
1 দুর্ যোরের আেোম বোর্যো পোওয়োর জন্য দুর্ যোে ব্যবস্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোলরয়র ১০৯০ ট োল ফ্রি নম্বরর ডোয়োল করুন। 

 

েণপ্রজোর্ন্ত্রী বোাংলোরেশ সরকোর   

দুর্ যোে ব্যবস্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোলয় 

ন্যোশনোল ফ্রডজোস্টোর টরসপন্স টকো-অফ্রড যরনশন টসন্টোর (NDRCC) 

বোাংলোরেশ সফ্রিবোলয়, ঢোকো। 
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নাং৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০১.২০১৯.৫৫০       র্োফ্ররখঃ ১৪/১২/২০১৯ফ্রি:   

                                                          সময়ঃ দুপুর২.০০ ো 

ফ্রবষয়ঃ দুর্ যোে সাংক্রোন্ত দেফ্রনক প্রফ্রর্রবেন । 

সমূদ্র বন্দরসমূরের জন্য সর্কয সাংরকর্ঃ সমুদ্র বন্দরসমূরের জন্য টকোন সর্কয সাংরকর্ নোই। 

 

আজ ১৪ ফ্রডরসম্বর ২০১৯ ফ্রিঃ সন্ধ্যো ০৬  ো প্ যন্ত টেরশর অভ্যন্তরীণ নেীবন্দর সমূরের জন্য আবেোওয়োর পূব যোভ্োস: 

 

‡`‡ki Af¨šÍixY b`xe›`i mg~‡ni Rb¨ †Kvb mZK©evZ©v †bB Ges †Kvb ms‡KZI †`Lv‡Z n‡e bv| 

 

আজ সকাল ৯টা থেকক পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূব বাভাসঃ  

সসনপটিক অবস্াঃ Dc-gnv‡`kxq D”PPvc ej‡qi ewa©Zvsk wenvi I ZrmsjMœ GjvKv ch©šÍ Ae¯’vb Ki‡Q| ‡gŠmy‡gi ¯^vfvweK jNyPvc 

`wÿY e‡½vcmvM‡i Ae¯’vb Ki‡Q, hvi ewa©Zvsk DËi e‡½vcmvMi ch©šÍ we¯Í…Z i‡q‡Q|  

 

পূব বাভাসঃ  AvswkK †gNjv AvKvkmn AvenvIqv cÖavbZt ï®‹ _vK‡Z cv‡i, Z‡e †`‡ki DËicw©ðgvÂ‡ji `yÕGK RvqMvq nvjKv/¸uwo 

¸uwo e„wói m¤¢vebv i‡q‡Q|  

 

কুয়াশাঃ ‡klivZ †_‡K mKvj ch©šÍ †`‡ki ‡Kv_vI †Kv_vI nvjKv ‡_‡K gvSvix ai‡bi Kzqvkv co‡Z cv‡i| 

 

 

র্তাপমাত্াঃ  mviv‡`‡k ivZ Ges w`‡bi ZvcgvÎv cÖvq AcwiewZ©Z _vK‡Z cv‡i| 
 

পরবর্তী ৭২ ঘন্টার আবহাওয়ার অবস্া (৩ সিন): iv‡Zi ZvcgvÎv n«vm †c‡Z cv‡i| 

ের্কোরলর সরব যোচ্চ ও আজরকর সব যফ্রনম্ন  র্োপমোত্রো (ফ্রডগ্রী টসলফ্রসয়োস):  

 

ফ্রবভ্োরের নোম ঢোকো ময়মনফ্রসাংে িট্রগ্রোম ফ্রসরল  রোজশোেী রাংপুর খুলনো বফ্ররশোল 

সরব যোচ্চ র্োপমোত্রো ২৭.২ ২৬.৫ ৩০.০ ২৭.৫ ২৬.৯ ২৫.৮ ২৭.৬ ২৮.০ 

সব যফ্রনম্ন র্োপমোত্রো ১৩.৮ ১৩.৪  ১৩.০ ১১.৩ ১৩.৮ ১৩.৪ ১৩.৪ ১৪.০ 

 

