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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার  

দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় 

ন্যাশনাল ডিজাস্টার ররসপন্স রকা-অডি যদনশন রসন্টার (NDRCC) 

বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। 

web: www.modmr.gov.bd 
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গতকাদলর  সদব যাচ্চ ও আজদকর সব যডনম্ন  তাপমাত্রা (ডিগ্রী রসলডসয়াস):  

ডবভাদগর নাম ঢাকা ময়মনডসাংহ িট্রগ্রাম ডসদলট রাজশাহী রাংপুর খুলনা বডরশাল 

সদব যাচ্চ তাপমাত্রা ৩৪.৫ ৩৩.০ ৩৩.২ ৩৪.০ ৩৬.০ ৩৪.৬ ৩৫.০ ৩৩.৪ 

সব যডনম্ন তাপমাত্রা ২৬.৪ ২৫.৫ ২৫.০ ২৬.১ ২৫.৫ ২৪.৬ ২৫.৬ ২৬.১ 
 

রেদশর সদব যাচ্চ ও সব যডনম্ন তাপমাত্রা: সদব যাচ্চ তাপমাত্রা রাজশাহী ৩৬.০
০
 এবাং সব যডনম্ন  রসয়েপুর ২৪.৬

০ 
রসঃ।  

 

এক নজদর নে-নেীর পডরডস্থডত ও পূব যাভাস 

 

 ব্রহ্মপুত্র-্মুনা এবাং গঙ্গা-পদ্মা নেীসমূদহর পাডন সমতল হ্রাস পাদে ্া আগামী ৪৮ ঘন্টা প্ যন্ত অব্যাহত থাকদত পাদর। 

 আপার রমঘনা অববাডহকার প্রধান নেীসমূদহর পাডন সমতল বৃডি পাদে ্া আগামী ২৪ ঘন্টা প্ যন্ত অব্যাহত থাকদত 

পাদর।  

 

নে-নেীর অবস্থা (আজ সকাল ৯.০০টা প্ যন্ত)  

প্ যদবক্ষণাধীন পাডন সমতল রস্টশন ৯৪ রগজ রস্টশন বন্ধ আদে ০১ 

বৃডি ৩৬ রগজ পাঠ পাওয়া ্ায়ডন ০ 

হ্রাস ৫৪ রমাট তথ্য পাওয়া ্ায়ডন ০১ 

অপডরবডতযত ০৩ ডবপেসীমার উপদর ০১ 

 

অদ্য ১টি নেীর পাডন ডবপেসীমার উপর ডেদয় প্রবাডহত হদে। 

পাডন সমতল রস্টশন নেীর নাম আজদকর পাডন 

সমতল (ডমটার) 

  

ডবগত ২৪ ঘন্টায় 

বৃডি(+)/হ্রাস(-) (রস.ডম.) 

ডবপেসীমা 

(ডমটার) 

ডবপেসীমার উপদর 

(রস.ডম.) 

নাকুয়াগাঁও ভুগাই ২২.৮৫ +৪৯৫ ২১.৯০ +৯৫ 
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বাডরপাত তথ্যঃ 

গত ২৪ ঘন্টায় বাাংলাদেদশ উদেখদ্াগ্য বৃডিপাত (গত কাল সকাল ০৯:০০ টা রথদক আজ সকাল ০৯:০০ টা প্ যন্ত) : 

রস্টশন বাডরপাত (ডম.ডম.) রস্টশন বাডরপাত (ডম.ডম.) 

