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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার  

দুদ্ যাগব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রণালয় 

ন্যাশনাল ডিজাস্টার ররসপন্স রকা-অডি যদনশন রসন্টার(NDRCC) 

বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। 

www.modmr.gov.bd 

নাং৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০১.২০১৯.৫২৪      তাডরখঃ০১/১২/২০১৯ডি:   

                      সময়ঃডবকাল ৯.০০টা 

ডবষয়ঃ অডিকাদের খবর। 

 

 

অডিকােঃ ফায়ার সাডভ যস ও ডসডভল ডিদফন্স ডনয়ন্ত্রণ কদের ডিউটি অডফসার রটডলদফাদন জানান র্, আজ ০১.১২.২০১৯ ইাং সন্ধ্যা ০৭.১৫ 

টায় ডমরপুদরর ডেয়া বাডিদত তুলার রগািাউদন আগুন লাদগ। ফায়ার সাডভ যস এর ৬টি ইউডনট রাত ৮.১৫ টার ডেদক আগুন ডনয়ন্ত্রদন 

আদন।।েয়েডতর পডরমাণ তেন্ত সাদপে । তদব রকান হতাহদতর ঘটনা ঘদটডন ।  

 

 

 

 

 

 

  স্বােডরত/০১.১২.১৯ িীঃ 

(কাজী তাসমীনআরা আজডমরী) 

                  উপসডিব (এনডিআরডসডস) 

রফান: ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪০৪৫৪ 

                                                                                                                                             Email: ndrcc.dmrd@gmail.com 

 

নাং৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০১.২০১৯.৫২৪/১(৬০৪)           তাডরখঃ ০১/১২/২০১৯ডিঃ 

 

সেয় অবগডত/ প্রদয়াজনীয় কা্ যাদ্ যঃ (রজযষ্ঠতা /পে ম্ যাোর ক্রমানুসাদর নয়) 

০১। মডন্ত্রপডরষে সডিব,মডন্ত্রপডরষে ডবভাগ, বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। 

০২। মুখ্য সডিব, প্রধানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা।  

০৩। ডসডনয়র সডিব, রসতু ডবভাগ, সিক পডরবহন ও রসতু মন্ত্রণালয়। 

০৪। ডসডনয়র সডিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। 

০৫। ডসডনয়র সডিব, ডশো মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সডিবালয় ঢাকা।  

০৬। ডসডনয়র সডিব, দুদ্ যাগব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। 

০৭। ডসডনয়র সডিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সডিবারয় ঢাকা। 

০৮। ডসডনয়র সডিব, ডবদুযৎ ডবভাগ, ডবদুযৎ জ্বালানী ও খডনজ সম্পে মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। 

০৯। ডপ্রডন্সপাল ষ্টাফ অডফসার, সশস্ত্র বাডহনী ডবভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

১০। সডিব, গৃহায়ন ও গণপূতয মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। 

১১। সডিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। 

১২।  সডিব, জনডনরাপত্তা ডবভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। 

১৩। সডিব, ররলপ্ মন্ত্রণালয়, ঢাকা। 

১৪। সডিব, সিক পডরবহন ও মহাসিক ডবভাগ, সিক পডরবহন ও রসতু মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। 

১৫। সডিব, প্রডতরো মন্ত্রণালয়, ঢাকা। 

১৬। সডিব, মৎস ও প্রাডণসম্পে মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সডিবালয়,ঢাকা। 

১৭। সডিব, প্রধানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

১৮।সডিব, সুরো রসবা ডবভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। 

১৯। সডিব, স্থানীয় সরকার ডবভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। 

২০। সডিব স্বাস্থয রসব ডবভাগ, স্বাস্থয ও পডরবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। 

২১। সডিব স্বাস্থয ডশো ও পডরবার কল্যাণ ডবভাগ, স্বাস্থয ও পডরবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। 

২২। সডিব, কৃডষ মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। 

http://www.modmr.gov.bd/
mailto:ndrcc.dmrd@gmail.com
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২৩। সডিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। 

২৪। সডিব, পাডন সম্পে মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। 

২৫। সডিব, রনৌপডরবহন মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। 

২৬। সডিব, পডরদবশ ও বনমন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। 

২৭। সডিব, প্রা্ডমক ও গণ ডশো মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। 

২৮। সডিব, রবসামডরক ডবমান পডরবহন ও প্ যটন মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। 

২৯। সডিব, ভূডম মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। 

৩০। সডিব, মডহলা ও ডশশু ডবষয়ক মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। 

৩১। সডিব, অ্ য ডবভাগ, অ্ য মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। 

