
 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় 

ন্যানার ডিজাষ্টায রযন্স রকা-অযডিদনন রন্টায (NDRCC) 

                                                                   ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 
 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৬-২১৯                                                 তাডযখঃ ১৯/০৭/২০১৬ 

                           ভয়ঃ ডফকার ৩.৩০ টা।   

ডফলয়ঃ দুদম যাগ াংক্রান্ত  ১৯.০৭.২০১৬ তাডযদখয দদডনক  প্রডতদফদন। 
 

 

মুদ্র ফন্দযমূদয জন্য তকযতা: মুদ্র ফন্দয মূদয জন্য রকান তকয াংদকত রনই। 

 

নদীফন্দয মূদয জন্য তকয াংদকতঃ (আজ ন্ধ্যা ৬.০টা ম যন্ত) 

 যাংপুয, াফনা, ফগুড়া, টাাংগাইর, ভয়ভনডাং, ডদরট, ঢাকা, পডযদপুয, মদায, কুডষ্টয়া, খুরনা, ফডযার, টুয়াখারী, কুডভল্লা, রনায়াখারী, 

িট্টগ্রাভ ও কক্সফাজায অঞ্চরমূদয উয ডদদয় দডিণ/দডিণ-পূফ য  ডদক রথদক ঘন্টায় ৪৫-৬০ ডক.ডভ. রফদগ বৃডষ্ট/ফজ্রবৃডষ্ট অস্থায়ীবাদফ 

ঝদড়া াওয়া ফদয় রমদত াদয। এফ এরকায নদী ফন্দযমূদয জন্য ০১ (এক) নম্বয তকয াংদকত রদখাদত ফরা দয়দে। 

গত ২৪ ঘন্টায় ডফবাগওয়াযী রদদয দফ যাচ্চ এফাং ফ যডনম্ন তাভাত্রা ডনম্নরূঃ 

ডফবাদগয নাভ ঢাকা ভয়ভনডাং িট্রগ্রাভ ডদরট যাজাী যাংপুয খুরনা ফডযার 

দফ যাচ্চ তাভাত্রা ৩২.১ ৩১.৭ ৩০.২ ৩০.০ ৩১.৫ ৩২.৫ ৩৩.৪ ৩২.৯ 

ফ যডনম্ন তাভাত্রা ২৫.৩ ২৫.৫ ২৩.৫ ২৫.৫ ২৫.৫ ২৫.০ ২৪.৬ ২৫.৪ 

* রদদয দফ যাচ্চ তাভাত্রা ডের াতিীযা ৩৩.৪ ডিগ্রী র. এফাং ফ যডনম্ন তাভাত্রা ডের যাাংগাভাটি ২৩.৫ ডিগ্রী র.।  

 

০২। নদ-নদীয াডন হ্রা /বৃডিয  ফ যদল অফস্থাঃ (তথ্যসূত্রঃ ফন্যা পূফ যাবা ও তকীকযণ রকন্দ্র, ফাাউদফা)  

রভাট ম যদফিণ দয়দন্টয াংখ্যা ৯০ টি াডন ডস্থডতীর যদয়দে ০০ টি 

াডন বৃডি রদয়দে ৭১ টি তথ্য াওয়া মায়ডন ০৪ টি 

াডন হ্রা রদয়দে ১৫ টি ডফদীভায উদয ডদদয় প্রফাডত দে ০৫ টি 

 

ডনম্নফডণ যত ০৫ টি দয়দন্ট নদীয াডন ডফদীভায উয ডদদয় প্রফাডত দেঃ 

ক্র.নাং  রজরায নাভ নদীয নাভ রষ্টদনয নাভ াডন বৃডি (+) হ্রা (-)(cm) ডফদীভায উদয আদে (cm) 

০১ কুডড়গ্রাভ ব্রহ্মপুত্র ডিরভাযী   + ১৬  + ১৭ 

০২ টাাংগাইর ঢদরশ্বযী এরাডন         + ০৬   + ০৭ 

০৩ ডদরট সুযভা কানাইঘাট         +৩৭   + ২৮ 

০৪ রনত্রদকানা কাং জাডযয়াজাঞ্জাইর    + ১১    + ৬৫ 

০৫ সুনাভগঞ্জ সুযভা সুনাভগঞ্জ    + ৪৮    + ৪৮ 

 








 

০৩। গত ২৪ ঘন্টায় রদদয ডফডবন্ন স্থাদন উদল্লখদমাগ্য বৃডষ্টাতঃ (গতকার কার ৯ টা রথদক আজ কার ৯টা ম যন্ত) 

   

১২০ ১০৫.০ রওরা ৮

৭৫.০ , রনত্রদকানা ৬১.০ ০

নদী বাাংগনঃ 

 নীরপাভাযীঃ ম্প্রডত নদী ডতস্তা নদীয াডন বৃডিয কাযদণ নদী এফাং তৎাংরগ্ন এরাকায ডনম্নাঞ্চর প্লাডফত য়। ডতস্তা নদী দ্বাযা ডফবক্ত ও 

ডফডচ্চন্ন ৪টি ওয়াদি যয ররাকজদনয উদযাদগ স্থানীয়বাদফ রেোশ্রদভ ডনডভ যত ফাঁধ াডনয রতাদড় রবাংদগ মাওয়ায় উদজরায মুর অাং দত ডফডেন্ন 