নাকুয়াগাঁও ২২০.০ গাইবান্ধা ১৫৪.০ 

পঞ্চগড় ১২৩.০ জাডরয়াজঞ্জাইল ৮১.০ 

রেওয়ানগঞ্জ ৭৫.০ সুনামগঞ্জ ৭০.০ 

ডিলমাডর ৬৬.০ বগুড়া ৬৬.০ 

জামালপুর ৬৪.০ লদররগড় ৫০.০ 

 

গত ২৪ ঘন্টায় ভারদতর উত্তর পূব যাঞ্চদলর ডসডকম, আসাম, রমঘালয় ও ডত্রপুরা অঞ্চদল উদেখদ্াগ্য বৃডিপাদতর পডরমাণ 

(বৃডিপাত: ডম.ডম.): 

 

তাডরখ রিরাপুডঞ্জ োডজযডলাং ডসলির 

২৪/০৮/২০১৮ ২৬৫.০ ৫০.০ ৪৯.০ 

 

অডিকান্ড: অদ্য রেদশর রকাথাও রথদক উদেখদ্াগ্য রকান অডিকাদের খবর পাওয়া ্ায় নাই। 

 

 (কাজী তাসমীন আরা আজডমরী) 

উপসডিব (এনডিআরডসডস) 

র ান:৯৫৪৫১১৫ 

সেয় অবগডত/ প্রদয়াজনীয় কা্ যাদথ যঃ (রজেষ্ঠতা /পে ম্ যাোর ক্রমানুসাদর নয়)  

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

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

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

০৪। সডিব, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা।     

০৫। ডপ্রডন্সপাল িা  অড সার, সশস্ত্র বাডহনী ডবভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

০৬। মহা-পডরিালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

০৭। মহা-পডরিালক (প্রশাসন), প্রধানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

         ০৮।  অডতডরক্ত সডিব (প্রশাসন/ পডরকল্পনা ও উন্নয়ন/দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা প্রশাসন/দুব্যঃ/ত্রাণ/ত্রাণ প্রশাসন/ দুব্যক-১/দুব্যক-২/ সমন্বয় 

ও সাংসে/ডসডপডপ), দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।     

০৯। মহা-পডরিালক (অডতডরক্ত সডিব), দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা অডধেপ্তর, ৯২-৯৩, বা/এ,মহাখালী, ঢাকা। 

১০। প্রধান তথ্য কম যকতযা, ডপআইডি, বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। ইদলদরাডনক ও ডপ্রন্ট ডমডিয়াদত প্রিাদরর জন্য অনুদরাধ করা হদলা। 

১১। প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সডিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

         ১২। যুগ্ম সডিব (শরনাথী রসল প্রধান /প্রশাঃ/রসবা/দুব্যক-১/প্রডশক্ষণ/ আইন রসল/আইন/ত্রাক-১/ত্রাক-২), দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ 

মন্ত্রণালয়। 

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

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

১৫। মন্ত্রীর একান্ত সডিব, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 

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

১৭। উপসডিব (দুব্যক-১)/দুব্যক-২/প্রশাঃ-১/বাদজট/অডিট/ত্রাণ প্রশাঃ/ত্রাণ-১/ত্রাণ-২/অডিট/সাংসে ও সমন্বয়/ডসডপডপ)উপ-প্রধান, দুদ্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 

 ১৮। সডিদবর একান্ত সডিব, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 

১৯। উপদজলা ডনব যাহী অড সার-------------------------(সকল) 

২০। প্রধানমন্ত্রীর প্রদটাকল অড সার, প্রধানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

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

২২। ডসডনয়র তথ্য কম যকতযা, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।    

২৩।    মন্ত্রীর সহকারী একান্ত সডিব, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ওত্রান মন্ত্রণালয়। 

দুদ্ যাগ পডরডস্থডত মডনটডরাং করার জন্য দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালদয়র NDRCC (জাতীয় দুদ্ যাগ সাড়াোন সমন্বয় রকন্দ্র) ২৪ ঘন্টা (৭x২৪) রখালা 

আদে। দুদ্ যাগ সাংক্রান্ত র্ রকান তথ্য আোন-প্রোদনর জন্য NDRCC’র ডনম্নবডণ যত রটডলদ ান/  োক্স/ email নম্বদর র্াগাদ্াগ করার জন্য অনুদরাধ করা 

্াদেঃ NDRCC’র রটডলদ ান নম্বরঃ, যুি-সডিব(এনডিআরডসডস), ০১৫৩৬-২৩৯২৬০, ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪৯১১৬, ৯৫৪০৪৫৪;  োক্স নম্বরঃ ৯৫৪০৫৬৭, 

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