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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায  

দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় 

ন্যানার ডডজাস্টায রযন্স রকা-অডড যদনন রন্টায (NDRCC) 

ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

web: www.modmr.gov.bd 

 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৮-৬১৬                                                            তাডযখঃ  ২২/০৬/২০১৮ডরঃ   

                                                                                                       ভয়ঃ দুপুয ৫.০০ ডভডনট।        

ডফলয়ঃ দুদম যাগ াংক্রান্ত দদডনক প্রডতদফদন। 

অডতবৃডি/াাডি ঢদর ক্ষয়ক্ষডতয তথ্যাডদ:  

রভৌরবীফাজায:  

রজরা ত্রাণ ও পুনফ যান কভ যকতযা, রভৌরবীফাজায জানান রম, াম্প্রডতক অডতবৃডি ও উজান রথদক রনদভ আা াািী ঢদর সৃি ফন্যায় ব্যাক 

ক্ষয়ক্ষডত দয়দে। অডতবৃডি ও াািী ঢদর রজরায কর নদ-নদীয াডন বৃডি রদয় ২৬টি স্থাদন (কুরাউিা উদজরায়- ৯টি, দদয- ৬টি, 

যাজনগদয- ৪টি, কভরগদে- ৭টি) ফাঁধ রবাংদগ রজরায ৫টি উদজরায ডনম্নাঞ্চর প্লাডফত দয়দে। রজরায শ্রীভাংগর উদজরায ৫টি 

ইউডনয়দনয ২,০৯০ টি ডযফাদযয ৯,৪৩৮ জন ররাক, কুরাউিা উদজরায ৭টি ইউডনয়দনয ৯৪টি গ্রাভ ফন্যায াডনদত প্লাডফত দয় ৪০ 

ডকঃডভঃ কাঁিাাকা যাস্তা, ৫৬০ টি কাঁিা ঘযফাডি, ১৪৬০ রঃ জডভয আউ ধান ৬,৩২২ টি ডযফাদযয ৩৩,৬০৮ জন, কভরগে 

উদজরায ৯টি ইউডনয়ন ও ১টি রৌযবায ২৭,৯২০টি ডযফাদযয ১,৩৭,৪৯৬ জন, ৮০০ রঃ জডভয আউ ধান , যাজনগয উদজরায ৬টি 

ইউডনয়দনয ৭,১৮০ ডযফাদযয ২৯,৭৫৮ জন ৯০৫ রঃ জডভয আউ ধান এফাং দয উদজরায ৮টি ইউডনয়ন ও ১ টি রৌযবায 

১০,৫০৮টি ডযফাদযয ৫১,৩৫৩ জন ররাকও ১৯৫ রঃ জডভয আউ ধান  ক্ষডতগ্রস্ত দয়দে। রজরায় ৫টি উদজরায ফ যদভাট ৩৫টি 

ইউডনয়ন ও ২টি রৌযবায ৫৪,০২০ টি ডযফাদযয ২,৬১,৬৫৩ জন ররাক, ৯৪ টি গ্রাভ, ৪০ ডকঃডভঃ কাঁিাাকা যাস্তা, ৫৬০ টি কাঁিা 

ঘযফাডি ও ৩,৩৬০ রঃ জডভয আউ ধান ক্ষডতগ্রস্ত দয়দে।  

 

রভৌরবীফাজায রজরায াডফ যক ফন্যা ডযডস্থডতঃ  

কুরাউিা- াডফ যক ফন্যা ডযডস্থডতয উন্নডত দে। াডনদত ডনভডিত রকান যাস্তা রনই। যাজনগয উদজরায ভনসুযনগয ইউডনয়দনয 

কদভাটা নাভক স্থাদন ঢাকা-ডদরট ভািদকয ক্ষডতগ্রস্ত অাং রভযাভত কদয মান িরািদরয উমৄক্ত কযা দয়দে এফাং রজরা দদযয 

াদথ যাজনগয কুরাউিা উদজরায রমাগাদমাগ পুনঃস্থান কযা দয়দে। রবাংদগ মাওয়া িদকয রভযাভত কাজ িরভান যদয়দে। যাজনগয 

উদজরায কারাইগুর এরকায ফন্যা ডনয়ন্ত্রণ ফাদেঁয রবাংদগ মাওয়া অাংদ াডন উন্নয়ন রফাদড যয ৫,০০০ ডজও রটক্সব্যাগ স্থান প্রডক্রয়া শুরু 

