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                                                                গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায  

দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়  

ন্যানার ডডজাস্টায রযন্স রকা-অডড যদনন রন্টায (NDRCC) 

ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

www.modmr.gov.bd 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০১.২০১৯.৩৭৭       তাডযখঃ ১৩/০৯/২০১৯ ডি:   

                                  ভয়ঃ রফরা ২.০০ টা                             

ডফলয়ঃ দুদম যাগ াংক্রান্ত দদডনক প্রডতদফদন।  

আফাওয়ায তকয ফাতযা 

সমূদ্র বন্দরসমূহের জন্য সতর্ক সংহর্তঃ     

উত্তয ফদগাাগয এরাকায় ফায়ুিাদয তাযতদেয আডধকয ডফযাজ কযদে। ফাাংরাদদদয উকূরীয় এরাকা, উত্তয ফদগাাগয এফাং মুদ্র 

ফন্দযমূদয উয ডদদয় ঝদ া াওয়া ফদয় রমদত াদয। িট্টগ্রাভ, কক্সফাজায, ভাংরা ও ায়যা মুদ্র ফন্দযমূদক ডতন নম্বয (পুনঃ) ডতন 

নম্বয স্থানীয় তকয াংদকত রদখাদত ফরা দয়দে। উত্তয ফদগাাগদয অফস্থানযত ভাে ধযায রনৌকা ও ট্ররাযমূদক যফতী ডনদদ য না 

রদয়া ম যন্ত উকূদরয কাোকাডে এদ াফধাদন িরাির কযদত ফরা দয়দে। 

 

আজ ১৩/০৯/২০১৯ িীঃ যাত ০১ টা ম যন্ত রদদয অবযন্তযীণ নদীফন্দয মূদয জন্য আফাওয়ায পূফ যাবা:  

যাংপুয, w`bvRcyi, ঢাকা , পডযদপুয, gv`vixcyi, h‡kvi, Kzwóqv,খুরনা, ফডযার, টুয়াখাডর, রনায়াখাডর, কুডভল্লা, িট্টগ্রাভ, কক্সফাজায, এফাং 

ডদরট অঞ্চরমূদয উয ডদদয় দডিণ/দডিণ-পূফ য ডদক রথদক ঘন্টায় ৪৫-৬০ ডক.ডভ. রফদগ বৃডি/ফজ্রবৃডি অস্থায়ীবাদফ দভকা/ঝদ া াওয়া 

ফদয় রমদত াদয। এফ এরাকায নদীফন্দয মূদক ১ নম্বয (পুনঃ) ১ নম্বয তকয াংদকত রদখাদত ফরা দয়দে। 

বাযী ফল যদণয পূফ যাবাঃ 

 

†gŠmygx evqy mwµq _vKvi Kvi‡Y AvR (1৩ ‡m‡Þ¤̂i, 2019) `ycyi 03:00 Uv †_‡K cieZx© 24 N›Uvi g‡a¨ PUªMÖvg wefv‡Mi 

†Kv_vI †Kv_vI fvix †_‡K AwZ fvix el‡©Yi m¤¢vebv i‡q‡Q |  

AwZ fvix e„wói Kvi‡Y PÆMÖvg wefv‡Mi cvnvox GjvKvq †Kv_vI †Kv_vI f‚wgaŸm n‡Z cv‡i | 
 

আজ ন্ধ্যা ০৬ টা রথদক যফতী ২৪ ঘন্টায আফাওয়ায পূফ যাবাঃ  

 

ডনটিক অফস্থাঃ রভৌসুভী ফায়ুয অদিয ফডধ যতাাং যাজস্থান, ডযয়ানা, উত্তয প্রদদ, ভধ্যপ্রদদ, ডফায, ডিভফগ  ও ফাাংরাদদদয 

ভধ্যাঞ্চর অডতক্রভ কদয আাভ ম যন্ত ডফস্তৃত যদয়দে। এয একটি ফডধ যতাাং উত্তয ফদগাাগয ম যন্ত ডফস্তৃত যদয়দে। রভৌসুভী ফায়ু 

ফাাংরাদদদয উয ডক্রয় এফাং উত্তয ফদগাাগদয তা ভাঝাযী অফস্থায় ডফযাজভান যদয়দে।  

 

