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তাডযখঃ ১৩/০৬/২০১৮ডরঃ
ভয়ঃ ডফকার ৩.০০টা

ডফলয়ঃ দুদম যাগ াংক্রান্ত দদডনক প্রডতদফদন।
াাড় ধঃ
যাঙ্গাভাটঃ রজরা ত্রাণ  পুনফ যান কভযকতযা, যাাংগাভাট জানান রম, গত ৩ ডদন মাফত যাাংগাভাট রজরায় বৃডিাত দে।
বৃডিাদতয পদর রজরায নাডনয়াযিয উদজরায় াাড় ধদয ঘটনা ঘদট। াাড় ধদ ভাট িাা দড় রজরায নাডনয়াযিয
উদজরায় গত ১১/৬/২০১৮ ডরঃ যাদত ১১ জন ররাক ভাযা রগদে। ডনত ব্যডিযা দরনঃ
১। সুদযন্দ্র িাকভা (৫৫), ডতা- মৃত ফরদদফ িাকভা
২। যাজয রদফী িাকভা (৫০), স্বাভী- সুদযন্দ্র িাকভা
৩। রানারী িাকভা (১৪), ডতা- সুদযন্দ্র িাকভা
৪। ফুর রদফী িাকভা (৫৫), স্বাভী- শ্যাভর ডফকা রদয়ান
৫।
৬।
৭।
৮।

ইডত রদয়ান (১৯), ডতা- মৃত শ্যাভর ডফকা রদয়ান
স্মৃডত িাকভা (২৩), স্বাভী- ডযদগন রদয়ান
আইয়ুফ রদয়ান (১.৫ ভা), ডতা- ডযদগন রদয়ান,
যদভন িাকভা (১৪), ডতা- ডনজযন িাকভা

৯। ডযদর িাকভা (১৪), ডতা- ডভন িাকভা
১০। ডযতা িাকভা (৮), ডতা- ডভন িাকভা
১১। ডফলদকতু িাকভা (৬০), ডতা- মৃত রভ যঞ্জন িাকভা

গ্রাভ- ফড়পুর াড়া, ইউডনয়ন- নাডনয়াযিয, উদজরানাডনয়াযিয, রজরা- যাাংগাভাট।
ঐ
ঐ
গ্রাভ- ধভযিযণ াড়া, ইউডনয়ন- বুডড়াট, উদজরানাডনয়াযিয, রজরা- যাাংগাভাট।
ঐ
ঐ
ঐ
গ্রাভ- ফড়কুর াড়া, াদফক ১ নাং ইউডনয়ন, উদজরানাডনয়ায িয।
গ্রাভ- াডতভাযী, ইউডনয়ন- ভূডভঘাট, উদজরানাডনয়ায িয, রজরা- কক্সফাজায।
ঐ
গ্রাভ- রিৌধুযীেড়া, ডঘরােডড়, নাডনয়াযিয, কক্সফাজায

রজরায় ২১ট আশ্রয় রকন্দ্র প্রস্তুত আদে। রজরায দয উদজরায ৫ট আশ্রয় রকদন্দ্র ৪০০-৫০০ জন ররাক আশ্রয়
ডনদয়দে। রজরা প্রাদনয ক্ষ রথদক আডশ্রতদদয খাফাদযয ব্যফস্থা কযা দে। নাডনয়ায িয উদজরায় ৩ট আশ্রয় রকন্দ্র রখারা
দয়দে। দুদম যাগ ব্যফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য রদয়া ফযাদ্দ দত রজরা প্রান কর্তযক মৃত ব্যডিয ডযফাযদক ২০,০০০/- টাকা
কদয প্রদান কযা দয়দে ভদভয রজরা প্রাক জাডনদয়দেন।
কক্সফাজাযঃ
গত কদয়ক ডদদনয অডত বৃডিয পদর াাড় ধদ রজরায উডখয়া  ভদখারী উদজরায় গত ১১.০৬.২০১৮ইাং
তাডযদখ ৩ জদনয মৃতুয দয়দে।
১।
২।
৩।

