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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
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স্মারক নাং- ৫১.০১.০০০০.০১৫.২০.০৪৬.১৯.৪৪৭                                                 তাধরখঃ ১৩/০৪/২০২০ ধি. 

 

ধবষয়ঃ ত্রাণ কা্ য (চাল), ত্রাণ কা্ য (নগে) এবাং ধশশু খাদ্য ক্রয় বাবে অর্ য       

                                            : ৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০০৯.১৮.১৬৮, তাধরখ: ১৩/০৪/২০২০ ধি. 

 

উপর্য যক্ত ধবষয় ও সূদত্রর প্রপ্রধিদত জানাদনা ্াদে প্র্, সম্ভাব্য কদরানা ভাইরাস পধর  ধত প্রমাকাধবলায় তাৎিধণকভাদব মানধবক 

সহায়তা ধহদসদব ধবতরদণর ধনধমত্ত প্রেদশর ৬৪টি প্রজলার পাদবয উধিধখত পধরমাণ ত্রাণ কা্ য (চাল), ত্রাণ কা্ য (নগে) এবাং ধশশু খাদ্য ক্রয় বাবে 

অর্ য ধবদশষ বরাদ্দ প্রোদনর জন্য সাংধিষ্ট প্রজলার প্রজলা প্রশাসকগদণর অনুকূদল বরাদ্দ প্রোন করা হদলা:  
 

ক্রঃ 

নাং 

প্রজলার নাম কযাটাগধর ০৯-০৪-

২০২০   . 

তাধরখ প্ যন্ত  

ত্রাণ কা্ য 

(চাল) বরাদ্দ 

(প্রম.টন) 

১৩-০৪-২০২০ 

  . তাধরদখ 

কদরানা ভাইরাদস 

ধবদশষ বরাদ্দ  

ত্রাণ কা্ য (চাল) 

(প্রম.টন) 

০৯-০৪-২০২০ 

  .তাধরখ প্ যন্ত 

ত্রাণ কা্ য (নগে) 

বরাদ্দ (টাকা) 

১৩-০৪-২০২০  . 

তাধরদখ কদরানা 

ভাইরাদস ধবদশষ 

বরাদ্দ    ত্রাণ 

কা্ য (নগে) 

(টাকা) 

০৯-০৪-২০২০ 

  .তাধরখ প্ যন্ত  

ধশশু খাদ্য ক্রয় 

বাবে অর্ য 

বরাদদ্দরপধরমাণ 

(টাকা) 

১৩-০৪-২০২০   . 

তাধরদখ কদরানা 

ভাইরাদস ধবদশষ 

বরাদ্দ ধশশু খাদ্য ক্রয় 

বাবে অর্ য বরাদদ্দর 

পধরমাণ (টাকা)) 

১  ঢাকা (মহানগরীসহ) ধবদশষ প্রেণী ১৭০৩ ৪০০ ৯৫৯৯৫০০ ২০০০০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০ 

২  গাজীপুর (মহানগরীসহ) ধবদশষ প্রেণী ১১৬৪ ২৫০ ৫২৬২০০০ ১০০০০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০ 

৩  ময়মনধসাংহ (মহানগরীসহ) ধবদশষ প্রেণী ১৩০৬ ২৫০ ৪৮৯২৫০০ ১০০০০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০ 

৪  ফধরেপুর A প্রেণী ১০০৭ ১৫০ ৪২৫৪০০০ ৮০০০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০ 

৫ ধকদশারগঞ্জ A প্রেণী ১২৪৪ ১৫০ ৪৫০০০০০ ৮০০০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০ 

৬ প্রনত্রদকানা A প্রেণী ১৩৮৫ ১৫০ ৪৩০১০০০ ৮০০০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০ 

৭ টাাংগাইল A প্রেণী ১০৪৪ ১৫০ ৪২৫০০০০ ৮০০০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০ 

