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গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলায়দর্ সরকার 

দুয়্ শাগ ব্যবস্থাপো ও ত্রাণ মন্ত্রণালে 

www.modmr.gov.bd 

 

ক্তসটিয়জে চাে শার 

১. রূপকল্প ও অক্তিলক্ষ্য  

 

রূপকল্প (Vision): 

প্রাকৃক্ততক, জলবায়ুজক্তেত ও মনুষ্যসৃষ্ট  দুয়্ শায়গর ক্ষ্ক্ততকর প্রিাব ক্তবপদাপন্ন জেয়গাষ্ঠীর সহণীে প্ শায়ে কক্তময়ে আো। 

 

অক্তিলক্ষ্য (Mission): 

দুয়্ শাগ ব্যবস্থাপোর সাক্তব শক সক্ষ্মতা র্ক্তির্ালীকরয়ণর মাধ্যয়ম জেগয়ণর ক্তবয়র্ষ কয়র দক্তরদ্র ও দুদ শর্াগ্রস্ত জেয়গাক্তষ্ঠর ঝুঁক্তকহ্রাস এবং দুয়্ শাগ মমাকায়বলাে সক্ষ্ম জরুক্তর সাড়াপ্রদাে 

পদ্ধক্তত প্রক্ততষ্ঠা। 
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২. মসবা প্রদাে প্রক্ততশ্রুক্তত 

২.১) োগক্তরক মসবা 

 

ক্র. 

েং 
মসবার োম মসবা প্রদাে পদ্ধক্তত/মাধ্যম 

প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবং প্রাক্তিস্থাে 

মসবার মূল্য এবং  

পক্তরয়র্াধ পদ্ধক্তত 

মসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাক্তেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদক্তব, ম াে েম্বর ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ দদক্তেক দুয়্ শাগ বাতশা/ দুয়্ শায়গর আগাম বাতশা 

মেক্তলয় াে, ইয়মইল,  যাক্স, এসএমএস, ও 

Interactive Voice 

Response (IVR)  এর মাধ্যয়ম 

কাগজপত্র ক্তেষ্প্রয়োজে। 

মসবা প্রাক্তির স্থােঃ 

জাতীে দুয়্ শাগ সমন্বে 

মকন্দ্র (এেক্তিআরক্তসক্তস), 

িবে েং- ৪, বাংলায়দর্ 

সক্তচবালে, ঢাকা। 

ক্তবোমূয়ল্য তাৎক্ষ্ক্তণকিায়ব 

ক্তজ.এম. আব্দুল কায়দর 

উপসক্তচব (এেক্তিআরক্তসক্তস) 

মেক্তলয় ােঃ ৯৫৪৫১১৫ 

মমাবাইল: ০১৭১৫১৮০১৯২ 

 যাক্সঃ ৯৫৪৯১৪৮ 

ইয়মইল: ndrcc@modmr.gov.bd 

IVR মেক্তলয় াে েং-১০৯৪১ 

২ 
দুয়্ শাগ ক্তবষেক প্রক্তর্ক্ষ্ণ/কম শর্ালা 

অংর্গ্রহণ সংক্রান্ত  
প্রক্তর্ক্ষ্ণ/কম শর্ালা আয়োজয়ের মাধ্যয়ম 

ক্তলক্তিত আয়বদে। 

মসবা প্রাক্তির স্থােঃ 

মন্ত্রণালে কর্তশক ক্তেধ শাক্তরত 

প্রক্ততষ্ঠাে 

ক্তবোমূয়ল্য ১৫-৩০ ক্তদে 

 

মমাঃ মমাহসীে 

যুগ্ম-সক্তচব (দুব্যক-২) 

মেক্তলয় ােঃ ৯৫৪০০৫২ 

মমাবাইল: ০১৭১১১৬১৯২৬ 

 

 

mailto:ndrcc@modmr.gov.bd


সংযুক্তি ‘গ’ 

ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

3 

 

