
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদে যকায 

দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় 

ন্যানার ডিজাষ্টায রযন্স রকা-অযডিদনন রন্টায (NDRCC) 

ফাাংরাদে ডিফারয়, ঢাকা। 

 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৬-১৬২                                         তাডযখঃ ৩০/০৫/২০১৬ 

ভয়ঃ যাত ৯.০০ টা   

ডফলয়ঃ ফজ্রাত ডনত ব্যডিয প্রডতদফেন।  

 

 

১।  গাজীপুযঃ রজরা ত্রাণ ও পুনফ যান কভ যকতযা জানান, গত ২৯/০৫/২০১৬ তাডযখ কারীগঞ্জ উদজরায় জাভারপুয ইউডনয়দনয কাা গ্রাদভ ভাদেয খাভাদয ফা 

অফস্থায় একই  ডযফাদযয ৩ জন ফজ্রাদত ভাযা মায়।ডফস্তাডযত দয জানাদফ। 

 

২। টাাংগাইরঃ রজরা ত্রাণ ও পুনফ যান কভ যকতযা জানান, গত ২৯/০৫/২০১৬ তাডযখ কারীাডত উদজরায় আডজযনা(৩০),স্বাভী াীনুয যাস্তায় িরািদরয ভয় এফাং 

আদনায়ায রাদন(১২) ডতা ওয়াদজে আরী ভাদে রখরায ভয়  ফজ্রাদত ভাযা মায়। 

 

৩। ভয়ভনডাংঃ রজরা ত্রাণ ও পুনফ যান কভ যকতযা জানান, ৩০/০৫/২০১৬ তাডযখ ভাযপত আরী (৫০)ডতা- ইউসুপ আরী,গ্রাভ টাাংগাডিয়াকান্দা, ইউডনয়ন –

বাাংনাভাযী, উদজরা রগৌযীপুয ভাদে কাজ কযায ভয় ভাযা মায়। 

 

৪। রনত্রদকানাঃ রজরা ত্রাণ ও পুনফ যান কভ যকতযা জানান, রজরায় ফজ্রাদত ডনত ওয়ায রকান াংফাে াওয়া মায় ডন। 

 

৫। সুনাভগঞ্জঃ রজরা ত্রাণ ও পুনফ যান কভ যকতযা জানান,৩০/০৫/২০১৬ তাডযদখ রনৌকাডুডফয ডফলয়টি  রখোঁজ ডনদয় দয জানাদনা দফ। 

 

৬। ডিনাইেঃ রজরা প্রাক জানান, ৩০/০৫/২০১৬ তাডযখ ফজ্রাদত ভদপুয উদজরায় ২ জদনয ভত্যু দয়দে। ডফস্তাডযত দফ জানাদনা দফ। 

 

 

ডফঃদ্রঃ দুদম যাগ ডযডস্থডত ভডনটডযাং কযায জন্য দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য NDRCC (জাতীয় দুদম যাগ ািাোন ভন্বয় রকন্দ্র) ২৪ ঘন্টা 

(৭x২৪) রখারা যদয়দে। দুদম যাগ াংক্রান্ত রম রকান তথ্য আোন-প্রোদনয জন্য NDRCC’য ডনম্নফডণ যত রটডরদপান/ পুাক্স/email নম্বদয রমাগাদমাগ 

কযায জন্য অনুদযাধ কযা মাদছঃ  
 

 রটডরদপান নম্বযঃ ৯৫৪০৪৫৪, ৯৫৪৯১১৬, ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪৬৬৬৩;  পুাক্স নম্বযঃ  ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৪৯১৪৮, ৯৫৭৫০০০ 

 EMAIL: ndrcc.dmrd@gmail.com
 

(দভাঃআডভনুর ইরাভ) 

উডিফ  

(এনডিআযডড) 

রপানঃ ৯৫৪৬৬৬৩  

 

                                                                                                                       

েয় অফগডত ও প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্যঃ 

০১। ভডন্ত্রডযলে ডিফ, ভডন্ত্রডযলে ডফবাগ, ফাাংরাদে ডিফারয়, ঢাকা।    

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

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

০৪। ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

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

০৬। ভা-ডযিারক-১, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগোঁও, 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 অডধেপ্তয, 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, রতজগোঁও, ঢাকা।  

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

১৪। প্রধান তথ্য কভ যকতযা, ডআইডি, ফাাংরাদে ডিফারয়, ঢাকা। উডয উি তথ্য ইদরদরাডনক ও ডপ্রন্ট ডভডিয়াদত প্রিাদযয জন্য। 

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