দয়দে। রজরায় রভাট ১,১৭১ টি নরকূদয ক্ষডতগ্রস্ত দয়দে। এয ভদে ১৯৭টি নরকূ রভযাভত এফাং ২৫৬টি নরকূ জীফাণুমুক্ত কযা 

দয়দে। ানীয় জর ডনডিত কযায জন্য ২০,৯৫০টি াডন ডফশুিকযণ রটফদরট ডফতযণ কযা দয়দে। রজরায় রকান ডায়ডযয়া ফা াডন ফাডত 

রযাদগয প্রদুবযাফ য় নাই।  

রভৌরবীফাজায দয- াডফ যক ফন্যা ডযডস্থডতয উন্নডত দে। রভৌরবীফাজায-রযপুয যাস্তা ও রভৌরবীফাজায দযয যাস্তা রথদক ফন্যায াডন 

দ্রুত রনদভ রগদে এফাং মান িরাির স্বাবাডফক যদয়দে। 

 

যাজনগয- ভনু নদীয াডন কদভ মাওয়ায় ফন্যা ডযডস্থডতয উন্নডত দে তদফ কারাইপুর দয়দন্ট ফন্যা ডনয়ন্ত্রন ফাঁধ রবাংদগ মাওয়ায় উত্তযবাগ 

ইউডনয়দন ফন্যায াডন প্রদফ কযদে। ফাঁধ রভযাভদতয কাম যক্রভ িরভান আদে। 

 

কভরগে- াডফ যক ফন্যা ডযডস্থডতয উন্নডত দে। 

 

অডতবৃডি ও াািী ঢদর ১২/৬/২০১৮ডরঃ তাডযখ দত এ ম যন্ত ৮ জন ররাক ভাযা রগদে। ক্ষডতগ্রস্ত ৫ টি উদজরায় রভাট ২১ টি আশ্রয়দকন্দ্র 

রখারা যদয়দে। আশ্রয় রকদন্দ্র ১৭৪০ জন ররাক অফস্থান কযদে।  

 

ফন্যা দূগ যত এরাকায় জনাধাযণদক জরুডয ডিডকৎা প্রদাদনয জন্য ৭৪টি রভডডকযার টিভ গঠন কদয ডিডকৎা রফা প্রদান অব্যাত আদে। 

রভৌরবীফাজায রৌযবা কর্তযক য যক্ষা ফাঁদধয ঝুডিঁপূণ য অাংদ ১৫,০০০ টি ফাডরয ফস্তা স্থান কযা দয়দে মা এখনও ম যন্ত কাম যকয 

আদে। াডন উন্নয়ন রফাড য কর্তযক ১৭,৭০০টি ডজও রটক্সব্যাগ স্থাদনয কাজ িরভান যদয়দে। নদীয ডন কভদত থাকায় ক্ষডতগ্রস্ত ফােঁ ডদদয় 

নতুন কদয আাতত াডন প্রদফ কযদে না। 

 

দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় দত ডজআয কযা ১৯,৭৭,০০০/ এফাং ডজআয িার ১,৪১১ রভ.টন ফযাদ্দ প্রদান কযা দয়দে। উক্ত ফযাদ্দ 

দত রজরা প্রান কর্তযক ক্ষডতগ্রস্তদদয ভদে ১,১৭৭ রভঃটন ডজআয িার ও ১৩,৪০,০০০/- ডজআয কযা, শুকদনা খাফায ৫০০০ প্যাদকট 

ডফতযণ কযা দয়দে। রজরায় ফতযভাদন ভজুদ আদে ৬,৩৭,০০০/- ডজআয টাকা এফাং ৭৫৮ রভঃটন ডজআয িার। 
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ডদরটঃ  

রজরা ত্রাণ ও পুনফ যান কভ যকতযা, ডদরট জানান রম, গত ১২/৬/২০১৮ডরঃ তাডযখ দত অডতবৃডি ও াািী ঢদর সৃি ফন্যায় এ রজরায ১৩টি 

উদজরায ভদে কানাইঘাট, রগায়াইনঘাট, দজন্তা, জডকগে, ডফয়ানীফাজায ৯টি উদজরায ডনম্নাঞ্চর ফন্যায াডনদত প্লাডফত য়। সুযভা ও 

কুডয়াযা নদীয াডন ডফদীভায ডকছু উয ডদদয় প্রফাডত দে। রজরায ৫১ টি ইউডনয়দনয ১,০৫,১০০ টি ডযফায ক্ষডতগ্রস্ত দয়দে। 

