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নাং-৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০১.২০২২-১১                                         তোফ্রযখঃ ১১/০১/২০২২ফ্রি: 

 

দুরম যোগ াংক্রোন্ত দদফ্রনক প্রফ্রতরফদন 

তোফ্রযখঃ ১১.০১.২০২২ ফ্রিঃ, ভয়ঃ দুপুয ২.০০  ো 
 

১। আফোওয়োয তকযফোতযো: 

 

দদশয মুদ্রফন্দয মূশয জন্য দ োন ত কফোণী দনই এফং দ োন ংশ ত দদখোশত শফ নো। 

 

২। আজ ১১ জোনুয়োফ্রয ২০২২ ফ্রিঃ তোফ্রযখ কোর ৯  ো টথরক যোত ১  ো ম যন্ত টদরয অবযন্তযীণ নদীফন্দয মূরয জন্য আফোওয়োয পূফ যোবো: 
 

অবযন্তযীণ নদীফন্দয মূশয জন্য দ োন ত কফোণী দনই এফং দ োন ংশ ত দদখোশত শফ নো। 

 

৩। ১১ জোনুয়োফ্রয ২০২২ ফ্রিঃ তোফ্রযখ কোর ০৯  ো টথরক যফতী ২৪ ঘন্টোয আফোওয়োয পূফ যোবো: 
 

 

সনটি  অফস্োাঃ সিভো রঘুচোশয ফসধ কতোং সভোরশেয োদশদীে সিভফঙ্গ ও তৎংরগ্ন এরো োে অফস্োন  যশে। দভৌসুশভয 

স্বোবোসফ  রঘুচো দসিণ ফশঙ্গোোগশয অফস্োন  যশে। 
 

পূফ কোবোাঃ কুসভল্লো ও দনোেোখোরী অঞ্চর যংপুয, যোজোী, খুরনো, ঢো ো, সশরট এফং ভেভনসং সফবোশগয দু’এ  জোেগোে 

োর ো/গুঁসিগুঁসি বৃসি শত োশয। এেোিো দদশয অন্যত্র দভঘরো আ ো োযোশদশয আফোওেো প্রধোনতাঃ শুষ্ক থো শত োশয। ভধ্যযোত 

দথশ   োর ম কন্ত োযোশদশয দ োথোও দ োথোও োর ো দথশ  ভোঝোযী ধযশনয কুেোো িশত োশয।  

 

তোভোত্রোাঃ োযোশদশ যোশতয তোভোত্রো প্রোে অসযফসতকত থো শত োশয এফং সদশনয তোভোত্রো (১-২) সডগ্রী দাঃ হ্রো দশত োশয।  

 

যফতী ৭২ ঘন্টোয আফোওেোয অফস্ো (৩ সদন): এই ভশেয দশলয সদশ  যোশতয তোভোত্রো হ্রো দশত োশয। 
 

 

গতকোররয রফ যোচ্চ ও আজরকয ফ যফ্রনম্ন তোভোত্রো (ফ্রডগ্রী টরফ্রয়ো): 

 

 

গতকোর  টদরয  রফ যোচ্চ  তোভোত্রো  ফ্রির কক্সফোজোয  ৩০.১
০ 

টঃ এফাং আজরকয  ফ যফ্রনম্ন  তোভোত্রো  টেঁতুফ্ররয়ো  ১১.৯
০ 

টঃ। 
(সূত্রঃ ফোাংরোরদ  আফোওয়ো  অফ্রধদপ্তয , ঢোকো।) 
 

৪।  অফ্রিকোরেয তথ্যঃ 

 

পোয়োয োফ্রব য ও ফ্রফ্রবর ফ্রডরপরন্সয ফ্রনয়ন্ত্রণ করেয তথ্য (টভোফোইর এএভএ) টথরক জোনো মোয় , ০৯ জোনুেোসয, ২০২২ ফ্রিঃ তোফ্রযখ যোত 

১২.০০  ো টথরক ১০ জোনুয়োফ্রয , ২০২২ ফ্রিঃ তোফ্রযখ যোত ১২.০০  ো ম যন্ত োযোরদর টভো  ৪০ টি অফ্রিকোরেয ঘ নো ঘর রি । ফ্রফবোগফ্রবফ্রিক 
অফ্রিকোরে ফ্রনত ও আরতয ংখ্যো সনম্নরু: 

