
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর কার্ বালয় 

িানিয়ারচর, রাঙ্গামাটি পাব বতয জজলা। 

 

Emmergency Response Team (ERT) 
 

োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবার িাম ও পেবী ও জমাবাইল িাম্বার োনয়ত্বপ্রাপ্ত নবকল্প কম বকতবার িাম ও পেবী ও জমাবাইল িাম্বার 

জিাব জমা: হানিি, উপদজলা কৃনি অনিসার জিাবা তনুশ্রী চাকমা, ব্যবস্থাপক ও উপদজলা সমন্বয়কারী, এবাএখা ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাাংক, ০১৫৫৮৫৯৭৬০১ 

িানিয়ারচর ইউনিয়ি, ওয়ার্ ব িাং-০১ িানিয়ারচর ইউনিয়ি, ওয়ার্ ব িাং-০2 িানিয়ারচর ইউনিয়ি, ওয়ার্ ব িাং-০3 

ক্রনমক িাং িাম, পেবী ও জমাবাইল িাম্বার কনমটিদত পেবী ক্রনমক িাং িাম, পেবী ও জমাবাইল িাম্বার কনমটিদত পেবী ক্রনমক িাং িাম, পেবী ও জমাবাইল িাম্বার কনমটিদত পেবী 

01 জিাব নপ্রয়দতাি েত্ত, জমম্বার, ১িাং ওয়ার্ ব, 

িানিয়ারচর সের ইউ,নপ, ০১৮২০-৩৬০৩৬০ 

আহবায়ক 01 জিাব নপ্রয় লাল চাকমা,  জমম্বার, ২িাং ওয়ার্ ব, 

িানিয়ারচর সের ইউ,নপ, ০১৫৫৮-৩৭৫৯৪৪ 

আহবায়ক 01 জিাব পুণ ব কুমার চাকমা, জমম্বার, ৩িাং ওয়ার্ ব, 

িানিয়ারচর সের ইউ,নপ, ০১৬৩৫-৪১৮০৯৬ 

আহবায়ক 

02 জিাব মনিকা জেওয়াি,  

জহর্ম্যাি 

সেস্য 02 জিাব সুজি নবকাশ চাকমা 

কাব বারী, ০১৬৪০৬২৭৩৬০ 

সেস্য 02 জিাব উেয়ি জেওয়াি 

জহর্ম্যাি 

সেস্য 

03 জিাব নরপি আদলা বড়ুয়া,  প্রধাি নশক্ষক, নে জচঙ্গী 

চাইল্ড জহাম স:প্রা: নবদ্যালয়, ০১৮২২-৮৬৪৫৪৬ 

সেস্য 03 জিাব িভ: জজযানত চাকমা,  প্রধাি নশক্ষক, 

সাপমারা স: প্রা: নবদ্যালয়, ০১৫৫৬-৬০৪৮২২ 

সেস্য 03 জিাব রাজ নবহারী চাকমা,  প্রধাি নশক্ষক, খুল্াাং 

পাড়া স:প্রা: নবদ্যালয়, ০১৫৫৬-৭৪১৮০৪ 

সেস্য 

04 জিাব জমা: হানকম 

নহল নভনর্নপ সেস্য, ০১৮৭৫-৯৮২৪৬৯ 

সেস্য 04 জিাব জমা: পারদভজ 

নহল নভনর্নপ সেস্য, ০১৮২৭-৯৫১৫৫১ 

সেস্য 04 জিাব জমা: জেদলায়ার 

নহল নভনর্নপ সেস্য,০১৮৩১-১৬৭১৫৩ 

সেস্য 

05 জিাব ছনগর জহাদসি 

গ্রাম পুনলশ, ০১৮২৮-৮৪৪৫১৩ 

সেস্য 05 জিাব নক্ষদরাে কুমার চাকমা 

গ্রাম পুনলশ, ০১৮৪৩-৬৯৩১৮৯ 

সেস্য 05 জিাব লক্ষণ চাকমা 

গ্রাম পুনলশ, ০১৮২৬-০৪৫৭৩৫ 

সেস্য 

06 জিাব অনভিয় চাকমা 

আনশকা, জভানিয়ার গ্রুপ,০১৫১৭-৮৩১৬২৮ 

সেস্য 06 জিাব সসকত চাকমা 

আনশকা, জভানিয়ার গ্রুপ,০১৮৫২-৭২৩১৬২ 

সেস্য 06 জিাব পদলশ চাকমা 

আনশকা, জভানিয়ার গ্রুপ, ০১৬৩৫৫২৮৮৭৯ 

সেস্য 

07 জিাব নিদল্লাল মজুমোর,  ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা 

কনমটির সেস্য, ০১৮১১৭৪৮০৪০ 

সেস্য 07 জিাব সাধি নপ্রয় চাকমা,  ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা 

কনমটির সেস্য, ০১৮৭৪২২২৭৭৩ 

সেস্য 07 জিাব হীরি ময় চাকমা,  ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা 

কনমটির সেস্য, ০১৮২৮৯৪৬০৪১ 

সেস্য 

08 জিাব নবপুল েত্ত,  ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা 

কনমটির সেস্য, ০১৮২০২৫১৭৮৬ 

সেস্য 08 জিাব রুপম জজযানত চাকমা,  ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ 

ব্যবস্থাপিা কনমটির সেস্য, ০১৮৭৪২২২৭৭৩ 

সেস্য 08 জিাব সূর্য্ব রঞ্জি চাকমা,  ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা 

কনমটির সেস্য, ০১৮২১৫১৭৭৮৩ 

সেস্য 

09 জিাব জুদয়ল বড়ুয়া 

সদচতি িাগনরক, ০১৮২৬৬৬৬৩১৯ 

সেস্য 09 জিাব প্রীনত চাকমা 

সদচতি িাগনরক, ০১৮৬০০৯৯৪৩৯ 

সেস্য 09 জিাব বরুণ চাকমা 

সদচতি িাগনরক,০১৫৫৩১২৮৭৫৩ 

সেস্য 

10 জিাব সুবল চন্দ্র চাকমা,  অনিস সহায়ক, উপদজলা 

প্রাণীসম্পে েপ্তর, ০১৮৩৬৪২১২৩৫ 

সেস্য 10 জিাব সুদমধ চাকমা,  অনিস সহায়য়ক, উপদজলা 

মৎস্য কম বকতবার কার্ বালয়, ০১৮৩৮৪৯৩৭৬১ 

সেস্য 10 জিাব র্ানিদয়ল চাকমা,অনিস সহকারী, উপসহকারী প্রদকৌশলী, 

জিস্বাস্থয অনধেপ্তর, িানিয়ারচর, ০১৫৫৬৭০০৫৮৩ 

সেস্য 

 

                 কনমটির কার্ বপনরনধ : 

     

 

০১। দুদর্ বাগকালীি উদ্ধার কার্ বক্রম নিনবঢ়ভাদব মনিটনরাং করদত হদব। 

০২। দুদর্ বাগকালীি আহতদের জরুনর নচনকৎসার জন্য হাসপাতাদল জপ্ররণ করদত হদব। 

০৩। দুদর্ বাগকালীি ক্ষয়ক্ষনত ও হতাহত সম্পদকব উপদজলা নিব বাহী অনিসার-জক তথ্য জপ্ররণ করদত হদব। 

স্বাাঃ/- 

( জমা: মাসউে পারদভজ মজুমোর ) 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

িানিয়ারচর 

রাঙ্গামাটি পাব বতয জজলা। 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর কার্ বালয় 

িানিয়ারচর, রাঙ্গামাটি পাব বতয জজলা। 

 

Emmergency Response Team (ERT) 
 

োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবার িাম ও পেবী ও জমাবাইল িাম্বার োনয়ত্বপ্রাপ্ত নবকল্প কম বকতবার িাম ও পেবী ও জমাবাইল িাম্বার 

জিাব জবথুদয়ি চাকমা,উপদজলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ০১৫৫৬৭০২৪৭৯ জিাব অদম্বিা চাকমা, সহকারী প্রধাি নশনক্ষকা, িানিয়ারচর স: মদর্ল উচ্চ নবদ্যালয়, ০১৫৫২৭০৪৮৩৯ 

িানিয়ারচর ইউনিয়ি, ওয়ার্ ব িাং-০৪ িানিয়ারচর ইউনিয়ি, ওয়ার্ ব িাং-০৫ িানিয়ারচর ইউনিয়ি, ওয়ার্ ব িাং-০৬ 

ক্রনমক িাং িাম, পেবী ও জমাবাইল িাম্বার কনমটিদত পেবী ক্রনমক িাং িাম, পেবী ও জমাবাইল িাম্বার কনমটিদত পেবী ক্রনমক িাং িাম, পেবী ও জমাবাইল িাম্বার কনমটিদত পেবী 

01 জিাব বাবুল নবকাশ চাকমা,  জমম্বার, ৪িাং ওয়ার্ ব, 

িানিয়ারচর সের ইউ,নপ ০১৮৩৮১৩৯৭১৭  

আহবায়ক 01 জিাব নরটি চাকমা,  জমম্বার, ৫িাং ওয়ার্ ব, 

িানিয়ারচর সের ইউ,নপ, ০১৬৯৫০১২৯৬৭ 

আহবায়ক 01 জিাব তপি নবকাশ চাকমা, জমম্বার, ৬িাং ওয়ার্ ব, 

িানিয়ারচর সের ইউ,নপ, ০১৬৪৬০৯০২৮৪ 

আহবায়ক 

02 জিাব মৃদুল কানি জেওয়াি 

জহর্ম্যাি 

সেস্য 02 জিাব এনমল খীসা, 

জহর্ম্যাি,  

সেস্য 02 জিাব নকরি জজযানত তালুকোর 

জহর্ম্যাি 

সেস্য 

03 জিাব রূপায়ি চাকমা,  প্রধাি নশক্ষক, পাতাছনড় 

পাড়া স:প্রা: নবদ্যালয় ০১৮৩৮৫৬৭০৮৪ 

সেস্য 03 জিাব রবীন্দ্র নবজয় চাকমা,  প্রধাি নশক্ষক,বড়পুল 

পাড়া স: প্রা: নবদ্যালয়, ০১৮৬০৬৩২৪০১ 

সেস্য 03 জিাব ভগবাি চন্দ্র চাকমা,  প্রধাি নশক্ষক, জিায়ােম 

স: প্রাথনমক নবদ্যালয়,  ০১৫৫৭১৫৩১০৪ 

সেস্য 

04 জিাব রনবউল ইসলাম 

নহল নভনর্নপ সেস্য, ০১৮২৮৯০৪৫৬২ 

সেস্য 04 জিাব আনমরুল ইসলাম 

নহল নভনর্নপ সেস্য, ০১৮২০৩২৫১৬০ 

সেস্য 04 জিাব শনরফুল ইসলাম 

নহল নভনর্নপ সেস্য, ০১৮৫৫৪৬৯৩০৬ 

সেস্য 

05 জিাব নরপি চাকমা 

গ্রাম পুনলশ, ০১৮২০৩৪৮৯১৩ 

সেস্য 05 জিাব কুবলয় চাকমা 

গ্রাম পুনলশ, ০১৮৫৯৩৫৭৪৭৭ 

সেস্য 05 জিাব অতুল নবকাশ চাকমা 

গ্রাম পুনলশ, ০১৮২৪৭২০৭৪২ 

সেস্য 

06 জিাব রুদপশ চাকমা 

আনশকা, জভানিয়ার গ্রুপ, ০১৫১৭৮৩১৫৭৩ 

সেস্য 06 জিাব স্মল চাকমা 

আনশকা, জভানিয়ার গ্রুপ, ০১৫৩৭২৯০৯৮২ 

সেস্য 06 জিাব টুদয়ল চাকমা 

আনশকা, জভানিয়ার গ্রুপ, ০১৮২৮৯১৬০৯৮ 

সেস্য 

07 জিাব িব জজযানত চাকমা,  ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ 

ব্যবস্থাপিা কনমটির সেস্য, ০১৮১৮১৭৬৫৪০ 

সেস্য 07 জিাব সাধিা রঞ্জি চাকমা,  ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ 

