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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় 

ন্যানার ডডজাষ্টায রযন্স রকা-অযডডদনন রন্টায (NDRCC) 

                                                                   ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৬-২২৯                                            তাডযখঃ ২৯/০৭/২০১৬ 

                           ভয়ঃ ডফকার ৩.৩০টা।   

ডফলয়ঃ দুদম যাগ াংক্রান্ত  ২৯.০৭.২০১৬ তাডযদখয দদডনক  প্রডতদফদন। 

 

মুদ্র ফন্দযমূদয জন্য তকযতা:  মুদ্র ফন্দয মূদয জন্য রকান তকয াংদকত রনই। 

নদীফন্দয মূদয জন্য তকয াংদকতঃ (আজ ন্ধ্যা ৬.০টা 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 ২৪ ঘন্টায় ডফবাগওয়াযী রদদয দফ যাচ্চ এফাং ফ যডনম্ন তাভাত্রা ডনম্নরূঃ 

ডফবাদগয নাভ ঢাকা ভয়ভনডাং িট্রগ্রাভ ডদরট যাজাী যাংপুয খুরনা ফডযার 

দফ যাচ্চ তাভাত্রা ৩৫.০ ৩২.৬ ৩৪.০ ৩৩.৭ ৩৪.২ ৩২.০ ৩৫.২ ৩৫.০ 

ফ যডনম্ন তাভাত্রা ২৬.০ ২৬.৩ ২৪.৫ ২৬.৪ ২৬.৪ ২৫.০ ২৫.৬ ২৬.৭ 

* রদদয দফ যাচ্চ তাভাত্রা ডের খুরনা ৩৫.২ ডডগ্রী র. এফাং ফ যডনম্ন তাভাত্রা ডের কক্সফাজায  ২৪.৫ ডডগ্রী র.।  
 

০২। নদ-নদীয াডন হ্রা /বৃডিয  ফ যদল অফস্থাঃ (তথ্যসূত্রঃ ফন্যা পূফ যাবা ও তকীকযণ রকন্দ্র, ফাাউদফা)  

রভাট ম যদফিণ দয়দন্টয াংখ্যা ৯০ টি াডন ডস্থডতীর যদয়দে ০২ টি 

াডন বৃডি রদয়দে ৫৪ টি তথ্য াওয়া মায়ডন ০২ টি 

াডন হ্রা রদয়দে ৩২ টি ডফদীভায উদয ডদদয় প্রফাডত দে ১৯ টি 

 

 ডনম্নফডণ যত ১৯ 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 কুডড়গ্রাভ -১২ +৮৮ 

০২ কুডড়গ্রাভ +০১ +৯৭ 

০৩ কুডড়গ্রাভ নুনখাওয়া -০৩ +০১ 

০৪ গাইফান্ধ্া +০৪ +৯০ 

০৫ জাভারপুয +০৮ +১২১ 

০৬ ফগুড়া +১২ +৯৮ 

০৭ ডযাজগঞ্জ +১৫ +৮০ 

০৮ ডযাজগঞ্জ +১৫ +৮৭ 

০৯ ভাডনকগঞ্জ +১৬ +৪৬ 

১০ ভাডনকগঞ্জ কারীগাংগা তযাঘাট +৩৫ +০২ 

১১ নাদটায +০০ +১৩ 

১২ ডযাজগঞ্জ +১৫ +৯০ 

১৩ টাাংগাইর +১৪ +১২৪ 

১৪ যাজফাড়ী +১৭ +৭৭ 

১৫ মুডন্সগঞ্জ +১২ +৪০ 

১৬ ডযয়তপুয দ্মা সুদযশ্বয +১১ +০৬ 

১৭ সুনাভগঞ্জ -১৭ +১৫ 

১৮ রনত্রদকানা -০৬ +৯৯ 

১৯ ডফ-ফাড়ীয়া +০৮ +৩৫ 
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০৪।  ফ যদল ফন্যা ডযডস্থডতঃ 

১) নীরপাভাযীঃ াডন বৃডিয পদর রজরায ডডভরা ও জরঢাকা উদজরাধীন রটাখডড়ফাড়ী, খগাখডড়ফাড়ী, খাডরািাানী, গয়াফাড়ী, 

