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তাডযখঃ ১৫/০৬/২০১৮ডরঃ
ভয়ঃ ডফকার ৩.০০টা

ডফলয়ঃ দুদম যাগ াংক্রান্ত দদডনক প্রডতদফদন।
াাড় ধঃ
খাগড়াছডড়ঃ রজরা ত্রাণ ও পুনফ যান কভযকতযা জানান রম, খাগড়াছডড় াফ যতয রজরায় গত কদয়কডদদনয টানা ফল যদণয পদর
াাড়ী ঢদর রিঙ্গী নদীয াডন ডফদীভায উয ডদদয় প্রফাডত ওয়ায় খাগড়াছডড় দয উদজরায় রৌযবা অডধকাাং
এরাকা প্লাডফত য়। ফতযভাদন নদীয াডন কদভ ডফদীভায ডনি ডদদয় প্রফাডত দে। প্লাডফত এরাকায াডন দয মাদে।
খাগড়াছডড় রৌযবা ও ৫ টি উদজরায় রফ কদয়কটি আশ্রয়দকদে ডকছু ডযফায আশ্রয় গ্রণ কদযডছর। প্লাডফত এরাকায াডন
কদভ মাওয়ায় আশ্রয়দকদেয ররাকজন ডনজ ডনজ ফাড়ীঘদয ডপদয মাদে। ফাকী উদজরা দত রকান ক্ষয়ক্ষডতয খফয াওয়া
মায়ডন।
িট্টগ্রাভঃ রজরা প্রাক জানান রম, গত ০৯ জুন ২০১৮ ডর: দত অডফযাভ / বাযী ফল যণ ও াাড়ী ঢদর সৃষ্ট প্লাফদন িট্টগ্রাভ
রজরায যাউজান, যাাংগুডনয়া, াটাজাযী, ীতাকুন্ড, পটিকছডড়, াতকাডনয়া এফাং ফাঁখারী উদজরায় ডফপুর াংখ্যক ডযফায
ক্ষডতগ্রস্ত দয়দছ। রজরাধীন অন্যান্য উদজরায ডনম্নাঞ্চরমূদ প্লাডফত দয় ফহু ডযফায এফাং যাস্তাঘাট ব্যাকবাদফ ক্ষডতগ্রস্ত
দয়দছ। ভানগয ও উদজরায ঝডুঁ কর্পযণ াাড় এরাকা রথদক ররাকজনদক ডনযাদ স্থাদন ডযদয় রনয়ায ব্যস্থা গ্রণ কযা
দয়দছ। গত ১২/৬/১৮এফাং ১৩/৬/২০১৮ডরঃ তাডযদখ িট্টগ্রাভ রজরায পটিকছডড় উদজরায় ঢদরয াডনদত রবদ ডগদয় ২ জদনয
এফাং ভাটিয ঘদযয রদয়ার িাা দড় ১ জদনয মৃত্যয দয়দছ।
১।
২।
৩।

রভাঃ দতয়ফ (২৮), ডতা- মৃত নুয রভাাম্মদ
(ঢদরয াডনদত রবদ ডগদয়)
ওয়াজ খাত্যন (৮২), স্বাভী- মৃত াভছুর ইরাভ
(ভাটিয ঘদযয রদয়ার িাা দড়)
সুভন নাথ(৩০) ডতা-ফাদর নাথ

কদর তালুকদায ফাড়ী, ৮ নাং ওয়ি য, নাডজযাট
রৌযবা, পটিকছডড়, িট্টগ্রাভ।
াডভদ আরী ডভস্ত্রীয ফাড়ী, া নগয, রররাাং,
পটিকছডড়, িট্টগ্রাভ।
র্পফ য পযাদা ফাদ ৮নাংওয়াি য নাডজযাট
রৌযবা,পটিকছডড়,িট্রগ্রাভ।

দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য রদয়া ফযাদ্দ রথদক রজরা প্রান কর্তযক রজরায ফগুদরা উদজরায় রভাট ৯৯ রভডট্রকটন
ডজআয িার এফাং ডজআয কযা ৫,৪০,০০০ টাকা ফযাদ্দ প্রদান কযা দয়দছ।
 যাাংগাভাটি এফাং কক্সফাজায রজরা রথদক াাড় ধদ প্রাণাডনয নত্যন রকান খফয াওয়া মায় নাই।
** াাড় ধ/াাড়ী ঢদরয কাযদণ এ ম যন্ত রভাট মৃদতয াংখ্যা ১৭ জন।
me©‡kl AvenvIqv cwiw¯’wZ
‡gŠmygx evqy DËi e‡½vcmvM‡i gvSvix †_‡K cÖej Ae¯’vq Av‡Q| Gi cÖfv‡e DËi e‡½vcmvMi I evsjv‡`‡ki DcK~jxq
GjvKvq Mfxi mÂvjYkxj ‡gNgvjvi m„wó Ae¨vnZ i‡q‡Q| DËi e‡½vcmvMi, evsjv‡`‡ki DcK~jxq GjvKv Ges mgy`ª
e›`img~‡ni Dci w`‡q S‡ov nvIqv e‡q †h‡Z cv‡i|
PÆMÖvg, K·evRvi, gsjv I cvqiv mg~`ª e›`img~n‡K 03 (wZb) b¤^i cybt 03 (wZb) b¤^i ¯’vbxq mZK© ms‡KZ ‡`wL‡q
‡h‡Z ejv n‡q‡Q|
DËi e‡½vcmvM‡i Ae¯’vbiZ gvQ aivi †bŠKv I Uªjvimg~n‡K cieZx© wb‡`©k bv †`Iqv c র্ন্তয DcK~‡ji KvQvKvwQ ‡_‡K
mveav‡b PjvPj Ki‡Z ejv n‡q‡Q| †mB mv‡_ Zv‡`i‡K Mfxi mvM‡i wePiY bv Ki‡Z ejv n‡q‡Q|
AvR 15/06/ 2018 wLªóvã mKvj 9.30 wgt †_‡K mÜ¨v 6 Uv ch©ন্ত †`‡ki Af¨ন্তixY b`xe›`i mg~‡ni Rb¨ AvenvIqvi
c~ev©fvm: Lyjbv, ewikvj, cUzqvLvjx, †bvqvLvjx, Kzwgল্লা, PÆMÖvg, gqgbwmsn Ges wm‡jU AÂjmg~‡ni Dci w`‡q
দক্ষিণ/`ক্ষিY-c~e© w`K †_‡K NÈvq 45-60 wK. wg. †e‡M e„wó/eRªe„wómn A¯’vqxfv‡e `gKv/S‡ov nvIqv e‡q †h‡Z
cv‡i| Gme GjvKvi b`xe›`i mg~n‡K 1 b¤^i (cybt) 1 b¤^i mZK© ms‡KZ †`Lv‡Z ejv n‡q‡Q|
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AvR mKvj 09 Uv †_‡K cieZx© 24 N›Uvi AvenvIqvi c~ev©fvmt
c~ev©fvmt iscyi, gqgbwmsn, PÆMÖvg I wm‡jU wefv‡Mi A‡bK RvqMvq, XvKv I ewikvj wefv‡Mi wKQz wKQz RvqMvq
A¯’vqx `g&Kv nvIqv I weRjx PgKv‡bvmn nvjKv †_‡K gvSvix ai‡bi e„wó A_ev eRªmn e„wó n‡Z cv‡i Ges †`‡ki
Ab¨Î AvswkK †gNjv AvKvkmn AvenvIqv cÖavbZt ï®‹ _vK‡Z cv‡i| ‡mB mv‡_ wm‡jU wefv‡M gvSvix ai‡Yi fvix
†_‡K fvix el©Y n‡Z cv‡i|
ZvccÖevn: Lyjbv wefvMmn ivRkvnx, Uv½vBj, gv`vixcyi, dwi`cyi, ivRkvnx I cvebv AÂjmg~‡ni Dci w`‡q g„`y
ZvccÖevn e‡q hv‡চ্ছ Ges Zv Ae¨vnZ _vK‡Z cv‡i Ges Zv cvk¦eZ©x GjvKvq weস্তার jvf Ki‡Z cv‡i|
ZvcgvÎvt mviv‡`‡k w`b Ges iv‡Zi ZvcgvÎv mvgvb¨ e„w× †c‡Z cv‡i|
cieZx© 72 N›Uvi AvenvIqvi Ae¯’v (3 w`b) t e„wó/eRªmn e„wócv‡Zi cÖebZv n«vm ‡c‡Z cv‡i|
গত ২৪ ঘন্টায উদেখদমাগ্য বৃডষ্টাত (গতকার কার ৯.০০টা রথদক আজ কার ৯.০০টা ম যন্ত) :
রস্টন
ফাডযাত (ডভ.ডভ.)
রস্টন
ফাডযাত (ডভ.ডভ.)
কানাইঘাট
ডদরট
জডকগঞ্জ
রারাখান
জাপরাং
ডযাজগঞ্জ

