
 
 

মুজিফ তফল ষ 

(১৭ ভার্ ষ, ২০২০- ১৭ ভার্ ষ, ২০২১)  

 

 
 

দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় 



 
 

 

ফঙ্গফন্ধুয িন্মতফাজল ষকী উররযে 

গৃজত কভ ষজযকল্পনা 

(খড়া)  

 

 

 

দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় 

 



 
 

মুজিফ তফল ষ উররযে দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় কর্তষক গৃজত ভয়াফদ্ধ 

কভ ষজযকল্পনা 
ক্র: 

নং 

গৃীত জদ্ধান্ত ভয়ীভা 

০১ জজজ কভ ষসূর্ী উরবাধন এফং দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ংজিষ্ট িাজতয জতায জফজবন্ন ছজফ ফা 

অন্যান্য প্রাভাণ্য জর্ত্র ভন্বরয় দ জভজনরেয ডকুরভন্টাজয Video জর্ত্র প্রস্তুত কযা;   

১৭ ভার্ ষ ২০২০          

০২ ১৯৭৩ াররয ১রা জুরাই ফঙ্গফন্ধু কর্তষক প্রজতজিত জজজ স্বেচ্ছারফক অন্যান্য 

স্বেচ্ছারফকরদয জনরয় ফাজণিে স্বভরায ভারে ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী’য উজস্থজতরত ১রা জুরাই, 

২০২০ জরিঃ তাজযরখ ১,০০,০০০/- (এক রয) স্বেচ্ছারফক এয ভারেরন আরয়ািন কযা;     

১রা জুরাই, ২০২০  

০৩ “ফঙ্গফন্ধুয িীফন এফং দুরম ষাগ ঝুঁজক হ্রার ফঙ্গফন্ধু” জরযানারভ জদনব্যাী আররার্না বা ও 

াংস্কৃজতক অনুিান আরয়ািন কযা;   

২যা জুরাই, ২০২০   

০৪ ফঙ্গফন্ধুয িন্মতফল ষ উররযে াযা স্বদর প্রাজন্তক িনরগািীয িন্য ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তষক 

৫০ ািায দুরম ষাগ নীয় ফাড়ী উরবাধন কযা;  

স্বপব্রুয়াজয, ২০২১  

০৫ ফঙ্গফন্ধুয তিন্মফাজল ষকী উররযে আনুভাজনক ২০০ টি মুজিফ জকল্লা উরবাধন কযা;  স্বপব্রুয়াযী, ২০২১   

০৬ ফঙ্গফন্ধু অংগ্রণ করযরছন এভন ত্রাণ জফতযণ কাম ষক্রভ, দুরম ষাগ ব্যফস্থানা এফং দুরম ষাগ ঝুঁজক 

হ্রা জফলয়ক ছজফ ম্বজরত একটি স্মাযক গ্রন্থ প্রকা কযা;      

আন্তিষাজতক দুরম ষাগ প্রভণ 

জদফ ১৩ অরটাফয, ২০২০  

০৭ মুজিফ তফল ষ স্বরখা করভ/ স্বগজি/ কো/ স্বনােপ্যাড/ স্বকােীন ইতোজদ ততজয এফং জফতযণ 

কযা; 

১৭ ভার্ ষ, ২০২০ রত ১৭ 

ভার্ ষ, ২০২১ 

০৮ ফতষভান যকাযরযয জনফ ষার্নী ইরতায অনুমায়ী “আভায গ্রাভ-আভায য” এয আওতায় 

গ্রাভ এরাকায় ৫০০০ টি ব্রীি ততযী ও ৩০০০ জক: জভ: এইর্জফজফ কযণ যাস্তা উরবাধন কযা;  

১৭ ভার্ ষ, ২০২১ 

০৯ “দুরম ষাগ ব্যফস্থানায় ফঙ্গফন্ধু” জরযানারভ ফঙ্গফন্ধুয িীফনী জবজিক গীজতনাট্য ততযী কযা;  জডরম্বয, ২০২০ 

১০ “দুরম ষাগ স্বভাকাজফরায় ফাংরারদ” জরযানারভ একটি িাতীয় কনরবনন আরয়ািন কযা;   জডররম্বয  

১১ মুজিফ তফাজল ষকী উররযে ‘প্রজতফজিতাফািফ দুরম ষাগ ব্যফস্থানা’ জফলয়টিরক অগ্রাজধকায 

জদরয় একটি আন্তিষাজতক রেরন আরয়ািন কযা;     

জুন, ২০২০  

১২ িন্মতফাজল ষকী উররযে ইরনারবন স্বারকজং আরয়ািন কযা;  স্বপব্রুয়াজয, ২০২১  

১৩  িাজতয জতায িন্মস্থান স্বগাারগরিয টংগীাড়া ও স্বকাোরীাড়ায় প্ররয়ািন অনুমায়ী ভাটিয 

যাস্তা, ব্রীি, স্বজযং স্বফান ফন্ড যাস্তা, স্ট্রীে রাইে, ফন্যা আশ্রয় স্বকন্দ্র ও মুজিফ জকল্লা জনভ ষাণ কযা;     

জডরম্বয, ২০২০  

১৪  মুজিফ তফল ষ উররযে তদজযদ্র িনরগািীরক ীতফস্ত্র প্রদান;    ভার্ ষ, ২০২১ 

১৫ মুজিফ তফল ষ উররযে াযারদর অজতদজযদ্র ৫০,০০০ (ঞ্চা ািায) গৃীন জযফাযরক ২ 

(দুই) ফাজন্ডর স্বেউটিন ও নগদ োকা প্রদান কযা;    

স্বপব্রুয়াজয, ২০২১  

১৬ মুজিফ তফল ষ উররযে দুরম ষাগ ব্যফস্থানায় জনরয়াজিত কভী ভারফ আরয়ািন কযা;  স্বপব্রুয়াজয, ২০২০ 

১৭ EGPP প্রকরল্পয অধীরন াযারদরয ৯,৬৭,০০০ (নয় রয াতলজি ািায) শ্রজভকরক 

‘জযচ্ছন্ন গ্রাভ জযচ্ছন্ন য’ কভ ষসূর্ীয আওতায় ংজিষ্ট এরাকায় যাস্তা  /স্বেন / স্বযজবজনউ ডাক 

ফজর্ভ ষত   ফািায  /স্বোা- োাড় ইতোজদ জযচ্ছন্ন কযায কাম ষক্রভ গ্রণ কযা;  

 র্রভান কাম ষক্রভ  

১৮     ‘আভায গ্রাভ আভায য’ ফাস্তফায়রন মুজিফ তফল ষ উররযে জফরল কভ ষসূর্ী জররফ 

ফাংরারদরয প্রজতটি গ্রারভ ১ (এক) টি করয অজতদজযদ্র জযফারযয িন্য দুরম ষাগ নীয় ফাড়ী 

জনভ ষাণ কযা; (৬৮০৩৮ টি)   

স্বপব্রুয়াজয, ২০২১ 

১৯ টি আয/ কাজফখা/ কাজফো/ অজতদজযদ্ররদয কভ ষংস্থান কভ ষসূর্ী (EGPP) এয ভারেরভ জক 

জযভাণ দজযদ্রতায ায করভরছ এফং জক ধযরনয কভ ষংস্থারনয সুরমাগ রয়রছ তা মুজিফ ফল ষ 

উররযে িাতীয়, স্বিরা, উরিরা ও ইউজনয়ন ম ষারয় নাটিকা প্রদ ষরনয ভােরভ প্রর্ায ও 

রর্তনতা বৃজদ্ধ কযণ;    

মুজিফ ফল ষব্যাী (১৭ ভার্ ষ-

,২০২০- ১৭ ভার্ ষ, ২০২১)   

২০  িাতীয় কজভটি কর্তষক জনধ ষাজযত কভ ষসূজর্রত স্বিরা, উরিরা ও িাতীয় ম ষারয় এ ভন্ত্রণাররয়য/ 

অজধদপ্তরযয ও ভাে ম ষারয়য কভ ষকতষা/ কভ ষর্াযীগণ অংগ্রণ জনজিত কযা;       

জনধ ষাজযত ভরয়    

 

-১- 



 
 

উক্ত কভ ষজযকল্পনা ফাস্তফায়রনয িন্য গঠিত ২৩ টি কজভটি এফং কজভটিমূরয কভ ষজযজধ (TOR) জনম্নরূিঃ 

 

(১) িাজতয জতা ফঙ্গফন্ধু স্বখ মুজিবুয যভারনয িন্মত ফাজলকী উদমান কজভটিিঃ  

  