৮ নরধসাংেী B প্রেণী ৭২০ ১০০ ৩২০৫০০০ ৬০০০০০ ৪০০০০০ ২০০০০০ 

৯ মাধনকগঞ্জ B প্রেণী ৮৪৭ ১০০ ৩১৭৭০০০ ৬০০০০০ ৪০০০০০ ২০০০০০ 

১০ মুধিগঞ্জ B প্রেণী ৮৩৫ ১০০ ৩২৫৫০০০ ৬০০০০০ ৪০০০০০ ২০০০০০ 

১১   নারায়ণগঞ্জ (মহানগরীসহ) B প্রেণী ১২৮৫ ২৫০ ৪৯৫৫০০০ ১০০০০০০ ৪০০০০০ ২০০০০০ 

১২ প্রগাপালগঞ্জ B প্রেণী ৯১২ ১০০ ৩৭৭৪০০০ ৬০০০০০ ৪০০০০০ ২০০০০০ 

১৩ জামালপুর B প্রেণী ৮৪৪ ২০০ ৩৩৬০০০০ ৬০০০০০ ৪০০০০০ ২০০০০০ 

১৪ শরীয়তপুর B প্রেণী ৭৯৮ ১০০ ৩২৮৫০০০ ৬০০০০০ ৪০০০০০ ২০০০০০ 

১৫ রাজবাড়ী B প্রেণী ৮০৭ ১০০ ৩৩৪৫০০০ ৬০০০০০ ৪০০০০০ ২০০০০০ 

১৬ প্রশরপুর B প্রেণী ৮২৪ ১০০ ৩৪৩০০০০ ৬০০০০০ ৪০০০০০ ২০০০০০ 

১৭ মাোরীপুর C প্রেণী ৭৬৫ ১০০ ২৪০০০০০ ৪০০০০০ ৩০০০০০ ২০০০০০ 

১৮ চট্রগ্রাম (মহানগরীসহ) ধবদশষ প্রেণী ১৬৩২ ৩০০ ৫৮৫০০০০ ১০০০০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০ 

১৯ কক্সবাজার A প্রেণী ৯৯৫ ১৫০ ৪১৫২৫০০ ৮০০০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০ 

 ২০ রাাংগামাটি A প্রেণী ১৩১৩ ১৫০ ৪২৭০০০০ ৮০০০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০ 

২১ খাগড়াছধড় A প্রেণী ১০১৫ ১৫০ ৪৩০৫০০০ ৮০০০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০ 

২২ কুধমিা (মহানগরীসহ) A প্রেণী ১৩১৩ ৩০০ ৫১৫৫০০০ ১০০০০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০ 

২৩ ব্রাক্ষ্মণবাধড়য়া A প্রেণী ১১০০ ১৫০ ৪৩০০০০০ ৮০০০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০ 

২৪ চাঁেপুর A প্রেণী ১০৩৪ ১৫০ ৪২১০০০০ ৮০০০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০ 

২৫ প্রনায়াখালী A প্রেণী ১০২৬ ১৫০ ৪৩০০০০০ ৮০০০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০ 

২৬ প্রফনী B প্রেণী ১২৪৮ ১০০ ৪৩৯৮২৬৪ ৬০০০০০ ৪০০০০০ ২০০০০০ 
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২৭ লক্ষ্মীপুর B প্রেণী ১১০০ ১০০ ৩৭১৫০০০ ৬০০০০০ ৪০০০০০ ২০০০০০ 

২৮ বান্দরবান B প্রেণী ৮৫২ ১০০ ৩৪৪০০০০ ৬০০০০০ ৪০০০০০ ২০০০০০ 

২৯ রাজশাহী (মহানগরীসহ) ধবদশষ প্রেণী ১৪৪৮ ২৫০ ৫০৩৭৫০০ ১০০০০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০ 

৩০ নওগাঁ A প্রেণী ৯৯২ ১৫০ ৪২৫৫০০০ ৮০০০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০ 

