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গণপ্রজাতন্ত্রীফাাংরাদদযকায 

দুদম যাগব্যফস্থানাওত্রাণভন্ত্রণারয় 

ন্যানার ডিজাষ্টায রযন্স রকা-অযডিদনন রন্টায (NDRCC) 

        ফাাংরাদদডিফারয়, ঢাকা। 

 

নাং৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৬-২৬৯       তাডযখঃ ২৫/০৮/২০১৬ 

           ভয়ঃ ডফকার ৪.০০টা।  

ডফলয়ঃ দুদম যাগ াংক্রান্ত দদডনক প্রডতদফদন। 

 

মূদ্রফন্দয মূদয জন্য তকয াংদকতঃ ফন্দযমূদয জন্য রকান তকযতা াংদকত রনই। 

 
নদীফন্দয মূদয জন্য তকয াংদকতঃ (আজ যাত ১.০০ টা ম যন্ত):    

ঢাকা,পডযদপুয,খুরনা, ফডযার, টুয়াখারী, রনায়াখারী, কুডভল্লা, িট্টগ্রাভ ও কক্সফাজায অঞ্চরমূদয উয ডদদয় দডিণ/দডিণ-পূফ য ডদক রথদক 

ঘন্টায় ৪৫-৬০ ডক.ডভ. রফদগ বৃডষ্ট/ফজ্রবৃডষ্ট অস্থায়ীবাদফ ঝদ া াওয়া ফদয় রমদত াদয। এফ এরাকায নদী ফন্দযমূদয জন্য ০১ (এক) নম্বয 

তকয াংদকত রদখাদত ফরা দয়দে।  

ডিণা

 
 

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

ডফবাদগয নাভ ঢাকা ভয়ভনডাং িট্রগ্রাভ ডদরট যাজাী যাংপুয খুরনা ফডযার 

দফ যাচ্চতাভাত্রা ৩৫.৯ ৩৬.০ ৩৪.২ ৩৬.৩ ৩৫.৫ ৩৬.৫ ৩৫.৮ ৩৩.৭ 

ফ যডনম্নতাভাত্রা ২৭.০ ২৮.৪ ২৫.১ ২৭.০ ২৭.২ ২৬.০ ২৭.২ ২৬.৫ 

*রদদয দফ যাচ্চ তাভাত্রা ডের  দয়দপুয ৩৬.৫ ডিগ্রী র. এফাং ফ যডনম্ন তাভাত্রা ডের কক্সফাজায ২৫.১ ডিগ্রী র.। 
 

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

রভাট ম যদফিণ দয়দন্টয াংখ্যা ৯০টি াডন ডস্থডতীর যদয়দে  ০১ টি 

াডন বৃডি রদয়দে ১৭ টি তথ্য াওয়া মায় ডন  ০৪  টি 

াডন হ্রা রদয়দে ৬৮ টি ডফদীভায উদয ডদদয় প্রফাডত দে  ০১  টি 
 

  

 ডনম্নফডণ যত ০১ টি দয়দন্ট নদীয াডন ডফদীভায উয ডদদয় প্রফাডত দেঃ 

ক্র.নাং  রজরায নাভ নদীয নাভ রষ্টদনয নাভ াডন বৃডি (+) হ্রা (-)(cm) ডফদীভায উদয আদে (cm) 

০১ মদায কদাতাি ডঝকযগাো +০১ ১১৯ 

  

 
 

  
  
  
  

  

 গত ২৪ ঘন্টায় উদল্লখদমাগ্য বৃডষ্টাতঃ (গতকার কার ৯.০টা রথদক আজ কার ৯.০টা):  উদল্লখদমাগ্য রকান বৃডষ্টাত য় নাই। 

 

৩। ফ যদল ফন্যা ডযডস্থডতঃ       

ম্প্রডত অডতবৃডষ্ট ও উজান রথদক রনদভ আা াডনদত নদ-নদীয াডন বৃডি রদয় ডফদীভায উয ডদদয় প্রফাডত দয় ২০টি রজরা 

ফন্যা কফডরত য়। ফন্যা কফডরত রজরাগুডর দরাঃ নীরপাভাযী, কুড গ্রাভ, যাংপুয, যাজাী, ফগু া, ডযাজগঞ্জ, জাভারপুয, টাাংগাইর কুডষ্টয়া, 

যাজফা ী, পডযদপুয, ভাদাযীপুয, যীয়তপুয, ভাডনকগঞ্জ, ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ, িাঁদপুয, সুনাভগঞ্জ। ফন্যা আক্রান্ত রজরামূদয ঘযফা ী, ডিা 

প্রডতষ্ঠান পরাডদয িয়িডত াডধত দয়দে। এো াও ফন্যায কাযদণ রভাট ৭৬ জদনয মৃত্যু দয়দে। রজরাওয়াযী মৃদতয াংখ্যাঃ  গাইফান্ধা ০৯ 