ক্র: নং কভ ষকতষায নাভ ও দফী (রিেিতায ক্রভানুারয নয়) কজভটিরত দজফ  

০১ ডা. স্বভািঃ এনামুয যভান, ভাননীয় প্রজতভন্ত্রী উরদষ্টা 

০২ িনাফ স্বভািঃ াহ্ কাভার, জজনয়য জর্ফ বাজত 

০৩ িনাফ স্বভািঃ পয়জুয যভান, অজতজযক্ত জর্ফ (জযকল্পনা ও উন্নয়ন) দস্য  

০৪ িনাফ স্বভািঃ স্বভাীন, ভাজযর্ারক, দুরম ষাগ ব্যফস্থানা অজধদপ্তয  দস্য  

০৫ ড. স্বভািঃ নিরুর আরনায়ায, অজতজযক্ত জর্ফ (প্রান)  দস্য  

০৬ ড. স্বভািঃ নিরুর আরনায়ায, অজতজযক্ত জর্ফ (ত্রাণ প্রান ও আইন)  দস্য  

০৭ িনাফ যজিৎ কুভায স্বন এনজডজ, অজতজযক্ত জর্ফ (অজডে)    দস্য  

০৮ িনাফ স্বভািঃ আকযাভ স্বারন, অজতজযক্ত জর্ফ (ত্রাণ)  দস্য  

০৯ জভি াভীভা ক, অজতজযক্ত জর্ফ (প্রজযণ ও এজএ)  দস্য 

১০ িনাফ স্বভািঃ স্বভায়ারেভ স্বারন, অজতজযক্ত জর্ফ (দুব্যক-২) দস্য  

১১ িনাফ যওন আযা স্বফগভ, অজতজযক্ত জর্ফ (ংদ ও ভন্বয়)  দস্য  

১২ িনাফ আরী স্বযিা ভজিদ, অজতজযক্ত জর্ফ (জজজ) দস্য  

১৩ িনাফ এ.রক.এভ টিপু সুরতান, যুগ্মজর্ফ (ত্রাক-২) দস্য 

১৪ িনাফ স্বভািঃ স্বকাযফান আরী, উজর্ফ (দুব্যক-২) দস্য 

১৫ িনাফ স্বভাােদ ভজনরুর ইরাভ, উজর্ফ (প্রান) দস্য 

১৬ িনাফ এ. স্বক.এভ. ভারুপ াান, উজর্ফ (ত্রাণ প্রান) দস্য 

১৭ িনাফ ধজযত্রী কুভায যকায, উজর্ফ (ংদ ও ভন্বয়) দস্য 

১৮ িনাফ আফদুর কারদয, উজর্ফ (দুব্যক-২)  দস্য 

১৯ িনাফ খন্দকায মুিঃ মুজপকুয যভান, ভাননীয় প্রজতভন্ত্রীয একান্ত জর্ফ দস্য 

২০ িনাফ স্বভাােদ আজযফুর ক, জজনয়য কাযী জর্ফ (জযকল্পনা-১)  দস্য 

২১ জভি স্বভারভনা খাতুন, যুগ্মজর্ফ (দুব্যক-১)   দস্য জর্ফ 

  

কজভটিয কভ ষজযজধিঃ 

১। কর কজভটিয কাম ষক্রভ ভন্বয় কযা।  

২। িাতীয় ফাস্তফায়ন কজভটিয জনরদ ষনা মূ কর কজভটিরক অফজত কযা।     

৩। ভয়াফদ্ধ পুণ ষাঙ্গ কভ ষজযকল্পনা প্রস্তুত ও ফারিে অনুরভাদন কযা।        

 

 (২) ফাস্তফায়ন কজভটিিঃ   

ক) জযকল্পনা প্রণয়ন ওয়াজকষং গ্রু:  

ক্র: নং কভ ষকতষায নাভ ও দফী (রিেিতায ক্রভানুারয নয়) কজভটিরত দজফ  

০১ িনাফ স্বভািঃ পয়জুয যভান, অজতজযক্ত জর্ফ (জযকল্পনা ও উন্নয়ন) আফায়ক  

০২ ড. স্বভািঃ নিরুর আরনায়ায, অজতজযক্ত জর্ফ (প্রান)  দস্য 

০৩ ড. স্বভািঃ নিরুর আরনায়ায, অজতজযক্ত জর্ফ (ত্রাণ প্রান ও আইন) দস্য    

০৪ জভি াভীভা ক, অজতজযক্ত জর্ফ (প্রজযণ ও এজএ)   দস্য 

০৫ িনাফ যজিৎ কুভায স্বন এনজডজ, অজতজযক্ত জর্ফ (অজডে)  দস্য 

০৬ িনাফ স্বভািঃ আকযাভ স্বারন, অজতজযক্ত জর্ফ (ত্রাণ)  দস্য 

০৭ িনাফ যওন আযা স্বফগভ, অজতজযক্ত জর্ফ (ংদ ও ভন্বয়) দস্য 

০৮  িনাফ আরী স্বযিা ভজিদ, অজতজযক্ত জর্ফ (জজজ)  দস্য  

০৯  িনাফ স্বভািঃ স্বভায়ারেভ স্বারন, অজতজযক্ত জর্ফ (দুব্যক-২)  দস্য জর্ফ    
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ওয়াজকষং গ্রুরয কভ ষজযজধিঃ  

১। িন্মত ফাজল ষকীয স্বরারগা ব্যফায জনজিত কযা।    

২। িন্মত ফাজল ষকী  উররযে নতুন কভ ষসূজর্ স্বনয়া মায় জকনা স্ব জফলরয় মূর কজভটিরক যাভ ষ প্রদান কযা।     

৩। িাতীয় ফাস্তফায়ন কজভটি কর্তষক জনরদ ষজত অন্যান্য কাম ষক্রভ ফাস্তফায়ন কযা।   

    

খ) ারাে ষ াজব ষ ওয়াজকষং গ্রু: 

    

ক্র: নং কভ ষকতষায নাভ ও দফী (রিেিতায ক্রভানুারয নয়) কজভটিরত দজফ  

০১ িনাফ এ.রক.এভ টিপু সুরতান, যুগ্মজর্ফ (ত্রাক-২) আফায়ক 

০২ তয়দ স্বভািঃ নুরুর ফাজয, উজর্ফ (ত্রাণ-১)  দস্য 

০৩ িনাফ স্বভাােদ ভজনরুর ইরাভ, উজর্ফ (প্রান) দস্য 

০৪ িনাফ ধজযত্রী কুভায যকায, উজর্ফ (ংদ ও ভন্বয়) দস্য 

০৫ িনাফ াজফবুয যভান, উজর্ফ (প্রজযণ)  দস্য 

০৬ এজফএভ জপকুর ায়দায, উপ্রধান (জযকল্পনা)  দস্য 

০৭ িনাফ এ.রক.এভ. ভারুপ াান, উজর্ফ (ত্রাণ প্রান)  দস্য জর্ফ 

 

ওয়াজকষং গ্রুরয কভ ষজযজধিঃ  

১। ওয়াজকষং গ্রুরয কর কাম ষক্রভ ফাস্তফায়রন প্ররয়ািনীয় রমাজগতা প্রদান কযা।    

২। িন্মতফাজল ষকী উদমান উররযে গঠিত অন্যান্য কজভটিয র্াজদাক্ররভ প্ররয়ািরন রমাজগতা কযা।  

৩। িাতীয় ফাস্তফায়ন কজভটি কর্তষক জনরদ ষজত অন্যান্য কাম ষক্রভ ফাস্তফায়ন কযা।   

   

 (৩) গৃীত কাম ষক্রভ জফলরয় ওরয়ফাইরে তথ্য প্রকা কজভটিিঃ  

 

ক্র: নং কভ ষকতষায নাভ ও দফী (রিেিতায ক্রভানুারয নয়) কজভটিরত দজফ 

০১ িনাফ যজিৎ কুভায স্বন এনজডজ, অজতজযক্ত জর্ফ (অজডে)  আফায়ক 

০২ িনাফ আরী স্বযিা ভজিদ, অজতজযক্ত জর্ফ (জজজ)  দস্য 

০৩ তয়দ স্বভািঃ নুরুর ফাজয, উজর্ফ (ত্রাণ-১)  দস্য 

০৪ িনাফ স্বভাােদ আব্দুর কারদয, কাযী স্বপ্রাগ্রাভায দস্য 

০৫ িনাফ স্বভািঃ অজরদ জফন আাদ, জরেভ এনাজরে  দস্য জর্ফ 

 

