
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণভন্ত্রণারয় 

ন্যানার ডডজাষ্টায রযন্স রকা-অযডডদনন রন্টায (NDRCC) 

ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.১৮.০০১.১৭-১১৪                                                  তাডযখঃ ২৮/০৩/২০১৯ ডি:   

 

ডফলয়ঃ যাজধানী ঢাকায ফনানীস্থ এপআয টাওয়াদয অডিকাদেয কাযণ অনুন্ধান ও কযণীয় ম্পদকয সুাডয প্রণয়দনয  

ডনডভত্ত কডভটি গঠন ।  

যাজধানী ঢাকায ফনানীস্থ “এপআয টাওয়াদয” অদ্য ২৮/০৩/২০১৯ তাডযদখ াংঘটিত অডিকাদেয কাযণ অনুন্ধান ও 

কযণীয় ম্পদকয সুাডয প্রণয়দনয জন্য দযজডভদন তদন্তপূফ যক প্রডতদফদন দাডখদরয রদে ডনম্নফডণ যত কভ যকতযাদদয 

ভন্বদয় একটি কডভটি গঠন কযা দরাঃ 

ক্রঃ কভ যকতযাগদণয নাভ ও দফী  
১ জনাফ রভাঃ পয়জুয যভান, অডতডযক্ত ডিফ আফায়ক 

২ রভদরাডরটন পুডর কডভনায,ঢাকা ভানগয এয প্রডতডনডধ। দস্য 

৩ ভাডযিারক, পায়ায াডব য এে ডডব ডডদপন্স,ঢাকা এয 

প্রডতডনডধ। 

দস্য 

৪ জনাফ আবুর কাদভ,ডনফ যাী প্রদকৌরী,ডযদফ জরফায়ু ও 

দুদম যাগ ব্যফস্থানা াদকযর,ঢাকা উত্তয ডটি কদ যাদযন,ঢাকা। 

দস্য 

৫ রজরা প্রাক, ঢাকা এয প্রডতডনডধ দস্য 

৬ স্ত্র ফাডনী ডফবাগ (AFD) এয প্রডতডনডধ দস্য 

৭ ডিফ,গৃায়ন ও গণপূতয ভন্ত্রণারয় এয প্রডতডনডধ দস্য 

৮ ডবড, ফাাংরাদদ প্রদকৌর ডফশ্বডফদ্যারয় এয প্রডতডনডধ দস্য 

৯ জনাফ রভাঃ ভাাবুবুয যভান,ডযিারক (প্রান), দুদম যাগ 

ব্যফস্থানা অডধদপ্তয,ভাখারী, ঢাকা  

দস্য 

ডিফ 

 

২। কডভটি প্রদয়াজদন দস্য রকা-অপ্ট কযদত াযদফ। 

৩। কডভটি আগাভী ০৩/০৪/২০১৯ তাডযদখয ভদে ডডনয়য ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় ফযাফয 

প্রডতদফদন দাডখর কযদফ। 

      /- 

(ডজ, এভ, আব্দুর কাদদয) 

মৄগ্ম-ডিফ (এনডডআযডড) 

রপানঃ ৯৫৪৫১১৫ 

কাম যক্রদভঃ 

১। জনাফ রভাঃ পয়জুয যভান ,অডতডযক্ত ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়,ঢাকা। 

২। রভদরাডরটন পুডর কডনায ,ঢাকা ভানগয,ঢাকা(একজন উমৄক্ত প্রডতডনডধ ভদনানয়দনয জন্য)। 

৩। ভা ডযিারক, পায়ায াডব য এে ডডবর ডডদপন্স,দয দপ্তয,ঢাকা(একজন উমৄক্ত প্রডতডনডধ ভদনানয়দনয 

          জন্য)। 



৪। জনাফ আবুর কাদভ,ডনফ যাী প্রদকৌরী,ডযদফ জরফায়ু ও দুদম যাগ ব্যফস্থানা াদকযর,ঢাকা উত্তয ডটি 

