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নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৭-২১৬                                                                         তাডযখঃ ২২/০৭/২০১৭ডরঃ 

                                                                                                                                      ভয়ঃ ডফকার ৪.০০ টা  

মূদ্রফন্দয মূদয জন্য তকয াংদকতঃ   

me©‡kl AvenvIqv cwiw ’̄wZ 
 

mwµq †gŠmywg evqyi cÖfv‡e DËi e‡½vcmvMi I ZrmsjMœ evsjv‡`‡ki DcK~jxq GjvKvq evqyPv‡ci ZviZ‡g¨i AvwaK¨ weivR Ki‡Q| 

DËi e‡½vcmvMi I ZrmsjMœ evsjv‡`‡ki DcK~jxq GjvKvq S‡ov nvIqv e‡q ‡h†Z cv‡i| PÆMÖvg, K·evRvi, gsjv I cvqiv mgy`ª 

e›`i mg~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 mKj 

gvQ aivi †bŠKv I Uªjvi‡K cieZ©x wb‡ ©̀k bv †`qv ch©šÍ DcK~‡ji KvQvKvwQ †_‡K mveav‡b PjvPj Ki‡Z ejv n‡q‡Q| 

 

AvR ivZ (23.07.2017) 1 Uv ch©šÍ †`‡ki Af¨šÍixY b`xe›`i mg~‡ni Rb¨ AvenvIqvi c~ev©fvm:  

iscyi, ivRkvnx, cvebv, e¸ov, gqgbwmsn, wm‡jU, Uv½vBj, XvKv, dwi`cyi, gv`vixcyi, h‡kvi, Kzwóqv, Lyjbv, ewikvj, cUzqvLvjx, 

†bvqvLvjx, Kzwgjøv, PÆMÖvg Ges K·evRvi AÂjmg~‡ni Dci w`‡q `wÿY/`wÿY-c~e© w`K †_‡K N›Uvq 45-60 wK.wg. †e‡M e„wó/eRªe„wómn 

A ’̄vqxfv‡e `gKv A_ev 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| 

 

fvix el©‡Yi mZK©evYx: mwµq ‡gŠmygx evqyi cÖfv‡e AvR (22-07-2017 wLªt) mKvj 08Uv †_‡K cieZ©x 24 N›Uvq Lyjbv, ewikvj I 

PÆMÖvg wefv‡Mi †Kv_vI †Kv_vI fvix †_‡K AwZ fvix el©Y n‡Z cv‡i| fvix ‡_‡K AwZ fvix e„wói Kvi‡Y PÆMÖvg wefv‡Mi cvnvox 

GjvKvi †Kv_vI †Kv_vI f‚wgaŸ‡mi m¤¢vebv i‡q‡Q| 

 

c~ev©fvmt ivRkvnx, Lyjbv, ewikvj I PÆMÖvg wefv‡Mi AwaKvsk RvqMvq Ges iscyi, XvKv, gqgbwmsn I wm‡jU wefv‡Mi A‡bK RvqMvq 

A ’̄vqxfv‡e `g&Kv nvIqvmn nvjKv †_‡K gvSvix ai‡bi e„wó A_ev eRªmn e„wó n‡Z cv‡i| ‡mB mv‡_ ‡`‡ki †Kv_vI †Kv_vI gvSvix 

ai‡bi fvix †_‡K AwZ fvix el©Y n‡Z cv‡i| ZvcgvÎvt mviv‡`‡k w`b Ges iv‡Zi ZvcgvÎv cÖvq AcwiewZ©Z _vK‡Z cv‡i| 

 

রদদয দফ যাচ্চ এফাং ফ যডনম্ন তাভাত্রা ডনম্নরু: 

