
D/Destop/C:\Users\User\Desktop\474.docx 
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স্মারক নাং- ৫১.০১.০০০০.০১৫.২০.০৪৬.১৯.৪৭৪                                                        তাধরখঃ ৩০/০৪/২০২০ ধি. 

 

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

                                          : ৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০০৯.১৮.১৮১, তাধরখ: ৩০/০৪/২০২০ ধি. 

 

উপর্য যক্ত ধবষয় ও সূদত্রর প্রপ্রধিদত জানাদনা ্াদে প্র্, 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:  
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   বাবে অর্ য 

বরাদদ্দর পধরমাণ  

(টাকা) 

১ ঢাকা 

(মহানগরীসহ) 

ধবদশষ 

প্রেণী 

৪১৫৩ উত্তরঃ  ২০০ 

েধিণঃ ২০০ 

প্রজলাঃ  ১৫০ 

৫৫০ ১৯৭৯৯৫০০ ঢাকা উত্তরঃ    ৮০০০০০ 

ঢাকা েধিণঃ   ৮০০০০০ 

প্রজলার জন্যঃ   ৪০০০০০ 

২০০০০০০ ২১০০০০০ ৩০০০০০ 

২ গাজীপুর 

(মহানগরীসহ) 

ধবদশষ 

প্রেণী 

২৪১৪ ধসটিঃ  ১৫০ 

প্রজলাঃ ১০০ 

২৫০ ১০২৬২০০০ গাজীপুর ধসটিঃ ৬০০০০০ 

প্রজলার জন্যঃ   ৪০০০০০ 

১০০০০০০ ২১০০০০০ ৩০০০০০ 

৩ ময়মনধসাংহ 

(মহানগরীসহ) 

ধবদশষ 

প্রেণী 

২৫৫৬ ধসটিঃ   ৮০ 

প্রজলাঃ ১৭০ 

২৫০ ৯৮৯২৫০০ ধসটি কদপ যাঃ    ৩২০০০০ 

প্রজলার জন্যঃ  ৬৮০০০০ 

১০০০০০০ ২১০০০০০ ৩০০০০০ 

৪ ফধরেপুর A প্রেণী ১৭৫৭  ১৫০ ৮২৫৪০০০  ৮০০০০০ ২১০০০০০ ৩০০০০০ 

৫ ধকদশারগঞ্জ A প্রেণী ১৯৯৪  ১৫০ ৮৫০০০০০  ৮০০০০০ ২১০০০০০ ৩০০০০০ 

৬ প্রনত্রদকানা A প্রেণী ২১৩৫  ১৫০ ৮৩০১০০০  ৮০০০০০ ২১০০০০০ ৩০০০০০ 

৭ টাাংগাইল A প্রেণী ১৭৯৪  ১৫০ ৮২৫০০০০  ৮০০০০০ ২১০০০০০ ৩০০০০০ 

৮ নরধসাংেী B প্রেণী ১২২০  ১০০ ৬২০৫০০০  ৬০০০০০ ১৪০০০০০ ২০০০০০ 

৯ মাধনকগঞ্জ B প্রেণী ১৩৪৭  ১০০ ৬১৭৭০০০  ৬০০০০০ ১৪০০০০০ ২০০০০০ 

১০ মুধিগঞ্জ B প্রেণী ১৩৩৫  ১০০ ৬২৫৫০০০  ৬০০০০০ ১৪০০০০০ ২০০০০০ 

১১ নারায়ণগঞ্জ 

(মহানগরীসহ) 

B প্রেণী ২৫৩৫ ধসটিঃ   ৮০ 

প্রজলাঃ ১৭০ 

২৫০ ৯৯৫৫০০০ ধসটি কদপ যাঃ   ৩২০০০০ 

প্রজলার জন্যঃ ৬৮০০০০ 

১০০০০০০ ১৪০০০০০ ২০০০০০ 

১২ প্রগাপালগঞ্জ B প্রেণী ১৪১২  ১০০ ৬৭৭৪০০০  ৬০০০০০ ১৪০০০০০ ২০০০০০ 

১৩ জামালপুর B প্রেণী ১৮৪৪  ২০০ ৬৩৬০০০০  ৬০০০০০ ১৪০০০০০ ২০০০০০ 

১৪ শরীয়তপুর B প্রেণী ১৩৪৮  ১০০ ৬২৮৫০০০  ৬০০০০০ ১৪০০০০০ ২০০০০০ 

১৫ রাজবাড়ী B প্রেণী ১৩০৭  ১০০ ৬৩৪৫০০০  ৬০০০০০ ১৪০০০০০ ২০০০০০ 

১৬ প্রশরপুর B প্রেণী ১৩২৪  ১০০ ৬৪৩০০০০  ৬০০০০০ ১৪০০০০০ ২০০০০০ 

১৭ মাোরীপুর C প্রেণী ১২৬৫  ১০০ ৪৪০০০০০  ৪০০০০০ ১৩০০০০০ ২০০০০০ 

১৮ চট্রগ্রাম 

(মহানগরীসহ) 

