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ঘূর্ণ িঝড় আম্ফানের (Cyclone Amphan) প্রভাব ম াকানবলায় কনরাল রু  গঠে 

               উপর্য িক্ত র্বষনয় জাোনো যানে ময, ঘূর্ণ িঝড় আম্ফানের (Cyclone Amphan) প্রভাব প্রর্িনরাধকনে 

র্বর্িক প্রধাে কায িালনয় একটি কনরালরু  ম ালা হনয়নে এবং পুনরাদেশ না মেয়া পর্ যন্ত কদরাল রুদের কার্ যক্রে আব্যাহত 

থাকদে। উক্ত কনরালরুন  র্েননাক্ত ক িকিিাগণ পয িায়ক্রর্ কভানব দার্য়ত্ব পালে করনবে: 

ক্রঃ কে যকতযার নাে ও পেবে কে যস্থল মোোইল োবয়ত্ব পালদনর সেয় 

১ 
যনাে মোঃ ম ালাে সাকলাইন 

উপ-ব্যেস্থাপক (ভাঃ) 

সম্প্রসারণ শাখা  

বেবসক, ঢাকা 
০১৫৫৬-৩৫৭৭২২ 

২০-০৫-২০২০ বরঃ তাবরখ 

বেদকল ০৩.০১ হদত  

সন্ধ্ৈা ৭.০০ টা 

২ 
যনাে কাযী শাহীনূর আলে 

উপ-ব্যেস্থাপক (ভাঃ) 

বশল্পন রী ও সেন্বয় শাখা 

বেবসক, ঢাকা 
০১৭৩১-৪১২৫০০ 

সন্ধ্ৈা ০৭.০১ হদত  

রাত ১১.০০ টা 

৩ 
যনাে মোঃ সােধান আলী 

উপ-ব্যেস্থাপক (ভাঃ) 

বশল্পন রী ও সেন্বয় শাখা 

বেবসক, ঢাকা 
১৫৫৩-৫০১৬৩৩ 

রাত ১১.০১ হদত 

রাত ০৩.০০ টা 

৪ 
যনাে েবিক মোস্তাবিজুর রহোন  

(সম্প্রসারণ কে যকতযা) 

বশল্পন রী ও সেন্বয় শাখা 

বেবসক, ঢাকা 
০১৭১২-৩৩৫৯৫৭ 

রাত ০৩.০১ হদত 

সকাল ০৭.০০ টা 

৫ 
যনাে মোঃ আল-আবেন  

(ঊধ যতন সেন্বয় কে যকতযা) 

বশল্পন রী ও সেন্বয় শাখা 

বেবসক, ঢাকা 
০১৭৩৭-৯০৩০৬৩ 

সকাল ০৭.০১ হদত সকাল 

১১.০০ টা 

৬ 
যনাে মোঃ মোস্তিা বেিাল  

(লাইদসবসিং অবিসার) 

সম্প্রসারণ শাখা  

বেবসক, ঢাকা 
০১৭৩৭-৯০৩০৬৩ 

সকাল ১১.০১ হদত 

বেদকল ০৩.০০ টা 

 

কার্ যপবরবধ : 

ক. দূনয িাগকালীে ি নয় র্িে িহায়ক মকন্দ্র ও র্িেেগরী কায িালনয়র িকল ক িকিিা ও ক িচারীনক র্েজ র্েজ ক িস্থনল অবস্থাে 

কনর মজলা প্রিািে ও র্িে  ার্লকনদর িানে িাব িক্ষর্ণক মযাগানযাগ বজায় মরন  আম্ফানের প্রভানব সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষর্ি যনেষ্ট ক  

রা ার জন্য িব িাত্মক ক প্রনচষ্টা রহণহণ করনি হনব  মকাে ক্ষয়ক্ষর্ি হনল িা দ্রুি র্েরূপণ কনর কাটিনয় উঠার জন্য জরুর্র র্ভর্িনি 

প্রনয়াজেীয় পদনক্ষপ রহণহণ করনি হনব এবং জরুর্র প্রনয়াজনে কনরাল রুন র িানে মযাগানযাগ করনি হনব। 

খ. র্িে িহায়ক মকন্দ্র ও র্িেেগরী কায িালনয়র িার্ব িক অবস্থা (ঘূর্ণ িঝড় আম্ফানের প্রভানব সৃষ্ট অবস্থা ক্ষয়ক্ষবতর তথ্যসহ) 

বেবসক কর্তযকপক্ষদক অেবহতকরণ।  

   

স্বাক্ষবরত 

(দোঃ খবললুর রহোন) 

পবরচালক (উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ) 

মিান : ৯৫৬৫৬১৩। 

আঞ্চবলক পবরচালক 

আঞ্চবলক কার্ যালয় 

বেবসক, চট্টগ্রাে/খুলনা। 

  

অনুবলবপ :  

১. আইবসটি মসল প্রধান, বেবসক, ঢাকা (ওদয়ে সাইদট প্রচাদরর যন্য) 

২. মচয়ারম্যান েদহােদয়র একান্ত সবচে, বেবসক, ঢাকা (দচয়ারম্যান েদহােদয়র সেয় অে বতর যন্য)। 
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