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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
েদু য্াগ বযবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়  

নযাশনাল ডিজাস্টার ররসপন্স রকা-অডিয দনশন রসন্টার (NDRCC) 
বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। 

www.modmr.gov.bd 

 

 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০১.২০১৯-২২৬ 
                                           
  তাডরখঃ ০৫/০৬/২০১৯ডি:   
                       সময়ঃ ডবকাল 
৩.০০টা             
বিষয়ঃ দরু য্োগ সংক্রোন্ত দদবিক প্রবিরিদি।  
 
সমুদ্র িন্দরসমূরের জিয সিকয  সংরকিঃ সমদু্র বন্দরসমদূের জনয রকান সতকয  সাংদকত নাই। 
 
আজ ০৫/০৬/ ২০১৯ ইং সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নেীবন্দর সমূশের জনয আবোওয়ার পূবযাভ্াস: 

রংপুর, রাজোেী, বদিোজপরু, পাবনা, বগুড়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসসংে, ঢাকা, ফসরেপুর, ্র োর, কুসিয়া, খুলনা,  বসরোল, 

পটুয়াখালী, দনায়াখালী, কুসমল্লা, চট্রগ্রাম, কক্সবাজার, এবং সসশলট সমূশের উপর সেশয় পসিম/উত্তর-পসিম সেক দেশক ঘন্টায় 

৪৫-৬০ সক.সম. দবশে অস্থায়ীভ্াশব বৃসি অেবা বজ্রবৃসিসে েমকা/ঝশড়া োওয়া বশয় দর্শে পাশর। 

এসব এলাকার নেীবন্দর সমূেশক ১ নম্বর (পুনঃ) ১ নম্বর সেকয  সংশকে দেখাশে বলা েশয়শে। 

আজ সকোল ৯টো থেরক পরিিী ২৪ ঘন্টোর আিেোওয়োর পিূযভোসঃ 

বসিপটিক অিস্োঃ লঘচুোরপর িবধযিোং  িোংলোরদর র দবিণপবিমোঞ্চল অবিক্রম করর উত্তর 
পরুি িরগোপসোগরর অিস্োি কররে। 

পিূযোভোসঃ ঢোকো, খুলিো, িবর োল,  চট্টগ্রোম ও বসরলট বিভোরগর অবধকোং   জোয়গোয়, 
রোজ োেী ও ময়মিবসংে বিভোরগর বকেু বকেু জোয়গোয় এিং  রংপরু বিভোরগর দএুক জোয়গোয় 
অস্োয়ী দমকো/ঝর ো েোওয়োসে িৃবি অেিো িজ্রসে িৃবি েরি পোরর। থসই সোরে ঢোকো, খুলিো, 
িবর োল, চট্টগ্রোম ও বসরলট বিভোরগর থকোেোও থকোেোও ভোরী থেরক অবি ভোরী িরষি েরি 
পোরর। 

 
িোপমোত্োঃ সোরোরদর  বদরির িোপমোত্ো হ্রোস থপরি পোরর এিং রোরির িোপমোত্ো   প্রোয় 
অপবরিবিক েোকরি পোরর।  পরিিী  ৭২ ঘন্টোর আিেোওয়োর অিস্ো (৩ বদি):    বডৃি অথবা 
ব্জ্রসে বডৃস্ট অবযােত থাকদত পাদর । 

গিকোরলর  সরিযোচ্চ ও আজরকর সিযবিম্ন  িোপমোত্ো (রসলডসয়াস ডিগ্রী:)     
বিভোরগর িোম ঢোকো ময়মি চট্রগ্রোম বসরলট রোজ ো রংপরু খুলিো িবর

http://www.modmr.gov.bd/
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বসংে েী  োল 
সদবযাচ্চ তাপমাত্রা ৩৩.০ ৩০.০ ৩৪.২ ২৯.০ ৩৫.৪ ৩২.৬ ৩৪.৩ ৩৩.

৬ 
সবযডনম্ন 
তাপমাত্রা 

২৩.৪ ২৪.২ ২৩.৫ ২৩.৪ ২৪.০ ২২.৪ ২৪.০ ২৪.২ 

      
গিকোরলর সরিযোচ্চ ও আজরকর সিযবিম্ন িোপমোত্ো:  

েেকাশলর সশবযাচ্চ োপমাত্রা সেল রাজোেী ৩৫.৪০  এবং আজশকর সবযসনম্ন োপমাত্রা দেেুসলয়া ২২.৬০ দসঃ। 

 
  অবিকোন্ডঃ ফায়ার সাডভয স ও ডসডভল ডিদফন্স ডনয়ন্ত্রণ কদের ডিউটি অডফসার রটডলদফাদন জানান, 

আজ রকান জায়গা রথদক রকান অডিকাদের খবর পাওয়া ্ায়ডন। 
 

 
 

 
                                                                                                  
  
  স্বােডরত/০৫.০৬.২০১৯. 

