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 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা অধিেপ্তর 

দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ভবন 

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

 

স্মারক নাং- ৫১.০১.০০০০.০১৫.২০.০৩৪.১৮.৪৬৩    তাধরখঃ ২১/০৪/২০২০ ধি. 

ধবষয়ঃ  COVID-19                                                                   সামগ্রী ও ধশশু খাদ্য মমাড়ক/   

          প্যাদকট / বস্তায় ধবতরণ / পধরবহদনর জন্য অর্ য বরাদ্দ। 
 

    ( )                                      : ৫১.০০.০০০০.২২০.২০.০০৭.১৭.১২৭, তাধরখ: ০৫/০৪/২০২০ ধি. 

 (খ)                                      : ৫১.০০.০০০০.২২০.২০.০০৭.১৭.৪৭, তাধরখ: ৩১/১২/২০১৯ ধি. 

 

      উপর্য যক্ত ধবষয় ও সূদের মপ্রধিদত জানাদনা ্াদে ম্, COVID-19                                                  

                             খ                                      ২০১ -২০২০                 খ       ৬৪  

মজলার পাদবয উল্লধখত পধরমাণ অর্ য বরাদ্দ প্রোন করা হদলা:  
 

ক্রঃনাং মজলার নাম কযাটাগধর                     ক্রঃনাং মজলার নাম কযাটাগধর                     

 ১ ঢাকা (মহানগরীসহ) ধবদশষ মেণী ১২০০০০ ৩৩ বগুড়া A মেণী ৬৫০০০ 

২ গাজীপুর (মহানগরীসহ) ধবদশষ মেণী ৮৫০০০ ৩৪ নাদটার B মেণী ৫৫০০০ 

৩ ময়মনধসাংহ (মহানগরীসহ) ধবদশষ মেণী ৮০০০০ ৩৫ চাঁপাইনবাবগঞ্জ B মেণী ৫৫০০০ 

৪ ফধরেপুর A মেণী ৬৫০০০ ৩৬ জয়পুরহাট B মেণী ৫৫০০০ 

৫ ধকদশারগঞ্জ A মেণী ৬৫০০০ ৩৭ রাংপুর (মহানগরীসহ) A মেণী ৮০০০০ 

৬ মনেদকানা  A মেণী ৬৫০০০ ৩৮ ধেনাজপুর A মেণী ৬৫০০০ 

৭ টাাংগাইল A মেণী ৬৫০০০ ৩৯ কুধড়গ্রাম A মেণী ৬৫০০০ 

৮ নরধসাংেী B মেণী ৫৫০০০ ৪০ ঠাকুরগাঁও B মেণী ৫৫০০০ 

৯ মাধনকগঞ্জ B মেণী ৫৫০০০ ৪১ পঞ্চগড় B মেণী ৫৫০০০ 

১০ মুধিগঞ্জ B মেণী ৫৫০০০ ৪২ নীলফামারী B মেণী ৫৫০০০ 

১১ নারায়ণগঞ্জ (মহানগরীসহ) B মেণী ৮০০০০ ৪৩ গাইবান্ধা B মেণী ৫৫০০০ 

১২ মগাপালগঞ্জ B মেণী ৫৫০০০ ৪৪ লালমধনরহাট B মেণী ৫৫০০০ 

১৩ জামালপুর B মেণী ৫৫০০০ ৪৫ খুলনা (মহানগরীসহ) ধবদশষ মেণী ৮০০০০ 

১৪ শরীয়তপুর B মেণী ৫৫০০০ ৪৬ বাদগরহাট A মেণী ৬৫০০০ 

১৫ রাজবাড়ী B মেণী ৫৫০০০ ৪৭ ্দশার A মেণী ৬৫০০০ 

১৬ মশরপুর B মেণী ৫৫০০০ ৪৮ কুধিয়া A মেণী ৬৫০০০ 

১৭ মাোরীপুর C মেণী ৪৫০০০ ৪৯ সাতিীরা B মেণী ৫৫০০০ 

১৮ চট্রগ্রাম (মহানগরীসহ) ধবদশষ মেণী ৮৫০০০ ৫০ ধিনাইেহ B মেণী ৫৫০০০ 

১৯ কক্সবাজার A মেণী ৬৫০০০ ৫১ মাগুরা C মেণী ৪৫০০০ 

২০ রাাংগামাটি A মেণী ৬৫০০০ ৫২ নড়াইল C মেণী ৪৫০০০ 

২১ খাগড়াছধড় A মেণী ৬৫০০০ ৫৩ মমদহরপুর C মেণী ৪৫০০০ 

২২ কুধমল্লা (মহানগরীসহ) A মেণী ৭৫০০০ ৫৪ চুয়াডাাংগা C মেণী ৪৫০০০ 

২৩ ব্রাক্ষ্মণবাধড়য়া A মেণী ৬৫০০০ ৫৫ বধরশাল (মহানগরীসহ) A মেণী ৮০০০০ 

২৪ চাঁেপুর A মেণী ৬৫০০০ ৫৬ পটুয়াখালী A মেণী ৬৫০০০ 

২৫ মনায়াখালী A মেণী ৬৫০০০ ৫৭ ধপদরাজপুর B মেণী ৫৫০০০ 

২৬ মফনী B মেণী ৫৫০০০ ৫৮ মভালা B মেণী ৫৫০০০ 

২৭ লক্ষ্মীপুর B মেণী ৫৫০০০ ৫৯ বরগুনা B মেণী ৫৫০০০ 

২৮ বান্দরবান B মেণী ৫৫০০০ ৬০ িালকাঠি C মেণী ৪৫০০০ 

২৯ রাজশাহী (মহানগরীসহ) ধবদশষ মেণী ৮০০০০ ৬১ ধসদলট (মহানগরীসহ) A মেণী ৮০০০০ 

৩০ নওগাঁ A মেণী ৬৫০০০ ৬২ হধবগঞ্জ A মেণী ৬৫০০০ 

৩১ পাবনা A মেণী ৬৫০০০ ৬৩ সুনামগঞ্জ A মেণী ৬৫০০০ 