কজভটিয কভ ষজযজধিঃ   

১। িন্মতফাজল ষকী উদমান উররযে ভন্ত্রণারয় কর্তষক গৃজত কর কাম ষক্রভ ভন্ত্রণাররয়য ওরয়ফাইরে প্রকা কযা।      

২।  ভন্ত্রণাররয়য জকয়রে মুজিফ তফল ষ উররযে ভরনাগ্রাভ জফজবন্ন স্বলাগান প্রর্ারযয ব্যফস্থা কযা। 

৩। িাতীয় ফাস্তফায়ন কজভটি কর্তষক জনরদ ষজত অন্যান্য কাম ষক্রভ ফাস্তফায়ন কযা।   

 

(৪) িন্মতফাজল ষকী উররযে ভন্ত্রণাররয়য স্বফা উন্নয়নমূরক কাজভটিিঃ 

ক্রিঃ নং কভ ষকতষায নাভ ও দফী (রিেিতায ক্রভানুারয নয়) কজভটিরত দজফ 

০১. ড. স্বভািঃ নিরুর আরনায়ায, অজতজযক্ত জর্ফ (প্রান), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ 

ভন্ত্রণারয় 

আফায়ক 

০২. িনাফ স্বভািঃ স্বভায়ারেভ স্বারন, অজতজযক্ত জর্ফ (দুব্যক-২), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ 

ভন্ত্রণারয়  

দস্য 

০৩. িনাফ জি. এভ. আব্দুর কারদয, যুগ্ম জর্ফ (রফা), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় দস্য  

০৪. িনাফ শ্রীজনফা স্বদফনাথ, জজনয়য কাজয প্রধান (জযকল্পনা- ২), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও 

ত্রাণ ভন্ত্রণারয় 

দস্য   

০৫. িনাফ াজফবুয যভান, উজর্ফ (প্রজযণ), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় দস্য  জর্ফ  
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কাজভটিয কভ ষজযজধিঃ              

১। ভন্ত্রণাররয়য স্বফায ভান ও কাম ষজযরফ উন্নত কযা।    

২। অজপ ফ ষদা জযচ্ছন্ন যাখায ব্যফস্থা কযা।       

৩। িাতীয় ফাস্তফায়ন কজভটি কর্তষক জনরদ ষজত অন্যান্য কাম ষক্রভ ফাস্তফায়ন কযা।  

  

 (৫) ডকুরভন্টাযী জবজডও প্রস্তুত কজভটিিঃ 

 

জফলয়  ভয়কার 

জজজ কভ ষসূর্ী উরবাধন এফং দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ংজিষ্ট িাজতয জতায 

জফজবন্ন ছজফ ফা অন্যান্য প্রাভান্য জর্ত্র ভন্বরয় দ জভজনরেয ডকুরভন্টাজয 

Video জর্ত্র প্রস্তুত কযা;  

১৬ ভার্ ষ ২০২০ এয 

ভরে          

 

কজভটিয রূরযখািঃ 

ক্র: নং কভ ষকতষায নাভ ও দফী (রিেিতায ক্রভানুারয নয়) কজভটিরত 

দজফ 

০১ িনাফ আরী স্বযিা ভজিদ, অজতজযক্ত জর্ফ, দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়  আফায়ক 

০২ িনাফ স্বভাােদ ভজনরুর ইরাভ, উজর্ফ (প্রান)  দস্য 

০৩ িনাফ আফদুল্লা আর আজযপ, উজর্ফ (ফারিে), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় দস্য  

০৪ িনাফ স্বভািঃ স্বজরভ স্বারন, জজনয়য তথ্য অজপায  দস্য  

০৫ িনাফ প্রফীয কুভায দা, স্বপ্রাগ্রাভায, দুরম ষাগ ব্যফস্থানা অজধদপ্তয দস্য  

০৬ িনাফ আভাদুর ক, জযর্ারক (প্রান), ঘূজণোড় প্রস্তুজত কভ ষসূজর্ (জজজ) দস্য জর্ফ  

 

কজভটিয কভ ষজযজধিঃ  

১। দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণাররয়য উন্নয়ন কাম ষক্রভ ও ভানজফক ায়তা জফলয়ক কর তথ্য ও ছজফ ংগ্র করয ডকুরভন্টাযী 

জবজডও প্রস্তুত কযা।  

২। চূড়ান্তবারফ জবজডও প্রস্তুরতয য ভাননীয় প্রজতভন্ত্রী ভরাদয় ও জজনয়য জর্ফ ভরাদরয়য অনুরভাদন গ্রণ কযা। 

৩। িাতীয় ফাস্তফায়ন কজভটি কর্তষক জনরদ ষজত অন্যান্য কাম ষক্রভ ফাস্তফায়ন কযা।  

 

 (৬) স্মাযক গ্রন্থ প্রকা কজভটিিঃ 

 

জফলয় ভয়কার 

দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ঝুঁজক হ্রা জফলরয় ফঙ্গফন্ধু অংগ্রণ করযরছন এভন ছজফ 

ম্বজরত একটি স্মাযক গ্রন্থপ্রকা কযা;   

আন্তিষাজতক দুরম ষাগ 

প্রভণ জদফ ১৩ 

অরটাফয, ২০২০   

 

কজভটিয রূরযখািঃ 

ক্র: নং কভ ষকতষায নাভ ও দফী (রিেিতায ক্রভানুারয নয়) কজভটিরত দজফ  

০১ িনাফ স্বভািঃ পয়জুয যভান, অজতজযক্ত জর্ফ (জযকল্পনা ও উন্নয়ন)  আফায়ক 

০২ িনাফ যওন আযা স্বফগভ, অজতজযক্ত জর্ফ (ংদ ও ভন্বয়)   দস্য 

০৩ িনাফ স্বভাােদ ভজনরুর ইরাভ, উজর্ফ (প্রান) দস্য 

০৪ িনাফ স্বভািঃ স্বজরভ স্বারন, জজনয়য তথ্য অজপায দস্য 

০৫ জভি াভীভা ক, অজতজযক্ত জর্ফ (প্রজযণ ও এজএ)  দস্য জর্ফ 
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কজভটিয কভ ষজযজধিঃ   

১। ফঙ্গফন্ধুয িীফনী ও দুরম ষাগ ব্যফস্থানায় ফঙ্গফন্ধুয অফদান ম্পজকষত ১০,০০০ (দ ািায) টি স্মাযক গ্রন্থ প্রকা কযা।   

২। স্মাযকগ্রন্থটি ভানেত ও আকল ষণীয়বারফ জডিাইন কযা।  

৩। স্মাযক গ্রন্থ জফতযরণয ব্যফস্থা কযা।   

 

(৭) ঘূজণ ষোড় প্রস্তুজত কভ ষসূজর্ (জজজ) ভারফ আরয়ািন  কজভটিিঃ 

 

জফলয় ভয়কার 

১৯৭৩ াররয ১রা জুরাই ফঙ্গফন্ধু কর্তষক প্রজতজিত CPP Volunteer স্বদয 

জনরয় ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী’য উজস্থজতরত ১রা জুরাই, ২০২০জরিঃ তাজযরখ একটি 

ভারেরন আরয়ািন কযা;    

১রা জুরাই, ২০২০  

 

কজভটিয রূরযখািঃ 

ক্র: নং কভ ষকতষায নাভ ও দফী (রিেিতায ক্রভানুারয নয়) কজভটিরত দজফ  

০১ িনাফ আরী স্বযিা ভজিদ, অজতজযক্ত জর্ফ (জজজ) আফায়ক 

০২ িনাফ তয়দ স্বভািঃ নুরূর ফাজয, উজর্ফ (ত্রাণ-১)  দস্য 

০৩ িনাফ আফদুর কারদয, উজর্ফ (দুব্যক-২) দস্য 

০৪ িনাফ স্বভাােদ আজযফুর ক, জজনয়য কাযী জর্ফ (জযকল্পনা-১) দস্য 

০৫ জযর্ারক (প্রান), ঘূজণ ষোড় প্রস্তুত কভ ষসূজর্ (জজজ)   দস্য জর্ফ 

 

কজভটিয কভ ষজযজধিঃ 

১। িন্মতফাজল ষকী উররযে ঘূজণ ষোড় প্রস্তুজত কভ ষসূজর্ (জজজ), আনায, োউে  অন্যান্য ংস্থায প্রায় ১,০০,০০০ (এক রয) 

