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দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় 

ন্যাশনাল ডিজাষ্টার ররসপন্স রকা-অরডিদনশন রসন্টার (NDRCC) 

বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। 

 

 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.১৫-১২২                        তাডরখঃ  ২৫/০৪/২০১৫ডরঃ। 

                           সময়ঃ  ডবকাল ০৩.৫০ রেদক ৬-৩০টা। 

ডবষয়ঃ  ভূডমকদের ক্ষয়ক্ষডত সাংক্রান্ত  প্রডতদবেন।   

আজ ২৫.০৪.২০১৫ তাডরখ দুপুর ১২টা ১১ডমডনট ২৭.২ রসদকদে ঢাকার আগারগাঁওস্থ ভূডমকে প্ যদবক্ষণ রকন্দ্র রেদক ৭৪৫ ডক.ডম. 

উত্তর পডিম ডেদক রনপাদলর বারদপক অঞ্চদল ৭.৫ ডরক্টার র ল মাত্রার (বড় মাত্রা) এক ভূডমকে সাংঘটিত হয়, এর প্রভাদব ঢাকাসহ সারাদেদশ 

বড় ধরদণর ভূডমকে অনুভুত হয়। 

এ ভূডমকদের রপ্রডক্ষদত রবলা ১২-৩০টা হদত ৬৪ জন রজলা প্রশাসক, ফায়ার সাডভ যস ও ডসডভল ডিদফদন্সর রকন্দ্রীয় ডনয়ন্ত্রণ কক্ষ এবাং 

আবহাওয়া অডধেপ্তর-এর সাদে রটডলদফান মারফত র্াগাদ্াগ কদর দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালদয়র দুদ্ যাগ সাড়াোন রকন্দ্র (NDRCC) 

কর্তযক সাংগৃহীত তদের ডভডত্তদত প্রােডমক ক্ষয়ক্ষডতর প্রডতদবেন প্রস্তুতক্রদম সাংডিষ্ট সকদলর সে্ অবগডতর জন্য ডনদে উপস্থাপন করা হদলাঃ  

 

১। ঢাকাঃ  রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভূডমকদে ঢাকা মহানগরীর লালবাগ এলাকায় ২১/২৫ এরশাে কদলানীর ৫ তলা ভবদনর ডকছু 

অাংশ রেদব রগদল ভবদন অবস্থানরত ব্যডিদের ডনরাপে স্থাদন সডরদয় ডনদয় ডগদয় ভবনটি সীলগালা করা হদয়দে। নবাবপুর পুডলশ 

বদের কাদে একটি ৬ তলা ভবন সামান্য  রহদল পদড়দে। বাংগবাজার এলাকার বডরশাল প্লাজার পাদশ পাঁিতলা ডবডশষ্ট আলাউডিন 

ভবদন ফাটল রেখা ডেদয়দে। বাডরধারাস্থ রহাদটল ‘সাডরনা’ সামান্য রহদল পদড়দে। ডমরপুর-১ নাং রসকশদন অবডস্থত ‘িায়মে 

গাদম যন্টস’ ভবন সামান্য রহদল পদড়দে বদল বাাংলাদেশ ফায়ার সাডভ যস সূত্র জানা ্ায়। এোড়া ভূডমকদের আতাংদক ঢাকা রমডিদকল 

কদলজ হাসপাতাদলর োে রেদক জাদহো রবগম নাদম ২২ বেদরর একজন মডহলা লাফ ডেদয় পদর মারা ্ায়। উি মডহলার বাডড় 

িাঁেপুর, ডতডন হাসপাতাদলর ৩ নাং ওয়াদি য ভডতয ডেদলন। মহানগর এলাকায় আর রকান হতাহদতর ঘটনা ঘদটডন।  

 

সাভার উপদজলাধীন রপৌরসভা এলাকায় ‘আল মুসডলম’ নামক একটি গাদম যন্টদসর শ্রডমকগণ ভূডমকদের আতাংদক তাড়াহুড়া কদর 