৩১ পাবনা A প্রেণী ৯৮০ ১৫০ ৪৩১০০০০ ৮০০০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০ 

৩২ ধসরাজগঞ্জ A প্রেণী ১১৫৩ ১৫০ ৪০১০০০০ ৮০০০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০ 

৩৩ বগুড়া A প্রেণী ১১১৮ ১৫০ ৪৮৩০০০০ ৮০০০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০ 

৩৪ নাদটার B প্রেণী ৭৫৫ ১০০ ৩২১৫০০০ ৬০০০০০ ৪০০০০০ ২০০০০০ 

৩৫ চাঁপাইনবাবগঞ্জ B প্রেণী ৭৪৮ ১০০ ৩৫০৫০০০ ৬০০০০০ ৪০০০০০ ২০০০০০ 

৩৬ জয়পুরহাট B প্রেণী ৭৯৬ ১০০ ৩২০০০০০ ৬০০০০০ ৪০০০০০ ২০০০০০ 

৩৭ রাংপুর (মহানগরীসহ) A প্রেণী ১৫৩৫ ২৫০ ৪৮৯৬৫০০ ১০০০০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০ 

৩৮ ধেনাজপুর A প্রেণী ১০২৬ ১৫০ ৪৩৯৪০০০ ৮০০০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০ 

৩৯ কুধড়গ্রাম A প্রেণী ১০৫৮ ১৫০ ৪২৪০০০০ ৮০০০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০ 

৪০ ঠাকুরগাঁও B প্রেণী ৮৪৮ ১০০ ৩২৮৯০০০ ৬০০০০০ ৪০০০০০ ২০০০০০ 

৪১ পঞ্চগড় B প্রেণী ৯৭১ ১০০ ৩২৪৫০০০ ৬০০০০০ ৪০০০০০ ২০০০০০ 

৪২ নীলফামারী B প্রেণী ৮৮১ ১০০ ৩২০৬০০০ ৬০০০০০ ৪০০০০০ ২০০০০০ 

৪৩ গাইবান্ধা B প্রেণী ৮০৯ ১০০ ৩৩৩৫০০০ ৬০০০০০ ৪০০০০০ ২০০০০০ 

৪৪ লালমধনরহাট B প্রেণী ৮১২ ১০০ ৩২১২৫০০ ৬০০০০০ ৪০০০০০ ২০০০০০ 

৪৫ খুলনা (মহানগরীসহ) ধবদশষ প্রেণী ১৪৯০ ২৫০ ৪৮৫৭০০০ ১০০০০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০ 

৪৬ বাদগরহাট A প্রেণী ১৩৯৩ ১৫০ ৪৩৫০০০০ ৮০০০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০ 

৪৭ ্দশার A প্রেণী ১০৪৪ ১৫০ ৪২২৭০০০ ৮০০০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০ 

৪৮ কুধষ্টয়া A প্রেণী ৯২০ ১৫০ ৪২০০০০০ ৮০০০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০ 

৪৯ সাতিীরা B প্রেণী ৮০০ ১০০ ৩২৫০০০০ ৬০০০০০ ৪০০০০০ ২০০০০০ 

৫০ ধিনাইেহ B প্রেণী ৮২৮ ১০০ ৩২১৬০০০ ৬০০০০০ ৪০০০০০ ২০০০০০ 

৫১ মাগুরা C প্রেণী ৬৩৫ ১০০ ২৪৫৪৫০০ ৪০০০০০ ৩০০০০০ ২০০০০০ 

৫২ নড়াইল C প্রেণী ৭১১ ১০০ ২৪৪৬৫০০ ৪০০০০০ ৩০০০০০ ২০০০০০ 

৫৩ প্রমদহরপুর C প্রেণী ৮৪১ ১০০ ২৩৭৫০০০ ৪০০০০০ ৩০০০০০ ২০০০০০ 

৫৪ চুয়াডাাংগা C প্রেণী ৭৮৩ ১০০ ২৩৪৯৫০০ ৪০০০০০ ৩০০০০০ ২০০০০০ 

৫৫ বধরশাল (মহানগরীসহ) A প্রেণী ১২৪৫ ২৫০ ৪৮৫৬০০০ ১০০০০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০ 