ব্যবস্থাপিা কনমটির সেস্য, ০১৮৬১১৮৪৭৩৫ 

সেস্য 07 জিাব সুকৃনত চাকমা,  ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা 

কনমটির সেস্য  ,০১৮৩৯৭৮৭২২৮ 

সেস্য 

08 জিাব সুেশ বি চাকমা,  ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা 

নমটির সেস্য,  ০১৮২২৯৭৩৭৫২ 

সেস্য 08 জিাব প্রকাশ জজযানত চাকমা,  ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ 

ব্যবস্থাপিা কনমটির সেস্য, ০১৮৪৫৪৩৪৭৬৪ 

সেস্য 08 জিাব সুনবিয় চাকমা,  ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা 

কনমটির সেস্য,, ০১৮৬৫৪৭৮১৯৫ 

সেস্য 

09 জিাব জেব নবকাশ চাকমা 

সদচতি িাগনরক, ০১৫৫৬৭০১১৭৯ 

সেস্য 09 জিাব সনঞ্জতা চাকমা 

সদচতি িাগনরক, ০১৮৭৪৪৪৫০২৪ 

সেস্য 09 জিাব রুপ শানি চাকমা 

সদচতি িাগনরক, ০১৮১৮১৮১১৮৬ 

সেস্য 

10 জিাব হানরছ আহম্মে,   জচইি ম্যাি, উপদজলা 

পনরসাংখ্যাি কার্ বালয়,  ০১৮২২৮৬৪৫৭৭ 

সেস্য 10 জিাব নেলীপ কুমার চাকমা,অনিস সহকারী, জটকসই সামানজক 

জসবা প্রোি প্রকল্প, পাব বতয চট্টগ্রাম উন্নয়ি জবার্ ব,  ০১৮৫৫৯৬০১৫৬ 

সেস্য 10 জিাব রি নবক্রম চাকমা, অনিস সহায়ক, 

জচয়ারম্যাি উপদজলা পনরিে, িানিয়ারচর 

সেস্য 

 

           

কনমটির কার্ বপনরনধ :    

 

০১। দুদর্ বাগকালীি উদ্ধার কার্ বক্রম নিনবঢ়ভাদব মনিটনরাং করদত হদব। 

০২। দুদর্ বাগকালীি আহতদের জরুনর নচনকৎসার জন্য হাসপাতাদল জপ্ররণ করদত হদব। 

০৩। দুদর্ বাগকালীি ক্ষয়ক্ষনত ও হতাহত সম্পদকব উপদজলা নিব বাহী অনিসার-জক তথ্য জপ্ররণ করদত হদব। 

স্বাাঃ/- 

( জমা: মাসউে পারদভজ মজুমোর ) 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

িানিয়ারচর 

রাঙ্গামাটি পাব বতয জজলা। 



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর কার্ বালয় 

িানিয়ারচর, রাঙ্গামাটি পাব বতয জজলা। 
 

Emmergency Response Team (ERT) 

 

োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবার িাম ও পেবী ও জমাবাইল িাম্বার োনয়ত্বপ্রাপ্ত নবকল্প কম বকতবার িাম ও পেবী ও জমাবাইল িাম্বার 

জিাব জমা: জরজাউল হক, উপদজলা নশক্ষা অনিসার,  ০১৭১৪৫৭৬৩৬৯ জিাব প্রেীপ জয় চাকমা, এসএএও, উপদজলা কৃনি অনিস, ০১৮২০৩৫৯৮১৬ 

িানিয়ারচর ইউনিয়ি, ওয়ার্ ব িাং-০৭ িানিয়ারচর ইউনিয়ি, ওয়ার্ ব িাং-০৮ িানিয়ারচর ইউনিয়ি, ওয়ার্ ব িাং-০৯ 

ক্রনমক িাং িাম, পেবী ও জমাবাইল িাম্বার কনমটিদত পেবী ক্রনমক িাং িাম, পেবী ও জমাবাইল িাম্বার কনমটিদত পেবী ক্রনমক িাং িাম, পেবী ও জমাবাইল িাম্বার কনমটিদত পেবী 

01 জিাব সঞ্চয় নবকাশ চাকমা, জমম্বার, ৭িাং ওয়ার্ ব, 

িানিয়ারচর সের ইউ,নপ, ০১৮৮৪৯৪১৬৩৪ 

আহবায়ক 01 জিাব রূপক চাকমা, জমম্বার, ৮িাং ওয়ার্ ব, 

িানিয়ারচর সের ইউ,নপ, ০১৮২৪০৬৫৮৯১ 

আহবায়ক 01 জিাব নেগি চাকমা, জমম্বার, ৯িাং ওয়ার্ ব, 

িানিয়ারচর সের ইউ,নপ, ০১৮৯৬২০৬৬৬৮ 

আহবায়ক 

02 জিাব নমতিা কাব বারী 

কাব বারী, ০১৫৫৬৭৭৯২১৩ 

সেস্য 02 জিাব সুনজত তালুকোর 

জহর্ম্যাি, ০১৮২৫৪৫২৭৩৬ 

সেস্য 02 জিাব সুনজত তালুকোর 

জহর্ম্যাি, ০১৮৪৫৪৫২৭৩০ 

সেস্য 

03 জিাব মুকুল নবকাশ খীসা, প্রধাি নশক্ষক, িানিয়ারচর 

মদর্ল স:প্রা: নবদ্যালয়, ০১৮২৭৫৭৩১৩০ 

সেস্য 03 জিাব অমর জজযানত চাকমা, প্রধাি নশক্ষক, 

র্াদুখাছড়া স: প্রা: নবদ্যালয়, ০১৫৫৪৫৩৬৬৮৭ 

সেস্য 03 জিাব অনসত োশ, প্রধাি নশক্ষক, সতচাকমা 

জহর্ম্যাি স:প্রা: নবদ্যালয়, ০১৮১৫৬৬৪৩০৮ 

সেস্য 

04 জিাব জমা:রানজব 

নহল নভনর্নপ সেস্য, ০১৮৬৯৫৪৫৮৮০ 

সেস্য 04 জিাব জমা: রানজব 

নহল নভনর্নপ সেস্য, ০১৮৬৯৫৪৫৮৮০ 

সেস্য 04 জিাব জমা: জহলাল 

নহল নভনর্নপ সেস্য, ০১৮৮২৭৬৫২৪৬ 

সেস্য 

05 জিাব অনিল জজযানত চাকমা 

গ্রাম পুনলশ, ০১৮৭৮১৫৪৯৪৯ 

সেস্য 05 জিাব শানি নবকাশ চাকমা 

গ্রাম পুনলশ, ০১৮১৭০০৯৯৯০ 

সেস্য 05 জিাব পূণ ব জজযানত চাকমা 

গ্রাম পুনলশ, ০১৮৩৮৮২২৪০২ 

সেস্য 

06 জিাব নরকু চাকমা,  

আনশকা, জভানিয়ার গ্রুপ, ০১৬৪৩৮২৯২৭৪ 

সেস্য 06 জিাব গদবশ চাকমা,  

আনশকা, জভানিয়ার গ্রুপ, ০১৫৮৫৪৮৯৪৬১ 

সেস্য 06 জিাব নহস্টি চাকমা,  

আনশকা, জভানিয়ার গ্রুপ, ০১৬৪৩৬৬৯৫৯৭ 

সেস্য 

07 জিাব িমরতি চাকমা, ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা 

কনমটির সেস্য, ০১৫৫৯৬৪৫৫৭৬ 

সেস্য 07 জিাব নরটি চাকমা, ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা  

কনমটির সেস্য, ০১৮৪১৮৯৬৮৭৩ 

সেস্য 07 জিাব হৃেয় রঞ্জি চাকমা, ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা  

কনমটির সেস্য, ০১৮৭৪৪৪৫৩৩৪ 

সেস্য 

08 জিাব েয়াল চাকমা, ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা 

কনমটির সেস্য, ০১৬৩৮৫৫৯৮৯৪ 

সেস্য 08 জিাব জসািা কানি চাকমা, ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ 

ব্যবস্থাপিা , কনমটির সেস্য,০১৮৮৪৭৪৯৩০৪ 

সেস্য 08 জিাব র্তি নবকাশ চাকমা, ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ 

ব্যবস্থাপিা , কনমটির সেস্য,০১৮৮১৩২১৫০৮৩ 

সেস্য 

09 জিাব নবমল চাকমা,   

সদচতি িাগনরক, ০১৫৫৮৫৪৭০০৭ 

সেস্য 09 জিাব নরন্টু চাকমা,  

সদচতি িাগনরক, ০১৮৭৮১৫৪৮৫৩ 

সেস্য 09 জিাব শানি নবিয় চাকমা,   

সদচতি িাগনরক, ০১৮২৮৯৩২২৪৪ 

সেস্য 

10 জিাব কমল কানি জেওয়াি, অনিস সহকারী, 

িানিয়ারচর স: মদর্ল উচ্চ নবদ্যালয়, ০১৮২২৮৯১৬৭৬ 

সেস্য 10 জিাব জগৎ জজযানত চাকমা, র্াটা এনি অপাদরটর 

উপদজলা নিব বাচি অনিস, 

সেস্য 10 জিাব সুব্রত চাকমা, করনিক-কাম-মুদ্রাক্ষনরক 

উপদজলা প্রদকৌশলী (এলনজইনর্) কার্ বালয়। 

সেস্য 

 

