জেনারররর লাখা জেন্টিন ান্টভির
অন্টিদপ্তর উইং-তৃ তীয়, ওরয়স্ট ব্লে -3,
আর। জে পুরম ন্টনউ ন্টদন্টি -110066
নং 95350 / ে / ন্টিন্টিন্টেন্টএ / নীন্টত
এইিন্টেউ াউথ েমান্ড (এএ) এইিন্টেউ জন্ট্রা েমান্ড
(এএ)
এইি.ন্টেউ. উির েমান্ড (এএ)
এইিন্টেউ াউথ ওরয়স্টানি েমান্ড (এএ) এয়ার মুখযমন্ত্রী
(অযাক্ট)
মুখয উপরদষ্টা অীম রাইরে
এইিন্টেউ ন্টিন্টেআরআর (ে) ইন্টিরেরর্ি ংেং
নূযনতম ন্টিে (আন্টম)ি জোয়ার্িার মাস্টার

এইিন্টেউ ইস্টানি েমান্ড (এএ)
এইিন্টেউ ওরয়স্টানি েমান্ড (এএ)
এইিন্টেউ এ আর টি টি আর আর ন্ট (ে)
জনভা এইিন্টেউ (ন্টপন্টিন্টপএ)
এইিন্টেউ এএেন্ট, এইিন্টেউ আইন্টিএ, এইিন্টেউএ
এএনন্ট
এইিন্টেউ জোস্ট গািি (এন্টি)
জে এ ন্টব

লিলি: লিফপফেন্ট ক্যালন্টন স্মার্ট ক্ািট (শুধুমাত্র লিক্
1. ২6 জরেম্বর ২01২ তান্টররখর ন্টএ ন্টিটি ন্টিঠি নং 95২86 / প্রশ্ন / এ ন্টে / ন্টিন্টিন্টেএ পডুন।
2. পন্টররবাগুন্টর েরুরীতার োররে, ন্টনভি রলী েযান্টিন স্মার্ি োিিগুন্ট (মুদ্রা শুিুমাত্র) আরে
লস্ত্র বান্টনী েমীরদর (পন্টররবা এবং অবরপ্রাপ্ত) শুিুমাত্র ন্টনভি রলীরদর েনয অনুরমান্টদত প্রন্টতন্টিয়া েরয়েটি
ুন্টবিারভাগীরদর দ্বারা পন্টররবন্টলত েযান্টিন স্মার্ি োরিির পন্টররবল জরারির মািযরম গৃীত রয়রে। ন্টনম্নন্টন্টখত ন্টবয় পুনবিযক্ত
য়: (ে) ন্টনভি ররযাগয োিি শুিুমাত্র প্ররয়ােন ন্টভন্টিরত প্ররয়াগ েরা জযরত পারর। উপরন্তু,
ন্টনভি রলী েযান্টিন োিিগুন্ট পন্টরিয় পত্র ন্টারব বযবার েরা রব না। ন্টনভি রলী োিিগুন্ট শুিুমাত্র ইউন্টনর্ িাান
েযান্টিরন প্ররবরলর েনয বযবার েরা রব।
(খ) লস্ত্র বান্টনীর দযরদর (পন্টরতযাগ এবং অবরপ্রাপ্ত) অবদারনর েনয জেবমাত্র
ন্টনভি রলী েযান্টিন স্মার্ি োরিির েনয এনর্াইরর্ েরা য় (শুিুমাত্র মুন্টদ জদাোন): (i) লস্ত্র বান্টনীর অন্টভভাবেগরের ন্টপতা (পন্টরিযিা ও অবরপ্রাপ্ত) (শুিুমাত্র যন্টদ
ন্টনভি ররযাগয জরেিি অনুযায়ী, ন্টনভি রলী)।
(২) েনযা। 25 বের বয় পযিন্ত বা ন্টববান্টত ওয়া পযিন্ত
(জযর্াই আরগ). অন্টববান্টত / ন্টবিবা / তাােপ্রাপ্তা জমরয়রদর যন্টদ বয় ন্টনভি র না েরর তরব ন্টনভি রলীও য় আন্টিোন্টরে
জরেরিির মািযরম জযাগযতা যািাই েরা রব।
(গ) পুত্র। ২5 বের বয় পযিন্ত অথবা িােন্টর পাবার আরগ (জযর্া য়
তার আরগ)। আন্টিোন্টরে জরেরিির মািযরম জযাগযতা যািাই েরা রব।
3. জেবমাত্র দুই ন্টনভি রলী মুন্টদ োরিির েনয এেটি ুন্টবিারভাগী েনয এনর্াইরর্ েরা য়। এর দান্টয়ত্ব
প্রারন্টিে তথয প্রাথন্টমে িারা োিি িারে রে ন্টমথযা। ইউআরন্ট / স্থানীয় ামন্টরে েতৃি পক্ষ (এএমএ) ন্টনভি রলী েযান্টিন
স্মার্ি োরিির জিে-আরপর তযতা / জযাগযতা বন েররব।

4.উপরন্তু, ন্টলশুরদর উপর ন্টনভি রলী মুন্টদখানা েযান্টিন স্মার্ি োরিির এনর্াইরর্রমি নীরির 10 বেররর নীরির তাত্ক্ক্ষন্টেে
প্রভাব রে দূর েরা রয়রে।
5 এই ন্টিঠিটি েমারন্ডর অিীরন মস্ত ইউআরন্টগুন্টরত প্রিান্টরত রত পারর।
6. ন্টবয় উপর পূবিবতী নীন্টত / পরামলিদাতারা এইভারব দ্বারা স্থানান্তন্টরত য়।

