
 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায   

দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় 

ন্যানার ডিডজস্টায ডযন্স ককা-অযডিদনন কন্টায(NDRCC) 

ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৭-১৬৪                  তাডযখঃ ০৩/০৬/২০১৭ ডরঃ 

 

ডফলয়ঃ দুদম যাগ াংক্রান্ত দদডনক প্রডতদফদন। 

 

মুদ্রফন্দয মূদয জন্য তকয াংদকতঃ   মুদ্রফন্দয মূদয জন্য ককান তকয াংদকত কনই। 

 

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

ivRkvnx, iscyi, cvebv, e¸ov, Uv½vBj, gqgbwmsn, XvKv, dwi`cyi, h‡kvi, Kzwóqv, Lyjbv, ewikvj, cUzqvLvwj, ‡bvqvLvwj, Kzwgjøv, wPUvMvs, 

K·evRvi Ges wm‡jU AÂ‡ji Dci w`‡q cwðg/DËi-cwðg w`K †_‡K NÈvq 45-60 wK:wg: †e‡M e„wó/eRªe„wómn A ’̄vqxfv‡e 

`gKv/S‡ovnvIqv e‡q †h‡Z cv‡i| Gme GjvKvi b`xe›`img~n‡K 1 b¤̂i (cyb:) 1 b¤̂i mZK© ms‡KZ †`Lv‡Z ejv n‡q‡Q| 

 

c~ev©fvmt PÆMÖvg, gqgbwmsn I wm‡jU wefv‡Mi AwaKvsk RvqMvq, iscyi, ivRkvnx, XvKv I ewikvj wefv‡Mi wKQz wKQzRvqMvq Ges Lyjbv 

wefv‡Mi ỳÕGK RvqMvq A ’̄vqx `g&Kv A_ev S‡ov nvIqvmn e„wó A_ev eRªmn e„wó n‡Z cv‡i| ‡mB mv‡_ †`‡ki †Kv_vI †Kv_vI gvSvix 

ai‡bi fvix †_‡K AwZ fvix el©Y n‡Z cv‡i|  

ZvcgvÎvt mviv‡`‡k w`b Ges iv‡Zi ZvcgvÎv cÖvq AcwiewZ©Z _vK‡Z cv‡i| | 

কদদয দফ যাচ্চ এফাং ফ যডনম্ন তাভাত্রা ডনম্নরূঃ 

ডফবাদগয নাভ ঢাকা ভয়ভনডাং িট্রগ্রাভ ডদরট যাজাী যাংপুয খুরনা ফডযার 

দফ যাচ্চ তাভাত্রা ৩২.৫ ৩০.৭ ৩৩.৩ ৩১.২ ৩৫.৪ ৩৩.৯ ৩৫.২ ৩২.৫ 

ফ যডনম্ন তাভাত্রা ২৩.৫     ২৩.২ ২৪.০ ২৩.০ ২৩.৫ ২৪.৪ ২৩.৩ ২৩.২ 

 কদদয দফ যাচ্চ তাভাত্রা ডির  যাজাী ৩৫.৪
০ 
ক. এফাং ফ যডনম্ন তাভাত্রা ডির ডদরট,শ্রীভাংগর  ২৩.০

০
 ক.। 

 

নদ-নদীয াডন হ্রা /বৃডিয  ফ যদল অফস্থাঃ (তথ্যসূত্রঃ ফন্যা পূফ যাবা ও তকীকযণ ককন্দ্র, ফাাউদফা)   

 

ফডণ যত ৫ টি  দয়দন্ট নদীয াডন ডফদীভায উয ডদদয় প্রফাডত দে। 

ক্রঃ কজরায নাভ কস্টদনয নাভ নদীয নাভ ডফগত ২৪ ঘন্টায়  

বৃডি(+)/হ্রা(-) (দ.ডভ.) 

ডফদীভায উদয 

(দ.ডভ.) 

১ ডদরট               + ৮৯ + ২৬ 

২ ডদরট        কুডয়াযা + ৮৩ + ১২ 

৩ ডদরট               + ৭৪ + ০৭ 

৪ ডদরট                     + ২৬৫ + ৪৫ 

৫ িট্রগ্রাভ                 -  ৫৫ + ২৫ 

 

গত ২৪ ঘন্টায় কদদয ডফডবন্ন স্থাদন উদেখদমাগ্য বৃডিাতঃ(গতকার কার ০৯টা কথদক আজ কার ০৯টাম যন্ত) 

 কিন/কজরায নাভ বৃডিয ডযভাণ )ডভডভ(  কিন/দজরায নাভ বৃডিয ডযভাণ )ডভডভ(  

রদযযগড়, কনত্রদকানা ৯২.০ নাযায়নাট, িট্টগ্রাভ ৬৩.০ 

ডদরট ৫৪.০ যাভগড়, িট্টগ্রাভ ৫৩.০ 

াঁিপুকুডযয়া, িট্টগ্রাভ ৫২.০ াফনা ৫০.২ 

 

অডিকান্ডঃ  

কুডভো: কজরা ত্রান ওপুনফ যান কভ যকতযা জানান, কুডভো কজরায বুডড়িাং উদজরায কাং নগয ফাজাদয গত যাত ১২.৪৫ ডভডনদট দফদুযডতক ট য াডকযট 

কথদক আগুন রাদগ। উক্ত অডিকাদন্ড ২৬ টি কদাকান ঘয পুদড় মায় এফাং একজন করাক ভাযা মায়। মৃত ব্যডক্তয দাপদনয জন্য দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ 

ভন্ত্রণারদয়য ফযাদ্দ কথদক কজরা প্রান কর্তযক ২০ ,০০০/= (ডফ াজায ) টাকা াায্য প্রদান কযা দয়দি। ভাননীয় াংদ দস্য এফাং কজরা 

প্রাক ঘটনাস্থর দযজডভদন ডযদ যন কদযদিন। ডফস্তাডযত দয জানাদফন ফদর ডতডন জানান। 

কভাট ম যদফক্ষণ দয়দন্টয াংখ্যা ৯০ টি াডন ডস্থডতীর যদয়দি ০৩ টি 

াডন বৃডি কদয়দি ৪৯ টি তথ্য াওয়া মায়ডন ০৭ টি 

াডন হ্রা কদয়দি ৩১ টি ডফদীভায উয ডদদয় প্রফাডত দে ০৫টি 



 

 

 

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

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

৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪০৪৫৪, ৯৫৪৯১১৬; পযাক্স নম্বযঃ ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৪৯১৪৮, ৯৫৭৫০০০। Email: ndrcc@modmr.gov.bd/ drcc.dmrd@gmail.com 

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

           

         স্বাক্ষডযত/- 

 (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। মুখ্য 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। মৄগ্ম 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/