 

 

 

 

 

 

ফ্রফবোরগয নোভ ঢোকো ভয়ভনফ্রাং িট্রগ্রোভ ফ্ররর  যোজোী যাংপুয খুরনো ফফ্রযোর 

সর্ বোচ্চ তোপমোত্রো ২৭.৪ ২৭.৪ ৩০.১ ২৮.৬ ২৭.২ ২৬.২ ২৭.৬ ২৮.৬ 

স্ বনিম্ন তোপমোত্রো ১৪.০ ১৬.০ ১৩.৩ ১৩.০ ১৪.০ ১১.৯ ১৬.৪ ১৩.৮ 

ক্রঃ নাং ফ্রফবোরগয নোভ অফ্রিকোরেয াংখ্যো আরতয াংখ্যো ফ্রনরতয াংখ্যো 

১। ঢো ো ১০ ০ ০ 

২। ভেভনসং ২ ০ ০ 

৩। ফসযোর ১ ০ ০ 

৪। সশরট ২ ০ ০ 

৫। যোজোী ৫ ০ ০ 

৬। যংপুয ৫ ০ ০ 

৭। চট্টগ্রোভ ১১ ০ ২ 

৮। খুরনো ৪ ০ ০ 

 টভো  ৪০ ০ ২ 

http://www.modmr.gov.bd/
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উশল্লখশমোগ্য অসগ্ন োণ্ডাঃ 

চট্টগ্রোভাঃ দজরো প্রোন, চট্টগ্রোভ দথশ  প্রোপ্ত তশে জোনো মোে দম, গত োর ১০/০১/২০২২সরাঃ তোসযখ দুপুয ৩.০০টোে চট্টগ্রোভ শযয 

োোিতরী এরো োয  শন করোশট এ টি পোসন কচোশযয দদো োশন অসগ্ন োশণ্ডয ঘটনো ঘশট। অসগ্ন োশণ্ডয খফয দশে পোেোয োসব কশয ১০টি ইউসনট 

ঘটনোস্শর এশ সফ োর ৫.০০টোে আগন সনেন্ত্রশণ আশন। প্রোথসভ  তে অনুমোেী আগশন ৮/১০টি দদো োন পুশি দগদে। আগশন পুশি ২ জন 

দরো  সনত শেশে। িেিসতয সফস্তোসযত তে যফতীশত জোনোশনো শফ। 

 

ট্ররোয ডুসফাঃ 

নোযোেনগঞ্জাঃ দজরো প্রো , নোযোেনগঞ্জ দথশ  প্রোপ্ত তে অনুমোেী জোনো মোে দম, গত ০৫/০১/২০২২সরাঃ তোসযখ আনুভোসন   োর ৮.১৫টোে 

নোযোেনগঞ্জ দজরোয দয উশজরোয ধভ কগঞ্জ গদোযোঘোট ধশরশ্বযী নদীশত মোত্রীফোী রশঞ্চয ধোক্কোে এ টি মোত্রীফোী ট্ররোয ডুদফ মোে। ট্ররোশয 

থো ো মোত্রীশদয অসধ োংই াঁতসযশে তীশয উঠশত িভ শরও ১০ জন মোত্রী সনশখাঁজ ে। ফ কশল খফয দভোতোশফ  অদ্য ১১/০১/২০২২সরাঃ 

তোসযখ সনশখাঁজ ১০ (দ) জশনয ভযশদ োওেো মোে। দুশম কোগ ব্যফস্োনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরে দথশ  দদেো ফযোদ্দ দথশ  দজরো প্রোন  র্তক  মৃত 

১০ জশনয প্রশতয  সযফোযশ  ভোনসফ  োেতো সোশফ ২৫,০০০/- ট ো  শয প্রদোন  যো শেশে। 

 

৫ ( )। দ োসবড-১৯ ও অন্যোন্য প্রোকৃসত  দুশম কোগ োরীন ভোনসফ  োেতোয  োম কক্রশভয সফফযণ:  

