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নাং ৫১.০০.০০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.১২-৯৩৩       তোধযখঃ ২৫/১১/২০২০ ধরঃ। 
           ভয়ঃ  যোত ৯.১০ টো 

 

আফোওয়োয তকবফোতবো 

  

 

দধিণধিভ ফরগোোগয ও তৎাংরগ্ন এরোকোয় অফস্থোনযত ঘূধণ বঝড় ‘ধনবোয’ আযও ধিভ ধদরক অগ্রয ও 

ঘণীভূত রয় প্রফর ঘূধণ বঝড় আকোরয একই এরোকোয় অফস্থোন কযরে। এটি আজ কোর ০৬ টোয় (২৫ নরবম্বয, ২০২০ ইাং 

তোধযখ) িট্টগ্রোভ মুদ্রফন্দয থথরক ১৬৯০ ধকঃ ধভঃ দধিণধিরভ, কক্সফোজোয মুদ্রফন্দয থথরক ১৬৪৫ ধকঃ ধভঃ 

দধিণধিরভ, ভাংরো মুদ্রফন্দয থথরক ১৫৪৫ ধকঃ ধভঃ দধিণধিরভ এফাং োয়যো মুদ্র ফন্দয থথরক ১৫৫৫ ধকঃ ধভঃ 

দধিণধিরভ অফস্থোন কযধের (১১.৫
০
 উত্তয অিোাং এফাং ৮১.০

০ 
পূফ ব দ্রোধঘভোাং)। এটি আযও ঘণীভূত রয় ধিভ-

উত্তযধিভ ধদরক অগ্রয রয় আগোভীকোর (২৬ নরবম্বয, ২০২০ ইাং) থবোয নোগোদ বোযরতয তোধভরনোড়ু -পুডুরিযী উকূর 

অধতক্রভ কযরত োরয। 
 

অধত প্রফর ঘূধণ বঝড় থকরেয ৭৪ ধকঃ ধভঃ এয ভরে ফোতোরয একটোনো রফ বোচ্চ গধতরফগ ঘন্টোয় ১২০ ধকঃ ধভঃ মো 

দভকো অথফো ঝরড়োোওয়োয আকোরয ১৪০ ধকঃ ধভঃ ম বন্ত বৃধি োরে। অধত প্রফর ঘূধণ বঝড় থকরেয ধনকরট োগয খুফই 

ধফক্ষুব্ধ যরয়রে। 

 

িট্টগ্রোভ ,কক্সফোজোয, ভাংরো এফাং োয়যো মুদ্র ফন্দযমূরক আফোওয়ো অধধদপ্তরযয যফতী ধনরদ বনো োফধোনতোয 

োরথ ম বরফিণ কযরত ফরো রয়রে। 

 

উত্তয ফরগোোগরয অফস্থোনযত ভোে ধযোয থনৌকো ও ট্ররোয মূরক োফধোরন িরোির কযরত ফরো রয়রে। 

 

২।  ফোাংরোরদ আফোওয়ো অধধদপ্তয ক র্তবক উক্ত আফোওয়োয তকবফোতবো জোযীয থপ্রধিরত ‘ দুরম বোগ াংক্রোন্ত স্থোয়ী 

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

 

 

                    স্বোিধযত/-  ২৫/১১/২০২০ 

     (থভোঃ দধরর উধিন) 

     বোযপ্রোপ্ত কভ বকতবো (এনধডআযধধ) 

                                থপোন: ৯৫৪৫১১৫ 

        Email: ndrcc@modmr.gov.bd 

 

০১। ধফবোগীয় কধভনোয, িট্টগ্রোভ/ খুরনো/ ফধযোর /ঢোকো। 
০২।  থজরো প্রোক,িট্রগ্রোভ/কক্সফোজোয/থনোয়োখোরী/রিীপুয/থপনী/িাঁদপুয/খুরনো/োতিীযো/ফোরগযোট/ 

ফধযোর/ঝোরকোঠি/ধরযোজপুয/থবোরো/টুয়োখোরী/ফযগুনো/ থগোোরগঞ্জ/ যীয়তপুয/ ভোদোযীপুয/ পধযদপুয। 
০৩। উরজরো ধনফ বোী কভ বকতবো, কর উকূরীয় উরজরো। 

 

 

 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০১.২০২০.৯৩৩/১(৬০৫)                              তোধযখঃ ২৫/১১/২০২০ধরঃ 
 

দয় অফগধত/ প্ররয়োজনীয় কোম বোরথ বঃ (থজেষ্ঠতো /দ ভম বোদোয ক্রভোনুোরয নথ) 
 

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

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

০৩। ধধনয়য  ধিফ, আধথ বক প্রধতষ্ঠোন ধফবোগ, ঢোকো। 

mailto:ndrcc@modmr.gov.bd


০৪।   ধধনয়য ধিফ, তথ্য ও থমোগোরমোগ প্রযুধক্ত ধফবোগ, ডোক, থটধররমোগোরমোগ ও তথ্যপ্রযুধক্ত ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ধিফোরয়, ঢোকো।  