স্বেচ্ছারফকরদয উজস্থজতরত ভারফ আরয়ািন কযা।  

২। ভারফরয িন্য স্ববেনু ও তাজযখ জনফ ষার্ন কযা। 

৩।  বার কারিয পুযোযেরূ জনফ ষাজর্ত স্বেচ্ছারফকরদয অোওয়াড ষ প্রদারনয ব্যফস্থা কযা।  

 

(৮) আররার্না ও াংস্কৃজতক অনুিান আরয়ািক কজভটিিঃ 

 

জফলয় ভয়কার 

“ফঙ্গফন্ধুয িীফন এফং দুরম ষাগ ঝুঁজক হ্রার ফঙ্গফন্ধু” জরযানারভ জদনব্যাী 

আররার্না বা ও াংস্কৃজতক অনুিান আরয়ািন কযা;  

২যা জুরাই, ২০২০   

 

কজভটিয রূরযখািঃ 

ক্র: নং কভ ষকতষায নাভ ও দফী (রিেিতায ক্রভানুারয নয়) কজভটিরত দজফ  

০১ ভাজযর্ারক, দুরম ষাগ ব্যফস্থানা অজধদপ্তয, ৯২-৯৩ ভাখারী, োকা আফায়ক 

০২ জভি কািী তাজভন আযা আিজভযী, উজর্ফ (এনজডআযজজ) দস্য 

০৩ িনাফ স্বভািঃ নূয ইরাভ খান, জযর্ারক (অারযন) জজজ   দস্য 

০৪ িনাফ স্বভািঃ নূরুর ইরাভ, কাযী জর্ফ (ফারিে) দস্য 

০৫ িনাফ আভাদুর ক, জযর্ারক (প্রান), জজজ  দস্য জর্ফ  

 

 

কজভটিয কভ ষজযজধিঃ   

১। আররার্না ও াংস্কৃজতক অনুিারনয িন্য একটি উযুক্ত স্ববেনু, তাজযখ জনধ ষাযন কযা। 
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২। উস্থাক উস্থাজকা ও ফক্তা জনফ ষার্ন ও তারদয উজস্থজতয জফলয়টি জনজিত কযা।  

৩।  অনুিারন ংজিষ্ট কররক আভন্ত্রন িানারনা।   

 

(৯) দুরম ষাগ নীয় ফাড়ী জনভ ষান স্বারকজং কজভটিিঃ   

  

জফলয় ভয়কার 

ফঙ্গফন্ধুয িন্মতফল ষ উররযে াযা স্বদর প্রাজন্তক িনরগািীয িন্য ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রী কর্তষক ৫০ ািায দুরম ষাগ নীয় ফাড়ী উরবাধন কযা;  

স্বপব্রুয়াজয, ২০২১ এয 

ভরে  

 

কজভটিয রূরযখািঃ 

ক্র: নং কভ ষকতষায নাভ ও দফী (রিেিতায ক্রভানুারয নয়) কজভটিরত দজফ 

০১ িনাফ স্বভািঃ আকযাভ স্বারন, অজতজযক্ত জর্ফ (ত্রাণ) আফায়ক 

০২ িনাফ এজফএভ জপকুর ায়দায, উপ্রধান (জযকল্পনা)  দস্য 

০৩ িনাফ ডা. াভীভ যভান, জজনয়য কাযী জর্ফ (যণাথী জফলয়ক স্বর) দস্য 

০৪ িনাফ স্বক. এভ. আজনসুর ইরাভ, কাযী জর্ফ (ত্রাক-২)  দস্য 

০৫ িনাফ এ. স্বক. এভ. টিপু সুরতান, যুগ্মজর্ফ (ত্রাক-২) দস্য জর্ফ  

 

কজভটিয কভ ষজযজধিঃ   

১। জফজবন্ন স্বিরায় জনজভ ষত দুরম ষাগ নীয় ফাড়ী প্রদ ষনীয ব্যফস্থা কযা।   

২। মারদয দুরম ষাগ নীয় ফাড়ী প্রদান কযা রয়রছ তারদয ফক্তব্য ফা অনুভুজত কররয জনকে তুরর ধযায ব্যফস্থা কযা। 

৩। জনজভ ষত দুরম ষাগ নীয় ফাড়ী ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তষক উরবাধরনয ব্যফস্থা গ্রণ কযা।   

 

(১০) ১০০ টি মুজিফ জকল্লা উরবাধন ংক্রান্ত কজভটিিঃ 

 

জফলয় ভয়কার 

ফঙ্গফন্ধুয তিন্মফাজল ষকী উররযে আনুভাজনক ২০০ টি মুজিফ জকল্লা উরবাধন 

কযা;   

স্বপব্রুয়াযী, ২০২১ এয 

ভরে  

 

কজভটিয রূরযখািঃ 

ক্র: নং কভ ষকতষায নাভ ও দফী (রিেিতায ক্রভানুারয নয়) কজভটিরত দজফ  

০১ িনাফ স্বভািঃ পয়জুয যভান, অজতজযক্ত জর্ফ (জযকল্পনা ও উন্নয়ন) আফায়ক 

০২ িনাফ এজফএভ জপকুর ায়দায, উপ্রধান (জযকল্পনা) দস্য 

০৩ িনাফ স্বভািঃ ািাান, জজনয়য কাযী জর্ফ (ত্রাণ-১)   দস্য 

০৪ িনাফ শ্রীজনফা স্বদফনাথ, জজনয়য কাযী প্রধান (জযকল্পনা-২)  দস্য 

০৫ প্রকল্প জযর্ারক (মুজিফ জকল্লা জনভ ষাণ, ংোয ও উন্নয়ন প্রকল্প) দস্য জর্ফ 

 

কজভটিয কভ ষজযজধিঃ  

১। িন্মতফাজল ষকী উররযে জফজবন্ন স্থারন জনজভ ষতব্য ১০০ টি মুজিফ জকল্লা উরবাধন কযায ব্যফস্থা কযা। 

২। মুজিফ জকল্লা মূ জনভ ষাণ কাি ম্পন্ন কযায জফলয়টি তদাযজক ও জনজিত কযা।  

৩। মুজিফ জকল্লা জনভ ষারণয পরর উকূরীয় ও দুরম ষাগপ্রফণ এরাকায িনগণ স্বম সুজফধা ারফ স্ব ংক্রান্ত তথ্য প্রর্ায কযা। 

 

 

 

 

-৬- 



 
 

(১১) মুজিফ তফল ষ:- করভ, প্যাড, স্বাোয ইতোজদ প্রস্তুত কজভটিিঃ 

 

জফলয় ভয়কার 

মুজিফ তফল ষ স্বরখা করভ/রগজি/কো/রনােপ্যাড/রকােীন ইতোজদ ততজয এফং 

জফতযণ কযা; 

১৭ ভার্ ষ, ২০২০ রত 

১৭ ভার্ ষ, ২০২১ 

  

কজভটিয রূরযখািঃ 

ক্রিঃ নং কভ ষকতষায নাভ ও দফী (রিেিতায ক্রভানুারয নয়) কজভটিরত দজফ  

০১. ড. স্বভািঃ নিরুর আরনায়ায, অজতজযক্ত জর্ফ (প্রান), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ 

ভন্ত্রণারয় 

আফায়ক 

০২. িনাফ জি. এভ. আব্দুর কারদয, যুগ্মজর্ফ (রফা), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়  দস্য  

০৩. িনাফ আফদুল্লা আর আজযপ, উজর্ফ (ফারিে), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় দস্য 

০৪. ডা. াভীভ যভান, জজনয়য কাযী জর্ফ (যণাথী জফলয়ক স্বর), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা 

ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়  

দস্য 

০৫. িনাফ স্বক. এভ আজনসুর ইয়াল্ম, কাযী জর্ফ (ত্রাক-২), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ 

ভন্ত্রণারয় 

দস্য 

০৬. িনাফ মুজিবুয যভান, উজর্ (রফা), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়  দস্য জর্ফ  

  

কজভটিয কভ ষজযজধিঃ   

১। মুজিফ তফরল ষয স্বরারগা ম্বজরত করভ, প্যাড, স্বগজি, কো, স্বনােপ্যাড, স্বকােীন, ইতোজদ প্রস্তুত করয ংজিষ্ট কররয জনকে 

যফযারয ব্যফস্থা কযা।    

২। মুজিফ তফল ষ উররযে স্বাোয, ব্যানায, জফররফাড ষ ইতোজদ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয কাম ষারয়, জর্ফারয়, দুরম ষাগ ব্যফস্থানা অজধদপ্তয 