কনমটির কার্ বপনরনধ : 

     

 

০১। দুদর্ বাগকালীি উদ্ধার কার্ বক্রম নিনবঢ়ভাদব মনিটনরাং করদত হদব। 

০২। দুদর্ বাগকালীি আহতদের জরুনর নচনকৎসার জন্য হাসপাতাদল জপ্ররণ করদত হদব। 

০৩। দুদর্ বাগকালীি ক্ষয়ক্ষনত ও হতাহত সম্পদকব উপদজলা নিব বাহী অনিসার-জক তথ্য জপ্ররণ করদত হদব। 

স্বাাঃ/- 

( জমা: মাসউে পারদভজ মজুমোর ) 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

িানিয়ারচর 

রাঙ্গামাটি পাব বতয জজলা। 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর কার্ বালয় 

িানিয়ারচর, রাঙ্গামাটি পাব বতয জজলা। 

 

Emmergency Response Team (ERT) 

 

োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবার িাম ও পেবী ও জমাবাইল িাম্বার োনয়ত্বপ্রাপ্ত নবকল্প কম বকতবার িাম ও পেবী ও জমাবাইল িাম্বার 

জিাব র্া: অমর জজযানত চাকমা, উপদজলা প্রাণী সম্পে কম বকতবা, ০১৫৫৬৭০০৬১৯ জিাব শতেল চাকমা, এসএএও, উপদজলা কৃনি অনিস, ০১৮১৩৯৭১৬০ 

নিলাছনড় ইউনিয়ি,  ওয়ার্ ব িাং-০১ নিলাছনড় ইউনিয়ি,  ওয়ার্ ব িাং-০২ নিলাছনড় ইউনিয়ি,  ওয়ার্ ব িাং-০৩ 

ক্রনমক িাং িাম, পেবী ও জমাবাইল িাম্বার কনমটিদত পেবী ক্রনমক িাং িাম, পেবী ও জমাবাইল িাম্বার কনমটিদত পেবী ক্রনমক িাং িাম, পেবী ও জমাবাইল িাম্বার কনমটিদত পেবী 

01 জিাব জ্ঞাি রঞ্জি জেওয়াি, জমম্বার, ০১িাং ওয়ার্ ব, 

নিলাছনড় ইউ,নপ, ০১৮২৫১৪৮৫০১ 

আহবায়ক 01 জিাব পুলক চাকমা, জমম্বার, ০২িাং ওয়ার্ ব, 

নিলাছনড় ইউ,নপ, ০১৮৩১৫২০৬৩৪ 

আহবায়ক 01 জিাব প্রীনত আদলা চাকমা, জমম্বার, ০৩িাং ওয়ার্ ব, 

নিলাছনড় ইউ,নপ, ০১৮৫৩০৪৫১৮৪ 

আহবায়ক 

02 জিাব জসািাধি চাকমা 

কাব বারী, ০১৮২৩৯৪২১৬৩ 

সেস্য 02 জিাব অমর নবজয় চাকমা 

কাব বারী, ০১৮২৯৩৮০২২১ 

সেস্য 02 জিাব সমরাজ চাকমা 

কাব বারী, ০১৮৭৬৬০৬০১৪ 

সেস্য 

03 জিাব পূণ বরায় নিপুরা, প্রধাি নশক্ষক, জচৌধুরীছড়া 

স:প্রা: নবদ্যালয়, ০১৮১৮১৭৩৪৯৪ 

সেস্য 03 জিাব তুাংকু চাকমা, প্রধাি নশক্ষক, নিলাছনড় স: 

প্রা: নবদ্যালয়, ০১৮২০৩৬৮৮৬৭ 

সেস্য 03 নবমল বসু চাকমা, প্রধাি নশক্ষক, সচছনড় স: প্রা: 

নবদ্যালয়, ০১৮১৮১৮৩২৬৪ 

সেস্য 

04 জিাব জমা: বাপ্পী (সাইদুর) 

নহল নভনর্নপ সেস্য, ০১৮২৮৯১৩৩৩৫ 

সেস্য 04 জিাব জমা: সাদল  

নহল নভনর্নপ সেস্য, ০১৮৬৪৮০৪৪৬৮ 

সেস্য 04 জিাব জমা: মনহদুল 

নহল নভনর্নপ সেস্য, ০১৮৮২৭৬৬৬৩০ 

সেস্য 

05 জিাব সদতজ জেওয়াি 

গ্রাম পুনলশ, ০১৮২০৩৬৯২৬০ 

সেস্য 05 জিাব সদতজ জেওয়াি 

গ্রাম পুনলশ, ০১৮২০৩৬৯২৬০ 

সেস্য 05 জিাব সদতজ জেওয়াি 

গ্রাম পুনলশ, ০১৮২০৩৬৯২৬০ 

সেস্য 

06 জিাব নবমল চাকমা 

আনশকা, জভানিয়ার গ্রুপ, ০১৮৭৪৯৮৮৫৬৬ 

সেস্য 06 জিাব িয়ি চাকমা 

আনশকা, জভানিয়ার গ্রুপ, ০১৮৬৭৩০৪১৭২ 

সেস্য 06 জিাব সুশীল জীবি চাকমা 

আনশকা, জভানিয়ার গ্রুপ, ০১৬৩৪১০৫০০২ 

সেস্য 

07 জিাব নতলক চন্দ্র চাকমা, ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা 

কনমটির সেস্য, ০১৮৬০৩০৮১৫০ 

সেস্য 07 জিাব সুভাি চাকমা, ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা 

কনমটির সেস্য, ০১৮২৭১৮৭০৪৬ 

সেস্য 07 জিাব জয় নবকাশ চাকমা, ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ 

ব্যবস্থাপিা কনমটির সেস্য, ০১৮২৫২৪৩২২৬ 

সেস্য 

08 জিাব অনভলাি চাকমা, ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা 

কনমটির সেস্য, ০১৮৩৩৪২৬২১৬ 

সেস্য 08 জিাব নিহার নবন্দু চাকমা, ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ 

ব্যবস্থাপিা কনমটির সেস্য,  ০১৮৭৯৫২০৮৫৮ 

সেস্য 08 জিাব শ্যামল চাকমা, ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা 

কনমটির সেস্য, ০১৮৬৩০৮০৫৮৯ 

সেস্য 

09 জিাব বি শানি চাকমা 

সদচতি িাগনরক,  ০১৮২৮৯১০৬৭১ 

সেস্য 09 জিাব শানি নবিয় চাকমা 

সদচতি িাগনরক, ০১৮২৯৮৭৬৩০৩ 

সেস্য 09 জিাব পূণ ব জীবি চাকমা 

সদচতি িাগনরক ,০১৮৮২২২৬৪৬৫ 

সেস্য 

10 জিাব জমা: তসনলম উনিি আহাম্মে, ইনউনর্এ, 

উপদজলা নশক্ষা অনিস, ০১৭৫৮৯৭৩১৫১ 

সেস্য 10 জিাব নবমল কৃষ্ণ চাকমা,অনিস সহকারী কাম-কনম্প: 

মুদ্রাক্ষনরক,উপদজলা নশক্ষ অনিস, ০১৫৫৩ ১২০১২৪ 

সেস্য 10 জিাব প্রীনতময় চাকমা, এসএএও, উপদজলা কৃনি 

অনিস, ০১৮৫২০৪৭৮৬৩৮ 

সেস্য 

 

কনমটির কার্ বপনরনধ :  

 

০১। দুদর্ বাগকালীি উদ্ধার কার্ বক্রম নিনবঢ়ভাদব মনিটনরাং করদত হদব। 

০২। দুদর্ বাগকালীি আহতদের জরুনর নচনকৎসার জন্য হাসপাতাদল জপ্ররণ করদত হদব। 

০৩। দুদর্ বাগকালীি ক্ষয়ক্ষনত ও হতাহত সম্পদকব উপদজলা নিব বাহী অনিসার-জক তথ্য জপ্ররণ করদত হদব। 

স্বাাঃ/- 

( জমা: মাসউে পারদভজ মজুমোর ) 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

িানিয়ারচর 

রাঙ্গামাটি পাব বতয জজলা। 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর কার্ বালয় 

িানিয়ারচর, রাঙ্গামাটি পাব বতয জজলা। 

 

Emarengercy Response Team (ERT) 

 

োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবার িাম ও পেবী ও জমাবাইল িাম্বার োনয়ত্বপ্রাপ্ত নবকল্প কম বকতবার িাম ও পেবী ও জমাবাইল িাম্বার 

জিাব সরওয়ার কামাল, ইন্সট্টাক্টর, উপদজলা নরদসাস ব জসিার, ০১৮১৬১৪৪৬৯০  জিাব জজনুইি চাকমা, এসএএও, উপদজলা কৃনি অনিস, ০১৫৫৬৭০১১৪৮ 

নিলাছনড় ইউনিয়ি,  ওয়ার্ ব িাং-০৪ নিলাছনড় ইউনিয়ি,  ওয়ার্ ব িাং-০৫ নিলাছনড় ইউনিয়ি,  ওয়ার্ ব িাং-০৬ 

ক্রনমক িাং িাম, পেবী ও জমাবাইল িাম্বার কনমটিদত পেবী ক্রনমক িাং িাম, পেবী ও জমাবাইল িাম্বার কনমটিদত পেবী ক্রনমক িাং িাম, পেবী ও জমাবাইল িাম্বার কনমটিদত পেবী 

01 জিাব কুঞ্জ ধি চাকমা, জমম্বার, ০৪িাং ওয়ার্ ব, 

নিলাছনড় ইউ,নপ, ০১৮৭৪৯১৫৪৭৮ 

আহবায়ক 01 জিাব জসািা নবকাশ চাকমা, জমম্বার, ০৫িাং ওয়ার্ ব, 

নিলাছনড় ইউ,নপ, ০১৮২০৩২৭৫৫৫ 

আহবায়ক 01 জিাব প্রীনত চাকমা, জমম্বার, ০৬িাং ওয়ার্ ব, 

নিলাছনড় ইউ,নপ, ০১৮৬২২৩৯৩৩৪ 

আহবায়ক 

02 জিাব শানি রঞ্জি চাকমা 

কাব বারী, ০১৬৪০৮৩২৭৬০ 

সেস্য 02 জিাব লালু চাকমা  

কাব বারী, ০১৮২৯৩৩২৩১৩ 

সেস্য 02 জিাব নকিারাম চাকমা 

কাব বারী, ০১৮৪৮৩৮৭৮৪২ 

সেস্য 

03 জিাব কুদেশ্বরী আইচ, প্রধাি নশক্ষক, পুকুরছনড় স: 