পূফ যাবাঃ যাংপুয, খুরনা, ফডযার ও িট্টগ্রাভ  ডফবাদগয অডধকাাং জায়গায় এফাং ঢাকা , ভয়ভনডাং ও ডদরট ডফবাদগয অদনক জায়গায় 

এফাং যাজাী ও খুরনা ডফবাদগয ডকছু ডকছু জায়গায় অস্থায়ী দভকা াওয়া ারকা রথদক ভাঝাযী ধযদণয বৃডি অথফা ফজ্র বৃডি দত 

াদয। রই াদথ রদদয রকাথাও রকাথাও ভাঝাযী ধযদনয বাযী রথদক অডত বাযী ফল যণ দত াদয।  

 

তাভাত্রাঃ াযাদদদ  ডদদনয তাভাত্রা াভান্য হ্রা রদত াদয এফাং যাদতয তাভাত্রা প্রায় অডযফডতযত থাকদত াদয।   

 

গতকাদরয দফ যাচ্চ ও আজদকয ফ যডনম্ন  তাভাত্রা (ডডগ্রী ররডয়া):   

  

ডফবাদগয নাভ ঢাকা ভয়ভনডাং িট্রগ্রাভ ডদরট যাজাী যাংপুয খুরনা ফডযার 

দফ যাচ্চ তাভাত্রা ৩১.২ ৩১.১ ৩১.০ ৩২.৫ ৩২.৫ ৩১.৫ ৩২.০ ৩১.০ 

ফ যডনম্ন তাভাত্রা ২৪.৯ ২৬.৪ ২৩.০ ২৫.৩ ২৫.৮ ২৪.৭ ২৬.০ ২৫.০ 

     

* গতকার দফ যাচ্চ তাভাত্রা ডের যাজাী ৩৫.৫
০  
এফাং আজদকয ফ যডনম্ন তাভাত্রা রটকনাপ ২৩.০

০
 রঃ।  

 

বৃডিাত ও নদ-নদীয ফ যদল অফস্থা 

এক নজদয নদ-নদীয ডযডস্থডত  

 

  গগা-দ্মা ব্যতীত রদদয কর প্রধান নদ-নদীমূদয াডন ভতর বৃডি াদে।  

 আগাভী ২৪ ঘণ্টায় কর প্রধান নদ-নদীমূদয াডন ভতর বৃডি রদত াদয। 

নদ-নদীয অফস্থা (আজ কার ০৯:০০ টা ম যন্ত) 

http://www.modmr.gov.bd/


2 

 

 

ম যদফিণাধীন াডন ভতর রস্টন ৯৩ ডফগত ২৪ ঘন্টায় াডন ভতর অডযফডতযত  ০১ 

ডফগত ২৪ ঘন্টায় াডন ভতর বৃডি ৬৬ রভাট তথ্য াওয়া মায়ডন ০২ 

ডফগত ২৪ ঘন্টায় াডন ভতর হ্রা ২৪ ডফদীভায উদয ০০ 

 

ডফদীভায উয ডদদয় প্রফাডত রস্টন (১২ রদেম্বয ২০১৯ ডিঃ কার ৯.০০ টায তথ্য অনুমায়ী): রনই। 

বৃডিাদতয তথ্যঃ  

গত ২৪ ঘন্টায় ফাাংরাদদদ উদল্লখদমাগ্য বৃডিাত (গতকার কার ০৯:০০ টা রথদক আজ কার ০৯:০০ টা ম যন্ত) :  

রস্টন ফাডযাত (ডভ.ডভ.) রস্টন ফাডযাত (ডভ.ডভ.) 

 রটকনাপ  ১৭০.০ রদযযগ  ৭০.৫ 

িট্টগ্রাভ ১০৯.০ ভদদখারা ৬৯.৫ 

যাভগ  ১০৬.৩ যাগাভাটি ৫৬.০ 

ঞ্চগ  ৯৮.০ কক্সফাজায ৫৫.০ 

রনায়াখারী ৭৮.৪০ রাভা ৫৪.০ 

 

অডিকান্ডঃ পায়ায াডব য ও ডডবর ডডদপদন্সয  ডনয়ন্ত্রণ কি রথদক প্রাপ্ত তথ্য রথদক জানা মায় ,আজ(১৩/০৯/২০১৯ডিঃ তাডযখ) গাজীপুদযয 

