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স্মারক নাং- ৫১.০১.০০০০.০১৫.২০.০৪৬.১৯.৪৮১                              তাররেঃ ১৪/০৫/২০২০ রি. 

 

রেিয়ঃ ত্রাণ কা্ য (চাল) েরাদ্দ। 
 

                                          ৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০০৯.১৮.১৯৬, তাররে: ১৪/০৫/২০২০ রি. 

 

উপর্য যক্ত রেিয় ও সূখত্রর প্রপ্ররিখত জানাখনা ্াখে প্র্, কখরানা িাইরাস পরররহহরত প্রমাকারেলায় তাৎিরণকিাখে মানরেক 

সহায়তা রহখসখে রেতরখণর রনরমত্ত রনম্নেরণ যত রনে যাচনী এলাকার পাখবয উরিরেত পররমাণ ত্রাণ কা্ য (চাল) রেখশি েরাদ্দ প্রোখনর জন্য 

সাংরিষ্ট প্রজলার প্রজলা প্রশাস     অনুকূখল েরাদ্দ প্রেয়া হখলা:  
 

ক্রঃনাং প্রজলার নাম রনে যাচনী এলাকা ত্রাণ কা্ য (চাল) (প্রম.টন) 

১       কুরমিা-১১         ) ১০০.০০ 

    =       ১০০.০০  এ শত    :   

 

২। সাংরিষ্ট সকল প্রজলা প্রশাসকগণ কখরানা িাইরাস পরররস্থরতখত সৃষ্ট দুখ্ যাখগ রেখশি মানরেক সহায়তা োস্তোয়ন রনখে যরশকা-২০২০ 

অনুসরণপূে যক এ েরাদ্দ রেতরণ করখেন এোং রনরীিার জন্য প্রখয়াজনীয় রহসাে সাংরিণ করখেন। 

৩। েরাদ্দকৃত চাখলর ব্যয় চলরত ২০১৯-২০২০ অর্ য েছখরর ১৪৯০১০১-১২০০০১৯০৪-৩৭২২১০১-ত্রাণ কা্ য (চাল) মঞ্জুরর োত হখত 

রনে যাহ করা হখে। 

৪। দুখ্ যাগ ব্যেস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/দুখ্ যাগ ব্যেস্থাপনা অরিেপ্তখরর পখি ত্রাণ কা্ য (চাল) রেতরণ করা হখে রেিয়টি ইখলক্ট্ররনক 

ও রপ্রন্ট রমরিয়াখক অেরহত করখত হখে। 

৫। চলরত ২০১৯-২০২০ অর্ য েছখর সাংরিষ্ট প্রজলা প্রশাসকগখণর অনুকূখল মানরেক সহায়তার রেরিন্ন োখত এ প্ যন্ত প্রাপ্ত েরাখদ্দর 

ব্যয় রেেরণী জরুরী রিরত্তখত দুখ্ যাগ ব্যেস্থাপনা ও ত্রাণ  মন্ত্রণালখয় প্রপ্ররখণর জন্য রনখে যশক্রখম অনুখরাি করা হখলা। 

৬। প্রজলাপ্রশাসক েরাদ্দ পত্রটি তাঁর ওখয়েসাইখট Upload করা সহ উপখজলার অনুকূখল জারীকৃত উপ-েরাদ্দ পত্র ও তাঁর 

ওখয়েসাইখট Upload করখেন। এছাড়া উপখজলার তথ্য োতায়খন সকল েরাদ্দ পত্র Upload করখত হখে। 

৭। সাংরিষ্ট মাননীয় সাংসে সেখের সাখর্ পরামশ যক্রখম এ        ত      ত    । 

  ৮।  এখত ্র্া্র্ কর্তযপখির অনুখমােন রখয়খছ। 
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(প্রমাঃ ইফখতোরুল ইসলাম) 

পররচালক (ত্রাণ) 

প্রফানঃ ৯৮৬০৩৮৬ 

E-mail: islameftekharul@yahoo.com 

 

  
স্মারক নাং- ৫১.০১.০০০০.০১৫.২০.০৪৬.১৯.৪৮১                              তাররেঃ ১৪/০৫/২০২০ রি. 

  

সেয় অেগরত ও প্রখয়াজনীয় ব্যেস্থা গ্রহখণর জন্য অনুরলরপ প্রপ্ররণ করা হখলা (প্রজেষ্ঠতার ক্রমানুসাখর নয়) : 
                                                                                                                                               

১।         :         , মাননীয় সাংসে সেে, রনে যাচনী এলাকা       -১১. 

২। রসরনয়র সরচে, দুখ্ যাগ ব্যেস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, োাংলাখেশ সরচোলয়, ঢাকা। 

৩। সরচে, োদ্য মন্ত্রণালয়, োাংলাখেশ সরচোলয়, ঢাকা। 

৪। মহাপররচালক, োদ্য অরিেপ্তর, োদ্য িেন, ১৬ আব্দুল গরণ প্ররাি, ঢাকা। 
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        ত  

  ত -০২ 

 

 

৫। মাননীয় প্ররতমন্ত্রীর একান্ত সরচে, দুখ্ যাগ ব্যেস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, োাংলাখেশ সরচোলয়, ঢাকা।  

৬। করিউটার প্রপ্রাগ্রামার, দুখ্ যাগ ব্যেস্থাপনা অরিেপ্তর, ঢাকা। পত্রটি এ অরিেপ্তখরর ওখয়েসাইখট Upload সহ ই-প্রমইল মারফত 

সাংরিষ্ট প্রজলায় প্রপ্ররণ রনরিত করখত অনুখরাি করা হখলা।  

৭।     প্রজলা ত্রাণ ও পুনে যাসন কম যকতযা,       । 

৮।   প্রজলা োদ্য রনয়ন্ত্রক,      । 

৯।         মহাপররচালক মখহােখয়র ব্যরক্তগত সহকারী, দুখ্ যাগ ব্যেস্থাপনা অরিেপ্তর, ঢাকা। 

১০। অরফস করপ। 

 

                         

(ি. প্রমাঃ হারেে উিাহ  োহার) 

(উপসরচে) 

উপপররচালক (ত্রাণ-১) 

 

 

 

 


