
রফ বোচ্চ অগ্রোধধকোয 

গণপ্রজোতন্ত্রী ফোাংরোরদ যকোয 

দুরম বোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয় 

(এনধিআযধধ) 

ফোাংরোরদ ধিফোরয়, ঢোকো 

 

নাং ৫১.০০.০০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.১২-১৭০                              তোধযখঃ  ০৩/০৫/২০১৯ ধরঃ।  

                        

আফোওয়োয ধফরল ধফজ্ঞধি ক্রধভক নম্বয: ৩৪ (চিৌধত্র), তোধযখ: ০৩.০৫.২০১৯ 

উত্তযধিভ ফরগোোগয ও তৎাংরগ্ন ধিভভধ্য ফরগোোগয এরোকোয় অফস্থোনযত অধত প্রফর ঘূধণ বঝড় “পধণ” োভোন্য 

উত্তয ধদরক অগ্রয রয় একই এরোকোয় (১৮.৫ক্ক উত্তয অক্োাং এফাং ৮৫.১ক্ক পূফ ব দ্রোধঘভোাং) অফস্থোন কযরে। এটি আজ 

যোত ০৩ টোয় (০৩ চভ, ২০১৯) িট্টগ্রোভ মুদ্রফন্দয চথরক ৮৫০ ধকঃ ধভঃ দধক্ণ-ধিরভ, কক্সফোজোয মুদ্রফন্দয চথরক ৮৩০ 

ধকঃ ধভঃ দধক্ণধিরভ, চভোাংরো মুদ্রফন্দয চথরক ৬৬৫ ধকঃ ধভঃ দধক্ণ-ধিরভ এফাং োয়যো মুদ্র ফন্দয চথরক ৬৯৫ 

ধকঃ ধভঃ দধক্ণ-ধিরভ অফস্থোন 

কযধের। এটি আযও উত্তয-উত্তযপূফ ব ধদরক অগ্রয রয় ০৩ চভ ধফকোর নোগোদ বোযরতয উধড়ষ্যো উকূর অধতক্রভ কযরত 

োরয এফাং যফতীরত উধড়ষ্যো-ধিভফগ উকূর রয় ০৩ চভ ন্ধ্যো নোগোদ খুরনো ও তৎাংরগ্ন ফোাংরোরদরয দধক্ণ-

ধিভোঞ্চর এরোকোয় চৌৌঁেোরত োরয। খুরনো ও তৎাংরগ্ন ফোাংরোরদরয উকূরীয় এরোকোয় ০৩ চভ কোর নোগোদ অধত 

প্রফর ঘূধণ বঝড় “পধণ” এয অগ্রফতী অাংরয প্রবোফ শুরু রত োরয। 

ঘূধণ বঝড় চকরেয ৭৪ ধকঃ ধভঃ এয ভরধ্য ফোতোরয একটোনো রফ বোচ্চ গধতরফগ ঘন্টোয় ১৮০ ধকঃ ধভঃ মো দভকো অথফো ঝরড়ো 

োওয়োয আকোরয ২০০ ধকঃ ধভঃ ম বন্ত বৃধি োরে। ঘূধণ বঝড় চকরেয ধনকরট োগয খুফই ধফক্ষুব্ধ যরয়রে। 

চভোাংরো ও োয়যো মুদ্র ফন্দযমূরক ০৭ (োত) নম্বয পুনঃ ০৭ (োত) নম্বয ধফদ াংরকত চদধখরয় চমরত ফরো রয়রে। 

উকূরীয় চজরো চবোরো, ফযগুনো, টুয়োখোরী, ফধযোর, ধরযোজপুয, ঝোরকোঠি, ফোরগযোট, খুরনো, োতক্ীযো এফাং তোরদয 

অদূযফতী দ্বী ও িযমূ ০৭ নম্বয ধফদ াংরকত (পুনঃ) ০৭ নম্বয ধফদ াংরকরতয আওতোয় থোকরফ। 

িট্টগ্রোভ মুদ্র ফন্দযরক ০৬ (েয়) নম্বয পুনঃ ০৬ (েয়) নম্বয ধফদ াংরকত চদধখরয় চমরত ফরো রয়রে। উকূরীয় চজরো 

িট্টগ্রোভ, চনোয়োখোরী, রক্ষ্মীপুয, চপনী, িাঁদপুয এফাং তোরদয অদূযফতী দ্বী ও িযমূ ০৬ নম্বয ধফদ াংরকত (পুনঃ) ০৬ 

নম্বয ধফদ াংরকরতয আওতোয় থোকরফ। 

কক্সফোজোয মূদ্র ফন্দযরক ০৪ (িোয) নম্বয স্থোনীয় হ ৌঁধয়োযী াংরকত (পুনঃ) ০৪ (িোয) নম্বয স্থোনীয় হ ৌঁধয়োযী াংরকত 