৫৬ পটুয়াখালী A প্রেণী ১০০৬ ১৫০ ৪৩০০০০০ ৮০০০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০ 

৫৭ ধপদরাজপুর B প্রেণী ৮৮৯ ১০০ ৩৬৭৪০০০ ৬০০০০০ ৪০০০০০ ২০০০০০ 

৫৮ প্রভালা B প্রেণী ৮৭৭ ১০০ ৩০২৫০০০ ৬০০০০০ ৪০০০০০ ২০০০০০ 

৫৯ বরগুনা B প্রেণী ৮০৮ ১০০ ৩০৫০০০০ ৬০০০০০ ৪০০০০০ ২০০০০০ 

৬০ িালকাঠি C প্রেণী ৭৩৩ ১০০ ২২৯১৫০০ ৪০০০০০ ৩০০০০০ ২০০০০০ 

৬১ ধসদলট (মহানগরীসহ) A প্রেণী ১৩৭১ ২৫০ ৪৯৬০০০০ ১০০০০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০ 

৬২ হধবগঞ্জ A প্রেণী ১২৭৫ ১৫০ ৪২২৪০০০ ৮০০০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০ 

৬৩ সুনামগঞ্জ A প্রেণী ১০৯৫ ১৫০ ৪২১০০০০ ৮০০০০০ ৬০০০০০ ৩০০০০০ 

৬৪ প্রমৌলভীবাজার B প্রেণী ১১৭৫ ১০০ ৩৩৩৫০০০ ৬০০০০০ ৪০০০০০ ২০০০০০ 

  

প্রমাট= ৬৫,৯৬৭ 

প্রম.টন  

 

৯,৫০০ 
(নয় হাজার 

পাঁচশত)প্রম.টন 

২৫,৩১,৭২,২৬৪/- 

টাকা 

৪,৭০,০০,০০০/- 

(চার প্রকাটি সত্তর 

লি) টাকা 

৩,১৪,০০,০০০/- 

টাকা 

১,৬০,০০,০০০/-    

(এক প্রকাটি ষাট 

লি) টাকা 
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     - ০৩ 

 

২। সাংধিষ্ট সকল প্রজলা প্রশাসকগণ দুদ্ যাগ পধরধস্থধতদত মানধবক সহায়তা কম যসূধচ বাস্তবায়ন ধনদে যধশকা, ২০১২-২০১৩ অনুসরণপূব যক এ 

বরাদ্দ ধবতরণ করদবন এবাং ধনরীিার জন্য প্রদয়াজনীয় ধহসাব সাংরিণ করদবন। 

 

৩।                        এলাকায় প্রবধশ সাংখ্যক কম যজীবী মানুষ বসবাস কদরন ধবিায় প্রজলা প্রশাসকগণ বরাদদ্দর প্রিদত্র     

              প্রপৌর এলাকাদক গুরুত্ব প্রোন করদবন।  
                             

৪। মঞ্জুরীকৃত বরাদদ্দর ব্যয় চলধত ২০১৯-২০২০ অর্ য বছদরর ১৪৯০১০১-১২০০০১৯০৪-৩৭২২১০১-ত্রাণ কা্ য (চাল), ১৪৯০১০১-

১২০০০১৯২০-ধরধলফ অপাদরশন ধরহযাধবধলদটশন (অন্যান্য)-৩৭২১১০১-ত্রাণ কা্ য (নগে) এবাং ১৪৯০১০১-১২০০০১৯১৬-৩৭২১১০৯-