পূফ যোতনাই ও ঝুনাগাো িাানী ইউডনয়ন ফন্যা কফডরত দয়দে। তম্মদে খাডরা িাানী ইউডনয়দনয ৪ নাং ওয়াদড যয ইউসুদপয িড় এরাকায় ২৩টি 

ডযফায এফাং ৯ নাং রটাখাডগফাড়ী ইউডনয়দনয  ৪টি ওয়াদড যয (১, ২, ৪ ও ৫ নাং ওয়াড য) িড়খডড়ফাড়ী রভৌজায কাউয়ুদভয ফাড়ীয ডনকট রেোশ্রদভ 

ডনডভ যত ফাঁধটি রবাংদগ মাওয়ায় ৮০৭টি রভাট ৮৩০টি ডযফায ম্পূণ য এফাং ১৫০৯টি ডযফায আাংডক িডতগ্রস্ত দয়দে। এোড়া ফন্যায় এ ম যন্ত 

২টি উদজরায় ২৮টি ইউডনয়দনয ১৬ টি গ্রাদভয ৩৮৮ টি ঘযফাডড় ম্পূণ য এফাং ৫,২৪৬টি ঘযফাডড় আাংডক, ১ টি ডিা প্রডতষ্ঠান ম্পূণ য এফাং ৩ টি 

ডিা প্রডতষ্ঠান আাংডক  িডতগ্রস্ত দয়দে। পদর ১৪,২০০ জন ররাক িডতগ্রস্ত দয়দে। ফন্যা ডযডস্থডতয প্রডত ভন্ত্রণারয় রথদক াফ যিডনক নজয 

যাখা দে। রজরা দয ডনয়ন্ত্রণ কি রখারা যদয়দে। ফতযভাদন ডতস্তা নদীয াডন ডফদীভায ডনি ডদদয় প্রফাডত দে।  

 

গৃীত ব্যফস্থাঃ দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় রথদক প্রাপ্ত ফযাদ্দ দত রজরা প্রান কর্তযক ডফডবন্ন উদজরায় ১০৩.০০ রভঃটন ডজআয 

িার ও ৪,৩০,০০০/- টাকা ডফতযদণয জন্য উফযাদ্দ প্রদান কযা দয়দে এফাং ৯০০ প্যাদকট শুকদনা খাফায ডফতযণ কযা দয়দে।  এোড়াও  

োস্থয ডফবাগ কর্তযক জরুযী রভডডকযার টিভ গঠন কদয াফ যিডণক ডিডকৎায ব্যফস্থা গ্রণ কযা দয়দে এফাং ৩,০০০ াডন ডফশুিকযণ 

ট্যাফদরট, ৪,০০০ খাফায স্যারাইন ডফতযণ কযা দয়দে।  
 

২) রারভডনযাটঃ ফতযভাদন ধযরা নদীয াডন কুডড়গ্রাভ দয়দন্ট ডফদীভায ৮৮ র.ডভ. উয ডদদয় প্রফাডত দে। অডতবৃডষ্টয পদর াডন 

বৃডি  ও উজান রথদক রনদভ আা াাডড় ঢদরয কাযদণ রজরায  াডতফান্ধ্া, দয, আডদতভাযী, কারীগঞ্জ ও াটগ্রাভ উদজরায় ২১ টি 

ইউডনয়দন ফন্যা রদখা ডদদয়দে। ফন্যায় ৩৪,৫৬৮ টি ডযফাদযয ৯৯,১৭২ জন ররাক, আনুভাডনক ২৪,৭৯৩ টি ঘযফাডড়, ২টি ডিা প্রডতষ্ঠান ও 

২টি ধভীয় প্রডতষ্ঠান িডতগ্রস্ত দয়দে। এোড়া নদীবাাংগদন ৭২০টি ডযফাদযয ঘযফাডড় ডফরীন দয়দে।    

 

গৃীত ব্যফস্থাঃ দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় রথদক প্রাপ্ত ফযাদ্দ দত রজরা প্রান কর্তযক িডতগ্রস্ত উদজরায় ৫১১ রভঃটন ডজআয 

িার এফাং ১১,০০,০০০/- টাকা ডজআয কযা উ-ফযাদ্দ রদয়া দয়দে এফাং ২৭৫০ প্যাদকট শুকদনা খাফায ডফতযণ কযা দয়দে। এোড়া ৫০০০ 