কদ যাদযন,ঢাকা।  

৫। রজরা প্রাক, ঢাকা(একজন উমৄক্ত প্রডতডনডধ ভদনানয়দনয জন্য)। । 

৬। ডপ্রডন্সার স্টাপ অডপায,স্ত্র ফাডনী ডফবাগ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা(একজন উমৄক্ত 

          প্রডতডনডধ ভদনানয়দনয জন্য)। । 

৭। ডিফ,গৃায়ন ও গণপূতয ভন্ত্রণারয়,ফাাংরাদদ ডিফারয়,ঢাকা(একজন উমৄক্ত প্রডতডনডধ ভদনানয়দনয জন্য)। 

৮। ডবড, ফাাংরাদদ প্রদকৌর ডফশ্বডফদ্যারয়,ঢাকা(একজন উমৄক্ত প্রডতডনডধ ভদনানয়দনয জন্য)। । 

৯। রভাঃ ভাাবুবুয যভান,ডযিারক (প্রান),দুদম যাগ ব্যফস্থানা অডধদপ্তয,ভাখারী, ঢাকা। 

 

অনুডরডঃ 

দয় অফগডত/ কাম যাদথ যঃ (রজেষ্ঠতা /দ ভম যাদায ক্রভানুাদয নয়)  

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

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

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

০৪। ডিফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

০৫। ভা-ডযিারক (অডতডযক্ত ডিফ), দুদম যাগ ব্যফস্থানা অডধদপ্তয, ৯২-৯৩, ফা/এ, ভাখারী, ঢাকা। 

০৬। প্রধানভন্ত্রীয একান্ত ডিফ-১, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

০৭। প্রধান তথ্য কভ যকতযা, ডআইডড, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। ইদরদরাডনক ও ডপ্রন্ট ডভডডয়াদত প্রিাদযয জন্য 

      অনুদযাধ কযা দরা। 

০৮। ভাননীয় প্রডতভন্ত্রীয একান্ত ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

০৯। ডদস্টভ এনাডরষ্ট, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। প্রডতদফদনটি ওদয়ফ াইদট প্রদ যদনয জন্য অনুদযাধ কযা 

দরা। 

১০। ডডনয়য তথ্য কভ যকতযা, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়।    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                     গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণভন্ত্রণারয় 

ন্যানার ডডজাষ্টায রযন্স রকা-অযডডদনন রন্টায (NDRCC) 

ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.১৮.০০১.১৭-১১৫                                           তাডযখঃ ২৮/০৩/২০১৯ ডি:   

 

ডফলয়ঃ যাজধানী ঢাকায ফনানীস্থ এপআয টাওয়াদয অডিকাদে  ফাণ য ইউডনদট ডিডকৎাধীন আত ব্যডক্তদদয ডিডকৎা 

রফা ভন্বয় কডভটি । 

যাজধানী ঢাকায ফনানীস্থ “এপআয টাওয়াদয” অদ্য ২৮/০৩/২০১৯ তাডযদখ াংঘটিত ফাণ য ইউডনদট ডিডকৎাধীন আত 

ব্যডক্তদদয ডিডকৎা রফা ভন্বয় কযায  জন্য  ডনম্নফডণ যত কভ যকতযাদদয ভন্বদয় একটি কডভটি গঠন কযা দরাঃ 

ক্র:নাং কভ যকতযায নাভ ও দফী  কডভটিদত ভূডভকা 

১ জনাফ রভা: রভায়াদেভ রাদন ,অডতডযক্ত ডিফ , দুব্যত্রাভ আফায়ক  

২ জনাফ রভা: আবু ফকয ডডিক , ডযিারক( মৄগ্মডিফ,) দুব্যঅ দস্য 

৩ জনাফ আব্দুল্লা আর আডযপ , উডিফ,দুব্যত্রাভ দস্য 

৪ জনাফ রভা: ইপদতখারুর ইরাভ, ডযিারক,দুব্যঅ দস্য 

৫ রজরা ত্রাণ ও পুনফ যান কভ যকতা ( ডডআযআযও),ঢাকা দস্য 

৬ প্রকল্প ফাস্তফায়ন কভ যকতযা, রতজগাঁও , ঢাকা। দস্য 

৭ জনাফ আবুর কারাভ আজাদ, কাডয ডযিারক,দুব্যঅ  

 