ের্কোল সরব যোচ্চ র্োপমোত্রো ফ্রিল কক্সবোজোর ৩০.০০ এবাং আজরকর সব যফ্রনম্ন র্োপমোত্রো শ্রীমাংেল ১১.৩০টসঃ।      

 

অফ্রিকোন্ডঃ 

ফোয়োর সোফ্রভ্ যস ও ফ্রসফ্রভ্ল ফ্রডরফরন্সর ফ্রনয়ন্ত্রণ করের র্থ্য টেরক জোনো ্োয়, ১২/১২/২০১৯ফ্রিঃ র্োফ্ররখ রোর্ ১২.০০ ো টেরক ১৩/১২/২০১৯ফ্রিঃ 

র্োফ্ররখ রোর্ ১২.০০ ো প্ যন্ত সোরোরেরশ টমো  ২৭ টি অফ্রিকোরের ঘ নো ঘর রি। বিভাগবভবিক অফ্রিকোরের তথ্য বিম্নে দেওয়া হলঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উরেখর্োগ্য অফ্রিকোন্ড (রজলোফ্রভ্ফ্রিক র্থ্য):  

ঢোকোঃ ঢোকো টজলো প্রশোসন এর র্থ্য অনু্োয়ী র্োফ্ররখঃ ১১ ফ্রডরসম্বর ২০১৯ র্োফ্ররখ  আনুমোফ্রনক ফ্রবকোল ৪:৩০ ঘটিকোয় টকরোণীেঞ্জ 

উপরজলোধীন শুভ্োঢযো ইউফ্রনয়রনর চুনকুটিয়ো টিৌরোস্তো এলোকোর েোফ্রবব ম্যোনসরন অবফ্রস্থর্ ‘প্রোইম টপ  এন্ড প্লোফ্রস্টক ইন্ডোফ্রিজ’ নোমক 

কোরখোনোয় অফ্রিকোরন্ডর সূত্রপোর্ েয়। অফ্রিকোরন্ডর সাংবোে অবফ্রের্ েরয় ফোয়োর সোফ্রভ্ যস ও ফ্রসফ্রভ্ল ফ্রডরফন্স অফ্রধেপ্তররর ১০টি ইউফ্রন  

৪:৩৫ ঘটিকোয় ঘ নোস্থরল উপফ্রস্থর্ েয় এবাং ৫:৪৫ ঘটিকোর মরে আগুন ফ্রনয়ন্ত্ররন আনরর্ সেম েয়। ের্কোল ১৩ ফ্রডরসম্বর ২০১৯ফ্রিঃ 

ক্রঃ নাং ফ্রবভ্োরের নোম অফ্রিকোরন্ডর সাংখ্যো আেরর্র সাংখ্যো ফ্রনেরর্র সাংখ্যো 

১। ঢোকো  ৪ ০ ০ 

২। ময়মনফ্রসাংে ৩ ০ ০ 

৩। বফ্ররশোল ১ ০ ০ 

৪। ফ্রসরল  ০ ০ ০ 

৫। রোজশোেী ৪ ০ ০ 

৬। রাংপুর ৭ ০ ০ 

৭। িট্টগ্রোম ৩ ০ ০ 

৮। খুলনো ৫ ০ ০ 

 টমো  ২৭ ০ ০ 

http://www.modmr.gov.bd/


2 দুর্ যোরের আেোম বোর্যো পোওয়োর জন্য দুর্ যোে ব্যবস্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোলরয়র ১০৯০ ট োল ফ্রি নম্বরর ডোয়োল করুন। 

 

র্োফ্ররখ প্ যন্ত এই অফ্রিকোরন্ডর ফরল টমো  ১৩ জন ব্যফ্রি মৃত্যযবরন কররন। ঢোকো টজলো প্রশোসন থেকক থটসলক াকন জাসনকয়কে থে, অসিিগ্ধ 

