
রফ বোচ্চ অগ্রোধধকোয 

গণপ্রজোতন্ত্রী ফোাংরোরদ যকোয 

দুরম বোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয় 

(এনধিআযধধ) 

ফোাংরোরদ ধিফোরয়, ঢোকো 

 

নাং ৫১.০০.০০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.১২-১৭৪                              তোধযখঃ  ০৩/০৫/২০১৯ ধরঃ।  

          ভয়ঃন্ধ্যো ৭.০০টো 

                                  

ল্ল

° °

ন্ত

প্ল

ন্ত  ধনযোদ আশ্ররয় থোকরত ফরো রয়রে।  

 ২।ফোাংরোরদ আফোওয়ো  অধধদপ্তয কর্তবক উক্ত AvenvIqvi we‡kl weÁwß জোযীয প্রপ্রধিরত ‘দুরম বোগ াংক্রোন্ত স্থোয়ী আরদোফরী’ 

অনুযরণ প্ররয়োজনীয় ব্যফস্থো গ্ররণয জন্য অনুরযোধ কযো ররো। ধফলয়টি অতীফ জরুযী। 

 

 

 স্বোিধযত /- 

 

(কোজী তোভীন আযো আজধভযী) 

উ-ধিফ (এনধিআযধধ) 

প্রপোন: ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪০৪৫৪, ৯৫৪৯১১৬ 

   

 



০১।  ধফবোগীয় কধভনোয, িট্টগ্রোভ/ খুরনো/ ফধযোর/ঢোকো। 

০২।  প্রজরো প্রোক, িট্রগ্রোভ/কক্সফোজোয/প্রনোয়োখোরী/রিীপুয/প্রপনী/িাঁদপুয/খুরনো/োতিীযো/ফোরগযোট/ 

         ফধযোর/ঝোরকোঠি/ধরযোজপুয/প্রবোরো/ টুয়োখোরী/ ফযগুনো, প্রগোোরগঞ্জ, যীয়তপুয, ভোদোযীপুয, পধযদপুয। 

০৩। উরজরো ধনফ বোী কভ বকতবো, কর উকূরীয় উরজরো। 
 

 

 

 

 

 

 

অনুধরধঃ দয় অফগধত/কোম বোরথ ব (রজষ্ঠ্যতো/দ ভম বোদোয ক্রভোনুোরয নর) 
 

০১। ভধন্ত্রধযলদ ধিফ, ভধন্ত্রধযলদ ধফবোগ, ফোাংরোরদ ধিফোরয়, ঢোকো। 

০২। মুখ্য ধিফ, প্রধোনভন্ত্রীয কোম বোরয়, প্রতজগাঁও, ঢোকো।         

০৩। ধধনয়য ধিফ, দুরম বোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ধিফোরয়, ঢোকো। 

০৪। ধিফ, প্রধোনভন্ত্রীয কোম বোরয়, প্রতজগাঁও, ঢোকো। 

০৫। ধিফ, তথ্য ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ধিফোরয়, ঢোকো। 

০৬। ভো-ধযিোরক (অধতধযক্ত ধিফ), দুরম বোগ ব্যফস্থোনো অধধদপ্তয, ৯২-৯৩, ফো/এ, ভোখোরী, ঢোকো। 

০৭। ধপ্রধিোর ষ্টোপ অধপোয, স্ত্র ফোধনী ধফবোগ, প্রধোনভন্ত্রীয কোম বোরয়, প্রতজগাঁও, ঢোকো। 

০৮। ভো-ধযিোরক-১, প্রধোনভন্ত্রীয কোম বোরয়, প্রতজগাঁও, ঢোকো। 

০৯। ভো-ধযিোরক (প্রোন), প্রধোনভন্ত্রীয কোম বোরয়, প্রতজগাঁও, ঢোকো। 

১০। অধতধযক্ত ধিফ (প্রোন/ ধযকল্পনো ও উন্নয়ন/দুরম বোগ ব্যফস্থোনো প্রোন/দুব্যঃ/ত্রোণ/ত্রোণ প্রোন/ দুব্যক-১/দুব্যক-২/ দুব্যক-৩/ ভন্বয় 