ইতোজদ গুরুত্বপূণ ষ ও দ ষণীয় স্থারন প্রদ ষরনয ব্যফস্থা কযা।     

৩। িাতীয় ফাস্তফায়ন কজভটি কর্তষক জনরদ ষজত অন্যান্য কাম ষক্রভ ফাস্তফায়ন কযা।    

 

(১২) িাতীয় কনরবনন আরয়ািন কজভটিিঃ    

 

জফলয় ভয়কার 

“দুরম ষাগ স্বভাকাজফরায় ফাংরারদ” জরযানারভ একটি কনরবনন আরয়ািন কযা;  জডরম্বয, ২০২০   

 

কজভটিয রূরযখািঃ 

ক্র: নং কভ ষকতষায নাভ ও দফী (রিেিতায ক্রভানুারয নয়) কজভটিরত দজফ  

০১ িনাফ াভীভা ক, অজতজযক্ত জর্ফ (প্রজযণ ও এজএ)  আফায়ক 

০২ িনাফ জি. এভ. আব্দুর কারদয, যুগ্মজর্ফ (রফা) দস্য 

০৩ িনাফ াহ্  স্বযিওয়ান ায়াত, যুগ্মজর্ফ ও যণাথী জফলয়ক প্রধান (যণাথী 

জফলয়ক স্বর)  

দস্য 

০৪ িনাফ জখা যকায, উজর্ফ (জজজ) দস্য  

০৫ িনাফ াজফবুয যভান, উজর্ফ (প্রজযণ) দস্য জর্ফ 

 

কজভটিয কভ ষজযজধিঃ 

১। কনরবনন আরয়ািরনয িন্য উযুক্ত স্ববেনু ও তাজযখ জনধ ষাযন কযা।    

২। কনরবনরনয স্বগরভন্ট জনধ ষাযণ কনরবনন আরয়ািরনয প্রস্তুজত ম্পন্ন কযা।       

৩। কভ ষারায় অজতজথ ও অংগ্রণকাযীগণরক আভন্ত্রণ িানারনা।    
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(১৩) “আভায গ্রাভ আভায য” এয আওতায়  গ্রাভ এরাকায় ৫০০০টি ব্রীি ততযী ও ৩০০০ জকিঃজভিঃ এইর্জফজফ 

কযণ যাস্তা উরবাধরনয ব্যফস্থাকযণ কজভটিিঃ  

 

জফলয় ভয়কার 

 ফতষভান যকাযরযয জনফ ষার্নী ইরতায অনুমায়ী “আভায গ্রাভ-আভায য” এয 

আওতায় গ্রাভ এরাকায় ৫০০০ টি ব্রীি ততযী ও ৩০০০ জক: জভ: এইর্জফজফ কযণ যাস্তা 

উরবাধন কযা;  

১৭ ভার্ ষ, ২০২১ এয 

ভরে 

  

কজভটিয রূরযখািঃ 

ক্রিঃ নং কভ ষকতষায নাভ ও দফী (রিেিতায ক্রভানুারয নয়) কজভটিরত দজফ  

০১. অজতজযক্ত জর্ফ (জযকল্পনা ও উন্নয়ন), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় আফায়ক 

০২. অজতজযক্ত জর্ফ (ত্রাণ), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় দস্য 

০৩. যুগ্ম জর্ফ (ফারিে), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়  দস্য 

০৪. প্রকল্প  জযর্ারক (এইর্জফজফ ২য় ম ষারয়য প্রকল্প) দস্য 

০৫. প্রকল্প জযর্ারক (১৫ জভোয তদঘ ষে ম ষন্ত ব্রীি/ কারবাে ষ জনভ ষাণ প্রকল্প) দস্য 

০৬. জযর্ারক (জযকল্পনা ও উন্নয়ন), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা অজধদপ্তয দস্য 

০৭. জযর্ারক (কাজফখা), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা অজধদপ্তয দস্য 

০৮. উ প্রধান (জযকল্পনা ও উন্নয়ন), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় দস্য জর্ফ 

   

কজভটিয কভ ষজযজধিঃ   

১। ১৭ ভার্ ষ, ২০২০ রত ১৭ ভার্ ষ, ২০২১ এয ভরে গ্রাভ এরাকায় ৫০০০টি ব্রীি ততযী ও ৩০০০ জকিঃজভিঃ এইর্জফজফ কযণ যাস্তা ততযী 

জনজিত কযা।    

২। প্রকরল্পয জফজবন্ন কারি এফং প্রর্াযণামূরক অনুিারন মুজিফ তফাজল ষকীয জথভ ং এফং মুজিফ তফাজল ষকীয স্বরারগা ব্যফায কযা।    

৩। গৃীত কাম ষক্ররভয অগ্রগজতয জফলরয় ভাননীয় প্রজতভন্ত্রী ও জজনয়য জর্ফ ভরাদয়রক অফজত কযা।      

 

(১৪) অথ ষ ও ফারিে কজভটিিঃ 

 

ক্রিঃ নং কভ ষকতষায নাভ ও দফী (রিেিতায ক্রভানুারয নয়) কজভটিরত দজফ  

০১. িনাফ স্বভািঃ পয়জুয যভান, অজতজযক্ত জর্ফ (জযকল্পনা ও উন্নয়ন)  আফায়ক 

০২. জযর্ারক (প্রান), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা অজধদপ্তয  দস্য 

০৩. িনাফ স্বভাােদ ভজনরুর ইরাভ, উজর্ফ (প্রান) দস্য 

০৪. িনাফ আবু াইদ স্বভািঃ কাভার, উজর্ফ (দুব্যক) দস্য  

০৫. িনাফ এজফএভ জপকুর ায়দায, উপ্রধান (জযকল্পনা স্বর) দস্য 

০৬.   িনাফ আফদুল্লা আর আজযপ, উজর্ফ (ফারিে)    দস্য জর্ফ 

 

কজভটিয কভ ষজযজধিঃ 

১। িন্মতফাজল ষকী উদমারনয ররযে গঠিত কর কজভটিয ব্যয় জনফ ষারয ব্যফস্থা কযা।    

২। কর কজভটিয ফারিে ম ষাররার্না ও সুাজয কযা।    

৩। প্ররয়ািনীয় অজগ্রভ অরথ ষয অনুরভাদন স্বদওয়া।     
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 (১৫) “দুরম ষাগ ব্যফস্থানায় ফঙ্গফন্ধু” জরযানারভ ফঙ্গফন্ধুয  িীফনী জবজিক গীজতনাট্য ততযী কজভটিিঃ  

 

জফলয় ভয়কার 

“দুরম ষাগ ব্যফস্থানায় ফঙ্গফন্ধু” জরযানারভ ফঙ্গফন্ধুয িীফনী জবজিক গীজতনাট্য ততযী 

কযা; 

জডরম্বয, ২০২০ 

 

কজভটিয রূরযখািঃ 

ক্রিঃ নং কভ ষকতষায নাভ ও দফী (রিেিতায ক্রভানুারয নয়) কজভটিরত দজফ  

০১. িনাফ রতেন্দ কুভায যকায, প্রকল্প জযর্ারক, SMoDMRPA আফায়ক 

০২. িনাফ এ স্বক. এভ. টিপু সুরতান, যুগ্মজর্ফ (ত্রাক), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ 

ভন্ত্রণারয় 

দস্য 

০৩. িনাফ আবু াইদ স্বভািঃ কাভার, উজর্ফ (দুব্যক), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ 

ভন্ত্রণারয় 

দস্য 

০৪.  িনাফ মুজনযা সুরতানা,  উজর্ফ (আইন) দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়  দস্য 

০৫.  িনাফ আভাদুর ক, জযর্ারক (প্রান), ঘূজণ ষোড় প্রস্তুজত কভ ষসূজর্ (জজজ)     দস্য জর্ফ 

 

কজভটিয কভ ষজযজধিঃ 

১। জজজয াংস্কৃজতক স্বগািীয ায়তায় একটি গীজতনাট্য প্রস্তুত কযা। 

২। গীজতনাট্যটি ফঙ্গফন্ধুয ফাস্তফ িীফনী জবজিক রত রফ।    

৩। গীজতনাট্যটি SNSP প্রকরল্পয আজথ ষক ায়তায় জনভ ষাণ কযা।                                              

  

(১৬) মুজিফ তফাজল ষকী উররযে প্রজতফজিতাফািফ দুরম ষাগ ব্যফস্থানা জফলরয় আন্তিষাজতক রেরন আরয়ািন কজভটিিঃ 

 

জফলয় ভয়কার 

মুজিফ তফাজল ষকী উররযে প্রজতফজিতাফািফ দুরম ষাগ ব্যফস্থানা জফলরয় আন্তিষাজতক 

রেরন আরয়ািন কযা;  