আোি (১৬) নাকম আরও এক ব্যফ্রি ঢাকা থমসিককল ককলজ হাসপার্তাকলর বান ব ইউসনকট মারা সিকয়কে। 
   

অফ্রি দূঘ য নোয় ফ্রনের্ ১৪ জরনর ফ্রববরণ ফ্রনম্নরুপ : 

 

ভবন থহকল পড়াঃ 

ঢোকোঃ টজলো প্রশোসন, ঢোকো স্মোরক নাং- ৫১.০১.২৬০০.০১৮.৪০.০০৩.১৯-৮৭১, র্োফ্ররখঃ ১২ ফ্রডরসম্বর ২০১৯ এর মোেরম জোফ্রনরয়রি ট্, 

টকরোণীেঞ্জ উপরজলোধীন ফ্রজনফ্রজরো ইউফ্রনয়রনর ৫ নাং ওয়োড য পূব য বন্দ ডোকপোড়োস্থ ৩৪ নাং বোফ্রড়র (কোরয়ে কনরফকশনোরী) িয়র্লো ফ্রবফ্রশষ্ট 

১(এক) টি ভ্বন টেরল পরড়রি। টেরল পড়ো ভ্বনটি উপরজলো ফ্রনব যোেী অফ্রফসোর, সেকোরী কফ্রমশনোর (ভূফ্রম), টকরোণীেঞ্জ মকিল োনার পুসলশ 

সিস্য, থেশন ম্যাকনজার  ায়ার সাসভ বস, টকরোণীেঞ্জ, উপ-সেকোরী প্ররকৌশলী, এলফ্রজইফ্রড, উপ-সেকোরী প্ররকৌশলী, িণপূর্তবসহ সংসিষ্ট 

ভবকনর মাসলককর উপসস্সর্তকর্ত সকরজসমকন পসরিশ বন ককরন। পসরিশ বনকাকল থিখা োয় থে, ভবনটি সপেকনর সিকক ১ ফুট থহকল পকড়কে। 

ভবকনর অভযন্তরীন অংকশ থকান রকম  াটল পসরলসির্ত হয়সন। ভবনটির থলারগুকলাকর্ত বীম োড়া স্ল্যাব সনম বাণ করা হকয়কে। বাসড়র মাসলক 

ও স্ানীয় ইউসনয়ন পসরষি সিকস্যর বণ বনানুোয়ী সবির্ত ১৩/১৪ বের পূকব ব সনসম বর্ত ভবনটি ির্ত ৪/৫ বেকর ধীকর ধীকর থহলাকনা অবস্ার সৃসষ্ট 

হকয়কে। বর্তবমাকন ঝুসিঁপূণ ব প্রসর্তয়মান হওয়ায় ভবনটিকর্ত বসবাসকারীকির সনরাপত্তার স্বাকে ব ভবন র্তযাি করার জন্য সনকি বশনা প্রিান করা 

হকয়কে।  

স্বোেফ্ররর্/ ১৪.১২.২০১৯ফ্রিঃ 

(কোজী র্োসমীন আরো আজফ্রমরী) 

উপসফ্রিব (এনফ্রডআরফ্রসফ্রস)রফোন: ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪০৪৫৪ 

Email: ndrcc.dmrd@gmail.com 

 

নাং৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০১.২০১৯.৫৫০(৬০৪)                       র্োফ্ররখঃ ১৪/১২/২০১৯ফ্রিঃ 

 

সেয় অবেফ্রর্/ প্ররয়োজনীয় কো্ যোরে যঃ (টজযষ্ঠর্ো /পে ম্ যোেোর ক্রমোনুসোরর নয়) 

