
C:\Users\Israt Jahaan\Downloads\21.004.15 Ltr.Disaster_ Management.doc 

বাাংলাদেশ পেদরাললয়াম কদে পাদেশন 

লব এস লস ভবন, সল্টদ ালা পোড, চট্টগ্রাম। 

 

নং-২৮.০৩.০০০০.০০৮.২৫.০১১.২০-                                                    তারিখঃ ১৯/০৫/২০২০ 

 
রিষয়: ঘূরণ িঝড় “আম্পান” ম াকাবিলা ও এি সম্ভাব্য ক্ষয়-ক্ষরত এড়াবনাি লবক্ষে সতকিতামূলক প্রস্তুরত গ্রহবণি  

        প্রবয়াজনীয় পদবক্ষপ গ্রহণ সংক্রান্ত।   

  

িাংলাবদশ আিহাওয়া অরিদপ্তিসহ রিরিন্ন জাতীয় গণ াধ্যব  প্রচারিত সংিাদ মেবক জানা যায় ময, 

ঘূরণ িঝড় “আম্পান” আগা ী ২০ ম , ২০২০ তারিখ সন্ধ্ো নাগাদ িাংলাবদবশি উপকূল অঞ্চবল আঘাত হানবি। 

ঘূরণ িঝড় “আম্পান” ম াকাবিলায় সতকিতামূলক প্রস্তুরত গ্রহবণি পাশাপারশ ঘুরণ িঝড় আঘাত পিিতী প্রবয়াজনীয় 

ব্যিস্থা গ্রহবণি লবক্ষে রিরপরসি মচয়ািম্যান  বহাদবয়ি রনবদ িশনা অনুযায়ী রনবনাক্ত পদবক্ষপ গ্রহবণি জন্য অনুবিাি 

কিা হবলা:   
 

০১। ইআিএল, এলরপরজএলসহ রিপণন মকাম্পারনসমূবহি চট্টগ্রা স্থ প্রিান স্থাপনা ও সকল রিবপাসমূবহ 

রনবয়ারজত সংরিষ্ট ক িকতিা/ক িচািীবদি ছুটি পিিতী রনবদ িশ না মদয়া পয িন্ত িারতল কিা হবলা; 

০২। জ্বালারন মতল সিিিাহ লাইন-আপ অক্ষুন্ন িাখাি লবক্ষে সবি িাচ্চ সতকিতামূলক ব্যিস্থা গ্রহণ কিবত হবি; 

০৩। জ্বালারন মতল অপাবিশন্স ঝুঁরকি রিষয় রিবিচনায়  াদাি মিবসল মেবক লাইটারিং ও রিবপাবত মলারিং-

আনবলারিং সা রয়কিাবি (অিহাওয়া স্বািারিক না হওয়া পয িন্ত) িন্ধ্ িাখবত হবি; 

০৪। মতল মজটিি মলারিং আ িসমূহ রনিাপদ িাখাি লবক্ষে মজটি’ি সাবে শক্ত িরশ রদবয় সংযুক্ত িাখবত হবি; 

০৫। জ্বালারন মতবলি ট্াংকাবি রনিাপত্তা রনরিতকিণসহ মকাম্পারন’ি অন্যান্য মূল্যিান সম্পদ িক্ষাি প্রবয়াজনীয় 

সকল পদবক্ষপ গ্রহণ কিবত হবি; 

০৬। ঘূরণ িঝড় ম াকাবিলায় জবলাচ্ছ্বাসসহ ক্ষয়-ক্ষরত সংরিষ্ট রিষয়ারদ সাি িক্ষরণক  রনটরিং কিাি লবক্ষে স্ব-স্ব 

মকাম্পারন কবরাল মসল মখালাি ব্যিস্থা গ্রহণ কিবি এিং এ সম্পবকি রিরপরসবক অিরহত কিবি। প্রবয়াজবন স্থানীয় 

