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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায         

দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় 

ন্যানার ডডজাস্টায রযন্স রকা-অডড যদনন রন্টায (NDRCC) 

ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

www.modmr.gov.bd 
 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৮-৭১৪.                                                                  তাডযখঃ  ১৫. ০৯.২০১৮ডি:     

                                                                                                                     

ডফলয়ঃ দুদম যাগ াংক্রান্ত ১৫/০৯/২০১৮ডিঃ তাডযদখয প্রডতদফদন।   

 

মুদ্র ফন্দযমূদয জন্য তকয াংদকতঃ মুদ্র ফন্দযমূদয জন্য রকান তকয াংদকত নাই। 

AvR 15 †m‡Þ¤̂i 2018 wLªt mÜ¨v 06 Uv ch©ন্ত †`‡ki Af¨ন্তixY b`xe›`i mg~‡ni Rb¨ AvenvIqvi c~e©vfvm: iscyi, PÆMÖvg, 

K·evRvi Ges cUzqvLvjx AÂjmg~‡ni Dci w`‡q `wক্ষY/`wক্ষY-c~e© w`K †_‡K NÈvq 45-60wK:wg: †e‡M A¯’vqxfv‡e 

`gKv/S‡ov nvIqv e‡q †h‡Z cv‡i| ‡mB mv‡_ e„wó/eRªe„wó n‡Z cv‡i| Gme GjvKvib`xe›`img~n‡K 1 b¤^i (cyb:) 1 b¤^i 

mZK© ms‡KZ †`Lv‡Z ejv n‡q‡Q| 

c~ev©fvmt iscyi, Lyjbv, ewikvj I PÆMÖvg wefv‡Mi wKQz wKQ zRvqMvq Ges ivRkvnx, XvKv, gqgbwmsn I wm‡jU wefv‡Mi `yÕGK 

RvqMvq A¯’vqx `g&Kv nvIqvmn nvjKv ‡_‡K gvSvix ai‡Yi e„wó A_ev eRªmn e„wó n‡Z cv‡i| †mB mv‡_ †`‡ki †Kv_vI 

†Kv_vI gvSvix ai‡bi fvix el©Y n‡Z cv‡i|  

ZvcgvÎvt mviv‡`‡k w`b Ges iv‡Zi ZvcgvÎv mvgvb¨ e„w× †c‡Z cv‡i| 

cieZx© 72 N›Uvi AvenvIqvi Ae¯’v t mvgvb¨ cwieZ©b n‡Z cv‡i|  
 গতকাদরয  দফ যাচ্চ ও আজদকয ফ যডনম্ন  তাভাত্রা (ডডগ্রী ররডয়া):  

ডফবাদগয নাভ ঢাকা ভয়ভনডাং িট্রগ্রাভ ডদরট যাজাী যাংপুয খুরনা ফডযার 

দফ যাচ্চ তাভাত্রা ৩৫.০ ২৭.৬   ৩৫.০ ৩১.৬ ৩৪.৪ ৩৩.১ ৩৫.৬ ৩৫.০ 

ফ যডনম্ন তাভাত্রা ২৪.০ ২৫.০ ২৫.৬ ২৪.৫ ২৫.০ ২২.২ ২৫.৮ ২৬.০ 

 

রদদয দফ যাচ্চ ও ফ যডনম্ন তাভাত্রা: দফ যাচ্চ চুয়াডাাংগা  ৩৫.৬
০
 এফাং ফ যডনম্ন   রেঁতুডরয়া  ২২.২

০ 

রঃ।  

এক নজদয নদ-নদীয ডযডস্থডত ও পূফ যাবা 

 ব্রহ্মপুত্র-মমুনা ও গঙ্গা-দ্মা নদ-নদীমূদয াডন ভতর বৃডি াদে মা আগাভী ৭২ ঘন্টা ম যন্ত অব্যাত থাকদত াদয।  

 আায রভঘনা অফফাডকায প্রধান নদীমূদয াডন ভতর হ্রা াদে মা আগাভী ৪৮ ঘন্টা ম যন্ত অব্যাত থাকদত 

াদয। 

 আগাভী ২৪ ঘন্টায় ফগুড়া, জাভারপুয, গাইফান্ধা ও ডযাজগঞ্জ রজরামূদয ডনম্নাঞ্চর প্লাডফত দত াদয। 