প্রা: নবদ্যালয়, ০১৮২৮৮৬০২৪৫ 

সেস্য 03 জিাব জেহ নবকাশ চাকমা, প্রধাি নশক্ষক, টাকাছনড় 

স: প্রা: নবদ্যালয়, ০১৮২০৩২৭৩৮১ 

সেস্য 03 জিাব জয় চাকমা, প্রধাি নশক্ষক, কলকপাড়া  স: 

প্রা: নবদ্যালয়, ০১৮২২৩২৭৭৭৪ 

সেস্য 

04 জিাব জমা: নলটি নময়া 

নহল নভনর্নপ সেস্য, ০১৮২৬৫২৬৩৪১ 

সেস্য 04 জিাব জমা: আবু খাদয়র 

নহল নভনর্নপ সেস্য, ০১৮২৮৮১১০০৪ 

সেস্য 04 জিাব জমা: মজনু নময়া 

নহল নভনর্নপ সেস্য, ০১৮৭২০৪৩৬০১ 

সেস্য 

05 জিাব নমন্টু চাকমা 

গ্রাম পুনলশ, ০১৮৫৩৯২০৮০৯ 

সেস্য 05 জিাব নমন্টু চাকমা 

গ্রাম পুনলশ, ০১৮৫৩৯২০৮০৯ 

সেস্য 05 জিাব জীবি চাকমা 

গ্রাম পুনলশ, ০১৮২৮৮৭৯০০৫ 

সেস্য 

06 জিাব সুদভি চাকমা 

আনশকা, জভানিয়ার গ্রুপ, ০১৫১৫২৫৪৭৩৮ 

সেস্য 06 জিাব শচীি চাকমা 

আনশকা, জভানিয়ার গ্রুপ, ০১৮৬২০৪৪৫৭৩ 

সেস্য 06 জিাব িদবল চাকমা 

আনশকা, জভানিয়ার গ্রুপ, ০১৬৪৬০৮৯৩৮২ 

সেস্য 

07 জিাব কুদিন্দু চাকমা, ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা 

কনমটির সেস্য, ০১৮২৬৫৩০১৫৯ 

সেস্য 07 জিাব জজযানত চাকমা, ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা 

কনমটির সেস্য, ০১৮২৯৬৬২৪৭০ 

সেস্য 07 জিাব চরণ নবকাশ চাকমা, ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ 

ব্যবস্থাপিা কনমটির সেস্য, ০১৮২০৩৫৯৩২৭ 

সেস্য 

08 জিাব সুবল চন্দ্র চাকমা, ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা 

কনমটির সেস্য,  ০১৮৭৫০৫৮৩৯০ 

সেস্য 08 জিাব প্রিয় জশখর চাকমা ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা 

কনমটির সেস্য,  ০১৮২২৬৯৩৯৩৭ 

সেস্য 08 জিাব জগল নবন্দু চাকমা, ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা 

কনমটির সেস্য,  ০১৮১৮১৬৭০৬১ 

সেস্য 

09 জিাব সুর কুমার চাকমা 

সদচতি িাগনরক, ০১৬৪০৬২৭৪৪৫ 

সেস্য 09 জিাব রুদপশ্বর চাকমা 

সদচতি িাগনরক, ০১৮২২৬৯৩৯৩৭ 

সেস্য 09 জিাব প্রীনত শহর চাকমা 

সদচতি িাগনরক, ০১৮২০৩১৮১৭৪ 

সেস্য 

10 জিাব বােল কুমার মারমা, নপনপএম, উপদজলা 

কৃনি অনিস, ০১৮৩৪১৯৭০৭৮ 

সেস্য 10 জিাব জমা: ইয়ানছি,  নপনপএম, উপদজলা কৃনি 

অনিস, ০১৬৩৮৮৮১৬৪৯ 

সেস্য 10 জিাব ভাগ্য কুমার চাকমা 

অনিস সহায়ক, উপদজলা কৃনি অনিস 

সেস্য 

 

কনমটির কার্ বপনরনধ :   

 

০১। দুদর্ বাগকালীি উদ্ধার কার্ বক্রম নিনবঢ়ভাদব মনিটনরাং করদত হদব। 

০২। দুদর্ বাগকালীি আহতদের জরুনর নচনকৎসার জন্য হাসপাতাদল জপ্ররণ করদত হদব। 

০৩। দুদর্ বাগকালীি ক্ষয়ক্ষনত ও হতাহত সম্পদকব উপদজলা নিব বাহী অনিসার-জক তথ্য জপ্ররণ করদত হদব। 

স্বাাঃ/- 

( জমা: মাসউে পারদভজ মজুমোর ) 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

িানিয়ারচর 

রাঙ্গামাটি পাব বতয জজলা। 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর কার্ বালয় 

িানিয়ারচর, রাঙ্গামাটি পাব বতয জজলা। 

 

Emarengercy Response Team (ERT) 

 

োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবার িাম ও পেবী ও জমাবাইল িাম্বার োনয়ত্বপ্রাপ্ত নবকল্প কম বকতবার িাম ও পেবী ও জমাবাইল িাম্বার 

জিাব প্রণয় আদলা চাকমা, উপদজলা প্রকল্প ব্যবস্থাপক, পাব বতয চট্টগ্রাম উন্নয়ি জবার্ ব, ০১৮৫৫৬৯০০২৩ জিাব কমল খীসা, এসএএও, উপদজলা কৃনি অনিস, ০১৫৫৬৭৪৪৬২৯ 

নিলাছনড় ইউনিয়ি,  ওয়ার্ ব িাং-০৭ নিলাছনড় ইউনিয়ি,  ওয়ার্ ব িাং-০৮ নিলাছনড় ইউনিয়ি,  ওয়ার্ ব িাং-০৯ 

ক্রনমক িাং িাম, পেবী ও জমাবাইল িাম্বার কনমটিদত পেবী ক্রনমক িাং িাম, পেবী ও জমাবাইল িাম্বার কনমটিদত পেবী ক্রনমক িাং িাম, পেবী ও জমাবাইল িাম্বার কনমটিদত পেবী 

01 জিাব জর্াদগন্দ্র চাকমা, জমম্বার, ০৭িাং ওয়ার্ ব, 

নিলাছনড় ইউ,নপ, ০১৮৩৯৭৯০৩১০ 

আহবায়ক 01 জিাব প্রীনত লাল চাকমা, জমম্বার, ০৮িাং ওয়ার্ ব, 

নিলাছনড় ইউ,নপ, ০১৮১৮৪২৮৬৪৯ 

আহবায়ক 01 জিাব নবনপি চাকমা, জমম্বার, ০৯িাং ওয়ার্ ব, 

নিলাছনড় ইউ,নপ, ০১৮৪০৮৬৬০৪৮ 

আহবায়ক 

02 জিাব নকিারাম চাকমা 

কাব বারী, ০১৮৪৮৩৮৭৮৪২ 

সেস্য 02 জিাব নকিারাম চাকমা 

কাব বারী, ০১৮৪৮৩৮৭৮৪২ 

সেস্য 02 জিাব নকিারাম চাকমা 

কাব বারী, ০১৮৪৮৩৮৭৮৪২ 

সেস্য 

03 জিাব নবপুলা জে, প্রধাি নশক্ষক, কাবুকছনড় স: প্রা: 

নবদ্যালয়, ০১৮১৮১৭৩৪৫২ 

সেস্য 03 জিাব শাংকর প্রসাে চাকমা, প্রধাি নশক্ষক, 

হাজাছনড় স: প্রা: নবদ্যালয়, ০১৭৩২৯২০১৭৭ 

সেস্য 03 জিাব নিয়ামুল হক, প্রধাি নশক্ষক, েনক্ষণ 

হানতমারা স: প্রা: নবদ্যালয়, ০১৮২০৬৯৩১১০ 

সেস্য 

04 জিাব জমা: আলমগীর 

নহল নভনর্নপ সেস্য, ০১৮২৮৮১৩৬২৬ 

সেস্য 04 জিাব জমা: ময়িয় হক 

নহল নভনর্নপ সেস্য, ০১৮২০৩৫৩৭৩৫ 

সেস্য 04 জিাব জমা: আলমনগর 

নহল নভনর্নপ সেস্য, ০১৮৮২৭৬৩৪২৬ 

সেস্য 

05 জিাব জীবি চাকমা 

গ্রাম পুনলশ, ০১৮২৮৮৭৯০০৫ 

সেস্য 05 জিাব জীবি চাকমা 

গ্রাম পুনলশ, ০১৮২৮৮৭৯০০৫ 

সেস্য 05 জিাব জীবি চাকমা 

গ্রাম পুনলশ, ০১৮২৮৮৭৯০০৫ 

সেস্য 

06 জিাব আদলা নবকাশ খীসা 

আনশকা, জভানিয়ার গ্রুপ, ০১৮৪৩৭৪৬৫৮০ 

সেস্য 06 জিাব জিাদবল চাকমা 

আনশকা, জভানিয়ার গ্রুপ, ০১৫৫৯৩১৬৩১৯ 

সেস্য 06 জিাব নলটি চাকমা 

আনশকা, জভানিয়ার গ্রুপ, ০১৫১৬১৯৬৯৪৭ 

সেস্য 

07 জিাব শািিা খীসা, ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা 

কনমটির সেস্য, ০১৮৭৯৯৪১৮৭৯ 

সেস্য 07 জিাব জপষু জেওয়াি, ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা 

কনমটির সেস্য, ০১৮৩৫২৪১৮০৪ 

সেস্য 07 জিাব জয় প্রনেত চাকমা, ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা 

কনমটির সেস্য, ০১৮২০৩৪৮৫৯২ 

সেস্য 

08 জিাব সুদমরু জেওয়াি, ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা 

কনমটির সেস্য,  ০১৮২১৪৭০৪১৪ 

সেস্য 08 জিাব নবন্দু লাল চাকমা, ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা 

কনমটির সেস্য,  ০১৮৭১৯৩৯৫৩৭ 

সেস্য 08 জিাব শানি নবজয় চাকমা, ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ 

