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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 
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স্মাযক নাং-৪২.০০.০০০০.০০৫.২৫.০০২.19- ৩৫২                                                   তানযখ: 16-10-2019 নরিঃ 

  

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ানন ম্পদ ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয় উ -ভন্ত্রী ও াাংগঠননক ম্পাদক, ফাাংরাদদ আওয়াভী রীগ জনাফ এ  

কক এভ এনামুর ক াভীভ, এভ.ন 20 অদটাফয, ২০১৯ নরিঃ কনায়াখারী কজরা পয কযদফন। উ-ভন্ত্রী ভদাদদয়য ভ্রভণসূনি ননম্নরূিঃ 

 

তানযখ ও ফায ভয় ভ্রভণ নফফযণী  ব্যফস্থানা 

20-10-২০১৯ 

(যনফফায) 

কার 07:0০ ফাাংরাদদ জাতীয় াংদদয উচ্চভান আফানক এরাকায ফাবফন 

কথদক কনায়াখারী কজরায উদেদে মাত্রা (ড়ক দথ)। 
পুনর কনভনায, নিএভন/কজরা প্রাক/ পুনর 

সুায, ঢাকা/ নাযায়নগঞ্জ/ মুনিগঞ্জ/ কুনভল্লা/ 

কপনী/কনায়াখারী। 

কার 10:00 ননায়াখালী নেলাি নেগমগঞ্জ উকেলা অওয়ামী লীকগি সকেলকন 

ন াগদান।  

স্থানঃ নেকরনকযাল হাআ স্কুল মাঠ, ন ৌিাস্তা, নেগমগঞ্জ।  

কজরা প্রাক/ পুনর সুায, কনায়াখারী। 

বানত/াধাযণ ম্পাদক, কনায়াখারী কজরা 

আওয়াভী রীগ।  

দুপুি 1:00 মধ্যাহ্ন রেিতী।  পুনর সুায, কনায়াখারী। 

রেকাল 3:00 ননায়াখালী নেলায় োাউকোি  লমান প্রককেি গ্রগরত  যাকলা না 

সিা।  

রনে যাহী প্রককৌশলী, োাউকো, ননায়াখালী।  

রেকাল 3:30 ঢাকাি উকেকে ননায়াখালী তযাগ (সড়ক কে)।  কজরা প্রাক/ পুনর সুায, কনায়াখারী/ কুনভল্লা/ 

মুনিগঞ্জ/ নাযায়নগঞ্জ/ ঢাকা। 

সন্ধ্যা 6:30 ফাাংরাদদ জাতীয় াংদদয উচ্চভান আফানক এরাকায ফাবফদন 

উনস্থনত। 

পুনর কনভনায, নিএভন, কজরা প্রাক, ঢাকা।  

 

২। ইা যকানয পয। ভাননীয় উ -ভন্ত্রীয ব্যনিগত কভ মকতমা-কভ মিাযীগণ তাঁয পযঙ্গী দফন। 

 

স্বাক্ষনযত/- 

(কভািঃ কাভরুর আান তালুকদায নএএ) 

(উনিফ) 

উ-ভন্ত্রীয একান্ত নিফ 

কপানিঃ 9570027 

         ০1318360003 (কর) 

 

স্মাযক নাং-৪২.০০.০০০০.০০৫.২৫.০০২.১9-৩৫২  (৫০)                           তানযখ: 16-10-2019নরিঃ 
 

 

দয় অফগনত ও প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য কপ্রযণ কযা দরা ( কজেষ্ঠতায নবনিদত নয়) 

 

01। ভনন্ত্রনযলদ নিফ, ভনন্ত্রনযলদ নফবাগ, ফাাংরাদদ নিফারয়/ মুখ্য নিফ, প্রধান ভন্ত্রীয কাম মারয়, পুযাতন াংদ বফন, কতজগাঁও, ঢাকা।  

0২। মাননীয় সংসদ সদস্য, ২৬৮ ননায়াখালী-১, ২৬9 ননায়াখালী-2, ২70 ননায়াখালী-3, ২71 ননায়াখালী-4, ২৭৩ ননায়াখালী-6। 

0৩। ভা-পুনর নযদ মক, পুনর কি ককায়ার্ মায, ঢাকা। 

0৪। ভানযিারক, নি,নজ, এপ, আই, ৩২, কোন্টনদভন্ট ফাজায, ঢাকা কনাননফা, ঢাকা। 

০৫। ভানযিারক, এন এ, আই, কগুন ফানগিা, ঢাকা। 

0৬। ভানযিারক, ফাাংরাদদ ানন উন্নয়ন কফাি ম, ওয়াদা বফন, ভনতনির ফা/এ, ঢাকা। 

০৭। ভানযিারক, ফাাংরাদদ কর্নরনবন, যাভপুযা/ফাাংরাদদ কফতায াফাগ, ঢাকা। 

০৮। প্রধানমন্ত্রীি একান্ত সর ে-১, প্রধানমন্ত্রীি কা যালয়, পুিাতন সংসদ িেন, নতেগাঁও, ঢাকা। 