৩ দুয়্ শাগ ক্তবষেক মহড়াে অংর্গ্রহণ সংক্রান্ত মহড়া আয়োজয়ের মাধ্যয়ম 

ক্তলক্তিত আয়বদে। 

মসবা প্রাক্তির স্থােঃ 

মন্ত্রণালে কর্তশক সময়ে 

সময়ে ক্তেধ শাক্তরত প্রক্ততষ্ঠাে 

ক্তবোমূয়ল্য  

 

মীজশা আলী আর্রা  

ক্তসঃসঃসক্তচব (দুব্যক-২) 

মেক্তলয় ােঃ ৯৫৪৬০০৫                       

মমাবাইল: ০১৯১২৫০০৬৪৮ 

 

 

৪ অক্তিয়্াগ ক্তেষ্পক্তি পত্র ম্াগায়্ায়গর  মাধ্যয়ম 

ক্তলক্তিত অক্তিয়্াগ। 

মসবা প্রাক্তির স্থােঃ 

দুয়্ শাগ ব্যবস্থাপো ও ত্রাণ 

মন্ত্রণালে, িবে-৪, 

বাংলায়দর্ সক্তচবালে, 

ঢাকা। 

ক্তবোমূয়ল্য ১৫-৩০ ক্তদে 

ি. মমাঃ আক্ততকুর রহমাে 

যুগ্মসক্তচব (প্রর্াসে) 

ম াে: ৯৫৪০০৯৫ 

ইয়মইল: jsadmin@modmr.gov.bd 

 

 

২.২) প্রাক্ততষ্ঠাক্তেক মসবা 

ক্র. 

েং 
মসবার োম মসবা প্রদাে পদ্ধক্তত/মাধ্যম 

প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবং প্রাক্তিস্থাে 

মসবার মূল্য এবং  

পক্তরয়র্াধ পদ্ধক্তত 

মসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাক্তেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদক্তব, ম াে েম্বর ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ কায়জর ক্তবক্তেময়ে িাদ্য কম শসূক্তচ (কাক্তবিা)  

মহাপক্তরচালক, দুয়্ শাগ ব্যবস্থাপো  

অক্তধদিয়রর অনুকূয়ল মঞ্জুরী/বরাদ্দ 

পত্র জারীর মাধ্যয়ম 

পক্তরপত্র অনু্ােী বরায়দ্দর চাক্তহদাপত্র, 

বরায়দ্দর ক্তবিাজে এবং ক্তবয়র্ষ 

বরায়দ্দর মক্ষ্য়ত্র প্রকয়ল্পর ছক  

ক্তবোমূয়ল্য ৭-১০ ক্তদে মমাঃ ইসমাইল মহায়সে, উপসক্তচব (ত্রাক-২) 

ম াে: ৯৫৪০১৪৩ 

ইয়মইল: 

dsreliefprog2@modmr.gov.bd ২ মেস্ট ক্তরক্তল  (টিআর)  

মহাপক্তরচালক, দুয়্ শাগ ব্যবস্থাপো  

অক্তধদিয়রর অনুকূয়ল মঞ্জুরী/বরাদ্দ 

পত্র জারীর মাধ্যয়ম 

পক্তরপত্র অনু্ােী বরায়দ্দর চাক্তহদাপত্র, 

বরায়দ্দর ক্তবিাজে এবং ক্তবয়র্ষ 

বরায়দ্দর মক্ষ্য়ত্র প্রকয়ল্পর ছক  

ক্তবোমূয়ল্য ৭-১০ ক্তদে 
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৩ 
অক্ততদক্তরদ্রয়দর জন্য কম শসংস্থাে 

কম শসূক্তচর বরাদ্দ মঞ্জুরী 

মহাপক্তরচালক, দুয়্ শাগ ব্যবস্থাপো  

অক্তধদিয়রর অনুকূয়ল মঞ্জুরী/বরাদ্দ 

পত্র জারীর মাধ্যয়ম 

পক্তরপত্র অনু্ােী বরায়দ্দর চাক্তহদাপত্র, 

বরায়দ্দর ক্তবিাজে  
ক্তবোমূয়ল্য ১৫-২০ ক্তদে 

মমাহাম্মদ মক্তেরুল ইসলাম 

ক্তসক্তেের সহকারী সক্তচব (ত্রাক-১) 

