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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায        

দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়  

ন্যানার ডিজাস্টায রযন্স রকা-অডি যদনন রন্টায (NDRCC) 

ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

www.modmr.gov.bd 

 
 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০১.২০১৯-১৫৫                                        তাডযখঃ২৬/০৪/২০১৯ডি:   

                       ভয়ঃ দুপুয ২.০০টা             

ডফলয়ঃ দুদম যাগ াংক্রান্ত দদডনক প্রডতদফদন।  

   

মুদ্র ফন্দযমূদয জন্য তকয াংদকতঃ  মূদ্র ফন্দযমূদয জন্য রকান তকয াংদকত রনই।  

আজ ২৬/০৪/২০১৯ ডি ন্ধ্যা ৬ টা ম যন্ত রদয অবন্তযীণ নদীফয মূরয জন আফাওয়ায ফাবা  : ivRkvnx, াফনা, ফড়া, টাাংগাইর, ভয়ভডনাং এফাংডদরট 

অঞ্চরমূরয উয ডদদয়   ৪৫-৬০ ডক.ডভ.   অস্থায়ীবাফ দভকা/ঝরড়া াওয়া ফদয় রমত ারয। এফ এরাকায নদীফয মূদক ১ নম্বয (পুনঃ) ১ নম্বায তক 

াংরকত রদখাদত ফরা দয়দে। 

আজ কার ০৯ টা রথদক যফতী ২৪ ঘন্টায আফাওয়ায পূফ যাবাঃ 

ডনটিক অফস্থাঃ ডনযক্ষীয় বাযত ভাাগয ও তৎাংরগ্ন দডক্ষণ ফদগাাগয এরাকায় একটি রঘুিা দতযী দয়দে। রঘুিাদয 

ফডধ যতাাং উত্তয ফদগাাগয এরাকায় অফস্থান কযদে। 

পূফ যাবাঃ অস্থায়ীবাদফ আাংডক রভঘরা আকা াযাদদদয আফাওয়া প্রধানতঃ শুষ্ক থাকদত াদয। 

তাপ্রফাঃ ঢাকা, পডযদপুয, ভাদাযীপুয, যাজাী, াফনা ও দয়দপুয অঞ্চর িট্টগ্রাভ, ফডযার, খুরনা ও ডদরট ডফবাদগয উয 

ডদদয় মৃদু তাপ্রফা ফদয় মাদে এফাং তা অব্যাত থাকদত াদয। 

তাভাত্রাঃ াযাদদদ ডদন এফাং যাদতয তাভাত্রা প্রায় অডযফডতযত থাকদত াদয। 

যফতী ৭২ ঘন্টায আফাওয়ায অফস্থা (৩ ডদন): বৃডি/ফজ্র বৃডিাদতয ম্ভাফনা যদয়দে । 

 

গতকাদরয  দফ যাচ্চ ও আজদকয ফ যডনম্ন  তাভাত্রা )ডিগ্রী ররডয়া:(     

ডফবাদগয নাভ ঢাকা ভয়ভনডাং িট্রগ্রাভ ডদরট যাজাী যাংপুয খুরনা ফডযার 

দফ যাচ্চ তাভাত্রা ৩৬.৭ ৩৫.৬ ৩৭.৮ ৩৬.৬ ৩৮.০ ৩৬.২ ৩৬.৬ ৩৭.০ 

ফ যডনম্ন তাভাত্রা ২৪.৪ ২৪.৫ ২২.০ ২২.৩ ২৪.৩ ২১.৮ ২৪.৩ ২৪.০ 

      

গতকার রদদয দফ যাচ্চ ও ফ যডনম্ন তাভাত্রা ডের:  

দফ যাচ্চ তাভাত্রা ডের যাজাী  ৩৮.০
০ 

এফাং ফ যডনম্ন তাভাত্রা ডের   রেঁতুডরয়া ২১.৮
০
 রঃ। 

অডগ্নকান্ডঃ  

ফরপ্রদয়াদগ ফাস্তুচ্রুত ডভয়ানভায নাগডযক অধ্যযডলত কযাম্প, কক্সফাজাযঃ রজরা প্রাক, কক্সফাজায কর্তযক রপ্রডযত দত্রয ভাধ্যদভ জানা 

মায় রম, গত ২৪/০৪/২০১৯ডিঃ তাডযখ রফরা ১২.৫০টায় কক্সফাজায রজরায উডখয়া উদজরায ভধ্যেড়া কযাম্প-৫ এ আকডিক অডগ্নকাণ্ড 

াংঘটিত য়। াংঘটিত অডগ্নকাদণ্ড ২৩ ডযফাদযয রল্টায ও ১টি ভডজদ ম্পূণ যরূদ বডিভূত য় এফাং ১৪ জন আত য়। আতদদয 