২। কডভটি প্রদয়াজদন দস্য রকা-অপ্ট কযদত াযদফ। 

৩। কডভটি আগাভী ০৩/০৪/২০১৯ তাডযদখয ভদে ডডনয়য ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় ফযাফয 

প্রডতদফদন দাডখর কযদফ। 

      /- 

(ডজ, এভ, আব্দুর কাদদয) 

মৄগ্ম-ডিফ (এনডডআযডড) 

রপানঃ ৯৫৪৫১১৫ 

 

কাম যক্রদভঃ 

১। জনাফ রভা: রভায়াদেভ রাদন ,অডতডযক্ত ডিফ , দুব্যত্রাভ 

২। জনাফ রভা: আবু ফকয ডডিক , ডযিারক( মৄগ্মডিফ,) দুব্যঅ 

 ৩। জনাফ আব্দুল্লা আর আডযপ , উডিফ,দুব্যত্রাভ  

৪। জনাফ রভা: ইপদতখারুর ইরাভ, ডযিারক,দুব্যঅ  

৫। রজরা ত্রাণ ও পুনফ যান কভ যকতা ( ডডআযআযও),ঢাকা  

৬। প্রকল্প ফাস্তফায়ন কভ যকতযা, রতজগাঁও , ঢাকা। 

৭। জনাফ আবুর কারাভ আজাদ, কাডয ডযিারক,দুব্যঅ 



  

 

অনুডরডঃ 

দয় অফগডত/ কাম যাদথ যঃ (রজেষ্ঠতা /দ ভম যাদায ক্রভানুাদয নয়)  

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

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

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

০৪। ডিফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

০৫। ভা-ডযিারক (অডতডযক্ত ডিফ), দুদম যাগ ব্যফস্থানা অডধদপ্তয, ৯২-৯৩, ফা/এ, ভাখারী, ঢাকা। 

০৬। প্রধানভন্ত্রীয একান্ত ডিফ-১, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

০৭। প্রধান তথ্য কভ যকতযা, ডআইডড, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। ইদরদরাডনক ও ডপ্রন্ট ডভডডয়াদত প্রিাদযয জন্য 

      অনুদযাধ কযা দরা। 

০৮। ভাননীয় প্রডতভন্ত্রীয একান্ত ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

০৯। ডদস্টভ এনাডরষ্ট, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। প্রডতদফদনটি ওদয়ফ াইদট প্রদ যদনয জন্য অনুদযাধ কযা 

দরা। 

১০। ডডনয়য তথ্য কভ যকতযা, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়।    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

                                                   দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণভন্ত্রণারয় 

ন্যানার ডডজাষ্টায রযন্স রকা-অযডডদনন রন্টায (NDRCC) 

ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.১৮.০০১.১৭-১১৬                                                      তাডযখঃ২৮/০৩/২০১৯ ডি:   

 

ডফলয়ঃ যাজধানী ঢাকায ফনানীস্থ এপআয টাওয়াদয অডিকাদে  মৃতদদ ব্যফস্থানা কডভটি। 

যাজধানী ঢাকায ফনানীস্থ “এপআয টাওয়াদয” অদ্য ২৮/০৩/২০১৯ তাডযদখ াংঘটিত অডিকাদে  মৃতদদ ব্যফস্থানায 