ব্যবস্থাপিা কনমটির সেস্য,  ০১৮৩৮৪৯৪৮১৫ 

সেস্য 

09 জিাব সুদরশ চাকমা 

সদচতি িাগনরক, ০১৮৫৩০৪৪৬৫০ 

সেস্য 09 জিাব সনরজীব জসি চাকমা 

সদচতি িাগনরক, ০১৮২০৩৬২১০৩ 

সেস্য 09 জিাব কাদলা নপ্রয় চাকমা 

সদচতি িাগনরক, ০১৮৭১০৯৮৬৭৭ 

সেস্য 

10 জিাব তপি নকদশার চাকমা, কার্য্ব সহকারী, 

উপদজলা প্রদকৌশলী (এলনজইনর্) কার্ বালয়।   

সেস্য 10 জিাব েীপায়ি চাকমা,  এসএএও, উপদজলা কৃনি 

অনিস,  ০১৫৫৬৭৭৬১৫১ 

সেস্য 10 জিাব পাইসা অাং মারমা, অনিস সহ: ক: 

অপাদরটর, ০১৮২০৩২৩২৮৮ 

সেস্য 

 

কনমটির কার্ বপনরনধ :   

 

০১। দুদর্ বাগকালীি উদ্ধার কার্ বক্রম নিনবঢ়ভাদব মনিটনরাং করদত হদব। 

০২। দুদর্ বাগকালীি আহতদের জরুনর নচনকৎসার জন্য হাসপাতাদল জপ্ররণ করদত হদব। 

০৩। দুদর্ বাগকালীি ক্ষয়ক্ষনত ও হতাহত সম্পদকব উপদজলা নিব বাহী অনিসার-জক তথ্য জপ্ররণ করদত হদব। 

স্বাাঃ/- 

( জমা: মাসউে পারদভজ মজুমোর ) 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

িানিয়ারচর 

রাঙ্গামাটি পাব বতয জজলা। 



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর কার্ বালয় 

িানিয়ারচর, রাঙ্গামাটি পাব বতয জজলা। 

 

Emarengercy Response Team (ERT) 

 

োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবার িাম ও পেবী ও জমাবাইল িাম্বার োনয়ত্বপ্রাপ্ত নবকল্প কম বকতবার িাম ও পেবী ও জমাবাইল িাম্বার 

জিাব নেলীপ কুমার  নসাংহ, উপদজলা সমবায় অনিসার, ০১৮২৭৪৭৬৭৫০ জিাব জীবি চাকমা জুনিয়র অনিসার (মাঠ), উপদজলা সমন্বকারী পল্লী ও সঞ্চয় ব্যাাংক, ০১৫৫৭৩২৫৯৬৩ 

বুনড়িাট ইউনিয়ি, ওয়ার্ ব িাং-০১ বুনড়িাট ইউনিয়ি, ওয়ার্ ব িাং-০২ বুনড়িাট ইউনিয়ি, ওয়ার্ ব িাং-০৩ 

ক্রনমক িাং িাম, পেবী ও জমাবাইল িাম্বার কনমটিদত পেবী ক্রনমক িাং িাম, পেবী ও জমাবাইল িাম্বার কনমটিদত পেবী ক্রনমক িাং িাম, পেবী ও জমাবাইল িাম্বার কনমটিদত পেবী 

01 জিাব আব্দুল মাদলক, জমম্বার, ০১িাং ওয়ার্ ব, 

বুনড়িাট ইউ,নপ, ০১৮৭৮৫০৮৯০২ 

আহবায়ক 01 জিাব জমা: নুরুল ইসলাম, জমম্বার, িাং ওয়ার্ ব, 

বুনড়িাট ইউ,নপ, ০১৮৩৮১১১৩৩৬ 

আহবায়ক 01 জিাব আিন্দ চাকমা, জমম্বার, ০৩িাং ওয়ার্ ব, 

বুনড়িাট ইউ,নপ, ০১৮২০৩২৭৫৪৮ 

আহবায়ক 

02 জিাব নিবারি কাব বারী 

জহর্ম্যাি 

সেস্য 02 জিাব শানি পূণ ব কাব বারী 

কাব বারী 

সেস্য 02 জিাব আশালতা চাকমা 

জহর্ম্যাি 

সেস্য 

03 জিাব জশিানলকা চাকমা, প্রধাি নশক্ষক, বগাছনড় 

স: প্রা: নবদ্যালয়,  ০১৮২১৪৬৯২৭৮ 

সেস্য 03 জিাব শহীদুল ইসলাম,  প্রধাি নশক্ষক, বগাছনড় 

পুি ববাসি স: প্রা: নবদ্যালয়, ০১৭৮৮৩৭৫৯৩২ 

সেস্য 03 জিাব জমা: িজলুল বারী, প্রধাি নশক্ষক, িানিয়ারচর 

পুিব বাসি স:প্রা:নবদ্যালয়, ০১৮২০৩০৫০৫২ 

সেস্য 

04 জিাব জমা: জাহাাংগীর  

নহল নভনর্নপ সেস্য,  ০১৮২০৩২২৪২৫ 

সেস্য 04 জিাব জমা: ইউনুচ 

নহল নভনর্নপ সেস্য,  ০১৮২০০৬৯৮৪৭ 

সেস্য 04 জিাব জমা: জাহাাংগীর 

নহল নভনর্নপ সেস্য, ০১৮৫৩৯১৭২৫৫ 

সেস্য 

05 জিাব নবিয় ভূিণ চাকমা 

গ্রাম পুনলশ, ০১৮৬৮৫৫৪১৭৮ 

সেস্য 05 জিাব কাঞ্চি নমি চাকমা 

গ্রাম পুনলশ,  ০১৮২০৩৪৮৯৫৭ 

সেস্য 05 জিাব সাধি নপ্রয় চাকমা 

গ্রাম পুনলশ,  ০১৫৫৭৬৬৮৫৭৩ 

সেস্য 

06 জিাব িাজমুল ইসলাম 

আনশকা, জভানিয়ার গ্রুপ,  ০১৮৪৩২৯০০৬ 

সেস্য 06 জিাব নবভুনত খীসা 

আনশকা, জভানিয়ার গ্রুপ, ০১৮৬২০১৫৯৯৫ 

সেস্য 06 জিাব শামীম জরজা 

আনশকা, জভানিয়ার গ্রুপ, ০১৮২৮৮২২০০৯ 

সেস্য 

07 জিাব জনহরুল ইসলাম 

ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা কনমটির সেস্য 

সেস্য 07 জিাব আবু জাির 

ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা কনমটির সেস্য 

সেস্য 07 জিাব কল্াি কুমার 

ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা কনমটির সেস্য 

সেস্য 

08 জিাব জিাব জখারদশে 

ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা কনমটির সেস্য, 

সেস্য 08 জিাব বনশর 

ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা কনমটির সেস্য, 

সেস্য 08 জিাব রাম কাব বারী 

ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা কনমটির সেস্য, 

সেস্য 

09 জিাব নুর জমাহাম্মে 

সদচতি িাগনরক 

সেস্য 09 জিাব নমজাি 

সদচতি িাগনরক 

সেস্য 09 জিাব অমদরশ জশখর চাকমা 

সদচতি িাগনরক 

সেস্য 

10 জিাব সুশীল কুমার বড়ুয়া 

অনিস সহায়ক, উপদজলা যুব উন্নয়ি অনিস  

সেস্য 10 জিাব ভাগ্য কুমার চাকমা 

অনিস সহায়ক, উপদজলা কৃনি অনিস 

সেস্য 10 জিাব সুশাি চাকমা,  নভ,এি,এ, উপদজলা প্রাণী 

সম্পে অনিস, ০১৫৫৬৭০২০৪৭ 

সেস্য 

 

কনমটির কার্ বপনরনধ :   

 

০১। দুদর্ বাগকালীি উদ্ধার কার্ বক্রম নিনবঢ়ভাদব মনিটনরাং করদত হদব। 

০২। দুদর্ বাগকালীি আহতদের জরুনর নচনকৎসার জন্য হাসপাতাদল জপ্ররণ করদত হদব। 

০৩। দুদর্ বাগকালীি ক্ষয়ক্ষনত ও হতাহত সম্পদকব উপদজলা নিব বাহী অনিসার-জক তথ্য জপ্ররণ করদত হদব। 

স্বাাঃ/- 

( জমা: মাসউে পারদভজ মজুমোর ) 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

িানিয়ারচর 

রাঙ্গামাটি পাব বতয জজলা। 



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর কার্ বালয় 

িানিয়ারচর, রাঙ্গামাটি পাব বতয জজলা। 

 

Emarengercy Response Team (ERT) 

 

োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবার িাম ও পেবী ও জমাবাইল িাম্বার োনয়ত্বপ্রাপ্ত নবকল্প কম বকতবার িাম ও পেবী ও জমাবাইল িাম্বার 

জিাব নবমল চন্দ্র মজুমোর, উপদজলা পনরসাংখ্যাি কম বকতবা, জিাব কৃনতরাজ খীসা, জক্ষি সহকারী, উপদজলা মৎস্য অনিস, ০১৮১৬০৫৯৮১৪ 

বুনড়িাট ইউনিয়ি, ওয়ার্ ব িাং-০৪ বুনড়িাট ইউনিয়ি, ওয়ার্ ব িাং-০৫ বুনড়িাট ইউনিয়ি, ওয়ার্ ব িাং-০৬ 

ক্রনমক িাং িাম, পেবী ও জমাবাইল িাম্বার কনমটিদত পেবী ক্রনমক িাং িাম, পেবী ও জমাবাইল িাম্বার কনমটিদত পেবী ক্রনমক িাং িাম, পেবী ও জমাবাইল িাম্বার কনমটিদত পেবী 

01 জিাব অাংশাপ্রু মাম বা, জমম্বার, ০৪িাং ওয়ার্ ব, 

বুনড়িাট ইউ,নপ 

আহবায়ক 01 জিাব জমা: বাবুল সে বার, জমম্বার, ০৫িাং ওয়ার্ ব, 

বুনড়িাট ইউ,নপ 

আহবায়ক 01 জিাব জমা: সনিউল ইসলাম, জমম্বার, ০৬িাং ওয়ার্ ব, 

বুনড়িাট ইউ,নপ, 

আহবায়ক 

02 জিাব কাজাইপ্রু মারমা 

জহর্ম্যাি 

সেস্য 02 জিাব অনতম জেওয়াি 

জহর্ম্যাি 

সেস্য 02 জিাব অনমত জেওয়াি 

জহর্ম্যাি 

সেস্য 

03 জিাব জমা: সাদজদুল আলম, প্রধাি নশক্ষক, 

জগালসাছনড় স:প্রা: নবদ্যালয়, ০১৮৫২০৫৩৩১৩ 

সেস্য 03 জিাব প্রিব জজযানত চাকমা, প্রধাি নশক্ষক, বটনবল 

স: প্রা: নবদ্যালয়, ০১৫৫৩১১২৭৮৩ 

সেস্য 03 জিাব নমন্টু কুমার জে, প্রধাি নশক্ষক, িািাক্রুম স: 