নামদত ডগদয় আনুমাডনক ৬০/৭০ জন গাদম যন্টস শ্রডমক সামান্য আহত হন। এ ঘটনায় পুডলদশর সাদে স্থানীয় রলাকজন ও গাদম যন্টস 

শ্রডমকগণ সাংঘদষ য জডড়দয় পড়ায় উদ্ধারকাজ সামান্য ডবডিত হয়।  এোড়া ডমশন গ্রুদপর একটি গাদম যন্টস এর শ্রডমকগণ তাড়াহুড়া কদর 

নামদত ডগদয় ১০/১২ জন আহত হন। বতযমাদন আইন শাংখলা পডরডস্থডত স্বাভাডবক রদয়দে। রকরাণীগঞ্জ উপদজলাধীন আগানগর 

ইউডনয়দনর হাজী ইয়াকুব আলীর ৭ তলা ভবদন সামান্য ফাটল রেখা ডেদয়দে বদল জানা ্ায়। রোহার, নবাবগঞ্জ ও ধামরাই 

উপদজলায় ভূডমকদে রকান ক্ষয়ক্ষডত হয়ডন।  

 

 ২। নারায়ণগঞ্জঃ  ফায়ার সাডভ যস কদরাল রুদমর ভারপ্রাপ্ত কম যকতযা জানান, রজলার নয়ামাটি RBR-B ফযাশন ভবন রহদল পদড়দে।   

নাঃ গঞ্জ োনার পাদশ ডরভারডভউ কমদপ্লে ১০ তলা ভবন রহদল পদড়দে।  

 

    ৩। গাজীপুরঃ  ফায়ার সাডভ যস কদরাল রুদমর ভারপ্রাপ্ত কম যকতযা জানান, শ্রীপুর উপদজলার নয়নপুদর ডবেীশা গাদম যন্টস ভবন রহদল পদড়দে।  

 

    ৪।  ফডরেপুরঃ  রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভূডমকদের কারদণ রজলায় রকান ক্ষয়ক্ষডতর তে পাওয়া ্ায়ডন।  

 

৫। রগাপালগঞ্জঃ  রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভূডমকদের কারদণ কাডশয়ানী উপদজলায় একটি স্কুদল সামান্য ক্ষডত হদয়দে। এোড়া অন্য 

রকান ক্ষয়ক্ষডতর তে পাওয়া ্ায়ডন।    

 

৬। রনত্রদকানাঃ  রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভূডমকদের কারদণ রজলায় রকান ক্ষয়ক্ষডতর তে পাওয়া ্ায়ডন। 

 

৭। মুন্সীগঞ্জঃ  রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভূডমকদের কারদণ রজলায় রকান ক্ষয়ক্ষডতর তে পাওয়া ্ায়ডন। 

 

৮। জামালপুরঃ  রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভুডমকদের কারদণ রজলায় রকান ক্ষয়ক্ষডতর তে পাওয়া ্ায়ডন। 

 

৯। রশরপুরঃ  রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভূডমকদের কারদণ রজলায় রকান ক্ষয়ক্ষডতর তে পাওয়া ্ায়ডন। 

 

১০। ময়মনডসাংহঃ  রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভূডমকদের কারদণ রজলায় রকান ক্ষয়ক্ষডতর তে পাওয়া ্ায়ডন। 

 

১১। মাডণকগঞ্জঃ রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভূডমকদের কারদণ রজলায় রকান ক্ষয়ক্ষডতর তে পাওয়া ্ায়ডন। 



 

১২। টাাংগাইলঃ  রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ডমজযাপুর উপদজলায় ভূডমকদের আতাংদক তাড়াহুড়া কদর নামদত ডগদয় রেয়াদলর সাদে 

মাোয় আঘাত রপদয় একজন মডহলা মারা রগদে এবাং রবশ কদয়কজন আহত হদয়দে।  

 

১৩। নরডসাংেীঃ  রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভূডমকদের কারদণ রজলায় রকান ক্ষয়ক্ষডতর তে পাওয়া ্ায়ডন। 

 

