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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় 

 (ভন্বয় ও াংদ অধধাখা) 

ফাাংরাদদ ধিফারয়, ঢাকা। 

 

নাং ৫১.০০.০০০০.২২২.০৬.০০২.১৪-৫৪                                  তাধযখঃ  ০২ চিত্র  ১৪২৩ ফ./ ১৬ ভাি য ২০১৭ ধি.                                       

         

ভাধক ভন্বয় বায ধফজ্ঞধি  

 

দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য ভাি য ২০১৭ ভাদয ভাধক ভন্বয় বা আগাভী ২০ ভাি য ২০১৭, রযাজ রাভফায, ধফকার ৩:০০ 

ঘটিকায় ভন্ত্রণারদয়য বাকদে (কে নাং-১০৪, বফন নাং-৪, ফাাংরাদদ ধিফারয়, ঢাকা) অনুধিত দফ। দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য 

ধিফ ভদাদয় উক্ত বায় বাধতত্ব কযদফন। াংধিষ্ট করদক বায় উধহত থাকায জন্য ধনদদ যক্রদভ অনুদযাধ কযা দরা।  

বায আদরািযসূধিঃ  

১. ধফগত বায কাম যধফফযণী ঠন ও অনুদভাদন ; 

২. ধফগত বায ধদ্ধান্তমূদয ফাস্তফায়ন অগ্রগধত ম যাদরািনা ; 

৩. অধনষ্পন্ন ধফলয়মূ ম্পদকয আদরািনা ; 

৪. ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তযক প্রদত্ত প্রধতশ্রুধত/ধনদদ যনামূদয ফাস্তফায়ন অগ্রগধত ম্পদকয ম যাদরািনা; 

৫. ধফধফধ।                                                                                                                   

স্বােধযত         

      (দভাঃ আধভনুর ইরাভ) 

          উধিফ 

           (ভন্বয় ও াংদ) 

                       রপানঃ ৯৫৪৬০০৪      

dscoordination.dmrd@gmail.com 

 

ধফতযণ (দজযিতায  ক্রভানুাদয  নয়)   

 

১। অধতধযক্ত ধিফ.......................................(কর), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, ঢাকা। 

২। ভাধযিারক, দুদম যাগ ব্যফস্থানা অধধদিয, ৯২-৯৩, ভাখারী ফাধণধজযক এরাকা, ঢাকা।  

৩। যুগ্মধিফ........................................(কর), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, ঢাকা। 

৪। প্রকল্প ধযিারক (কর), রষ্টনদদধনাং অফ ধদ ধভধনধি অপ ধডজাষ্টায ম্যাদনজদভন্ট এন্ড ধযধরপ রপ্রাগ্রাভ এডধভধনদিন,  গ্রাভীণ 

 যাস্তায় র াট র াট (১২ ধভঃ দীঘ য ম যন্ত) রতু, কারবাট য ধনভ যাণ (৩য় ম যায়), াফ যতয িট্টগ্রাভ অঞ্চদর গ্রাভীণ যাস্তায় র াট  

র াট (১২ ধভঃ দীঘ য ম যন্ত)দতু/ কারবাট য ধনভ যাণ (২য় ম যায়) ীল যক প্রকল্প, ইধআযআযধ-ধড-১ প্রকল্প, প্রধকউযদভন্ট অফ  

ইকুদভন্ট পয াি য এন্ড রযধকউঅাদযন পয আথ যদকাদয়ক এন্ড আদায ধডজাষ্টায (২য় ম যায়), ফন্যাপ্রফণ ও নদী বাঙ্গন  

এরাকায় ফন্যা আশ্রয়দকন্দ্র ধনভ যাণ(২য় ম যায়),  দুদম যাগ ব্যফহানা  বফদনয উধ যমুখী ম্প্রাযণ প্রকল্প, স্যারাইন ওয়াটায ধিটদভন্ট  

প্লান্ট াংগ্র প্রকল্প , আযফান রযধজল্যান্স প্রদজক্ট, ৯২-৯৩, ভাখারী ফা/এ, ঢাকা। 

৫।    ভাননীয় ভন্ত্রীয একান্ত ধিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় (ভাননীয় ভন্ত্রীয দয় অফগধতয জন্য), ঢাকা । 

৬। যুগ্মধিফ (ধনযাত্তা-২), স্বযাি ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ধিফারয় (কভ যকতযাদদয প্রদফদয ব্যফহায অনুদযাধ), ঢাকা। 

     ৭।    যুগ্মধিফ (দফা), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, ঢাকা (উক্ত বায় আনুভাধনক ৫০ জন কভ যকতযায আপ্যায়ন ও আদনয  

 ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য অনুদযাধ কযা দরা )। 

৮। উধিফ,.....................................(কর), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, ঢাকা। 

৯। ধযিারক (প্রান), ঘূধণ যঝড় প্রস্তুধত কভ যসূধি, ৬৮৪-৬৮৬, ফড় ভগফাজায, ঢাকা। 

১০। উপ্রধান (ধযকল্পনা), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, ঢাকা। 

১১। ধিদফয একান্ত ধিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় (ধিফ ভদাদদয়য দয় অফগধতয জন্য), ঢাকা । 

১২। ধধনয়য কাযী ধিফ/কাযী ধিফ................................ (কর), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, ঢাকা।  

১৩।   ধধনয়য তথ্য কভ যকতযা, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, ঢাকা। 

১৪।      য়র     র  প্রধান/কাযী প্রধান(১/২/৩), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, ঢাকা।  

১৫। প্রধান ধাফ যেণ কভ যকতযা, দুদম যাগ ব্যফস্থানা  ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, ১৬ আফদুর গধণ রযাড, ঢাকা। 

১৬। কাধয প্রদকৌরী (ধযকল্পনা), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, ঢাকা। 
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১৭। ধদেভ এনাধরষ্ট, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়,০ ঢাকা। (ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফ াইদট প্রকাদয অনুদযাধ) 

১৮।  ধড এন এ রোধরষ্ট, ইধআযধ প্রকল্প ,দুদম যাগ ব্যফস্থানা অধধদিয, ৯২-৯৩, ভাখারী ফাধণধজযক এরাকা, ঢাকা।  

১৯। ধধনয়য পাইন্যান্স এন্ড একাউন্ট অধপায, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় , ঢাকা। 

২০। ধাফ যেণ কভ যকতযা, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, ঢাকা। 


