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িবষয়: েযাগেযাগ  সং াসং া   দিনকদিনক  িতেবদনিতেবদন।।

িবভােগরিবভােগর  নামনাম ঢাকাঢাকা ময়মনিসংহময়মনিসংহ চ ামচ াম িসেলটিসেলট রাজশাহীরাজশাহী রংপুররংপুর খুলনাখুলনা বিরশালবিরশাল
সেবা  তাপমা া ৩৪.৫ ৩৩.৫ ৩৪.০ ৩২.৮ ৩৫.২ ৩১.৫ ৩৫.৫ ৩৩.৪
সবিন  তাপমা া ২৫.৯ ২৫.৫ ২৫.০ ২৫.৪ ২৭.০ ২৪.৬ ২৬.৮ ২৭.৩

সমুসমু   ব রসমেূহরব রসমেূহর  জজ   সতকসতক  সংেকতঃসংেকতঃ  সমু  ব রসমেূহর জ  কান সতক সংেকত নাই।

১৪১৪  সে রসে র  ২০২০২০২০  ি ঃি ঃ  তািরখতািরখ  স াস া  ৬৬  টাটা পযপয   দেশরদেশর  অভ রীণঅভ রীণ  নদীব রনদীব র  সমেূহরসমেূহর  জজ   আবহাওয়ারআবহাওয়ার
পূবাভাসঃপূবাভাসঃ

রংপুর, ময়মনিসংহ, পাবনা, যেশার, খুলনা, বিরশাল, পটয়ুাখালী, নায়াখালী, ঢাকা, ফিরদপুর, মাদারীপুর, িম া, 
চ াম, ক বাজার এবং িসেলট অ লসমেূহর উপর িদেয় দি ণ/দি ণ-পূব িদক থেক ঘ টায় ৪৫-৬০ িক.িম.
বেগ বিৃ /ব বিৃ সহ অ ায়ীভােব দমকা/ঝেড়া হাওয়া বেয় যেত পাের। এসব এলাকার নদীব র সমহূেক ১

ন র সতকতা সংেকত (পুনঃ) ১ ন র সতকতা সংেকত দখােত বলা হেয়েছ।

১৪১৪  সে রসে র  ২০২০২০২০  ি ঃি ঃ  তািরখতািরখ  সকালসকাল  ০৯০৯  টাটা  থেকথেক  পরবতীপরবতী  ২৪২৪  ঘ টারঘ টার  আবহাওয়ারআবহাওয়ার  পূবাভাসঃপূবাভাসঃ  

িসনপিটকিসনপিটক  অব াঅব া: : পি ম মধ  বে াপসাগেরর ভারেতর অ  উপ েল একিট লঘচুাপ সিৃ  হেয়েছ। এর একিটর
বিধতাংশ উ র বে াপসাগর পয  িব তৃ রেয়েছ। এিট ঘনীভূত হেত পাের। মৗ মী বায়রু অ
রাজ ান, হিরয়ানা, উ র েদশ, িবহার, পি মব  ও বাংলােদেশর মধ া ল হেয় আসাম পয  িব তৃ রেয়েছ।
মৗ মী বায় ুবাংলােদেশর উপর মাটামিুট সি য় এবং উ র বে াপসাগের মাঝারী অব ায় িবরাজ করেছ।

পূবাভাসপূবাভাস: : রংপুর, ময়মনিসংহ ও িসেলট িবভােগর অেনক জায়গায় এবং ঢাকা, চ াম, রাজশাহী, খুলনা ও
বিরশাল িবভােগর িকছ ুিকছ ুজায়গায় অ ায়ী দমকা হাওয়াসহ হালকা থেক মাঝারী ধরেনর বিৃ /ব সহ বিৃ  হেত
পাের। সই সােথ দেশর উ রা েলর কাথাও কাথাও মাঝারী ধরেনর ভারী থেক ভারী বষণ হেত পাের।

তাপমা াতাপমা া: : সারােদেশ িদন ও রােতর তাপমা া ায় অপিরবিতত থাকেত পাের।

পরবতীপরবতী  ৭২৭২  ঘ টারঘ টার  আবহাওয়ারআবহাওয়ার  অব াঅব া ( (৩৩  িদনিদন): ): বিৃ পােতর বনতা অব াহত থাকেত পাের।