জুন, ২০২০ 

 

কজভটিয রূরযখািঃ 

ক্রিঃ নং কভ ষকতষায নাভ ও দফী (রিেিতায ক্রভানুারয নয়) কজভটিরত দজফ  

০১. িনাফ স্বভািঃ স্বভাীন, ভাজযর্ারক, দুরম ষাগ ব্যফস্থানা অজধদপ্তয  আফায়ক 

০২. িনাফ স্বভারভনা খাতুন, যুগ্মজর্ফ (দুব্যক-১), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় দস্য 

০৩. িনাফ স্বভািঃ স্বকাযফান আরী, উজর্ফ (দুব্যক-১), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় দস্য 

০৪. িনাফ কািী তাভীন আযা আিজভযী, উজর্ফ (এনজডআযজজ), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা 

ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় 

দস্য 

০৫.  িনাফ লুতফুন নাায, উ-জযর্ারক (প্রান-১), দুরম ষাগ ব্যফস্থাপ্না অজধদপ্তয  দস্য 

০৬.  িনাফ স্বভািঃ ারুন অয যজদ স্বভাল্লা, জযর্ারক (প্রান), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা অজধদপ্তয দস্য জর্ফ 

 

কজভটিয কভ ষজযজধিঃ  

১। মুজিফ তফাজল ষকী উররযে প্রজতফজিতাফািফ দুরম ষাগ ব্যফস্থানা জফলরয় আন্তিষাজতক রেরন আরয়ািন কযা। 

২। রেরন আরয়ািরনয জফলরয় িনাফ ায়ভা ওয়ারিদ স্বারন, স্বর্য়াযাযন, ফাংরারদ ন্যানার এবাইিজয কজভটি পয অটিিভ 

এন্ড জনউরযারডরবররভন্টার জডিঅড ষায- এঁয যাভ ষ গ্রণ কযা।   

৩। রেররনয িন্য একটি উযুক্ত বোনু ও তাজযখ জনধ ষাযণ কযা।  

৪। কািটি সুিুবারফ ম্পন্ন কযায ররযে প্ররয়ািনীয় ং উপক উকজভটি গেন কযা।  

 

-৯- 



 
 

(১৭) িন্মতফাজল ষকী উররযে ইরনারবন স্বারকজং কজভটিিঃ 

 

জফলয় ভয়কার 

িন্মতফাজল ষকী উররযে ইরনারবন স্বারকজং কযা;  স্বপব্রুয়াজয, ২০২১  

 

কজভটিয রূরযখািঃ 

ক্রিঃ নং কভ ষকতষায নাভ ও দফী (রিেিতায ক্রভানুারয নয়) কজভটিরত দজফ  

০১. স্বভািঃ ইউসুপ আরী, প্রকল্প জযর্ারক, ফন্যাপ্রফণ ও নদীবাংগন এরাকায় ফন্যা 

আশ্রয়রকন্দ্র জনভ ষাণ প্রকল্প   

আফায়ক 

০২. িনাফ আফদুল্লা আর আজযপ, উজর্ফ (ফারিে), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ 

ভন্ত্রণারয় 

দস্য 

০৩. িনাফ অজরদ জফন আাদ, জরেভ এনাজরে, দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় দস্য 

০৪.  িনাফ প্রফীয কুভায দা, স্বপ্রাগ্রাভায, দুরম ষাগ ব্যফস্থানা অজধদপ্তয  দস্য 

০৫.  িনাফ মুজনযা সুরতানা উজর্ফ (আইন), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়   দস্য জর্ফ 

 

কজভটিয কভ ষজযজধিঃ  

১। ইরনারবন স্বারকজং এয িন্য জনজদ ষষ্ট তাজযখ ও একটি উযুক্ত বোনু জনফ ষার্ন কযা। 

২। ভন্ত্রণারয় ও ভাে ম ষারয়য কভ ষকতষা/ কভ ষর্াযীগরণয অংগ্রণ জনজিত কযা। 

৩। প্ররয়ািনীয় ফারিে প্রণয়ন কযা।    

 

(১৮) িাজতয জতায িন্মস্থান স্বগাারগরিয টংগীাড়ায় যাস্তা, ব্রীি, স্বজযং স্বফান ফন্ড যাস্তা, স্বারায স্ট্রীে রাইে, ফন্যা 

আশ্রয় স্বকন্দ্র ও মুজিফ জকল্লা জনভ ষাণ কজভটিিঃ 

জফলয় ভয়কার 

িাজতয জতায িন্মস্থান স্বগাারগরিয টংগীাড়ায় প্ররয়ািন অনুমায়ী ভাটিয যাস্তা, 

ব্রীি, স্বজযং স্বফান ফন্ড যাস্তা, স্ট্রীে রাইে, ফন্যা আশ্রয় স্বকন্দ্র ও মুজিফ জকল্লা জনভ ষাণ 

কযা;      

জডরম্বয, ২০২০  

 

কজভটিয রূরযখািঃ 

ক্রিঃ নং কভ ষকতষায নাভ ও দফী (রিেিতায ক্রভানুারয নয়) কজভটিরত দজফ  

০১. িনাফ স্বভািঃ আকযাভ স্বারন, অজতজযক্ত জর্ফ )ত্রাণ ,( দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়  আফায়ক  

০২. স্বভািঃ আবু ফকয জজিক, জযর্ারক (যুগ্মজর্ফ), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা অজধদপ্তয দস্য 

০৩. িনাফ স্বভািঃ াজফবুয যভান, উজর্ফ, দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় দস্য 

  

কজভটিয কভ ষজযজধিঃ  

১। িাজতয জতায িন্মস্থান টংগীাড়ায় ৪ টি ১৫ জভিঃ দীঘ ষ ব্রীি কারবাে ষ জনভ ষাণ কযা।     

২। টংগীাড়ায় ৭.৬ জকিঃ জভিঃ যাস্তা এইর্জফজফকযণ।   

৩। িাজতয জতায িন্মস্থান টংগীাড়ায় ম ষাপ্ত জযভাণ স্বারায স্ট্রীে রাইে স্থান কযা।      

৪। টংগীাড়ায় ফন্যা আশ্রয় স্বকন্দ্র ও মুজিফ জকল্লা জনভ ষাণ কযা।   

  

 

-১০-  



 
 

(১৯) স্বগাারগরিয স্বকাোরীাড়ায় যাস্তা, ব্রীি, স্বজযং স্বফান ফন্ড যাস্তা, স্বারায স্ট্রীে রাইে, ফন্যা আশ্রয় স্বকন্দ্র ও মুজিফ 

জকল্লা জনভ ষাণ কজভটিিঃ 

জফলয় ভয়কার 

স্বগাারগরিয স্বকাোরীাড়ায় প্ররয়ািন অনুমায়ী ভাটিয যাস্তা, ব্রীি, স্বজযং স্বফান ফন্ড 

যাস্তা, স্ট্রীে রাইে, ফন্যা আশ্রয় স্বকন্দ্র ও মুজিফ জকল্লা জনভ ষাণ কযা;      

জডরম্বয, ২০২০  

 

কজভটিয রূরযখািঃ 

ক্রিঃ নং কভ ষকতষায নাভ ও দফী (রিেিতায ক্রভানুারয নয়) কজভটিরত দজফ  

০১. িনাফ স্বভািঃ স্বভায়ারেভ স্বারন, অজতজযক্ত জর্ফ )ত্রাণ ,( দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়   আফায়ক  

০২. িনাফ স্বভািঃ আজনছুয যভান, জযর্ারক, দুরম ষাগ ব্যফস্থানা অজধদপ্তয  দস্য 

০৩. িনাফ স্বভািঃ আব্দুর কারদয, উজর্ফ, দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়  দস্য 

 

কজভটিয কভ ষজযজধিঃ  

১। স্বগাারগরিয স্বকাোরীাড়ায় ১৬ টি ১৫ জভিঃ দীঘ ষ ব্রীি কারবাে ষ জনভ ষাণ কযা।      

২। ১৫.১ জকিঃ জভিঃ যাস্তা এইর্জফজফকযণ।   

৩। ম ষাপ্ত জযভাণ স্বারায স্ট্রীে রাইে স্থান কযা।     

৪। ফন্যা আশ্রয় স্বকন্দ্র ও মুজিফ জকল্লা জনভ ষাণ কযা।   

 

(২০) মুজিফ তফল ষ উররযে ীতফস্ত্র প্রদান কজভটিিঃ  

জফলয় ভয়কার 

মুজিফ তফল ষ উররযে ীতফস্ত্র প্রদান;    ভার্ ষ, ২০২১ 

 