প্রশাসবনি সহায়তা গ্রহণ কিবি; এিং  

০৭। ঘূরণ িঝড় “আম্পান” পিিতী স বয় মতল রিপণন মকাম্পারনগুবলা সরিরলত প্রবচষ্টায় সকল রিবপাবত 

জরুিী রিরত্তবত জ্বালারন মতল সিিিাবহি ব্যিস্থা গ্রহণ কিবত হবি।  

 

 

             (কাজী ম াহািদ হাসান) 

                                                                                                      সরচি 

ব্যিস্থাপনা পরিচালক 

মজওরসএল/রপওরসএল/এ রপএল/ইআিএল/এলরপরজএল/ইএলরিএল 

 হাব্যিস্থাপক, এসএওরসএল, চট্টগ্রা । 

 

অনুরলরপ (বজেষ্ঠতাি ক্র ানুসাবি নয়): 

১।        wmwbqi সরচি  বহাদবয়ি একান্ত সরচি, জ্বালারন ও খরনজ সম্পদ রিিাগ 

িাংলাবদশ সরচিালয়, ঢাকা। 

২। উর্ধ্িতন  হাব্যিস্থাপক/  হাব্যিস্থাপক  

(িারণজে ও অপাঃ/ রনিীক্ষা/ পরিঃ ও উন্নঃ/ রহসাি/িন্টন ও রিপণন/অে ি), রিরপরস। 

৩। মচয়ািম্যান  বহাদবয়ি একান্ত সরচি, রিরপরস। 

৪। পরিচালক (অপাঃ ও পরিঃ/ রিপণন /অে ি)  বহাদবয়ি ব্যরক্তগত সহকািী, রিরপরস। 

৫। মজলা প্রশাসক এি একান্ত সরচি, চট্টগ্রা ।  

৬। অরিস করপ/ াষ্টাি িাইল। 
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লব এস লস ভবন, সল্টদ ালা পোড, চট্টগ্রাম। 

 

নং-২৮.০৩.০০০০.০০৮.২৫.০১১.১২-                                    তারিখঃ ১৯/০৫/২০২০ 

 
রিষয়: ঘূরণ িঝড় “আম্পান” এি সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষরত ম াকাবিলাি জন্য কবরাল মসল মখালা প্রসবে। 

 

িাংলাবদশ আিহাওয়া অরিদপ্তিসহ রিরিন্ন জাতীয় গণ াধ্যব  প্রচারিত সংিাদ মেবক জানা 

যায় ময, ঘূরণ িঝড় “আম্পান” আগা ী ২০ ম , ২০২০ তারিখ সন্ধ্োয় িাংলাবদবশি উপকূল অঞ্চবল  

আঘাত হানাি সম্ভািনা িবয়বে। ঘূরণ িঝবড়ি সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষরত হবত রিরপরস ও এি অিীনস্থ 

মকাম্পানীসমূবহি রিরিন্ন স্থাপনা ও মূল্যিান সম্পদসমূহ িক্ষা এিং আসন্ন দূবয িাগ ম াকাবিলা ও 

 রনটরিং এি জন্য সংস্থাি মচয়ািম্যান  বহাদবয়ি রনবদ িশনা অনুযায়ী রিরপরসবত একটি কবরাল 

মসল মখালা হবলা।  

 

০২। উক্ত কবরাল মসবলি প্রিান স ন্বয়ক রহবসবি দারয়ত্ব পালন কিবিন জনাি কাজী ম াহািদ 

হাসান, সরচি, রিরপরস, মিান নম্বি: ০১৭৫৫-৫৮৭৬২৪ ও উপ-স ন্বয়ক ইরি: ম া: িাবশদ কাউোি, 

 হাব্যিস্থাপক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), রিরপরস, মিান নম্বি: ০১৭৫৫-৫৮৭৬২৬।  

 

০৩। উক্ত কবরাল মসবল সংযুক্ত েক অনুযায়ী ক িকতিা/ক িচািীগণ পালাক্রব  দারয়ত্ব পালন 

কিবিন। রিষয়টি অতীি জরুিী।  

 

             (কাজী ম াহািদ হাসান) 