গতকােলরগতকােলর  সেবাসেবা   ওও  আজেকরআজেকর  সবিনসবিন   তাপমা াতাপমা া ( (িড ীিড ী  সলিসয়াসসলিসয়াস):):

গতকাল সেবা  তাপমা া িছল চয়ুাডা া ৩৫.৮  এবং আজেকর সবিন  তাপমা া ততঁিুলয়া ২৪.৬ সঃ। ০ ০ 
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(সূ ঃ বাংলােদশ আবহাওয়া অিধদ র, ঢাকা)

একএক  নজেরনজের  নদনদ--নদীরনদীর  অব াঃঅব াঃ
পু  -যমনুা নদ-নদীর পািন সমতল ি িতশীল আেছ, অপরিদেক গ া-প া ও

রমা- িশয়ারা নদীসমেূহর পািন সমতল াস
পাে ; যা আগামী ২৪ ঘ টা পয  অব াহত থাকেত পাের।
দেশর সকল ধাননদ-নদীরপািন সমতল িবপদসীমার িনচ িদেয় বািহত হে ।

নদনদ--নদীরনদীর  অব াঅব া ( (আজআজ  সকালসকাল  ০৯০৯::০০০০  টাটা  পযপয ))

পযেব ণাধীন পািন সমতল শন ১০১ গজ পাঠ পাওয়া যায়িন ০০০০
বিৃ ৪৩ িবপদসীমারিবপদসীমার  উপেরউপের নদীরনদীর  সংখ াসংখ া ০০০০
াস ৫৪ িবপদসীমারিবপদসীমার  উপেরউপের  শেনরশেনর সংখ াসংখ া ০০০০

অপিরবিতত ০৪৪ - --
(সূ ঃ ব া পূবাভাস ও সতকীকরণ ক , পাউেবা)

িবপদসীমারিবপদসীমার  উপরউপর  িদেয়িদেয়  বািহতবািহত  শনশন  ((৩০৩০  ভাভা   ১৪২৭১৪২৭  ব াব া //১৪১৪  সে রসে র  ২০২০২০২০  খঃৃখঃৃ  সকালসকাল  ৯.০০৯.০০
টারটার  তথতথ   অ যায়ীঅ যায়ী):):  নইনই।।

পািনপািন  সমতলসমতল  
শনশন

নদীরনদীর  
নামনাম  

আজেকরআজেকর  পািনপািন  সমতলসমতল  
((িমটারিমটার))

িবগতিবগত  ২৪২৪  ঘ টায়ঘ টায়
বিৃবিৃ (+)/(+)/ াসাস(-)(-)  

(( স.িম.স.িম.))

িবপদসীমািবপদসীমা  
((িমটারিমটার))

িবপদসীমারিবপদসীমার  উপেরউপের  
(( স.িম.স.িম.))

- - - - - -
(সূ ঃ ব া পূবাভাস ও সতকীকরণ ক , পাউেবা)

বািরপাতবািরপাত  তথতথ   
গত ২৪ ঘ টায় বাংলােদেশ উে খেযাগ  বিৃ পাত (গত কাল সকাল ০৯:০০ টা থেক আজ সকাল ০৯:০০

টা পয ) :  

শনশন বািরপাতবািরপাত ( (িম.িম.িম.িম.)) শনশন বািরপাতবািরপাত ( (িম.িম.িম.িম.)) শনশন বািরপাতবািরপাত ( (িম.িম.িম.িম.))
জাফলং ১৫৪.০ প গড় ১০০.০ গাপুর ৭৫.০

লেররগড় ৭৫.০ ডািলয়া ৫৫.০ মেহশেখালা ৫১.০
(সূ ঃ ব া পূবাভাস ও সতকীকরণ ক , পাউেবা)