প্লাডফত এরাকায াডন ধীদয ধীদয নাভদত শুরু কদযদে। আশ্রয়দকদন্দ্র ফতযভাদন রকান ররাক নাই। ক্ষডতগ্রস্ত ডযফাদযয ভদে এ মাফৎ ২৬৫ 

রভঃটন ডজআয িার এফাং ৩,৮০,০০০/- টাকা  ৩০ ফাডির রঢউটিন ও রঢউটিদনয াদথ ৯০,০০০/- টাকা ডফতযণ কযা দয়দে। রগায়াইনঘাট 

ও দজন্তা উদজরায ফন্যায াডন রনদভ রগদে। জডকগে, ডফয়ানীফাজায, রগারাগে, ফারাগে, রপঞ্চুগে ও ওভানীনগয উদজরায ফন্যায 

াডন নাভদত শুরু কদযদে। ফন্যা ডযডস্থডতয াডফ যক উন্নডত দে। ফন্যায াডনদত ডুদফ এ ম যন্ত ২ জদনয মৃতুয দয়দে। 

 

**  াাি ধ/াািী ঢদরয কাযদণ এ ম যন্ত রভাট মৃদতয াংখ্যা ২৭ জন। 

 

** দুদম যাগ ডযডস্থডত রভাকাদফরায় দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় কর্তযক গৃীত কাম যক্রভঃ 

 

অডতবৃডি, াািী ঢর ডফডবন্ন প্রাকৃডতক দুদম যাদগ ক্ষডতগ্রস্ত ডযফাদযয ভদে ডফতযদণয রদক্ষ দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় 

কর্তযক ১৪/৬/২০১৮ডরঃ তাডযদখ ২৯টি রজরায অনুকুদর ০১ (এক) রকাটি ০৪ (িায) রক্ষ ডজ,আয টাকা এফাং ১৩টি রজরায 

অনুকুদর ২৭০০ রভঃটন ডজআয িার ফযাদ্দ প্রদান কযা দয়দে এফাং গত ১৭/৬/২০১৮ডরঃ তাডযদখ রভৌরবীফাজায রজরায অনুকুদর 

১০ রক্ষ টাকা এফাং ৫০০ রভঃটন িার এফাং ৫,০০০ প্যাদকট শুকনা খাফায এফাং ২১/০৬/২০১৮ তাডযদখ ডজ.আয কযা 

১০,০০,০০০/ , ১,০০০ ফাডির রঢউটিন এফাং রঢউটিদনয াদথ গৃডনভ যাণ ফাফদ নগদ ৩০,০০,০০০/- টাকা ফযাদ্দ কযা দয়দে। 

 

me©‡kl AvenvIqv cwiw¯’wZ  

মূদ্রফন্দযমূদয জন্য রকান তকয াংদকত নাই।  

 

AvR (22 Ryb 2018 wLªóvã) ivZ 01Uv ch©ন্ত †`‡ki Af¨ন্তixY b`x e›`img~‡ni Rb¨ AvenvIqvi c~e©vfvmt iscyi, ivRkvnx, cvebv, 

e¸ov, Uv½vBj, gqgbwmsn, XvKv, dwi`cyi, h‡kvi, Kzwóqv, Lyjbv, ewikvj, cUzqvLvjx, †bvqvLvjx, Kzwgল্লা, PÆMÖvg, K·evRvi Ges 

wm‡jU AÂjmg~‡ni Dci w`‡q দডক্ষণ/দডক্ষণ-c~e© w`K †_‡K NÈvq 45-60 wK:wg †e‡M A¯’vqxfv‡e `gKv/S‡ov nvIqv e‡q †h‡Z 

cv‡i| †mB mv‡_ e„wó/eRªmn e„wó n‡Z cv‡i| Gme GjvKvi b`x e›`img~n‡K 1 b¤̂i  mZK© ms‡KZ †`Lv‡Z ejv n‡q‡Q| 

21 Ryb 2018 wLªóvã mÜ¨v 06Uv ch©ন্ত †`‡ki Af¨ন্তixY b`x e›`img~‡ni Rb¨ AvenvIqvi c~e©vfvmt  

ivRkvnx, cvebv, Uv½vBj, gqgbwmsn, XvKv, dwi`cyi, h‡kvi, Kzwóqv, Lyjbv, ewikvj, cUzqvLvjx, †bvqvLvjx, Kzwgল্লা, PÆMÖvg, 

