ, স্বোস্থয ও ফ্রযফোয কল্যোণ ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 

২১।   ফ্রিফ স্বোস্থয ফ্রিো ও ফ্রযফোয কল্যোণ ফ্রফবোগ, স্বোস্থয ও ফ্রযফোয কল্যোণ ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 

২২। ফ্রিফ, কৃফ্রল ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 

২৩। ফ্রিফ, খোদ্য ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 

২৪। ফ্রিফ, োফ্রন ম্পদ ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 

২৫। ফ্রিফ, টনৌফ্রযফন ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 

২৬। ফ্রিফ, ফ্রযরফ, ফন ও জরফোয়ু ফ্রযফতযন ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো।  

২৭। ফ্রিফ, প্রোথফ্রভক ও গণ ফ্রিো ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 

২৮। ফ্রিফ, টফোভফ্রযক ফ্রফভোন ফ্রযফন ও ম য ন ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 

২৯। ফ্রিফ, ভূফ্রভ ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 

৩০। ফ্রিফ, ভফ্ররো ও ফ্রশু ফ্রফলয়ক ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 

৩১। ফ্রিফ, অথ য ফ্রফবোগ, অথ য ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 

৩২। ফ্রিফ, ডোক ও ট ফ্রররমোগোরমোগ ফ্রফবোগ, ডোক, ট ফ্রররমোগোরমোগ ও তথ্যপ্রযুফ্রি ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 

৩৩। ফ্রিফ, তথ্য ও টমোগোরমোগ প্রযুফ্রি ফ্রফবোগ, , ডোক, ট ফ্রররমোগোরমোগ ও তথ্যপ্রযুফ্রি ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 

৩৪। দস্য, আথ য-োভোফ্রজক অফকোঠোরভো ফ্রফবোগ, ফ্রযকল্পনো কফ্রভন, ফ্রযকল্পনো ভন্ত্রণোরয়, আগোযগাঁও, ঢোকো। 

৩৫।  প্রধোন তথ্য কভ যকতযো, ফ্রআইফ্রড, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো (ইররকরট্রোফ্রনক ও ফ্রপ্রন্ট ফ্রভফ্রডয়োরত প্রিোরযয জন্য অনুরযোধ কযো ররো)। 

৩৬। ভোফ্রযিোরক (অফ্রতফ্রযি ফ্রিফ), দুরম যোগ ব্যফস্থোনো অফ্রধদপ্তয, ৯২-৯৩, ভোখোরী, ফো/এ , ঢোকো। 

৩৭। ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রীয একোন্ত ফ্রিফ-১, প্রধোনভন্ত্রীয কোম যোরয়, টতজগাঁও, ঢোকো। 

৩৮। অফ্রতফ্রযি ফ্রিফ (কর)দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়।     

৩৯। ভোফ্রযিোরক-১, প্রধোনভন্ত্রীয কোম যোরয়, টতজগাঁও, ঢোকো। 

৪০। ভোফ্রযিোরক (প্রোন), প্রধোনভন্ত্রীয কোম যোরয়, টতজগাঁও, ঢোকো। 

৪১। ভোফ্রযিোরক, পোয়োয োফ্রব য ও ফ্রফ্রবর ফ্রডরপন্স, কোজী আরোউফ্রিন টযোড, ঢোকো। 

৪২। যুগ্মফ্রিফ (কর), দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়। 

৪৩। ফ্রযিোরক (প্রোন), প্রধোনভন্ত্রীয কোম যোরয়, টতজগাঁও, ঢোকো। 

৪৪। ফ্রযিোরক-৪, প্রধোনভন্ত্রীয কোম যোরয়, টতজগাঁও, ঢোকো। (Fax-9145038) 

৪৫। ফ্রযিোরক (ত্রোণ), দুরম যোগ ব্যফস্থোনো অফ্রধদপ্তয, ৯২-৯৩, ফো/এ, ভোখোরী, ঢোকো। 

৪৬। ফ্রযিোরক (প্রোন), ঘূফ্রণ যঝ  প্রস্তুফ্রত কভ যসূফ্রি (ফ্রফ্রফ্র), ৬৮৪-৬৮৬, ফ  ভগফোজোয, ঢোকো।  

৪৭। ভোননীয় প্রফ্রতভন্ত্রীয একোন্ত ফ্রিফ, দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 

৪৮। টজরো প্রোক, ..........................................(কর)  

৪৯। উফ্রিফ (কর), দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়। 

৫০। ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রীয প্রর োকর অফ্রপোয-১/২, প্রধোনভন্ত্রীয কোম যোরয়, টতজগাঁও, ঢোকো। 

৫১। ফ্রফ্রনয়য ফ্রিরফয একোন্ত ফ্রিফ, দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়। 

৫২। উরজরো ফ্রনফ যোী অফ্রপোয-------------------------(কর) 

৫৩। ফ্ররস্টভ এনোফ্ররি, দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয় (প্রফ্রতরফদনটি ওরয়ফ োইর  প্রদ যরনয জন্য অনুরযোধ কযো ররো)। 

৫৪। ফ্রফ্রনয়য তথ্য কভ যকতযো, দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়।    

৫৫।  ভোননীয় প্রফ্রতভন্ত্রীয কোযী একোন্ত ফ্রিফ, দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোন ভন্ত্রণোরয়।  

   

দুরম যোগ ফ্রযফ্রস্থফ্রত ভফ্রন ফ্রযাং কযোয জন্য দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোররয়য NDRCC (জোতীয় দুরম যোগ ো োদোন ভন্বয় টকন্দ্র) ২৪ ঘন্টো (২৪x৭) টখোরো 

থোরক। দুরম যোগ াংক্রোন্ত টম টকোন তথ্য আদোন-প্রদোরনয জন্য NDRCC’য ফ্রনম্নফফ্রণ যত ট ফ্রররপোন/ পযোক্স/ email এ টমোগোরমোগ কযোয জন্য অনুরযোধ কযো 

মোরেঃ  ট ফ্রররপোন নম্বযঃ ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪৯১১৬, ৯৫৪০৪৫৪; পযোক্স নম্বযঃ ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৭৫০০০; Email: ndrcc.dmrd@gmail.com, 

ndrcc@modmr.gov.bd  
দুরম যোরগয আগোভ ফোতযো োওয়োয জন্য দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোররয়য ১০৯০ ট োর ফ্রি নম্বরয ডোয়োর করুন। 

 

 

 

          স্বোিফ্রযত/- ২৬/১০/২০১৯ িীঃ 

       (কোজী তোভীন আযো আজফ্রভযী) 

                                উফ্রিফ (এনফ্রডআযফ্রফ্র) 

        টপোন: ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪০৪৫৪                                                                                                              
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