
 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায  

  দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়      

ন্যানার ডিডজস্টায ডযন্স  ককা-অযডিদনন কন্টায(NDRCC) 

ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৭-১২২                  তাডযখঃ ২৭/০৪/২০১৭  

                                              ভয়:  ডফকার ৪.০০টা      

ডফলয়ঃ দুদম যাগ াংক্রান্ত দদডনক প্রডতদফদন।  

 

মুদ্র ফন্দযমূদয জন্য তকয াংদকতঃ 

 

মূদ্র ফন্দযমূদয জন্য ককান তকয াংদকত কনই। 

 

নদীফন্দয মূদয জন্য তকয াংদকতঃ (আজ ন্ধ্যা ৬.০০টা ম যন্ত)   

টাাংগাইর,ভয়ভনডাং, ঢাকা, কুডভল্লা, পডযদপুয ও ডদরট অঞ্চরমূদয উয ডদদয় ডিভ/উত্তয ডিভ ডদক কথদক ঘন্টায় ৪৫-৬০ ডক.ডভ. কফদগ 

বৃডি/ফজ্রবৃডি অস্থায়ীবাদফ ঝদ া াওয়া ফদয় কমদত াদয। এফ এরাকায নদী ফন্দযমূদয জন্য ০১(এক) নম্বয তকয াংদকত কদখাদত ফরা 

দয়দে। 

 

c~ev©fvmt ডদরট ডফবাদগয ডকছু জায়গায় এফাং ঢাকা,ভয়ভনডাং ও িট্রগ্রাভ ডফবাদগয  দু-এক জায়গায় A ’̄vqx `gKv nvIqvmn e„wó A_ev 

eRªmn ভাঝাযী কথদক বাযী e„wó n‡Z cv‡i। আকা আাংডক কভঘরা াযাদদদয আফাওয়া প্রধানতঃ শুষ্ক থাকদত াদয। 
 

ZvcgvÎvt  mviv‡`‡k w`‡bi তাভাত্রা ১-২
০
 কঃ বৃডি কদত াদয Ges iv‡Zi ZvcgvÎv প্রায় অডযফডতযত থাকদত াদয।  

 

গত ২৪ ঘন্টায় ডফবাগওয়াযী কদদয দফ যাচ্চ এফাং ফ যডনম্ন তাভাত্রা ডনম্নরূঃ 

ডফবাদগয নাভ ঢাকা ভয়ভনডাং িট্রগ্রাভ ডদরট যাজাী যাংপুয খুরনা ফডযার 

দফ যাচ্চ তাভাত্রা ৩৪.৭ ৩৩.৬ ৩৩.২ ৩২.২ ৩৮.৪ ৩৬.৮ ৩৭.৬ ৩৩.২ 

ফ যডনম্ন তাভাত্রা ২১.০ ২২.৮ ২০.২ ২০.৭ ২৩.০ ২২.৫ ২২.৭ ২৬.২ 

 কদদয দফ যাচ্চ তাভাত্রা ডের যাজাী ৩৮.৪
০ 
ক. এফাং ফ যডনম্ন তাভাত্রা ডের কপনী ২০.২

০
 ক.। 

 

০২। অডিকান্ডঃ পায়ায াডব য ও ডডবর ডিদপদন্সয ডনয়ন্ত্রণ কদেয ডিউটি অডপায জানান, আজ কদদয ককাথাও কথদক উদল্লখদমাগ্য ককান 

অডিকাদেয খফয াওয়া মায় নাই। 
    

দুদম যাগ ডযডস্থডত ভডনটডযাং কযায জন্য দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য NDRCC (জাতীয় দুদম যাগ া াদান ভন্বয় ককন্দ্র) ২৪ ঘন্টা (৭x২৪) কখারা যদয়দে। দুদম যাগ াংক্রান্ত কম 

ককান তথ্য আদান-প্রদাদনয জন্য NDRCC’য ডনম্নফডণ যত কটডরদপান/ পযাক্স/ email নম্বদয কমাগাদমাগ কযায জন্য অনুদযাধ কযা মাদছঃ  

NDRCC’য কটডরদপান নম্বযঃ ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪০৪৫৪, ৯৫৪৯১১৬; পযাক্স নম্বযঃ ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৪৯১৪৮, ৯৫৭৫০০০। 

Email: ndrcc@modmr.gov.bd/ ndrcc.modmr@gmail.com 

কভাফাইর  নম্বযঃ  অডতডযক্ত ডিফ (দুব্য) ০১৯৩৭-১৬৩৫৮২, উ ডিফ (এনডিআযডড) ৯৫৪৬৬৬৩/ ৯৫৪৫১১৫/ ০১৫৩৬২৩৯২৬০ 

 

 স্বােডযত/২৭ .৪.১৭ 

(ডজ,এভ আব্দুর কাদদয) 

উ-ডিফ(এনডিআযডড) 

কপানঃ ৯৫৪৫১১৫    

দয় অফগডত/ প্রদয়াজনীয় কাম যাদথ যঃ (কজযষ্ঠতা /দ ভম যদায ক্রভানুাদয নয়) 

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

০২। মূখ্য ডিফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, কতজগাঁও, ঢাকা। 

০৩। ডিফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, কতজগাঁও, ঢাকা।  

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

০৫। ডপ্রডন্সার িাপ অডপায, স্ত্র ফাডনী ডফবাগ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, কতজগাঁও, ঢাকা।  

০৬। ভা-ডযিারক-১, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, কতজগাঁও, ঢাকা। 

০৭। অডতডযক্ত ডিফ (প্রান/ ত্রাণ/দুব্য/ডডড ও এনডিআযডড ), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

০৮। ভা-ডযিারক (অডতডযক্ত ডিফ), দুদম যাগ ব্যফস্থানা অডধদপ্তয, ৯২-৯৩, ভাখারী, ঢাকা। 

০৯। প্রধান তথ্য কভ যকতযা, ডআইডি, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। ইদরদরাডনক ও ডপ্রন্ট ডভডিয়াদত প্রিাদযয জন্য অনুদযাধ। 

১০। প্রধানভন্ত্রীয একান্ত ডিফ-১, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, কতজগাঁও, ঢাকা।  

১১। ভন্ত্রীয একান্ত ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

১২। যুগ্ম ডিফ (প্রাঃ/ কফা /দুব্যক-১/দুব্যক-২/ভন্বয় ও াংদ/ত্রাণ প্রান/আইন কর/দুব্যপ্রঃ), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

১৩। ডযিারক-১, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, কতজগাঁও, ঢাকা। 

১৪। উ-ডিফ (দুব্যক-১/দুব্যক-২/প্রাঃ/ফাদজট/অডিট/ত্রাণ প্রাঃ/ত্রাণ-১/ত্রাণ-২)/উ-প্রধান, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

১৫। ডদস্টভ এনাডরি, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। প্রডতদফদনটি ওদয়ফ াইদট প্রদ যদনয জন্য অনুদযাধ। 

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

১৭। ভন্ত্রীয কাযী একান্ত ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়।   

mailto:ndrcc@modmr.gov.bd/

