
 

 

 গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় 

ন্যানার ডিজাষ্টায রযন্স রকা-অযডিদনন রন্টায (NDRCC) 

ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 
 

 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৬-১৭২                                            তাডযখঃ ০৬/০৬/২০১৬ 

                                                                      ভয়ঃ ডফদকর ৩.০০ টা    

ডফলয়ঃ দুদম যাগ াংক্রান্ত  ০৬.০৬.২০১৬ তাডযদখয দদডনক  প্রডতদফদন। 

 

মুদ্র  তকযতাঃ  মুদ্র ফন্দযমূদয জন্য রকান তকযতা াংদকত রনই।  
    

 | 

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

ডফবাদগয নাভ ঢাকা ভয়ভনডাং িট্রগ্রাভ ডদরট যাজাী যাংপুয খুরনা ফডযার 

দফ যাচ্চ তাভাত্রা ৩৫.৫ ৩৪.৪ ৩৫.৩ ৩৪.৮ ৩৭.৪ ৩৭.০ ৩৭.০ ৩৪.৩ 

ফ যডনম্ন তাভাত্রা ২৫.৫ ২৭.০ ২৪.৮ ২৫.০ ২৬.৩ ২৪.৬ ২৬.১ ২৫.৪ 

 

* রদদয দফ যাচ্চ তাভাত্রা ডির যাজাী ৩৭.৪ ডিগ্রী র. এফাং ফ যডনম্ন তাভাত্রা ডির  কুডিগ্রাদভয যাজাযাট ২৪.৬ ডিগ্রী র.।  
 

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

রভাট ম যদফক্ষণ দয়দন্টয াংখ্যা ৮৫ টি াডন ডস্থডতীর যদয়দি ০৪ টি 

াডন বৃডি রদয়দি ২৫ টি তে াওয়া মায়ডন ০৬ টি 

াডন হ্রা রদয়দি ৫০ টি ডফদীভায াদয ডদদয় প্রফাডত দে  ০০ টি 



 ,
 

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

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

- - - - - - 

 

 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(  

সুনাভগঞ্জ ৮৫.০ ফডযার ৪৭.০ - - 
 

০৪। অডিকান্ডঃ  পায়ায াডব য ও ডডবর ডিদপন্স ডনয়ন্ত্রণ কদক্ষয ডিাটি অডপায জানান, আজ রদদয রকাথাও রথদক অডিকান্ড াংঘটিত 

ওয়ায াংফাদ াওয়া মায় ডন।                                                                                                       

  

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

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

email নম্বদয রমাগাদমাগ কযায জন্য অনুদযাধ কযা মাদেঃ 

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

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

 

 

                                                                                                                                         

             স্বাক্ষডযত/- 

         রভাঃ আডভনুর ইরাভ 

            াডিফ (এনডিআযডড) 

           রপানঃ ৯৫৪৬৬৬৩ 

 

 

mailto:ndrcc.dmrd@gmail.com


 

 

দয় অফগডত ও প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্যঃ 

 

১। 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। অডতডযক্ত ডিফ (প্রান), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

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

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

১০। অডতডযক্ত 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 দরা। 

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

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