জন, কুড গ্রাভ ০৭ জন, জাভারপুয ৩০ জন, ভাডণকগঞ্জ ০৫ জন, টাাংগাইর ০৩ জন, যাংপুয ০৮ জন, ডযাজগঞ্জ ০৩, যাজফা ী ০৬ জন, ঢাকা ০২, 

সুনাভগঞ্জ ০১ জন, এফাং পডযদপুয রজরায় ০২ জন। ফতযভাদন রদদয কর নদ-নদীয াডন হ্রা রদয় ডফদীভায ডনি ডদদয় প্রফাডত দে। ফন্যা 

কফডরত রজরাগুদরায ফন্যা ডযডস্থডত প্রায় স্বাবাডফক দয় আদে।   

ফন্যা কফডরত রজরামূদ ফন্যায় িয়িডতয ডফফযণ ডযডষ্ট ‘ক ‘ এফাং ত্রাণ াভগ্রী ফযাদ্দ ও ভজুদ ডফফযণ ডযডষ্ট ‘খ’ রত রদখাদনা দরা।  
 

**. ‘ফন্যা পূফ যাবা ও তকীকযণ রকন্দ্র’ রথদক ফন্যায পূফ যাবা াওয়ায য রথদকই দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয় ভন্ত্রী ও ডিফ 

ভদাদয় ফন্যা কফডরত এরাকায িয়িডত এফাং ত্রাণ ডফতযণ কাম যক্রভ দযজডভদন ডযদ যন ও তদাযকীয জন্য ফন্যা কফডরত ডফডবন্ন রজরা 

পয কদযন।  পযকাদর িডতগ্রস্তদদয িাডদায ডবডিদত ভন্ত্রী ভদাদয় ডজ-আয িার ও কুা অন্যান্য ত্রাণ াভগ্রী তাৎিডণকবাদফ ফযাদ্দ 

প্রদান কদযন এফাং র অনুমায়ী ডিফ ভদাদদয়য ডনদদ যদ ভন্ত্রণারয় দত দ্রুত ডনয়ডভত ফযাদ্দাদদ জাযী কযা য়।  
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**. দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য অডতডযক্ত ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা অডধদপ্তদযয ভা-ডযিারক এফাং মৄগ্মডিফ ম যাদয়য ১৬ জন 

কভ যকতযা ফন্যা কফডরত ডফডবন্ন রজরায় পয কদয প্রকৃত িয়িডত ডনরুণ এফাং ত্রাণ ডফতযণ কাম যক্রভ তদাযকীয জন্য ফন্যা কফডরত 

রজরাগুদরাদত অফস্থান কদযন এফাং ডনডদ যষ্ট ভয় য য রজরায ডযডস্থডত ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয় ভন্ত্রী এফাং ডিফ ভদাদয়দক অফডত কদযন।  
 

  

 অডিকান্ডঃ পায়ায াডব য ও ডডবর ডিপুান্স ডনয়ন্ত্রণ কদিয ডিউটি অডপায জানান, আজ রদদয রকাথাও রথদক অডিকান্ড াংঘটিত 

ওয়ায রকান াংফাদ াওয়া মায় ডন।০ 

 

 

 

 

 

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

যদয়দে। দুদম যাগ াংক্রান্ত রম রকান তথ্য আদান-প্রদাদনয জন্য NDRCC’য ডনম্নফডণ যত রটডরদপান/ পুাক্স/ email নম্বদয রমাগাদমাগ কযায জন্য অনুদযাধ কযা 

মাদেঃ NDRCC’য রটডরদপান নম্বযঃ ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪০৪৫৪, ৯৫৪৯১১৬; উডিফ (এনডিআযডড) ৯৫৪৬৬৬৩;   

রভাফাইর নম্বযঃ ০১৯৩৭-১৬৩৫৮২ (অডতডযক্ত ডিফ, দুব্যক) এফাং ০১৭১১-৪৪৭২৭৬ (উডিফ, এনডিআযডড) 

পুাক্স নম্বযঃ ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৪৯১৪৮, ৯৫৭৫০০০;  Email:ndrcc@modmr.gov.bd 
 

 

স্বািডযত/- 

(রভা: দডরর উডদ্দন) 

বাযপ্রাপ্ত কভ যকতযা (এনডিআযডড) 

রপানঃ ৯৫৪৫১১৫ 

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। অডতডযক্ত ডিফ (প্রান/দুঃব্যঃ/ত্রাণ/দুব্যক), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

০৮। ভা-ডযিারক (অডতডযক্ত ডিফ),দুদম যাগ ব্যফস্থানা অডধদপ্তয, ৯২-৯৩, ভাখারী,ঢাকা। 

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

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

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

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

১৩। প্রধান তথ্য কভ যকতযা,ডআইডি,ফাাংরাদদ ডিফারয়,ঢাকা। ইদরদরাডনক ও ডপ্রন্টডভডিয়াদত প্রিাদযয জন্য অনুদযাধ কযা দরা। 

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

mailto:ndrcc@modmr.gov.bd

