
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
বাংলােদশ আনসার ও াম  িতর া বািহনী 

িসেলট র , িসেলট 
ansarvdp.sylhetdiv.gov.bd 

ারক নং-৪৪.০৩.৬০৯১.০০১.১০.০০৪.২০- ৮৬                 তািরখ: ২৪ জা য়ারী ২০২১ ি . 
 

অিফস আেদশ 
আনসার ও াম িতর া বািহনী, িসেলট র  ও রে র আওতাধীন জলা ও উপেজলাসমূেহর ৪৫িট জাতীয় তথ  
বাতায়েনর (এনিপএফ)  অন সর অব া পিরলি ত হওয়ায় এ র  তথ  বাতায়ন সমূেহর উ িত সাধেনর জ  ‘বাংলােদশ 
আনসার ও াম িতর া বািহনী, িসেলট রে র আওতাধীন ইউিনট সমূেহর তথ বাতায়ন উ য়ন ও হালনাগাদকরণ 
ইউিনট িভি ক এনিপএফ  িটম গঠন ও তার কমেকৗশল িনধারন িবষয়ক  সভা র  কমা ডােরর সভাপিতে  আগামী 
২৮/০১/২০২১ ি . তািরখ বহৃ িতবার সকাল ১০.০০ ঘিটকার সময় Virtual Conference System (VCS) এর মাধ েম 

অ ি ত হেব। 
 

Virtual Conference System (VCS) -এ সংযু  হওয়ার তথ : 

Zoom Meeting ID : 346 273 3855 

Password  : 1030  
 

সভায় অংশ হণকারী: 
 ১। সকল ইউিনট কমা ডার, সহকারী জলা কমা ডা ট/সহকারী পিরচালক, সােকল অ াডজুটা ট এবং ইউএিভিডও এবং 

েয়াজন অ যায়ী অ া  াফ। 
  
সভার আেলাচ  সূিচ: 

 ১. ৪৫িট জাতীয় তথ  বাতায়েনর বতমান অব া পযেব ণ (সংেযাজনী-‘ক’) 

 ২. জাতীয় তথ  বাতায়েনর উ য়ন ও হালনাগাদকরেণর স াব  কমেকৗশল পযােলাচনা ও িনধারণ 
 ৩. এিপএ এবং এনআইএস কম পিরক না বা বায়ন অ গিত পযেব ণ ও পযােলাচনা। 
 ৪. িবিবধ 
 
এমতাব ায়, Virtual Conference System (VCS) এর মাধ েম মূল সভার ১৫ িমিনট পূেব   অব ান হেত উ  

সভায় সংযু  হওয়ার জ  অ েরাধ করা হেলা।   ইউিনট ধানগণ তাঁর এনিপএফ টকিনক াল িটেমর সকল সদ েদর 

অংশ হণ িনি ত করেবন। 

 
 

মাঃ রিফ ল ইসলাম 
র  কমা ডার 

E-mail: rcsylhet@ansarvdp.gov.bd 

সল: ০১৭৩০০৩৮০৫৬ 
িবরতণ: (অবগিত ও কাযােথ) 

১। পিরচালক/অিধনায়ক 
 ২ আনসার ব াটািলয়ন, কালাপুর, ীম , মৗলভীবাজার 

২। জলা কমা ডা ট    
 আনসার ও াম িতর া বািহনী, িসেলট/ নামগ /েমৗলভীবাজার/হিবগ  

৩। সােকল অ াডজুট া ট(েফাকাল পেয় ট), আনসার ও াম িতর া বািহনী, িসেলট র , িসেলট 



অ িলিপ: (সদয় অবগিতর জ ) 

১. মহাপিরচালক মেহাদেয়র সিচবালয় 

 আনসার ও াম িতর া বািহনী সদর দ র, িখলগাঁও, ঢাকা। 

২। অিতির  মহাপিরচালক 
 বাংলােদশ আনসার ও াম িতর া বািহনী, সদর দ র, িখলগাঁও, ঢাকা 

৩। উপ-মহাপিরচালক ( শাসন/অপােরশন/ িশ ণ) 
বাংলােদশ আনসার ও াম িতর া বািহনী, সদর দ র, িখলগাঁও, ঢাকা 
 

৪। উপ-পিরচালক(আইিসিট) 
 বাংলােদশ আনসার ও াম িতর া বািহনী, সদর দ র, িখলগাঁও, ঢাকা 
 
৫। অিফস কিপ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      সংেযাজনী- ‘ক’ 
 

