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                           AvenvIqvi we‡kl weÁwß µwgK b¤^i 13 (‡Z‡iv), ZvwiL: 13.11.2018  
`wক্ষYc~e© e‡½vcmvMi I ZrmsjMœ `wক্ষYcwðg e‡½vcmvMi Ges cwðgga¨ e‡½vcmvMi GjvKvq Ae¯’vbiZ N~wY©So (MvRv) mvgvb¨ 

cwðgw`‡K m‡i wM‡q `wক্ষYcwðg e‡½vcmvMi I ZrmsjMœ `wক্ষYc~e© e‡½vcmvMi Ges ga¨ e‡½vcmvMi GjvKvq (12.8° DËi 

A¶vsk Ges 86.0° c~e© `ªvwNgvsk) Ae¯’vb Ki‡Q | GwU AvR mÜ¨v 06 Uvq (13 b‡f¤̂i 2018) PÆMÖvg mgy`ªe›`i †_‡K 1230 wKt 

wgt `w¶Ycwð‡g, K·evRvi mgy`ªe›`i †_‡K 1165 wKt wgt `w¶Ycwð‡g, gsjv mgy ª̀e›`i †_‡K 1145 wKt wgt `w¶Ycwð‡g Ges 

cvqiv mgy`ª e›`i †_‡K 1125 wKt wgt `w¶Ycwð‡g Ae¯’vb KiwQj| GwU AviI NYxf~Z n‡q cwðg- `wক্ষYcwðg w`‡K AMÖmi n‡Z 

cv‡i| N~wY©So ‡K‡› ª̀i 54 wKt wgt Gi g‡a¨ evZv‡mi GKUvbv m‡e©vচ্চ MwZ‡eM N›Uvq 62 wKt wgt hv `gKv A_ev S‡ov nvIqvi 

AvKv‡i 88 wKt wgt ch©ন্ত e„w× cvচ্ছে| N~wY©So ‡K‡›`ªi wbK‡U mvMi LyeB DËvj i‡q‡Q| PÆMÖvg, K·evRvi, gsjv I cvqiv mg~`ª 

e›`img~n‡K 02 (`yB) b¤^i (cybt) 02 (`yB) b¤^i `~ieZ©x ûuwkqvix ms‡KZ ‡`wL‡q †h‡Z ejv n‡q‡Q| DËi e‡½vcmvM‡i Ae¯’vbiZ 

gvQ aivi †bŠKv I Uªjvimg~n‡K cieZx© wb‡ ©̀k bv †`Iqv ch ©ন্ত DcK~‡ji KvQvKvwQ ‡_‡K mveav‡b PjvPj Ki‡Z ejv n‡q‡Q| †mB 

mv‡_ Zv‡`i‡K Mfxi mvM‡i wePiY bv Ki‡Z ejv n‡q‡Q|  

 

২।্োাংোরেল আ্োওয়ো অধিেপ্তর কর্তবক উক্ত AvenvIqvi we‡kl weÁwß জোরীর প্রপ্রধিরত ‘দুরয বোগ াংক্রোন্ত স্থোয়ী আরেলো্ী’ অনুররণ 

প্ররয়োজনীয় ব্য্স্থো গ্ররণর জন্য অনুররোি করো রো। ধ্য়টি অতী্ জরুরী। 

 

 

 স্বোিধরত/১৩.১১.২০১৮. 

(কোজী তোমীন আরো আজধমরী ) 

উপ-ধি্ (এনধিআরধধ) 

প্র োনঃ ৯৫৪৫১১৫ 

   ০১।  ধ্ভোগীয় কধমলনোর, িট্টগ্রোম/ খুনো/ ্ধরলো। 

   ০২।  প্রজো প্রলোক, িট্রগ্রোম/কক্স্োজোর/প্রনোয়োখোী/িীপুর/প্র নী/িাঁেপুর/খুনো/োতিীরো/্োরগরোট/ 

         ্ধরলো/ঝোকোঠি/ধপররোজপুর/প্রভোো/ পটুয়োখোী/ ্রগুনো। 

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

    েয় অ্গধত ও প্ররয়োজনীয় ব্য্স্থো গ্ররণর জন্যঃ 

 

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

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

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

০৬। মো-পধরিোক-১, প্রিোনমন্ত্রীর কোয বোয়, প্রতজগাঁও, ঢোকো।  
০৭। অধতধরক্ত ধি্ (প্রলোন), দুরয বোগ ব্য্স্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোয়। 
০৮। অধতধরক্ত ধি্ (দুঃব্যঃ), 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, প্রতজগাঁও, ঢোকো।  

১৪। উপ-ধি্ (দুব্যক-১/দুব্যক-২/প্রলোঃ/্োরজট/অধিট/ত্রোণ প্রলোঃ/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 । 

১৬। ধধনয়র তথ্য কম বকতবো, দুরয বোগ ব্য্স্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোয়।  
১৭। মন্ত্রীর কোরী একোন্ত ধি্, দুরয বোগ ব্য্স্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোয় । 