৩২। সডিব, িাক ও রটডলদ্াগাদ্াগ ডবভাগ, িাক, রটডলদ্াগাদ্াগ ও তথ্যপ্রযুডি মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। 

৩৩। সডিব, তথ্য ও র্াগাদ্াগ প্রযুডি ডবভাগ, , িাক, রটডলদ্াগাদ্াগ ও তথ্যপ্রযুডি মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। 

৩৪। সেস্য, আ্ য-সামাডজক অবকাঠাদমা ডবভাগ, পডরকল্পনা কডমশন, পডরকল্পনা মন্ত্রণালয়, আগারগাঁও, ঢাকা। 

৩৫। প্রধানতথ্যকম যকতযা,ডপআইডি,বাাংলাদেশসডিবালয়,ঢাকা।ইদলকদরাডনকওডপ্রন্টডমডিয়াদতপ্রিাদরর জন্য অনুদরাধ করাহদলা। 

৩৬। মহাপডরিালক (অডতডরি সডিব), দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা অডধেপ্তর, ৯২-৯৩, মহাখালী, বা/এ , ঢাকা। 

৩৭। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সডিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

৩৮। অডতডরি সডিব(সকল)দুদ্ যাগব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 

৩৯। মহাপডরিালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

৪০। মহাপডরিালক (প্রশাসন), প্রধানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

৪১। মহাপডরিালক, ফায়ার সাডভ যস ও ডসডভল ডিদফন্স, কাজী আলাউডিন ররাি, ঢাকা। 

৪২। যুগ্মসডিব (সকল), দুদ্ যাগব্যবস্থাপনাও ত্রাণমন্ত্রণালয়। 

৪৩। পডরিালক (প্রশাসন), প্রধানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

৪৪। পডরিালক-৪, প্রধানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা। (Fax-9145038) 

৪৫। পডরিালক (ত্রাণ), দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা অডধেপ্তর, ৯২-৯৩, বা/এ,মহাখালী, ঢাকা। 

৪৬। পডরিালক (প্রশাসন), ঘূডণ যঝি প্রস্তুডত কম যসূডি (ডসডপডপ), ৬৮৪-৬৮৬, বি মগবাজার, ঢাকা।  

৪৭। মাননীয় প্রডতমন্ত্রীর একান্ত সডিব, দুদ্ যাগব্যবস্থাপনাও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। 

৪৮। রজলা প্রশাসক, ..........................................(সকল)  

৪৯। উপসডিব (সকল), দুদ্ যাগব্যবস্থাপনাও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 

৫০। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদটাকল অডফসার-১/২, প্রধানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

৫১। ডসডনয়র সডিদবর একান্ত সডিব, দুদ্ যাগব্যবস্থাপনাও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 

৫২। উপদজলা ডনব যাহী অডফসার-------------------------(সকল) 

৫৩। ডসদস্টম এনাডলষ্ট, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। প্রডতদবেনটি ওদয়ব সাইদট প্রেশ যদনর জন্য অনুদরাধ করা হদলা। 

৫৪। ডসডনয়র তথ্য কম যকতযা, দুদ্ যাগব্যবস্থাপনাও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 

৫৫।  মাননীয় প্রডতমন্ত্রীর সহকারী একান্ত সডিব, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রণালয়। 

 

দুদ্ যাগ পডরডস্থডত মডনটডরাংকরার জন্য দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালদয়র NDRCC (জাতীয়দুদ্ যাগসািাোনসমন্বয়দকন্দ্র) ২৪ ঘন্টা 

(২৪x৭) রখালা ্াদক। দুদ্ যাগ সাংক্রান্ত র্ রকান তথ্য আোন-প্রোদনর জন্য NDRCC’রডনম্নবডণ যতদটডলদফান/ ফযাক্স/ emailএ র্াগাদ্াগ 

করার জন্য অনুদরাধ করা ্াদছঃ রটডলদফান নম্বরঃ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪৯১১৬,৯৫৪০৪৫৪;ফযাক্স নম্বরঃ 

৯৫৪০৫৬৭,৯৫৭৫০০০;Email:ndrcc.dmrd@gmail.com, ndrcc@modmr.gov.bd 

 

দুদ্ যাদগর আগাম বাতযা পাওয়ার জন্য দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালদয়র ১০৯০ রটাল ডি নম্বদর িায়াল করুন। 

 

 

 

স্বােডরত/ ২৯.১১.১৯ িীঃ           

(কাজী তাসমীনআরা আজডমরী) 

                 উপসডিব (এনডিআরডসডস) 

রফান: ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪০৪৫৪ 

 

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