 

০৯/০১/২০২২ সরাঃ তোসযখ দুশম কোগ ব্যফস্োনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরে  র্তক  ফন্যো, নদী বোংগন/ঘূসণ কঝি সফসবন্ন প্রোকৃসত  দুশম কোগ এফং 

ীতোতক সশুশদয অপুসি দভো োসফরোে সশু খোদ্য ক্রেপূফ ক  সফতযশণয রশিয দদশয ৬৪টি দজরোে দভোট ২,৭৯,৬৬,০০০/- (দুই দ োটি উনআস 

রি দেলসট্ট োজোয) টো ো ফযোদ্দ প্রদোন  যো শেশে।  
 

ক্রাঃ

 

নং 

ত্রোণ  োম কক্রশভয নোভ ফযোশদ্দয সযভোণ 

চরসত অথ ক ফেশয 

(০১/০৭/২০২১ সরাঃ দথশ  

০৯/০১/২০২২সরাঃ তোসযখ 

ম কন্ত) 

সফগত (২৪/০৩/২০২০ সরাঃ 

দথশ  ৩০/০৬/২০২১সরাঃ) 

ম কন্ত 

দভোট ফযোদ্দ  

(২৪/০৩/২০২০ সরাঃ দথশ  অদ্য 

ম কন্ত) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ (৩+৪) 

১ ৩৩৩ দপোন নম্বশয অনুশযোধ োযীশদয 

খোদ্য োেতো প্রদোশনয সনসভত্ত ফযোদ্দ 

অথ ক 

১০০,০০,০০,০০০/-  

(এ ত  দ োটি) টো ো 

- ১০০,০০,০০,০০০/-  

(এ ত  দ োটি) টো ো 

২ ত্রোণ  োম ক (নগদ অথ ক) ৯৮,০০,২৫,০০০/- 

(আটানব্বই ক াটি পচিঁশ 

হাজার) টা া  

১০১১,১৩,৩২,৫১১/-  

(এ  হাজার এগার ক াটি 

কের লক্ষ বচিশ হাজার 

পাঁচশে এগার) টা া 

১১০৫২৬২১৫১১/-  

(এ  হাজার এ শে আট 

ক াটি পাঁচ লক্ষ সাোচশ হাজার 

পাঁচশে এগাররা) টা া 

৩ চোর ১,৬৯,১১৮.৫১  

(এ  রি উনত্তয োজোয 

এ ত আঠোয দসভ  

াঁচ এ ) দভ: টন 

৪,৪৪,৫৪২  

(চোয রি চুেোসল্ল োজোয 

াঁচত সফেোসল্ল) দভাঃ টন  

৬১৩,৬৬০.৫১  

(েে রি দতয োজোয েেত 

লোট দসভ  াঁচ এ ) দভ. টন 

৪ শু নো ও অন্যোন্য খোফোয 

[সভসনশ ট চোর ১০ দ সজ; দদী মুসুয 

ডোর ০১ দ সজ প্যোশ ট; 

আশেোসডনমৄক্ত রফণ ০১ (এ ) দ সজ 

প্যোশ ট; সচসন ০১ (এ ) দ সজ 

প্যোশ ট; সচিো (এ  দ সজয প্যোশ ট 

২ টি) ০২ (দুই) দ সজ; েোসফন দতর 

০১ (এ ) সরটোশযয দফোতর; নুডুর 

৫০০ (াঁচত) গ্রোভ)] 

৩৪,২৫১ 

 (দচৌসত্র োজোয দুইত 

এ োন্ন) প্যোশ ট 

৬,৮৭,৭০০  

(েে রি োতোস োজোয 

োত ত) প্যোশ ট 

৭,২১,৯৫১  

(োত রি একু োজোয 

নেত এ োন্ন) প্যোশ ট 

৫ দঢউটিন ২,২১২ ফোসির ৩১,৮০০  ফোসির ৩৪,০১২ ফোসির 

৬ গৃ সনভ কোণ ভঞ্জুযী ৬৬,৩৬,০০০/-  টো ো ৯,৫৪,০০,০০০/- টো ো  ১০,২০,৩৬,০০০/-  টো ো 

৭ ংমৄক্ত আযফ আসভযোত য োয দথশ  

প্রোপ্ত খোদ্য োভগ্রী 

৭০০  োর্ট কন - ৭০০  োর্ট কন 
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৫ (খ)। ৩৩৩ এয ভোধ্যশভ প্রোপ্ত তশেয সবসত্তশত ভোনসফ  োেতোয সফফযণ (১০/০১/২০২২ তোসযখ ম কন্ত): 