জন্য ডনম্নফডণ যত কভ যকতযাদদয ভন্বদয় একটি কডভটি গঠন কযা দরাঃ 

 ক্র:নাং কভ যকতযায নাভ ও দফী  কডভটিদত ভূডভকা 

১ ড. রভা: আডতকুয যভান,অডতডযক্ত ডিফ,দুব্যত্রাভ আফায়ক  

২ উৎর কুভায দা, অডতডযক্ত  ডিফ,দুব্যত্রাভ দস্য 

৩ জনাফ রভা: ইউসুপ আরী, প্রকল্প ডযিারক, ফন্যা প্রফণ ও নদী বাঙ্গন এরাকায় 

ফন্যা আশ্রয় রকন্দ্র ডনভ যাণ ( ৩য় ম যায়)দুব্যঅ 

দস্য 

৪ জনাফ এভ, খাডরদ ভামুদ , মৄগ্মডিফ, দুব্যত্রাভ দস্য 

৫ জনাফ সুব্রত ার রিৌধুযী ,প্রকল্প ডযিারক,মৄগ্মডিফ,দুব্যঅ দস্য 

৬ জনাফ এ টি এভ কাভরুর ইরাভ তাাং, ডযিারক (মৄগ্মডিফ), দুব্যঅ দস্য 

৭ জনাফ ডগয়াউডিন আভদ, ডযিারক, দুব্যঅ দস্য 

 

 ২। কডভটি প্রদয়াজদন দস্য রকা-অপ্ট কযদত াযদফ। 

৩। কডভটি আগাভী ০৩/০৪/২০১৯ তাডযদখয ভদে ডডনয়য ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় ফযাফয 

প্রডতদফদন দাডখর কযদফ। 

      /- 

(ডজ, এভ, আব্দুর কাদদয) 

মৄগ্ম-ডিফ (এনডডআযডড) 

রপানঃ ৯৫৪৫১১৫ 

কাম যক্রদভঃ 

১।  ড. রভা: আডতকুয যভান,অডতডযক্ত ডিফ,দুব্যত্রাভ 

২। উৎর কুভায দা, অডতডযক্ত  ডিফ,দুব্যত্রাভ 

৩।  জনাফ রভা: ইউসুপ আরী, প্রকল্প ডযিারক, ফন্যা প্রফণ ও নদী বাঙ্গন এরাকায় ফন্যা আশ্রয় রকন্দ্র ডনভ যাণ 

  ( ৩য় ম যায়),দুব্যঅ 

৪। জনাফ এভ, খাডরদ ভামুদ , মৄগ্মডিফ, দুব্যত্রাভ 



৫। জনাফ সুব্রত ার রিৌধুযী ,প্রকল্প ডযিারক,মৄগ্মডিফ,দুব্যঅ 

৬। জনাফ এ টি এভ কাভরুর ইরাভ তাাং, ডযিারক (মৄগ্মডিফ), দুব্যঅ 

৭। জনাফ ডগয়াউডিন আভদ, ডযিারক, দুব্যঅ 

অনুডরডঃ 

দয় অফগডত/ কাম যাদথ যঃ (রজেষ্ঠতা /দ ভম যাদায ক্রভানুাদয নয়)  

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

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

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

০৪। ডিফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

০৫। ভা-ডযিারক (অডতডযক্ত ডিফ), দুদম যাগ ব্যফস্থানা অডধদপ্তয, ৯২-৯৩, ফা/এ, ভাখারী, ঢাকা। 

০৬। প্রধানভন্ত্রীয একান্ত ডিফ-১, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

০৭। প্রধান তথ্য কভ যকতযা, ডআইডড, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। ইদরদরাডনক ও ডপ্রন্ট ডভডডয়াদত প্রিাদযয জন্য 

      অনুদযাধ কযা দরা। 

০৮। ভাননীয় প্রডতভন্ত্রীয একান্ত ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

০৯। ডদস্টভ এনাডরষ্ট, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। প্রডতদফদনটি ওদয়ফ াইদট প্রদ যদনয জন্য অনুদযাধ কযা 

দরা। 

১০। ডডনয়য তথ্য কভ যকতযা, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়।    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণভন্ত্রণারয় 

ন্যানার ডডজাষ্টায রযন্স রকা-অযডডদনন রন্টায (NDRCC) 

ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.১৮.০০১.১৭-১১৭                                               তাডযখঃ২৮/০৩/২০১৯ ডি:   

 