                                                                                           সরচি 

 

অনুরলরপ (বজেষ্ঠতাি ক্র ানুসাবি নয়): 
 

১। wmwbqi সরচি  বহাদবয়ি একান্ত সরচি, জ্বালারন ও খরনজ সম্পদ রিিাগ 

িাংলাবদশ সরচিালয়, ঢাকা। 

২। উর্ধ্িতন  হাব্যিস্থাপক/  হাব্যিস্থাপক  

(িারণজে ও অপাঃ/ রনিীক্ষা/ পরিঃ ও উন্নঃ/ রহসাি/িন্টন ও রিপণন/অে ি), রিরপরস। 

৩। ব্যিস্থাপনা পরিচালক 

 মজওরসএল/রপওরসএল/এ রপএল/ইআিএল/এলরপরজএল, চট্টগ্রা । 

৪।  হাব্যিস্থাপক, এসএওরসএল, চট্টগ্রা । 

৫। মচয়ািম্যান  বহাদবয়ি একান্ত সরচি, রিরপরস। 

৬। পরিচালক (অপাঃ ও পরিঃ/ রিপণন /অে ি)  বহাদবয়ি ব্যরক্তগত সহকািী, রিরপরস। 

৭। অরিস করপ/ াষ্টাি িাইল। 
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লব এস লস ভবন, সল্টদ ালা পোড, চট্টগ্রাম। 

 

কবরাল মসবলি কক্ষ নং- উর্ধ্িতন  হাব্যিস্থাপক (িারণজে ও অপাবিশন) এি দপ্তি 

মিান নং- ০৩১-৭২০৬৪৫। 

 

রিউটি মিাস্টাি:  

 

তারিখ ক িকতিা/ক িচািীি না  ও পদিী স য় ম ািাইল নম্বি 

 

 

 

 

২০/০৫/২০২০ 

 

১। জনাি মিিবদৌসী  াসু  রহব ল 

    উপ- হাব্যিস্থাপক(প্রশাসন/সংস্থাপন) 

২। জনাি ম া: তুরহন করিি 

    এলরিএ (সংস্থাপন) 

৩। জনাি ম া: শাহীন গাজী 

     অরিস সহায়ক (প্রশাসন) 

সকাল-৯ হবত রিকাল-৫টা  ০১৭১৩৭৫৫৩৭৬ 

 

০১৭৫৩৮৭৩৫০১ 

 

০১৭১২৩৮২৪৯৮ 

১। জনাি ম া: িদরুল ইসলা  িরকি 

    উপ-ব্যিস্থাপক (রহসাি) 

২। জনাি ম াহািদ শাবহদুল আল  

    এলরিএ (রহসাি) 

৩। জনাি ম া: নুি-উন-নিী (সাগি) 

    এলরিএ (িা: ও অপা:) 

রিকাল-৫ হবত িাত-১২ টা   ০১৯১১-৩৫৯৮৩৪ 

 

০১৮৪৬০৩৫৮৩৫ 

 

০১৯১৯০৫৬৯৬৯ 

 

 

 

 

 

 

 

২১/০৫/২০২০ 

 

১। জনাি এ  শিীফূল ইসলা  

    সহকািী ব্যিস্থাপক (রহসাি) 

২। জনাি ম া: িাশারুল হুদা 

    জুরনয়ি অরিসাি (রহসাি) 

৩। জনাি ম া: জয়নাল আবিদীন 

    অরিস সহায়ক (িা: ও অপা:) 

িাত-১২ হবত সকাল-৮টা  ০১৫১৭১১০০১০ 

 

০১৭১১২৭০৫৫৭ 

 

০১৭৬৯৯২৩৮৮৬ 

১। জনাি আব না মিিবদৌসী 

    উপ-ব্যিস্থাপক (িারণজে) 

২। জনাি সাহানা আক্তাি 

    এলরিএ (িারণজে)  

৩। জনাি ম া: রশহাি উরিন 

    এলরিএ (সাকশা)     

সকাল-৮টা হবত রিকাল ৪টা ০১৭১২৯৭১০০৪ 

 