০১। মফ্রন্ত্রপফ্ররষে সফ্রিব,মফ্রন্ত্রপফ্ররষে ফ্রবভ্োে, বোাংলোরেশ সফ্রিবোলয়, ঢোকো। 

০২। মুখ্য সফ্রিব, প্রধোনমন্ত্রীর কো্ যোলয়, টর্জোঁও, ঢোকো।  

০৩। ফ্রসফ্রনয়র সফ্রিব, পররোষ্ট্র মন্ত্রণোলয়। 

০৪। ফ্রসফ্রনয়র সফ্রিব, ফ্রশেো মন্ত্রণোলয়, বোাংলোরেশ সফ্রিবোলয়, ঢোকো।  

০৫। ফ্রসফ্রনয়র সফ্রিব, দুর্ যোে  ব্যবস্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোলয়, বোাংলোরেশ সফ্রিবোলয়, ঢোকো। 

০৬। ফ্রসফ্রনয়র সফ্রিব, সমোজকল্যোণ মন্ত্রণোলয়, বোাংলোরেশ সফ্রিবোলয় ঢোকো। 

০৭। ফ্রসফ্রনয়র সফ্রিব, ফ্রবদুযৎ ফ্রবভ্োে, ফ্রবদুযৎ জ্বোলোনী ও খফ্রনজ সম্পে মন্ত্রণোলয়, বোাংলোরেশ সফ্রিবোলয়, ঢোকো। 

০৮। ফ্রপ্রফ্রন্সপোল ষ্টোফ অফ্রফসোর, সশস্ত্র বোফ্রেনী ফ্রবভ্োে, প্রধোনমন্ত্রীর কো্ যোলয়, টর্জোঁও, ঢোকো। 

০৯। সফ্রিব, গৃেোয়ন ও েণপূর্য মন্ত্রণোলয়, বোাংলোরেশ সফ্রিবোলয়, ঢোকো। 

১০। সফ্রিব, র্থ্য মন্ত্রণোলয়, বোাংলোরেশ সফ্রিবোলয়, ঢোকো। 

১১।  সফ্রিব, জনফ্রনরোপিো ফ্রবভ্োে, স্বরোষ্ট্র মন্ত্রণোলয়, বোাংলোরেশ সফ্রিবোলয়, ঢোকো। 

১২। সফ্রিব, টরলপে মন্ত্রণোলয়, ঢোকো। 

১৩। সফ্রিব, সড়ক পফ্ররবেন ও মেোসড়ক ফ্রবভ্োে, সড়ক পফ্ররবেন ও টসত্য মন্ত্রণোলয়, বোাংলোরেশ সফ্রিবোলয়, ঢোকো। 

১৪। সফ্রিব, প্রফ্রর্রেো মন্ত্রণোলয়, ঢোকো। 

ক্রফ্রমক 

নাং 
নোম ও ফ্রপর্ো নোম ঠিকোনো মন্তব্য 

০১ অজ্ঞার্ত  ঘটনাস্কলমৃত্যযবরণককর 

০২ জনাব থমাঃআলম (৩৫), সপর্তা-মৃর্তআঃরসশি চুনকুটিয়া, থকরানীিঞ্জ, ঢাকা ঢাকা থমসিককল ককলজ 

হাসপার্তাকল    মৃত্যযবরণ 

ককর। 

 

 

 

 

 