কজভটিয রূরযখািঃ 

ক্রিঃ নং কভ ষকতষায নাভ ও দফী (রিেিতায ক্রভানুারয নয়) কজভটিরত দজফ  

০১. িনাফ স্বভািঃ আকযাভ স্বারন, অজতজযক্ত জর্ফ )ত্রাণ ,( দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় আফায়ক 

০২. িনাফ এ.রক.এভ. টিপু সুরতান, যুগ্মজর্ফ (ত্রাক), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় দস্য 

০৩. িনাফ আবু াইদ স্বভািঃ কাভার, উজর্ফ (দুব্যক), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় দস্য 

০৪.  িনাফ মুজনযা সুরতানা উজর্ফ (আইন), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়   দস্য 

০৫.  িনাফ স্বভািঃ ািাান, জজনয়য কাযী জর্ফ )ত্রাণ-১ ,( দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ 

ভন্ত্রণারয় 

দস্য 

০৬.  িনাফ তয়দ নুরুর ফাজয, উজর্ফ )ত্রাণ-১ ,( দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়     দস্য জর্ফ 

 

কজভটিয কভ ষজযজধিঃ 

১। ঈদ, পূিা, ফড়জদন ও স্বফৌদ্ধ পূজণ ষভা উররযে ১,০০,০০,০০০ (এক স্বকাটি) তদজযদ্র জযফাযরক খাদ্য ায়তা প্রদান কযা।   

২। তদজযদ্র িনরগািীয ীত জনফাযরণয িন্য অনুেন ৫,০০,০০০ (াঁর্ রয) কম্বর জফতযরনয ব্যফস্থা কযা কযা।      

 

(২১) মুজিফ তফল ষ উররযে দুরম ষাগ ব্যফস্থানায় জনরয়াজিত কভী ভারফ আরয়ািন কজভটিিঃ  

 

জফলয় ভয়কার 

মুজিফ তফল ষ উররযে দুরম ষাগ ব্যফস্থানায় জনরয়াজিত কভী ভারফ আয়িন কযা; স্বপব্রুয়াজয, ২০২০ 

 

 

-১১- 



 
 

কজভটিয রূরযখািঃ  

 

 

কজভটিয কভ ষজযজধিঃ  

১। কভী ভারফরয িন্য একটি উযুক্ত স্ববেনু ও তাজযখ জনধ ষাযন কযা। 

২। প্ররয়ািনীয় ফারিে প্রণয়ন কযা। 

৩। দুরম ষাগ ব্যফস্থানায় জনরয়াজিত কভীরদয িন্য একটি পূণ ষাংগ তাজরকা প্রস্তুত কযা।    

 

(২২) মুজিফ তফল ষ উররযে াযারদর তদজযদ্র গৃজীন জযফাযরক স্বেউটিন ও অথ ষ ায়তা প্রদান কজভটিিঃ 

জফলয় ভয়কার 

মুজিফ তফল ষ উররযে াযারদর অজতদজযদ্র ৫০,০০০ (ঞ্চা ািায) গৃীন 

জযফাযরক ২ (দুই) ফাজন্ডর স্বেউটিন ও নগদ োকা প্রদান কযা;     

স্বপব্রুয়াজয, ২০২১ 

 

কজভটিয রূরযখািঃ 

ক্রিঃ নং কভ ষকতষায নাভ ও দফী (রিেিতায ক্রভানুারয নয়) কজভটিরত দজফ  

০১. িনাফ স্বভািঃ আকযাভ স্বারন, অজতজযক্ত জর্ফ )ত্রাণ ,( দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় আফায়ক 

০২. িনাফ এ.রক.এভ. টিপু সুরতান, যুগ্মজর্ফ (ত্রাক), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় দস্য 

০৩. িনাফ আবু াইদ স্বভািঃ কাভার, উজর্ফ (দুব্যক), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় দস্য 

০৪.  িনাফ আফদুল্লা আর আজযপ, উজর্ফ (ফারিে), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়    দস্য  

০৫.  িনাফ স্বভািঃ ািাান, জজনয়য কাযী জর্ফ )ত্রাণ-১ ,( দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ 

ভন্ত্রণারয় 

দস্য 

০৬.  িনাফ তয়দ নুরুর ফাজয, উজর্ফ )ত্রাণ-১ ,( দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়     দস্য জর্ফ 

   

 কজভটিয কভ ষজযজধিঃ 

 ১। ৫০,০০০ (ঞ্চা ািায) জযফাযরক ২ ফাজন্ডর করয স্বেউটিন প্রদান কযা। 

২। প্রজতটি জযফাযরক নগদ ৬০০০/- (ছয় ািায) োকা করয নগদ অথ ষ ায়তা প্রদান কযা।    

 

 

 

 

-১২- 

ক্রিঃ নং কভ ষকতষায নাভ ও দফী (রিেিতায ক্রভানুারয নয়) কজভটিরত দজফ  

০১. িনাফ পয়জুয যভান, অজতজযক্ত জর্ফ (জযকল্পনা ও উন্নয়ন)  আফায়ক 

০২. িনাফ জি.এভ. আব্দুর কারদয, যুগ্মজর্ফ (রফা), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় দস্য 

০৩.  িনাফ স্বভারভনা খাতুন, যুগ্মজর্ফ (দুব্যক-১), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় দস্য 

০৪.  িনাফ এ.রক.এভ টিপু সুরতান, যুগ্মজর্ফ (ত্রাক),  দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় দস্য 

০৫. িনাফ ধজযত্রী কুভায যকায, উজর্ফ (ভন্বয় ও ংদ), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ 

ভন্ত্রণারয় 

দস্য 

০৬. িনাফ কািী তাভীন আযা আিজভযী, উজর্ফ (এনজডআযজজ), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও 

ত্রাণ ভন্ত্রণারয়।   

দস্য জর্ফ  



 
 

 (২৩) মুজিফ তফল ষ উররযে জফরল কভ ষসূর্ী জররফ ফাংরারদরয প্রজতটি গ্রারভ ১ (এক) টি করয দুরম ষাগ নীয় ফাড়ী  

জনভ ষাণ কজভটিিঃ 

জফলয় ভয়কার 

‘আভায গ্রাভ আভায য’ ফাস্তফায়রন মুজিফ তফল ষ উররযে জফরল কভ ষসূর্ী 

জররফ ফাংরারদরয প্রজতটি গ্রারভ ১ (এক) টি করয অজতদজযদ্র জযফারযয িন্য 

দুরম ষাগ নীয় ফাড়ী জনভ ষাণ কযা; (৬৮০৩৮ টি)   

স্বপব্রুয়াজয, ২০২১   

 

কজভটিয রূরযখািঃ 

ক্রিঃ নং কভ ষকতষায নাভ ও দফী (রিেিতায ক্রভানুারয নয়) কজভটিরত দজফ  

০১. িনাফ স্বভািঃ াহ্  কাভার, জজনয়য জর্ফ, দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় আফায়ক 

০২. িনাফ এ.রক.এভ. টিপু সুরতান, যুগ্মজর্ফ (ত্রাক), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় দস্য 

০৩. িনাফ আবু াইদ স্বভািঃ কাভার, উজর্ফ (দুব্যক), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় দস্য 

০৪.  িনাফ আফদুল্লা আর আজযপ, উজর্ফ (ফারিে), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়    দস্য  

০৫.  িনাফ তয়দ নুরুর ফাজয, উজর্ফ )ত্রাণ-১ ,( দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়     দস্য  

০৬ িনাফ স্বভািঃ আকযাভ স্বারন, অজতজযক্ত জর্ফ )ত্রাণ ,( দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় দস্য জর্ফ 

   

 কজভটিয কভ ষজযজধিঃ 

 ১। ফাংরারদরয প্রজতটি গ্রারভ ১ (এক) টি করয দুরম ষাগ নীয় ফাড়ী জনভ ষাণ কযা।    

 ২। এ ংক্রান্ত ফারিে প্রণয়ন কযা।  

 ৩। ৬৮,০৩৮ টি ফাড়ী জনভ ষাণ কাি ভন্বয় ও তদাযজক কযা।    

 

 

 

 

 

-১৩- 



 
 

ফঙ্গফন্ধুয িন্মতফাজল ষকী উররযে জযচ্ছন্ন ফাংরারদ গরড় স্বতারায জনজভি “জযচ্ছন্ন গ্রাভ জযচ্ছন্ন য ”