 

ত্রোণ কোম য (নগদ অথ য)  োকো কর টজরো (টৌযবো) কর ফ্রটি কযরোযন ফ যরভো  

উকোযরবোগী ফ্রযফোয াংখ্যো ৩,৩৪,৭৫১ টি ১২,৩০৪ টি ৩,৪৭,০৫৫  টি 

উকোযরবোগী টরোক াংখ্যো ১৬,৬২,০৮২ জন ৫৯,৮৯৭ জন ১৭,২১,৯৭৯ জন 

 

৬। দুশম কোগ ব্যফস্োনো স্োেী আশদোফরী ২০১৯  অন্যোন্য সফসধসফধোন অনুমোেী প্রশেোজনীে  োম কক্রভ গ্রণ  যো শেশে।  

 

 

 

স্বোেফ্রযত/১১.০১.২০২২ 

(টভোঃ দফ্ররর উফ্রিন) 

বোযপ্রোপ্ত কভ যকতযো (এনফ্রডআযফ্রফ্র) 

টপোন: ৯৫৪৫১১৫ 

Email: ndrcc@modmr.gov.bd 

 

 

 

 

 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০১.২০২২.১১ (৬০৫)         তোফ্রযখঃ ১১/০১/২০২২ফ্রিঃ 

দয় অফগফ্রত/ প্ররয়োজনীয় কোম যোরথ যঃ (টজযষ্ঠতো/দ ভম যোদোয ক্রভোনুোরয নট) 

০১। ভফ্রন্ত্রফ্রযলদ ফ্রিফ, ভফ্রন্ত্রফ্রযলদ ফ্রফবোগ, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো।  
০২। প্রধোনভন্ত্রীয মুখ্য ফ্রিফ , প্রধোনভন্ত্রীয কোম যোরয়, টতজগাঁও, ঢোকো।  

০৩। ফ্রফ্রনয়য ফ্রিফ, তথ্য ও টমোগোরমোগ প্রযুফ্রি ফ্রফবোগ, ডোক, ট ফ্রররমোগোরমোগ ও তথ্যপ্রযুফ্রি ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো।  

০৪। ফ্রফ্রনয়য ফ্রিফ, জনফ্রনযোিো ফ্রফবোগ, স্বযোষ্ট্র ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 

০৫। ফ্রফ্রনয়য ফ্রিফ, স্থোনীয় যকোয ফ্রফবোগ, স্থোনীয় যকোয, ল্লী উন্নয়ন ও ভফোয় ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো।  

০৬। ফ্রফ্রনয়য ফ্রিফ, জ্বোরোনী ও খফ্রনজ ম্পদ ফ্রফবোগ, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 
০৭। ফ্রফ্রনয়য ফ্রিফ, োফ্রন ম্পদ ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 

০৮। ফ্রফ্রনয়য ফ্রিফ, অথ য ফ্রফবোগ, অথ য ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 

০৯। ফ্রফ্রনয়য ফ্রিফ, প্রফ্রতযেো ভন্ত্রণোরয়, ঢোকো। 

১০। ফ্রফ্রনয়য ফ্রিফ, কৃফ্রল ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 
১১। ফ্রফ্রনয়য ফ্রিফ, যযোষ্ট্র ভন্ত্রণোরয়, টগুনোফোফ্রগিো, ঢোকো। 

১২। ফ্রফ্রনয়য ফ্রিফ, জনপ্রোন ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 

১৩। সসনেয ফ্রিফ, স্বোস্থয টফো ফ্রফবোগ, স্বোস্থয ও ফ্রযফোয কল্যোণ ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো।  