ডফবাদগয নাভ ঢাকা ভয়ভনডাং িট্রগ্রাভ ডদরট যাজাী যাংপুয খুরনা ফডযার 

    দফ যাচ্চ তাভাত্রা ৩১.৫ ৩০.০ ৩২.৫ ৩৩.৭ ৩১.৭ ৩৩.২ ৩০.৭ ৩১.০ 

ফ যডনম্ন তাভাত্রা ২৫.০ ২৬.০ ২৪.২   ২৫.০ ২৫.৮ ২৬.২ ২৫.০ ২৫.০ 

       রদদয দফ যাচ্চ তাভাত্রা ডির শ্রীভঙ্গর ৩৩.৭
 ০ 

র. এফাং ফ যডনম্ন তাভাত্রা ডির যাাংগাভাটি ২৪.২
০
 র.। 

 

নদ-নদীয াডন হ্রা /বৃডিয  ফ যদল অফস্থাঃ (তথ্যসূত্রঃ ফন্যা পূফ যাবা ও তকীকযণ রকন্দ্র, ফাাউদফা)   

রভাট ম যদফক্ষণ দয়দন্টয াংখ্যা ৯০ টি াডন ডস্থডতীর যদয়দি ০৪ টি 

াডন বৃডি রদয়দি ১৬ টি তথ্য াওয়া মায়ডন  ০ টি 

াডন হ্রা রদয়দি ৭০ টি ডফদীভায উয ডদদয় প্রফাডত দে         ০২ টি 

 

এক নজদয নদ-নদীয ডযডস্থডতঃ  

 ব্রহ্মপুত্র-মমুনা, গঙ্গা-দ্মা ও সুযভা-কুডয়াযা নদ-নদীমূদয াডন ভতর হ্রা াদে।  

 দডক্ষণ-পূফ যাঞ্চরীয় াাড়ী এরাকায প্রধান নদীগুদরায অডধকাাংদয াডন ভতর হ্রা াদে।  

 ব্রহ্মপুত্র-মমুনা নদ-নদ     ডন সমতল হ্রা    ম  ৭২ ঘন্টা ম যন্ত অব্যাহত     ত   রয। 

 গঙ্গা নদ     ডন সমতল হ্রা    ম  ৪৮ ঘন্টা  ম যন্ত অব্যাত     ত   রয।  

 দ্মা নদ     ডন সমতল হ্রা    ম  ৭২ ঘন্টা ম যন্ত অব্যাহত   কদত   রয।  

 সুযাভা-কুডয়াযা নদীমূদয াডন ভতর আগাভী ২৪ ঘন্টা হ্রা রদত াদয।  

 

অদ্য ডনম্নফডণ যত ২ টি দয়দন্ট নদ-নদীয াডন ডফদীভায উয ডদদয় প্রফাডত দে। 

ক্রঃ 

নাং 

রস্টদনয নাভ নদীয নাভ গত ২৪ ঘন্টায়  

বৃডি(+)/হ্রা(-) (দ.ডভ.) 

ডফদীভায উয ডদদয় 

প্রফাডত দে (র.ডভ.) 

১    ল ,  স ল          -১৫ +৪ 

২      - স ল          ০ +২ 

 

 



 

 

গত ২৪ ঘন্টায় রদদয ডফডবন্ন স্থাদন উদেখদমাগ্য বৃডিাতঃ (গতকার কার ০৯ টা রথদক আজ কার ০৯ টা ম যন্ত) 

রিন/রজরায নাভ বৃডিাত )ডভডভ(  রিন/রজরায নাভ বৃডিাত )ডভডভ(  

রটকনাপ ১৭৬.২ ডদরট ৮১.০ 

কক্সফাজায ১০৫.০ খুরনা ৭০.০ 

সুনাভগঞ্জ ৮২.০ রাভা ২৯.০ 

 

ফন্যা ম্পডকযত তথ্যাডদ: (ক্ষয়ক্ষডত ও ত্রাণ াভগ্রী ফযাদেয ডফস্তাডযত ডফফযণ ডযডি ‘ক’ ও ‘খ’-রত রদখাদনা দরা)। 

 

