
 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায  

  দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়      

ন্যানার ডিডজস্টায ডযন্স  ককা-অযডিদনন কন্টায(NDRCC) 

ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৭-১২৭                  তাডযখঃ০৩/০৫/২০১৭ ডরঃ 

 

ডফলয়ঃ অডতবৃডি ও াাড়ী ঢদর সৃি ফন্যায় ক্ষয়ক্ষডত ও ত্রাণ াভগ্রী ফযাদেয ডফফযণঃ 

 

ম্প্রডত অডতবৃডি ও াাড়ী ঢদরয কাযদণ াওয এরাকায ৬টি কজরা (ডদরট, সুনাভগঞ্জ, ডফগঞ্জ, কভৌরবীফাজায, ডকদাযগঞ্জ, 

কনত্রদকানা) এফাং ডফ-ফাড়ীয়া ও নাদটায কজরা ফন্যা কফডরত য়। ফন্যায় ক্ষয়ক্ষডতয ায-াংদক্ষ ডনম্নরূঃ 

 

১) ক্ষডতগ্রস্ত কজরায াংখ্যা : ৮ ( ডফস্তাডযত  ডযডি ‘ক’) 

২) ক্ষডতগ্রস্ত উদজরা  : ৭১ 

৩) ক্ষডতগ্রস্ত ইউড  : ৪৮৫ 

৪) ক্ষডতগ্রস্ত ডযফায াংখ্যা  

ক) ম্পূণ য   : ৯৯,২৭০  

খ) আাংডক  : ১০,০৫,৭০০  

৫) ক্ষডতগ্রস্ত করাকাংখ্যা  

ক) ম্পূণ য   : ৪,২৩,৬৯২ 

খ) আাংডক  : ৩৩,০০,৮১৫ 

৬)  ক্ষডতগ্রস্ত ঘযফাডড়য াংখ্যা  

ক) ম্পূণ য   : ১,৫৫৯ 

খ) আাংডক  : ৭,৩১৯ 

৭) ক্ষডতগ্রস্ত পরাডদ (কক্টদয)  

 ক) ম্পূণ য   : ৪,৩২,৮৯৮ 

 খ) আাংডক  : ১৬,৭২১ 

৮) মৃত করাক াংখ্যা  : ১০ 

৯) মৃত াঁ-মুযগী  : ১,৭৪৩ 

১০) ক্ষডতগ্রস্ত প্রডতষ্ঠান (ডক্ষা/ধভীয়) 

 ক) ম্পূণ য   :  

 খ) আাংডক  : ২২ 

১১) ক্ষডতগ্রস্ত যাস্তা ( ডক.ডভ.)  

 ক) ম্পূণ য   : ৪১ 

 খ) আাংডক  : ৩৪৯ 

১২) ক্ষডতগ্রস্ত ব্রীজ/কারবাট য 

 ক) ম্পূণ য   :   

খ) আাংডক  : 

১৩) ক্ষডতগ্রস্ত ফাঁধ (ডকঃডভঃ)   

 ক) ম্পূণ য   : ৭৯ 

খ) আাংডক  : ৫৪ 

 

এক নজদয ভন্ত্রণারয় দত ফযােকৃত ত্রাণ াভগ্রী এফাং কজরা প্রান কর্তযক ডফতযদণয ডফফযণঃ (ডফস্তাডযত ডযডি ‘খ) 

ক্রঃ

নাং 

কজরায নাভ ডজআয িার (কভঃটন) ডজআয কযা  ডবডজএপ  

পূদফ যয 

ফযাে 

কভাট ফযাে 

ডফতযণ ফতযভাদন 

ভজুদ 

পূদফ যয 

ফযাে 

কভাট ফযাে 

ডফতযণ ফতযভাদন 

ভজুদ 

ভন্ত্রণারয় কথদক 

ফযােকৃত 

ডবডজএপ কাি য 

াংখ্যা 

৩ ভা   

৮ ডদদনয জন্য 

ফযােকৃত িার 

(কভঃটন) 

