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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায  

দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় 

ন্যানার ডডজাস্টায রযন্স রকা-অডড যদনন রন্টায (NDRCC) 

ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

      web:www.modmr.gov.bd                                                                                                   

 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৭-৪২১                                                             তাডযখঃ ১২/১/২০১৮ডরঃ 

      ডিতীয়ফায                 ভয়ঃ  ডফকার ৫.০০টা  

ডফলয়ঃ দুদম যাগ াংক্রান্ত দদডনক প্রডতদফদন ।    

মূদ্রফন্দয মূদয জন্য তকয াংদকতঃ মুদ্রফন্দয মূদয জন্য রকান তকয াংদকত নাই। 

b`xe›`i mg~‡ni Rb¨ তকয াংদকতঃ ‡`‡ki Af¨šÍixY b`xe›`i mg~‡ni Rb¨ †Kvb mZK©evYx †bB| 

c~ev©fvmt A ’̄vqxfv‡e AvswkK †gNjv AvKvkmn mviv‡`‡ki AvenvIqv ï®‹ _vK‡Z cv‡i|  

Kzqvkv t ga¨ivZ †_‡K mKvj ch©šÍ mviv‡`‡k gvSvix ‡_‡K Nb Kzqvkv co‡Z cv‡i Ges †`‡ki DËi cwðgvs‡k Zv `ycyi ch©šÍ 

Ae¨vnZ _vK‡Z cv‡i|  

‣kZ¨ cÖevn t iv½vgvwU, mxZvKzÛ, Puv`cyi, Uv½vBj, dwi`cyi, wK‡kviMÄ, gv`vixcyi I nvwZqv AÂjmn iscyi, ivRkvnx, gqgbwmsn, 

Lyjbv I ewikvj wefv‡Mi Dci w`‡q g„`y †_‡K gvSvix ai‡bi •kZ¨ cÖevn e‡q hv‡”Q| Pjgvb •kZ¨ cÖevn Ae¨vnZ _vK‡Z cv‡i|  

ZvcgvÎvt mviv‡`‡k ivZ Ges w`‡bi ZvcgvÎv cÖvq AcwiewZ©Z _vK‡Z cv‡i| 

রদদয দফ যাচ্চ এফাং ফ যডনম্ন তাভাত্রা (ডডগ্রী ররডয়া) ডির ডনম্নরু: 

ডফবাদগয নাভ ঢাকা ভয়ভনডাং িট্রগ্রাভ ডদরট যাজাী যাংপুয খুরনা ফডযার 

দফ যাচ্চ তাভাত্রা ২২.২ ১৯.২ ২৪.৫ ২৩.২ ১৮.৮ ১৭.২ ২৩.০ ২৪.৮ 

ফ যডনম্ন তাভাত্রা ৭.৫ ৯.৫ ৯.২ ১২.৬ ৬.২ ৭.০ ৬.৮ ৮.৩ 
   

 রদদয দফ যাচ্চ তাভাত্রা ডির রখপুাড়া ২৪.৮
০
 এফাং ফ যডনম্ন ফদরগািী ৬.২

০ 

রঃ 

 

দতয প্রফাঃ  

 রদদ িরভান দতয প্রফাকারীন ীতাতযদদয ভাদে কম্বর ও শুকনা খাফায ডফতযণ াডফ যক কাম যক্রভ ভন্বদয়য জন্য গাইফান্ধা, 

নাদটায, ফগুড়া, ডদনাজপুয, ঠাকুযগাঁও, নওগাঁ, মদায, যাংপুয, নীরপাভাযী, রভদযপুয, যাজাী, ডেনাইদ, ঞ্চগড়, জয়পুযাট, 

কুডিয়া, কুডড়গ্রাভ, চুয়াডাাংগা, রারভডনযাট,  িাঁাইনফাফগঞ্জ, াফনা রজরায় কদরার রুভ স্থাদনয প্রদয়াজনীয় কাম যক্রভ গ্রণ কযায 

জন্য দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় দত ডনদদ য প্রদান কযা দয়দি। র ডনদদ যদয রপ্রডিদত রজরাগুদরাদত ইদতাভদে কদরার রুভ 

