
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার    

দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় 

ন্যাশনাল ডিজাষ্টার ররসপন্স রকা-অরডিদনশন রসন্টার (NDRCC) 

বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। 

 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.১৫-৩৮৬                                                   তাডরখঃ ১৩/১২/২০১৫ ডরঃ। 

               সময়ঃ  ডবকাল ৪.০০ টা। 

ডবষয়ঃ দুদ্ যাগ  সাংক্রান্ত ১৩.১২.২০১৫ তাডরদখর  প্রডতদবেন।  

 

০১। আবহাওয়ার সব যদশষ অবস্থাঃ (তথ্যসূত্রঃ বাাংলাদেশ আবহাওয়া অডিেপ্তর, ঢাকা)  
 

 সমুদ্র বন্দর ও নেী বন্দর  সমূদহর জন্য রকান সতকযতা সাংদকত রনই। 
 

 c~ev©fvmt Kzwgjøv I †bvqvLvix AÂjmn Lyjbv, ewikvj, XvKv I wm‡jU wefv‡M ỳÕGK RvqMvq nvjKv e„wó A_ev ¸uwo ¸uwo e„wó 

n‡Z cv‡i| GQvov †`‡ki Ab¨Î AvKvk AvswkK †gNjvmn AvenvIqv c ÖavbZ: ï®‹ _vK‡Z cv‡i|  
 

 Kzqvkvt ga¨ivZ †_‡K mKvj ch©šÍ †`‡ki b`x AeevwnKvi †Kv_vI †Kv_vI gvSvix ‡_‡K Nb Kyqvkv Ges ‡`‡ki Ab¨Î ‡Kv_vI 

†Kv_vI nvjKv †_‡K gvSvix ai‡bi Kzqvkv co‡Z cv‡i|  
 

 ZvcgvÎvt mviv‡`‡k ivZ Ges w`‡bi ZvcgvÎv c Övq AcwiewZ©Z _vK‡Z cv‡i|  
 

 গত ২৪ ঘন্টায় ডবভাগওয়ারী রেদশর সদব যাচ্চ এবাং সব যডনম্ন তাপমাত্রা ডনম্নরূপঃ 

ডবভাদগর নাম ঢাকা িট্রগ্রাম ডসদলট রাজশাহী রাংপুর খুলনা বডরশাল 

সদব যাচ্চ তাপমাত্রা ২৮.৫ ২৯.৪ ২৫.২ ২৮.০ ২৫.০ ৩০.০ ২৯.৭ 

সব যডনম্ন তাপমাত্রা ১৭.০ ১৬.২ ১৬.০ ১৭.৬ ১৪.৬ ১৮.৮ ১৯.২ 
 

*  রেদশর সদব যাচ্চ তাপমাত্রা ডিল বাদগরহাদটর মাংলায় ৩০.০ ডিগ্রী এবাং সব যডনম্ন তাপমাত্রা ডিল নীলফামাডরীর ডিমলায় ১৪.৬ ডিগ্রী রস.।  
 

২। ট্রলার ডুডবঃ  

 নারায়ণগঞ্জঃ রজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কম যকতযার সাদে র্াগাদ্াগ কদর জানা ্ায়, গতকাল ১২.১২.২০১৫ তাডরখ রভার ৫টার সময় 

নারায়ণগঞ্জ রজলার সের উপদজলার আলী রটক ইউডনয়দনর ডিগ্রীর ির এলাকায় মতলব রবলতলী রেদক আগত একটি ট্রলার অন্য একটি  

ডষ্টমাদরর সাংদগ িাক্কা  রলদগ বুডিগাংগা নেীদত ডুদব ্ায়। অডিকাাংশ ্াত্রীদক উদ্ধার করা সম্ভব হদলও এখনও ০৫ জন রলাক ডনদখোঁজ 

রদয়দি বদল ডতডন জানান।  

 

 ** দুদ্ যাগ পডরডস্থডত মডনটডরাং করার জন্য দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালদয়র NDRCC (জাতীয় দুদ্ যাগ সািাোন সমন্বয় রকন্দ্র) 

২৪ ঘন্টা (৭x২৪) রখালা রদয়দি। দুদ্ যাগ সাংক্রান্ত র্ রকান তথ্য আোন-প্রোদনর জন্য NDRCC’র ডনম্নবডণ যত রটডলদফান/ 

ফযাক্স/email নম্বদর র্াগাদ্াগ করার জন্য অনুদরাি করা ্াদছঃ  

 

 রটডলদফান নম্বরঃ ৯৫৪০৪৫৪, ৯৫৪৯১১৬, ৯৫৪৫১১৫;   ফযাক্স নম্বরঃ  ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৪৯১৪৮, ৯৫৭৫০০০  

 Email: ndrcc.dmrd@gmail.com 
 

স্বাক্ষডরত/- 

 (রমাঃ আডমনুল ইসলাম) 

উপ-সডিব (এনডিআরডসডস) 

রফানঃ ৯৫৪০৪৫৪ 

সেয় অবগডত ও প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্যঃ 
 

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

০২। মূখ্য সডিব, প্রিানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগোঁও, ঢাকা।  

০৩। সডিব, প্রিানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগোঁও, ঢাকা। 

০৪। সডিব, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 

০৫। ডপ্রডন্সপাল ষ্টাফ অডফসার, সশস্ত্র বাডহনী ডবভাগ, প্রিানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগোঁও, ঢাকা।  

০৬। মহা-পডরিালক-১, প্রিানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগোঁও, ঢাকা।  

০৭। অডতডরক্ত সডিব (প্রশাসন), দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 

০৮। অডতডরক্ত সডিব (দুঃব্যঃ), দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 

০৯। মহা-পডরিালক (অডতডরক্ত সডিব),দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা অডিেপ্তর, মহাখালী,ঢাকা। 

১০। অডতডরক্ত সডিব (ত্রাণ)/ (দুব্যক), দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 

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

১২। পডরিালক-১, প্রিানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগোঁও, ঢাকা।  

১৩। ডসদেম এনাডলষ্ট, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। প্রডতদবেনটি ওদয়ব সাইদট প্রেশ যদনর জন্য অনুদরাি করা হল। 

১৪। প্রিান তথ্য কম যকতযা, ডপআইডি, বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। উপডর উক্ত তথ্য ইদলদরাডনক ও ডপ্রন্ট ডমডিয়াদত প্রিাদরর জন্য। 

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

mailto:ndrcc.dmrd@gmail.com

