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গণপ্রজোতন্ত্রী ্োাংোরেল রকোর 

দুরয বোগ ব্য্স্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোয় 

(এনধিআরধধ) 

্োাংোরেল ধি্োয়, ঢোকো 
 

নাং ৫১.০০.০০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.১২-১৬৩                              তোধরখঃ  ০১/০৫/২০১৯ ধরঃ।  
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২। ্োাংোরেল আ্োওয়ো অধিেির 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/০১.০৫.২০১৯. 

(কোজী তোমীন আরো আজধমরী) 

উপ-ধি্ (এনধিআরধধ) 

প্র োন: ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪০৪৫৪, ৯৫৪৯১১৬ 

   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 অধিেির, 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 । 