চদধখরয় চমরত ফরো রয়রে। 

ঘূধণ বঝড় এফাং অভোফস্যোয প্রবোরফ উকূরীয় চজরো িট্টগ্রোভ, চনোয়োখোরী, রক্ষ্মীপুয, চপনী, িাঁদপুয, ফযগুনো, চবোরো, টুয়োখোরী, 

ফধযোর, ধরযোজপুয, ঝোরকোঠি, ফোরগযোট, খুরনো, োতক্ীযো এফাং তোরদয অদূযফতী দ্বী ও িযমূরয ধনম্নোঞ্চর 

স্বোবোধফক চজোয়োরযয চিরয় ৪-৫ ফুট অধধক উচ্চতোয জররোচ্ছ্বোর প্লোধফত রত োরয। 

ঘূধণ বঝড় অধতক্রভকোরর িট্টগ্রোভ, চনোয়োখোরী, রক্ষ্মীপুয, চপনী, িাঁদপুয, ফযগুনো, টুয়োখোরী, ফধযোর, চবোরো, ধরযোজপুয, 

ঝোরকোঠি, ফোরগযোট, খুরনো, োতক্ীযো চজরো মূ এফাং তোরদয অদূযফতী দ্বী ও িযমূর বোযী চথরক অধত বোযী 

ফল বণ ঘন্টোয় ৯০-১১০ ধকঃ ধভঃ চফরগ দভকো অথফো ঝরড়ো োওয়ো ফরয় চমরত োরয। 

উত্তয ফরগোোগয ও গবীয োগরয অফস্থোনযত কর ভোে ধযোয চনৌকো ও ট্ররোযরক যফতী ধনরদ ব নো চদয়ো ম বন্ত ধনযোদ 

আশ্ররয় থোকরত ফরো রয়রে। 

২। ফোাংরোরদ আফোওয়ো অধধদিয কর্তবক উক্ত AvenvIqvi we‡kl weÁwß জোযীয চপ্রধক্রত ‘দুরম বোগ াংক্রোন্ত স্থোয়ী 

আরদোফরী’ অনুযরণ প্ররয়োজনীয় ব্যফস্থো গ্ররণয জন্য অনুরযোধ কযো ররো। ধফলয়টি অতীফ জরুযী। 

 

স্বোক্ধযত/৩-৫-২০১৯  

 (কোজী তোভীন আযো আজধভযী) 

উ-ধিফ (এনধিআযধধ) 

চপোন: ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪০৪৫৪, ৯৫৪৯১১৬ 

   

   ০১।  ধফবোগীয় কধভনোয, িট্টগ্রোভ/ খুরনো/ ফধযোর/ঢোকো। 

   ০২।  চজরো প্রোক, িট্রগ্রোভ/কক্সফোজোয/চনোয়োখোরী/রক্ীপুয/চপনী/িাঁদপুয/খুরনো/োতক্ীযো/ফোরগযোট/ 

         ফধযোর/ঝোরকোঠি/ধরযোজপুয/চবোরো/ টুয়োখোরী/ ফযগুনো, চগোোরগঞ্জ, যীয়তপুয, ভোদোযীপুয, পধযদপুয। 

  ০৩। উরজরো ধনফ বোী কভ বকতবো, কর উকূরীয় উরজরো। 
 



 

    দয় অফগধত ও প্ররয়োজনীয় ব্যফস্থো গ্ররণয জন্যঃ 

 

০১। ভধন্ত্রধযলদ ধিফ, ভধন্ত্রধযলদ ধফবোগ, ফোাংরোরদ ধিফোরয়, ঢোকো। 

০২। মুখ্য ধিফ, প্রধোনভন্ত্রীয কোম বোরয়, চতজগাঁও, ঢোকো।         

০৩। ধধনয়য ধিফ, দুরম বোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ধিফোরয়, ঢোকো। 

০৪। ধিফ, প্রধোনভন্ত্রীয কোম বোরয়, চতজগাঁও, ঢোকো। 

০৫। ভো-ধযিোরক (অধতধযক্ত ধিফ), দুরম বোগ ব্যফস্থোনো অধধদিয, ৯২-৯৩, ফো/এ, ভোখোরী, ঢোকো। 

০৬। ধপ্রধিোর ষ্টোপ অধপোয, স্ত্র ফোধনী ধফবোগ, প্রধোনভন্ত্রীয কোম বোরয়, চতজগাঁও, ঢোকো। 