অি কাে ডরঅি কাে ডর  তথ ঃতথ ঃ

ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফে র িনয় ণ কে র তথ  ( মাবাইল এসএমএস) থেক জানা
যায় ১২ সে র, ২০২০ি ঃ তািরখ রাত ১২.০০টা থেক ১৩ সে র, ২০২০ি ঃ  তািরখ রাত ১২.০০টা পয
সারােদেশ মাট ১০ িট অি কাে র ঘটনা
ঘেটেছ। কান হতাহেতর ঘটনা ঘেটিন। উ  অিধদ েরর ডেভলপেম ট কােজর জ  আপাতত ২-৩ িদন িবভাগভ
ি◌ি ক অি কাে র তথ  িদেত পারেবনা মেম দািয় া  কমকতা জািনেয়েছন।  
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নারায়ণগনারায়ণগ   শহেররশহেরর  পি মপি ম  ত াত া  এলাকায়এলাকায়  বায়তসুবায়তসু  সালাতসালাত  জােমজােম  মসিজেদমসিজেদ  গতগত  ০৪০৪//০৯০৯//২০২০২০২০
ি ঃি ঃ  তািরেখতািরেখ  সংগিঠতসংগিঠত  অিঅি   িবে ারণঃিবে ারণঃ
নারায়ণগে র জলা াণ ও পুনবাসন কমকতার কাযালয় এর প  নং ৫১.০১.৬৭০০.২০৬.৯৭.০০১.১৯.৭৭৮,
তািরখঃ ১৩/০৯/২০২০ি ঃ (ই- মইেল াি র সময় ১১:০১ টায়) এর মাধ েম জানােনা হেয়েছ য, নারায়নগ
জলার সদর উপেজলায় নারায়নগ  শহেরর পি ম ত া এলাকায় বায়তসু সালাত জােম মসিজেদ

০৪/০৯/২০২০ ি ঃ তািরখ রাত ০৮.৩০ টার সময় মসিজেদ অি কা ড সংগিঠত হেয় ায় ৩৭ জন মু ি  অি দ
হয়। অি দ  ব ি েদরেক শখ হািসনা জাতীয় বান ও াি ক সাজারী ইনি িটউেট ভিত করা হয়। সবেশষ খবর
মাতােবক আহতেদর মেধ  ৩১ জন মতৃু বরণ কেরন, ১ জন  হেয় বািড় িফেরেছন, বািক ৫ জন অব া

আশ াজনক অব ায় িচিকৎসাধীন রেয়েছ। মতৃ ব ি েদর পিরবারেক েত েকর দাফন-কাফেনর ব য় বাবদ
২০,০০০/- টাকা হাের এবং আহতেদর িত পিরবারেক ১০,০০০/- টাকা কের মানিবক সহায়তা দান করা
হেয়েছ। এছাড়া ৩৭ পিরবােরর মােঝ পিরবার িত ৩০ কিজ হাের খাদ শ  (চাল) িবতরণ করা হেয়েছ। জলা

শাসন, নারায়ণগ  কতকৃ িব  অিতির  জলা ম িজে ট, নারায়ণগ  এর নতেৃ  অিতির  পুিলশ পার,
িডিজএম (িততাস গ াস), িনবাহী েকৗশলী (িডিপিডিস) উপ-সহকারী পিরচালক (ফায়ার সািভস) ও িসিভল
িডেফ , নারায়ণগে র সম েয় ৫ সদ  িবিশ  তদ  কিমিট গঠন করা হেয়েছ। তদে র কাজ চলমান আেছ।
িনহত ব ি েদর তথ  িন পঃ
                                                                                                

ঃঃ  নংনং িনহতিনহত  ব ি রব ি র  
নামনাম,,

িপতািপতা//মাতারমাতার  
নামনাম  ওও  বয়সবয়স

হায়ীহায়ী  িঠকানািঠকানা মরেদহমরেদহ  হণকারীহণকারী  
িনকটিনকট  আ ীেয়রআ ীেয়র  নামনাম  

ওও
মাবাইলমাবাইল

স কস ক মরেদহমরেদহ  
হ া েররহ া েরর  
তািরখতািরখ

১ মা ফা কামাল 
(৩৪)

কিরম িমিজ, 
সাং জজেকাট 

সংল

চাঁদপুর সদর মাঃ শরীফ িময়া
০১৬৮৭৫২২৭৭৯

খালাত 
ভাই

০৫/০৯/২০২০

২ িরফাত (১৮)
িপতা- 

আেনায়ার 
হােসন

সাং িনউ খানপুর, ব াংক 
কেলানী, নারায়ণগ  সদর, 

নারায়ণগ

আেনায়ার হােসন
০১৯৮৬৩৯৯১২৬

িপতা ০৫/০৯/২০২০

৩ জুবােয়র (১৮)
িপতা: 
রউি ন

সাং কািলয়া সাদ, থানা 
নাওয়া, জলা-শরীয়তপুর

উি ন
০১৮৮৭৭৬৮১৩৪৯

িপতা ০৫/০৯/২০২০

৪ সাি র (২১) 
িপতা : 
রউি ন

সাং কািলয়া সাদ, থানা 
নাওয়া, জলা- শরীয়তপুর

উি ন
০১৮৮৭৭৬৮১৩৪৯

িপতা ০৫/০৯/২০২০

৫ সু বপারী 
(৭০)