ও াংদ/ধধধ), দুরম বোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়।     

১১। প্রধোন তথ্য কভ বকতবো, ধআইধি, ফোাংরোরদ ধিফোরয়, ঢোকো। ইররররোধনক ও ধপ্রন্ট ধভধিয়োরত প্রিোরযয জন্য অনুরযোধ কযো ররো। 

১২। প্রধোনভন্ত্রীয একোন্ত ধিফ-১, প্রধোনভন্ত্রীয কোম বোরয়, প্রতজগাঁও, ঢোকো। 

১৩। যুগ্ম ধিফ (যনোথী প্রর প্রধোন /প্রোঃ/রফো/দুব্যক-১/প্রধিণ/ আইন প্রর/ত্রোক-১/ত্রোক-২), দুরম বোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়। 

১৪। ধযিোরক (প্রোন), প্রধোনভন্ত্রীয কোম বোরয়, প্রতজগাঁও, ঢোকো। 

১৫। ধযিোরক-৪, প্রধোনভন্ত্রীয কোম বোরয়, প্রতজগাঁও, ঢোকো। (Fax-9145038) 

১৬। ধযিোরক (ত্রোণ), দুরম বোগ ব্যফস্থোনো অধধদপ্তয, ৯২-৯৩, ফো/এ, ভোখোরী, ঢোকো। 

১৭। ভোননীয় প্রধতভন্ত্রীয একোন্ত ধিফ, দুরম বোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়। 

১৮। প্রজরো প্রোক, ..........................................(কর)  

১৯। উধিফ (দুব্যক-১)/দুব্যক-২/দুব্যক-৩/প্রোঃ-১/ফোরজট/অধিট/ত্রোণ প্রোঃ/ত্রোণ-১/ত্রোণ-২/অধিট/াংদ ও ভন্বয়/ধধধ), উ-প্রধোন,  

দুরম বোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়। 

২০। ধধনয়য ধিরফয একোন্ত ধিফ, দুরম বোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়। 

২১। উরজরো ধনফ বোী অধপোয-------------------------(কর) 

২২। প্রধোনভন্ত্রীয প্ররটোকর অধপোয, প্রধোনভন্ত্রীয কোম বোরয়, প্রতজগাঁও, ঢোকো। 

২৩। ধরেভ এনোধরষ্ট, দুরম বোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়। প্রধতরফদনটি ওরয়ফ োইরট প্রদ বরনয জন্য অনুরযোধ কযো ররো। 

২৪। ধধনয়য তথ্য কভ বকতবো, দুরম বোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়।    

২৫।  ভোননীয় প্রধতভন্ত্রীয কোযী একোন্ত ধিফ, দুরম বোগ ব্যফস্থোনো ওত্রোন ভন্ত্রণোরয়। 

 

দুরম বোগ ধযধস্থধত ভধনটধযাং কযোয জন্য দুরম বোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোররয়য NDRCC (জোতীয় দুরম বোগ োড়োদোন ভন্বয় প্রকন্দ্র) ২৪ ঘন্টো 

(২৪x৭) প্রখোরো থোরক। দুরম বোগ াংক্রোন্ত প্রম প্রকোন তথ্য আদোন-প্রদোরনয জন্য NDRCC’য ধনম্নফধণ বত প্রভোফোইর/ প্রটধররপোন/ পযোক্স/ email 

নম্বরয প্রমোগোরমোগ কযোয জন্য অনুরযোধ কযো মোরছঃ  প্রভোফোইর/ প্রটধররপোন নম্বযঃ, যুগ্ন-ধিফ (এনধিআযধধ), ০১৫৩৬-২৩৯২৬০, উ-

ধিফ (এনধিআযধধ), ০১৮৪১৩১৮৭৪৫, ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪৯১১৬, ৯৫৪০৪৫৪; পযোক্স নম্বযঃ ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৭৫০০০। EMAIL: 

ndrcc@modmr.gov.bd/ ndrcc.dmrd@gmail.com 

 

 

                     স্বোিধযত/-  

 

 (কোজী তোভীন আযো আজধভযী) 

উ-ধিফ (এনধিআযধধ) 

 

 

mailto:ndrcc@modmr.gov.bd/
mailto:drcc.dmrd@gmail.com