ম াে: ৯৫৪০১৭৯ 

ইয়মইল: 

sasreliefprog1@modmr.gov.bd 

৪ ক্তজআর (েগদ ও িাদ্য সহােতা) মঞ্জুরী 

মহাপক্তরচালক, দুয়্ শাগ ব্যবস্থাপো  

অক্তধদিয়রর অনুকূয়ল মঞ্জুরী/বরাদ্দ 

পত্র জারীর মাধ্যয়ম 

বরায়দ্দর চাক্তহদাপত্র ক্তবোমূয়ল্য ৩ ক্তদে 

৫ ক্তিক্তজএ  মঞ্জুরী 

মহাপক্তরচালক, দুয়্ শাগ ব্যবস্থাপো  

অক্তধদিয়রর অনুকূয়ল মঞ্জুরী/বরাদ্দ 

পত্র জারীর মাধ্যয়ম 

বরায়দ্দর চাক্তহদাপত্র, দাক্তরদ্রতা অনু্ােী 

উপয়জলা ক্তিক্তিক বরায়দ্দর ক্তবিাজে 
ক্তবোমূয়ল্য ৭ ক্তদে 

৬ মঢউটিে ও গৃহক্তেম শাণ বাবদ অর্ শ মঞ্জুরী  
মহাপক্তরচালক, দুয়্ শাগ ব্যবস্থাপো 

অক্তধদিয়রর মঞ্জুরী পয়ত্রর মাধ্যয়ম 

বরায়দ্দর চাক্তহদাপত্র, দাক্তরদ্রতা অনু্ােী 

উপয়জলা ক্তিক্তিক বরায়দ্দর ক্তবিাজে, 

গৃহহীে পক্তরবায়রর তাক্তলকা (ক্তবয়র্ষ 

বরায়দ্দর মক্ষ্য়ত্র) 

ক্তবোমূয়ল্য ১৫ ক্তদে 

৭ কম্বল বরায়দ্দর মঞ্জুরী 

মহাপক্তরচালক/সংক্তিষ্ট মজলা 

প্রর্াসয়কর ক্তেকে বরাদ্দ পয়ত্রর 

মাধ্যয়ম 

বরায়দ্দর চাক্তহদাপত্র,  উপয়জলা ক্তিক্তিক 

বরায়দ্দর ক্তবিাজে, র্ীতাতশ মানুয়ের 

বরায়দ্দর চাক্তহদাপত্র, দাক্তরদ্রতা অনু্ােী 

উপয়জলা ক্তিক্তিক বরায়দ্দর ক্তবিাজে, 

গৃহহীে ও র্ীতাতশ পক্তরবায়রর তাক্তলকা 

ও (ক্তবয়র্ষ বরায়দ্দর মক্ষ্য়ত্র) সংখ্যা 

(ক্তবয়র্ষ বরায়দ্দর মক্ষ্য়ত্র) 

ক্তবোমূয়ল্য ০৭ ক্তদে 

 

 

২.৩) অিযন্তরীণ মসবা 

ক্র. 

েং 
মসবার োম মসবা প্রদাে পদ্ধক্তত/মাধ্যম 

প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবং প্রাক্তিস্থাে 

মসবার মূল্য এবং  

পক্তরয়র্াধ পদ্ধক্তত 

মসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাক্তেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদক্তব, ম াে েম্বর ও ইয়মইল) 
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(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 
কম শকতশা/কম শচারীগয়ণর গৃহ ক্তেম শাণ, মমাের 