সুরতান (২), ডতা- আঃ শুকুয (দযাডঙ্গা যণাথী)
রযাডঙ্গা কযাম্প নাং ৭, উদজরা উডখয়া, কক্সফাজায
রভাাম্মদ আরী (২২), ডতা- দয়দ রাদন রযাডাংগা কযাম্প নাং ১৫, জাভতরী, উডখয়া, কক্সফাজায
(দযাডঙ্গা যণাথী)
ফাদা ডভয়া, ডতা- আরী িান
৯নাং য়াি য, াডনয েড়া, ভদখারী, কক্সফাজায

খাগড়ােডড়ঃ রজরা ত্রাণ  পুনফ যান কভযকতযা জানান রম, খাগড়ােডড় াফ যতয রজরায় ডফগত কদয়কডদদনয টানা ফল যদণয পদর
াাড়ী ঢদর রিঙ্গী নদীয াডন ডফদীভায উয ডদদয় প্রফাডত য়ায় খাগড়ােডড় দয উদজরায় রৌযবা অডধকাাং
এরাকা প্লাডফত দয়দে। গঞ্জাড়া রৌযবায প্রায় ফ এরাকা এখন াডন ফন্দী অফস্থায় যদয়দে। ক্ষডতগ্রস্থ ররাকজন আশ্রয়
রকন্দ্রভহূদ আশ্রয় ডনদয়দে। দীডঘনারা উদজরায রভইন রযাি, ভাইনী ব্রীজ এফাং রভরাং ফাজায প্লাডফত দয়দে। ডকছু ভানুল
আশ্রয় রকদন্দ্র অফস্থান কযদে। ানেডড়দত ০২ ট ইউডনয়ন প্লাডফত দয়দে এফাং ০২ টিু ডনভযাণধীন যাস্তাদবদঙ্গ ডগদয়দে।যাভগদড়
রপনী নদী প্লাডফত য়ায় রফডয বাগ এরকায ভানুল াডনদত ডনভডিত অফস্থায় যদয়দে।ফ যদল ডাফ ভদত খাগড়ােডড়
রৌযবা  ৫ ট উদজরায় রভাট ৪৮ ট আশ্রয়দকন্দ্র রখারা দয়দে। রভাট ১৮৯৭ ট ডযফায আশ্রয়দকদন্দ্র আশ্রয় ডনদয়দে। ফাকী
উদজরা দত রকান ক্ষয়ক্ষডতয খফয ায়া মায়ডন।

