গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
ানন ম্পদ ভন্ত্রণারয়
উ-ভন্ত্রীয দপ্তয
ফাাংরাদদ নিফারয়, ঢাকা।
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তানযখ: 05-05-2019 নরিঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ানন ম্পদ ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয় উ-ভন্ত্রী ও াাংগঠননক ম্পাদক, ফাাংরাদদ আওয়াভী রীগ জনাফ
এ কক এভ এনামুর ক াভীভ, এভ.ন আজ 05-05-2019 নরিঃ াতক্ষীযা কজরা পয কযদফন। উ-ভন্ত্রী ভদাদদয়য ভ্রভণসূনি ননম্নরূিঃ

তানযখ ও ফায

ভয়
কার 8:00

যনফফায
(05/05/2019)

কার 9:00

ভ্রভণ নফফযণী
ঢাকাস্থ ধানভনিয ফাবফন কথদক কতজগাঁও পুযাতন
নফভান ফন্দদযয উদেদে মাত্রা।
কতজগাঁও পুযাতন নফভানফন্দয উনস্থনত।

ব্যফস্থানা
পুনর কনভনায, নিএভন, ঢাকা।

পুনর কনভনায, নিএভন, ঢাকা।

কার 10:30 কতজগাঁও পুযাতন নফভানফন্দয কথদক াতক্ষীযা কজরায
উদেদে মাত্রা।
ভাধ্যভিঃ আকা থ।
কার 11:00 াতক্ষীযা কজরায োভনগয উনস্থনত এফাং ঘূনণ িঝড়
পনণয আঘাদত ক্ষনতগ্রস্থ এরাকা নযদিন এফাং ত্রাণ
নফতযণ।
দুপুয 12:00 াতক্ষীযা দয উনস্থনত এফাং ঘূনণ িঝড় পনণয আঘাদত
ক্ষনতগ্রস্থ এরাকা নযদিন এফাং ত্রাণ নফতযণ।
দুপুয 1:00 মধ্যাহ্ন বিরতী।

নযিারক, কতজগাঁও পুযাতন নফভানফন্দয ,
ঢাকা।

নফকার 3:00 াতক্ষীযা কথদক ঢাকায উদেদে যওনা।
ভাধ্যভিঃ আকা থ
নফকার 3:30 কতজগাঁও পুযাতন নফভানফন্দদয উনস্থনত এফাং
ফাাংরাদদ নিফারদয়য উদেদে যওনা।
বিকাল 4:00 ফাাংরাদদ নিফারয় উনস্থনত।

কজরা প্রাক/ পুনর সুায, সাতক্ষীরা।

কজরা প্রাক/ পুনর সুায, সাতক্ষীরা।
উদজরা ননফ িাী কভিকতিা, োভনগয,
াতক্ষীযা।
কজরা প্রাক/ পুনর সুায, সাতক্ষীরা।
উদজরা ননফ িাী কভিকতিা, দয, াতক্ষীযা।
কজরা প্রাক/ পুনর সুায, সাতক্ষীরা।

নযিারক, কতজগাঁও পুযাতন নফভানফন্দয ,
ঢাকা।
পুনর কনভনায, নিএভন, ঢাকা।

২। ইা যকানয পয।
স্বাক্ষনযত/(কভািঃ কাভরুর আান তালুকদায নএএ)
(উ-নিফ)
উ-ভন্ত্রীয একান্ত নিফ
কপানিঃ 9570027
০1318360003 (কর)
ইদভইর-psdminister@mowr.gov.bd
স্মাযক নাং-৪২.০০.০০০০.০০৫.২৫.০০২.১9-175 (40)

তানযখ: 05-05-2019নরিঃ

অফগনত ও প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য কপ্রযণ কযা দরা ( কজেষ্ঠতায নবনিদত নয়)
০১।
02।
০৩।
০৪।
0৫।
0৬।
0৭।
0৮।
০৯।
1০।

ভনন্ত্রনযলদ নিফ, ভনন্ত্রনযলদ নফবাগ, ফাাংরাদদ নিফারয়/ মুখ্য নিফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম িারয়, পুযাতন াংদ বফন,
কতজগাঁও, ঢাকা।
ভাননীয় াংদ দস্য, াতক্ষীযা-1, াতক্ষীযা-২, াতক্ষীযা-3, াতক্ষীযা-৪।
ভা-পুনর নযদিক, পুনর কি ককায়ার্ িায, ঢাকা।
ভানযিারক, ফাাংরাদদ ানন উন্নয়ন কফাি ,ি ভনতনঝর ফা/এ, ঢাকা।
নফবাগীয় কনভনায, ঢাকা/খুলনা।
পুনর কনভনায, নি এভ ন/কক এভ ন।
প্রধান প্রদকৌরী, দবক্ষণ-নিভাঞ্চর, ফাাংরাদদ ানন উন্নয়ন কফাি,ি খুরনা।
কজরা প্রাক, ঢাকা/াতক্ষীযা।
পুনর সুায, ঢাকা/াতক্ষীযা।
নযিারক, মযত া জারার আন্তজিানতক নফভান ফন্দয, ঢাকা/কতজগাঁও পুযাতন নফভানফন্দয, ঢাকা।