সাইয়কল, কক্তিউোর ও অন্যান্য ঋণ প্রদাে 
 সরকারী আয়দর্ জারীর মাধ্যয়ম।  

ক্তলক্তিত আয়বদে। 

চুক্তিপত্র ও গৃহ ক্তেম শায়ণর 

মক্ষ্য়ত্র জক্তমর দক্তলল 

ক্তবোমূয়ল্য ৩০ ক্তদে মমায়মো িাতুে 

উপসক্তচব (প্রর্াসে) 

ম াে: ৯৫৪০৫৪২ 

ইয়মইল: dsadmin@modmr.gov.bd ২ 
কম শকতশা/কম শচারীগয়ণর িক্তবষ্য তহক্তবল হয়ত 

অক্তগ্রম উয়িালে 
 সরকারী আয়দর্ জারীর মাধ্যয়ম।  

ক্তলক্তিত আয়বদে ও 

িক্তবষ্য তহক্তবয়ল জমার 

ক্তহসাব  

ক্তবোমূয়ল্য ৩০ ক্তদে 

৩ কম শকতশা/কম শচারীগয়ণর অবসর িাতা মঞ্জুরী সরকারী আয়দর্ জাক্তর মাধ্যয়ম 

১। সাক্তি শস বুক/চাকুরীর 

ক্তববরণী 

২। অবসয়রাির ছুটিয়ত 

গময়ের মঞ্জুরী পত্র 

৩। প্রতযাক্তর্ত মর্ষ 

মবতে পত্র  

৪। মপের্ে  রম 

৫। সতযাক্তেত ছক্তব 

৬। প্রািব্য মপের্য়ের 

দবধ উিরাক্তধকার 

ম াষণাপত্র 

৭। েমুো স্বাক্ষ্র ও 

হায়তর পাঁচ আঙ্গুয়লর 

ছাপ 

৮। ো-দাবী প্রতযেে পত্র 

৯। মপের্ে মঞ্জুরী পত্র 

ক্তবোমূয়ল্য ১০ ক্তদে 

মন্ত্রণালয়ের ক্তবষে সংক্রান্তঃ 

মমায়মো িাতুে 

উপসক্তচব (প্রর্াসে) 

ম াে: ৯৫৪০৫৪২ 

ইয়মইল: dsadmin@modmr.gov.bd 

 

অক্তধদিয়রর ক্তবষে সংক্রান্তঃ 

মমাঃ র্াহজাহাে 

সহকারী সক্তচব 

ত্রাণ প্রর্াসে 

ম াে: ৯৫৭০০৪০ 
 

 

৪ কম শকতশা/কম শচারীগয়ণর ল্যাি গ্রযান্ট মঞ্জুর সরকারী আয়দর্ জাক্তর মাধ্যয়ম 

ক্তলক্তিত আয়বদে,  ছুটির 

ক্তহসাব ও ইএলক্তপক্তস 

 

 

ক্তবোমূয়ল্য ১০ ক্তদে 

mailto:dsadmin@modmr.gov.bd
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৫ মৃত কম শকতশা-কম শচারীগয়ণর ঋণ মওকু  সরকারী আয়দর্ জাক্তর মাধ্যয়ম 
ক্তলক্তিত আয়বদে, মৃতুয 

সেদ ও ঋয়ণর ক্তহসাব 
ক্তবোমূয়ল্য ৪৫ ক্তদে 

৬ 
মার্তত্বকালীে ছুটি, শ্রাক্তন্ত ক্তবয়োদে, অক্তজশত 

ছুটি, বক্তহঃ বাংলায়দর্ ছুটি 
সরকারী আয়দর্ জাক্তর মাধ্যয়ম 

আয়বদেপত্র, ছুটি ক্তহসাব 

সংক্রান্ত প্রতযেে প্রাক্তি 

সায়পয়ক্ষ্ 

ক্তবেমূয়ল্য ১৫ ক্তদে 

 

 

 

 

 

২.৪) আওতাধীে দিরসমূয়হর মসবা 

ক) দুয়্ শাগ ব্যবস্থাপো অক্তধদির 

ক্র. 