াডন ডফশৃিকযণ ট্যাফদরট, ৫০০ প্যাদকট খাফায স্যারাইন ডফতযণ কযা দয়দে।   

 

৩) যাংপুয : রজরা প্রান সূদত্র জানা মায় রম, যাংপুয রজরায় বৃডষ্টাত ও উজান রথদক রনদভ আা াাডড় ঢদরয কাযদণ ডতস্তা নদীয াডন 

বৃডি রদয় ডফদ ীভায উয ডদদয় প্রফাডত দে। াডন বৃডিয পদর যাংপুয রজরায ৮টি উদজরায ভদে ৩টি উদজরায ১১ টি ইউডনয়দনয 

৫২টি গ্রাদভয ডনম্নাঞ্চর প্লাডফত দয় ৯০৫০ জন ররাক িডতগ্রস্থ দয়দে। এোড়াও কাউডনয়া ১১টি, গাংগািযা ৫৬টি ীযগাো ৪২টি রভাট 

১০৯টি ডযফায ম্পূণ যবাদফ নদী গদব য ডফরীন দয় মায়।  

 

গৃীত ব্যফস্থাঃ দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় রথদক প্রাপ্ত ফযাদ্দ দত রজরা প্রান কর্তযক ফন্যায় িডতগ্রস্থ ডযফাদযয ভদে ৭৫.০০০ 

রভ: টন ডজআয িার ও ১,২৫,০০০/- টাকা ডজআয কযা ডফতযণ কযা দয়দে। এোড়াও ৩৫০ প্যাদকট শুকদনা খাফায ডফতযণ কযা দয়দে। 

 

৪) গাইফান্ধ্াঃ অডতবৃডষ্টয পদর াডন বৃডি  ও উজান রথদক রনদভ আা াাডড় ঢদরয কাযদণ ঘাগট নদীয াডন বৃডি রদয় ডফদীভায ৯০ 

র.ডভ. উয ডদদয় প্রফাডত দে। াডন বৃডিয পদর গাইফান্ধ্া রজরায সুন্দযগঞ্জ, দয, াঘাটা ও ফুরেডড় ০৪টি উদজরায ২৭টি ইউডনয়ন 

ফন্যায াডনদত িডতগ্রস্থ য়। দয ৫,৫০০টি, সুন্দযগঞ্জ ৮,০৭২ টি, াঘাটা ৭,৭০০ টি ও ফুরেডড় ৫,২৮২টি ডযফায ফ যদভাট ২৬,৫৫৪ টি 

ডযফায াডন ফডন্দ যদয়দে।  

গৃীত ব্যফস্থাঃ দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় রথদক প্রাপ্ত ফযাদ্দ দত রজরা প্রান কর্তযক িডতগ্রস্ত উদজরায় ৮৫০ রভঃটন ডজআয 

িার এফাং ২৪,০০,০০০ টাকা ডজআয কযা উ-ফযাদ্দ প্রদান কযা দয়দে এফাং ১,৫০,০০০/- টাকায শুকদনা খাফায ডফতযণ কযা দয়দে।। 

এোড়াও ১,০০,০০০ াডন ডফশুিকযণ ট্যাফদরট, ১,০০,০০০ খাফায খাফায স্যারাইন ডফতযণ কযা দয়দে।  
 

৫) কুডড়গ্রাভঃ অডতবৃডষ্টয পদর াডন বৃডি ও উজান রথদক রনদভ আা াাডড় ঢদরয কাযদণ ব্রহ্মপুত্র ও ধযরা  নদীয াডন বৃডি রদয় 

মথাক্রদভ ৯৭ ও ৮৮ র.ডভ উয ডদদয় প্রফাডত দে। নদীয াডন বৃডি অব্যাত আদে। াডন বৃডি রদয় রজরায ৯ টি  উদজরায ৫৬টি 

ইউডনয়ন ৭১৯ টি গ্রাদভয ১,৫০,১৯৯ টি ডযফাদযয ৬,১৫,৩৭০ জন ররাক, ১,,৫০,১৯৯টি ঘযফাড়ী, ৭,১২৩ রঃ জডভয পর, িডতগ্রস্ত যাস্তা 