ডফলয়ঃ যাজধানী ঢাকায ফনানীস্থ এপআয টাওয়াদয অডিকাদে েডতগ্রস্থ ডযফাদযয দস্যদদয ভদনাাভাডজক রফা 

প্রদান কডভটি । 

যাজধানী ঢাকায ফনানীস্থ “এপআয টাওয়াদয” অদ্য ২৮/০৩/২০১৯ তাডযদখ াংঘটিত অডিকাদে েডতগ্রস্থ ডযফাদযয 

দস্যদদয ভদনাাভাডজক রফা প্রদান এয রদেে ডনম্নফডণ যত কডভটি  গঠন কযা দরা। 

ক্র: 

নাং 

কভ যকতযায নাভ ও দফী  কডভটিদত 

ভূডভকা 

১ জনাফ যাডদা রফগভ,  ,অডতডযক্ত ডিফ , দুব্যত্রাভ আফায়ক  

২ জনাফ াভীভা ক, ,অডতডযক্ত ডিফ,দুব্যত্রাভ দস্য 

৩ জনাফ রভাদভনা খাতুন, মৄগ্মডিফ, দুব্যত্রাভ দস্য 

৪ জনাফ ায়রা ইয়াডভন, উডযিারক(উডিফ) , দুব্যঅ  দস্য 

৫  জনাফ রভা: আডভনুর ইরাভ ,উডিফ, দুব্যতাভ দস্য 

 

 ২। কডভটি প্রদয়াজদন দস্য রকা-অপ্ট কযদত াযদফ। 

৩। কডভটি আগাভী ০৩/০৪/২০১৯ তাডযদখয ভদে ডডনয়য ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় ফযাফয 

প্রডতদফদন দাডখর কযদফ। 

      /- 

(ডজ, এভ, আব্দুর কাদদয) 

মৄগ্ম-ডিফ (এনডডআযডড) 

রপানঃ ৯৫৪৫১১৫ 

কাম যক্রদভঃ 

১।  যাডদা রফগভ,  ,অডতডযক্ত ডিফ , দুব্যত্রাভ।  

২। াভীভা ক, ,অডতডযক্ত ডিফ,দুব্যত্রাভ। 

৩।  রভাদভনা খাতুন, মৄগ্মডিফ, দুব্যত্রাভ। 

৪।  জনাফ ায়রা ইয়াডভন, উডযিারক(উডিফ) , দুব্যঅ।  

৫।  জনাফ রভা: আডভনুর ইরাভ ,উডিফ, দুব্যত্রাভ।  

  

 



 

 

অনুডরডঃ 

দয় অফগডত/ কাম যাদথ যঃ (রজেষ্ঠতা /দ ভম যাদায ক্রভানুাদয নয়)  

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

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

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

০৪। ডিফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

০৫। ভা-ডযিারক (অডতডযক্ত ডিফ), দুদম যাগ ব্যফস্থানা অডধদপ্তয, ৯২-৯৩, ফা/এ, ভাখারী, ঢাকা। 

০৬। প্রধানভন্ত্রীয একান্ত ডিফ-১, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

০৭। প্রধান তথ্য কভ যকতযা, ডআইডড, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। ইদরদরাডনক ও ডপ্রন্ট ডভডডয়াদত প্রিাদযয জন্য 

      অনুদযাধ কযা দরা। 

০৮। ভাননীয় প্রডতভন্ত্রীয একান্ত ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

০৯। ডদস্টভ এনাডরষ্ট, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। প্রডতদফদনটি ওদয়ফ াইদট প্রদ যদনয জন্য অনুদযাধ কযা 

দরা। 

১০। ডডনয়য তথ্য কভ যকতযা, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়।    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণভন্ত্রণারয় 

ন্যানার ডডজাষ্টায রযন্স রকা-অযডডদনন রন্টায (NDRCC) 

ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.১৮.০০১.১৭-১১৮                                               তাডযখঃ২৮/০৩/২০১৯ ডি:   

 

ডফলয়ঃ যাজধানী ঢাকায ফনানীস্থ এপআয টাওয়াদয   অডিকাদে অডিডনফ যাদন ভুডভকা গ্রণকাযী প্রডতষ্ঠানমূদয াদথ 