Sl Portal URLs Stakeholders 
1 http://ansarvdp.sylhetdiv.gov.bd AV Sylhet Range 
2 http://ansarvdp.sylhet.gov.bd Sylhet Disrict 
3 http://ansarvdp.balaganj.sylhet.gov.bd/ Sylhet Disrict 
4 http:// ansarvdp.beanibazar.sylhet.gov.bd/ Sylhet Disrict 
5 http:// ansarvdp.bishwanath.sylhet.gov.bd/ Sylhet Disrict 
6 http:// ansarvdp.companiganj.sylhet.gov.bd/ Sylhet Disrict 
7 http:// ansarvdp.fenchuganj.sylhet.gov.bd/ Sylhet Disrict 
8 http:// ansarvdp.golapganj.sylhet.gov.bd/ Sylhet Disrict 
9 http:// ansarvdp.gowainghat.sylhet.gov.bd/ Sylhet Disrict 

10 http:// ansarvdp.jaintiapur.sylhet.gov.bd/ Sylhet Disrict 
11 http:// ansarvdp.kanaighat.sylhet.gov.bd/ Sylhet Disrict 
12 http:// ansarvdp.sylhetsadar.sylhet.gov.bd/ Sylhet Disrict 
13 http:// ansarvdp.zakiganj.sylhet.gov.bd/ Sylhet Disrict 
14 http:// ansarvdp.dakshinsurma.sylhet.gov.bd/ Sylhet Disrict 
15 http:// ansarvdp.osmaninagar.sylhet.gov.bd/ Sylhet Disrict 
16 http://ansarvdp.moulvibazar.gov.bd/ Moulvibzar District 
17 http:// ansarvdp.barlekha.moulvibazar.gov.bd/ Moulvibzar District 
18 http:// ansarvdp.kamolganj.moulvibazar.gov.bd/ Moulvibzar District 
19 http:// ansarvdp.kulaura.moulvibazar.gov.bd/ Moulvibzar District 
20 http:// ansarvdp.moulvibazarsadar.moulvibazar.gov.bd/ Moulvibzar District 
21 http:// ansarvdp.rajnagar.moulvibazar.gov.bd/ Moulvibzar District 
22 http:// ansarvdp.sreemangal.moulvibazar.gov.bd/ Moulvibzar District 
23 http:// ansarvdp.juri.moulvibazar.gov.bd/ Moulvibzar District 
24 http://ansarvdp.habiganj.gov.bd/ Habiganj District 
25 http:// ansarvdp.nabiganj.habiganj.gov.bd/ Habiganj District 
26 http:// ansarvdp.bahubal.habiganj.gov.bd/ Habiganj District 
27 http:// ansarvdp.ajmiriganj.habiganj.gov.bd/ Habiganj District 
28 http:// ansarvdp.baniachong.habiganj.gov.bd/ Habiganj District 
29 http:// ansarvdp.lakhai.habiganj.gov.bd/ Habiganj District 
30 http:// ansarvdp.chunarughat.habiganj.gov.bd/ Habiganj District 
31 http:// ansarvdp.habiganjsadar.habiganj.gov.bd/ Habiganj District 
32 http:// ansarvdp.madhabpur.habiganj.gov.bd/ Habiganj District 
33 http:// ansarvdp.shayestaganj.habiganj.gov.bd/ Habiganj District 
34 http://ansarvdp.sunamganj.gov.bd/ Sunamganj District 
35 http:// ansarvdp.sadar.sunamganj.gov.bd/ Sunamganj District 
36 http:// ansarvdp.southsunamganj.sunamganj.gov.bd/ Sunamganj District 
37 http:// ansarvdp.bishwambarpur.sunamganj.gov.bd/ Sunamganj District 
38 http:// ansarvdp.chhatak.sunamganj.gov.bd/ Sunamganj District 
39 http:// ansarvdp.jagannathpur.sunamganj.gov.bd/ Sunamganj District 
40 http:// ansarvdp.tahirpur.sunamganj.gov.bd/ Sunamganj District 
41 http:// ansarvdp.dharmapasha.sunamganj.gov.bd/ Sunamganj District 
42 http:// ansarvdp.jamalganj.sunamganj.gov.bd/ Sunamganj District 
43 http:// ansarvdp.shalla.sunamganj.gov.bd/ Sunamganj District 
44 http:// ansarvdp.derai.sunamganj.gov.bd/ Sunamganj District 
45 http:// ansarvdp.dowarabazar.sunamganj.gov.bd/ Sunamganj District 

 