০৫। ধধনয়য ধিফ, জনধনযোত্তো ধফবোগ, স্বযোষ্ট্র ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ধিফোরয়, ঢোকো।  

০৬।   ধধনয়য ধিফ, ধফজ্ঞোন ও প্রযুধক্ত ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ধিফোরয়, ঢোকো। 
০৭।   ধধনয়য ধিফ, থফোভধযক ধফভোন ধযফন ও ম বটন ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ধিফোরয়, ঢোকো।  

০৮।   ধধনয়য ধিফ, স্থোনীয় যকোয ধফবোগ, স্থোনীয় যকোয, ল্লী উন্নয়ন ও ভফোয় ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ধিফোরয়, ঢোকো।  

০৯।   ধধনয়য ধিফ, জ্বোরোনী ও খধনজ ম্পদ ধফবোগ, ফোাংরোরদ ধিফোরয়, ঢোকো। 

১০।   ধধনয়য ধিফ, োধন ম্পদ ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ধিফোরয়, ঢোকো। 

১১।   ধধনয়য ধিফ, অথ ব ধফবোগ, অথ ব ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ধিফোরয়, ঢোকো। 

১২। ধধনয়য ধিফ, যযোষ্ট্র ভন্ত্রণোরয়, থগুনোফোধগিো, ঢোকো। 

১৩।   ধপ্রধিোর ষ্টোপ অধপোয, স্ত্র ফোধনী ধফবোগ, প্রধোনভন্ত্রীয কোম বোরয়, থতজগাঁও, ঢোকো।  

১৪।   ধিফ, গৃোয়ন ও গণপূতব ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ধিফোরয়, ঢোকো। 

১৫।   ধিফ, ড়ক ধযফন ও ভোড়ক ধফবোগ, ড়ক ধযফন ও থতু ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ধিফোরয়, ঢোকো।  

১৬।   ধিফ, ভূধভ ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ধিফোরয়, ঢোকো। 
১৭। ধিফ, ভধরো ও ধশু ধফলয়ক ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ধিফোরয়, ঢোকো । 
১৮।   ধিফ, প্রধতযিো ভন্ত্রণোরয়, ঢোকো। 

১৯।   কৃধল ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ধিফোরয়, ঢোকো। 
২০। ধিফ, সুযিো থফো ধফবোগ, স্বযোষ্ট্র ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ধিফোরয়, ঢোকো। 

২১।   ধিফ, ধল্প ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ধিফোরয়, ঢোকো।  

২২। ধিফ, থতু ধফবোগ, ড়ক ধযফন ও থতু ভন্ত্রণোরয়। 

২৩। ধিফ, জনপ্রোন ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ধিফোরয়, ঢোকো। 

২৪। ধিফ, থযরথ ভন্ত্রণোরয়, ঢোকো। 

২৫। ধিফ, খোদ্য ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ধিফোরয়, ঢোকো। 
২৬। ধিফ, ভোেধভক ও উচ্চ ধিো ধফবোগ, ফোাংরোরদ ধিফোরয়, ঢোকো।  

২৭। ধিফ, ভৎস্য ও প্রোধণম্পদ ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ধিফোরয়,ঢোকো। 

২৮। ধিফ, স্বোস্থে ধিো ও ধযফোয কল্যোণ ধফবোগ, স্বোস্থে ও ধযফোয কল্যোণ ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ধিফোরয়, ঢোকো । 
২৯। ধিফ, ভোজকল্যোণ ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ধিফোরয় ঢোকো। 

৩০। ধিফ, প্রধোনভন্ত্রীয কোম বোরয়, থতজগাঁও, ঢোকো। 

৩১। ধিফ, ধযরফ, ফন ও জরফোয়ু ধযফতবন ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ধিফোরয়, ঢোকো।  

৩২। ধিফ, স্বোস্থে থফো ধফবোগ, স্বোস্থে ও ধযফোয কল্যোণ ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ধিফোরয়, ঢোকো।  

৩৩। ধিফ, প্রোথধভক ও গণধিো ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ধিফোরয়, ঢোকো। 

৩৪। ধিফ, কোধযগযী ও ভোদ্রোো ধিো ধফবোগ, ফোাংরোরদ ধিফোরয়, ঢোকো।  

৩৫। ধিফ, থনৌধযফন ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ধিফোরয়, ঢোকো। 

৩৬। ধিফ, শ্রভ ও কভ বাংস্থোন ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ধিফোরয়, ঢোকো। 

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

৩৮।  ধিফ, তথ্য ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ধিফোরয়, ঢোকো। 

৩৯। ধিফ, ধফদুেৎ ধফবোগ, ধফদুেৎ জ্বোরোনী ও খধনজ ম্পদ ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ধিফোরয়, ঢোকো। 

৪০ । দস্য (ধিফ), আথ ব-োভোধজক অফকোঠোরভো ধফবোগ, ধযকল্পনো কধভন, ধযকল্পনো ভন্ত্রণোরয়, আগোযগাঁও, ঢোকো। 

