গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়
ন্যানার ডিজাস্টায রযন্স রকা-অডি যদনন রন্টায (NDRCC)
ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা।
web: www.modmr.gov.bd

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৮-৬৪৬

তাডযখঃ ১৬/০৭/২০১৮ডরঃ
ভয়ঃ দুপুয ২.০০ ঘটিকা

ফ যদল আফাওয়া ডযডস্থডত
উত্তযডিভ ফদগাাগয ও তৎাংরগ্ন এরাকায় অফস্থানযত রঘুিাটি ঘণীভূত দয় একই এরাকায় সুস্পষ্ট রঘুিাদ ডযণত দয়দে। এটি আযও
ঘণীভূত দয় উত্তযডিভ ডদদক অগ্রয দত াদয। এয প্রবাদফ উত্তয ফদগাাগয ও তৎাংরগ্ন ফাাংরাদদদয উকূরীয় এরাকায় ফায়ুিাদয
তাযতদেয আডধকয ডফযাজ কযদে। উত্তয ফদগাাগয, ফাাংরাদদদয উকূরীয় এরাকা এফাং মুদ্র ফন্দযমূদয উয ডদদয় ঝদ া াওয়া ফদয়
রমদত াদয। িট্টগ্রাভ, কক্সফাজায, ভাংরা ও ায়যা মূদ্র ফন্দযমূদক ০৩ (ডতন) নম্বয পুনঃ ০৩ (ডতন) নম্বয স্থানীয় তকয াংদকত রদডখদয়
রমদত ফরা দয়দে। উত্তয ফদগাাগদয অফস্থানযত ভাে ধযায রনৌকা ও ট্ররাযমূদক যফতী ডনদদ য না রদওয়া ম যন্ত উকূদরয কাোকাডে
রথদক াফধাদন িরাির কযদত ফরা দয়দে। রই াদথ তাদদযদক গবীয াগদয ডফিযণ না কযদত ফরা দয়দে।
আজ ১৬ জুরাই/২০১৮ ডরঃ ন্ধ্যা ০৬ টা ম যন্ত রদদয অবযন্তযীণ নদীফন্দয মূদয জন্য আফাওয়ায পূফ যাবা:
পডযদপুয, খুরনা, ফডযার, টুয়াখারী, রনায়াখারী, কুডভল্লা, িট্টগ্রাভ, কক্সফাজায এফাং ডদরট অঞ্চর মূদয উয ডদদয় দডিণ/দডিণ-পূফ য ডদক
রথদক ঘন্টায় ৪৫-৬০ ডক.ডভ. রফদগ বৃডষ্ট অথফা ফজ্রবৃডষ্ট অস্থায়ীবাদফ দভকা অথফা ঝদ া াওয়া ফদয় রমদত াদয। এফ এরাকায নদীফন্দয
মূদক ১ নম্বয (পুনঃ) ১ নম্বয তকয াংদকত রদখাদত ফরা দয়দে।
আজ কার ০৯ টা রথদক যফতী ২৪ ঘন্টায আফাওয়ায
খুরনা, ফডযার ও িট্টগ্রাভ ডফবাদগয অদনক জায়গায় এফাং যাজাী, যাংপুয, ঢাকা, ভয়ভনডাং ও ডদরট ডফবাদগয ডকছু ডকছুজায়গায়
অস্থায়ী দম্কা াওয়া ারকা রথদক ভাঝাযী ধযদনয বৃডষ্ট অথফা ফজ্র বৃডষ্ট দত াদয। রইাদথ রদদয রকাথাও রকাথাও ভাঝাযী ধযদনয
বাযী ফল যণ দত াদয।
তাভাত্রাঃ াযাদদদ ডদদনয তাভাত্রা াভান্য হ্রা রদত াদয এফাং যাদতয তাভাত্রা প্রায় অডযফডতযত থাকদত াদয।
যফতী ৭২ ঘন্টায আফাওয়ায অফস্থা (৩ ডদন): াভান্য ডযফতযন দত াদয।
গতকাদরয দফ যাচ্চ ও আজদকয ফ যডনম্ন তাভাত্রা (ডিগ্রী ররডয়া):
ডফবাদগয নাভ

ঢাকা

ভয়ভনডাং

িট্রগ্রাভ

ডদরট

যাজাী

যাংপুয

খুরনা

ফডযার

দফ যাচ্চ তাভাত্রা

৩৪.৭

৩৩.৮

৩৪.৫

৩৬.৫

ফ যডনম্ন তাভাত্রা

২৬.০

২৭.০

২৫.০

২৫.২

৩৫.৫

৩৫.৪

২৭.২

২৬.৭

৩৪.০
২৭.০

২৫.৭

৩২.১

রদদয দফ যাচ্চ ও ফ যডনম্ন তাভাত্রা: দফ যাচ্চ তাভাত্রা ডদরট ৩৬.৫০ এফাং ফ যডনম্ন রপনী ও ন্দ্বী ২৫.০০ রঃ।
এক নজদয নদ-নদীয ডযডস্থডত ও পূফ যাবা