১। ডদরট: রজরা প্রান সূদত্র জানা মায় রম, াম্প্রডতক অডতফল যণ ও াাড়ী ঢদর সৃি ফন্যায় রজরায  ৮ টি উদজরায় ৫৬ টি ইউডনয়ন ও 

১ রৌযবা ৪৭৭ টি গ্রাভ ফন্যায াডনদত প্লাডফত য়। ফন্যায় এ কর এরাকায ২১,০২০ টি ডযফাদযয ১,৪৩,৫৩০ জন ররাক ক্ষডতগ্রস্ত য়। এিাড়া 

৪,৮৬১ টি ঘযফাডড়, ৪,৩৩০ রক্টয জডভয পর ক্ষডতগ্রস্ত দয়দি। মৃত াঁমুযগী ও গফাডদশুয াংখ্যা ৭৪২১ টি। ফন্যায কাযদণ রজরায ৯৯ টি 

ডক্ষা প্রডতষ্ঠান ফন্ধ যাখা দয়দি। রজরায় রভাট  ১৩ টি আশ্রয়দকদন্দ্র ৬৮৯ জন ররাক অফস্থান কযদি। ফন্যায াডনদত ডুদফ ফারাগঞ্জ উদজরায় ২ 

জন ও দডক্ষণ সুযভা উদজরায় ১ জন রভাট ৩ জন ভাযা রগদি। দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় কর্তযক রদয়া ফযাে রথদক ক্ষডতগ্রস্তদদয 

ভাদে ডফতযদণয জন্য রজরা প্রান কর্তযক ৮৩৮.৫৫০ রভঃটন ডজআয িার, ১১,১২,৫০০ টাকা উদজরায় উ-ফযাে প্রদান কযা দয়দি। এিাড়া 

২,০০০ প্যাদকট শুকদনা খাফায ফন্যাতযদদয ভাদে ডফতযণ কযা দয়দি। সুযভা ও কুডয়াযা নদীয াডন হ্রা অব্যাত আদি।  

 

২। রভৌরবীফাজায :  রজরা  ত্রাণ ও পুনফ যান কভ যকতযা জানান রম, অডতবৃডি ও াড়ী ঢদর সৃি ফন্যায় রজরায ৭ টি উদজরায ভদে  ৫টি 

উদজরা ক্ষডতগ্রস্ত য় (কুরাউড়া ,ফড়দরখা, জুডয, যাজনগয ও দয)। ফন্যায় রজরায ২৫টি ইউডনয়ন, ১টি রৌযবা, ২৯৪ টি গ্রাভ, ৫৩,৩৪২ 

ডযফায, ২,৯৪,২৭০ জন ররাক, ৫২৫ টি ঘযফাডড় ম্পূণ য, ৬,৯০৮ টি ঘযফাডড় আাংডক, ৫,৬৪৩ রক্টয জডভয পর ক্ষডতগ্রস্ত দয়দি। ফন্যায 

কাযদণ ফতযভাদন ১২টি ডক্ষা প্রডতষ্ঠান ফন্ধ যদয়দি। ১৪ টি আশ্রয়দকদন্দ্র ১৭৫ টি ডযফাদযয ৮৭১ জন ররাক অফস্থান কযদি। ফন্যায কাযদণ রজরায 

ফড়দরখা উদজায় ৪ জন, যাজনগয উদজরায় ২ জন এফাং জুডয উদজরায় ৪ জন  রভাট ১০ জন ররাক ভাযা রগদি।  দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও 

ত্রাণ ভন্ত্রণারয় কর্তযক রদয়া ফযাে রথদক রজরা প্রান কর্তযক উদজরামূদয অনুকুদর ২৭৫ রভ.টন ডজ আয িাউর, ৬,৫০,০০০ ডজআয কযা ও  

৩০০০ প্যাদকট শুকদনা খাফায উ-ফযাে প্রদান কযা দয়দি। ফন্যা কফডরত এরাকায াডন কভদত থাকায় ফন্যা ডযডস্থডতয দ্রুত উন্নডত দে।  