1

িট্টগ্রাভঃ রজরা প্রাক জানান রম, ডফগত ০৯ জুন ২০১৮ ডর: দত অডফযাভ / বাযী ফল যণ  াাড়ী ঢদর সৃি প্লাফদন িট্টগ্রাভ
রজরায যাউজান, যাাংগুডনয়া, াটাজাযী, ীতাকুন্ড, পটকেডড়, াতকাডনয়া এফাং ফাঁখারী উদজরায় ডফপুর াংখ্যক ডযফায
ক্ষডতগ্রস্ত দয়দে।দজরাধীন অন্যান্য উদজরায ডনম্নাঞ্চরমূদ প্লাডফত দয় ফহু ডযফায এফাং যাস্তাঘাট ব্যাকবাদফ ক্ষডতগ্রস্ত
দয়দে। তাোড়া , িট্টগ্রাভ যাাংগাডভট এফাং িট্টগ্রাভ ফান্দয ফান ড়ক আাংডক ডুদফ মায়ায় রগাগাদমাগ ব্যাত দয়ছ্ িট্টগ্রাভ
ভানগদযয ডফডবন্ন য়াদি যয ডনম্নাঞ্চরমূদ জরাফদ্ধাতায কাযদণ ডফপুর াংখ্যক ঘযফাড়ীদত াডন প্রদফ কদযদে এফাং ড়কমূ
াডনদত তডর মায়ায় ব্যাক জনদুদবযাগ সৃডি দয়দে। ভানগয  উদজরায ঝডুঁ কর্পযণ াাড় এরাকা রথদক ররাকজনদক
ডনযাদ স্থাদন ডযদয় রনয়ায ব্যস্থা গ্রণ কযা দয়দে।যাউজান উদজরায় ২০রভ.টন ডজআয িার এফাং ডজআয কযা ১(এক)
রক্ষ টাকা ,পটকেডড় উদজরায় ডজআযিার ১০রভডিকটন এফাং ডজআয কযা ৫০,০০০ টাকা,াটাজাযী উদজরায় ৫ রভডিক
টন ডজআযিার এফাং যাাংগুডনয়া ৫ রভডিকটন িার ফযাদ্দ প্রদান ক যা দয়দে।
ফান্দযফানঃ রজরা ত্রাণ  পুনফ যান কভযকতযা, ফান্দযফান জাডনদয়দেন রম, গত কদয়কডদদনয বৃডিাদতয পদর ফান্দযফান রজরায়
জানভাদরয রকান ক্ষয়ক্ষডতয খফয ায়া মায় নাই।
** াাড় ধদ এ ম যন্ত রভাট মৃদতয াংখ্যা ১৪ জন।
পায়ায াডবয  ডডবর ডিদপন্স কর্তযক গৃীত ব্যফস্থাঃ
ভাডযিারক, পায়ায াডবয  ডডবর ডিদপন্স জানান রম, পায়ায াডবযদয ৩ট ইউডনট ইদতাভদেই কক্সফাজায 
যাাংগাভাট রজরায় ঘটনাস্থদর রৌুঁদেদে এফাং উদ্ধায কাজ শুর কদযদে। ৩ট টদভয ভদে কক্সফাজায রজরায পটকেডড়দত ১ট
ইউডনট এফাং যাাংগাভাট রজরায নাডনয়ায িদয ১ট  কুতুফেডড়দত ১ট ইউডনট উদ্ধায কাম যক্রভ শুর কদযদে।
me©‡kl AvenvIqv cwiw¯’wZ
‡gŠmygx evqy DËi e‡½vcmvM‡i cÖej Ae¯’vq Av‡Q| Gi cÖfv‡e DËi e‡½vcmvMi I evsjv‡`‡ki DcK~jxq
GjvKvq Mfxi mÂvjYkxj ‡gNgvjvi m„wó Ae¨vnZ i‡q‡Q| DËi e‡½vcmvMi, evsjv‡`‡ki DcK~jxq GjvKv Ges mgy`ª
e›`img~‡ni Dci w`‡q S‡ov nvIqv e‡q †h‡Z cv‡i| PÆMÖvg, K·evRvi, gsjv I cvqiv mg~`ª e›`img~n‡K 03 (wZb)
b¤^i cybt 03 (wZb) b¤^i ¯’vbxq mZK© ms‡KZ ‡`wL‡q ‡h‡Z ejv n‡q‡Q| DËi e‡½vcmvM‡i Ae¯’vbiZ gvQ aivi †bŠKv
I Uªjvimg~n‡K cieZx© wb‡`©k bv †`Iqv ch©ন্ত DcK~‡ji KvQvKvwQ ‡_‡K mveav‡b PjvPj Ki‡Z ejv n‡q‡Q| †mB mv‡_
Zv‡`i‡K Mfxi mvM‡i wePiY bv Ki‡Z ejv n‡q‡Q|
AvR 13/06/2018 Lªxt eyaevi mÜ¨v 6 Uv ম যন্ত †`‡ki অবযন্তযীণ b`xe›`i mg~‡ni Rb¨ AvenvIqvi c~ev©fvm: PÆMÖvg,
K·evRvi, †bvqvLvjx Ges wm‡jU AÂjmg~‡ni Dci w`‡q দডক্ষণ/ দডক্ষণ-cwðg w`K †_‡K N›Uvq 60-80 wKt wgt ‡e‡M
e„wó/eRªe„wómn A¯’vqxfv‡e S‡ov nvIqv e‡q †h‡Z cv‡i| Gme GjvKvi b`xe›`i mg~n‡K 2 b¤^i †bŠ- ûwkqvix ms‡KZ
(cybt) 2 b¤^i †bŠ- ûwkqvix ms‡KZ †`Lv‡Z ejv n‡q‡Q| GQvov †`‡ki Ab¨Î দডক্ষণ/দডক্ষণ-cwðg w`K †_‡K N›Uvq 4560 wK.wg. ‡e‡M e„wó/eRªe„wómn A¯’vqxfv‡e `g&Kv/S‡ov nvIqv e‡q †h‡Z cv‡i| Gme GjvKvi b`xe›`i mg~n‡K 1 b¤^i
(cybt) 1 b¤^i mZK© ms‡KZ †`Lv‡Z ejv n‡q‡Q|
AvR mKvj 09 Uv †_‡K cieZx© 24 N›Uvi AvenvIqvi c~ev©fvmt
ewikvj, PÆMÖvg, gqgbwmsn I wm‡jU wefv‡Mi AwaKvsk RvqMvq, XvKv, Lyjbv I iscyi wefv‡Mi A‡bK RvqMvq Ges
ivRkvnx wefv‡Mi wKQz wKQz RvqMvq A¯’vqx `g&Kv nvIqv I weRjx PgKv‡bvmn nvjKv †_‡K gvSvix ai‡bi e„wó A_ev
eRªmn e„wó n‡Z cv‡i| ‡mB mv‡_ ‡`‡ki †Kv_vI †Kv_vI gvSvix ai‡Yi fvix †_‡K AwZ fvix el©Y n‡Z cv‡i|
ZvcgvÎvt mviv‡`‡k w`b I iv‡Zi ZvcgvÎv cªvq AcwiewZ©Z _vK‡Z cv‡i |
cieZx© 72 N›Uvi AvenvIqvi Ae¯’v (3 w`b) t e„wócv‡Zi cÖeYZv n«vm †c‡Z cv‡i|
গত ২৪ ঘন্টায উদেখদমাগ্য বৃডিাত (গতকার কার ৯.০০টা রথদক আজ কার ৯.০০টা ম যন্ত) :
রস্টন
ফাডযাত (ডভ.ডভ.)
রস্টন
ফাডযাত (ডভ.ডভ.)
রারাখার
৩৬২.০
রদযযগড়
১৩০.০
ডফগঞ্জ
২৭৫.০
ডদরট
১২৮.০
জাপরাং
২৬৫.০
ভদদখারা
১১২.২
সুনাভগঞ্জ
১৯৫.০
রটকনাপ
১০০.৫
োতক
১৮৬.০
যশুযাভ
১০০.০
গতকাদরয দফ যাচ্চ  আজদকয ফ যডনম্ন তাভাত্রা (ডিগ্রী ররডয়া):
wefv‡Mi bvg