স্থান কযা দয়দি।  

 গাইফান্ধা, নাদটায, ফগুড়া, ডদনাজপুয, ঠাকুযগাঁও, নওগাঁ, মদায, যাংপুয, নীরপাভাযী, রভদযপুয, যাজাী, ডেনাইদ, ঞ্চগড়, 

জয়পুযাট, কুডিয়া, কুডড়গ্রাভ, চুয়াডাাংগা, রারভডনযাট,  িাঁাইনফাফগঞ্জ, াফনা রজরায রজরা ত্রাণ ও পুনফ যান কভ যকতযায াদথ 

রটডরদপাদন রমাগাদমাগ কযা দয়দি। রজরাগুদরাদত ীদতয তীব্রতা াভান্য কদভদি ফদর জানা মায়। দুঃস্থ ও অায় ীতাতয জনগদণয 

ভদে কম্বর ও শুকনা খাফায ডফতযণ কাম যক্রভ িরদি। রকান রজরা রথদক এখন ম যন্ত দতয প্রফাদয কাযদণ রকান ররাক ভাযা মাওয়ায 

খফয াওয়া মায় নাই। 

 রদদ িরভান দতয প্রফাকারীন ীতাতয ভানুদলয ভাদে কম্বর ও শুকনা খাফায ডফতযদণয ডনডভত্ত দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ 

ভন্ত্রণারদয়য ২ জন অডতডযক্ত ডিফ, ৬ জন যুগ্ম-ডিফ এফাং উ-ডিফ ও ডযিারক রভাট ২০ জন কভ যকতযাদক ীত প্রফন ২০ 

রজরায় দাডয়ত্ব প্রদান কযা দয়দি। কভ যকতযাগণ াংডিি রজরায় অফস্থান কদয ীতাতয ভানুদলয ভাদে কম্বর ও শুকনা খাফায ডফতযণ 

ডনডিত কযদফন এফাং রজরা প্রান ও ডভডডয়ায াদথ বা কদয যকায গৃডত ত্রাণ কভ যসূডি ডফলদয় জনগণদক অফডত কযদফন এফাং 

প্রদমাজযদিদত্র দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয় ডযদাট য কযদফন।  

 রজরামূদয ত্রাণ ডফতযণ ভন্বয়কাযী ডদদফ দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য অডতডযক্ত ডিফ জনাফ রভাঃ পয়জুয যভান 

এফাং জনাফ তযব্রত াা দাডয়ত্ব ারন কযদিন।  

 

   ** ীতাতয জনগদণয ভদে ডফতযদণয জন্য ৬৪ রজরায় রভাট কম্বর, াড়ী, লাংগী ও শুকনা খাফায ফযাদেয ডফফযণঃ 

 কম্বর (ড) াড়ী (ড) লাংগী (ড) শুকনা খাফায (প্যাদকট) 

প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয় দত ১৭,৯৯,৭৫০ ৫,৯৭৫ ৫,৯৯০ - 

দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় দত ১০,১১,১০০ - - ৮০,০০০ 

 

এিাড়াও দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় দত ১০/০১/২০১৮ডরঃ তাডযখ একজন ভাননীয় ভন্ত্রী, একজন ভাননীয় প্রডতভন্ত্রী এফাং ১৫ জন 

ভাননীয় াংদ দদেয ডডও দত্রয রপ্রডিদত দুঃস্থ ও অায় ীতাতয ডযফাদযয ভদে ডফতযদণয রদিয রভাট ৪১০০ ড কম্বর ফযাে কযা 

দয়দি। 
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তীব্র ীদত আক্রান্ত ২০ রজরায় কম্বর ও শুকনা খাফায ফযাে ও ডফতযণঃ 