 )বজ, এম, আব্দলু কোরদর) 
্গু্ম-সডিব )এনডিআরডসডস( 

রফান: ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪০৪৫৪, 
৯৫৪৯১১৬ 

 
 
 
 
 
 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০১.২০১৯-২২৬ /১)৫৭৪(                                  
  তাডরখঃ ০৫/০৬/২০১৯ডি:   
 

সদয় অিগবি/ প্ররয়োজিীয় কো য্োরেযঃ (থজযষ্ঠিো /পদ ম য্োদোর ক্রমোিসুোরর িয়)  

০১। মডন্ত্রপডরষে সডিব, মডন্ত্রপডরষে ডবভাগ, বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। 
০২। মখুয সডিব, প্রধানমন্ত্রীর কা য্ালয়, রতজগাাঁও, ঢাকা।         
০৩। ডসডনয়র সডিব, েদু য্াগ বযবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। 
০৪। ডপ্রডন্সপাল িাফ অডফসার, সশস্ত্র বাডেনী ডবভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কা য্ালয়, রতজগাাঁও, ঢাকা। 
০৫। সডিব, প্রধানমন্ত্রীর কা য্ালয়, রতজগাাঁও, ঢাকা। 
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০৬। সডিব, তথয মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। 
০৭।  প্রধান তথয কমযকতয া, ডপআইডি, বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। ইদলদরাডনক ও ডপ্রন্ট ডমডিয়াদত 
প্রিাদরর জনয অনদুরাধ করা েদলা। 
০৮। মো-পডরিালক )অডতডরক্ত সডিব(, েদু য্াগ বযবস্থাপনা অডধেপ্তর, ৯২-৯৩, বা/এ, মোখালী, ঢাকা। 
০৯। অডতডরক্ত সডিব )প্রশাসন/ পডরকল্পনা ও উন্নয়ন/ত্রাণ প্রশাসন /ত্রাণ / েবুযক-১/েবুযক-২/ েবুযক-৩/ 

সমন্বয় ও সাংসে/ডসডপডপ(/ প্রডশেণ, েদু য্াগ বযবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।     
১০। প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সডিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কা য্ালয়, রতজগাাঁও, ঢাকা। 
১১। মো-পডরিালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কা য্ালয়, রতজগাাঁও, ঢাকা। 
১২। মো-পডরিালক )প্রশাসন(, প্রধানমন্ত্রীর কা য্ালয়, রতজগাাঁও, ঢাকা। 
১৩। ্ গু্ম সডিব )শরনাথী রসল প্রধান /প্রশাঃ/রসবা/েবুযক-১/প্রডশেণ/ আইন রসল/ত্রাক-১/ত্রাক-২(, েদু য্াগ 
বযবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 
১৪। পডরিালক )প্রশাসন(, প্রধানমন্ত্রীর কা য্ালয়, রতজগাাঁও, ঢাকা। 
১৫। পডরিালক-৪, প্রধানমন্ত্রীর কা য্ালয়, রতজগাাঁও, ঢাকা। )Fax-9145038) 
১৬। পডরিালক )ত্রাণ(, েদু য্াগ বযবস্থাপনা অডধেপ্তর, ৯২-৯৩, বা/এ, মোখালী, ঢাকা। 
১৭। মাননীয় প্রডতমন্ত্রীর একান্ত সডিব, েদু য্াগ বযবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 
১৮। রজলা প্রশাসক, ..........................................)সকল(  
১৯। উপসডিব )েবুযক-১(/েবুযক-২/েবুযক-৩/প্রশাঃ-১/বাদজট/অডিট/ত্রাণ প্রশাঃ/ত্রাণ-১/ত্রাণ-২/অডিট/সাংসে ও 

সমন্বয়/ডসডপডপ(, উপ-প্রধান,  েদু য্াগ বযবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 
২০। ডসডনয়র সডিদবর একান্ত সডিব, েদু য্াগ বযবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 
২১। প্রধানমন্ত্রীর প্রদটাকল অডফসার, প্রধানমন্ত্রীর কা য্ালয়, রতজগাাঁও, ঢাকা। 
২২। উপদজলা ডনবযােী অডফসার-------------------------)সকল( 
২৩। ডসদস্টম এনাডলি, েদু য্াগ বযবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। প্রডতদবেনটি ওদয়ব সাইদট প্রেশযদনর জনয 
অনদুরাধ করা েদলা। 
২৪। ডসডনয়র তথয কমযকতয া, েদু য্াগ বযবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।    
২৫।  মাননীয় প্রডতমন্ত্রীর সেকারী একান্ত সডিব, েদু য্াগ বযবস্থাপনা ওত্রান মন্ত্রণালয়। 
 

েদু য্াগ পডরডস্থডত মডনটডরাং করার জনয েদু য্াগ বযবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালদয়র NDRCC (জাতীয় েদু য্াগ সাড়াোন সমন্বয় 
রকন্দ্র) ২৪ ঘন্টা )২৪x৭) রখালা থাদক। েদু য্াগ সাংক্রান্ত র্ রকান তথয আোন-প্রোদনর জনয NDRCC’র ডনম্নবডণযত রমাবাইল/ 
রটডলদফান/ ফযাক্স/ email নম্বদর র্াগাদ্াগ করার জনয অনুদরাধ করা ্াদছঃ  রমাবাইল/ রটডলদফান নম্বরঃ, ্ুি-সবচি 
(এিবিআরবসবস), ০১৫৩৬-২৩৯২৬০, উপ-সবচি (এিবিআরবসবস), ০১৮৪১৩১৮৭৪৫, ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪৯১১৬, 
৯৫৪০৪৫৪; ফ্যোক্স িম্বরঃ ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৭৫০০০। EMAIL: ndrcc@modmr.gov.bd/ ndrcc.dmrd@gmail.com 
 
 
                                                                                       
    

    স্বোিবরি/ ০৫.০৬.২০১৯.
         

                                                                                                     
(ডজ, এম, আব্দুল কাদের) 

mailto:ndrcc@modmr.gov.bd/
mailto:drcc.dmrd@gmail.com
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্গু্ম-সডিব )এনডিআরডসডস( 
রফান: ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪০৪৫৪, 

৯৫৪৯১১৬ 
 
 
 

 