প্রা: নবদ্যালয়, ০১৮১৮১৭৩৫৩৪ 

সেস্য 

04 জিাব জমা: বাবুল নময়া 

নহল নভনর্নপ সেস্য, ০১৫৮৫৪৯০৭১৭ 

সেস্য 04 জিাব জমা: নুর িবী 

নহল নভনর্নপ সেস্য, ০১৮৮১৭২২৩৫১ 

সেস্য 04 জিাব জমা: নবশ্বাস 

নহল নভনর্নপ সেস্য, ০১৮৬৮৯৪২৭৬২ 

সেস্য 

05 জিাব রুনপল চাকমা 

গ্রাম পুনলশ, ০১৬৪০৬২৭৪৫০ 

সেস্য 05 জিাব তুদরশ চাকমা 

গ্রাম পুনলশ, ০১৮২৭১৬৬২৫২ 

সেস্য 05 জিাব সুনপ্রয় চাকমা 

গ্রাম পুনলশ, ০১৮২৪২৩৯৩১৬ 

সেস্য 

06 জিাব সুভাি চাকমা 

আনশকা, জভানিয়ার গ্রুপ,  ০১৮৭০২৬৭৪২২ 

সেস্য 06 জিাব জমা: সদলমাি 

আনশকা, জভানিয়ার গ্রুপ, ০১৬৩৫৩৭৪৮৮ 

সেস্য 06 জিাব নিপি চাকমা 

আনশকা, জভানিয়ার গ্রুপ, ০১৮৩৪২৫৪১৭১ 

সেস্য 

07 জিাব সুশাি চাকমা, ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা 

কনমটির সেস্য, 

সেস্য 07 জিাব চন্দ্র জসি চাকমা, ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা 

কনমটির সেস্য, 

সেস্য 07 জিাব নবদ্যা সাগর চাকমা, ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ 

ব্যবস্থাপিা কনমটির সেস্য,  

সেস্য 

08 জিাব জর্ৌবি চাকমা, ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা 

কনমটির সেস্য, 

সেস্য 08 জিাব কালা মনি চাকমা,  ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা 

কনমটির সেস্য, 

সেস্য 08 জিাব মনিন্দ্র চাকমা,  ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা 

কনমটির সেস্য, 

সেস্য 

09 জিাব এিটি চাকমা 

সদচতি িাগনরক 

সেস্য 09 জিাব রাম নকদশার চাকমা 

সদচতি িাগনরক 

সেস্য 09 জিাব মাংগল জমাহি চাকমা 

সদচতি িাগনরক 

সেস্য 

10 জিাব সমর জজযানত চাকমা, নভ,এি,এ, উপদজলা 

প্রাণী সম্পে অনিস, ০১৫৫৩৭৯০৪৩২ 

সেস্য 10 জিাব রাাংচাই মাম বা. র্াটাএনি অপাদরটর 

উপদজলা নিব বাচি অনিস 

সেস্য 10 জিাব প্রাইলাপ্রু মাম বা, অনিস সহায়ক, উপদজলা 

নিব বাচি অনিস, 

সেস্য 

 

কনমটির কার্ বপনরনধ :   

 

০১। দুদর্ বাগকালীি উদ্ধার কার্ বক্রম নিনবঢ়ভাদব মনিটনরাং করদত হদব। 

০২। দুদর্ বাগকালীি আহতদের জরুনর নচনকৎসার জন্য হাসপাতাদল জপ্ররণ করদত হদব। 

০৩। দুদর্ বাগকালীি ক্ষয়ক্ষনত ও হতাহত সম্পদকব উপদজলা নিব বাহী অনিসার-জক তথ্য জপ্ররণ করদত হদব। 

স্বাাঃ/- 

( জমা: মাসউে পারদভজ মজুমোর ) 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

িানিয়ারচর 

রাঙ্গামাটি পাব বতয জজলা। 



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর কার্ বালয় 

িানিয়ারচর, রাঙ্গামাটি পাব বতয জজলা। 

 

Emarengercy Response Team (ERT) 

 

োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবার িাম ও পেবী ও জমাবাইল িাম্বার োনয়ত্বপ্রাপ্ত নবকল্প কম বকতবার িাম ও পেবী ও জমাবাইল িাম্বার 

জিাব নেলীপ কুমার নবশ্বাস, উপদজলা মৎস্য কম বকতবা (অ:ো:), ০১৮৩৮৪৯৩৭৬১ নরনি চাকমা, উপদজলা মনহলা নবিয়ক কম বকতবা, ০১৫৫৬৫৪১২১৩ 

বুনড়িাট ইউনিয়ি, ওয়ার্ ব িাং-০৭ বুনড়িাট ইউনিয়ি, ওয়ার্ ব িাং-০৮ বুনড়িাট ইউনিয়ি, ওয়ার্ ব িাং-০৯ 

ক্রনমক িাং িাম, পেবী ও জমাবাইল িাম্বার কনমটিদত পেবী ক্রনমক িাং িাম, পেবী ও জমাবাইল িাম্বার কনমটিদত পেবী ক্রনমক িাং িাম, পেবী ও জমাবাইল িাম্বার কনমটিদত পেবী 

01 জিাব ইিটি চাকমা, জমম্বার, ০৭িাং ওয়ার্ ব, 

বুনড়িাট ইউ,নপ, ০১৫৮৫৪৯০৪৯৬ 

আহবায়ক 01 জিাব বীর চন্দ্র চাকমা, জমম্বার, ০৮িাং ওয়ার্ ব, 

বুনড়িাট ইউ,নপ, ০১৮৭৮২২৩৯৭৯ 

আহবায়ক 01 জিাব রঞ্জি নবকাশ চাকমা, জমম্বার, ০৯িাং ওয়ার্ ব, 

বুনড়িাট ইউ,নপ, ০১৮২০৩৬০৯৭৭ 

আহবায়ক 

02 জিাব ধিগুদলা চাকমা 

কাব বারী 

সেস্য 02 জিাব ফুল রঞ্জি চাকমা 

কাব বারী 

সেস্য 02 জিাব অনিল বরণ চাকমা 

কাব বারী 

সেস্য 

03 জিাব অরুি নবকাশ চাকমা, প্রধাি নশক্ষক, রামহনর 

পাড়া স:প্রা: নবদ্যালয়, ০১৮১৮১৬৯২১৫ 

সেস্য 03 জিাব পয়শ্রী খীসা, প্রধাি নশক্ষক, তরণী কাব বারী পাড়া 

স:প্রা: নবদ্যালয়,  ০১৮২০৩৬৫০৬৬ 

সেস্য 03 জিাব চায়িা চাকমা, প্রধাি নশক্ষক,হাতীমারা 

স:প্রা: নবদ্যালয়, ০১৫৫৬৭০১৫৫১ 

সেস্য 

04 জিাব জমা: ইউসুি নময়া,  

নহল নভনর্নপ সেস্য, ০১৬৪০৬২৭৩৬৩ 

সেস্য 04 জিাব জমা: শনহদুল ইসলাম 

নহল নভনর্নপ সেস্য, ০১৮৮১৭৩১৪৭৬ 

সেস্য 04 জিাব জমা: নমজানুর রহমাি 

নহল নভনর্নপ সেস্য, ০১৮৬৯৫৫৬৩৩৯ 

সেস্য 

05 জিাব প্রণয় চাকমা 

গ্রাম পুনলশ, ০১৫৫৪৯৯৩০৬৮ 

সেস্য 05 জিাব সনব রঞ্জি চাকমা 

গ্রাম পুনলশ, ০১৮৩৯৭৬২৭ 

সেস্য 05 জিাব বাবুল কানি জেওয়াি 

গ্রাম পুনলশ,  ০১৮৩৭৪৭৮০৯৪ 

সেস্য 

06 জিাব রুপি চাকমা 

আনশকা, জভানিয়ার গ্রুপ,  ০১৮৩৭৩০১৮৪৯ 

সেস্য 06 জিাব রতি চাকমা 

আনশকা, জভানিয়ার গ্রুপ, ০১৮৮১১৩২৩২১ 

সেস্য 06 জিাব টুলু চাকমা 

আনশকা, জভানিয়ার গ্রুপ, ০১৬৩৩৭২৮২৯৪ 

সেস্য 

07 জিাব ধিগুদলা চাকমা, ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা 

কনমটির সেস্য, 

সেস্য 07 জিাব ফুল রঞ্জি  চাকমা, ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা 

কনমটির সেস্য, 

সেস্য 07 জিাব বন্দিা চাকমা, ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা 

কনমটির সেস্য, 

সেস্য 

08 জিাব হীরব চাকমা, ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা 

কনমটির সেস্য, 

সেস্য 08 জিাব নপ্রয় রঞ্জি চাকমা, ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা 

কনমটির সেস্য,    

সেস্য 08 জিাব জকানহি চাকমা, ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা 

কনমটির সেস্য,    

সেস্য 

09 জিাব জসািা মনি চাকমা 

সদচতি িাগনরক 

সেস্য 09 জিাব নকরি নবকাশ চাকমা 

সদচতি িাগনরক 

সেস্য 09 জিাব েয়াল কানি চাকমা 

সদচতি িাগনরক 

সেস্য 

10 জিাব রনবি চন্দ্র চাকমা, সহ:স্বাস্থয পনরেশ বক, 

উপদজলা স্থাস্থয ওপ:প: অনিস, ০১৮১৮১৮০২৪৮ 

সেস্য 10 জিাব শানি কুমার নিপুরা, সহ:স্বাস্থয পনরেশ বক, 

উপদজলা স্থাস্থয ওপ:প: অনিস, ০১৫৫৩৬২৮১১৪ 

সেস্য 10 জিাব জ্ঞাি জজযানত চাকমা, সহ:স্বাস্থয পনরেশ বক, 

উপদজলা স্থাস্থয ওপ:প: অনিস, ০১৫৫৩৫৯৮১৫০ 

সেস্য 

 

কনমটির কার্ বপনরনধ :   

 