েং 
মসবার োম মসবা প্রদাে পদ্ধক্তত/মাধ্যম 

প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবং প্রাক্তিস্থাে 

মসবার মূল্য এবং  

পক্তরয়র্াধ পদ্ধক্তত 

মসবা প্রদায়ের 

সমেসীমা 

দাক্তেত্বপ্রাি কম শকতশা 

(োম, পদক্তব, ম াে েম্বর ও ইয়মইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 
কায়জর ক্তবক্তেময়ে িাদ্য কম শসূক্তচ (কাক্তবিা) 

কম শসূক্তচর বরাদ্দ 

মজলা প্রর্াসয়কর অনুকূয়ল বরাদ্দ পত্র জারীর 

মাধ্যয়ম 

মজলা প্রর্াসয়কর চাক্তহদা 

পত্র,  প্রকয়ল্পর ছক 

(ক্তবয়র্ষ বরায়দ্দর মক্ষ্য়ত্র) 

ক্তবোমূয়ল্য ৩ ক্তদে 
মমাঃ আবু তায়লব 

পক্তরচালক (কাক্তবিা) 

ম াে: ৯৮৬১১১৩ 

ইয়মইল: dffw@ddm.gov.bd 

 
২ মেস্ট ক্তরক্তল  (টিআর) কম শসূক্তচর বরাদ্দ 

মজলা প্রর্াসয়কর অনুকূয়ল বরাদ্দ পত্র জারীর 

মাধ্যয়ম 

মজলা প্রর্াসয়কর চাক্তহদা 

পত্র,  প্রকয়ল্পর ছক 

(ক্তবয়র্ষ বরায়দ্দর মক্ষ্য়ত্র) 

ক্তবোমূয়ল্য ৭ ক্তদে 
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৩ 
অক্ততদক্তরদ্রয়দর জন্য কম শসংস্থাে কম শসূক্তচর 

বরাদ্দ  

মজলা প্রর্াসয়কর অনুকূয়ল বরাদ্দ পত্র জারীর 

মাধ্যয়ম 

অক্ততদক্তরদ্রয়দর জন্য 

কম শসংস্থাে কম শসূক্তচ 

(ইক্তজক্তপক্তপ) ক্তেয়দ শক্তর্কা 

পক্তরপয়ত্রর আয়লায়ক  

ক্তবোমূয়ল্য ৭ ক্তদে 

মমাঃ আব্দুল মায়লক 

উপ-পক্তরচালক 

অক্তত দক্তরদ্রয়দর জন্য কম শসংস্থাে কম শসূচী 

ম ােঃ ৯৮৮৬৪৭৩               

ইয়মইল: ddkaikha@gmail.com 

 

৪ ক্তজআর (েগদ ও িাদ্য সহােতা) বরাদ্দ 
মজলা প্রর্াসয়কর অনুকূয়ল বরাদ্দ পত্র জারীর 

মাধ্যয়ম 

মজলা প্রর্াসয়কর চাক্তহদা 

পত্র 
ক্তবোমূয়ল্য ৭ ক্তদে 

মমাঃ ই য়তিারুল ইসলাম 

পক্তরচালক (ত্রাণ) 

ম াে: ৯৮৬০৩৬৮ 

ইয়মইল: 

islameftekharul@yahoo.com 

 

৫ ক্তিক্তজএ  বরাদ্দ 
মজলা প্রর্াসয়কর অনুকূয়ল বরাদ্দ পত্র জারীর 

মাধ্যয়ম 

মজলা প্রর্াসয়কর চাক্তহদা 

পত্র 
ক্তবোমূয়ল্য ৭ ক্তদে 

৬ মঢউটিে ও গৃহক্তেম শাণ বাবদ অর্ শ বরাদ্দ  
মজলা প্রর্াসয়কর অনুকূয়ল বরাদ্দ পত্র জারীর 

মাধ্যয়ম 

মজলা প্রর্াসয়কর চাক্তহদা 

পত্র,  গৃহহীে পক্তরবায়রর  

তাক্তলকা (ক্তবয়র্ষ 

বরায়দ্দর মক্ষ্য়ত্র) 