 

৩। জাভারপুয: রজরা প্রান জানান রম, উজান রথদক রনদভ আা াাড়ী ঢদর নদ-নদীয াডন বৃডি রদয় রজরায ৭ টি উদজরায 

(দদওয়ানগঞ্জ, ইরাভপুয, ভাদাযগঞ্জ, ডযলাফাডড়, দয, ফকীগঞ্জ ও রভরান্দ)  ৪৮টি ইউডনয়ন, ৩ টি রৌযবায ৪৪৭ টি গ্রাভ ফন্যা কফডরত 

দয়দি। ফন্যায় ক্ষডতগ্রস্ত ডযফায াংখ্যা- ৪৫,০৫৫ টি, ক্ষডতগ্রস্ত ররাকাংখ্যা ২,২৮,৮৮০ জন, ঘযফাডড় ৩২৬ টি (ম্পূণ য- নদী বাাংগদন), ২,৪৯০টি 

(আাংডক), ক্ষডতগ্রস্ত পর ৭,০৭৩ রক্টয (আাংডক),  কাঁিাযাস্তা ২৭৩ ডক.ডভ. (আাংডক), াকা যাস্তা ৪৫ ডক.ডভ. (আাংডক), ব্রীজ কারবাট য ১টি, 

ফাঁধ ৮ ডক.ডভ. ডক্ষাপ্রডতষ্ঠান ২২৬ টি (আাংডক)। ফন্যায কাযদণ ফতযভাদন ২৫০ টি ডক্ষা প্রডতষ্ঠান ফন্ধ যদয়দি। আশ্রয় রকদন্দ্রয ররাকজন ডনজ 

ডনজ ফাডড়দত ডপদয রগদি। ফন্যায াডনদত ডুদফ, াদয কাভদড় ও ডফদুযৎ স্পৃি দয় রজরায় রভাট ১৪ জন ররাক ভায রগদি। দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও 

ত্রাণ ভন্ত্রণারয় কর্তযক রদয়া ফযাে রথদক রজরা প্রান কর্তযক উদজরামূদয অনুকুদর ৪৫০ রভঃটন ডজআয িার, ৭,৯০,০০০/- টাকা ও ৬,০০০ 

প্যাদকট শুকদনা খাফায উ-ফযাে কযা দয়দি। ফন্যায াডন রনদভ রগদি। ফন্যা ডযডস্থডতয উন্নডত দয়দি।  

 

৪। ফগুড়া : রজরা প্রান সূদত্র জানা মায় রম, অডতফল যণ ও উজান রথদক রনদভ আা াাড়ী ঢদর রজরায ৩ টি উদজরায (াডযয়াকাডন্দ, 

রানাতরা ও ধুনট) ১৪ টি ইউডনয়দনয ১৯১ টি গ্রাভ, ডযফায ১৭,২৪৫ টি, পর ৫,০৮৫ রক্টয, াকা যাস্তা ৫ ডক.ডভ. কাঁিা যাস্তা ৬০ ডক.ডভ., 

ডক্ষা প্রডতষ্ঠান ৮১ টি ক্ষডতগ্রস্ত য়। ফন্যায কাযদণ আশ্রয়ন প্রকদে ৩,০৬০ জন, ডফডবন্ন ফাঁদধ ৩,৫২৫ জন আশ্রয় গ্রণ কদযদি। দুদম যাগ ব্যফস্থানা 

ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় কর্তযক রদয়া ফযাে দত রজরা প্রান কর্তযক ক্ষডতগ্রস্ত উদজরামূদয অনুকুদর ২৮৫ রভ.টন ডজআয িাউর এফাং ৩,৫০,০০০/- 

টাকা এফাং ২,০০০ প্যাদকট শুকদনা খাফায উ -ফযাে কযা দয়দি। ফন্যা কফডরত এরাকায াডন রনদভ মাদে। ফন্যা ডযডস্থডত উন্নডতয ডদদক। 