K·evRvi Ges wm‡jU AÂjmg~‡ni Dci w`‡q cwðg/DËi-cwðg w`K †_‡K NÈvq 45-60 wK:wg †e‡M A¯’vqxfv‡e `gKv/S‡ov 

nvIqv e‡q †h‡Z cv‡i| †mB mv‡_ e„wó/eRªmn e„wó n‡Z cv‡i| Gme GjvKvi b`x e›`img~n‡K 1 b¤̂i (cybt) 1 b¤̂i mZK© ms‡KZ 

†`Lv‡Z ejv n‡q‡Q| 

 

AvR mKvj 09 Uv †_‡K cieZx© 24 N›Uvi AvenvIqvi c~ev©fvmt  

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

wefv‡Mi ỳÕGK RvqMvq A ’̄vqx `g&Kv nvIqv I weRjx PgKv‡bvmn nvjKv †_‡K gvSvix ai‡bi e„wó A_ev eRªmn e„wó n‡Z cv‡i| †mBmv‡_ 

†`‡ki †Kv_vI †Kv_vI gvSvix ai‡bi fvix †_‡K fvix el©Y n‡Z cv‡i|  

ZvcgvÎvt mviv‡`‡k w`b I iv‡Zi ZvcgvÎv cÖvq AcwiewZ©Z _vK‡Z cv‡i| 

cieZx© 72 N›Uvi AvenvIqvi Ae¯’v (3 w`b) t e„wó/eRªe„wói cÖebZv e„w× †c‡Z cv‡i| 

 

গতকাদরয  দফ যাচ্চ ও আজদকয ফ যডনম্ন  তাভাত্রা (ডডগ্রী ররডয়া):  

wefv‡Mi bvg ঢাকা ভয়ভনডাং িট্রগ্রাভ ডদরট যাজাী যাংপুয খুরনা ফডযার 

দফ যাচ্চ তাভাত্রা ৩৬.৪ ৩৫.২ ৩৪.২ ৩৫.৪ ৩৬.৮ ৩৬.৩ ৩৫.৮ ৩৪.৪ 

ফ যডনম্ন তাভাত্রা ২৬.৪ ২৭.৫ ২৫.৫ ২৫.৯ ২৭.৪ ২৪.২ ২৬.৭ ২৬.১ 

রদদয দফ যাচ্চ ও ফ যডনম্ন তাভাত্রা: দফ যাচ্চ তাভাত্রা  যাজাী ৩৬.৮
০
 এফাং ফ যডনম্ন রেঁতুডরয়া ২৪.২

০ 

রঃ।  

গত ২৪ ঘন্টায উদল্লখদমাগ্য বৃডিাত (গতকার কার ৯.০০টা রথদক আজ কার ৯.০০টা ম যন্ত) :   

রস্টন ফাডযাত (ডভ.ডভ.) রস্টন ফাডযাত (ডভ.ডভ.) 

ডাডরয়া ১৬৭.০ রারাখার ১৭৫.০ 

রদিযগি ৮৩.০ ঞ্চগি ১৮৫.৫ 

কভরগে ৫৬.০ রওরা ৪৫.০ 
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নদ-নদীয ফ যদল অফস্থা:  

ম যদফক্ষণাধীন াডন ভতর রস্টন ৯৪ অডযফডতযত ০৩ 

বৃডি ৪৭ তথ্য াওয়া মায় নাই ০৩ 

হ্রা ৪১ ডফদীভায উদয ০৫ 
 

 

   অদ্য ডনম্নফডণ যত ৫ টি দয়দন্ট নদ-নদীয াডন ডফদীভায উয ডদদয় প্রফাডত দে। 

 াডন ভতর রস্টন নদীয নাভ আজদকয াডন 

ভতর (ডভটায) 

ডফগত ২৪ ঘন্টায় 

বৃডি(+)/হ্রা(-) (দ.ডভ.) 

ডফদীভায 

উদয (দ.ডভ.) 

