
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায  

  দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়      

ন্যানার ডিডজস্টায ডযন্স  ককা-অযডিদনন কন্টায (NDRCC) 

ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৭-১৬৫            তাডযখঃ ০৩/০৬/২০১৭ ডরঃ 

 

ডফলয়ঃ ৩০ কভ, ২০১৭ ডরঃ তাডযদখ াংঘটিত ঘূডণ যঝড় ‘কভাযা’য কাযদণ ক্ষয়ক্ষডত ও ত্রাণ াভগ্রী ফযাদেয ডফফযণঃ 

 

গত ২৮/৫/২০১৭ডরঃ তাডযদখ ফাংদগাাগদয ঘূডণ যঝড় ‘কভাযা’ সৃডি য়। ঘূডণ যঝড় ‘কভাযা’ গত ৩০/৫/২০১৭ডরঃ কাদর 

কুতুফডদয়ায ডনকট ডদদয় কক্সফাজায-িট্টগ্রাভ উকুর অডতক্রভ কযায পদর উকুরীয় কদয়কটি কজরায় ঘযফাড়ী ও পদরয ক্ষয়ক্ষডত াডধত 

য়। াংডিি কজরা প্রাকগদণয ডনকট দত প্রাপ্ত তদেয ডবডিদত একটি প্রাথডভক প্রডতদফদন প্রস্তুত কদয দয় অফগডত ও প্রদয়াজনীয় 

কাম যক্রভ গ্রদণয জন্য এতদাংদগ কপ্রযণ কযা দরা।  

 

াংযুক্তঃ  ক) ক্ষয়ক্ষডতয প্রডতডফদন- ১ াতা। 

 খ) ত্রাণ াভগ্রী ফযাদেয ডফফযণ- ১ াতা। 

 

 

স্বাক্ষডযত/০৩.৬.১৭ 

(ডজ এভ আব্দুর কাদদয) 

উ-ডিফ (এনডিআযডড) 

কপানঃ ৯৫৪৫১১৫ 

দয় অফগডত/ প্রদয়াজনীয় কাম যাদথ যঃ (কজেষ্ঠতা /দ ভম যদায ক্রভানুাদয নয়) 

০১। ভডন্ত্রডযলদ ডিফ, ভডন্ত্রডযলদ ডফবাগ, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

০২। মুখ্য ডিফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, কতজগাঁও, ঢাকা। 

০৩। ডডনয়য ডিফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, কতজগাঁও, ঢাকা। 

০৪। ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা।     

০৫। ডপ্রডন্সার িাপ অডপায, স্ত্র ফাডনী ডফবাগ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, কতজগাঁও, ঢাকা। 

০৬। ভা-ডযিারক-১, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, কতজগাঁও, ঢাকা। 

০৭। অডতডযক্ত ডিফ (প্রান/ ত্রাণ/দুব্য/ডডড ও এনডিআযডড ), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

০৮। ভা-ডযিারক (অডতডযক্ত ডিফ), দুদম যাগ ব্যফস্থানা অডধদপ্তয, ৯২-৯৩, ভাখারী, ঢাকা। 

০৯। প্রধান তে কভ যকতযা, ডআইডি, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। ইদরদরাডনক ও ডপ্রন্ট ডভডিয়াদত প্রিাদযয জন্য অনুদযাধ। 

১০। প্রধানভন্ত্রীয একান্ত ডিফ-১, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, কতজগাঁও, ঢাকা। 

১১। ভন্ত্রীয একান্ত ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

১২। যুগ্ম ডিফ (প্রাঃ/ কফা /দুব্যক-১/দুব্যক-২/ভন্বয় ও াংদ/ত্রাণ প্রান/দুব্যপ্রঃ), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

১৩। ডযিারক-১, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, কতজগাঁও, ঢাকা। 

১৪। ডযিারক-৪, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, কতজগাঁও, ঢাকা। 

১৫। উ-ডিফ (দুব্যক-১/দুব্যক-২/প্রাঃ/ফাদজট/অডিট/ত্রাণ প্রাঃ/ত্রাণ-১/ত্রাণ-২)/উ-প্রধান, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

১৬। ডদস্টভ এনাডরি, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। প্রডতদফদনটি ওদয়ফ াইদট প্রদ যদনয জন্য অনুদযাধ। 

১৭। ডডনয়য তে কভ যকতযা, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

১৮। ভন্ত্রীয কাযী একান্ত ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়।  

 

 