ধবদশষ 

প্রেণী 

৩১৩২ ধসটিঃ  ১০০ 

প্রজলাঃ ২০০ 

৩০০ ১০৮৫০০০০ ধসটি কদপ যাঃ  ৩৩০০০০ 

প্রজলার জন্যঃ ৬৭০০০০ 

১০০০০০০ ২১০০০০০ ৩০০০০০ 

১৯ কক্সবাজার A প্রেণী ১৭৪৫  ১৫০ ৮১৫২৫০০  ৮০০০০০ ২১০০০০০ ৩০০০০০ 

২০ রাাংগামাটি A প্রেণী ২০৬৩  ১৫০ ৮২৭০০০০  ৮০০০০০ ২১০০০০০ ৩০০০০০ 

২১ খাগড়াছধড় A প্রেণী ১৭৬৫  ১৫০ ৮৩০৫০০০  ৮০০০০০ ২১০০০০০ ৩০০০০০ 

২২ কুধমিা 

(মহানগরীসহ) 

A প্রেণী ২৮১৩ ধসটিঃ  ১০০ 

প্রজলাঃ ২০০ 

৩০০ ১০১৫৫০০০ ধসটি কদপ যাঃ  ৩৩০০০০ 

প্রজলার জন্যঃ ৬৭০০০০ 

১০০০০০০ ২১০০০০০ ৩০০০০০ 

২৩ ব্রাক্ষ্মণবাধড়য়া A প্রেণী ১৮৫০  ১৫০ ৮৩০০০০০  ৮০০০০০ ২১০০০০০ ৩০০০০০ 
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২৪ চাঁেপুর A প্রেণী ১৭৮৪  ১৫০ ৮২১০০০০  ৮০০০০০ ২১০০০০০ ৩০০০০০ 

২৫ প্রনায়াখালী A প্রেণী ১৮৭৬  ২৫০ ৮৩০০০০০  ৮০০০০০ ২১০০০০০ ৩০০০০০ 

২৬ প্রফনী B প্রেণী ১৭৪৮  ১০০ ৭৩৯৮২৬৪  ৬০০০০০ ১৪০০০০০ ২০০০০০ 

২৭ লক্ষ্মীপুর B প্রেণী ১৬০০  ১০০ ৬৭১৫০০০  ৬০০০০০ ১৪০০০০০ ২০০০০০ 

২৮ বান্দরবান B প্রেণী ১৩৫২  ১০০ ৬৪৪০০০০  ৬০০০০০ ১৪০০০০০ ২০০০০০ 

২৯ রাজশাহী 

(মহানগরীসহ) 

ধবদশষ 

প্রেণী 

২৬৯৮ ধসটিঃ    ৯০ 

প্রজলাঃ ১৬০ 

২৫০ ১০০৩৭৫০০ ধসটি কদপ যাঃ  ৩৬০০০০ 

প্রজলার জন্যঃ ৬৪০০০০ 

১০০০০০০ ২১০০০০০ ৩০০০০০ 

৩০ নওগাঁ A প্রেণী ১৭৪২  ১৫০ ৮২৫৫০০০  ৮০০০০০ ২১০০০০০ ৩০০০০০ 

৩১ পাবনা A প্রেণী ১৭৩০  ১৫০ ৮৩১০০০০  ৮০০০০০ ২১০০০০০ ৩০০০০০ 

৩২ ধসরাজগঞ্জ A প্রেণী ১৯০৩  ১৫০ ৮০১০০০০  ৮০০০০০ ২১০০০০০ ৩০০০০০ 

৩৩ বগুড়া A প্রেণী ১৮৬৮  ১৫০ ৮৮৩০০০০  ৮০০০০০ ২১০০০০০ ৩০০০০০ 

৩৪ নাদটার B প্রেণী ১২৫৫  ১০০ ৬২১৫০০০  ৬০০০০০ ১৪০০০০০ ২০০০০০ 

৩৫ চাঁপাইনবাবগঞ্জ B প্রেণী ১২৪৮  ১০০ ৬৫০৫০০০  ৬০০০০০ ১৪০০০০০ ২০০০০০ 

৩৬ জয়পুরহাট B প্রেণী ১২৯৬  ১০০ ৬২০০০০০  ৬০০০০০ ১৪০০০০০ ২০০০০০ 

৩৭ রাংপুর 

(মহানগরীসহ) 