২৩২.০
১১৫.০
১২১.০
১৫৭.০
১৪৮.০
১০০.০

রওরা
সুনাভগঞ্জ
কভরগঞ্জ
রযপুয-ডদরট
রদযযগড়
ইটাদখারা

১৪৭.০
১১০.০
১৪০.০
১০৫.০
১৫০.০
১০৫.০

গতকাদরয দফ যাচ্চ ও আজদকয ফ যডনম্ন তাভাত্রা (ডিগ্রী ররডয়া):
wefv‡Mi bvg

ঢাকা

ভয়ভনডাং

িট্রগ্রাভ

ডদরট

যাজাী

যাংপুয

খুরনা

ফডযার

দফ যাচ্চ তাভাত্রা

৩৬.৬

৩২.০

৩৫.৫

৩০.৮

৩৬.৩

৩৪.৬

৩৭.৮

৩৫.৩

ফ যডনম্ন তাভাত্রা

২৩.৭

২৪.০

২৪.০

২৩.১

২৬.৪

২৪.২

২৭.০

২৯.০

রদদয দফ যাচ্চ ও ফ যডনম্ন তাভাত্রা: দফ যাচ্চ তাভাত্রা মদায ৩৭.৮০ এফাং ফ যডনম্ন শ্রীভাংগর ২৩.১০ রঃ।
নদ-নদীয ফ যদল অফস্থা:
ফ যদফক্ষণাধীন াডন ভতর রস্টন
বৃডি
হ্রা

৯৪
৫৬
২৫

অডযফডতযত
তথ্য াওয়া মায় নাই
ডফদীভায উদয

০৫
০৮
১২

নদ-নদীয ফ যদল অফস্থা:
অদ্য ডনম্নফডণ যত ১২ টি দয়দন্ট নদ-নদীয াডন ডফদীভায উয ডদদয় প্রফাডত দে।
াডন ভতর
নদীয নাভ
আজদকয াডন
ডফগত ২৪ ঘন্টায়
রস্টন
ভতর (ডভটায)
বৃডি(+)/হ্রা(-)(দ.ডভ.)
কানাইঘাট
ডদরট
অভরীদ
রওরা
রযপুয-ডদরট
াডযঘাট
ভনু রযরওদয় ব্রীজ
রভৌরবীফাজায
ফাো
ডফগঞ্জ
কভরগঞ্জ
রাভা

সুযভা
সুযভা
কুডয়াযা
কুডয়াযা
কুডয়াযা
াডযদগায়াইন
ভনু
ভনু
রখায়াই
রখায়াই
ধরাই
ভাতাভহুযী

১৩.৯০
১০.৪৫
১৬.৭৮
১৩.৬০
৮.৩৭
১১.৭৫
১৮.১০
১২.০৬
২২.৮০
৮.৪৫
১৯.৩৯
১২.৫২

+৯৮
+১০৭
+১৩৮
+১০২
+৪৫
+২
-৫০
+৩০
-১৩৬
+৫৫
+৮৯
+২২৭

ডফদীভায উদয
(দ.ডভ.)
+১৬৫
+৩০
+১৮৩
+১১০
+৩২
+০
+৯৫
+১৩৬
+১৪৮
+৩০
+৫৪
+২৭
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এক নজদয নদ-নদীয ডযডস্থডত


ব্রহ্মপুত্র -মমুনা,গঙ্গা-দ্মা এফাং আায রভঘনা অফফাডকায প্রধান নদ নদীমূদয াডন ভতর বৃডি াদে,অযডদদক দডক্ষণর্পফ যাঞ্চদরয াাড়ী অফফাডকায নদীমূদয াডন ভতর হ্রা াদে।