১৪। ডকদশারগঞ্জঃ  ভূডমকদের কারদণ রজলায় রকান ক্ষয়ক্ষডতর তে পাওয়া ্ায়ডন। 

 

১৫। মাোরীপুরঃ  রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভূডমকদের কারদণ রজলায় রকান ক্ষয়ক্ষডতর তে পাওয়া ্ায়ডন। 

 

১৬। শরীয়তপুরঃ  রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভূডমকদের কারদণ রজলায় রকান ক্ষয়ক্ষডতর তে পাওয়া ্ায়ডন। 

 

১৭। রাজবাড়ীঃ  রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভূডমকদের কারদণ রজলায় রকান ক্ষয়ক্ষডতর তে পাওয়া ্ায়ডন। 

 

    ১৮। িট্রগ্রামঃ  রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভূডমকদের কারদণ রজলায় রকান ক্ষয়ক্ষডতর তে পাওয়া ্ায়ডন।   

 

    ১৯। কেবাজারঃ রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভূডমকদের কারদণ রজলায় রকান ক্ষয়ক্ষডতর তে পাওয়া ্ায়ডন।   

 

    ২০। বান্দরবানঃ  রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভুডমকদের কারদণ রজলায় রকান ক্ষয়ক্ষডতর তে পাওয়া ্ায়ডন।  

 

    ২১। রাাংগামাটিঃ রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভূডমকদের কারদণ রজলায় রকান ক্ষয়ক্ষডতর তে পাওয়া ্ায়ডন।  

 

    ২২। খাগড়ােডড়ঃ রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভূডমকদের কারদণ রজলায় রকান ক্ষয়ক্ষডতর তে পাওয়া ্ায়ডন।  

 

    ২৩। রনায়াখালীঃ  রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভুডমকদের কারদণ রজলায় রকান ক্ষয়ক্ষডতর তে পাওয়া ্ায়ডন।   

 

২৪। রফনীঃ  রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, রজলা সেদরর শাহ আলম টাওয়ার (১০ তলা ভবন) এ ফাটল রেখা রেওয়ায় ভবনটি সীলগালা 

কদর সতকযতামূলক ডবজ্ঞডপ্ত টাডনদয় রেয়া হদয়দে।   

 

২৫। লক্ষীপুরঃ  ফায়ার সাডভ যস কদরাল রুদমর ভারপ্রাপ্ত কম যকতযা জানান, রজলা ভূডমকদের কারদণ রজলায় রকান ক্ষয়ক্ষডতর তে পাওয়া 

্ায়ডন।   

 

 ২৬। কুডমল্াঃ  ফায়ার সাডভ যস কদরাল রুদমর ভারপ্রাপ্ত কম যকতযা জানান, EPZ এলাকার কাদি যনা নামক একটি গাদম যন্টস-এ হুদড়াহুডড় কদর 

নামদত ডগদয় ৪০/৫০ জদনর মদতা মডহলা অজ্ঞান হদয় ্ায় এবাং ২/৩ জন আহত হয়।  

 

 ২৭। ডব.বাডড়য়াঃ  রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, বাঞ্চারামপুর উপদজলায় ডবন্দুবন হাইস্কুদল হুদড়াহুডড় কদর নামদত ডগদয় রবশ কদয়কজন  

োত্র োত্রী সামান্য আহত হয়।  

 

    ২৮। িাঁেপুরঃ  রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভূডমকদের কারদণ রজলায় রকান ক্ষয়ক্ষডতর তে পাওয়া ্ায়ডন। 

 

 ২৯। ডসদলটঃ  ফায়ার সাডভ যস কদরাল রুদমর ভারপ্রাপ্ত কম যকতযা জানান, রজলার নবীগঞ্জ ফায়ার সাডভ যদসর উত্তর-েডক্ষণ পাদশ একটি ভবন 

রফদট রগদে। তদব প্রশাসদকর সাদে রফাদন র্াগাদ্াগ করা হদল ডতডন জানান, রজলা ভূডমকে সাংক্রান্ত রকান ক্ষয়ক্ষডতর তে এখনও 