৪টি ওয়াদি যয অডধকাাং এরাকায় প্রিণ্ড রফদগ াডন প্রদফ কদয। পদর এরাকায ১৭০০ টি ডযফাদযয ৮/৯ াজায ভানুল িডতগ্রস্ত দয়দে। ২৫০টি 

ডযফাদযয ঘযফাড়ী ইডতভদেই অন্যত্র উঁচু জায়গায় স্থানান্তডযত কযা দয়দে। ডজনডজযাড়া যকাডয প্রাথডভক ডফযারয়, রটাখডড় ফাড়ী উচ্চ 

ডফযারয়, িয খডড়ফাড়ী প্রাথডভক ডফযারয়, ডফএডিডয কারবাট য, এরডজইডিয কারবাট য এফাং দুদম যাগ ব্যফস্থানা অডধপ্তদযয ডনডভ যত কারবাট যমূ 

িডতগ্রস্ত ওয়ায় জনগদনয োবাডফক িরািদর ব্যাঘাত ঘদটদে। স্থানীয় ভাননীয় াংদ দস্য এফাং রজরা প্রাক দযজডভদন ডযদ যন কদযদেন। 

ডযদ যদন প্রাপ্ত অডবজ্ঞতা ও জনাধাযদণয িাডদায ডবডিদত দ্রুত ও দীঘ যদভয়াদী ভাধাদনয জন্য ডনম্নরূ দদি গ্রদণ কযা প্রদয়াজন ফদর রজরা 

প্রাক উদল্লখ কদযদেন। 



 

 

 

 রেোশ্রদভ ডনডভ যত ফাঁধ এয াভদনয মূর নদীদত সৃষ্ট িয রেডজাং কদয মূর নদী ফযাফয াডন প্রফা ডনডিত কযা; 

 ডনভ যানাধীন ফন্যা ডনয়ন্ত্রণ ফাঁধ দ্রুত স্পন্ন কযা এফাং ম্ভাব্যতা মািাই াদদি ০৪ নাং ওয়াদি যয টাপুয িড় গ্রাদভয াদপজ রিৌধুযীয ফাড়ী 

ম যন্ত ম্প্রাযণ কযা; 

 িডতগ্রস্ত ডযফায ও ম্ভাব্য িডতগ্রস্ত ডযফায মূদয পুনফ যাদনয োদথ য আনুভাডনক ৫০০ ফাডণ্ডর টিন ও অথ য ফযাদ্দ প্রদান কযা; 

 াডনফি এরাকায় মাদত িায়াডযয়া অন্যান্য াডনফাডত রযাগ েডড়দয় না দড় র রদিয োস্থয ডফবাগ কর্তযক ডফদল উদযাগ গ্রণ; 

 জনোস্থয প্রদকৌর ডফবাদগয ভােদভ াডন ডফশুিকযণ ট্যাফদরট ডফতযণ প্রদমাজয রিদত্র টিউফদয়র উচুকযণ ও স্যাডনদটন কাম যক্রভ 

গ্রণ; 

 িডতগ্রস্ত ডফযারয় ও স্থানা মূদয পুনডনভ যাণ/াংস্কাদযয জন্য প্রদয়াজনীয় দদি গ্রণ কযা; 

 িডতগ্রস্ত এরাকায় মাতায়াত প্রদয়াজদন উিায কাম যক্রভ ডযিারনায ডনডভি উদজরা প্রাদনয জন্য ২টি রনৌমান যফযা কযা। 

 

 

োিডযত/- 

 (ডজ, এভ, আব্দুর কাদদয) 

উ-ডিফ (এনডিআযডড) 

রপানঃ ৯৫৪৫১১৫ 

 

দয় অফগডত ও প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্যঃ 

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

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

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

০৪। ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

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

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

০৭। অডতডযক্ত ডিফ (প্রান/দুঃব্যঃ/ত্রাণ/দুব্যক), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

০৮। ভা-ডযিারক (অডতডযক্ত ডিফ),দুদম যাগ ব্যফস্থানা অডধদপ্তয, ভাখারী,ঢাকা। 

০৯। ভন্ত্রীয একান্ত ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

১০। ডযিারক-১, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা।  

১১। ডদেভ এনাডরষ্ট, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। প্রডতদফদনটি ওদয়ফ াইদট প্রদ যদনয জন্য অনুদযাধ কযা দরা। 

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

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

দুদম যাগ ডযডস্থডত ভডনটডযাং কযায জন্য দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য NDRCC (জাতীয় দুদম যাগ াড়াদান ভন্বয় রকন্দ্র) ২৪ ঘন্টা (৭x২৪) রখারা 

যদয়দে। দুদম যাগ াংক্রান্ত রম রকান তথ্য আদান-প্রদাদনয জন্য NDRCC’য ডনম্নফডণ যত রটডরদপান/ পযাক্স/ email নম্বদয রমাগাদমাগ কযায জন্য অনুদযাধ কযা 

মাদেঃ 

রটডরদপান নম্বযঃ ৯৫৪০৪৫৪, ৯৫৪৯১১৬, ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪৬৬৬৩;  রভাফাইর নম্বযঃ ০১৭১১-৪৪৭২৭৬  এফাং ০১৯৩৭-১৬৩৫৮২ 

পযাক্স নম্বযঃ  ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৪৯১৪৮, ৯৫৭৫০০০;    Email: @  

mailto:ndrcc@modmr.gov.bd

