
D/Destop/C:\Users\User\Desktop\444.docxRelief  

 

 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা অধিেপ্তর 

দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ভবন 

৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২। 
www.ddm.gov.bd  

স্মারক নাং- ৫১.০১.০০০০.০১৫.২০.০৪৭.১৯.৪৪৪                                            তাধরখঃ ১২/০৪/২০২০ ধি. 

 

ধবষয়ঃ মালদ্বীদপ অবস্হানরত অধভবাসী বাাংলাদেশী কমীদের ককাধভড-১৯ এর পধরদপ্রধিদত উদ্ভতু মানদবতর পধরধস্হধত লাঘদব 

ত্রাণসামগ্রী কপ্ররণ। 

                     ও                     : ৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০০৯.১৮.১৬৭, তাধরখ: ১২/০৪/২০২০ ধি. 

      
 উপর্য যক্ত ধবষয় ও সূদত্রাস্থ স্মারদকর পধরদপ্রধিদত সরকার মালদ্বীদপ অবস্থানরত অধভবাসী বাাংলাদেশী কমীদের ককাধভড-

১৯ এর পধরদপ্রধিদত উদু্ভত মানদবতর পধরধস্থধত লাঘদব ধনদনাক্ত ত্রাণসামগ্রী কপ্ররদণর ধসদ্ধান্ত গ্রহণ কদরদেনঃ 

 
ক্রধমক নাং ত্রাণসামগ্রীর নাম ত্রাণসামগ্রীর পধরমাণ 

১। চাল ৪০ (চধিশ) কমঃ টন 

২। আলু ১০ (েশ) কমঃ টন 

৩। ধমধি আলু ১০ (েশ) কমঃ টন 

৪। ডাল (মশুর) ১০ (েশ) কমঃ টন 

৫। কেঁয়াজ ৫ (পাঁচ) কমঃ টন 

৬। ধডম ৫ (পাঁচ) কমঃ টন 

৭। সবধজ ৫ (পাঁচ) কমঃ টন 

 

২।                ও                 ১৪/০৩/২০২০ ধি.        ৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০০৯.১৮.১৩৮         

      ত্রাণ কা্ য (চাল) হদত বরাদ্দকৃত ৪০ (চধিশ) কমঃ টন চাল চলধত ২০১৯-২০২০ অর্ য বেদরর ১৪৯০১০১-

১২০০০১৯০৪-৩৭২২১০১-ত্রাণ কা্ য (চাল) মঞ্জুধর খাত হদত ধনব যাহ করা হদব। 

৩।                ও                 ১৪/০৩/২০২০ ধি.        ৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০০৯.১৮.১৩৮          

      ত্রাণ কা্ য (নগে)         অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী ক্রদয়র জন্য ২০,০০,০০০/- (      ) টাকা বরাদ্দ প্রোন করা 

হদলা। চলধত ২০১৯-২০২০ অর্ য বেদরর ১৪৯০১০১-১২০০০১৯২০-ধরধলফ অপাদরশন ধরহযাধবধলদটশন (অন্যান্য)-

৩৭২১১০১-ত্রাণ কা্ য (নগে) মঞ্জুধর খাত হদত উদতালন পূব যক অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করদবন এবাং অধতধরক্ত অর্ য খরচ 

হদল চাধহোর কপ্রধিদত পুন:ভরন করা হদব। 

৪। উপদর উকিধখত খাদ্যসামগ্রী োড়াও ধকছু জরুরী ঔষিপত্রসহ হযান্ড স্যাধনটাইজার ও মাস্ক প্রভৃধত অন্তর্ভ যক্ত করা ক্দত পাদর। 

এ বাবে ক্ পধরমাণ অদর্ যর প্রদয়াজন হদব তাঁর একটি চাধহোপত্র মহাপধরচালক, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা অধিেপ্তর ধনকট কপ্ররণ 

করদবন। 

৫। এমতাবস্থায়, ককাধভট-১৯ এর পধরদপ্রধিদত মালদ্বীদপ অবস্থানরত বাাংলাদেশী কমীদের উপর্য যক্তমদত ত্রাণসামগ্রী কজলা 

প্রশাসক, চট্টগ্রাম-এর মাধ্যদম ক্রয়পূব যক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালদয়র অনুদরাদি মালদ্বীদপ কপ্ররদণর ধনধমত কযাদেন কমায়াদেম 