ভন্বয় াধন কডভটি। 

যাজধানী ঢাকায ফনানীস্থ “এপআয টাওয়াদয” অদ্য ২৮/০৩/২০১৯ তাডযদখ াংঘটিত অডিকাদে অডিডনফ যাদন ভুডভকা 

গ্রণকাযী প্রডতষ্ঠানমূদয াদথ ভন্বয় াধন এয রদেে ডনম্নফডণ যত কডভটি  গঠন কযা দরা। 

ক্রনাং কভ যকতযায নাভ ও দফী  কডভটিদত ভূডভকা 

১ ড. রভা: নজরুর আদনায়ায ,অডতডযক্ত ডিফ , দুব্যত্রাভ আফায়ক  

২ জনাফ যডিৎ কুভায রন, এনডডড, অডতডযক্ত ডিফ,দুব্যত্রাভ দস্য 

৩ জনাফ আরী রযজা ভডজদ, মৄগ্মডিফ, দুব্যত্রাভ দস্য 

৪ জনাফ রভা: আডনছুয যভান ,ডযিারক, দুব্যঅ  দস্য 

৫ জনাফ আবুর ফাদয়ছ ডভয়া, মৄগ্মডিফ, দুব্যত্রাভ  দস্য 

৬  রজরা প্রাক, ঢাকা এয প্রডতডনডধ  দস্য 

৭ জনাফ আবুর খাদয়য রভা: ভারুপ াান, উডিফ, দুব্যত্রাভ  

 

 ২। কডভটি প্রদয়াজদন দস্য রকা-অপ্ট কযদত াযদফ। 

৩। কডভটি আগাভী ০৩/০৪/২০১৯ তাডযদখয ভদে ডডনয়য ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় ফযাফয 

প্রডতদফদন দাডখর কযদফ। 

      /- 

(ডজ, এভ, আব্দুর কাদদয) 

মৄগ্ম-ডিফ (এনডডআযডড) 

রপানঃ ৯৫৪৫১১৫ 

 

কাম যক্রদভঃ 

১।  ড. রভা: নজরুর আদনায়ায ,অডতডযক্ত ডিফ , দুব্যত্রাভ 

২। জনাফ যডিৎ কুভায রন, এনডডড, অডতডযক্ত ডিফ,দুব্যত্রাভ  

৩। জনাফ আরী রযজা ভডজদ, মৄগ্মডিফ, দুব্যত্রাভ  



৪।  জনাফ রভা: আডনছুয যভান ,ডযিারক, দুব্যঅ 

৫।  জনাফ আবুর ফাদয়ছ ডভয়া, মৄগ্মডিফ, দুব্যত্রাভ 

৬।     রজরা প্রাক, ঢাকা ।(একজন উমৄক্ত প্রডতডনডধ ভদনানয়দনয জন্য )। 

৭।       জনাফ আবুর খাদয়য রভা: ভারুপ াান, উডিফ, দুব্যত্রাভ 

 

অনুডরডঃ 

দয় অফগডত/ কাম যাদথ যঃ (রজেষ্ঠতা /দ ভম যাদায ক্রভানুাদয নয়)  

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

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

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

০৪। ডিফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

০৫। ভা-ডযিারক (অডতডযক্ত ডিফ), দুদম যাগ ব্যফস্থানা অডধদপ্তয, ৯২-৯৩, ফা/এ, ভাখারী, ঢাকা। 

০৬। প্রধানভন্ত্রীয একান্ত ডিফ-১, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

০৭। প্রধান তথ্য কভ যকতযা, ডআইডড, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। ইদরদরাডনক ও ডপ্রন্ট ডভডডয়াদত প্রিাদযয জন্য 

      অনুদযাধ কযা দরা। 

০৮। ভাননীয় প্রডতভন্ত্রীয একান্ত ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

০৯। ডদস্টভ এনাডরষ্ট, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। প্রডতদফদনটি ওদয়ফ াইদট প্রদ যদনয জন্য অনুদযাধ কযা 