 

৫। ডযাজগঞ্জ: রজরা ত্রাণ ও পুনফ যান কভ যকতযা কর্তযক রপ্রডযত দত্র জানা মায় রম, অডতবৃডি ও উজান রথদক আা াডনদত নদ-নদীয াডন 

বৃডি রদয় রজরায  ৫ টি উদজরা (দয, কাজীপুয, রফরকুডি, রিৌারী ও াাজাদপুয ) এয ডনচু এরাকা প্লাডফত দয়দি। পদর ৫ টি উদজরায 

৪৫ টি ইউডনয়দনয ২৪৭ টি গ্রাভ, ৫০,১২৫ টি ডযফায, ২,৩২,৮০০ জন ররাক, ঘযফাডড় ম্পূণ য- ২,১৩৯ টি, আাংডক- ২৮,১৭৭ টি, ক্ষডতগ্রস্ত 

পদরয ডযভান ১৩,৭৫৬ রক্টয, ডক্ষা প্রডতষ্ঠান ম্পূণ য ৯ টি, আাংডক ৩৭৬ টি, ফাঁধ আাংডক ৬ ডক.ডভ.ক্ষডতগ্রস্ত দয়দি এফাং ২৬ টি আশ্রয় 

রকদন্দ্র ৬৫০ জন ররাক অফস্থান কযদি। দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় কর্তযক রদয়া ফযাে দত রজরা প্রান কর্তযক ক্ষডতগ্রস্তদদয াাম যাদথ য 

৩৭৩ রভ. টন ডজ আয িাউর, ৯,০০,০০০/- টাকা ও ২০০০ প্যাদকট শুকদনা খাফায ডফতযণ কযা দয়দি। াডন দ্রুত কভদত থাকায় ডযডস্থডতয 

উন্নডত দে। 

 

৬। কুডড়গ্রাভ : অডতবৃডি ও উজান রথদক আা াডনদত নদ-নদীয াডন বৃডি রদয় রজরায ৯ টি উদজরায ৪২ টি ইউডনয়দনয  ৫৪৮ টি গ্রাভ 

ফন্যা কফডরত দয়ডির। ফন্যায় ৫২,৪২৩ টি ডযফায, ১,৯০,৩৫২ জন ররাক, ৫২,৪২৩ টি ঘযফাডড়, ৩,৬২০ রক্টয জডভয পর, ডক্ষা প্রডতষ্ঠান 

১৯৮ টি, ব্রীজ কারবাট য ১৭ টি (আাংডক), ফাঁধ ১.৫ ডক.ডভ. ক্ষডতগ্রস্ত য়। ০৯ টি আশ্রয় রকদন্দ্র ৩৩০ ডযফাদযয ১,৬৫০ জন ররাক আশ্রয় গ্রণ 

কদযদি। ফন্যায াডনদত ডুদফ রজরায রভাট ৫ জদনয মৃত্যয দয়দি। দূদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় কর্তযক রদয়া ফযাে দত রজরা প্রান 

কর্তযক ক্ষডতগ্রস্তদদয াাম যাদথ য ৬৫০ রভ.টন িার এফাং ১৬,৫০,০০০ টাকা এফাং ৬,০০০ প্যাদকট শুকদনা খাফায ক্ষডতগ্রস্ত উদজরামূদয অনুকুদর 

ফযাে প্রদান কযা দয়দি। ফতযদভাদন রজরায কর নদ-নদীয াডন ডফদীভায ডনি ডদদয় প্রফাডত দে। ফন্যা ডযডস্থডতয উন্নডত দে।  

 



 

 

*** িট্রগ্রাদভ াাড় ধঃ অডতবৃডি ও াাডড় ঢদরয কাযদণ ীতাকুন্ড উদজরায় াাড় ধদ গত ২০/৭/২০১৭ডরঃ যাদত একই ডযফাদযয ২ 

ডশু ৫ জদনয মৃত্যয দয়দি। দূদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় কর্তযক রদয়া ফযাে দত রজরা প্রান প্রদতযক মৃত ব্যডিয ডযফাযদক 

