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স্মারক নাং- ৫১.০১.০০০০.০১৫.২০.০৪৬.১৯.৪৯০                                                       তাধরখঃ ২১-০৫-২০২০ ধি. 

 
ধবষয়ঃ  ত্রাণ কা্ য (চাল) বরাদ্দ 

                                          : ৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০০৯.১৮.২০২ , তাধরখঃ ২১/০৫/২০২০ ধি. 

 

উপর্য যক্ত ধবষয় ও সূদত্রর প্রপ্রধিদত জানাদনা ্াদে প্র্, ঘূধণ যঝড় ‘আম্পান’ এ িধতগ্রস্তদের তাৎিধণকভাদব মানধবক সহায়তা ধহদসদব 

ধবতরদণর ধনধমত্ত ধনম্নবধণ যত প্রজলাসমূদহর পাদবয উধিধখত পধরমাণ ত্রাণ কা্ য (চাল) সাংধিষ্ট প্রজলা প্রশাসকগদণর অনুকূদল বরাদ্দ প্রোন করা হদলা:  

 

ক্রধমক নাং প্রজলার নাম ত্রাণ কা্ য (চাল) বরাদদ্দর পধরমাণ (প্রম. টন) 

১। ্দশার ১০০ (একশত) 

২। ধঝনাইেহ ৫০ (পঞ্চাশ) 

৩। মাগুরা ৫০ (পঞ্চাশ) 

৪। ঝালকাঠি ৫০ (পঞ্চাশ) 

৫। চুয়াডাাংগা ৫০ (পঞ্চাশ) 

৬। খুলনা ১০০ (একশত) 

৭। সাতিীরা ১০০ (একশত) 

৮। বাদগরহাট ১০০ (একশত) 

৯। পটুয়াখালী ১০০ (একশত) 

১০। বরগুনা ১০০ (একশত) 

১১। ধপদরাজপুর ১০০ (একশত) 

প্রমাট= ৯০০ (নয়শত) প্রম. টন 

 

২। ঘূধণ যঝড় ‘আম্পান’ এ িধতগ্রস্তদের মদে এ বরাদ্দ ধবতরণ করদত হদব। 

৩। মানধবক সহায়তা কম যসূধচ বাস্তবায়ন ধনদে যধশকা, ২০১২-১৩ অনুসরণপূব যক এ বরাদ্দ ধবতরণ করদবন এবাং ধনরীিার জন্য প্রদয়াজনীয় 

ধহসাব সাংরিণ করদবন। 

৪। এ বরাদদ্দর ব্যয় ২০১৯-২০২০ অর্ য বছদরর ১৪৯০১০১-১২০০০১৯০৪-৩৭২২১০১-ত্রাণ কা্ য (চাল) খাত হদত ধনব যাহ হদব।                                                

৫। 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। 

৬।  প্রজলা প্রশাসক বরাদ্দ পত্রটি তাঁর ওদয়বসাইদট Upload করাসহ উপদজলার অনুকূদল জারীকৃত উপবরাদ্দপত্র তাঁর ওদয়বসাইদট  

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

৭।  এদত ্র্া্র্ কর্তযপদির অনুদমােন রদয়দছ। 

 

 

   

 

 

        

    
             

্দশার/ ধঝনাইেহ/ মাগুরা/ চুয়াডাাংগা/ খুলনা/ সাতিীরা/ 

বাদগরহাট/ ঝালকাঠি/ পটুয়াখালী/ বরগুনা/ ধপদরাজপুর। 

                            

(প্রমাঃ ইফদতখারুল ইসলাম) 

পধরচালক (ত্রাণ) 

প্রফানঃ ৯৮৬০৩৮৬ 

                                 E-mail: islameftekharul@yahoo.com 
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     – ০২ 

 

 

স্মারক নাং- ৫১.০১.০০০০.০১৫.২০.০৪৬.১৯.৪৯০                                                       তাধরখঃ ২১-০৫২০২০ ধি. 

 

সেয় অবগধত ও প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য অনুধলধপ প্রপ্ররণ করা হদলা (প্রজেষ্ঠতার 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, স্বাস্থে প্রসবা ধবভাগ, স্বা   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। 

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। 

২০। অধতধরক্ত সধচব...............................(সকল), দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 

২১। মহাপধরচালক, খাদ্য অধিেপ্তর, খাদ্য ভবন, ১৬ আব্দুল গধণ প্ররাড, ঢাকা। 

২২। ধবভাগীয় কধমশনার, খুলনা/ বধরশাল। 

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

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

সাংধিষ্ট প্রজলায় প্রপ্ররণ ধনধিত করদত অনুদরাি করা হদলা।  

২৫।     প্রজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কম যকতযা, ্দশার/ ধঝনাইেহ/ মাগুরা/ চুয়াডাাংগা/ খুলনা/ সাতিীরা/ বাদগরহাট/ ঝালকাঠি/ পটুয়াখালী/ বরগুনা/ 

ধপদরাজপুর। 

২৬।   প্রজলা খাদ্য ধনয়ন্ত্রক, ্দশার/ ধঝনাইেহ/ মাগুরা/ চুয়াডাাংগা/ খুলনা/ সাতিীরা/ বাদগরহাট/ ঝালকাঠি/ পটুয়াখালী/ বরগুনা/ ধপদরাজপুর। 

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

২৮। অধফস কধপ। 

   

 

    

 

    

    

 

       

                                             

(ড. প্রমাঃ হাধবব উিাহ  বাহার) 

(উপসধচব) 

উপপধরচালক (ত্রাণ-১) 

 

 

 

 

 

 


