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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার       

দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় 

ন্যাশনাল ডিজাস্টার ররসপন্স রকা-অডি যদনশন রসন্টার (NDRCC) 

বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। 

www.modmr.gov.bd 
 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৮-৭৫২                                                                 তাডরখঃ  ১২/১০/২০১৮ডি:   

          সময়ঃ সকাল ৮.৩০টা  

            

ডবষয়ঃ দুদ্ যাগ সাংক্রান্ত ১২/১০/২০১৮ডিঃ তাডরদখর প্রডতদবেন (১ম বার)।   
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ভারী বষ যদণর সতকযবাণী :  

উডিষ্যা উপকূলীয় এলাকায় অবস্থানরত প্রবল ঘূডণ যঝি ‘ডততডল’ এর প্রভাদব ১১ অদটাবর ২০১৮ তা    ডবকাল ০৩.০০ টা 

রেদক পরবতী ২৪ ঘন্টার মদে খুলনা, বডরশাল ও িট্টগ্রাম ডবভাদগর রকাোও রকাো ও ভারী (৪৪-৮৮ডম.ডম.) রেদক অডতভারী 

(≤৮৯ডম.ডম.) বষ যন হদত পাদর।  
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গতকাদলর  সদব যাচ্চ ও আজদকর সব যডনম্ন  তাপমাত্রা (ডিগ্রী রসলডসয়াস):  

ডবভাদগর নাম ঢাকা ময়মনডসাংহ িট্রগ্রাম ডসদলট রাজশাহী রাংপুর খুলনা বডরশাল 

সদব যাচ্চ তাপমাত্রা ২৯.৫ ২৯.৬ ২৮.৬ ২৮.৭ ৩১.৩ ৩১.৫ ৩৪.২ ২৭.৭ 

সব যডনম্ন তাপমাত্রা ২৩.০ ২২.৫ ২২.৪ ২২.৫ ২২.৮ ২০.৩ ২৩.২ ২৩.০ 

 

রেদশর সদব যাচ্চ ও সব যডনম্ন তাপমাত্রা: সদব যাচ্চ ্দশার ৩৪.২
০
 এবাং সব যডনম্ন রেঁতুডলয়া ২০.৩

০ 
রসঃ।  

 

 

 

   স্বাক্ষডরত/১২.১০.২০১৮ 

(ডজ,এম,আব্দুল কাদের ) 

যুগ্মসডিব (এনডিআরডসডস) 

র ান:৯৫৪৫১১৫ 

সেয় অবগডত/ প্রদয়াজনীয় কা্ যাদে যঃ (রজেষ্ঠতা /পে ম্ যাোর ক্রমানুসাদর নয়)  

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

০২। মুখ্য সডিব, প্রধানমন্ত্রীর   কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা।         

০৩। সডিব, প্রধানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

০৪। সডিব, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা।     

০৫। ডপ্রডন্সপাল ষ্টা  অড সার, সশস্ত্র বাডহনী ডবভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

০৬। মহা-পডরিালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

০৭। মহা-পডরিালক (প্রশাসন), প্রধানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

          ০৮। অডতডরক্ত সডিব (প্রশাসন/ পডরকল্পনা ও উন্নয়ন/দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা প্রশাসন/দুব্যঃ/ত্রাণ/ত্রাণ প্রশাসন/ দুব্যক-১/দুব্যক-২/ সমন্বয় ও 

সাংসে/ডসডপডপ), দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।     

০৯। মহা-পডরিালক (অডতডরক্ত সডিব), দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা অডধেপ্তর, ৯২-৯৩, বা/এ, মহাখালী, ঢাকা। 

১০। প্রধান তথ্য কম যকতযা, ডপআইডি, বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। ইদলদরাডনক ও ডপ্রন্ট ডমডিয়াদত প্রিাদরর জন্য অনুদরাধ করা হদলা। 

১১। প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সডিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

          ১২। যুগ্ম সডিব (শরনােী রসল প্রধান /প্রশাঃ/রসবা/দুব্যক-১/প্রডশক্ষণ/ আইন রসল/আইন/ত্রাক-১/ত্রাক-২), দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ 

মন্ত্রণালয়। 

১৩। পডরিালক (প্রশাসন), প্রধানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

১৪। পডরিালক-৪, প্রধানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা। (Fax-9145038) 

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

১৬। রজলা প্রশাসক, ..........................................(সকল)  

১৭। উপসডিব (দুব্যক-১)/দুব্যক-২/প্রশাঃ-১/বাদজট/অডিট/ত্রাণ প্রশাঃ/ত্রাণ-১/ত্রাণ-২/অডিট/সাংসে ও সমন্বয়/ডসডপডপ), উপ-প্রধান, 

দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 

 ১৮। সডিদবর একান্ত সডিব, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 

১৯। উপদজলা ডনব যাহী অড সার-------------------------(সকল) 

২০। প্রধানমন্ত্রীর প্রদটাকল অড সার, প্রধানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

২১। ডসদস্টম এনাডলষ্ট, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। প্রডতদবেনটি ওদয়ব সাইদট প্রেশ যদনর জন্য অনুদরাধ করা হদলা। 

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

২৩।    মন্ত্রীর সহকারী একান্ত সডিব, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ওত্রান মন্ত্রণালয়। 

দুদ্ যাগ পডরডস্থডত মডনটডরাং করার জন্য দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালদয়র NDRCC (জাতীয় দুদ্ যাগ সািাোন সমন্বয় রকন্দ্র) ২৪ 

ঘন্টা (৭x২৪) রখালা আদে। দুদ্ যাগ সাংক্রান্ত র্ রকান তথ্য আোন-প্রোদনর জন্য NDRCC’র ডনম্নবডণ যত রটডলদ ান/  োক্স/ 

email নম্বদর র্াগাদ্াগ করার জন্য অনুদরাধ করা ্াদছঃ NDRCC’র রটডলদ ান নম্বরঃ, যুগ্ন-সডিব(এনডিআরডসডস), 

০১৫৩৬-২৩৯২৬০, ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪৯১১৬, ৯৫৪০৪৫৪;  োক্স নম্বরঃ ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৭৫০০০। EMAIL: 

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

mailto:ndrcc@modmr.gov.bd/
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