ঢাকা

ভয়ভনডাং

িিগ্রাভ

ডদরট

যাজাী

যাংপুয

খুরনা

ফডযার
2

দফ যাচ্চ তাভাত্রা

৩৪.৬

৩২.৭

৩৩.২

৩০.০

৩৫.৪

৩৫.০

৩৭.৪

৩১.২

ফ যডনম্ন তাভাত্রা

২৫.৫

২৫.০

২৪.৫

২৫.৩

২৬.২

২৫.০

২৫.৬

২৫.৩

রদদয দফ যাচ্চ  ফ যডনম্ন তাভাত্রা: দফ যাচ্চ তাভাত্রা মদায ৩৭.৪০ এফাং ফ যডনম্ন যাাংগাভাট,কুডভো ২৪.৫০ রঃ।
নদ-নদীয ফ যদল অফস্থা:
ফ যদফক্ষণাধীন াডন ভতর রস্টন
বৃডদ্ধ
হ্রা

৯৪
৫৩
৩৩

অডযফডতযত
তথ্য ায়া মায় নাই
ডফদীভায উদয

০৪
০৪
১১

নদ-নদীয ফ যদল অফস্থা:
অদ্য ডনম্নফডণ যত ১১ ট দয়দন্ট নদ-নদীয াডন ডফদীভায উয ডদদয় প্রফাডত দে।
ক্রঃ রজরায নাভ
নদীয নাভ রস্টদনয নাভ
গত ২৪ ঘন্টায়
নাং
বৃডদ্ধ(+)/হ্রা(-) (দ.ডভ.)
১
িট্টগ্রাভ
ারদা
ািপুকুডযয়া
-৩৮
২
িট্টগ্রাভ
ারদা
নাযায়নাট
-১৬১
৩
ডদরট
সুযভা
কানাইঘাট
+৫৪৬
৪
ডদরট
কুডয়াযা
আভারীদ
+৪৬৩
৫
ডদরট
াডযদগায়ান াডযঘাট
+৫৯৭
৬
রভৌরবীফাজায ভনু
ভনুদযরদয়ব্রীজ
+১৭৫
৭
রভৌরবীফাজায ভনু
রভৌরবীফাজায
+৯৫
৮
ডফগঞ্জ
রখায়াই
ফাো
+১১৯
৯
ডফগঞ্জ
রখায়াই
ডফগঞ্জ
+৩৩০
১০ রভৌরবীফাজায ধরাই
কভরগঞ্জ
+৬৬
১১ রপনী
ভহুযী
যশুযাভ
+৩৬৫
এক নজদয নদ-নদীয ডযডস্থডত

