
 

 

 গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় 

ন্যানার ডিজাষ্টায রযন্স রকা-অযডিদনন রন্টায (NDRCC) 

ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 
 

 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৬-১৬৬                                            তাডযখঃ ০১/০৬/২০১৬ 

                                                                      ভয়ঃ ডফদকর ৩.০০ টা    

ডফলয়ঃ দুদম যাগ াংক্রান্ত  ০১.০৬.২০১৬ তাডযদখয দদডনক  প্রডতদফদন। 
 

১ মুদ্র  তকযতাঃ মুদ্র ফন্দযমূদয জন্য রকান তকযতা াংদকত রনই।     

২ আফাওয়ায  

 

৩  

 

 গত ২৪ ঘন্টায় ডফবাগওয়াযী রদদয দফ যাচ্চ এফাং ফ যডনম্ন তাভাত্রা ডনম্নরূঃ 

ডফবাদগয নাভ ঢাকা িট্রগ্রাভ ডদরট যাজাী যাংপুয খুরনা ফডযার 

দফ যাচ্চ তাভাত্রা ৩৪.৭ ৩৫.০ ৩৩.৫ ৩৬.৪ ৩৩.৮ ৩৬.৮ ৩৫.০ 

ফ যডনম্ন তাভাত্রা ২২.৫ ২৩.৫ ২২.৯ ২২.৮ ২১.৫ ২২.৫ ২৪.৫ 

 

* রদদয দফ যাচ্চ তাভাত্রা ডির মদায ৩৬.৮ ডিগ্রী র. এফাং ফ যডনম্ন তাভাত্রা ডির নীরপাভাযীয ডিভরা ২১.৫ ডিগ্রী র.।  
 

০৪) নদাডন হ্রা /বৃডিয  নদীয-ফ যদল অফস্থাঃ (ফাাাদফা,তেকত্রঃফন্যা তফ যাবা ও তকাকযণ রকত) 

রভাট ম যদফক্ষণ দয়দন্টয াংখ্যা ৮৫ টি াডন ডস্থডতীর যদয়দি  ০৬ টি 

াডন বৃডি রদয়দি ৩০ টি তে াওয়া মায়ডন ০৯ টি 

াডন হ্রা রদয়দি ৪০ টি ডফদীভায াদয ডদদয় প্রফাডত দে  ০১ টি 





০৫)  ডনম্নফডণ যত ০১ টি দয়দন্ট নদীয াডন ডফদীভায ায ডদদয় প্রফাডত দেঃ 

ক্র  রজরায নাভ নদীয নাভ রষ্টদনয নাভ াডন বৃডি (+) হ্রা (-)(cm) ডফদীভায াদয আদি ( cm) 

০১ ডদরট কুডয়াযা রযপুয -৩ + ১০ 

  

 গত ২৪ ঘন্টায় রদদয ডফডবন্ন স্থাদন াদেখদমাগ্য বৃডষ্টাতঃ (গতকার কার ৯ টা রথদক আজ কার ৯টা ম যন্ত) 
 

রেন/দজরায 

নাভ 

বৃডষ্টয ডযভাণ 

)ডভডভ(  

রেন/দজরায নাভ বৃডষ্টয ডযভাণ 

)ডভডভ(  

রেন/দজরায 

নাভ 

বৃডষ্টয ডযভাণ )ডভডভ(  

ডযাজগঞ্জ ৭৮.০ দবযফ ফাজায ৬৮.০ টুয়াখারী ৬৭.০ 

রনায়াখারী ৫৪.৩ জাভারপুয ৪৪.০ কুডভো ৪৩.০ 
 

০৬। ফজ্রাতঃ  

 ফডযারঃ গতকার ৩১.০৫.২০১৬ তাডযখ কার ১০.০০ টায ভয় রজরায দয াদজরায় ফজ্রাদত রভাঃ ইস্কান্দয াওরাদায, ডতা-মৃত 

াান আরী াওরাদায, গ্রাভ-চুযাভন, ফয়-৪৫ ফিয এফাং তাওডদ ডকদায, ডতা-মৃত ভডনয ডকদায, াত্তয দগযডদ, ফয়-১২ ফিয 

নাদভয দুই ব্যডিয মৃত্যু য়। রজরা প্রাক জানান, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় দত প্রাপ্ত ফযাদ্দ রথদক মৃত ব্যডিদদয দাপন-কাপন 

ফাফদ তাদদয ডযফায প্রডত ২০,০০০/- টাকা কদয রভাট ৪০,০০০/- টাকা ডজআয কুা প্রদান কযায প্রডক্রয়া িরদি।  

 

দুদম যাগ ডযডস্থডত ভডনটডযাং কযায জন্য দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য NDRCC (জাতীয় দুদম যাগ াড়াদান ভন্বয় রকত) 

২৪ ঘন্টা (৭x২৪) রখারা যদয়দি। দুদম যাগ াংক্রান্ত রম রকান তে আদান-প্রদাদনয জন্য NDRCC’য ডনম্নফডণ যত রটডরদপান/ পুাক্স 

email নম্বদয রমাগাদমাগ কযায জন্য অনুদযাধ কযা মাদেঃ 

রটডরদপান নম্বযঃ ৯৫৪০৪৫৪, ৯৫৪৯১১৬, ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪৬৬৬৩;  রভাফাইর নম্বযঃ ০১৭১১-৪৪৭২৭৬ এফাং ০১৯৩৭-১৬৩৫৮২ 

পুাক্স নম্বযঃ  ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৪৯১৪৮, ৯৫৭৫০০০           Email: ndrcc.dmrd@gmail.com 

 

 

 

                                                                                                                                                      / 

         রভাঃ আডভনুর ইরাভ 

            াডিফ (এনডিআযডড) 

           রপানঃ ৯৫৪৬৬৬৩ 

mailto:ndrcc.dmrd@gmail.com


 

 

 

 

দয় অফগডত ও প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্যঃ 

 

০১। ভডন্ত্রডযলদ ডিফ, ভডন্ত্রডযলদ ডফবাগ, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা।    

০২। মূখ্য ডিফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা।  

০৩। ডিফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

০৪। ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

০৫। ডপ্রডন্সার ষ্টাপ অডপায, স্ত্র ফাডনী ডফবাগ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা।  

০৬। ভা-ডযিারক-১, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা।  

০৭। অডতডযি ডিফ (প্রান), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

০৮। অডতডযি ডিফ (দুঃব্যঃ), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

০৯। ভা-ডযিারক (অডতডযি ডিফ),দুদম যাগ ব্যফস্থানা অডধদপ্তয, ভাখারী,ঢাকা। 

১০। অডতডযি ডিফ (ত্রাণ)/(দুব্যক), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

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

১২। ডযিারক-১, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা।  

১৩। ডদেভ এনাডরষ্ট, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। প্রডতদফদনটি ওদয়ফ াইদট প্রদ যদনয জন্য অনুদযাধ কযা র। 

১৪। প্রধান তে কভ যকতযা, ডআইডি, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। াডয াি তে ইদরদরাডনক ও ডপ্রন্ট ডভডিয়াদত প্রিাদযয জন্য। 

১৫। ডডনয়য তে কভ যকতযা, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়।  