প্ যন্ত পাওয়া ্ায়ডন।   

 

    ৩০ । সুনামগঞ্জঃ  রজলা প্রশাসদকর সাদে রফাদন র্াগাদ্াগ করা হদল ডতডন জানান, রজলা ভূডমকে সাংক্রান্ত রকান ক্ষয়ক্ষডতর তে রনই।  

 

৩১।  রমৌলভীবাজারঃ  রজলা প্রশাসদকর সাদে রফাদন র্াগাদ্াগ করা হদল ডতডন জানান, রজলা ভূডমকে সাংক্রান্ত রকান ক্ষয়ক্ষডতর তে 

রনই।  

 

    ৩২।  হডবগঞ্জঃ  রজলা প্রশাসদকর সাদে রফাদন র্াগাদ্াগ করা হদল ডতডন জানান, রজলা ভূডমকে সাংক্রান্ত রকান ক্ষয়ক্ষডতর তে রনই। 

 

 ৩৩।  রাংপুরঃ রজলা প্রশাসদকর সাদে রফাদন র্াগাদ্াগ করা হদল ডতডন জানান, রজলার গাংগািড়া উপদজলার একটি পডরতযি প্রাইমারী 

স্কুল রহদল পদড়দে।  

 

 ৩৪। গাইবান্াঃ রজলা প্রশাসদকর সাদে রফাদন র্াগাদ্াগ করা হদল ডতডন জানান, সের উপদজলার একটি স্কুদলর োদের প্লাস্টার খুদল 

পদড়দে। এোড়া সুন্দরগঞ্জ উপদজলার একটি স্কুদলর ওয়াদল ফাটল ধদরদে।  



 

৩৫। নীলফামারীঃ  রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভূডমকদের কারদণ রজলায় রকান ক্ষয়ক্ষডতর তে পাওয়া ্ায়ডন। 

 

৩৬। লালমডনরহাটঃ  রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভূডমকদের কারদণ রজলায় রকান ক্ষয়ক্ষডতর তে পাওয়া ্ায়ডন। 

 

৩৭। কুডড়গ্রামঃ  রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভূডমকদের কারদণ রজলায় রকান ক্ষয়ক্ষডতর তে পাওয়া ্ায়ডন। 

 

 ৩৮। রাজশাহীঃ  ফায়ার সাডভ যস কদরাল রুদমর ভারপ্রাপ্ত কম যকতযা জানান, রাজশাহী শহদরর মডহলা কদলজ ভবন-২ রহদল পদড়দে। রজলা 

প্রশাসদকর সাদে রফাদন র্াগাদ্াগ করা হদল ডতডন জানান, তাদনার উপদজলার মুন্ডুমালা নামক স্থাদন  একটি প্রােডমক ডবদ্যালয় 

ভবদন ফাটল রেখা ডেদয়দে। UNO ঘটনাস্থল পডরেশ যদন রগদেন।  

 

 ৩৯। পাবনাঃ রজলা প্রশাসদকর সাদে রফাদন র্াগাদ্াগ করা হদল ডতডন জানান, ভূডমকদের কারদণ আতাংকগ্রস্ত হদয় পাবনা সেদরর 

একজন স্কুল ডশক্ষক ররাক কদর মারা ডগদয়দে। অন্য রকান ক্ষয়ক্ষডতর তে রনই।  

 

 ৪০। ডসরাজগঞ্জঃ  রজলা প্রশাসদকর সাদে রফাদন র্াগাদ্াগ করা হদল ডতডন জানান, রজলার উল্াপাড়া উপদজলার সাদলহা উচ্চ ডবদ্যালয় ও 

েনতলা ডবদ্যালদয় ১ম সামডয়ক পরীক্ষা িলাকাদল োত্র-োত্রীরা ভূডমকদের কারদণ আতাংকগ্রস্ত হদয় ডনদি নামদত ডগদয় রবশ 

কদয়কজন আহত হয়। আহতদেরদক প্রােডমক ডিডকৎসা রেয়া হদয়দে।   

 