A প্রেণী ২৭৮৫ ধসটিঃ  ১০০ 

প্রজলাঃ ১৫০ 

২৫০ ৯৮৯৬৫০০ ধসটি কদপ যাঃ  ৪০০০০০ 

প্রজলার জন্যঃ ৬০০০০০ 

১০০০০০০ ২১০০০০০ ৩০০০০০ 

৩৮ ধেনাজপুর A প্রেণী ১৭৭৬  ২০০ ৮৩৯৪০০০  ৮০০০০০ ২১০০০০০ ৩০০০০০ 

৩৯ কুধড়গ্রাম A প্রেণী ১৮০৮  ১৫০ ৮২৪০০০০  ৮০০০০০ ২১০০০০০ ৩০০০০০ 

৪০ ঠাকুরগাঁও B প্রেণী ১৩৪৮  ১০০ ৬২৮৯০০০  ৬০০০০০ ১৪০০০০০ ২০০০০০ 

৪১ পঞ্চগড় B প্রেণী ১৪৭১  ১০০ ৬২৪৫০০০  ৬০০০০০ ১৪০০০০০ ২০০০০০ 

৪২ নীলফামারী B প্রেণী ১৩৮১  ১০০ ৬২০৬০০০  ৬০০০০০ ১৪০০০০০ ২০০০০০ 

৪৩ গাইবান্ধা B প্রেণী ১৩০৯  ১০০ ৬৩৩৫০০০  ৬০০০০০ ১৪০০০০০ ২০০০০০ 

৪৪ লালমধনরহাট B প্রেণী ১৩১২  ১০০ ৬২১২৫০০  ৬০০০০০ ১৪০০০০০ ২০০০০০ 

৪৫ খুলনা 

(মহানগরীসহ) 

ধবদশষ 

প্রেণী 

২৭৪০ ধসটিঃ  ১০০ 

প্রজলাঃ ১৫০ 

২৫০ ৯৮৫৭০০০ ধসটি কদপ যাঃ   ৪০০০০০ 

প্রজলার জন্যঃ ৬০০০০০ 

১০০০০০০ ২১০০০০০ ৩০০০০০ 

৪৬ বাদগরহাট A প্রেণী ২১৪৩  ১৫০ ৮৩৫০০০০  ৮০০০০০ ২১০০০০০ ৩০০০০০ 

৪৭ ্দশার A প্রেণী ১৭৯৪  ১৫০ ৮২২৭০০০  ৮০০০০০ ২১০০০০০ ৩০০০০০ 

৪৮ কুধষ্টয়া A প্রেণী ১৬৭০  ১৫০ ৮২০০০০০  ৮০০০০০ ২১০০০০০ ৩০০০০০ 

৪৯ সাতিীরা B প্রেণী ১৩০০  ১০০ ৬২৫০০০০  ৬০০০০০ ১৪০০০০০ ২০০০০০ 

৫০ ধিনাইেহ B প্রেণী ১৩২৮  ১০০ ৬২১৬০০০  ৬০০০০০ ১৪০০০০০ ২০০০০০ 

৫১ মাগুরা C প্রেণী ১১৩৫  ১০০ ৪৪৫৪৫০০  ৪০০০০০ ১৩০০০০০ ২০০০০০ 

৫২ নড়াইল C প্রেণী ১২১১  ১০০ ৪৪৪৬৫০০  ৪০০০০০ ১৩০০০০০ ২০০০০০ 

৫৩ প্রমদহরপুর C প্রেণী ১৩৪১  ১০০ ৪৩৭৫০০০  ৪০০০০০ ১৩০০০০০ ২০০০০০ 

৫৪ চুয়াডাাংগা C প্রেণী ১২৮৩  ১০০ ৪৩৪৯৫০০  ৪০০০০০ ১৩০০০০০ ২০০০০০ 

৫৫ বধরশাল 

(মহানগরীসহ) 