৪১। ভোধযিোরক (অধতধযক্ত ধিফ), দুরম বোগ ব্যফস্থোনো অধধদপ্তয, ৯২-৯৩, ভোখোরী, ফো/এ , ঢোকো। 

৪২। প্রধোন তথ্য কভ বকতবো , ধআইধড, ফোাংরোরদ ধিফোরয়, ঢোকো (ইররকরট্রোধনক ও ধপ্রন্ট ধভধডয়োরত প্রিোরযয জন্য অনুরযোধ কযো ররো)। 

৪৩। ভোধযিোরক, জোতীয় ধনযোত্তো থগোরয়ন্দো অধধদপ্তয, থগুন ফোধগিো, ঢোকো। 
৪৪। অধতধযক্ত ধিফ (কর), দুরম বোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়। 

৪৫। ভোধযিোরক-১, প্রধোনভন্ত্রীয কোম বোরয়, থতজগাঁও, ঢোকো। 

৪৬। ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রীয একোন্ত ধিফ -১, প্রধোনভন্ত্রীয কোম বোরয়, থতজগাঁও, ঢোকো। 

৪৭। ভোধযিোরক (প্রোন), প্রধোনভন্ত্রীয কোম বোরয়, থতজগাঁও, ঢোকো। 

৪৮। ভোধযিোরক, পোয়োয োধব ব ও ধধবর ধডরপি, কোজী আরোউধিন থযোড, ঢোকো। 

৪৯। যুগ্মধিফ (কর), দুরম বোগ ব্যফস্থোনোও ত্রোণভন্ত্রণোরয়। 

৫০। ধযিোরক  (প্রোন), প্রধোনভন্ত্রীয কোম বোরয়, থতজগাঁও, ঢোকো। 

৫১। ধযিোরক -৪, প্রধোনভন্ত্রীয কোম বোরয়, থতজগাঁও, ঢোকো। 

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

৫৩। ধযিোরক (প্রোন), ঘূধণ বঝড় প্রস্তুধত কভ বসূধি (ধধধ), ৬৮৪-৬৮৬, ফড় ভগফোজোয, ঢোকো।   

৫৪।  ধযিোরক (ফোতবো), ফোাংরোরদ থফতোয, ঢোকো। 

৫৫।  ধযিোরক (ফোতবো), ফোাংরোরদ থটধরধবন, ঢোকো। 



৫৬। থজরো প্রোক, .......................................... (কর)  

৫৭। ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রীয প্ররটোকর অধপোয-১/২, প্রধোনভন্ত্রীয কোম বোরয়, থতজগাঁও, ঢোকো। 

৫৮। উধিফ (কর), দুরম বোগ ব্যফস্থোনো  ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়। 

৫৯। ভোননীয় প্রধতভন্ত্রীয একোন্ত ধিফ , দুরম বোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ধিফোরয়, ঢোকো। 

৬০। ধিরফয একোন্ত ধিফ, দুরম বোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয় । 

৬১। ধধনয়য তথ্য অধপোয , দুরম বোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়। 
৬২। উরজরো ধনফ বোী অধপোয -------------------------(কর)  

৬৩। ধরেভ এনোধরষ্ট , দুরম বোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয় (প্রধতরফদনটি ওরয়ফ োইরট প্রদ বরনয জন্য অনুরযোধ কযো ররো)। 
৬৪।   ভোননীয় প্রধতভন্ত্রীয কোযী একোন্ত ধিফ, দুরম বোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোন ভন্ত্রণোরয়।  

৬৫। ভোননীয় প্রধতভন্ত্রীয কোযী একোন্ত ধিফ, দুরম বোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোন ভন্ত্রণোরয়।  

দুরম বোগ ধযধস্থধত ভধনটধযাং কযোয জন্য দুরম বোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোররয়য NDRCC (জোতীয় দুরম বোগ োড়োদোন ভন্বয় থকে ) ২৪ ঘন্টো (২৪x৭) থখোরো থোরক। দুরম বোগ 

াংক্রোন্ত থম থকোন তথ্য আদোন -প্রদোরনয জন্য NDRCC’য ধনম্ন ফধণ বত থটধররপোন/ পেোক্স/ emailএ থমোগোরমোগ কযোয জন্য অনুরযোধ কযো মোরেঃ থটধররপোন  নম্বযঃ  

৯৫৪৫১১৫ ,  ৯৫৪৯১১৬ , ৯৫৪০৪৫৪ ; পেোক্স  নম্বযঃ  ৯৫৪০৫৬৭ , ৯৫৭৫০০০ ; Email: ndrcc.dmrd@gmail.com, ndrcc@modmr.gov.bd 

দুরম বোরগয আগোভ ফোতবো োওয়োয জন্য দুরম বোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোররয়য ১০৯০ থটোর ধি নম্বরয ডোয়োর করুন।  

 

 

 

        স্বোিধযত/-  ২৫/১১/২০২০ 

     (থভোঃ দধরর উধিন) 

     বোযপ্রোপ্ত কভ বকতবো (এনধডআযধধ) 

                                থপোন: ৯৫৪৫১১৫ 

        Email: ndrcc@modmr.gov.bd 
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