কাঁিা ৪৭৪ডক.ডভ. ও াকা ৫১.৫০ ডক.ডভ, ডিা প্রডতষ্ঠান ম্পূণ য ২০, আাংডক ২২৮টি,৫৩ ডকডভ ফাঁধ ও ২৯ টি ব্রীজ কারবাট য িডতগ্রস্ত 

দয়দে। রজরায় রভাট ৪৬টি আশ্রয় রকদন্দ্র রভাট ৩,০৩২ জন ররাক আশ্রয় গ্রণ কদযদে। 

গৃীত ব্যফস্থাঃ দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় রথদক প্রাপ্ত ফযাদ্দ দত রজরা প্রান কর্তযক ৮৭৫ রভঃটন ডজআয িার এফাং 

২৪,০০,০০০/- টাকা ডফতযদণয জন্য উফযাদ্দ প্রদান কযা দয়দে। এোড়াও শুকদনা খাফায ক্রদয়য জন্য রভাট ৫,০০,০০০/- টাকা উ-ফযাদ্দ 

কযা দয়দে এফাং ১০০০ প্যাদকট শুকদনা খাফায ডফতযণ কযা দয়দে। 

৬) ফগুড়াঃ অডতফল যণ ও উজান রথদক রনদভ আা াডনদত রজরায াডযয়াকাডন্দ, রানাতরা ও ধুনট উদজরায় ফন্যা রদখা ডদদয়দে। 

াডযয়াকাডন্দ দয়দন্ট মমুনা নদীয াডন ডফদীভায ৯৮ র.ডভ. উয ডদদয় প্রফাডত দে। াডন বৃডি অব্যাত আদে। িয়িডত ডনম্নরুঃ 

িডতগ্রস্ত উদজরা: ৩টি, িডতগ্রস্ত ইউডনয়ন: ১৬টি, িডতগ্রস্ত ররাকাংখ্যা: ১,১৩,৩০০ জন এফাং রভাট ১০৩টি ডিা প্রডতষ্ঠান ফন্যা কফডরত 

দয়দে।   
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গৃীত ব্যফস্থাঃ  দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় রথদক প্রাপ্ত ফযাদ্দ দত রজরা প্রান িডতগ্রস্থ ডযফাদযয ভদে ডফতযদণয জন্য ডফডবন্ন 

উদজরায অনুকূদর ১৩৫ রভ: টন ডজআয িার, ৫০,০০০/- টাকা ও ১৭৫০ প্যাদকট শুকনা খাফায ফযাদ্দ কদযদে।   

 

৭) ডযাজগঞ্জঃ রজরা প্রান সূদত্র জানা মায় রম, াম্প্রডতক ফন্যায় মমুনা নদীয াডন ডফদীভায ৭২ র.ডভ. উয ডদদয় প্রফাডত দে। 

মমুনা নদীয তীদযয ৫টি উদজরায িযাঞ্চদরয ডনম্নাঞ্চর এরাকা প্লাডফত দয়দে। দয, রিৌারী, রফরকুডি, াদাদপুয ও কাডজপুয উদজরায 

২৮টি ইউডনয়দনয ডনম্নাঞ্চর প্লাডফত দয় আাংডকবাদফ িডতগ্রস্থ দয়দে।  

 

গৃীত ব্যফস্থাঃ দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় রথদক প্রাপ্ত ফযাদ্দ দত রজরা প্রান কর্তযক নদী বাাংগন ও ফন্যায় িডতগ্রস্থ ডযফাদযয 

ভদে তাৎিডণবাদফ ডফতযদণয জন্য ৩৭০.০০০ রভ: টন ডজআয িার ও ১৩,০০,০০০/- টাকা ডজআয কযা ডফতযণ কযা দয়দে।   

 

৮) জাভারপুযঃ রজরা প্রান সূদত্র জানা মায় রম, উজান রথদক রনদভ আা াাড়ী ঢর ও অব্যাত ফল যদণ নদ-নদীয াডন বৃডি রদয় 

জাভারপুয রজরায ৬টি উদজরায (দদওয়ানগঞ্জ, উরাভপুয, ভাদাযগঞ্জ, রভরান্দ, ডযলাফাড়ী রফা ফকীগঞ্জ) ৩৩টি ইউডনয়ন ও ২টি 