িপতা: জাইন 
উি ন বপারী

সাং হাটেবপিজয়া, থানা-
লৗহজং, মু ীগ

মন বপারী
০১৬৮২৫২০৩৮৪

ছেল ০৫/০৯/২০২০

৬ মায়নু কিবর 
(৭০)
িপতা-

কিলমউি ন 
শখ

সাং পি ম ত া, 
নারায়ণগ  

রিন
০১৯৯৪৯৫৮০৪০

ছেল ০৫/০৯/২০২০
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৭ ই াহীম (৪৩)
িপতা-আ: 

খােলক িব াস

জলা –পুটয়ুাখালী শাহাজাদ
০১৭৩৪৬৮৬১৯৩

ভাই ০৫/০৯/২০২০

৮ দেলায়ার 
হােসন (৪৮)
িপতা: মাঃ 
সাইফুল 
ইসলাম

সাং-বদরপুর, থানা: 
না লেকাট, জলা – িম া

ওমর ফা ক
০১৪০৬৯৯২১৯৮

ভাই ০৫/০৯/২০২০

৯ জুনােয়ত (১৭)
িপতা : 
দেলায়ার

সাং-বদরপুর, থানা: 
না লেকাট, জলা – িম া

ওমর ফা ক
০১৪০৬৯৯২১৯৮

ভাই ০৫/০৯/২০২০

১০ জামাল (৪০)
িপতা-

বলােয়ত বারী

সাং –কাউখালী, রাংগাবালী, 
পটয়ুাখালী

জুবরাজ
০১৭৯৮৫৫৮২৭৪

ালক ০৫/০৯/২০২০

১১ জুেয়ল 
জুবােয়র (৭)
িপতা-জুলহাস 

ফরাজী

সাং-বয়রারচর, থানা-
রাংগাবালী, পটয়ুাখালী

রিহমা 
০১৭৬৫৭৪৫৪৫৭

মা ০৫/০৯/২০২০

১২ রােসদ (৩০)
িপতা-খােলক 
হাওলাদার

াম-জয়মািনক, থানা 
গলািচপা,পটয়ুাখালী

নজ ল
০১৭৪৬০৩৫৯৩৮

ভাই ০৫/০৯/২০২০

১৩ জয়নাল (৫০)
িপতা-

আেনায়ার

সাং-ত া, থানা-ফতু া, 
নারায়ণগ  

আবলু বাশার
০১৯২২০৩৩৪০২

মিু ০৫/০৯/২০২০

১৪ নয়ন (২৭)
িপতা: মেহর 

আলী

সাং-পলাশী
থানা-আিদতমারী, জলা –

লালমিনরহাট

ভ
০১৭৮০৭৭২৭৬৮

ভাই ০৫/০৯/২০২০

১৫ মইন উি ন 
(১২)

িপতা-মহসীন, 
মাতা-মিজনা

সাংেশখদী ম ী খানবাড়ী, 
থানা- ফিরদগ

মিজনা 
০১৭৯৭০৯৬১৪৭

মা ০৫/০৯/২০২০

১৬ রােসল (৩৪)
িপতা –

সকা ার িময়া

সাং-ত া , ফতু া, 
নারায়ণগ

জিহ ল ইসলাম
০১৯৫০৫৩৫৫৬১
০১৯২০১৬৭৬৭৮

ভাই ০৫/০৯/২০২০

১৭ কা ন
িপতা-কািদর 
হাওলাদার

সাং-িমেরর ডাংগা, 
খানজাহান আলী, খুলনা

শফালী 
০১৯২৮৮৯৫৯২৬

ী ০৫/০৯/২০২০

১৮ বাহাউি ন 
(৫৫)

িপতা-আ: 
খােলক

      সাং- পি ম ত া, 
ফতু া, নারায়ণগ  

ফয়সাল
০১৯১৬৫০০৪০৩

ছেল ০৫/০৯/২০২০
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১৯ িনজাম 
(িমজান-৪০)