০৩ জনাব সজনারুলইসলাম (৩২), সপর্তা-থমার্তাকলব থমাল্লা েয়ঘসরয়া, শাসলখা, মাগুড়া 

০৪ জনাব  ারুক(৩২), সপর্তা-জসসমশাহ সর্তলকপুর, আকেলপুর, জয়পুরহাট 

০৫ জনাব থমকহিী(২০), সপর্তা-আলীকহাকসন শুভাঢযা, থকরানীিঞ্জ, ঢাকা 

০৬ জনাব ইমরান(১৮), সপর্তা-থমাঃআনসার মসকমপুর, কলাপাড়া,পটুয়াখালী 

০৭ জনাব সুজন(২৯), সপর্তা-খসলল থকরানীিঞ্জ, ঢাকা 

০৮ জনাব জাহাসির(৫৫),সপর্তা-নুরুল ইসলাম মািবর শুভাঢযা, থকরানীিঞ্জ, ঢাকা 

০৯ জনাব শালাহউসিন(৩২),সপর্তা-আব্দুসসালাম থর্তজিাঁও, ঢাকা 

১০ জনাব বাবলু(২৬), সপর্তা-র্তাপস সবন্নাবাইি, থবলাকবা,নরসসংিী 

১১ জনাব  য়সাল(২৫), সপর্তা-হাসন  থিওয়ান উত্তররায়পুর, মুসিিঞ্জ 

১২ জনাব রায়হান(১৬), সপর্তা-ইউসু  মাইজপাড়া, নড়াইল 

১৩ জনাব খাকলক(৩৫), সপর্তা- ইব্রাসহম বসরশাল 

১৪ জনাব আোি(১৬) খাপবুসনয়া, ধনুয়া ইউসনয়ন, বরগুনা 
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3 দুর্ যোরের আেোম বোর্যো পোওয়োর জন্য দুর্ যোে ব্যবস্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোলরয়র ১০৯০ ট োল ফ্রি নম্বরর ডোয়োল করুন। 

 

১৫। সফ্রিব, মৎস ও প্রোফ্রণসম্পে মন্ত্রণোলয়, বোাংলোরেশ সফ্রিবোলয়,ঢোকো। 

১৬। সফ্রিব, প্রধোনমন্ত্রীর কো্ যোলয়, টর্জোঁও, ঢোকো। 

১৭। সফ্রিব, সুরেো টসবো ফ্রবভ্োে, স্বরোষ্ট্র মন্ত্রণোলয়, বোাংলোরেশ সফ্রিবোলয়, ঢোকো। 

১৮। সফ্রিব, স্থোনীয় সরকোর ফ্রবভ্োে, স্থোনীয় সরকোর, পেী উন্নয়ন ও সমবোয় মন্ত্রণোলয়, বোাংলোরেশ সফ্রিবোলয়, ঢোকো। 

১৯। সফ্রিব স্বোস্থয টসব ফ্রবভ্োে, স্বোস্থয ও পফ্ররবোর কল্যোণ মন্ত্রণোলয়, বোাংলোরেশ সফ্রিবোলয়, ঢোকো। 

২০।  সফ্রিব স্বোস্থয ফ্রশেো ও পফ্ররবোর কল্যোণ ফ্রবভ্োে, স্বোস্থয ও পফ্ররবোর কল্যোণ মন্ত্রণোলয়, বোাংলোরেশ সফ্রিবোলয়, ঢোকো। 

২১। সফ্রিব, কৃফ্রষ মন্ত্রণোলয়, বোাংলোরেশ সফ্রিবোলয়, ঢোকো। 

২২। সফ্রিব, খোদ্য মন্ত্রণোলয়, বোাংলোরেশ সফ্রিবোলয়, ঢোকো। 

২৩। সফ্রিব, পোফ্রন সম্পে মন্ত্রণোলয়, বোাংলোরেশ সফ্রিবোলয়, ঢোকো। 

২৪। সফ্রিব, টনৌপফ্ররবেন মন্ত্রণোলয়, বোাংলোরেশ সফ্রিবোলয়, ঢোকো। 

২৫। সফ্রিব, পফ্রররবশ, বন ও জলবোয়ু পফ্ররবর্যন মন্ত্রণোলয়, বোাংলোরেশ সফ্রিবোলয়, ঢোকো। 

২৬। সফ্রিব, প্রোেফ্রমক ও েণ ফ্রশেো মন্ত্রণোলয়, বোাংলোরেশ সফ্রিবোলয়, ঢোকো। 

২৭। সফ্রিব, টবসোমফ্ররক ফ্রবমোন পফ্ররবেন ও প্ য ন মন্ত্রণোলয়, বোাংলোরেশ সফ্রিবোলয়, ঢোকো। 