রৌযবায ডনম্নাঞ্চর প্লাডফত দয়দে। ফন্যায াডনয প্রফর ররাদত ইরাভপুয ও রদওয়ানগঞ্জ উদজরায মমুনা তীদয বাঙ্গন রদখা ডদদয়দে। 

এোড়া াডন বৃডিয পদর উদজরায ডনম্নাঞ্চদরয আউ ধান ও াট পদরয িডতয ম্ভাফনাও রদখা ডদদয়দে। ফন্যা প্লাডফত এরাকামূ 

াংডিষ্ট উদজরা ডনফ যাী অডপায ডনম্নোিযকাযী কর্তযক ডযদ যন কযা দে। 
 

ফন্যায় রজরায ৬টি উদজরায ৩৩টি ইউডনয়দনয ডনম্নাঞ্চর প্লাডফত দয় ২০,৬৭১টি ডযফাদযয ৮১,৫৯১ জন ররাক, ৭৫টি ঘযফাডড় ম্পূণ য,  ও 

১০৫০টি ঘযফাডড় আাংডক এফাং ২৪৫০ রক্টয জডভয পর ম্পূণ য আাংডক িডতগ্রস্ত দয়দে। এোড়া ১২ ডক.ডভ. যাস্তা ম্পূণ য, ৪২১ ডক.ডভ. 

আাংডক, ১ ডক.ডভ. ফাঁধ ম্পূণ য, ১২৫টি ডিা প্রডতষ্ঠান আাংডক িডতগ্রস্ত দয়দে।মমুনা নদীয াডন বৃডি অব্যাত যদয়দে। ফাাদুযাফাদ 

দয়দন্ট মমুনা নদীয াডন ডফদীভায ৯৮ র.ডভ. উয ডদদয় প্রফাডত দে।  

 

গৃীত ব্যফস্থাঃ  দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় রথদক প্রাপ্ত ফযাদ্দ দত রজরা প্রান কর্তযক িডতগ্রস্থ ডযফাদযয ভদে ৬০০ রভ.টন িার 

ও ২০,২০,০০০ টাকা ডজআয কযা ও  ১৪৬৭ প্যাদকট শুকদনা খাফায ডফতযণ কযা দয়দে।  

 

৯) সুনাভগঞ্জঃ রজরা প্রান সূদত্র জানা মায় রম, বৃডষ্টাত ও উজান রথদক রনদভ আা াাডড় ঢদরয কাযদণ সুযভা নদীয াডন ডফদ 

ীভায ১৫ র.ডভ. উয ডদদয় প্রফাডত দে। াডন হ্রা াদে। সুনাভগঞ্জ রজরায দয, ডফশ্বম্ভযপুয, তাদযপুয, ডদযাই, াল্লা, জাভারগঞ্জ 

রদায়াযাফাজায, ধভ যাা ও োতক উদজরায ডনম্নাঞ্চর প্লাডফত দয়দে। উক্ত ৯টি উদজরায দয ৭,০০০ টি, ডফশ্বম্ভযপুয ৭,০০০টি, 

রদায়াযাফাজায ৫০০ টি, তাদযপুয ৬,০০০টি, জাভারগঞ্জ ১০০টি, ধভ যাা ১০০টি ও োতক ২০ টি ডযফায রভাট ২০,৭২০ টি ডযফায াডন 

ফডন্দ যদয়দে। ডদযাই ও াল্লা উদজরা ফন্যায াডনদত ডনম্নাঞ্চর প্লাডফত দরও রকান ডযফায িডতগ্রস্থ য়ডন।  

 

গৃীত ব্যফস্থাঃ  দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় রথদক প্রাপ্ত ফযাদ্দ দত রজরা প্রান কর্তযক ডফডবন্ন উদজরায় িডতগ্রস্থ ডযফাদযয ভদে 

১৬৬.০০০ রভ: টন ডজআয িার ও ৩,৮০,০০০/- টাকা ডজআয কযা ডফতযণ কযা দয়দে।  

 

১০) পডযদপুযঃ রজরা প্রান সূদত্র জানা মায় রম, পডযদপুয রজরায় বৃডষ্টাত ও উজান রথদক রনদভ আা াাডড় ঢদরয কাযদণ দ্মা নদীয 