িপতা: 
শাহাজাহান 

কদা

সাং- হাফুয়াখালী, থানা-
রা াবালী, পটয়ুাখালী

বলাল কদা 
০১৭২৪৩৮৫০৩৮

চাচােতা 
ভাই

০৫/০৯/২০২০

২০ মা: আ লু 
মা ান (৬০) 

ইমাম
িপতা: আ সু 

সাবহান

সাং-ত া, ফতু া, 
নারায়ণগ

মা: নািহমলু ইসলাম
০১৯৬৯৪০৭৫৯১

ছেল ০৫/০৯/২০২০

২১ শামীম হাসান 
িপতা: আ: 
আিজজ

সাং- পি ম ত া, ফতু া, 
নারায়ণগ

শাহীন
০১৯৯৬৫২৬০৯৯

ছেল ০৬/০৯/২০২০

২২ নািদম আহেমদ
িপতা-মতৃ: 
মিজদ িময়া

খানপুর মইনেরাড, 
নারায়ণগ  সদর, 

নারায়ণগ

মা: হািসবরু হাসান
০১৬১৪৯১৬৪৪৮

ভািতজা ০৬/০৯/২০২০

২৩ জুলহাস (৩২)
িপতা: বা  ু

ফরািজ

বারঘিরয়া, বােকরগ , 
বিরশাল

কাউছার
০১৭১৫২০৮৪৭৮

মামােতা 
ভাই 

০৬/০৯/২০২০

২৪ আলী 
মা ার (৬৫)
িপতা: মকবলু 

হােসন 
বপারী 

ত অ, সবজুবাগ, ফতু া, 
নারায়ণগ

মা দ রানা 
০১৯৭১২২৩৪২২

ছেল ০৬/০৯/২০২০

২৫ আ: বাশার 
মা া (৫১)

িপতা: খােলক 
মা া

চরল ীপুর, মাদারীপুর মাঃ হািববরু রহমান 
মা া

০১৭৪৬৮৩৬১১৩

ছেল ০৭/০৯/২০২০

২৬ মিনর 
ফরাজী (৩০)

িপতা: 
সাবাহান 
ফরাজী 

বারঘিরয়া, বােকরগ , 
বিরশাল 

কাউছার
০১৭২৪৪১৭২৪১

ভাই ০৭/০৯/২০২০

২৭ ইমরান (৩০),
িপতাঃ আলাল

লনুিস, থানাঃ নিড়য়া, 
শরীয়তপুর

মিনর
০১৯৪৮৪৫৫৮৪৭

িু ০৭/০৯/২০২০

২৮ হা ান (৫০)
িপতা: 

আফজাল

সাং-ত া, ফতু া, 
নারায়ণগ

শাহজালাল
০১৯১২৭৮৮৬১১

ছেল ০৮/০৯/২০২০

২৯ আঃ 
সা ার (৪০)
িপতাঃ আঃ 

ম ান

সাং- পি ম ত া, ফতু া, 
নারায়নগ

িব
০১৮৯২৭৪৭৬২

ী ১০/০৯/২০২০
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৩০ শখ 
ফিরদ (২১)

িপতা- 
এমদা ল হক

সাং- চর আলগী, পা ি য়া, 
িকেশারগ

আল-আিমন
০১৯২৯৭০৩০৫১

মামা ১০/০৯/২০২০

৩১ নজ ল 
ইসলাম (৫০)
িপতাঃ রা াক

থানা রাংগাবালী, পটয়ুাখালী মন
০১৭০৪০৯৮৭২৪

ছেল ১০/০৯/২০২০

                                                                                                

ব পাতঃব পাতঃ 

১। ন েকানাঃন েকানাঃ জলা াণ ও পুনবাসন কমকতার কাযালেয়র ারক
নং-৫১.০১.৭২০০.০১৫.৪১.০২৭.২০-৬৪৪; তািরখঃ১৩/০৯/২০২০ ি ঃ এর মাধ েম জািনেয়েছন য, বিণত
জলায় ব পােত ০১ (এক) জন ব ি  িনহত হন। িনহত ব ি র তথ  িন পঃ  