আগাভী ৪৪ ঘণ্টায় ব্রহ্মপুত্র-মমুনা এফাং গঙ্গা-দ্মা নদ-নদীমূদয াডন ভতর বৃডি অব্যাত থাকদত াদয।
ফাাংরাদদ ও বাযতীয় আফাওয়া অডধদপ্তদযয তথ্য অনুমায়ী আগাভী ২৪ ঘণ্টায় ফাাংরাদদদয উত্তয-র্পফ যাঞ্চর ও তৎাংরগ্ন বাযদতয
প্রদদমুদ ভাঝাযী রথদক বাযী বৃডষ্টাদতয ম্ভাফনা যদয়দছ।
উত্তয-র্পফ যাঞ্চদরয ডদরট, সুনাভগঞ্জ, রভৌরবীফাজায ও ডফগঞ্জ রজরায সুযভা, কুডয়াযা , ভনু ও রখায়াই নদীমূদয াডন ভতর
বৃডি আগাভী ২৪ ঘণ্টা ম যন্ত অব্যাত থাকদত াদয।পদর ডদরট ও রভৌরবীফাজায রজরায কডতয় স্থাদন ফন্যা ডযডস্থডতয আযও
অফনডত দত াদয।




fvix el©‡Yi mZK©evYx:
cÖej ‡gŠmygx evqyi Kvi‡Y DËi e‡½vcmvMi I ZrmsjMœ evsjv‡`‡ki DcK~jxq GjvKvq Mfxi mÂvjYkxj ‡gNgvjv m„wó
Ae¨vnZ i‡q‡Q| Gi cÖfv‡e AvR (15 Ryb, 2018) `ycyi 12:00 Uv †_‡K cieZx© 24 N›Uvi g‡a¨ gqgbwsn I wm‡jU wefv‡Mi
†Kv_vI †Kv_vI `gKv/S‡ov nvIqvmn fvix (44-88 wg.wg.) †_‡K AwZfvix (>89 wg.wg.) el©Y n‡Z cv‡i| AwZ fvix el©‡Yi
Kvi‡Y wm‡jU wefv‡Mi cvnvox GjvKvi †Kv_vI †Kv_vI f‚wgaŸ‡mi m¤¢vebv i‡q‡Q|