াডন বৃডি রদয় ডফদ ীভায ৪৬ র.ডভ. উয ডদদয় প্রফাডত দে। নদীয াডন বৃডিয পদর পডযদপুয রজরায ৯টি উদজরায ভদে ৩টি 

উদজরায ৯টি ইউডনয়দনয ডনম্নাঞ্চর প্লাডফত দয় ১৪০০ ডযফায িডতগ্রস্ত দয়দে।  

 

গৃীত ব্যফস্থাঃ দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় রথদক প্রাপ্ত ফযাদ্দ দত রজরা প্রান কর্তযক ফন্যায় িডতগ্রস্থ ডযফাদযয ভদে ৩৫.০০০ 

রভ: টন ডজআয িার ও ৩০,০০০/- টাকা ডজআয কযা ডফতযণ কযা দয়দে। 
 

১১) যাজফাড়ীঃ রজরা ত্রাণ ও পুনফ যান কভ যকতযায কাম যারয় রথদক জানাদনা দয়দে রম, দ্মা নদীয াডন রগায়ারন্দ দয়দন্ট ৪৬ র.ডভ. উয 

ডদদয় প্রফাডত দে। দ্মা নদীয াডন বৃডি রদয় যাজফাড়ী রজরায দয, রগায়ারন্দ, কালুখারী ও াাংা উদজরায দ্মা নদী তীযফতী 

ডনম্নাঞ্চদর (দফড়ী ফাঁদধয ফাইদয) ফন্যায াডন প্রদফ কদযদে। দয উদজরা ফযাট ইউডনয়দনয ১টি স্কুর বাাংগদনয মুদখ ডযদয় রনয়া দয়দে। 

তদফ রকাদনা উদজরা রথদক িয়িডতয রকান তথ্য াওয়া মায়ডন। 

গৃীত ব্যফস্থাঃ দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় রথদক প্রাপ্ত ফযাদ্দ দত রজরা প্রান কর্তযক ফন্যায় িডতগ্রস্থ ডযফাদযয ভদে ২৫.০০০ 

রভ: টন ডজআয িার ডফতযণ কযা দয়দে। 
 

১২) ভাডনকগঞ্জঃ রজরা ত্রাণ ও পুনফ যান কভ যকতযায কাম যারয় রথদক জানাদনা দয়দে রম, মমুনা নদীয াডন বৃডি রদয় আডযিা দয়দন্ট 

ডফদীভায ৩০ র.ডভ. উয ডদদয় প্রফাডত দে। পদর রজরায নদী তীযফতী উদজরা ডযযাভপুয, ডফারয় ও রদৌরতপুদযয ডনম্নাঞ্চদর 

ফন্যায াডন প্রদফ কদযদে এফাং নদী বাাংগন রদখা ডদদয়দে। তদফ রকাদনা উদজরা রথদক এখনও রকান িয়িডতয তথ্য াওয়া মায়ডন। 
 

১৩) কুডষ্টয়াঃ রজরা প্রাক দত্রয ভােদভ জাডনদয়দেন, ম্প্রডত অডতবৃডষ্ট ও উজান রথদক রনদভ আা াডনদত রজরায রখাকা, কুভাযখারী 

ও রবড়াভাযা উদজরায ডনম্নাঞ্চদর ফন্যা রদখা ডদদয়দে। পদর রখাকা উদজরায রৌযবায ৪টি ওয়াদড যয ৩১৬টি ডযফায, কুভাযখারী 

উদজরায ১টি ইউডনয়দনয ৪টি গ্রাদভয ৩৭৫টি ডযফায এফাং রবড়াভাযা উদজরায ১টি ইউডনয়দনয ৩টি গ্রাদভয ৩০০টি ডযফায িডতগ্রস্ত 

দয়দে। এোড়া ১০ডক.ডভ কাঁিা যাস্তা এফাং ৩০০ একয পডর জডভ আাংডক িডতগ্রস্ত দয়দে।  
 

গৃীত ব্যফস্থাঃ দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় রথদক প্রাপ্ত ফযাদ্দ দত রজরা প্রান কর্তযক ফন্যায় িডতগ্রস্থ ডযফাদযয ভদে ডফতযদণয 

জন্য উদজরা ৩টিয অনুকূদর ৯.৯১০ রভ: টন ডজআয িার উ-ফযাদ্দ কযা দয়দে। 
 

 