০১। দুদর্ বাগকালীি উদ্ধার কার্ বক্রম নিনবঢ়ভাদব মনিটনরাং করদত হদব। 

০২। দুদর্ বাগকালীি আহতদের জরুনর নচনকৎসার জন্য হাসপাতাদল জপ্ররণ করদত হদব। 

০৩। দুদর্ বাগকালীি ক্ষয়ক্ষনত ও হতাহত সম্পদকব উপদজলা নিব বাহী অনিসার-জক তথ্য জপ্ররণ করদত হদব। 

স্বাাঃ/- 

( জমা: মাসউে পারদভজ মজুমোর ) 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

িানিয়ারচর 

রাঙ্গামাটি পাব বতয জজলা। 



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর কার্ বালয় 

িানিয়ারচর, রাঙ্গামাটি পাব বতয জজলা। 

 

Emarengercy Response Team (ERT) 

 

োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবার িাম ও পেবী ও জমাবাইল িাম্বার োনয়ত্বপ্রাপ্ত নবকল্প কম বকতবার িাম ও পেবী ও জমাবাইল িাম্বার 

জিাব কযাচাথুই মারমা, উপ-খাদ্য পনরেশ বক, ০১৮২০৭১৬৩৪৮ জিাব নরয়া চাকমা, উপদজলা পনরবার পনরকল্পিা কম বকতবা, (ভারপ্রাপ্ত), ০১৮২২৮৯১৬৮৭ 

সাদবক্ষযাং ইউনিয়ি, ওয়ার্ ব িাং-০১ সাদবক্ষযাং ইউনিয়ি, ওয়ার্ ব িাং-০২ সাদবক্ষযাং ইউনিয়ি, ওয়ার্ ব িাং-০৩ 

ক্রনমক িাং িাম, পেবী ও জমাবাইল িাম্বার কনমটিদত পেবী ক্রনমক িাং িাম, পেবী ও জমাবাইল িাম্বার কনমটিদত পেবী ক্রনমক িাং িাম, পেবী ও জমাবাইল িাম্বার কনমটিদত পেবী 

01 জিাব রতি দ্বীপ চাকমা ,জমম্বার, ০১িাং ওয়ার্ ব, 

সাদবক্ষযাং  ইউ,নপ, ০১৮৬৭৩০৮৫৫৪ 

আহবায়ক 01 জিাব নরদপি চাকমা, জমম্বার, ০২িাং ওয়ার্ ব, 

সাদবক্ষযাং ইউ,নপ, ০১৮৫৫৮৫৭৪২০ 

আহবায়ক 01 জিাব জীবি আদলা চাকমা, জমম্বার, ০৩িাং ওয়ার্ ব, 

সাদবক্ষযাং ইউ,নপ, ০১৮৩৯৯৮১৩৮৬ 

আহবায়ক 

02 জিাব মনি কাব বারী 

কাব বারী,  

সেস্য 02 জিাব সুশানি তালুকোর 

কাব বারী, ০১৮৫৫৮৬৩৯৩৯ 

সেস্য 02 জিাব সুমুধুর চাকমা 

জহর্ম্যাি, ০১৮৬৩২৩২৮৪৩ 

সেস্য 

03 জিাব ইন্দ্র জজযানত খীসা, প্রধাি নশক্ষক, 

বাকছনড়মুখ স:প্রা: নবদ্যালয়, ০১৮৬৫২৩৫৬১২ 

সেস্য 03 জিাব নশখা চাকমা, প্রধাি নশক্ষক, জবতছনড়মুখ 

স:প্রা: নবদ্যালয়, ০১৮২০৩৫৫৩২২ 

সেস্য 03 জিাব সমর নবজয় চাকমা, প্রধাি নশক্ষক, আকবরী 

গ্রাম স:প্রা: নবদ্যালয়,  ০১৫৫৩৭৫০১২৪ 

সেস্য 

04 জিাব জমা: হানিি 

নহল নভনর্নপ সেস্য, ০১৮২৮৮১৬৩৪ 

সেস্য 04 জিাব জমা: জাির 

নহল নভনর্নপ সেস্য,  ০১৮৪৮০৮৮৩৭৭ 

সেস্য 04 জিাব জমা: মনির 

নহল নভনর্নপ সেস্য,  ০১৮২৬৬৪৭৪৬ 

সেস্য 

05 জিাব উেয়ি চাকমা 

গ্রাম পুনলশ,  ০১৮২৫১৫২০৭৫ 

সেস্য 05 জিাব জদলি চাকমা 

গ্রাম পুনলশ,  ০১৮২০৩৪৮৯১৩ 

সেস্য 05 জিাব নরপি চাকমা 

গ্রাম পুনলশ 

সেস্য 

06 জিাব তপি চাকমা 

আনশকা, জভানিয়ার গ্রুপ,  ০১৮২০৭০৪৪৮৭ 

সেস্য 06 জিাব সচতন্য চাকমা 

আনশকা, জভানিয়ার গ্রুপ,  ০১৮২৭১৮৫২৭৬ 

সেস্য 06 জিাব নিপি নবকাশ তালুকোর 

আনশকা, জভানিয়ার গ্রুপ,  ০১৮৩৬৬০৮২২৪ 

সেস্য 

07 জিাব ফুজু লাল চাকমা 

ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা কনমটির সেস্ 

সেস্য 07 জিাব পনরমল চাকমা 

ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা কনমটির সেস্য 

সেস্য 07 জিাব মািদবন্দ্র চাকমা 

ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা কনমটির সেস্য 

সেস্য 

08 জিাব নজিা চাকমা, ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা 

কনমটির সেস্য,    

সেস্য 08 জিাব রীনত চাকমা,  ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা 

কনমটির সেস্য,    

সেস্য 08 জিাব জহমি চাকমা, ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা 

কনমটির সেস্য,    

সেস্য 

09 জিাব করুিা শীি খীসা 

সদচতি িাগনরক,  

সেস্য 09 জিাব জজযানত নবকাশ চাকমা 

সদচতি িাগনরক,  

সেস্য 09 জিাব নচনজমনি চাকমা 

সদচতি িাগনরক,  

সেস্য 

10 জিাব সািিা চাকমা, সহ:স্বাস্থয পনরেশ বক, 

উপদজলা স্থাস্থয ওপ:প: অনিস,০১৫৫৪৩০৮৪৭৩ 

সেস্য 10 জিাব সুগত, সহ:স্বাস্থয পনরেশ বক, উপদজলা স্থাস্থয 

ওপ:প: অনিস, ০১৮২০৩৪৭৬০১ 

সেস্য 10 জিাব জ্ঞাি চাকমা, সহ:স্বাস্থয পনরেশ বক, উপদজলা 

স্থাস্থ্র্ ওপ:প: অনিস, ০১৫৫৬৫২৯৪৯০ 

সেস্য 

 

কনমটির কার্ বপনরনধ :   

 

০১। দুদর্ বাগকালীি উদ্ধার কার্ বক্রম নিনবঢ়ভাদব মনিটনরাং করদত হদব। 

০২। দুদর্ বাগকালীি আহতদের জরুনর নচনকৎসার জন্য হাসপাতাদল জপ্ররণ করদত হদব। 

০৩। দুদর্ বাগকালীি ক্ষয়ক্ষনত ও হতাহত সম্পদকব উপদজলা নিব বাহী অনিসার-জক তথ্য জপ্ররণ করদত হদব। 

স্বাাঃ/- 

( জমা: মাসউে পারদভজ মজুমোর ) 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

িানিয়ারচর 

রাঙ্গামাটি পাব বতয জজলা। 



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর কার্ বালয় 

িানিয়ারচর, রাঙ্গামাটি পাব বতয জজলা। 

 

Emarengercy Response Team (ERT) 

 

োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবার িাম ও পেবী ও জমাবাইল িাম্বার োনয়ত্বপ্রাপ্ত নবকল্প কম বকতবার িাম ও পেবী ও জমাবাইল িাম্বার 

জিাব অনজত কুমার চাকমা, উপদজলা আিসার নভনর্নপ কম বকতবা জিাব জমা: আনজজুল হক, জক্রনর্ট সুপার ভাইজার, উপদজলা যুব উন্নয়ি অনিস,  

সাদবক্ষযাং ইউনিয়ি, ওয়ার্ ব িাং-০৪ সাদবক্ষযাং ইউনিয়ি, ওয়ার্ ব িাং-০৫ সাদবক্ষযাং ইউনিয়ি, ওয়ার্ ব িাং-০৬ 

ক্রনমক িাং িাম, পেবী ও জমাবাইল িাম্বার কনমটিদত পেবী ক্রনমক িাং িাম, পেবী ও জমাবাইল িাম্বার কনমটিদত পেবী ক্রনমক িাং িাম, পেবী ও জমাবাইল িাম্বার কনমটিদত পেবী 

01 জিাব নশনশরময় চাকমা, জমম্বার, ০৪িাং ওয়ার্ ব, 

সাদবক্ষযাং ইউ,নপ, ০১৮৪৫৩২৩৮৮৭ 

আহবায়ক 01 জিাব নচরিজীব চাকমা, জমম্বার, ০৫িাং ওয়ার্ ব, 

সাদবক্ষযাং ইউ,নপ, ০১৮৬৫৪১১৫২৪ 

আহবায়ক 01 জিাব বৃি জকতু চাকমা, জমম্বার, ০৬িাং ওয়ার্ ব, 

সাদবক্ষযাং ইউ,নপ, ০১৮৩০৩৬৩০৯৫ 

আহবায়ক 

02 জিাব উেয় নকরণ চাকমা 

কাব বারী 

সেস্য 02 জিাব রজিী কাি চাকমা 

কাব বারী 

সেস্য 02 জিাব পূণ ব চন্দ্র চাকমা 

জহর্ম্যাি 

সেস্য 

03 জিাব নরখা খীসা,  প্রধাি নশক্ষক, সাদবক্ষযাং 

করল্াছনড় স:প্রা: নবদ্যালয়, ০১৮২৯৫০৮২৯৫ 

সেস্য 03 জিাব অরুি নবকাশ চাকমা,  প্রধাি নশক্ষক (ভা:), 

মরাদচঙ্গী মুখ স:প্রা: নবদ্যালয়,  ০১৮৩৭৮৪৬৪৩৮ 

সেস্য 03 জিাব নিজীবি চাকমা,  প্রধাি নশক্ষক, এগারাল্াছড়া 

স: প্রা: নবদ্যালয়,  ০১৮৬০০৯৭৫০৪ 

সেস্য 

04 জিাব ছনগর 

নহল নভনর্নপ সেস্য,  ০১৬৩৭০৮৩৬২৯ 

সেস্য 04 জিাব আকরাম 

নহল নভনর্নপ সেস্য,  ০১৮২০৩৫৮৫৫৪ 

সেস্য 04 জিাব জমাতাদলব 

নহল নভনর্নপ সেস্য,  ০১৮৭৪৪৫৮৬২৯ 

সেস্য 

05 জিাব নরপি চাকমা 

গ্রাম পুনলশ 

সেস্য 05 জিাব কুবলয় চাকমা 

গ্রাম পুনলশ,  ০১৮৫৯৩৫৭৪৭৭ 

সেস্য 05 জিাব কুবলয় চাকমা 

গ্রাম পুনলশ, ০১৮৫৯৩৫৭৪৭৭ 

সেস্য 

06 জিাব নরপি চাকমা 

আনশকা, জভানিয়ার গ্রুপ,  ০১৬৩৯০৪৭৪২২ 

সেস্য 06 জিাব এল্টি চাকমা 

আনশকা, জভানিয়ার গ্রুপ, ০১৮৩৫০৩৬৯৩৯ 

সেস্য 06 জিাব নিদকল চাকমা 

আনশকা, জভানিয়ার গ্রুপ, ০১৮২৮৮২৫২৩১ 

সেস্য 

07 জিাব সাগর ভাসা চাকমা, ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ 

ব্যবস্থাপিা কনমটির সেস্য 

সেস্য 07 জিাব জয় পূণ ব চাকমা, ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা 