A প্রেণী ২৪৯৫ ধসটিঃ  ৬০ 

প্রজলাঃ ১৯০ 

২৫০ ৯৮৫৬০০০ ধসটি কদপ যাঃ   ২৪০০০০ 

প্রজলার জন্যঃ ৭৬০০০০ 

১০০০০০০ ২১০০০০০ ৩০০০০০ 

৫৬ পটুয়াখালী A প্রেণী ১৭৫৬  ১৫০ ৮৩০০০০০  ৮০০০০০ ২১০০০০০ ৩০০০০০ 

৫৭ ধপদরাজপুর B প্রেণী ১৩৮৯  ১০০ ৬৬৭৪০০০  ৬০০০০০ ১৪০০০০০ ২০০০০০ 

৫৮ প্রভালা B প্রেণী ১৩৭৭  ১০০ ৬০২৫০০০  ৬০০০০০ ১৪০০০০০ ২০০০০০ 

৫৯ বরগুনা B প্রেণী ১৩০৮  ১০০ ৬০৫০০০০  ৬০০০০০ ১৪০০০০০ ২০০০০০ 

৬০ িালকাঠি C প্রেণী ১২৩৩  ১০০ ৪২৯১৫০০  ৪০০০০০ ১৩০০০০০ ২০০০০০ 

৬১ ধসদলট 

(মহানগরীসহ) 

A প্রেণী ২৬২১ ধসটিঃ    ৭০ 

প্রজলাঃ ১৮০ 

২৫০ ৯৯৬০০০০ ধসটি কদপ যাঃ   ২৮০০০০ 

প্রজলার জন্যঃ ৭২০০০০ 

১০০০০০০ ২১০০০০০ ৩০০০০০ 

৬২ হধবগঞ্জ A প্রেণী ২০২৫  ১৫০ ৮২২৪০০০  ৮০০০০০ ২১০০০০০ ৩০০০০০ 
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৬৩ সুনামগঞ্জ A প্রেণী ১৮৪৫  ১৫০ ৮২১০০০০  ৮০০০০০ ২১০০০০০ ৩০০০০০ 

৬৪ প্রমৌলভীবাজার B প্রেণী ১৬৭৫  ১০০ ৬৩৩৫০০০  ৬০০০০০ ১৪০০০০০ ২০০০০০ 

  প্রমাট= ১,১৪,০৬৭ 

  .   

 ৯৮০০ 

  .   

৪৮,৮৩,৭২,২৬৪ 

টাকা 

 ৪,৭০,০০,০০০ 

টাকা 

১১,১৪,০০,০০০ 

টাকা 

 ১,৬০,০০,০০০ 

টাকা 

                                                                  

২। সাংধিষ্ট সকল প্রজলা প্রশাসকগণ কদরানা ভাইরাস পধরধস্থধতদত সৃষ্ট দুদ্ যাদগ ধবদশষ মানধবক সহায়তা বাস্তবায়ন ধনদে যধশকা-২০২০ 

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। 

 

৫। ত্রাণসামগ্রী ধহদসদব শাক-সবধজ ক্রয় কদর ধবতরণ করা প্র্দত পাদর।  

 

৬। প্রদতযক ত্রাণ গ্রহণকারীদক কমপদি ৫টি কদর গাছ লাগাদনার জন্য অনুদরাি করা প্র্দত পাদর। 
 

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 ধম্ক  ধভটার উৎপাধেত দুি চলমান ত্রাণ কাদ্ য ত্রাণসমাগ্রী ধহদসদব অতর্ভূক যক্ত করদত হদব, তদব ৫ 

বছদরর কম বয়সী ধশশুদের এ দুি প্রোন করা ্াদব না; 

(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। 

 

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

ধনরীিার জন্য ধহসাব সাংরিণ করদবন। 

৮। 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। 

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

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

১০।  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।  

১১।  এদত ্র্া্র্ কর্তযপদির অনুদমােন রদয়দছ। 

 

 

   

 

 

    

 

 

     
              

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

     

               

(প্রমাঃ ইফদতখারুল ইসলাম) 

পধরচালক (ত্রাণ) 

প্রফানঃ ৯৮৬০৩৮৬ 

E-mail: islameftekharul@yahoo.com 
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স্মারক নাং- ৫৫১.০১.০০০০.০১৫.২০.০৪৬.১৯.৪৭৪  তাধরখঃ ৩০/০৪/২০২০ 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, 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 একাতর্ সধচব-১, প্রিানমন্ত্রীর কা্ যালয়, পুরাতন সাংসে ভবন, প্রতজগাঁও, ঢাকা। 

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

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

১৫। মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর সহকারী একাতর্ 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 একাতর্ 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) 

  

 

 

 