0৯। নফবাগীয় কনভনায, ঢাকা/িট্টগ্রাভ। 

১০। পুনর কনভনায, নি এভ ন/রিঅআরে, ঢাকা নিঞ্জ। 

১১। প্রধান প্রককৌশলী (নকন্দ্রীয় ঞ্চল), োাউকো, ঢাকা/পূে যাঞ্চল,  ট্টগ্রাম।   

১২। কজরা প্রাক, ঢাকা/ নাযায়নগঞ্জ/ মুনিগঞ্জ/ কুনভল্লা/ কপনী/কনায়াখারী। 
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১৩। পুনর সুায, ঢাকা/ নাযায়নগঞ্জ/ মুনিগঞ্জ/ কুনভল্লা/ কপনী/কনায়াখারী। 

1৪| ন য়ািম্যান, নেলা রিিদ, কনায়াখারী। 

১৫। ভাননীয় ভন্ত্রীয একান্ত নিফ, ড়ক নযফন ও কতু ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ নিফারয়, ঢাকা (ভাননীয় ভন্ত্রীয দয় অফগনতয জন্য)।  

১৬। ভাননীয় িীপ হুই এয একান্ত নিফ, ফাাংরাদদ জাতীয় াংদ (ভাননীয় িীপ হুই এয দয় অফগনতয জন্য)। 

১৭। ভাননীয় প্রনতভন্ত্রীয একান্ত নিফ, ানন ম্পদ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ নিফারয়, ঢাকা (ভাননীয় প্রনতভন্ত্রীয দয় অফগনতয জন্য)।  

১৮। সর ে মকহাদকয়ি একান্ত সর ে, েন রেিাগ, িাষ্ট্ররতি কা যালয়, েঙ্গিেন, ঢাকা (নিফ ভদাদদয়য দয় অফগনতয জন্য) । 

1৯। সর ে মকহাদকয়ি একান্ত সর ে, প্রধানমন্ত্রীি কা যালয়, পুিাতন সংসদ িেন, নতেগাঁও, ঢাকা (নিফ ভদাদদয়য দয় অফগনতয জন্য) । 

২০। নিফ ভদাদদয়য একান্ত নিফ, জনননযািা নফবাগ, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ নিফারয় (নিফ ভদাদদয়য দয় অফগনতয জন্য) । 

২১। নিফ ভদাদদয়য একান্ত নিফ, ানন ম্পদ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ নিফারয়, ঢাকা (নিফ ভদাদদয়য দয় অফগনতয জন্য)। 

২২। বানত/াধাযণ ম্পাদক, কজরা আওয়াভী রীগ, কনায়াখারী। 

২৩। ননবর াজমন, কনায়াখারী। 

২৪। নযিারক, ম্পনি ও মানফান নযদপ্তয, ানন উন্নয়ন কফাি ম, ঢাকা। (ঢাকা কভদট্টা-ঘ-18-3365 নম্বয  গাড়ীদত প্রদয়াজনীয় জ্বারানী যফযা 

কযায  জন্য অনুদযাধ কযা দরা)। 

২৫। রনে যাহী প্রককৌশলী, কনায়াখারী ওি রেিাগ, োাউকো, কনায়াখারী। 

২৬। উদজরা কিয়াযম্যান/বাই কিয়াযম্যান, কফগভগঞ্জ, কনায়াখারী। 

2৭। উদজরা ননফ মাী অনপায, কফগভগঞ্জ, কনায়াখারী। 

2৮। কভয়য, কিৌমুনী কৌযবা (কফগভগঞ্জ), কনায়াখারী। 

2৯। এনরিরস, কনায়াখারী (কম যসূর কত উকেরখত সংরিষ্ট েনপ্ররতরনরধ ও অওয়ামী লীগ ননতৃেগ যকক েরহত কিাি নুকিাধ কিা হকলা)।  

৩০। প্রধান নাফযক্ষণ কভ মকতমা, ভনন্ত্রনযলদ নফবাগ/ানন ম্পদ ভন্ত্রণারয়, কগুন ফানগিা, ঢাকা। 

৩1। নদেভ এনানরে/কপ্রাগ্রাভায, ানন ম্পদ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ নিফারয়, ঢাকা (উি ভ্রভণসূনি ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফ াইদর্ প্রকাদয অনুদযাধ)। 
৩২। জনাংদমাগ কভ মকতমা, ানন ম্পদ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ নিফারয়, ঢাকা। 
৩৩। কজরা প্রনতনননধ, ফাাংরাদদ কর্নরনবন/ ফাাংরাদদ কফতায, কনায়াখারী। 

৩৪। বানত/াধাযণ ম্পাদক, কনায়াখারী কপ্র ক্লাফ। 

৩৫। িািপ্রাপ্ত কম যকতযা, নেগমগঞ্জ োনা, কনায়াখারী। 

৩৬। বাযপ্রাপ্ত কভ মকতমা, যাজাযফাগ পুনর কর্নরকনভউননদকন, ঢাকা-ফনণ মত ভ্রভণসূনি াংনিষ্ট কজরা প্রাক/পুনর সুাযগণদক অফনত কযদণয 

জন্য অনুদযাধ কযা দরা। 

৩৭। ভাননীয় উ-ভন্ত্রীয গানম্যান, জনাফ ভাাবুবুয যভান-01711481731 এফাং জনাফ হুমুায়ুন-01736684003।   
 

                                                                                                                                      
 

(কভািঃ কাভরুর আান তালুকদায নএএ) 

উ-ভন্ত্রীয একান্ত নিফ 

(উনিফ) 

কপানিঃ 9570027 

          ০1318360003 (কর) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