টিবলঃটিবলঃ  কক ( (িনহতিনহত  ব ি রব ি র  তািলকাতািলকা) ) 
ঃঃ  নংনং উপেজলারউপেজলার  

নামনাম
িনহতিনহত  ব ি রব ি র  নামনাম, , িপতারিপতার  নামনাম  ওও  

িঠকানািঠকানা
ঘটনারঘটনার  তািরখতািরখ কারণকারণ ম বম ব

১ গাপুরগাপুর নাম- মাঃ শিফ ল ইসলাম (২৮), 
িপতা- আকবর আলী,  াম- করণ 
খলা, ইউিপ-চি ডগর 

১৩/০৯/২০২০ ি ঃ
আ মািনক বলা ৩.৩০ 
ঘিটকা 

-- কান 
আিথক 
সহায়তা 
দান করা 
হয়িন।

২২।।  ময়মনিসংহঃময়মনিসংহঃ  জলা াণ ও পুনবাসন কমকতার কাযালয়, ময়মনিসংহ এর ারক
নং-৫১.০১.৬১০০.০০০.৯৬.০০১.১৬-৭২১; তািরখঃ ১০/০৯/২০২০ ি ঃ
এর  মাধ েম  জািনেয়েছ  য,  গত  ০৭০৭/০৯০৯/২০২০২০২০ এবংএবং ০৮০৮/০৯০৯/২০২০২০২০ ি ঃি ঃ তািরখতািরখ ব পােতব পােত ২২ জনজন ব িব ি  িনহতিনহত
হনহন।। িনহতিনহত ব ি রেদরব ি রেদর তথতথ  িন পঃিন পঃ  

টিবলঃটিবলঃ  কক ( (িনহতিনহত  ব ি রব ি র  তািলকাতািলকা) ) 
ঃঃ  নংনং উপেজলারউপেজলার  

নামনাম
িনহতিনহত  ব ি রব ি র  নামনাম, , িপতারিপতার  নামনাম  ওও  িঠকানািঠকানা ঘটনারঘটনার  তািরখতািরখ কারণকারণ ম বম ব

১ ঈ রগঈ রগ নাম- রািকবলু হাসান (১৬), িপতা- মাঃ আ াব 
উি ন, াম- ব-ৃকাঠািলয়া, উপেজলা-ঈ রগ , 
জলা- ময়মনিসংহ। 

০৭/০৯/২০২০ 
ি ঃ

ব পােত 
িনহত

কান 
আিথক 
সহায়তা 

দান 
করা 

হয়িন।
২ না াইলনা াইল আজহা ল ইসলাম, িপতা- লাকমান হােসন, 

াম- তিলয়াপাড়া, উপেজলা-না াইল, জলা-
ময়মনিসংহ

০৮/০৯/২০২০ ব পােত 
িনহত

কান 
আিথক 
সহায়তা 

দান 
করা 

হয়িন। 
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১৪-৯-২০২০

ভার া  কমকতা-১
এনিডআরিসিস অ িবভাগ

েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালয়

কাম ন নাহার
ভার া  কমকতা

ফান: ৮৮০-৫৮৮১১৬৫১
ফ া : ৮৮০-২-৯৮৯১৯২৬

ইেমইল: controlroom.ddm@gmail.com

ারক ন র: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.২৬৩/১(১৬৬) তািরখ: ৩০ ভা  ১৪২৭
১৪ সে র ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল ( জ তার মা সাের নেহ) 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ 
২) ধানম ীর মখু  সিচব, ধানম ীর কাযালয়
৩) সিচব, ধানম ীর কাযালয়
৪) সিচব, েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালয়
৫) সিচব, া  সবা িবভাগ
৬) মহাপিরচালক, েযাগ ব ব াপনা অিধদ র
৭) িবভাগীয় কিমশনার (সকল)
৮) পিরচালক (সকল), েযাগ ব ব াপনা অিধদ র
৯) জলা শাসক (সকল)
১০) িতম ীর একা  সিচব, মাননীয় িতম ী মেহাদেয়র দ র, েযাগ ব ব াপনা ও াণ
ম ণালয়
১১) উপ-পিরচালক (সকল), েযাগ ব ব াপনা অিধদ র
১২) জলা াণ ও পনুবাসন কমকতা (সকল)

১৪-৯-২০২০
কাম ন নাহার 

ভার া  কমকতা

. ৭