ডফদীভায উয ডদদয়
প্রফাডত দে (র.ডভ.)
+৫২
+০
+১০৮
+২৩
+১৩
+১৭৫
+৪৬
+২২৮
+১৮০
+৫৬
+২৭০

 ব্রহ্মপুত্র মমুনা নদ নদীমূদয াডন ভতর হ্রা াদে, অযডদদক গাংগা দ্মা নদীমূদয াডন ভতর বৃডদ্ধ াদে।
 উত্তয র্পফ যাঞ্চদরয রভঘনা অফফাডকায নদ নদীমূদয াডন ভতর দ্রুত বৃডদ্ধ াদে, অযডদদক দডক্ষণ র্পফ যাঞ্চদরয াাড়ী





অফফাডকায নদীমূদয াডন ভতর হ্রা াদে।
আগাভী ৪৮ ঘন্টায ব্রহ্মপুত্র মমুনা  গাংগা দ্মা নদ নদীমূদয াডন ভতর ডস্থডতীর থাকদত াদয।
ফাাংরাদদ  বাযতীয় আফায়া অডধদপ্তদযয তথ্য অনুমায়ী আগাভী ২৪ রথদক ৪৮ ঘন্টায় ফাাংরাদদদয উত্তয র্পফ যাঞ্চর
,দডক্ষণ র্পফ যাঞ্চর  তৎাংরগ্ন বাযদতয প্রদদ মূদ ভাঝাযী রথকক বাযী বৃডিাদতয ম্ভাফনা যদয়দে।
ফাাংরাদদদয দডক্ষণ র্পফ যঞ্চদরয াাড়ী অফফাডাকায নদীমূদয (াঙ্গু  ভাতামুহুডয) াডন ভতর আগাভী ২৪ ঘন্টায়
দ্রুত বৃডদ্ধ রদত াদয। পদর ফান্দযফন  কক্সফাজায রজরায কডতয় স্থাদন স্বল্পদভয়াডদ আকডিক ফন্যা ডযডস্থডতয সৃডি
দত াদয।
উত্তয র্পফ যাঞ্চদরয ডদরট, সুনাভগঞ্জ  রভৌরবীফাজায এয সুযভা , কুডয়াযা  ভনু নদীমূদয াডন ভতর বৃডদ্ধ আগাভী
২৪ ঘন্টা ম যন্ত অব্যাত থাকদত াদয।

fvix el©‡Yi mZK©evYx ;cÖej ‡gŠmygx evqyi Kvi‡Y DËi e‡½vcmvMi I ZrmsjMœ evsjv‡`‡ki DcK~jxq GjvKvq Mfxi mÂvjYkxj
‡gNgvjv m„wó Ae¨vnZ i‡q‡Q| Gi cÖfv‡e AvR (13 Ryb, 2018) mKvj 11:00 Uv †_‡K cieZx© 24 N›Uvi
g‡a¨ ewikvj, PUªMÖvg I wm‡jU wefv‡Mi †Kv_vI †Kv_vI `gKv/S‡ov nvIqv mn fvix (44-88 wg.wg.) †_‡K
AwZfvix (>89 wg.wg.) el©Y n‡Z cv‡i|
AwZ fvix el©‡Yi Kvi‡Y PÆMªvg wefv‡Mi cvnvox GjvKvi †Kv_vI †Kv_vI f‚wgaŸ‡mi m¤¢vebv i‡q‡Q|
ফজ্রাদত মৃতুযয তথ্যাডদঃ
গত ১২-৬-২০১৮ডরঃ তাডযদখ নযডাংডদ  কুডভো রজরায় ফজ্রাদত ৫ জন ররাক ভাযা রগদে।
ক্রঃনাং

রজরায নাভ

মৃদতয

নাভ, ঠিকানা এফাং দুদম যাগ ব্যফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য ক্ষ রথদক গৃীত কাম যক্রভ
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১।