আযটিএভ ডযিাডরত াাতাদর ডিডকৎা প্রদান কযা দে। আগুন েডড়দয় ড়ায আঙ্কায় আদযা ৩টি রল্টায উোকৃতবাদফ রবদগ 

রপরা য়। বডিভূত ও রবদগ রপরা রভাট ২৬টি রল্টাদয ফফাযত ও ক্ষডতগ্রস্ত রভাট জনাংখ্যা ৯৪ জন। 

 

 

  

 

 

 (কাজী তাভীন আযা আজডভযী) 

উ-ডিফ (এনডিআযডড) 

রপান: ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪০৪৫৪, ৯৫৪৯১১৬ 
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নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০১.২০১৯-১৫৫                                     তাডযখঃ ২৬/০৪/২০১৯ডি:   

 

দয় অফগডত/ প্রদয়াজনীয় কাম যাদথ যঃ (রজযষ্ঠতা /দ ভম যাদায ক্রভানুাদয নয়)  

০১। ভডন্ত্রডযলদ ডিফ, ভডন্ত্রডযলদ ডফবাগ, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

০২। মুখ্য ডিফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা।         

০৩। ডিফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

০৪। ডডনয়য ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা।     

০৫। ডপ্রডন্সার িাপ অডপায, স্ত্র ফাডনী ডফবাগ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

০৬। ভা-ডযিারক-১, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

০৭। ভা-ডযিারক (প্রান), প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

০৮। অডতডযক্ত ডিফ (প্রান/ ডযকল্পনা ও উন্নয়ন/দুদম যাগ ব্যফস্থানা প্রান/দুব্যঃ/ত্রাণ/ত্রাণ প্রান/ দুব্যক-১/দুব্যক-২/ দুব্যক-৩/ 

ভন্বয় ও াংদ/ডডড), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়।     

০৯। ভা-ডযিারক (অডতডযক্ত ডিফ), দুদম যাগ ব্যফস্থানা অডধদপ্তয, ৯২-৯৩, ফা/এ, ভাখারী, ঢাকা। 

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

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

১২। মৄগ্ম ডিফ (যনাথী রর প্রধান /প্রাঃ/দফা/দুব্যক-১/প্রডক্ষণ/ আইন রর/ত্রাক-১/ত্রাক-২), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

১৩। ডযিারক (প্রান), প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

১৪। ডযিারক-৪, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। (Fax-9145038) 

১৫। ডযিারক (ত্রাণ), দুদম যাগ ব্যফস্থানা অডধদপ্তয, ৯২-৯৩, ফা/এ, ভাখারী, ঢাকা। 

১৬। ভাননীয় প্রডতভন্ত্রীয একান্ত ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

১৭। রজরা প্রাক, ..........................................(কর)  

১৮। উডিফ (দুব্যক-১)/দুব্যক-২/দুব্যক-৩/প্রাঃ-১/ফাদজট/অডিট/ত্রাণ প্রাঃ/ত্রাণ-১/ত্রাণ-২/অডিট/াংদ ও ভন্বয়/ডডড), উ-

প্রধান,  দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

১৯। ডডনয়য ডিদফয একান্ত ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

২০। উদজরা ডনফ যাী অডপায-------------------------(কর) 

২১। প্রধানভন্ত্রীয প্রদটাকর অডপায, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

২২। ডদস্টভ এনাডরি, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। প্রডতদফদনটি ওদয়ফ াইদট প্রদ যদনয জন্য অনুদযাধ কযা দরা। 

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

২৪।  ভাননীয় প্রডতভন্ত্রীয কাযী একান্ত ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ওত্রান ভন্ত্রণারয়। 

 

দুদম যাগ ডযডস্থডত ভডনটডযাং কযায জন্য দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য NDRCC (জাতীয় দুদম যাগ াড়াদান ভন্বয় রকন্দ্র) ২৪ 

ঘন্টা (২৪x৭) রখারা থাদক। দুদম যাগ াংক্রান্ত রম রকান তথ্য আদান-প্রদাদনয জন্য NDRCC’য ডনম্নফডণ যত রভাফাইর/ রটডরদপান/ পযাক্স/ 

email নম্বদয রমাগাদমাগ কযায জন্য অনুদযাধ কযা মাদেঃ  রভাফাইর/ রটডরদপান নম্বযঃ, মৄগ্ন-ডিফ (এনডিআযডড), ০১৫৩৬-

২৩৯২৬০, উ-ডিফ (এনডিআযডড), ০১৮৪১৩১৮৭৪৫, ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪৯১১৬, ৯৫৪০৪৫৪; পযাক্স নম্বযঃ ৯৫৪০৫৬৭, 

৯৫৭৫০০০। EMAIL: ndrcc@modmr.gov.bd/ ndrcc.dmrd@gmail.com 

 

 

 

       

 

 (কাজী তাভীন আযা আজডভযী) 

উ-ডিফ (এনডিআযডড) 
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