
 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংাদেল রকার 

দুদয যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণায় 

ন্যালনা ডিজাষ্টার ররপন্স রকা-অরডিদনলন রন্টার (NDRCC) 

বাাংাদেল ডিবায়, ঢাকা। 

 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.১৫-৮৪                             তাডরখঃ ২৬/০৩/২০১৫ডরঃ। 

ডবয়ঃ  দুদয যাগ  াংক্রান্ত  ২৬.০৩.২০১৫ তাডরদখর  প্রডতদবেন। 

১। ব যদল আবাওয়া পডরডস্থডতঃ (সূত্র: বাাংাদেল আবাওয়া অডিেপ্তর) 

 

মূদ্র বন্দরমূদর জন্য রকান তকযতা াংদকত রনই। 

 
c~ev©fvm t ivRkvnx, iscyi, Lyjbv, ewikvj, XvKv, PÆMªvg I wm‡jU wefv‡Mi ỳÕGK RvqMvq A ’̄vqx `gKv/S‡ov nvIqvmn e„wó/eRªmn 

e„wó n‡Z cv‡i|  

তাপপ্রবাঃ wm‡jU, ivRkvnx I cvebv AÂjmgy‡ni Dci w`‡q g„`y Zvc cªevn e‡q hv‡”Q Ges Zv Ae¨vnZ _vK‡Z cv‡i |  
 

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

গত ২৪ ঘন্টায় ডবভাগওয়ারী রেদলর দব যাচ্চ এবাং ব যডনম্ন তাপমাত্রা ডনম্নরূপঃ 
 

ডবভাদগর নাম ঢাকা িট্রগ্রাম ডদট রাজলাী রাংপুর খুনা বডরলা 

দব যাচ্চ তাপমাত্রা ৩৬.২ ৩৪.৫ ৩৭.২ ৩৭.২ ৩৫.৫ ৩৫.২ ৩৫.০ 

ব যডনম্ন তাপমাত্রা ২০.০ ১৬.০ ১৭.৪ ২২.৫ ২২.২ ২১.৩ ২০.০ 
 

রেদলর দব যাচ্চ তাপমাত্রা ড  ডদট ও রাজলাী ৩৭.২ ডিগ্রী এবাং ব যডনম্ন তাপমাত্রা ড  রাাংগামাটি ১৬.০ ডিগ্রী র.। 

 
 

২। অডিকান্ডঃ  ফায়ার াডভ য ও ডডভ ডিদফন্স ডনয়ন্ত্রণ কদের ডিউটি অডফার জানান, আজ কা ৯-২০ টায়  রাজিানীর “ডপ্রয়াাংগন লডপাং 

ম” (ঢাকা কদদজর ডবপরীদত) আগুন াদগ। াংবাে রপদয় ফায়ার াডভ যদর ৮টি ইউডনট দ্রুত ঘটনাস্থদ ডগদয় কা ৯-৫৫টায় আগুন ডনয়ন্ত্রদণ 

আনদত েম য়। আগুন াগার কারণ ও েয়েডতর পডরমাণ পদর জানাদনা দব। 

 

             স্বােডরত/- 

ভারপ্রাপ্ত কম যকতযা 

এনডিআরডড 

রফানঃ ৯৫৪০৪৫৪ 

 

েয় অবগডত ও প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রদণর জন্যঃ 
 

১। মডন্ত্রপডরে ডিব, মডন্ত্রপডরে ডবভাগ, বাাংাদেল ডিবায়, ঢাকা।  

০২। মূখ্য ডিব, প্রিানমন্ত্রীর কায যায়, রতজগাঁও, ঢাকা।  

০৩। ডডনয়র ডিব, প্রিানমন্ত্রীর কায যায়, রতজগাঁও, ঢাকা।  

০৪। ডপ্রডন্সপা ষ্টাফ অডফার, লস্ত্র বাডনী ডবভাগ, প্রিানমন্ত্রীর কায যায়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

০৫। ডিব, দুদয যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণায়।  

০৬। মা-পডরিাক-১, প্রিানমন্ত্রীর কায যায়, রতজগাঁও, ঢাকা।  

০৭। অডতডরক্ত ডিব (প্রলান), দুদয যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণায়। 

০৮। অডতডরক্ত ডিব (দুব্যঃ), দুদয যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণায়। 

০৯। ডবভাগীয় কডমলনার, ............ ক ডবভাগ। 

১০। পডরিাক-১, প্রিানমন্ত্রীর কায যায়, রতজগাঁও, ঢাকা।  

১১। যুগ্ম-ডিব (ত্রাণ)/ (দুঃব্যঃ), দুদয যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণায়। 

১২। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত ডিব, দুদয যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণায়।     

১৩। স্থায়ী কডমটির ভাপডত মদােদয়র একান্ত ডিব, দুদয যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণায়। 

১৪। ডদেম এনাডষ্ট, দুদয যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণায়। প্রডতদবেনটি ওদয়ব াইদট প্রেল যদনর জন্য অনুদরাি করা । 

১৫। প্রিান তথ্য কম যকতযা, ডপআইডি, বাাংাদেল ডিবায়, ঢাকা। উপডর উক্ত তথ্য ইদদরাডনক্স ও ডপ্রন্ট ডমডিয়াদত প্রিাদরর জন্য। 

১৬। ডডনয়র তথ্য কম যকতযা, দুদয যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণায়।  