ধীযাশ্রভ এরাকায ডভডনস্টায ইদরক্ট্রডনক্স কাযখানায় কার ৭.২০ –এ  ১টি অডিকাদেয ঘটনা ঘদটদে। পায়ায াডব য ও ডডবর ডডদপদন্সয  

১৫টি ইউডনট ১২.৫৪-এ আগুন ডনয়ন্ত্রণ কদয। এখনও ডনফ যাণ য় নাই। অডিকাদেয কাযদণ রকউ আত য় নাই। ১১/০৯/২০১৯ডিঃ তাডযখ 

যাত ১২.০০টা রথদক ১২/০৯/২০১৯ডিঃ তাডযখ যাত ১২.০০টা ম যন্ত াযাদদদ রভাট ১৫টি অডিকাদেয ডফবাগডবডত্তক তথ্য ডনদম্ন রদয়া দরাঃ  

 

ক্রঃ নাং ডফবাদগয নাভ অডিকাদন্ডয াংখ্যা আদতয াংখ্যা ডনদতয াংখ্যা 

১। ঢাকা  ৪ ০ ০ 

২। ভয়ভনডাং ২ ০ ০ 

৩। ফডযার ০ ০ ০ 

৪। ডদরট ০ ০ ০ 

৫। যাজাী ১ ০ ০ 

৬। যাংপুয ৩ ০ ০ 

৭। িট্টগ্রাভ ১ ০ ০ 

৮। খুরনা ৪ ০ ০ 

 রভাট ১৫ ০ ০ 

 

 

 

                                                                                                                       

 

             স্বািডযত/- 

                              (কাজী তাভীন আযা আজডভযী) 

                                     উডিফ (এনডডআযডড) 

                                  রপানঃ ৯৫৪৫১১৫ 

 

 

 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০১.২০১৯.৩৭৭/১(৬০৪)                                     তাডযখঃ ১৩/০৯/২০১৯ডিঃ 

 

 দয় অফগডত/ প্রদয়াজনীয় কাম যাদথ যঃ (রজযষ্ঠতা /দ ভম যাদায ক্রভানুাদয নয়)  

০১। ভডন্ত্রডযলদ ডিফ, ভডন্ত্রডযলদ ডফবাগ, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

০২। মুখ্য ডিফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা।         

০৩। ডডনয়য ডিফ, রতু ডফবাগ,  ক ডযফন ও রতু ভন্ত্রণারয়। 

০৪। ডডনয়য ডিফ, যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়। 

০৫। ডডনয়য ডিফ, ডিা ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ডিফারয় ঢাকা।  

০৬। ডডনয়য ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

০৭। ডডনয়য ডিফ, ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ডিফাযয় ঢাকা। 

০৮। ডডনয়য ডিফ, ডফদুযৎ ডফবাগ, ডফদুযৎ জ্বারানী ও খডনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

০৯। ডপ্রডন্সার িাপ অডপায, স্ত্র ফাডনী ডফবাগ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

১০। ডিফ, গৃায়ন ও গণপূতয ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

১১। ডিফ, তথ্য ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 
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১২।  ডিফ, জনডনযাত্তা ডফবাগ, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

১৩। ডিফ, রযরথ ভন্ত্রণারয়, ঢাকা। 

১৪। ডিফ,  ক ডযফন ও ভা ক ডফবাগ,  ক ডযফন ও রতু ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

১৫। ডিফ, প্রডতযিা ভন্ত্রণারয়, ঢাকা। 

১৬। ডিফ, ভৎ ও প্রাডণম্পদ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ডিফারয়,ঢাকা। 

১৭। ডিফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

১৮।   ডিফ, সুযিা রফা ডফবাগ, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

১৯। ডিফ, স্থানীয় যকায ডফবাগ, স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

২০।   ডিফ স্বাস্থয রফ ডফবাগ, স্বাস্থয ও ডযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

২১।   ডিফ স্বাস্থয ডিা ও ডযফায কল্যাণ ডফবাগ, স্বাস্থয ও ডযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

২২। ডিফ, কৃডল ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

২৩। ডিফ, খাদ্য ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

২৪। ডিফ, াডন ম্পদ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

২৫। ডিফ, রনৌডযফন ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

২৬। ডিফ, ডযদফ ও ফনভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

২৭। ডিফ, প্রাথডভক ও গণ ডিা ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

২৮। ডিফ, রফাভডযক ডফভান ডযফন ও ম যটন ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