ক্তবোমূয়ল্য ৭ ক্তদে 

৭ কম্বল বরাদ্দ 
মজলা প্রর্াসয়কর অনুকূয়ল বরাদ্দ পত্র জারীর 

মাধ্যয়ম 

মজলা প্রর্াসয়কর চাক্তহদা 

পত্র 
ক্তবোমূয়ল্য ০৭ ক্তদে 
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৩) অক্তিয়্াগ ব্যবস্থাপো পদ্ধক্তত (GRS) 

মসবা প্রাক্তিয়ত অসন্তুষ্ট হয়ল দাক্তেত্বপ্রাি কম শকতশার সয়ে ম্াগায়্াগ করুে। ক্ততক্তে সমাধাে ক্তদয়ত ব্যর্ শ হয়ল ক্তেয়নাি পদ্ধক্ততয়ত ম্াগায়্াগ কয়র আপোর সমস্যা অবক্তহত করুে। 

ক্র. 

েং কিে ম্াগায়্াগ করয়বে মকার্াে ম্াগায়্াগ করয়বে 
ক্তেষ্পক্তির সমেসীমা 

ম্াগায়্ায়গর ঠিকাো 

১ 
দাক্তেত্বপ্রাি কম শকতশা সমাধাে 

ক্তদয়ত ব্যর্ শ হয়ল 

প্রক্ততষ্ঠায়ের GRS ম াকাল 

পয়েন্ট কম শকতশা 
১৫ ক্তদে 

মন্ত্রণালয়ের ক্তবষে সংক্রান্ত 

োম ও পদক্তব: ি. মমাঃ আক্ততকুর রহমাে, যুগ্ম-সক্তচব (প্রর্াসে) 

ম াে: ৯৫৪০০৯৫ 

ইয়মইল: jsadmin@modmr.gov.bd 

 

দুয়্ শাগ ব্যবস্থাপো অক্তধদিয়রর ক্তবষে সংক্রান্তঃ 

োম ও পদক্তব: মমা: ক্তরোজ আহয়মদ 

ম াে: ৯৮৪১৫৮১ 

ইয়মইল: dg@ddm.gov.bd 

মহাপক্তরচালক, দুয়্ শাগ ব্যবস্থাপো অক্তধদির ৯২-৯৩, মহািালী 

বা/এ, ঢাকা। 

২ 

Public Grievance 

ম াকাল পয়েন্ট কম শকতশা ক্তেক্তদ শষ্ট 

সময়ে সমাধাে ক্তদয়ত ব্যর্ শ হয়ল 

মকন্দ্রীে অক্তিয়্াগ ব্যবস্থাপো 

পদ্ধক্তত (GRS) 
 

 মন্ত্রণালয়ের মক্ষ্য়ত্র মক্তন্ত্রপক্তরষদ ক্তবিায়গর GRS মপাে শায়লর 

ঠিকাো 

 মজলা প্রর্াসয়ের মক্ষ্য়ত্র ক্তবিাগীে কক্তমর্োয়রর GRS 

মপাে শায়লর ঠিকাো 

৪) আপোর কায়ছ আমায়দর প্রতযার্া 

ক্রক্তমক েং প্রক্ততশ্রুত/কাক্তিত মসবা প্রাক্তির লয়ক্ষ্য করণীে 

mailto:jsadmin@modmr.gov.bd
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১) ক্তেধ শাক্তরত  রয়ম (প্রয়্াজয মক্ষ্য়ত্র)  সম্পূণ শিায়ব পূরণকৃত ও ঠিকাোসহ স্বাক্ষ্ক্তরত আয়বদে জমা প্রদাে  

২) সঠিক মাধ্যয়ম প্রয়োজেীে ক্ত স পক্তরয়র্াধ করা (প্রয়্াজয মক্ষ্য়ত্র) 

৩) সাক্ষ্ায়তর জন্য ক্তেধ শাক্তরত সময়ের পূয়ব শই উপক্তস্থত র্াকা 

 