ব্রহ্মপুত্র-মমুনা ও গগা-দ্মা নদ-নদীমূদয াডন ভতর বৃডি াদে, মা আগাভী ৪৮ ঘন্টা ম যন্ত অব্যাত থাকদত াদয।
আায রভঘনা অফফাডকায ভনু ও ধরাই নদীমূদয াডন ভতর বৃডি াদে, অযডদদক সুযভা ও কুডয়াযা নদীয াডন ভতর
হ্রা াদে, আগাভী ২৪ ঘন্টায় আায রভঘনা অফফাডকায কর প্রধান নদীমূদয াডন ভতর ডস্থডতীর থাকদত াদয ।
ম যদফিণাধীন াডন ভতর রস্টন
বৃডি
হ্রা

৯৪
৪৬
৪৫

অডযফডতযত
তথ্য াওয়া মায়ডন
ডফদীভায উদয

০৩
০
০

অদ্য রদদয কর নদ-নদীয াডন কর দয়দন্ট ডফদীভায উয ডদদয় প্রফাডত দে।
গত ২৪ ঘন্টায উদল্লখদমাগ্য বৃডষ্টাত (গতকার কার ৯.০০টা রথদক আজ কার ৯.০০টা ম যন্ত):
রস্টন

ফাডযাত (ডভ.ডভ.)

রস্টন

ফাডযাত (ডভ.ডভ.)

রারাখার, ডদরট

৮৩.০

রাটু, ডদরট

৭০.০
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অডগ্নকান্ড: পায়ায াডবয ও ডডবর ডিদপন্স এয কদরার রুদভ কভযযত কভযকতযা জানান রম, অদ্য রকান উদল্লখদমাগ্য অডগ্নকাদেয খফয াওয়া
মায় ডন।
স্বািডযত/১৬.০৭.২০১৮

(রভাঃ রভায়াদেভ রাদন)
যুগ্ম-ডিফ (এনডিআযডড)
রপান: ৯৫৪০৩৪০
দয় অফগডত/ প্রদয়াজনীয় কাম যাদথ যঃ (রজযষ্ঠতা /দ ভম যাদায ক্রভানুাদয নয়)
০১।
০২।
০৩।
০৪।
০৫।
০৬।
০৭।
০৮।

ভডন্ত্রডযলদ ডিফ, ভডন্ত্রডযলদ ডফবাগ, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা।
মুখ্য ডিফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা।
ডিফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা।
ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা।
ডপ্রডন্সার ষ্টাপ অডপায, স্ত্র ফাডনী ডফবাগ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা।
ভা-ডযিারক-১, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা।
ভা-ডযিারক (প্রান), প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা।
অডতডযক্ত ডিফ (প্রান/ ডযকল্পনা ও উন্নয়ন/দুদম যাগ ব্যফস্থানা প্রান/দুব্যঃ/ত্রাণ/ত্রাণ প্রান/ 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 কভযকতযা, ডআইডি, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। ইদরদরাডনক ও ডপ্রন্ট ডভডিয়াদত 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/প্রডিণ/ 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/অডিট/ত্রাণ প্রাঃ/ত্রাণ-১/ত্রাণ-২/অডিট/াংদ ও ভন্বয়/ডডড)উ-প্রধান, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ
ভন্ত্রণারয়।

১৮।
১৯।
২০।
২১।

ডিদফয একান্ত ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়।
উদজরা ডনফ যাী অডপায-------------------------(কর)
প্রধানভন্ত্রীয প্রদটাকর অডপায, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা।
ডদস্টভ এনাডরষ্ট, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। প্রডতদফদনটি ওদয়ফ াইদট প্রদযদনয জন্য অনুদযাধ কযা দরা।

২২। ডডনয়য তথ্য কভযকতযা, 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 া াদান ভন্বয় রকন্দ্র) ২৪ ঘন্টা (৭x২৪) রখারা আদে। 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, যুগ্ন-ডিফ(এনডিআযডড), ০১৫৩৬-২৩৯২৬০, ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪৯১১৬, ৯৫৪০৪৫৪; পযাক্স নম্বযঃ ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৭৫০০০। EMAIL :
ndrcc@modmr.gov.bd/ ndrcc.dmrd@gmail.com
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