ফজ্রাদত মৃত্যযয তথ্যাডদঃ
গতকার ১৩/৬/২০১৮ডরঃ তাডযখ িট্টগ্রাভ রজরায যাঙ্গুডনয়া উদজরায় ০১(এক) ব্যডি ফজ্রাদত ভাযা ডগদয়দছ।
ক্রঃনাং রজরায নাভ
মৃদতয
নাভ, ঠিকানা এফাং দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য ক্ষ রথদক গৃীত কাম যক্রভ
াংখ্যা
১।
িট্রগ্রাভ
১
রভা:ছাা(৭০),ডতা-মৃত আরী রাদন ,গ্রাভ-াডরভপুয,১নাং যাজা ইউডনয়ন,উদজরাযাাংগুডনয়া,দজরা-িট্রগ্রাভ।
দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য রদয়া ফযাদ্দ রথদক রজরা প্রাক মৃত ব্যডিয
ডযফাযদক ২০,০০০টাকা আডথ যকাায্য প্রদানকযা দয়দছ।
জানুয়াযী/১৮ দত এ ম যন্ত াযাদদদ ফজ্রাদত ফ যদভাট মৃদতয াংখ্যা= ২২৯ জন।
ফাঁধ বাাংগন:
রভৌরবীফাজায :
রজরা প্রাক, রভৌরবীফাজায তাঁয দত্রয ভাধ্যদভ জাডনদয়দছন রম, াম্প্রডতক অডতবৃডষ্ট, উজান রথদক রনদভ আা াাড়ী ঢদর
সৃষ্ট ফন্যায় ব্যাক ক্ষয়ক্ষডত দয়দছ। অডতবৃডষ্ট ও াাড়ী ঢদর এ রজরায় কর নদ-নদীয াডন বৃডি রদয় ৪টি উদজরায
ডনম্নাঞ্চর প্লাডফত দয়দছ। ফতযভাদন বৃডষ্টাদতয ধাযা অব্যাত আদছ এফাং উদজরা ডনফ যাী অডপাদযয রপ্রডযত তথ্য রভাতাদফক
অত্র রজরায শ্রীভাংগর উদজরায় ৫টি ইউডনয়দনয ২০৯০টি ডযফাদযয ৭৩০০জন, কুরাউড়া উদজরায ৪টি ইউডনয়দনয ২৫০০টি
ডযফাদযয ১৫০০০ জন ও কভরগঞ্জ উদজরায ৯টি ইউডনয়ন ও ১টি রৌযবায ৫১২৪টি ডযফাদযয ৩৫৫২০ জন এফাং যাজনগয
উদজরায ২টি ইউডনয়দনয ৫০০ ডযফাদযয ২৫০০ জন ররাক ভাযাত্মকবাদফ ক্ষডতগ্রস্ত দয়দছ। ফতযভাদন তাযা াডন ফডি
অফস্থায় আদছ। যকাযী-রফযকাযী ডফডবন্ন দপ্তদযয ভন্বদয়য ভাধ্যদভ উিায/ায়তা কাম যক্রভ িরভান যদয়দছ। ক্ষডতগ্রস্ত
এরাকামূ রজরাপ্রাক াংডিষ্ট কভযকতযা ও জনপ্রডতডনডধগণ কর্তযক ডযদযন কযা দমদছ। দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ
ভন্ত্রণারয় কর্তযক রদয়া ফযাদ্দ দত রজরা প্রান কর্তযক ক্ষডতগ্রস্তদদয তাৎক্ষডনকবাদফ ১২৩ রভঃটন ডজআয িার ও ১,৫০,০০০/টাকা ডজআয কযা ফযাদ্দ প্রদান কযা দয়দছ।
রপনী:
রজরা প্রাক, রপনী তাঁয দত্রয ভাধ্যদভ জানান রম, ডফগত ১০ জুন ২০১৮ দত ১২ জুন ২০১৮ তাডযখ ম যন্ত ক্রভাগত বৃডষ্টাত
ও াাড়ী ঢদরয প্রবাদফ রপনী রজরায মুহুযী ও ডদরাডনয়া নদীয াডন বৃডি রদয় ডফদীভা অডতক্রভ কযায় ভহুযী নদীয
ফুরগাজী উদজরায অাংদ ৮টি স্থাদন বাাংগদনয পদর ফুরগাজী উজদরায ৫টি ইউডনয়দনয ২০টি গ্রাদভয ৩৫০০ ডযফাদযয
৬৯৬টি ঘযফাড়ী আাংডক ও ৪টি ঘযফাড়ী ম্পূণ য ডফধ্বস্ত য় এফাং যশুযাভ উদজরায অাংদ ভহুযী নদীয ফাঁদধয ৪টি স্থাদন ও
ডদরাডনয়া নদীয ২টি স্থাদন বাাংগদনয পদর ডিথডরয়া ও ডভজযানগয ইউডনয়দনয ১৯টি গ্রাদভয ২২৫০টি ডযফাদযয ৭০০ ঘযফাড়ী
আাংডক ক্ষডতগ্রস্ত দয়দছ। ছাগরনাইয়া উদজরায ১০গ্রাদভয ৫৯৮ডযফাদযয ১৯৩টি ঘযফাড়ীআাংডক ও ৭ টিঘযফাড়ী ম্পূণ য
ডফধ্বস্ত য়। দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় কর্তযক রদয়া ফযাদ্দ দত রজরা প্রান কর্তযক যশুযাভ উদজরায ক্ষডতগ্রস্তদদয
তাৎক্ষডনকবাদফ ১,৫০,০০০/- টাকায শুকদনা খাফায ডফতযণ কযা দয়দছ এফাং ফুরগাজী উদজরায ম্পূণ য ডফধ্বস্ত ৪টি ডযফাদযয
ঘযফাড়ী পুনঃডনভযাদণয জন্য ৮ ফাডন্ডর রঢউটিন ও ২৪,০০০/- টাকা ফযাদ্দ প্রদান কযা দয়দছএফাং ২ রভ:টন ডজআয িাউর প্রদান
কযায়। ছাগরনাইয়া উদজরায ম্পূণ য ডফধ্বস্ত ঘযফাড়ী পুনঃডনভযাদণয জন্য ১৪ ফাডন্ডর রঢউটিন ও ৪২,০০০/- টাকা ফযাদ্দ প্রদান
কযা দয়দছ।
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অডগ্নকান্ড: পায়ায াডবয ও ডডবর ডিদপন্স এয কদরার রুদভ কভযযত কভযকতযা জানান রম, আজ উদেখদমাগ্য রকান
অডগ্নকাদন্ডয খফয াওয়া মায় নাই।

ডফডফধ তথ্যাডদঃ
রজরা ত্রাণ ও পুনফ যান কভযকতযা, িট্টগ্রাভ জানান রম, গত ১৩/৬/২০১৮ডরঃ তাডযদখ িট্টগ্রাভ রজরায াতকাডনয়া
উদজরায় াডতয আক্রভদন ৬০ ফছয ফয়ী এক ব্যডি ডনত দয়দছ।
ক্রঃনাং
১।

