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গণপ্রজাতন্ত্রীফাাংরাদদযকায 

দুদম যাগব্যফস্থানাওত্রাণভন্ত্রণারয় 

ন্যানার ডিজাষ্টায রযন্স রকা-অযডিদনন রন্টায (NDRCC) 

        ফাাংরাদদডিফারয়, ঢাকা। 

 

নাং৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৬-২৯৮       তাডযখঃ ২০/০৯/২০১৬ 

           ভয়ঃ ডফকার ৪.০০ টা।  

ডফলয়ঃ দুদম যাগ াংক্রান্ত দদডনক প্রডতদফদন।   

 

মুদ্রফন্দয মূদয জন্য তকয াংদকতঃ  মুদ্রফন্দয মূদয জন্য রকান তকয াংদকত নাই। 

 

নদীফন্দয মূদয জন্য তকয াংদকতঃ (আজ যাত ০১.০০ টা  ম যন্ত):    

যাজাী, যাংপুয, াফনা, ফগুড়া, টাাংগাইর, ভয়ভনডাং, ঢাকা, পডযদপুয, মদায, কুডষ্টয়া, খুরনা, ফডযার, টুয়াখারী, রনায়াখারী, কুডভল্লা, 

িট্টগ্রাভ, কক্সফাজায ও ডদরট অঞ্চরমূদয উয ডদদয় দডিণ/দডিণ-পূফ য ডদক রথদক ঘন্টায় ৪৫-৬০ ডক.ডভ. রফদগ বৃডষ্ট/ফজ্রবৃডষ্ট অস্থায়ীবাদফ 

ঝদড়া াওয়া ফদয় রমদত াদয। এফ এরাকায নদী ফন্দযমূদয জন্য ০১ (এক) নম্বয তকয াংদকত রদখাদত ফরা দয়দে।  

 

 
 

 
 

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

ডফবাদগয নাভ ঢাকা ভয়ভনডাং িট্রগ্রাভ ডদরট যাজাী যাংপুয খুরনা ফডযার 

দফ যাচ্চতাভাত্রা ৩৫.০ ২৮.৫ ৩৫.৫ ৩৩.০ ৩৫.০ ৩২.৫ ৩৫.৪ ৩৫.০ 

ফ যডনম্নতাভাত্রা ২৪.১ ২৪.৮ ২৫.০ ২৫.৬ ২৪.৩ ২৩.৫ ২৫.৬ ২৬.৫ 

*রদদয দফ যাচ্চ তাভাত্রা ডের  ভাইজডদদকাট য, রনায়াখারী ৩৫.৫
০
  র. এফাং ফ যডনম্ন তাভাত্রা ডের ডিভরা, নীরপাভাযী ২৩.৫

০
 র.। 

 

০২। নদ-নদীযাডন হ্রা /বৃডিয ফ যদল অফস্থাঃ (তথ্যসূত্রঃফন্যা পূফ যাবা ও তকীকযণ রকন্দ্র, ফাাউদফা)  

রভাট ম যদফিণ দয়দন্টয াংখ্যা ৯০ টি াডন ডস্থডতীর যদয়দে ০৩ টি 

াডন বৃডি রদয়দে ২৫ টি তথ্য াওয়া মায় ডন   ০১  টি 

াডন হ্রা রদয়দে ৬১ টি ডফদীভায উদয ডদদয় প্রফাডত দে ০ টি 
  

 রদদয কর নদ-নদীয াডন ডফদীভায ডনি ডদদয় প্রফাডত দে। 

 

 
  
  
 

 গত ২৪ ঘন্টায় উদল্লখদমাগ্য বৃডষ্টাতঃ (গতকার কার ৯.০টা রথদক আজ কার ৯.০টা):   
 

ব্রাহ্মনফাড়ীয়া ৫৫.০ ভয়ভনডাং ৪২.৫ 
 

০৩। ফতযভান ডযডস্থডতঃ  রদদয কর নদ-নদীয াডন ডফদীভায ডনি ডদদয় প্রফাডত দে। 
 

০৪। অডিকান্ডঃ পায়ায াডব য ও ডডবর ডিদপন্স ডনয়ন্ত্রণ কদিয ডিউটি অডপায জানান, আজ রকাথাও রথদক উদল্লখদমাগ্য রকান অডিকাদেয 