০১৭৩১৯১৩০৯৯ 

 

০১৭৩৮৫৬৩৫২৭ 

১। জয় শংকি িি 

    উপ-ব্যিস্থাপক (অে ি) 

২। জনাি ম া: শাহীন আবনায়াি 

    জুরনয়ি অরিসাি (সাকশা) 

রিকাল ৪টা হবত িাত-১২টা  ০১৬৭১৪৭১৮৭০ 

 

০১৮৬৫৮৪০২৮০ 

 

 

 

 

১। জনাি ম া: ইস াইল র য়া 

    উপ-ব্যিস্থাপক (রহসাি) 

২। জনাি ম াহািদ সাইফুল ইসলা  

    িবটাকরপ ম রশন অপা: (সাকশা) 

িাত-১২ হবত সকাল-৮টা ০১৭১৫২০৪১১৬ 

 

০১৮২৫১৩৩৯২৯ 
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২২/০৫/২০২০ 

 

 

 

১। জনাি এস.এ  জুিাবয়ি হাসান 

    ব্যিস্থাপক (মিাি ি) 

২। জনাি ম া:  রনরুজ্জা ান 

    এলরিএ (মিাি ি) 

সকাল-৮টা হবত রিকাল ৪টা ০১৯১২৮৬৮৯৬৭ 

 

০১৬১০৯৬৬৮৮৩  

১। জনাি ম া: আল-আ ীন 

    উপ-ব্যিস্থাপক (সংস্থাপন) 

২। জনাি ম া:  রনরুজ্জা ান 

    জুরনয়ি অরিসাি (সাকশা) 

রিকাল ৪টা হবত িাত-১২টা ০১৭১১০২২৩১৫ 

 

০১৭৩১৮৬৭৩৬৬ 

২৩/০৫/২০২০ 

 

১। জনাি ম া: ইসরতয়াক 

    উপ-ব্যিস্থাপক (রনিীক্ষা) 

২। জনাি ম া: রেরিকুি িহ ান 

    ইউরিএ (রনিীক্ষা) 

িাত-১২টা হবত সকাল ৮টা    ০১৮১৪৭০০৫১২ 

 

০১৭৫৩৮৭৬৫৪০ 

১। জনাি ম া: র জানুি িহ ান 

    ব্যিস্থাপক (সাকশা) 

২। জনাি ম া: আিদুচ েবুি 

    জুরনয়ি অরিসাি 

সকাল-৮টা হবত রিকাল ৪টা ০১৭১৮৬৬২৭৪৩ 

 

০১৭১৪৪৮৭৩০৪ 

 

 

                                                                  

                                                                         স্বাক্ষরিত/ 

                                                                     (কাজী ম াহািদ হাসান) 

                                                                                          সরচি 

 

নং-২৮.০৩.০০০০.০০৮.২৫.০১১.১২-                                    তারিখঃ ১৯/০৫/২০২০ 

 
অনুরলরপ : 

১। দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক িকাতিা/ক িচািী (সকল) -- রিউটি মিাস্টাি অনুযায়ী দারয়ত্ব পালন কিাি ও ব্যিহৃত ম ািাইল   

                                   মিান সি িাক্ষরণক সচল িাখাি অনুবিািসহ; 

 

২। ব্যিস্থাপক (সাকশা) --  কবরালবসবল দারয়ত্ব পালনকািী ক িকতিা/ ক িচািীগবণি যাতায়াবতি ব্যিস্থা গ্রহবণি               

                                  অনুবিািসহ। 

 

৩। রনিাপত্তা প্রহিী (সকল) --  কবরালবসবল দারয়ত্ব পালনকািী ক িকতিা/ ক িচািীগবণি সাবে সাি িক্ষরণক  

                                      মযাগাবযাগ িক্ষা কিাি অনুবিািসহ।  

 

                                                                  স্বাক্ষরিত/ 

                                                                     (কাজী ম াহািদ হাসান) 

                                                                                           সরচি 

 

 

 

  