কহাদসন কমাধন্ডাং অধফসার, কনভাল কটার ধডদপা, ধনউ মুধরাং, চট্টগ্রাম (কমাবাইল-০১৭৬৯৭২৪৩০০)-এর ধনকট হস্তান্তদরর 

প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য ধনদে যশক্রদম অনুদরাি করা হদলা। 

৬। এদত ্র্া্র্ কর্তযপদির অনুদমােন রদয়দে। 

 

   

 

 

 
             

  চট্টগ্রাম। 

 
(কমাঃ ইফদতখারুল ইসলাম) 

পধরচালক (ত্রাণ) 

কফানঃ ৯৮৬০৩৮৬ 
E-mail: islameftekharul@yahoo.com 

                                                                                    
                                                                     

http://www.ddm.gov.bd/
mailto:islameftekharul@yahoo.com
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স্মারক নাং- ৫১.০১.০০০০.০১৫.২০.০৪৭.১৯.৪৪৪                                            তাধরখঃ ১২/০৪/২০২০ ধি. 

           

 

সেয় অবগধত ও প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য অনুধলধপ কপ্ররণ করা হদলা (কজযষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়) : 

 

১। মুখ্য সধচব, প্রিানমন্ত্রীর কা্ যালয়, পুরাতন সাংসে ভবন, কতজগাঁও, ঢাকা। 

২। ধসধনয়র সধচব, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সধচবালয়, ঢাকা। 

৩। পররাষ্ট্র সধচব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, কসগুন বাধগচা, ঢাকা।  

৪। সধচব, অর্ য ধবভাগ, অর্ য মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সধচবালয়, ঢাকা।  

৫। সধচব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সধচবালয়, ঢাকা। 

৬। সধচব, প্রিানমন্ত্রীর কা্ যালয়, পুরাতন সাংসে ভবন, কতজগাঁও, ঢাকা। 

৭। মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর একান্ত সধচব-১, প্রিানমন্ত্রীর কা্ যালয়, পুরাতন সাংসে ভবন, কতজগাঁও, ঢাকা। 

৮। মহাপধরচালক, খাদ্য অধিেপ্তর, খাদ্য ভবন, ১৬ আব্দুল গধণ করাড, ঢাকা। 

৯। ধবভাগীয় কধমশনার, চট্টগ্রাম। 

১০। কযাদেন কমায়াদেম কহাদসন, কমাধন্ডাং অধফসার, কনভাল কটার ধডদপা, ধনউ মুধরাং, চট্টগ্রাম (কমাবাইল-০১৭৬৯৭২৪৩০০, 

ই-কমইল: moazzam804@yahoo.com/ nsdctgsect@navy.mil.bd)। 

১১।      উপসধচব (বাদজট), দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সধচবালয়, ঢাকা। (ibas++ এ অর্ য কপ্ররণ ধনধিত 

করদণ প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য অনুদরাি করা হদলা)। 

১২।    মাননীয় প্রধতমন্ত্রীর একান্ত সধচব, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সধচবালয়, ঢাকা।  

১৩। প্রিান ধহসাব রিণ কম যকতযা, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, খাদ্য ভবন, ১৬, আব্দুল গধণ করাড, ঢাকা। 

১৪। উপপধরচালক (বাদজট/ধহসাব), দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা অধিেপ্তর, ঢাকা। 

১৫। কধিউটার কপ্রাগ্রামার, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা অধিেপ্তর, ঢাকা। পত্রটি এ অধিেপ্তদরর ওদয়বসাইদট Upload সহ ই-কমইল 

মারফত সাংধিি কজলায় কপ্ররণ ধনধিত করদত অনুদরাি করা হদলা।  

১৬।     কজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কম যকতযা,চট্টগ্রাম। 

  ১৭।   কজলা খাদ্য ধনয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম। 

১৮। কজলা ধহসাব রিণ কম যকতযা,চট্টগ্রাম। 

১৯।      মহাপধরচালক মদহােদয়র ব্যধক্তগত সহকারী, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা অধিেপ্তর, ঢাকা। 

২০। অধফস কধপ। 

 

 

 

  
(ড. কমাঃ হাধবব উিাহ  বাহার) 

(উপসধচব) 

উপপধরচালক (ত্রাণ-১) 
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