ডফতযণকৃত 

কাি য াংখ্যা 

১ ডদরট ৪২৮ ৩৫১ ৭৭ ২৪৩৭০০০ ২৩২২০০০ ১১৫০০০ ৫০০০০ ৪৯০০ ৫০০০০ 

২ ডফগঞ্জ ৫০৩ ৩২৩ ২০০ ১৪০০০০০ ৮১২০০০ ৫৮৮০০০ ২৯০০০ ২৮৪২ ২৯০০০ 

৩ সুনাভগঞ্জ ১৫৫০ ১১৮০ ৩৭০ ৮৫০০০০০ ৫৬৫০০০০ ২৮৫০০০০ ১৫০০০০ ১৪৭০০ ১৫০০০০ 

৪ কভৌঃ ফাজায ৩৪৩ ২০০ ১৪৩ ১৪৫০০০০ ১০০০০০০ ৪৫০০০০ ১০০০ ৯৮ ১০০০ 

৫ ডকদাযগঞ্জ ৬৫২ ৬৫২ ০ ৩৮৭০০০০ ৩৮৭০০০০ ০ ৫০০০০ ৪৯০০ ৫০০০০ 

৬ কনত্রদকানা ৬৪৮ ৬৪৮ ০ ৪২৪০০০০ ৪২৪০০০০ ০ ৫০০০০ ৪৯০০ ৫০০০০ 

৭. নাদটায ২২০ ৬৮ ১৫২ ১১০০০০০ ১৯০০০০ ১০৩০০০০    

৮. ডফ-ফাড়ীয়া ২০০ ১০০ ১০০ ৮২৫০০০ ৬৬০০০০ ১৬৫০০০    

  কভাট ৪৫৪৪ ৩৫২২ ১০২২ ২৩৯২২০০০ ১৮৭৪৪০০০ ৫১৭৮০০০ ৩৩০০০০ ৩২৩৪০ ৩৩০০০০ 



 

 

 

আফাওয়া াংক্রান্ত আজদকয প্রডতদফদন।  

 

মুদ্র ফন্দযমূদয জন্য তকয াংদকতঃ মূদ্র ফন্দযমূদয জন্য ককান তকয াংদকত কনই। 

 

 

নদীফন্দয মূদয জন্য তকয াংদকতঃ (আজ যাত ১.০০টা ম যন্ত)   

যাংপুয, ডদনাজপুয, যাজাী, াফনা, কৃডিয়া, ফগুড়া, পডযদপুয এফাং টাাংগাইর অঞ্চরমূদয উয ডদদয় ডিভ/উত্তয ডিভ ডদক কথদক ঘন্টায় 

৬০-৮০ ডক.ডভ. কফদগ বৃডি/ফজ্রবৃডি অস্থায়ীবাদফ ঝদড়া াওয়া ফদয় কমদত াদয। এফ এরকায নদী ফন্দযমূদয জন্য ০২(দুই) নম্বয কনৌ 

হুডয়াযী াংদকত কদখাদত ফরা দয়দে। 

 

কদদয অন্যত্র ডিভ/উত্তয ডিভ ডদক কথদক ঘন্টায় ৪৫-৬০ ডক.ডভ. কফদগ বৃডি/ফজ্রবৃডি অস্থায়ীবাদফ ঝদড়া াওয়া ফদয় কমদত াদয। এফ 

এরকায নদী ফন্দযমূদয জন্য ০১(এক) নম্বয তকয াংদকত কদখাদত ফরা  

 

c~ev©fvmt যাজাী, যাংপুয,ঢাকা, ভয়ভনডাং ও ডদরট ডফবাদগয দু-এক জায়গায় A ’̄vqx `gKv nvIqvmn e„wó A_ev eRªmn ভাঝাযী  

কথদক বাযী e„wó n‡Z cv‡i।  

 

ZvcgvÎvt  mviv‡`‡k w`‡bi Ges iv‡Zi ZvcgvÎv াভান্য বৃডি কদত া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 ৩৩.০ ৩২.২ ৩৫.৪ ৩২.৮ ৩২.৭ ৩২.৬ ৩৪.৪ ৩৪.৪ 

ফ যডনম্ন তাভাত্রা ২৩.৮ ২৩.৬ ২১.৮ ২২.৫ ২৩.২ ২২.৫ ২৪.০ ২৪.৫ 

 কদদয দফ যাচ্চ তাভাত্রা ডের যাাংগাভাটি ৩৫.৪
০ 
ক. এফাং ফ যডনম্ন তাভাত্রা ডের াডতয়া ২১.৮

০
 ক.। 

 

 

নদ-নদীয অফস্থাঃ 

 

অদ্য কদদয কর নদ -নদীয াডন ডফদীভায ডনি ডদদয় প্রফাডত দদঃ  
  

 

অডিকান্ডঃ  

পায়ায াডব য ও ডডবর ডিদপদন্সয ডনয়ন্ত্রণ কদক্ষয ডিউটি অডপায জানান, আজ কদদয ককাথাও কথদক উদেখদমাগ্য ককান অডিকাদেয খফয 

াওয়া মায় নাই। 
    

দুদম যাগ ডযডস্থডত ভডনটডযাং কযায জন্য দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য NDRCC (জাতীয় দুদম যাগ াড়াদান 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 মাদদঃ  

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

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

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

 

স্বাক্ষডযত/০৩.০৫.২০১৭ 

 (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। 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। 

mailto:ndrcc@modmr.gov.bd/


 

 

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

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