কাম ষক্ররভয আওতায় এ ভন্ত্রণাররয়য  কভ ষজযকল্পনা 

ক্র 

নং 

কাম ষক্রভ )ভন্ত্রণারয় ম ষায়(  ভয়াফদ্ধ 

ফাস্তফায়নকার 

ফাস্তফায়নকাযী কর্তষয  /কজভটি  

১. কভ ষকতষা ও কভ ষর্াজযরদয 

‘প্রজযণ কাজযকুরারভ’ 

জযোয জযচ্ছন্নতা ও কভ ষ 

জযরফ সুযযা জফলয়টি 

অন্তভু ষক্ত কযা।    

জডরম্বয ,

২০১৯ 

১। অজতজযক্ত জর্ফ (প্রজযণ ও এজএ), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়,  

    আফায়ক। 

২। যুগ্মজর্ফ (প্রান), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, দস্য।  

৩। উজর্ফ (ভন্বয় ও ংদ)  , দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, দস্য।       

৪। উজর্ফ (ত্রাণ প্রান), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, দস্য।   

৫। উজর্ফ (প্রজযণ), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, দস্য জর্ফ।    

২. জযোয জযচ্ছন্নতা 

জফলয়ক জফজবন্ন জরপররে, 

বুকররে, জেকায প্রস্তুত 

করয গাড়ীরত এফং  দ ষনীয় 

স্থারন প্রদ ষরনয ব্যফস্থা 

কযা।     

ভার্ ষ, ২০২০ ১।। অজতজযক্ত জর্ফ (দুব্যক-১), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, আফায়ক। 

২। যুগ্মজর্ফ (দুব্যক-১), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, দস্য।  

৩। উজর্ফ (ফারিে)  , দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, দস্য।  

৪। জরেভ এনাজরে (আইজটি স্বর), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, দস্য।  

৫। উজর্ফ (এনজডআযজজ), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, দস্য জর্ফ।     

৩. অজযচ্ছন্নতায কুপর ও 

জযচ্ছন্নতায সুপর, 

ব্যজক্তগত জযচ্ছন্নতা ও 

জযচ্ছন্ন জযরফ  জফলরয় 

ভন্ত্রণারয়, অজধদপ্তয ও এয 

অধীনস্ত ংস্থায 

অংগ্ররণয ভােরভ বা, 

স্বজভনায, জরম্পাজিয়াভ, 

কভ ষারায আরয়ািন কযা 

।   

এজপ্রর, ২০২০ ১। অজতজযক্ত জর্ফ (প্রজযণ ও এজএ), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়,  

    আফায়ক। 

২। যুগ্মজর্ফ (রফা), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, দস্য।  

৩। উজর্ফ (অজডে)  , দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, দস্য। 

৪। জজনয়য কাযী জর্ফ (ত্রাণ-১), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, দস্য।   

৫। উজর্ফ (প্রজযণ), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, দস্য জর্ফ।       

৪. ভন্ত্রণাররয় মত্র  তত্র   ভয়রা 

আফিষনা  স্বপরা ও পুযাতন 

আফাফত্র যাখা 

িফাফজদজতায  আওতায় 

আনয়রনয ভােরভ  

ভন্ত্রণারয় জযোয যাখা 

এফং কভ ষজযরফ উন্নত 

কযা।    

স্বপব্রুয়াযী   ,

২০২০   

১। অজতজযক্ত জর্ফ (প্রান), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, আফায়ক।  

২। যুগ্মজর্ফ (রফা ), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, দস্য।  

৩। উজর্ফ (জজজ), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, দস্য।  

৪। জজনয়য কাযী প্রধান (জযকল্পনা-২), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়,  

    দস্য।     

৫। উজর্ফ (প্রান), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, দস্য জর্ফ।     

৫. ভন্ত্রণাররয়য ওয়ারুভ 

জনয়জভত জযষ্কায  জযচ্ছন্ন   

যাখরত আউেরাজ ষং এয 

ব্যাফস্থা  গ্রণ কযা।    

িানুয়াযী ,

২০২০  

১। যুগ্মজর্ফ (রফা), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, আফায়ক। 

২। উজর্ফ (দুব্যক-২), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, দস্য। 

৩। উজর্ফ (আইন), ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, দস্য। 

৪। জজনয়য কাযী জর্ফ (ত্রাণ-১), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, দস্য। 

৫। উজর্ফ (রফা), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, দস্য জর্ফ। 

৬. ভন্ত্রণাররয়য কর কয 

চুনকাভ ও জডরেম্পায 

কযা ।  

আগে, ২০২০ ১। অজতজযক্ত জর্ফ (দুব্যক- ২), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, আফায়ক।    

২। উজর্ফ (আইন), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, দস্য। 

৩। উপ্রধান (জযকল্পনা), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, দস্য।  

৪। কাযী জর্ফ (ফারিে), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, দস্য।  

৫। উজর্ফ (ভন্বয় ও ংদ), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, দস্য 

জর্ফ।        

-১৪- 



 
 

 

৭. 

 

৪ নং জফজডং এয ৩য় 

তরায়  োইর জযফতষন 

 কর করযয দযিা ও 

স্বদয়ার পযজভকা জদরয় 

স্বাজবত কযায ররযে 

গণপূতষ ভন্ত্রণাররয় 

স্বমাগারমাগ প্ররয়ািনীয় 

ব্যফস্থা গ্রন কযা।     

 

আগে, ২০২০ 

১। অজতজযক্ত জর্ফ (জজজ), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, আফায়ক।    

২। উজর্ফ (অজডে), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, দস্য। 

৩। উজর্ফ (রফা), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, দস্য। 

৪। কাযী জর্ফ (ত্রাক-২), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, দস্য। 

৫। উজর্ফ (ফারিে), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, দস্য জর্ফ।      

৮. ভন্ত্রণাররয় স্থাজত জকয়ে 

গুররারত ফঙ্গফন্ধুয 

িন্মতফাজল ষকী উররযে 

গৃীত জযচ্ছন্নতা 

কাম ষক্রভ অন্যান্য 

গুরুত্বপূণ ষ কভ ষসূর্ী প্রর্ারযয 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা।   

িানুয়াযী  ,

২০২০ 

১। অজতজযক্ত জর্ফ (অজডে), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, আফায়ক।  

২। যুগ্মজর্ফ (যণাথী জফলয়ক স্বর), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, দস্য।   

৩। উজর্ফ (জজজ), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, দস্য।  

৪। জজনয়য কাযী জর্ফ (জযকল্পনা-৩), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়,  

   দস্য।   

৫। জরেভ এনাজরে, দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, দস্য জর্ফ।   

৯. 

 

 

জযোয জযচ্ছন্নতায িন্য 

পুযোয প্রদান কযা। 

ভার্ ষ, ২০২০   ১। অজতজযক্ত জর্ফ (জযকল্পনা ও উন্নয়ন), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, 

আফায়ক।   

২। অজতজযক্ত জর্ফ ( ত্রান প্রান ও আইন), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়,  

    দস্য।     

৩। অজতজযক্ত জর্ফ (ত্রান), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, দস্য।   

৪। অজতজযক্ত জর্ফ ( দুব্যক- ১), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, দস্য।  

৫। অজতজযক্ত জর্ফ, (প্রজযণ ও এজএ), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়,    

    দস্য।  

৬। অজতজযক্ত জর্ফ (দুব্যক- ২), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়,  দস্য।  

৭। অজতজযক্ত জর্ফ (অজডে), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়,  দস্য।   

৮। অজতজযক্ত জর্ফ (জজজ), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়,  দস্য।  

৯। অজতজযক্ত জর্ফ, যওন আযা স্বফগভ, দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়,  

    দস্য জর্ফ।      

১০. EGPP প্রকরল্পয 

জফদ্যভান নীজতভারা 

ংরাধন করয প্রকরল্পয 

শ্রজভকরদয ায়তায় যাস্তা/ 

স্বেন/  স্বযজবজনউ  ডাক 

ফজর্ভ ষত   ফািায/ স্বোা- 

োাড় জযোয/ জযচ্ছন্নতা 

কাম ষক্রভ গ্রণ  কযা।     

জুন, ২০২০ ১। অজতজযক্ত জর্ফ (ত্রাণ), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, আফায়ক।  

২। উজর্ফ (অজডে), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, দস্য। 

৩। উজর্ফ (ফারিে), ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, দস্য। 

৪। জজনয়য কাযী জর্ফ (ত্রাণ-১), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, দস্য।   

৫। উজর্ফ (ত্রাণ-১), দুরম ষাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, দস্য জর্ফ।          

 

ধন্যফাদ  
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