খফয াওয়া মায়ডন।  

০৫। ফজ্রাতঃ 
 

ডকদাযগঞ্জঃ আজ ২০/৯/২০১৬ডরঃ তাডযখ কাদর ডকদাযগঞ্জ রজরায কডযভগঞ্জ উদজরায় ফজ্রাদত ২ (দুই) জন (ভা ও রেদর) এফাং 

গতকার ১৯/৯/২০১৬ ডরঃ তাডযখ ডনকরী উদজরায় ২ জন ভাযা রগদে। মৃত ব্যডিয ডযফাযদক ায়তা প্রদাদনয প্রডক্রয়া িরদি। 
 

টাাংগাইরঃ টাাংগাইর রজরায ভধুপুয উদজরায অযনদখারা ইউডনয়দনয িািনা গ্রাদভ ফজ্রাদত একই ডযফাদযয ৩ জন (ফাফা ও ২ রেদর) 

ভাযা রগদে এফাং ১ জন (ভা) আত দয়দে। দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় দত প্রাপ্ত ফযাদ্দ দত রজরা প্রান কর্তযক মৃত ৩ জদনয 

ৎকাদযয জন্য ৩০,০০০/- টাকা এফাং আত ব্যডিয ডিডকৎায জন্য ৫,০০০/- টাকা প্রদান কযা দয়দে। 
 

সুনাভগঞ্জঃ আজ ২০/৯/২০১৬ডরঃ তাডযখ কার ১০.৩০টায় রজরায াল্লা উদজরায় ভাদে কাজ কযায ভয় ফজ্রাদত ৩ ব্যডি ভাযা রগদে 

এফাং ১ জন আত দয়দে। উদজরা রথদক ডফস্তাডযত তথ্য াওয়ায য মৃত ও আত ব্যডিয ডযফাযদক ায়তা প্রদান কযা দফ ফদর রজরা 

প্রান রথদক জানাদনা দয়দে। 
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দুদম যাগ ডযডস্থডত ভডনটডযাংকযায জন্য দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য NDRCC (জাতীয় দুদম যাগ াড়াদান ভন্বয় রকন্দ্র) ২৪ ঘন্টা (৭x২৪) রখারা 

যদয়দে। 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, ৯৫৪০৪৫৪, ৯৫৪৯১১৬;  

পযাক্স নম্বযঃ ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৪৯১৪৮, ৯৫৭৫০০০;  

Email:ndrcc@modmr.gov.bd  ফাইর নম্বযঃ অডতডযি ডিফ (দুব্যক) ০১৯৩৭-১৬৩৫৮২, উডিফ (এনডিআযডড) ৯৫৪৬৬৬৩/০১৫৩৬২৩৯২৬০ 

 

 স্বািডযত/- 

(ডজ এভ আব্দুর কাদদয) 

উডিফ (এনডিআযডড) 

রপানঃ ৯৫৪৬৬৬৩ 

 

 

দয় অফগডত / প্রদয়াজনীয় কাম যাদথ যঃ (দজযষ্ঠতা /দভম যদায ক্রভানুাদয নয়) 

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/দুঃব্যঃ/ত্রাণ/দুব্যক), 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 কযা দরা। 

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

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

১২। মৄগ্মডিফ (প্রাঃ/ফাদজট/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 (দফা/দুব্যক-২/দুব্যক-১/প্রাঃ/প্রডিণ/ফাদজট/অডিট/ত্রাণ প্রাঃ/ত্রাণ-১/ত্রান-২)/উ-প্রধান(ডযকল্পনা), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ 

ভন্ত্রণারয়। 

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

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

১৭। ডডনয়য কাযী প্রধান/কাযী প্রধান/কাযী ডিফ/কাযী রপ্রাগ্রাভায, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় 
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