     ৪১।  িাপাইনবাবগঞ্জঃ  রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভূডমকদের কারদণ রজলায় রকান ক্ষয়ক্ষডতর তে পাওয়া ্ায়ডন।   

 

 ৪২। ডেনাজপুরঃ  রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ডবডিন্নভাদব কদয়কটি ভবদন রোট খাদটা ফাটল ধদরদে বদল জানা ্ায়।  এোড়া ডতডন 

পডরেশ যদনর সময় অন্য রকান ক্ষয়ক্ষডত পডরলডক্ষত হয়ডন।  

 

৪৩। নওগাঁ:  রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভূডমকদের কারদণ রজলা সেদরর ২টি ভবন রহদল রগদে। এোড়া সের উপদজলায় ১টি ও 

রাণীনগর উপদজলার ১টি স্কুল ভবন সামান্য রহদল পদরদে।  

 

৪৪। নাদটারঃ  রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভূডমকদের কারদণ রজলায় রকান ক্ষয়ক্ষডতর তে পাওয়া ্ায়ডন।   

 

৪৫। পঞ্চগড়ঃ  রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভূডমকদের কারদণ রজলায় রবশকদয়কটি ডশক্ষা প্রডতষ্ঠাদন ফাটল ধরার সাংবাে পাওয়া রগদে।  

 

৪৬। বগুড়াঃ রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, রসানাতলা একটি স্কুদলর প্রািীর রফদট ্ায় এবাং শাহজাহানপুর একটি বাডলকা ডবদ্যালদয়র োত্র-

োত্রীরা আতাংকগ্রস্ত হদয় ডনদি নামদত ডগদয় রবশ কদয়কজন আহত হয়। দুপিাডিয়া উপদজলায় রেয়াল িাপা পদড় ৫৫ বের ব্ া 

মডহলার মৃত্যয হদয়দে।   

 

৪৭। জয়পুরহাটঃ  রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভূডমকদের কারদণ রজলায় রকান ক্ষয়ক্ষডতর তে পাওয়া ্ায়ডন।   

 

৪৮। ঠাকুরগাঁওঃ  রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভূডমকদের কারদণ রজলায় রকান ক্ষয়ক্ষডতর তে পাওয়া ্ায়ডন।   

 

৪৯। খুলনাঃ  রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভূডমকদের কারদণ রজলায় রকান ক্ষয়ক্ষডতর তে পাওয়া ্ায়ডন। 

 

৫০। ্দশারঃ  রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভূডমকদের কারদণ রজলায় রকান ক্ষয়ক্ষডতর তে পাওয়া ্ায়ডন। 

 

৫১। বাদগরহাটঃ  রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভূডমকদের কারদণ রজলায় রকান ক্ষয়ক্ষডতর তে পাওয়া ্ায়ডন। 

 

৫২। কুডষ্টয়াঃ রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভূডমকদের কারদণ রজলায় রকান ক্ষয়ক্ষডতর তে পাওয়া ্ায়ডন। 

 

 ৫৩। সাতক্ষীরাঃ  রজলা প্রশাসদকর সাদে রফাদন র্াগাদ্াগ করা হদল ডতডন জানান, সাংবাে মাধ্যদম রজলা সেদরর খান মাদকযট নাদম 

একটি ভবন রহদল পদড়দে বদল সাংবাে পডরদবডশত হদয়দে ডকন্তু প্রকৃত তে হদলা ফায়ার ব্রীদগদির বিব্যমদত ভবনটি পূদব যই রহদল 

পদড়ডেল, ভূডমকদের কারদণ নয়।  

  

৫৪। নড়াইলঃ রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভূডমকদের কারদণ রজলায় রকান ক্ষয়ক্ষডতর তে পাওয়া ্ায়ডন। 

  

৫৫। রমদহরপুরঃ  রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভূডমকদের কারদণ রজলায় রকান ক্ষয়ক্ষডতর তে পাওয়া ্ায়ডন। 