নযডাংডদ

২

কুডভো

াংখ্যা
৩

২

১।রভাো: পডযদা রফগভ স্বাভী: রদদরায়ায রাদন , গ্রাভ: আদরাকফাডর , ইউডনয়ন:
আদরাকফাডর ,উদজরা: নযডাংডদ দয রজরা: নযডাংডদ।
২।রভাো: রযানা রফগভ স্বাভী : িান ডভয়া গ্রাভ: রনকজানপুয ইউডনয়ন: আদরাকফাডর
উদজরা: নযডাংডদ দয রজরা: নযডাংডদ।
৩।রভা: কাইয়ুভ ডভয়া ডতা: ভনা ডভস্ত্রী, গ্রাভ: আদরাকফাডর ইউডনয়ন: আদরাকফাডর
উদজরা: নযডাংডদদয রজরা: নযডাংডদ।
দুদম যাগ ব্যফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য ফযাদ্দ রথদক রজরা প্রান কর্তযক মৃত ব্যডিয
প্রদতযদক ২৫,০০০ টাকা কদয আডথ যক াায্য প্রদান কযা দয়দে।
১।রভা:াত্তায (২০) ডতা : রভা: ডপক গ্রাভ: ভডজদপুয ইউডনয়ন : ভডজদপুয উদজরা:
ডততা রজরা: কুডভো।
২।রভা: জুদয়র(১৯) ডতা: রাদন ডভয়া গ্রাভ: ভডজদপুয ইউডনয়ন: ভডজদপুয উদজরা:
ডততা রজরা: কুডভো।
ও
২০,০০০
।

জানুয়াযী/১৮ দত এ ম যন্ত াযাদদদ ফজ্রাদত ফ যদভাট মৃদতয াংখ্যা= ২২৭ জন।
ফাঁধবাাংগন:
রভৌরবীফাজায : রজরা প্রাক জানান রম, গত ১২-৬-২০১৮ ইাং তাডযখ অনুভান ১৭.০০ ঘটকায় রভৌরবীফাজায রজরায
কভরগঞ্জ উদজরাধীন কভরগঞ্জ রৌযবাস্থ ১ নাং য়াি য াংরগ্ন কডযভপুয এরাকায় অনুভান ১০০/২০০ ফুট দদদঘ যয
ডফদ ীভায উয ডদয়া াডন প্রফাভান অফস্থায় ধরাই নদীয ফাঁধ রবদঙ্গ মায়। এয পদর কভরগঞ্জ রৌযবায
আাংডক কডযভপুয , মুডন্সফাজায ইউডনয়দনয আাংডক কডযভপুয তৎাংরগ্ন ফাঁদধ কডযভপুয, ভাইটাইর, িাটাইর,
জারারপুয, যায়নগয , ফনবৃলনপুয , রপুয গ্রাদভয ডনম্নাঞ্চদর অফডস্থত আনুভাডনক ৬০০/৭০০ ডযফাদযয ফাডড়ঘয উি
ধরাই নদীয ফাঁধ বাাংগা াডনদত তডরদয় রগদে। ফাঁধ বাঙ্গদনয কাযদণ াডন ক্রভাগত বৃডদ্ধ াদে।এোড়া অন্যান্য
উদজরা দত  ফন্যায খফয ায়া রগদে। উদজরা ইদত ডিপযদভ ক্ষয়ক্ষডতয প্রডতদফদন ায়ায য ডজ আয
িার , ডজআয কযা  রঢউটন ক্ষডতগ্রস্থদদয ভাদঝ ডফতযণ কযা দফ।
রপনী: রজরা ত্রাণ  পুনফ যান কভযকতযা জানান রম, অডতফল যন  াাড়ী ঢদর উজান রথদভ রনদভ আা াডনদত
য  উত্তয ারধয নাভক স্থাদন নদীয ফাঁধ রবাংদগ
শুযাভউদজরাধীন ডরডনয়া নদীয ডতডরয়া ইউডনয়দনয দূগাপুয
মায়। ফুরগাজী উদজরায় ফুরগাজী ইউডনয়দন দডক্ষণ দদরৌতপুয নাডত রকানা ২ নাং ডব্রদজয াদবয ৫০ফুট, উত্তয
রদৌরতপুয াাড়ডভয়া জাদভ ভডজদদ ডচিভ াদব ৫০ ফুট, উত্তয ফযইয়া রভাখদরে ডভয়ায ফাডড়য াদবয ৫০ ফুট ,
উত্তয রদৌরতপুয আব্দুয যডদভয ফাডড়য র্পদফ য াদবয ৩০ ফুট এফাং ডচিভ াদবয ৫০ফুট ভহুযী নদীয ফাঁধ রবাংদগ
ররাকারদয় াডন প্রদফ কদয । ক্ষয়ক্ষডতয ডনরদণয কাজ িরদে। ডফস্তাডযত ক্ষয় ক্ষডতয প্রডতদফদন দয জানাদনা
দফ।