২,০০০/- টাকা কদয াায্য প্রদান কযা দয়দি। 

 

** এিাড়াও অডতবৃডি ও উজান রথদক আা াডনদত নদ-নদীয াডন বৃডি রদয় গাইফান্ধা, রারভডনযাট, যাংপুয, নীরপাভাযী রজরায ডকছু  

এরাকা ফন্যা কফডরত দয়ডির। নদ-নদীয াডন কদভ মাওয়ায় এফাং ফন্যা কফডরত এরাকায াডন রনদভ মাওয়ায় এ কর রজরায াডফ যক 

ফন্যা ডযডস্থডতয উন্নডত দয়দি। 

 

 

                   ত ২২.৭.২০১৭ 

              (ডজ এভ আব্দুর কাদদয)   

উ-ডিফ (এনডিআযডড) 

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। অডতডযি ডিফ (প্রান/ ত্রাণ/দুব্য/ডডড ও এনডিআযডড/উন্নয়ন/ত্রাণ প্রান), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

০৮। ভা-ডযিারক (অডতডযি 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, রতজগাঁও, ঢাকা। 

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

১২। মৄগ্ম 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/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।  

 

দুদম যাগ ডযডস্থডত ভডনটডযাং কযায জন্য দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য NDRCC (জাতীয় দুদম যাগ াড়াদান ভন্বয় রকন্দ্র) ২৪ ঘন্টা (৭x২৪) রখারা    । 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 ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪৯১১৬, ৯৫৪০৪৫৪; পযাক্স নম্বযঃ ৯৫৪০৫৬৭,  ৯৫৭৫০০০। Email: ndrcc@modmr.gov.bd/ 

ndrcc.dmrd@gmail.com, ট রাইনঃ ০১৯৩৭-১৬৩৫৮২, ০১৭১১-১৬১৯২৬, ০১৫৩৬-২৩৯২৬০, রভাফাইর  নম্বযঃ  অডতডযি ডিফ (এনডিআযড) 

০১৭৩৭-২৫০৮৮৮, www.modmr.gov.bd                                                                                                                                                                                                                                                           
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উ-সরিফ(এনরিঅিরসরস)

মপানঃ ৯৫৪৫১১৫   

মভাট

ব্যফহৃত 

অশ্রয় 

মকলেি 

সংখ্যা

অরশ্রত 

মোক 

সংখ্যা

ক্ষরতঃ ফাঁধ 

রকরভঃ

জুোআ, ২০১৭ ভালস রতবৃরষ্ট ও াহাড়ী ঢলে সৃষ্ট ফন্যায় ক্ষয়ক্ষরত রফফিণ

(‡Rjv cÖkvm‡Ki wbKU nB‡Z cÖvß Z‡_¨i wfwË‡Z)

    তারিখঃ ২২.০৭.২০১৭ খ্ীঃ 

ক্ষরতগ্রস্ত মোকসংখ্যাক্ষরতগ্রস্ত মজো ক্ষরত 

ব্রীজ/ 

কাে  

বাট ট

ক্ষরতগ্রস্ত 

প্ররতষ্ঠান  

(রিক্ষা/ ধভীয়)

ক্ষরতগ্রস্ত 

িাস্তা 

(রকঃরভঃ)

ক্ষরতঃ 

ম ি 

সবা

ক্ষরতগ্রস্ত রিফাি 

সংখ্যা

ক্ষরতঃ 

গ্রাভ

মৃত 

মোক 

সংখ্যা

ক্রঃ

নং

ক্ষরত

উ- 

মজো

মৃত 

হাঁস-

মুিগী

ক্ষরতঃ

আউরনয়ন

ক্ষরতগ্রস্ত ঘিফাড়ীি 

সংখ্যা

ক্ষরতগ্রস্ত পসরে 

জরভ (মহক্টলি)