০৭। ভো-ধযিোরক-১, প্রধোনভন্ত্রীয কোম বোরয়, চতজগাঁও, ঢোকো। 

০৮। ভো-ধযিোরক (প্রোন), প্রধোনভন্ত্রীয কোম বোরয়, চতজগাঁও, ঢোকো। 

০৯। অধতধযক্ত ধিফ (প্রোন/ ধযকল্পনো ও উন্নয়ন/দুরম বোগ ব্যফস্থোনো প্রোন/দুব্যঃ/ত্রোণ/ত্রোণ প্রোন/ দুব্যক-১/দুব্যক-২/ দুব্যক-৩/ ভন্বয় 

ও াংদ/ধধধ), দুরম বোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়।     

১০। প্রধোন তথ্য কভ বকতবো, ধআইধি, ফোাংরোরদ ধিফোরয়, ঢোকো। ইররররোধনক ও ধপ্রন্ট ধভধিয়োরত প্রিোরযয জন্য অনুরযোধ কযো ররো। 

১১। প্রধোনভন্ত্রীয একোন্ত ধিফ-১, প্রধোনভন্ত্রীয কোম বোরয়, চতজগাঁও, ঢোকো। 

১২। যুগ্ম ধিফ (যনোথী চর প্রধোন /প্রোঃ/রফো/দুব্যক-১/প্রধক্ণ/ আইন চর/ত্রোক-১/ত্রোক-২), দুরম বোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়। 

১৩। ধযিোরক (প্রোন), প্রধোনভন্ত্রীয কোম বোরয়, চতজগাঁও, ঢোকো। 

১৪। ধযিোরক-৪, প্রধোনভন্ত্রীয কোম বোরয়, চতজগাঁও, ঢোকো। (Fax-9145038) 

১৫। ধযিোরক (ত্রোণ), দুরম বোগ ব্যফস্থোনো অধধদিয, ৯২-৯৩, ফো/এ, ভোখোরী, ঢোকো। 

১৬। ভোননীয় প্রধতভন্ত্রীয একোন্ত ধিফ, দুরম বোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়। 

১৭। চজরো প্রোক, ..........................................(কর)  

১৮। উধিফ (দুব্যক-১)/দুব্যক-২/দুব্যক-৩/প্রোঃ-১/ফোরজট/অধিট/ত্রোণ প্রোঃ/ত্রোণ-১/ত্রোণ-২/অধিট/াংদ ও ভন্বয়/ধধধ), উ-প্রধোন,  

দুরম বোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়। 

১৯। ধধনয়য ধিরফয একোন্ত ধিফ, দুরম বোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়। 

২০। উরজরো ধনফ বোী অধপোয-------------------------(কর) 

২১। প্রধোনভন্ত্রীয প্ররটোকর অধপোয, প্রধোনভন্ত্রীয কোম বোরয়, চতজগাঁও, ঢোকো। 

২২। ধরেভ এনোধরষ্ট, দুরম বোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়। প্রধতরফদনটি ওরয়ফ োইরট প্রদ বরনয জন্য অনুরযোধ কযো ররো। 

২৩। ধধনয়য তথ্য কভ বকতবো, দুরম বোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়।    

২৪।  ভোননীয় প্রধতভন্ত্রীয কোযী একোন্ত ধিফ, দুরম বোগ ব্যফস্থোনো ওত্রোন ভন্ত্রণোরয়। 

 

দুরম বোগ ধযধস্থধত ভধনটধযাং কযোয জন্য দুরম বোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোররয়য NDRCC (জোতীয় দুরম বোগ োড়োদোন ভন্বয় চকে) ২৪ ঘন্টো 

(২৪x৭) চখোরো থোরক। দুরম বোগ াংক্রোন্ত চম চকোন তথ্য আদোন-প্রদোরনয জন্য NDRCC’য ধনম্নফধণ বত চভোফোইর/ চটধররপোন/ পযোক্স/ email 

নম্বরয চমোগোরমোগ কযোয জন্য অনুরযোধ কযো মোরেঃ  চভোফোইর/ চটধররপোন নম্বযঃ, যুগ্ন-ধিফ (এনধিআযধধ), ০১৫৩৬-২৩৯২৬০, উ-

ধিফ (এনধিআযধধ), ০১৮৪১৩১৮৭৪৫, ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪৯১১৬, ৯৫৪০৪৫৪; পযোক্স নম্বযঃ ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৭৫০০০। EMAIL: 

ndrcc@modmr.gov.bd/ ndrcc.dmrd@gmail.com 

 

 

 

স্বোক্ধযত/-০৩.০৫.২০১৯ধরঃ 

 (কোজী তোভীন আযো আজধভযী) 

উ-ধিফ (এনধিআযধধ) 
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