২৮। সফ্রিব, ভূফ্রম মন্ত্রণোলয়, বোাংলোরেশ সফ্রিবোলয়, ঢোকো। 

২৯। সফ্রিব, মফ্রেলো ও ফ্রশশু ফ্রবষয়ক মন্ত্রণোলয়, বোাংলোরেশ সফ্রিবোলয়, ঢোকো। 

৩০। সফ্রিব, অে য ফ্রবভ্োে, অে য মন্ত্রণোলয়, বোাংলোরেশ সফ্রিবোলয়, ঢোকো। 

৩১। সফ্রিব, ডোক ও ট ফ্রলর্োেোর্োে ফ্রবভ্োে, ডোক, ট ফ্রলর্োেোর্োে ও র্থ্যপ্রযুফ্রি মন্ত্রণোলয়, বোাংলোরেশ সফ্রিবোলয়, ঢোকো। 

৩২। সফ্রিব, টসত্য ফ্রবভ্োে, সড়ক পফ্ররবেন ও টসত্য মন্ত্রণোলয়। 

৩৩। সেস্য, আে য-সোমোফ্রজক অবকোঠোরমো ফ্রবভ্োে, পফ্ররকল্পনো কফ্রমশন, পফ্ররকল্পনো মন্ত্রণোলয়, আেোরোঁও, ঢোকো। 

৩৪। প্রধোন র্থ্য কম যকর্যো, ফ্রপআইফ্রড, বোাংলোরেশ সফ্রিবোলয়, ঢোকো (ইরলকরট্রোফ্রনক ও ফ্রপ্রন্ট ফ্রমফ্রডয়োরর্ প্রিোররর জন্য অনুররোধ করো েরলো)। 

৩৫। মেোপফ্ররিোলক (অফ্রর্ফ্ররি সফ্রিব), দুর্ যোে ব্যবস্থোপনো অফ্রধেপ্তর, ৯২-৯৩, মেোখোলী, বো/এ , ঢোকো। 

৩৬। মোননীয় প্রধোনমন্ত্রীর একোন্ত সফ্রিব-১, প্রধোনমন্ত্রীর কো্ যোলয়, টর্জোঁও, ঢোকো। 

৩৭। সফ্রিব, র্থ্য ও ট্োেোর্োে প্রযুফ্রি ফ্রবভ্োে, ডোক, ট ফ্রলর্োেোর্োে ও র্থ্যপ্রযুফ্রি মন্ত্রণোলয়, বোাংলোরেশ সফ্রিবোলয়, ঢোকো। 

৩৮। অফ্রর্ফ্ররি সফ্রিব(সকল), দুর্ যোে ব্যবস্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোলয়। 

৩৯। মেোপফ্ররিোলক-১, প্রধোনমন্ত্রীর কো্ যোলয়, টর্জোঁও, ঢোকো। 

৪০। মেোপফ্ররিোলক (প্রশোসন), প্রধোনমন্ত্রীর কো্ যোলয়, টর্জোঁও, ঢোকো। 

৪১। মেোপফ্ররিোলক, ফোয়োর সোফ্রভ্ যস ও ফ্রসফ্রভ্ল ফ্রডরফন্স, কোজী আলোউফ্রিন টরোড, ঢোকো। 

৪২। যুগ্মসফ্রিব (সকল), দুর্ যোে ব্যবস্থোপনোও ত্রোণমন্ত্রণোলয়। 

৪৩। পফ্ররিোলক (প্রশোসন), প্রধোনমন্ত্রীর কো্ যোলয়, টর্জোঁও, ঢোকো। 

৪৪। পফ্ররিোলক-৪, প্রধোনমন্ত্রীর কো্ যোলয়, টর্জোঁও, ঢোকো। 

৪৫। পফ্ররিোলক (ত্রোণ), দুর্ যোে ব্যবস্থোপনো অফ্রধেপ্তর, ৯২-৯৩, বো/এ,মেোখোলী, ঢোকো। 