রিরিষ্ট 'খ'

তারিখঃ ২২.৭.২০১৭ রখ্ঃ

১ রসলেট
১০০ ৮০০ ৯০০ ৬৭৫ ২২৫ ২০০০০০ ১০০০০০০ ১২০০০০০ ৮৩৫০০০ ৩৬৫০০০ ২০০০ ২০০০

২ মভ ঃফাজাি
৭৫ ৫০০ ৫৭৫ ২৭৫ ৩০০ ১৫০০০০ ১০০০০০০ ১১৫০০০০ ৬৫০০০০ ৫০০০০০ ৩০০০ ৩০০০

৩ জাভােপুি
৭৫ ৪৫০ ৬২৫ ৪৫০ ১৭৫ ১৫০০০০ ১৩০০০০০ ১৪৫০০০০ ৭৯০০০০ ৬৬০০০০ ৬০০০ ৬০০০

৪ ফগুড়া
১০০ ৪৫০ ৫৫০ ২৮৫ ২৬৫ ২০০০০০ ১০০০০০০ ১২০০০০০ ৪০০০০০ ৮০০০০০ ৪০০০ ২০০০

৫ গাআফান্ধা
৭৫ ৭৫০ ৮২৫ ৩৯০ ৪৩৫ ১৫০০০০ ২৬৫০০০০ ২৮০০০০০ ২০১৯০০০ ৭৮১০০০ ৬০০০ ৬০০০

৬ রসিাজগঞ্জ
১০০ ৫৫০ ৬৫০ ৩৭৩ ২৭৭ ২০০০০০ ২০০০০০০ ২২০০০০০ ৯০০০০০ ১৩০০০০০ ৪০০০ ৪০০০

৭ কুরড়গ্রাভ
১০০ ৮৫০ ৯৫০ ৬৫০ ৩০০ ২০০০০০ ২১০০০০০ ২৩০০০০০ ১৬৫০০০০ ৬৫০০০০ ৬০০০ ৬০০০

৮ োেভারনিহা

ট

৭৫ ৩৫০ ৪২৫ ২২৩ ২০২ ১৫০০০০ ১৮০০০০০ ২৩০০০০০ ১৪০০০০০ ৯০০০০০ ৫০০০

৯ িংপুি
১০০ ৬০ ৪০ ২০০০০০ ২০০০০০

১০ নীেপাভািী
৭৫ ৩০০ ৩৭৫ ১৮০ ১৯৫ ১৫০০০০ ১৩০০০০০ ১৪৫০০০০ ৬০০০০০ ৮৫০০০০ ৪০০০

মভাট ৭৭৫ ৫০০০ ৫৯৭৫ ৩৫৬১ ২৪১৪ ১৫৫০০০০ ১৪১৫০০০০ ১৬২৫০০০০ ৯২৪৪০০০ ৭০০৬০০০ ৪০০০০ ২৯০০০

(রজ,এভ অব্দুে কালদি)

উ-সরিফ(এনরিঅিরসরস)

মপানঃ ৯৫৪৫১১৫   

ফিাদ্দ রফতিণফতটভালন 

ভজুদ

মথাক ফিাদ্দ  ভন্ত্রণােয় 

মথলক ফিাদ্দ

মভাট ফিাদ্দ রফতিণ ফতটভালন 

ভজুদ

জুোআ, ২০১৭ ভালস রতবৃরষ্ট ও াহাড়ী ঢলে সৃষ্ট ফন্যায় ক্ষরতগ্রস্ত মজোয় ফিাদ্দকৃত ত্রাণ সাভগ্রীি রফফিণ

ক্রঃ নং মজোি নাভ
রজঅি িাে (মভঃটন) রজঅি কযাি 

শুকলনা খাফাি (প্যালকট)

মথাক ফিাদ্দ ভন্ত্রণােয় 

মথলক ফিাদ্দ

মভাট ফিাদ্দ  রফতিণ