ধশশু খাদ্য খাত হদত ধনব যাহ করা হদব। 
 

ধশশু খাদ্য ক্রদয়র শতযাবলীঃ 
 

(ক)  বধণ যত ক্রদয়র প্রিদত্র ধপধপআর, ২০০৮সহ সাংধিষ্ট সকল ধবধি-ধবিান ও আধর্ যক ধনয়মাচার ্র্া্র্ভাদব প্রধতপালন করদত 

হদব; 

(খ) ধজ টু ধজ পদ্ধধতদত ক্রয়পূব যক ধমল্ক ধভটার উৎপাধেত গুুঁদড়াদুি চলমান ত্রাণ কাদ্ য ত্রাণসমাগ্রী ধহদসদব অন্তর্ভ যক্ত করদত হদব; 

(গ) এছাড়া ধশশু খাদ্য ধহদসদব প্রখজুর, ধবস্কুট, ফটি যফাইড ততল, ব্রাউন ধচধন, সুধজ, মশুধরর ডাল, সাগু, ফটি যফাইড চাল, ওয়াটার 

ধপউধরফাইড ট্যাবদলট, বাোম, মানসম্মত প্ররধডদমট ফুড ইতযাধে খাদ্যদ্রব্য স্থানীয়ভাদব ক্রয় কদর ধবতরণ করদত হদব; 

(ঘ) বরাদ্দকৃত অর্ য বধণ যত ক্রয় ব্যতীত অন্য প্রকান খাদত ব্যয় করা ্াদব না। 

 

৫। সাংধিষ্ট প্রজলা প্রশাসকগণ আদরাধপত শতযাবলী ্র্া্র্ভাদব অনুসরণপূব যক ছাড়কৃত অদর্ য ধশশু খাদ্য ক্রয়পূব যক ধবতরণ করদবন এবাং 

ধনরীিার জন্য ধহসাব সাংরিণ করদবন। 

৬। দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা অধিেপ্তদরর পদি ত্রাণ কা্ য (চাল), ত্রাণ কা্ য (নগে) এবাং ধশশু খাদ্য  ধবতরণ 

করা হদে ধবষয়টি ইদলক্ট্রধনক ও ধপ্রন্ট ধমধডয়াদক অবধহত করদত হদব। 

৭। চলধত ২০১৯-২০২০ অর্ য বছদর সাংধিষ্ট প্রজলা প্রশাসকগদণর অনুকূদল মানধবক সহায়তার ধবধভন্ন খাদত এ প্ যন্ত প্রাপ্ত বরাদদ্দর ব্যয় 

ধববরণী জরুরী ধভধত্তদত দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালদয় প্রপ্ররদণর জন্য ধনদে যশক্রদম অনুদরাি করা হদলা। 

৮। প্রজলাপ্রশাসক বরাদ্দ পত্রটি তাঁর ওদয়বসাইদট Upload করাসহ উপদজলার অনুকূদল জারীকৃত উপবরাদ্দপত্র তাঁর ওদয়বসাইদট  

 Upload করদবন। এছাড়া উপদজলার তথ্য বাতায়দন সকল বরাদ্দ পত্র Upload করদত হদব।  

৯। এদত ্র্া্র্ কর্তযপদির অনুদমােন রদয়দছ। 

 

   

 

 

 
              

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

 

(প্রমাঃ ইফদতখারুল ইসলাম) 

পধরচালক (ত্রাণ) 

প্রফানঃ ৯৮৬০৩৮৬ 

E-mail: islameftekharul@yahoo.com 

                                                                              
স্মারক নাং- ৫১.০১.০০০০.০১৫.২০.০৪৬.১৯.৪৪৭                                                  তাধরখঃ ১৩/০৪/২০২০ ধি. 