দরা। 

১০। ডডনয়য তথ্য কভ যকতযা, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়।    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণভন্ত্রণারয় 

ন্যানার ডডজাষ্টায রযন্স রকা-অযডডদনন রন্টায (NDRCC) 

ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.১৮.০০১.১৭-১১৯                                               তাডযখঃ২৮/০৩/২০১৯ ডি:   

 

ডফলয়ঃ যাজধানী ঢাকায ফনানীস্থ এপআয টাওয়াদয অডিকাদেয ডযদাট য প্রণয়ন কডভটি। 

যাজধানী ঢাকায ফনানীস্থ “এপআয টাওয়াদয” অদ্য ২৮/০৩/২০১৯ তাডযদখ াংঘটিত অডিকাদেয ডযদাট য প্রণয়ন  এয 

রদেে ডনম্নফডণ যত কডভটি  গঠন কযা দরা। 

  

 

ক্র: নাং  কভ যকতযায নাভ ও দফী  কডভটিদত ভুডভকা 

১ জনাফ রভা: রভাীন, অডতডযক্ত ডিফ, দুব্যত্রাভ  আফায়ক 

২ জনাফ ডজ, এভ, আব্দুর কাদদয , মৄগ্মডিফ, দুব্যত্রাভ দস্য 

৩ জনাফ অজয় কুভায িক্রফত্তী , উডিফ, দুব্যত্রাভ দস্য 

৪ কাজী তাভীন আযা আজডভযী, উডিফ, দুব্যত্রাভ দস্য 

৫ জনাফ রভা: ারুন অয যডদ, উ ডযিারক (উডিফ), দুব্যঅ দস্য 

 

২। কডভটি প্রদয়াজদন দস্য রকা-অপ্ট কযদত াযদফ। 

৩। কডভটি আগাভী ০৩/০৪/২০১৯ তাডযদখয ভদে ডডনয়য ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় ফযাফয 

প্রডতদফদন দাডখর কযদফ। 

      /- 

(ডজ, এভ, আব্দুর কাদদয) 

মৄগ্ম-ডিফ (এনডডআযডড) 

রপানঃ ৯৫৪৫১১৫ 

 

 



কাম যক্রদভঃ 

১।  জনাফ রভা: রভাীন, অডতডযক্ত ডিফ, দুব্যত্রাভ 

২। জনাফ ডজ, এভ, আব্দুর কাদদয , মৄগ্মডিফ, দুব্যত্রাভ 

৩। জনাফ অজয় কুভায িক্রফত্তী , উডিফ, দুব্যত্রাভ 

৪।  কাজী তাভীন আযা আজডভযী, উডিফ, দুব্যত্রাভ   

৫।       জনাফ রভা: ারুন অয যডদ, উ ডযিারক (উডিফ), দুব্যঅ 

 

অনুডরডঃ 

দয় অফগডত/ কাম যাদথ যঃ (রজেষ্ঠতা /দ ভম যাদায ক্রভানুাদয নয়)  

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

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

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

০৪। ডিফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

০৫। ভা-ডযিারক (অডতডযক্ত ডিফ), দুদম যাগ ব্যফস্থানা অডধদপ্তয, ৯২-৯৩, ফা/এ, ভাখারী, ঢাকা। 

০৬। প্রধানভন্ত্রীয একান্ত ডিফ-১, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

০৭। প্রধান তথ্য কভ যকতযা, ডআইডড, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। ইদরদরাডনক ও ডপ্রন্ট ডভডডয়াদত প্রিাদযয জন্য 

      অনুদযাধ কযা দরা। 

০৮। ভাননীয় প্রডতভন্ত্রীয একান্ত ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

০৯। ডদস্টভ এনাডরষ্ট, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। প্রডতদফদনটি ওদয়ফ াইদট প্রদ যদনয জন্য অনুদযাধ কযা 

দরা। 

১০। ডডনয়য তথ্য কভ যকতযা, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়।    

 

 

 

 

 