রজরায নাভ
িট্রগ্রাভ

মৃদতয
াংখ্যা
১

নাভ, ঠিকানা এফাং দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য ক্ষ রথদক গৃীত কাম যক্রভ
রভা:ইউনু (৬০) ডতা-মৃত ডযাজুর ইরাভ,গ্রাভ- চুড়াভডন, ইউডনয়ন-এওডয়া,
উদজরা-াতকাডনয়া,দজরা-িট্রগ্রাভ।
দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য রদয়া ফযাদ্দ রথদক রজরা প্রাক মৃত ব্যডিয
ডযফাযদক ২০,০০০টাকা আডথ যকাায্য প্রদানকযা দয়দছ।
/১৫.০৬.২০১৮

(ডজ, এভ, আব্দুর কাদদয)
মৄগ্মডিফ (এনডিআযডড)
রপান:৯৫৪৫১১৫
দয় অফগডত/ প্রদয়াজনীয় কাম যাদথ যঃ (রজযষ্ঠতা /দ ভম যাদায ক্রভানুাদয নয়)
০১।
০২।
০৩।
০৪।
০৫।
০৬।
০৭।
০৮।

ভডন্ত্রডযলদ ডিফ, ভডন্ত্রডযলদ ডফবাগ, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা।
মুখ্য ডিফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা।
ডিফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা।
ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা।
ডপ্রডন্সার ষ্টাপ অডপায, স্ত্র ফাডনী ডফবাগ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা।
ভা-ডযিারক-১, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা।
ভা-ডযিারক (প্রান), প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা।
অডতডযি ডিফ (প্রান/ ডযকল্পনা ও উন্নয়ন/দুদম যাগ ব্যফস্থানা প্রান/দুব্যঃ/ত্রাণ/ত্রাণ প্রান/ দুব্যক-২/
ভন্বয় ও াংদ), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়।
০৯। ভা-ডযিারক (অডতডযি ডিফ), দুদম যাগ ব্যফস্থানা অডধদপ্তয, ৯২-৯৩, ফা/এ,ভাখারী, ঢাকা।
১০। প্রধান তথ্য কভযকতযা, ডআইডি, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। ইদরদরাডনক ও ডপ্রন্ট ডভডিয়াদত প্রিাদযয জন্য অনুদযাধ কযা দরা।
১১। প্রধানভন্ত্রীয একান্ত ডিফ-১, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা।
১২। মৄগ্ম ডিফ (যনাথী রর প্রধান /প্রাঃ/ রফা/দুব্যক-১/প্রডক্ষণ/ আইন রর), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়।
১৩। ডযিারক (প্রান), প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা।
১৪। ডযিারক-৪, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা।fax-9145038
১৫। ভন্ত্রীয একান্ত ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়।
১৬। রজরা প্রাক, ..........................................(কর)
১৭। উডিফ (দুব্যক-১)/দুব্যক-২/প্রাঃ-১/ফাদজট/অডিট/ত্রাণ প্রাঃ/ত্রাণ-১/ত্রাণ-২)/উ-প্রধান, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়।
১৮। ডিদফয একান্ত ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়।
১৯। উদজরা ডনফ যাী অডপায-------------------------(কর)
২০। প্রধানভন্ত্রীয প্রদটাকর অডপায,প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়,দতজগাঁও,ঢাকা।
২১। ডদস্টভ এনাডরষ্ট, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। প্রডতদফদনটি ওদয়ফ াইদট প্রদযদনয জন্য অনুদযাধ কযা দরা।
২২। ডডনয়য তথ্য কভযকতযা, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়।
২৩। ভন্ত্রীয কাযী একান্ত ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ওত্রান ভন্ত্রণারয়।
দুদম যাগ ডযডস্থডত ভডনটডযাং কযায জন্য দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য NDRCC (জাতীয় দুদম যাগ াড়াদান ভন্বয় রকে) ২৪ ঘন্টা (৭x২৪)
রখারা আদছ। দুদম যাগ াংক্রান্ত রম রকান তথ্য আদান-প্রদাদনয জন্য NDRCC’য ডনম্নফডণ যত রটডরদপান/ পযাক্স/ email নম্বদয রমাগাদমাগ কযায জন্য
অনুদযাধ কযা মাদেঃ NDRCC’য রটডরদপান নম্বযঃ, মৄগ্ন-ডিফ(এনডিআযডড), ০১৫৩৬-২৩৯২৬০, ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪৯১১৬, ৯৫৪০৪৫৪; পযাক্স
নম্বযঃ ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৭৫০০০। EMAIL : ndrcc@modmr.gov.bd/ ndrcc.dmrd@gmail.com
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