১৪) টাাংগাইরঃ রজরা ত্রাণ ও পুনফ যান কভ যকতযায কাম যারয় রথদক জানাদনা দয়দে রম, অডতবৃডষ্টয পদর নদীয াডন বৃডি রদয় ভূয়াপুয ও 

রগাারপুয উদজরায ডনম্নাঞ্চদর ফন্যায াডন প্রদফ কদয ফন্যায সৃডষ্ট দয়দে। পদর ২টি উদজরায  ৮ টি ইউডনয়ন, ৮৭ টি গ্রাদভয ১২,১৮৪ 

টি ডযফাদযয ৬০,৯২০ জন ররাক এফাং ২,১৪০ রঃ জডভয পর িডতগ্রস্ত দয়দে। 
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দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় কর্তযক ফযাদ্দ রজরা প্রান কর্তযক ডফতযণ ও ভজুদদয ফ যদল তথ্য (২৯/০৭/২০১৬) 

ক্রঃ

নাং 
রজরায নাভ 

ডজআয িার (দভঃটন) ডজআয কযা (টাকা) শুকদনা খাফায 

ডফতযণ 

(প্যাদকট) 
প্রাপ্ত ফযাদ্দ  ডফতযণ ভজুদ প্রাপ্ত ফযাদ্দ ডফতযণ ভজুদ 

০১ ডযাজগঞ্জ ৬৫০ ৩৭০ ২৮০ ১৬০০০০০ ১৩০০০০০ ৩০০০০০   

০২ ফগুড়া ৩০০ ১৩৫ ১৬৫ ৮০০০০০ ৫০০০০ ৭৫০০০০ ১৭৫০ 

০৩ যাংপুয ২৫০ ৭৫ ১৭৫ ৮০০০০০ ১২৫০০০ ৬৭৫০০০ ৩৫০ 

০৪ কুডড়গ্রাভ ৯৭৫ ৮৭৫ ১০০ ২৮০০০০০ ২৪০০০০০ ৪০০০০০ ১০০০ 

০৫ নীরপাভাযী ৪০০ ১০৩ ২৯৭ ১৫০০০০০ ৪৩০০০০ ১০৭০০০০ ৯০০ 

০৬ গাইফান্ধ্া ৮৫০ ৭৬০ ৯০ ২৬০০০০০ ২৪০০০০০ ২০০০০০   

০৭ রারভডনযাট ৭০০ ৫১১ ১৮৯ ১৬০০০০০ ১১০০০০০ ৫০০০০০ ২৭৫০ 

০৮ সুনাভগঞ্জ ৩৫০ ১৬৬ ১৮৪ ১৬০০০০০ ৩৮০০০০ ১২২০০০০   

০৯ জাভারপুয ৮০০ ৬০০ ২০০ ৩০০০০০০ ২০২০০০০ ৯৮০০০০ ১৪৬৭ 

১০ পডযদপুয ১৫০ ৩৫ ১১৫ ৬০০০০০ ৩০০০০ ৫৭০০০০   

১১ যাজফাড়ী ১২৫  ২৫ ১০০ ৭০০০০০  - ৭০০০০০ -  

১২ টাাংগাইর ১২৫ -  ১২৫ ৭০০০০০  - ৪০০০০০  - 

১৩ ভাদাযীপুয ১২৫  - ১২৫ ৪০০০০০  - ৪০০০০০ -  

১৪ যীয়তপুয ১২৫  - ১২৫ ৪০০০০০  - ৪০০০০০ -  

১৫ ভাডনকগঞ্জ ১২৫  - ১২৫ ৪০০০০০  - ৪০০০০০ -  

১৬ নযাংদী ৫০  - ৫০ ৪০০০০০  - ৪০০০০০ -  

  ফ যদভাট= ৬১০০ ৩৬৩০ ২৪৪৫ ১৯৯০০০০০ ১০২৩৫০০০ ৯৩৬৫০০০ ৮২১৭ 

 

       
 

**  দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় কর্তযক ২৩/৭/২০১৬ডরঃ তাডযখ কুডড়গ্রাভ, গাইফান্ধ্া, রারভডনযাট ও নীরপাভাযী রজরায় ফন্যায় 