নদ-নদীয অফস্থা (আজ কার ৯.০০ টা ম যন্ত) 

ম যদফক্ষণাধীন াডন ভতর রস্টন ৯৪ রগজ রস্টন ফন্ধ আদে ০১ 

বৃডি ৪৭ রগজ াঠ াওয়া মায়ডন ০১ 

হ্রা ৪১ রভাট তথ্য াওয়া মায়ডন ০২ 

অডযফডতযত ০৪ ডফদীভায উদয ৩ 

অদ্য রদদয  ৩টি দয়দন্ট নদ-নদীয াডন ডফদীভায  উয ডদদয় প্রফাডত দে। 

রজরায নাভ াডন ভতর রস্টন নদীয নাভ ডফগত ২৪ ঘন্টায় 

বৃডি(+)/হ্রা(-) (দ.ডভ.) 

ডফদীভায উদয 

(দ.ডভ.) 

ফগুড়া াডযয়াকাডন্দ মমুনা +৯ +১০ 

রনত্রদকানা করভাকান্দা রাদভশ্বয -১০ +৫ 

টাাংগাইর এরাডন ধদরশ্বযী +৮ +২ 

      

fvix el©‡Yi mZK©evYx:- ‡gŠmygx evqy mwµq _vKvi Kvi‡Y  (14 ‡m‡Þ¤^i , 2018) weKvj 04:00 Uv †_‡K cieZx© 24 N›Uvi g‡a¨ iscyi 

wefv†Mi †Kv_vI †Kv_vI fvix (44-88 wg.wg.) †_‡K AwZfvix (>89 wg.wg.) el©Y n‡Z cv‡i|  

ফাডযাত তথ্য  

গত ২৪ ঘন্টায় ফাাংরাদদদ উদেখদমাগ্য বৃডিাত (গত কার কার ০৯:০০ টা রথদক আজ কার ০৯:০০ টা ম যন্ত) : 

 

রস্টন ফাডযাত (ডভ.ডভ.) রস্টন ফাডযাত (ডভ.ডভ.) 

ডাডরয়া ৯২.০ ডদনাজপুয ৩৮.০ 

         অডিকান্ড: অদ্য রদদয রকাথাও রথদক উদেখদমাগ্য রকান অডিকাদেয খফয াওয়া মায় নাই। 

                                                                  

 স্বাক্ষডযত/ 

(        কাজী তাভীন আযা আজডভযী)  

উ-ডিফ (এনডডআযডড) 

রপান:৯৫৪৫১১৫ 

http://www.modmr.gov.bd/
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দয় অফগডত/ প্রদয়াজনীয় কাম যাদথ যঃ (রজেষ্ঠতা /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। 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/ 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, ডআইডড, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। ইদরদরাডনক ও ডপ্রন্ট ডভডডয়াদত প্রিাদযয জন্য অনুদযাধ কযা দরা। 

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

         ১২। যুগ্ম ডিফ (যনাথী রর প্রধান /প্রাঃ/দফা/দুব্যক-১/প্রডক্ষণ/ আইন রর/আইন/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। ভন্ত্রীয একান্ত ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

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

১৭। উডিফ (দুব্যক-১)/দুব্যক-২/প্রাঃ-১/ফাদজট/অডডট/ত্রাণ প্রাঃ/ত্রাণ-১/ত্রাণ-২/অডডট/াংদ ও ভন্বয়/ডডড), উ-প্রধান, দুদম যাগ 

ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

 ১৮। ডিদফয একান্ত ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

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

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

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

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

২৩।    ভন্ত্রীয 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 

(৭x২৪) রখারা আদে। দুদম যাগ াংক্রান্ত রম রকান তথ্য আদান-প্রদাদনয জন্য NDRCC’য ডনম্নফডণ যত রটডরদপান/ পোক্স/ email নম্বদয 

রমাগাদমাগ কযায জন্য অনুদযাধ কযা মাদেঃ NDRCC’য রটডরদপান নম্বযঃ, যুি-ডিফ(এনডডআযডড), ০১৫৩৬-২৩৯২৬০, ৯৫৪৫১১৫, 

৯৫৪৯১১৬, ৯৫৪০৪৫৪; পোক্স নম্বযঃ ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৭৫০০০। EMAIL: ndrcc@modmr.gov.bd/ 

ndrcc.dmrd@gmail.com 

mailto:ndrcc@modmr.gov.bd/
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