২৯। ডিফ, ভূডভ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

৩০। ডিফ, ভডরা ও ডশু ডফলয়ক ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

৩১। ডিফ, অথ য ডফবাগ, অথ য ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

৩২। ডিফ, ডাক ও রটডরদমাগাদমাগ ডফবাগ, ডাক, রটডরদমাগাদমাগ ও তথ্যপ্রযুডি ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

৩৩। ডিফ, তথ্য ও রমাগাদমাগ প্রযুডি ডফবাগ, , ডাক, রটডরদমাগাদমাগ ও তথ্যপ্রযুডি ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

৩৪। দস্য, আথ য-াভাডজক অফকাঠাদভা ডফবাগ, ডযকল্পনা কডভন, ডযকল্পনা ভন্ত্রণারয়, আগাযগাঁও, ঢাকা। 

৩৫।  প্রধান তথ্য কভ যকতযা, ডআইডড, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। ইদরকদট্রাডনক ও ডপ্রন্ট ডভডডয়াদত প্রিাদযয জন্য অনুদযাধ কযা দরা। 

৩৬। ভাডযিারক (অডতডযি ডিফ), দুদম যাগ ব্যফস্থানা অডধদপ্তয, ৯২-৯৩, ভাখারী, ফা/এ , ঢাকা। 

৩৭। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয একান্ত ডিফ-১, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

৩৮। অডতডযি ডিফ (কর)দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়।     

৩৯। ভাডযিারক-১, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

৪০। ভাডযিারক (প্রান), প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

৪১। ভাডযিারক, পায়ায াডব য ও ডডবর ডডদপন্স, কাজী আরাউডিন রযাড, ঢাকা। 

৪২। যুগ্মডিফ (কর), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

৪৩। ডযিারক (প্রান), প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

৪৪। ডযিারক-৪, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। (Fax-9145038) 

৪৫। ডযিারক (ত্রাণ), দুদম যাগ ব্যফস্থানা অডধদপ্তয, ৯২-৯৩, ফা/এ, ভাখারী, ঢাকা। 

৪৬। ডযিারক (প্রান), ঘূডণ যঝ  প্রস্তুডত কভ যসূডি (ডডড), ৬৮৪-৬৮৬, ফ  ভগফাজায, ঢাকা।  

৪৭। ভাননীয় প্রডতভন্ত্রীয একান্ত ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

৪৮। রজরা প্রাক, ..........................................(কর)  

৪৯। উডিফ (কর), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

৫০। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রদটাকর অডপায-১/২, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

৫১। ডডনয়য ডিদফয একান্ত ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

৫২। উদজরা ডনফ যাী অডপায-------------------------(কর) 

৫৩। ডদস্টভ এনাডরি, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। প্রডতদফদনটি ওদয়ফ াইদট প্রদ যদনয জন্য অনুদযাধ কযা দরা। 

৫৪। ডডনয়য তথ্য কভ যকতযা, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়।    

৫৫।  ভাননীয় প্রডতভন্ত্রীয কাযী একান্ত ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রান ভন্ত্রণারয়।  

   

দুদম যাগ ডযডস্থডত ভডনটডযাং কযায জন্য দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য NDRCC (জাতীয় দুদম যাগ া াদান ভন্বয় রকন্দ্র) ২৪ ঘন্টা (২৪x৭) রখারা 

থাদক। দুদম যাগ াংক্রান্ত রম রকান তথ্য আদান-প্রদাদনয জন্য NDRCC’য ডনম্নফডণ যত রটডরদপান/ পযাক্স/ email এ রমাগাদমাগ কযায জন্য অনুদযাধ কযা 

মাদেঃ  রটডরদপান নম্বযঃ ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪৯১১৬, ৯৫৪০৪৫৪; পযাক্স নম্বযঃ ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৭৫০০০; Email: ndrcc.dmrd@gmail.com, 

ndrcc@modmr.gov.bd  
দুদম যাদগয আগাভ ফাতযা াওয়ায জন্য দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য ১০৯০ রটার ডি নম্বদয ডায়ার করুন। 

 

 

                                 

 

                       স্বািডযত/ 

                               (কাজী তাভীন আযা আজডভযী) 

                                   উডিফ (এনডডআযডড) 
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