৪৬। পফ্ররিোলক (প্রশোসন), ঘূফ্রণ যঝড় প্রস্তুফ্রর্ কম যসূফ্রি (ফ্রসফ্রপফ্রপ), ৬৮৪-৬৮৬, বড় মেবোজোর, ঢোকো।  

৪৭। মোননীয় প্রফ্রর্মন্ত্রীর একোন্ত সফ্রিব, দুর্ যোেব্যবস্থোপনোও ত্রোণ মন্ত্রণোলয়, বোাংলোরেশ সফ্রিবোলয়, ঢোকো। 

৪৮। টজলো প্রশোসক, ..........................................(সকল)  

৪৯। উপসফ্রিব (সকল), দুর্ যোে ব্যবস্থোপনোও ত্রোণ মন্ত্রণোলয়। 

৫০। মোননীয় প্রধোনমন্ত্রীর প্রর োকল অফ্রফসোর-১/২, প্রধোনমন্ত্রীর কো্ যোলয়, টর্জোঁও, ঢোকো। 

৫১। ফ্রসফ্রনয়র সফ্রিরবর একোন্ত সফ্রিব, দুর্ যোেব্যবস্থোপনোও ত্রোণ মন্ত্রণোলয়। 

৫২। উপরজলো ফ্রনব যোেী অফ্রফসোর-------------------------(সকল) 

৫৩। ফ্রসরস্টম এনোফ্রলষ্ট, দুর্ যোে ব্যবস্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোলয়(প্রফ্রর্রবেনটি ওরয়ব সোইর  প্রেশ যরনর জন্য অনুররোধ করো েরলো)। 

৫৪। ফ্রসফ্রনয়র র্থ্য কম যকর্যো, দুর্ যোেব্যবস্থোপনোও ত্রোণ মন্ত্রণোলয়। 

৫৫।  মোননীয় প্রফ্রর্মন্ত্রীর সেকোরী একোন্ত সফ্রিব, দুর্ যোে ব্যবস্থোপনো ও ত্রোন মন্ত্রণোলয়।  

 

দুর্ যোে পফ্ররফ্রস্থফ্রর্ মফ্রন ফ্ররাংকরোর জন্য দুর্ যোে ব্যবস্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোলরয়র NDRCC (জোর্ীয়দুর্ যোেসোড়োেোনসমন্বয়রকন্দ্র) ২৪ ঘন্টো (২৪x৭) টখোলো 

েোরক। দুর্ যোে সাংক্রোন্ত ট্ টকোন র্থ্য আেোন-প্রেোরনর জন্য NDRCC’রফ্রনম্নবফ্রণ যর্র ফ্রলরফোন/ ফযোক্স/ emailএ ট্োেোর্োে করোর জন্য অনুররোধ করো 

্োরছঃ ট ফ্রলরফোন নম্বরঃ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪৯১১৬,৯৫৪০৪৫৪;ফযোক্স নম্বরঃ ৯৫৪০৫৬৭,৯৫৭৫০০০;Email:ndrcc.dmrd@gmail.com, 

ndrcc@modmr.gov.bd 

দুর্ যোরের আেোম বোর্যো পোওয়োর জন্য দুর্ যোে ব্যবস্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোলরয়র ১০৯০ ট োল ফ্রি নম্বরর ডোয়োল করুন। 

                                                                                             

                                                                                                   স্বোেফ্ররর্/ ১৪.১২.২০১৯ফ্রিঃ 

           (কোজী র্োসমীন আরো আজফ্রমরী) 

উপসফ্রিব (এনফ্রডআরফ্রসফ্রস)  

টফোন: ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪০৪৫৪ 

Email: ndrcc.dmrd@gmail.com 
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