িডতগ্রস্ত ররাকদদয ভাদঝ ডফতযদণয জন্য প্রডত রজরায জন্য ১,০০০ প্যাদকট কদয রভাট ৪,০০০ প্যাদকট শুকদনা খাফায ফফাদ্দ প্রদান কযা 

দয়দে। প্রডত প্যাদকদট ৫.০০ রকডজ িার, ১.০০ রকডজ ডার, ১.০০ ডরটায য়াডফন রতর, ১.০০ রকডজ ডিডন, ১.০০ রকডজ রফন, ৫০০ গ্রাভ 

মুডড়, ১.০০ রকডজ ডিড়া, ১.০০ ডজন রভাভফাডত, ১.০০ ডজন ডদয়ারাই ও একটি ব্যাগ যদয়দে। 
 

ডফঃদ্রঃ ফন্যায কাযদণ রকাথাও প্রাণাডণ য়ডন এফাং গফাডদ শুয িয়িডতয রকান তথ্য াওয়া মায়ডন।  
 

 

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; উডিফ (এনডডআযডড)  ৯৫৪৬৬৬৩;   

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

পযাক্স নম্বযঃ  ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৪৯১৪৮, ৯৫৭৫০০০;  Email: @  

 

োিডযত/ 

(দভাঃ আডভনুর ইরাভ)  

উ-ডিফ (এনডডআযডড) 

রপানঃ ৯৫৪৬৬৬৩ 

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, 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, ডআইডড, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা।  ইদরদরাডনক ও ডপ্রন্ট ডভডডয়াদত প্রিাদযয জন্য অনুদযাধ কযা দরা। 

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

 

mailto:ndrcc@modmr.gov.bd
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দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় কর্তযক ফযাদ্দ এফাং রজরা প্রাক কর্তযক উ-ফযাদ্দ ও ডফতযদণয ফ যদল তথ্য (২৯/০৭/২০১৬) 

 

ক্রঃ

নাং 
রজরায নাভ 

ডজআয িার (দভঃটন) ডজআয কযা (টাকা) শুকদনা খাফায 

ডফতযণ 

(প্যাদকট) 
প্রাপ্ত ফযাদ্দ  উফযাদ্দ ডফতযণ প্রাপ্ত ফযাদ্দ  উফযাদ্দ ডফতযণ 

০১ ডযাজগঞ্জ ৬৫০ ৩৭০ ২৮০ ১৬০০০০০ ১৩০০০০০ ৮০০০০০   

০২ ফগুড়া ৩০০ ১৩৫ ১৩৫ ৮০০০০০ ৫০০০০ ৫০০০০ ১৭৫০ 

০৩ যাংপুয ২৫০ ৭৫ ৭৫ ৮০০০০০ ১২৫০০০ ১২৫০০০ ৩৫০ 

০৪ কুডড়গ্রাভ ৯৭৫ ৮৭৫ ৭৫০ ২৮০০০০০ ২৪০০০০০ ২০০০০০০ ১০০০ 

০৫ নীরপাভাযী ৪০০ ১০৩ ১০৩ ১৫০০০০০ ৪৩০০০০ ৪৩০০০০ ৯০০ 

০৬ গাইফান্ধ্া ৮৫০ ৭৬০ ৫০০ ২৬০০০০০ ২৪০০০০০ ২০০০০০০   

০৭ রারভডনযাট ৭০০ ৫১১ ৪৯৩ ১৬০০০০০ ১১০০০০০ ৯৪২২০০ ২৭৫০ 

০৮ সুনাভগঞ্জ ৩৫০ ১৬৬ ১৩০ ১৬০০০০০ ৩৮০০০০ ২৮০০০০   

০৯ জাভারপুয ৮০০ ৬০০ ৫০০ ৩০০০০০০ ২০২০০০০ ১৮০০০০০ ১৪৬৭ 

১০ পডযদপুয ২৫০ ৩৫ ৩৫ ৬০০০০০ ৩০০০০ ৩০০০০   

১১ যাজফাড়ী ১২৫  ২৫ - ৭০০০০০  - - -  

  ফ যদভাট= ৫৬৫০ ৩৬৩০ ৩০০১ ১৭৬০০০০০ ১০২৩৫০০০ ৮৪৭৫২০০ ৮২১৭ 

 

       

 

 