 

৫৬। চুয়ািাাংগাঃ রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভূডমকদের কারদণ রজলায় রকান ক্ষয়ক্ষডতর তে পাওয়া ্ায়ডন। 

 



৫৭ মাগুরাঃ রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভূডমকদের কারদণ আতাংকগ্রস্ত হদয় নামদত ডগদয় রমাহাম্মেপুর উপদজলায় কদয়কজন োত্র-

োত্রী আহত হয়।  

 

৫৮। ডিনাইেহঃ রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভূডমকদের কারদণ রজলায় রকান ক্ষয়ক্ষডতর তে পাওয়া ্ায়ডন। 

 

৫৯। বডরশালঃ রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভূডমকদের কারদণ রজলায় রকান ক্ষয়ক্ষডতর তে পাওয়া ্ায়ডন। 

 

৬০। পটুয়াখালীঃ  রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভুডমকদের কারদণ রজলায় রকান ক্ষয়ক্ষডতর তে পাওয়া ্ায়ডন। 

  

৬১। িালকাঠঃ রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভূডমকদের কারদণ রজলায় রকান ক্ষয়ক্ষডতর তে পাওয়া ্ায়ডন। 

  

৬২। বরগুনাঃ  রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভূডমকদের কারদণ রজলায় রকান ক্ষয়ক্ষডতর তে পাওয়া ্ায়ডন। 

 

৬৩। ডপদরাজপুরঃ রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভূডমকদের কারদণ রজলায় রকান ক্ষয়ক্ষডতর তে পাওয়া ্ায়ডন। 

 

৬৪। রভালাঃ রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভূডমকদের কারদণ রজলায় রকান ক্ষয়ক্ষডতর তে পাওয়া ্ায়ডন। 

 

**. প্রাপ্ত ডববরণমদত রেখা ্াদি র্, বডণ যত ভূডমকদের সাংদ্াদগ ৩ জন ব্যডির মৃত্যয হদয়দে এবাং রবশ কদয়কজন আহত হদয়দে।  

 

সকল ডবভাগীয় কডমশনার, রজলা প্রশাসক এবাং সকল উপদজলা ডনব যাহী কম যকতযাদের ডবস্তাডরত ক্ষয়ক্ষডতর তে রপ্ররদণর জন্য ই-রমইদলর 

মাধ্যদম অনুদরাধ করা হদয়দে।  

 

            স্বাক্ষডরত/- 

 (রমাঃ েডলল উডিন) 

ভারপ্রাপ্ত কম যকতযা 

রফানঃ ৯৫৪০৫৪ 

 

সেয় অবগডত ও প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্যঃ 

০১। মডন্ত্রপডরষে সডিব, মডন্ত্রপডরষে ডবভাগ, বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা।  

০২। মূখ্য সডিব, প্রধানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা।  

০৩। ডসডনয়র সডিব, প্রধানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা।  

০৪। ডপ্রডন্সপাল ষ্টাফ অডফসার, সশস্ত্র বাডহনী ডবভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

০৫। সডিব, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।   

০৬। মহা-পডরিালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা।  

০৭। অডতডরি সডিব (প্রশাসন), দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 

০৮। অডতডরি সডিব (দুঃব্যঃ), দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 

০৯। অডতারি সডিব (ত্রাণ)/ (দুঃব্যঃ), দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 

১০। পডরিালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা।  

১১। মন্ত্রীর একান্ত সডিব, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।     

১২। স্থায়ী কডমটির সভাপডতর একান্ত সডিব, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 

১৩। ডসদস্টম এনাডলষ্ট, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। প্রডতদবেনটি ওদয়ব সাইদট প্রেশ যদনর জন্য অনুদরাধ করা হল। 

১৪। প্রধান তে কম যকতযা, ডপআইডি, বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। উপডর উি তে ইদলক্ট্রডনে ও ডপ্রন্ট ডমডিয়াদত প্রিাদরর জন্য। 

১৫। ডসডনয়র তে কম যকতযা, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।  

 