অডগ্নকান্ড: পায়ায াডবয  ডডবর ডিদপন্স এয কদরার রদভ কভযযত কভযকতযা জানান রম, আজ উদেখদমাগ্য রকান
অডগ্নকাদন্ডয খফয ায়া মায় নাই।
স্বাক্ষডযত ১৩-৬-২০১৮

(ডজ, এভ, আব্দুর কাদদয)
মৄগ্মডিফ (এনডিআযডড)
রপান:৯৫৪৫১১৫
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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, রতজগাঁ, ঢাকা।
ডিফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁ, ঢাকা।
ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা।
ডপ্রডন্সার িাপ অডপায, স্ত্র ফাডনী ডফবাগ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁ, ঢাকা।
ভা-ডযিারক-১, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁ, ঢাকা।
ভা-ডযিারক (প্রান), প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁ, ঢাকা।
অডতডযি ডিফ (প্রান/ ডযকল্পনা  উন্নয়ন/দুদম যাগ ব্যফস্থানা প্রান/দুব্যঃ/ত্রাণ/ত্রাণ প্রান/ দুব্যক-২/
ভন্বয়  াংদ), দুদম যাগ ব্যফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারয়।
০৯। ভা-ডযিারক (অডতডযি ডিফ), দুদম যাগ ব্যফস্থানা অডধদপ্তয, ৯২-৯৩, ফা/এ,ভাখারী, ঢাকা।
১০। প্রধান তথ্য কভযকতযা, ডআইডি, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। ইদরদরাডনক  ডপ্রন্ট ডভডিয়াদত প্রিাদযয জন্য অনুদযাধ কযা দরা।
১১। প্রধানভন্ত্রীয একান্ত ডিফ-১, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁ, ঢাকা।
১২। মৄগ্ম ডিফ (যনাথী রর প্রধান /প্রাঃ/ রফা/দুব্যক-১/প্রডক্ষণ/ আইন রর), দুদম যাগ ব্যফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারয়।
১৩। ডযিারক (প্রান), প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁ, ঢাকা।
১৪। ডযিারক-৪, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁ, ঢাকা।fax-9145038
১৫। ভন্ত্রীয একান্ত ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারয়।
১৬। রজরা প্রাক, ..........................................(কর)
১৭। উডিফ (দুব্যক-১)/দুব্যক-২/প্রাঃ-১/ফাদজট/অডিট/ত্রাণ প্রাঃ/ত্রাণ-১/ত্রাণ-২)/উ-প্রধান, দুদম যাগ ব্যফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারয়।
১৮। ডিদফয একান্ত ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারয়।
১৯। উদজরা ডনফ যাী অডপায-------------------------(কর)
২০। প্রধানভন্ত্রীয প্রদটাকর অডপায,প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়,দতজগাঁ,ঢাকা।
২১। ডদস্টভ এনাডরি, দুদম যাগ ব্যফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। প্রডতদফদনট দয়ফ াইদট প্রদযদনয জন্য অনুদযাধ কযা দরা।
২২। ডডনয়য তথ্য কভযকতযা, দুদম যাগ ব্যফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারয়।
২৩। ভন্ত্রীয কাযী একান্ত ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ত্রান ভন্ত্রণারয়।
দুদম যাগ ডযডস্থডত ভডনটডযাং কযায জন্য দুদম যাগ ব্যফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য NDRCC (জাতীয় দুদম যাগ াড়াদান 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, মৄগ্ন-ডিফ(এনডিআযডড), ০১৫৩৬-২৩৯২৬০, ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪৯১১৬, ৯৫৪০৪৫৪; পযাক্স
নম্বযঃ ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৭৫০০০। EMAIL : ndrcc@modmr.gov.bd/ ndrcc.dmrd@gmail.com
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