ক্রঃ 

নাং 

রজরায নাভ কম্বর শুকনা খাফায 

ফযাে ডফতযণ ফযাে ডফতযণ 

১ গাইফান্ধা ৬১৪৯৫ ৬১৪৯৫ ৪০০০ ১০০০ 

২ নাদটায ৪৫৯৬৪ ৪৪৯৬৪ ৪০০০ ৫০০ 

৩ ফগুড়া ৬৭৯৫১ ৯১১৮৫ ৪০০০  

৪ ডদনাজপুয ৭৯৪৭০ ৭৯৪৭০ ৪০০০ ১০০০ 

৫ ঠাকুযগাঁও ৩৯১৭৭ ৩৪১৭৭ ৪০০০  

৬ নওগাঁ ৫৩৮২৮ ৫২৮২৮ ৪০০০  

৭ মদায ৫৯২৭০ ৫৮৭৭০ ৪০০০ ১০০০ 

৮ যাংপুয ৫৯৭১৪ ৫৪৭১৪ ৪০০০ ১০০০ 

৯ নীরপাভাযী ৪৬৯৩৭ ৪১৯৩৭ ৪০০০  

১০ রভদযপুয ১৩৮১৭ ১২৮৯৯ ৪০০০  

১১ যাজাী ৫৭১৬৩ ৫২১৬৩ ৪০০০ ১০০০ 

১২ ডেনাইদ ৩৬০৯৫ ৩৬০৯৫ ৪০০০  

১৩ ঞ্চগড় ৩৩৬৮৫ ৩১৬৮৫ ৪০০০  

১৪ জয়পুযাট ২৯৯৮৬ ২৪৯৮৬ ৪০০০  

১৫ কুডিয়া ২৯০৬৭ ২৯০৬৭ ৪০০০ ১০০০ 

১৬ কুডড়গ্রাভ ৬২০৫৫ ৫৭০০০ ৪০০০  

১৭ চুয়াডাাংগা ২২৯১৩ ২০৯৬৭ ৪০০০ ১০০০ 

১৮ রারভডনযাট ৩৭৯২১ ৩১৯২১ ৪০০০  

১৯ িাঁাইনফাফগঞ্জ ৪৩০০০ ৩৮০০০ ৪০০০  

২০ াফনা ৫৫৬০০ ৫৫৬০০ ৪০০০ ১০০০ 

 রভাট ৯৩৫১০৮ ৯০৯৯২৩ ৮০০০০ ৮৫০০ 

 

অডিকান্ড (তথ্য- পায়ায াডব য ও ডডবর ডডদপন্স এয কদরার রুভ): আজ রদদয রকাথাও রথদক অডিকাদন্ডয রকান াংফাদ াওয়া মায় নাই। 

 

  

     স্বািডযত/১২.০১.২০১৮ 

 (ডজ এভ আব্দুর কাদদয) 

 যুগ্ম-ডিফ (এনডডআযডড)                                                                                                                     

                                                                                                                                            রপান: ৯৫৪৫১১৫ 

দয় অফগডত/ প্রদয়াজনীয় কাম যাদথ যঃ (রজযষ্ঠতা /দ ভম যাদায ক্রভানুাদয নয়  

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

০২। মুখ্য ডিফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা।  

০৩। ডডনয়য ডিফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

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

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

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

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

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

০৯। প্রধান তথ্য কভ যকতযা, ডআইডড, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। ইদরদরাডনক ও ডপ্রন্ট ডভডডয়াদত প্রিাদযয জন্য অনুদযাধ কযা দরা। 

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

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

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

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

১৪। উ-ডিফ (দুব্যক-১/দুব্যক-২/প্রাঃ/ফাদজট/অডডট/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 কযা দরা। 

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

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

 

দুদম যাগ ডযডস্থডত ভডনটডযাং কযায জন্য দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য NDRCC (জাতীয় দুদম যাগ াড়াদান ভন্বয় রকন্দ্র) ২৪ ঘন্টা (৭x২৪) রখারা আদি। দুদম যাগ 

াংক্রান্ত রম রকান তথ্য আদান-প্রদাদনয জন্য NDRCC’য ডনম্নফডণ যত রটডরদপান/ পযাক্স/ email নম্বদয রমাগাদমাগ কযায জন্য অনুদযাধ কযা মাদছঃ NDRCC’য 

রটডরদপান নম্বযঃ, উডিফ(এনডডআযডড), ০১৫৩৬-২৩৯২৬০, ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪৯১১৬, ৯৫৪০৪৫৪;    পযাক্স নম্বযঃ ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৭৫০০০। EMAIL: 

ndrcc@modmr.gov.bd/ ndrcc.dmrd@gmail.com,  

mailto:ndrcc@modmr.gov.bd/
mailto:drcc.dmrd@gmail.com