১ কানাইঘাট সুযভা ১২.৭৫ -২৮ +৫০ 

২ অভরীদ কুডয়াযা ১৫.১৩ -৩৮ +১৮ 

৩ রওরা কুডয়াযা ১২.৮০ -২১ +৩০ 

৪ রযপুয-ডদরট কুডয়াযা ৮.৩১ +১ +২৬ 

৫ ডদযাই পুযাতন সুযভা ৬.১৭ +১ +৩৭ 

 

এক নজদয নদ-নদীয ডযডস্থডত 

 মমুনা এফাং গঙ্গা-দ্মা নদীমূদয াডন ভতর বৃডি াদে, অযডদদক ব্রহ্মপুত্র নদদয াডন ভতর হ্রা রাদে। 

 উত্তয-পূফ যাঞ্চদর আায রভঘনা অফফাডকায প্রধান নদ-নদীমূদয াডন ভতর হ্রা াদে। 

 আগাভী ২৪ ঘণ্টায় ব্রহ্মপুত্র নদদয াডন ভতর ডস্থডতীর থাকদত াদয, অযডদদক মমুনা এফাং গঙ্গা-দ্মা নদীমূদয াডন 

ভতর বৃডি অব্যাত থাকদত াদয।  

 উত্তয-পূফ যাঞ্চদরয প্রধান নদ-নদীমূদয াডন ভতর হ্রা আগাভী ২৪ ঘণ্টায় অব্যাত থাকদত াদয। 

 আগাভী ২৪ ঘণ্টায় রভৌরবীফাজায এফাং ডদরট রজরায ডফদ্যভান ফন্যা ডযডস্থডতয উন্নডত অব্যাত থাকদত াদয। 

 

ফজ্রাদত মৃতুযয তথ্যাডদঃ জানুয়াযী/১৮ দত এ ম যন্ত াযাদদদ ফজ্রাদত ফ যদভাট মৃদতয াংখ্যা= ২৩০ জন।  

 

অডিকাি:  পায়ায াডব য ও ডডবর ডডদপন্স এয কদরার রুদভ কভ যযত কভ যকতযা জানান রম, আজ উদল্লখদমাগ্য রকান অডিকাদিয খফয 

াওয়া মায় নাই।       

     স্বাক্ষডযত  ২২/০৬/২০১৮ 

(ডজ, এভ, আব্দুর কাদদয) 

মৄিডিফ(এনডডআযডড) 

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। 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। ভা-ডযিারক (প্রান), প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

         ০৮।  অডতডযক্ত ডিফ (প্রান/ ডযকল্পনা ও উন্নয়ন/দুদম যাগ ব্যফস্থানা প্রান/দুব্যঃ/ত্রাণ/ত্রাণ প্রান/ দুব্যক-২/ ভন্বয় ও াংদ), 

দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়।     

০৯। ভা-ডযিারক (অডতডযক্ত ডিফ), দুদম যাগ ব্যফস্থানা অডধদপ্তয, ৯২-৯৩, ফা/এ,ভাখারী, ঢাকা। 

১০। প্রধান তথ্য কভ যকতযা, ডআইডড, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। ইদরদরাডনক ও ডপ্রন্ট ডভডডয়াদত প্রিাদযয জন্য অনুদযাধ কযা দরা। 

১১। প্রধানভন্ত্রীয একান্ত ডিফ-১, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

         ১২। মৄগ্ম ডিফ (যনাথী রর প্রধান /প্রাঃ/ রফা/দুব্যক-১/প্রডক্ষণ/ আইন রর), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

১৩। ডযিারক (প্রান), প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

১৪। ডযিারক-৪, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা।fax-9145038 

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

১৬। রজরা প্রাক, ..........................................(কর)  

১৭। উডিফ (দুব্যক-১)/দুব্যক-২/প্রাঃ-১/ফাদজট/অডডট/ত্রাণ প্রাঃ/ত্রাণ-১/ত্রাণ-২)/উ-প্রধান, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

 ১৮। ডিদফয একান্ত ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

১৯। উদজরা ডনফ যাী অডপায-------------------------(কর) 
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২০। প্রধানভন্ত্রীয প্রদটাকর অডপায,প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়,দতজগাঁও,ঢাকা। 

২১। ডদস্টভ এনাডরি, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। প্রডতদফদনটি ওদয়ফ াইদট প্রদ যদনয জন্য অনুদযাধ কযা দরা। 

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

২৩।    ভন্ত্রীয কাযী একান্ত ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ওত্রান ভন্ত্রণারয়। 

দুদম যাগ ডযডস্থডত ভডনটডযাং কযায জন্য দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য NDRCC (জাতীয় দুদম যাগ ািাদান ভন্বয় রকন্দ্র) ২৪ ঘন্টা (৭x২৪) রখারা আদে। 

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, মৄি-ডিফ(এনডডআযডড), ০১৫৩৬-২৩৯২৬০, ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪৯১১৬, ৯৫৪০৪৫৪; পযাক্স নম্বযঃ ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৭৫০০০। 

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

mailto:ndrcc@modmr.gov.bd/
mailto:drcc.dmrd@gmail.com

