
 

 

  . গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায  

  দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়      

ন্যানার ডিডজস্টায ডযন্স  ককা-অযডিদনন কন্টায(NDRCC)   

ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৭-১১১                         তাডযখঃ ১৬/০৪/২০১৭ 

                                               ভয়:ডফকার ৪.          

ডফলয়ঃ দুদম যাগ াংক্রান্ত দদডনক প্রডতদফদন।  

 

SPECIAL WEATHER BULLETIN: SL. NO. 07 ( SEVEN), Date: 16.04.2017  

     THE CYCLONIC STORM “MAARUTHA” (ECP 996 HPA) OVER EAST-CENTRAL BAY AND 

ADJOINING AREA MOVED NORTHEASTWARDS FURTHER AND LIES OVER THE SAME AREA (NEAR 

LAT 17.0°N AND LONG 92.8°E) AND WAS CENTERED AT 12 NOON TODAY (THE 16 APRIL 2017) 

ABOUT 590 KMS SOUTH OF CHITTAGONG PORT, 505 KMS SOUTH OF COX’S BAZAR PORT, 705 KMS 

SOUTH-SOUTHEAST OF MONGLA PORT AND 620 KMS SOUTHSOUTHEAST OF PAYRA PORT.  

      IT IS LIKELY TO MOVE IN A NORTH-NORTHEASTERLY DIRECTION AND MAY CROSS 

MYANMAR COAST NEAR SANDOWAY BY MIDNIGHT TONIGHT. MAXIMUM SUSTAINED WIND 

SPEED WITHIN 54 KMS OF THE CYCLONIC STORM CENTRE IS ABOUT 62 KPH RISING TO 88 KPH 

IN GUSTS/ SQUALLS. SEA WILL REMAIN VERY ROUGH .  

      MARITIME PORTS OF CHITTAGONG, COX’S BAZAR, MONGLA AND PAYRA HAVE BEEN 

ADVISED TO KEEP HOISTED DISTANT WARNING SIGNAL NUMBER TWO ( R) TWO.  

      ALL FISHING BOATS AND TRAWLERS OVER NORTH BAY AND DEEP SEA HAVE BEEN ADVISED 

TO REMAIN CLOSE TO THE COAST AND PROCEED WITH CAUTION TILL FURTHER NOTICE SO 

THAT THEY CAN TAKE SHELTER IMMEDIATELY. 

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

যাংপুয, ফগুড়া, ভয়ভনডাং, ডদরট, ফডযার, টুয়াখারী, কনায়াখারী,  িট্রগ্রাভ এফাং কক্সফাজায অঞ্চরমূদয উয ডদদয় 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 দয়দে। 

c~ev©fvmt iscyi, ivRkvnx I gqgbwmsn wefv‡Mi ỳÕGK RvqMvq Ges h‡kvi I Kzwóqv AÂ‡j A ’̄vqx `gKv nvIqvmn e„wó A_ev eRªmn 

e„wó n‡Z cv‡i| GQvov †`‡ki Ab¨Î A ’̄vqxfv‡e AvswkK †gNjv AvKvkmn AvenvIqv cÖavbZt ï®‹ _vK‡Z cv‡i|  
 

Zvc cªevn t XvKv, dwi`cyi, ivRkvnx I cvebv AÂjmn Lyjbv wefv‡Mi Dci w`‡q g„ ỳ ZvccÖevn e‡q hv‡”Q Ges Zv Ae¨vnZ _vK‡Z 

cv‡i|  
ZvcgvÎv t mviv‡`‡k w`‡bi ZvcgvÎv mvgvb¨ n«vm ‡c‡Z cv‡i Ges iv‡Zi ZvcgvÎv cÖvq AcwiewZ©Z _vK‡Z cv‡i| 

 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 ৩৪.৫ ৩২.২ ৩৪.৫ ৩৩.৫ ৩৬.৩ ৩১.৬ ৩৬.০ ৩৪.০ 

ফ যডনম্ন তাভাত্রা ১৯.৮ ১৯.০ ২১.০ ২০.২ ১৯.৬ ১৯.০ ২০.৫ ২৩.৫ 

 কদদয দফ যাচ্চ তাভাত্রা ডের যাজাী৩৬.৩
০ 
ক. এফাং ফ যডনম্ন তাভাত্রা ডের ডদনাজপুয ও ভয়ভনডাং  ১৯.০

০
 ক.। 

০২   ।  অডিকান্ডঃ পায়ায াডব য ও ডডবর ডিদপদন্সয ডনয়ন্ত্রণ কদেয 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 মাদছঃ  

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

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

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

 

 

            

         স্বােডযত/ 

 (ডজ,এভ আব্দুর কাদদয) 

উ-ডিফ(এনডিআযডড) 

কপানঃ ৯৫৪৫১১৫    

mailto:ndrcc@modmr.gov.bd/


 

 

 

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। যুগ্ম 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 ।   