            
সেয় অবগধত ও প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য অনুধলধপ প্রপ্ররণ করা হদলা (প্রজযষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়) : 

১  মাননীয় সাংসে সেস্য, ধনব যাচনী এলাকা ...........................। 

২। মধন্ত্রপধরষে সধচব, মধন্ত্রপধরষে ধবভাগ, বাাংলাদেশ সধচবালয়, ঢাকা। 

৩। মুখ্য সধচব, প্রিানমন্ত্রীর কা্ যালয়, পুরাতন সাংসে ভবন, প্রতজগাঁও, ঢাকা। 

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

৫। ধসধনয়র সধচব, স্থানীয় সরকার ধবভাগ, বাাংলাদেশ সধচবালয়, ঢাকা। 

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

৭। সধচব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সধচবালয়, ঢাকা। 

৮। সধচব, স্বাস্থয প্রসবা ধবভাগ, স্বাস্হহয ও পধরবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। 

৯। সধচব, প্রিানমন্ত্রীর কা্ যালয়, পুরাতন সাংসে ভবন, প্রতজগাঁও, ঢাকা। 

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

১১। মহাপধরচালক, খাদ্য অধিেপ্তর, খাদ্য ভবন, ১৬ আব্দুল গধণ প্ররাড, ঢাকা। 
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     - ০৪ 

 

 

১২। মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর একান্ত সধচব-১, প্রিানমন্ত্রীর কা্ যালয়, পুরাতন সাংসে ভবন, প্রতজগাঁও, ঢাকা। 

১৩। মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর একান্ত সধচব-২, প্রিানমন্ত্রীর কা্ যালয়, পুরাতন সাংসে ভবন, প্রতজগাঁও, ঢাকা। 

১৪। মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর সহকারী একান্ত সধচব-১, প্রিানমন্ত্রীর কা্ যালয়, পুরাতন সাংসে ভবন, প্রতজগাঁও, ঢাকা। 

১৫। মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর সহকারী একান্ত সধচব-২, প্রিানমন্ত্রীর কা্ যালয়, পুরাতন সাংসে ভবন, প্রতজগাঁও, ঢাকা। 

১৬। পধরচালক-৪, প্রিানমন্ত্রীর কা্ যালয়, পুরাতন সাংসে ভবন, প্রতজগাঁও, ঢাকা। 

১৭ মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর প্রদটাকল অধফসার-১, প্রিানমন্ত্রীর কা্ যালয়, পুরাতন সাংসে ভবন, প্রতজগাঁও, ঢাকা। 

১৮ মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর প্রদটাকল অধফসার-২, প্রিানমন্ত্রীর কা্ যালয়, পুরাতন সাংসে ভবন, প্রতজগাঁও, ঢাকা। 

১৯। ধবভাগীয় কধমশনার, .............................................(সকল)। 

২০। প্রিান ধহসাব রিণ কম যকতযা, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, খাদ্য ভবন, ঢাকা। তাঁদক সাংধিষ্ট ধবভাগীয় ধহসাব ধনয়ন্ত্রক/প্রজলা 

ধহসাব রিণ কম যকতযার অনুকূদল বরাদ্দকৃত অর্ য উদত্তালদনর িমতাপত্র জারীর জন্য অনুদরাি করা হদলা। প্রকবল মাত্র ঢাকা প্রজলার 

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

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

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

প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য অনুদরাি করা হদলা)। 

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

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

২৫। কধিউটার প্রপ্রাগ্রামার, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা অধিেপ্তর, ঢাকা। পত্রটি এ অধিেপ্তদরর ওদয়বসাইদট Upload সহ ই-প্রমইল মারফত 

সাংধিষ্ট প্রজলায় প্রপ্ররণ ধনধিত করদত অনুদরাি করা হদলা।  

২৬।     প্রজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কম যকতযা,.......................................(সকল)। 

২৭।   প্রজলা খাদ্য ধনয়ন্ত্রক, .........................................(সকল)। 

২৮। প্রজলা ধহসাব রিণ কম যকতযা, ...........................................(সকল)। 

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

৩০। অধফস কধপ। 

 

 

  
(ড. প্রমাঃ হাধবব উিাহ  বাহার) 

(উপসধচব) 

উপপধরচালক (ত্রাণ-১) 

 

 

 

 