৩২ ধসরাজগঞ্জ A মেণী ৬৫০০০ ৬৪ মমৌলভীবাজার B মেণী ৫৫০০০ 

    = ৪০,০০,০০০ - (       )      
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( ) উক্ত টাকা ব্যদয় প্রচধলত সকল আধর্ যক ধবধিধবিান ও অনুশাসনাবলী অবশ্যই পালন করদত হদব। 

(খ) বরাদ্দকৃত অর্ য চলধত ২০১৯-২০২০ অর্ য বছদরর ১৪৯০১০১-১২০০০১৯০৪-৩২২১১০৬ পধরবহন ব্যয় খাত হদত ধনব যাহ করা হদব। 

ধনি যাধরত খাত ব্যতীত অন্য মকান খাদত এ অর্ য ব্যয় করা ্াদবনা। 

(গ) অব্যধয়ত অর্ য ৩০ মশ জুন ২০২০ তাধরদখর মদে ধবধিমদত সরকাধর মকাষাগাদর জমা ধেদত হদব। 

(ঘ) মজলা প্রশাসক বরাদ্দকৃত অর্ য প্রদয়াজন অনু্ায়ী মজলা এবাং উপদজলা প্ যাদয় ব্যয় করদবন।  

 

৩।                                ১১/০৪/২০২০ ধি. তাধরদখর ৫১.০০.০০০০.৩২১.৩৮.০১১.১৯.৯৫ নাং স্মারদকর পেটির সাদর্ উক্ত টাকা 

ব্যদয় সম্পকযর্যক্ত রদয়দছ।  

 

৪। এদত ্র্া্র্ কর্তযপদির অনুদমােন রদয়দছ। 

 

   

 

 

 

    
              

 ......................................... (   )  

         

(মমাঃ ইফদতখারুল ইসলাম) 

পধরচালক (োণ) 

মফানঃ ৯৮৬০৩৮৬ 

E-mail: islameftekharul@yahoo.com 

                           
                   

 স্মারক নাং- ৫১.০১.০০০০.০১৫.২০.০৩৪.১৮.৪৬৩     তাধরখঃ ২১/০৪/২০২০ ধি. 

 

 অনুধলধপঃ সেয় জ্ঞাতাদর্ য/প্রদয়াজনীয় কা্ যাদর্ য (মজযষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়) 

 

১। ধসধনয়র সধচব, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সধচবালয়, ঢাকা। 

২। ধবভাগীয় কধমশনার, ............................... (   ) ধবভাগ ।  

৩। প্রিান ধহসাব রিণ কম যকতযা, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ মন্ত্রণালয়, খাদ্য ভবন, ঢাকা। তাঁদক সাংধিি ধবভাগীয় ধহসাব ধনয়ন্ত্রক/মজলা 

ধহসাব রিণ কম যকতযার অনুকূদল বরাদ্দকৃত অর্ য উদতালদনর িমতাপে জারীর জন্য অনুদরাি করা হদলা। মকবল মাে ঢাকা মজলার 

বরাদ্দকৃত অর্ য প্রিান ধহসাব রিণ কম যকতযা,জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ঢাকা এর অনুকূদল ছাড় করার জন্য অনুদরাি করা হদলা। 

৪।      প্রিান ধহসাব রিণ কম যকতযা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ২২, পুরানা পল্টন, ঢাকা। 

৫। উপসধচব (বাদজট), দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সধচবালয়, ঢাকা। (ibas++ এ অর্ য মপ্ররণ ধনধিত করদণ    

    প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য অনুদরাি করা হদলা) 

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

৭। কধম্পউটার মপ্রাগ্রামার, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা অধিেপ্তর, ঢাকা। পেটি এ অধিেপ্তদরর ওদয়বসাইদট Upload সহ ই-মমইল মারফত 

সাংধিি মজলায় মপ্ররণ ধনধিত করদত অনুদরাি করা হদলা।  

৮।      মজলা োণ ও পুনব যাসন কম যকতযা, ............................(সকল)। 

৯। মজলা ধহসাব রিণ কম যকতযা, …….........................(সকল)। 

১০। উপদজলা ধহসাব রিণ কম যকতযা, ..............................(সকল)। 

১১।        মহাপধরচালক মদহােদয়র ব্যধক্তগত সহকারী, অে অধিেপ্তর, ঢাকা। 

১২। অধফস কধপ। 

 

             
(ড. মমাঃ হাধবব উল্লাহ  বাহার) 

(উপসধচব) 

উপপধরচালক (োণ-১) 
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