কনমটির সেস্য, 

সেস্য 07 জিাব কণ ব জজযানজ চাকমা, ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ 

ব্যবস্থাপিা কনমটির সেস্য 

সেস্য 

08 জিাব আদলামনত চাকমা, ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা 

কনমটির সেস্য, 

সেস্য 08 জিাব িয়ি জীবি চাকমা, ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ 

ব্যবস্থাপিা কনমটির সেস্য,    

সেস্য 08 জিাব সুরভী চাকমা, ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা 

কনমটির সেস্য,    

সেস্য 

09 জিাব নবমদলন্দু চাকমা 

সদচতি িাগনরক 

সেস্য 09 জিাব টয়দটা চাকমা 

সদচতি িাগনরক 

সেস্য 09 জিাব নমলি জজযানত চাকমা 

সদচতি িাগনরক 

সেস্য 

10 জিাব নজপসী চাকমা, সহ:স্বাস্থয পনরেশ বক, 

উপদজলা স্থাস্থয ওপ:প: অনিস, ০১৫৫৬৫৩৩৮৩ 

সেস্য 10 জিাব ইনতকা চাকমা , সহ:স্বাস্থয পনরেশ বক, 

উপদজলা স্থাস্থয ওপ:প: অনিস, ০১৫৫৩৭৯০৫৩২ 

সেস্য 10 জিাব জীপি চাকমা, সহ:স্বাস্থয পনরেশ বক, 

উপদজলা স্থাস্থয ওপ:প: অনিস, ০১৮২০৩২২৪৫৬ 

সেস্য 

 

কনমটির কার্ বপনরনধ :   

 

০১। দুদর্ বাগকালীি উদ্ধার কার্ বক্রম নিনবঢ়ভাদব মনিটনরাং করদত হদব। 

০২। দুদর্ বাগকালীি আহতদের জরুনর নচনকৎসার জন্য হাসপাতাদল জপ্ররণ করদত হদব। 

০৩। দুদর্ বাগকালীি ক্ষয়ক্ষনত ও হতাহত সম্পদকব উপদজলা নিব বাহী অনিসার-জক তথ্য জপ্ররণ করদত হদব। 

স্বাাঃ/- 

( জমা: মাসউে পারদভজ মজুমোর ) 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

িানিয়ারচর 

রাঙ্গামাটি পাব বতয জজলা। 



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর কার্ বালয় 

িানিয়ারচর, রাঙ্গামাটি পাব বতয জজলা। 

 

Emarengercy Response Team (ERT) 

 

োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবার িাম ও পেবী ও জমাবাইল িাম্বার োনয়ত্বপ্রাপ্ত নবকল্প কম বকতবার িাম ও পেবী ও জমাবাইল িাম্বার 

জিাব জমা: এিামুল হক, উপদজলা পল্লী উন্নয়ি কম বকতবা, ০১৮১১২৭১৩০০ জিাব জজযানতময় চাকমা, পনরেশ বক, উপদজলা পল্লী উন্নয়ি অনিস, ০১৫৫৬৬০৫৯২৩ 

সাদবক্ষযাং ইউনিয়ি, ওয়ার্ ব িাং-০৭ সাদবক্ষযাং ইউনিয়ি, ওয়ার্ ব িাং-০৮ সাদবক্ষযাং ইউনিয়ি, ওয়ার্ ব িাং-০৯ 

ক্রনমক িাং িাম, পেবী ও জমাবাইল িাম্বার কনমটিদত পেবী ক্রনমক িাং িাম, পেবী ও জমাবাইল িাম্বার কনমটিদত পেবী ক্রনমক িাং িাম, পেবী ও জমাবাইল িাম্বার কনমটিদত পেবী 

01 জিাব তিময় চাকমা, জমম্বার, ০৭িাং ওয়ার্ ব 

সাদবক্ষযাং ইউ,নপ,  ০১৭১৯৩২৬২৭৬ 

আহবায়ক 01 জিাব উত্তম নপ্রয় চাকমা,  জমম্বার, ০৮িাং ওয়ার্ ব, 

সাদবক্ষযাং ইউ,নপ, ০১৮৩২১৯৬১২২ 

আহবায়ক 01 জিাব নরপি চাকমা,  জমম্বার, ০৯িাং ওয়ার্ ব, 

সাদবক্ষযাং ইউ,নপ, ০১৮২০৭৩১৪৩১ 

আহবায়ক 

02 জিাব করুিাময় তালুকোর 

কাব বারী 

সেস্য 02 জিাব করুিাময় তালুকোর 

জহর্ম্যাি 

সেস্য 02 জিাব অনসম চাকমা 

জহর্ম্যাি 

সেস্য 

03 জিাব পঞশীল খীসা, প্রধাি নশক্ষক, বাকছনড় স: 

প্রা: নবদ্যালয়, ০১৫৫৭৩২৭১০৫ 

সেস্য 03  জিাব সিজীব চাকমা, প্রধাি নশক্ষক, নসলুন্যা স: 

প্রা: নবদ্যালয়, ০১৮২১৯৬১৪৪১ 

সেস্য 03 জিাব সুিীল নবহারী জেওয়াি, প্রধাি নশক্ষক, 

জাহািতলী স: প্রা: নবদ্যালয়, ০১৮৬৪৭৫৭১৮৭ 

সেস্য 

04 জিাব জমাতাদলব 

নহল নভনর্নপ সেস্য, ০১৮৬৯১০৩২৯৩ 

সেস্য 04 জিাব নবল্লাল 

নহল নভনর্নপ সেস্য, ০১৮৭১৬৫৮৩৭৯ 

সেস্য 04 জিাব রমজাি 

নহল নভনর্নপ সেস্য, ০১৮৩২১২৮৮৮১ 

সেস্য 

05 জিাব শানি নবকাশ তালুকোর 

গ্রাম পুনলশ, ০১৮১৭০০৯৯৯০ 

সেস্য 05 জিাব শানি নবকাশ তালুকোর 

গ্রাম পুনলশ, ০১৮১৭০০৯৯৯০ 

সেস্য 05 জিাব অনিল জজযানত চাকমা 

গ্রাম পুনলশ, ০১৮২৮০৫৭৬০১ 

সেস্য 

06 জিাব সুদমধ চাকমা 

আনশকা, জভানিয়ার গ্রুপ,  ০১৮৭৯৩৪৫৭০৭ 

সেস্য 06 জিাব কযািি চাকমা 

আনশকা, জভানিয়ার গ্রুপ,  ০১৮২০৩০৯০৮৪ 

সেস্য 06 জিাব সঞ্চয় চাকমা 

আনশকা, জভানিয়ার গ্রুপ,  ০১৮৬৫২৩৪৭৫১ 

সেস্য 

07 জিাব কণ ব জজযানত চাকমা, ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ 

ব্যবস্থাপিা কনমটির সেস্য, 

সেস্য 07 জিাব িনসব চাকমা, ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা 

কনমটির সেস্য 

সেস্য 07 জিাব অরনবন্দু চাকমা,ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা 

কনমটির সেস্য, 

সেস্য 

08 জিাব নমলি জজযানত চাকমা, ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ 

ব্যবস্থাপিা কনমটির সেস্য, 

সেস্য 08 জিাব কনলি চাকমা, ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা 

কনমটির সেস্য,    

সেস্য 08 জিাব সুনবমল চাকমা, ওয়ার্ ব দুদর্ বাগ ব্যবস্থাপিা 

কনমটির সেস্য,    

সেস্য 

09 জিাব বাবুল্া চাকমা 

সদচতি িাগনরক 

সেস্য 09 জিাব জগাপাল কানি চাকমা 

সদচতি িাগনরক 

সেস্য 09 জিাব জেব চাকমা 

সদচতি িাগনরক 

সেস্য 

10 জিাব র্বনিকা চাকমা, সহ:স্বাস্থয পনরেশ বক, 

উপদজলা স্থাস্থয ওপ:প: অনিস, ০১৫৫০৬০৮০৭৯ 

সেস্য 10 জিাব মনহমা চাকমা, সহ:স্বাস্থয পনরেশ বক, 

উপদজলা স্থাস্থয ওপ:প: অনিস, ০১৮৩৮৪৯১৫৯৯ 

সেস্য 10 জিাব মুনি জেওয়াি, সহ:স্বাস্থয পনরেশ বক, 

উপদজলা স্থাস্থয ওপ:প: অনিস,  ০১৮২৮৮৬৬৬০৫ 

সেস্য 

 

কনমটির কার্ বপনরনধ :   

 

০১। দুদর্ বাগকালীি উদ্ধার কার্ বক্রম নিনবঢ়ভাদব মনিটনরাং করদত হদব। 

০২। দুদর্ বাগকালীি আহতদের জরুনর নচনকৎসার জন্য হাসপাতাদল জপ্ররণ করদত হদব। 

০৩। দুদর্ বাগকালীি ক্ষয়ক্ষনত ও হতাহত সম্পদকব উপদজলা নিব বাহী অনিসার-জক তথ্য জপ্ররণ করদত হদব। 

স্বাাঃ/- 

( জমা: মাসউে পারদভজ মজুমোর ) 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

িানিয়ারচর 

রাঙ্গামাটি পাব বতয জজলা। 



 