1৬।

নযিারক, ম্পনি ও মানফান নযদপ্তয, ফাাউদফা, ঢাকা (ঢাকা কভদটা-ঘ-১৩-7050 নম্বয গাড়ীদত প্রদয়াজনীয় জ্বারানী
যফযা কযায জন্য অনুদযাধ কযা দরা)।
ভাননীয় িীপ হুই এয একান্ত নিফ, ফাাংরাদদ জাতীয় াংদ (িীপ হুই ভদাদদয়য দয় অফগনতয জন্য)।
ভাননীয় প্রনতভন্ত্রীয একান্ত নিফ, ানন ম্পদ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ নিফারয়, ঢাকা (ভাননীয় প্রনতভন্ত্রীয দয় অফগনতয জন্য)।
ভাননীয় প্রনতভন্ত্রীয একান্ত নিফ, দুদম িাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ নিফারয়, ঢাকা (ভাননীয় প্রনতভন্ত্রীয দয়
অফগনতয জন্য)।
নিফ ভদাদদয়য একান্ত নিফ, জনননযািা নফবাগ, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ নিফারয়, ঢাকা (নিফ ভদাদদয়য দয়
অফগনতয জন্য)।
নিফ ভদাদদয়য একান্ত নিফ, ানন ম্পদ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ নিফারয়, ঢাকা (নিফ ভদাদদয়য দয় অফগনতয জন্য)।

১৭।

বানত/াধাযণ ম্পাদক, কজরা আওয়াভী রীগ, াতক্ষীযা।

১৮।
১৯।
2০।
২১।
২২।
২৩।
২4।
২৫।
২৬।

প্রধান নাফ যক্ষণ কভিকতিা, ভনন্ত্রনযলদ নফবাগ/ানন ম্পদ ভন্ত্রণারয়, কগুন ফানগিা, ঢাকা।
উদজরা কিয়াযম্যান, সদর/শ্যামনগর উদজরা, াতক্ষীযা।
মময়র, সদর/শ্যামনগর ম ৌরসভা, াতক্ষীযা।
মেলা ত্রাণ কমমকতমা, াতক্ষীযা।
এননিন, সাতক্ষীরা (াংনিষ্ট জনপ্রনতনননধগণ ও আওয়াভী রীগ কনতৃবৃন্দদক অফনত কযায অনুদযাধ কযা দরা)।
ননফ িাী প্রদকৌরী, াতক্ষীযা ওয নফবাগ-1/2, াতক্ষীযা।
বানত/াধাযণ ম্পাদক, সদর/শ্যামনগর উদজরা আওয়াভী রীগ, াতক্ষীযা।
বানত/াধাযণ ম্পাদক, কপ্র ক্লাফ, াতক্ষীযা।
নদেভ এনানরে/কপ্রাগ্রাভায, ানন ম্পদ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ নিফারয়, ঢাকা (উক্ত ভ্রভণসূনি ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফ াইদর্
প্রকাদয অনুদযাধ)।
জনাংদমাগ কভিকতিা, ানন ম্পদ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ নিফারয়, ঢাকা।
নাফযক্ষণ কভিকতিা, ানন ম্পদ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ নিফারয়, ঢাকা।
প্রদর্াকর অনপায, ানন ম্পদ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ নিফারয়, ঢাকা।
বাযপ্রাপ্ত কভিকতিা, যাজাযফাগ পুনর কর্নরকনভউননদকন, ঢাকা-ফনণ িত ভ্রভণসূনি াংনিষ্ট কজরা প্রাক/পুনর সুাযগণদক
অফনত কযদণয জন্য অনুদযাধ কযা দরা।

1১।
1২।
1৩।
1৪।
১৫।

২৭।
২৮।
২৯।
৩০।

(কভািঃ কাভরুর আান তালুকদায, নএএ)
(উ-নিফ)
উ-ভন্ত্রীয একান্ত নিফ
কপানিঃ 9570027
০1318360003 (কর)
ইদভইর-psdminister@mowr.gov.bd