১৪। সসনেয ফ্রিফ, প্রধোনভন্ত্রীয কোম যোরয়, টতজগাঁও, ঢোকো। 
১৫।  ফ্রপ্রফ্রন্সোর ষ্টোপ অফ্রপোয, স্ত্র ফোফ্রনী ফ্রফবোগ, প্রধোনভন্ত্রীয কোম যোরয়, টতজগাঁও, ঢোকো। 

১৬। ফ্রিফ, গৃোয়ন ও গণপূতয ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 

১৭। ফ্রিফ, ড়ক ফ্রযফন ও ভোড়ক ফ্রফবোগ, ড়ক ফ্রযফন ও টতু ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 

১৮। ফ্রিফ, টযরথ ভন্ত্রণোরয়, ঢোকো। 

১৯। ফ্রিফ, খোদ্য ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 
২০। ফ্রিফ, ভোধ্যফ্রভক ও উচ্চ ফ্রেো ফ্রফবোগ, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 
২১। ফ্রিফ, স্বোস্থয ফ্রেো ও ফ্রযফোয কল্যোণ ফ্রফবোগ, স্বোস্থয ও ফ্রযফোয কল্যোণ ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো । 
২২। ফ্রিফ, ফ্রফজ্ঞোন ও প্রযুফ্রি ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 
২৩। ফ্রিফ, প্রোথফ্রভক ও গণফ্রেো ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 

২৪। ফ্রিফ, কোফ্রযগযী ও ভোদ্রোো ফ্রেো ফ্রফবোগ, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো।  

২৫। ফ্রিফ, টনৌফ্রযফন ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 

২৬। ফ্রিফ, ভৎস্য ও প্রোফ্রণম্পদ ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়,ঢোকো। 

২৭। দস্য (ফ্রিফ), আথ য-োভোফ্রজক অফকোঠোরভো ফ্রফবোগ, ফ্রযকল্পনো কফ্রভন, ফ্রযকল্পনো ভন্ত্রণোরয়, আগোযগাঁও, ঢোকো।  

২৮। ফ্রিফ, টতু ফ্রফবোগ, ড়ক ফ্রযফন ও টতু ভন্ত্রণোরয়। 

২৯। ফ্রিফ, ফ্রফদুযৎ ফ্রফবোগ, ফ্রফদুযৎ জ্বোরোনী ও খফ্রনজ ম্পদ ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 
৩০। ফ্রিফ, ফ্রযরফ, ফন ও জরফোয়ু ফ্রযফতযন ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো।  

৩১। ফ্রিফ, টফোভফ্রযক ফ্রফভোন ফ্রযফন ও ম য ন ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো।  

mailto:ndrcc@modmr.gov.bd


   

 

4 দুরম যোরগয আগোভ ফোতযো োওয়োয জন্য  দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোররয়য  ১০৯০ ট োর ফ্রি নম্বরয ডোয়োর করুন।  

 

৩২। ফ্রিফ, ভূফ্রভ ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 
৩৩। ফ্রিফ, ফ্রল্প ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 

৩৪। ফ্রিফ, ভোজকল্যোণ ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয় ঢোকো। 

৩৫। ফ্রিফ, সুযেো টফো ফ্রফবোগ, স্বযোষ্ট্র ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 
৩৬। ফ্রিফ, ভফ্ররো ও ফ্রশু ফ্রফলয়ক ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 
৩৭। ফ্রিফ, তথ্য ও ম্প্রিোয ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 

৩৮। ফ্রিফ, শ্রভ ও কভ যাংস্থোন ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 

৩৯। ফ্রিফ , আফ্রথ যক প্রফ্রতষ্ঠোন ফ্রফবোগ, ঢোকো। 
৪০। সচফ, ফোস্তফোেন, সযফীিণ ও মূল্যোেন সফবোগ, আগোযগাঁও, ঢো ো। 

৪১। ভোফ্রযিোরক, জোতীয় ফ্রনযোিো টগোরয়ন্দো অফ্রধদপ্তয, টগুনফোফ্রগিো, ঢোকো। 
৪২। ভোফ্রযিোরক (টগ্রড-১), দুরম যোগ ব্যফস্থোনো অফ্রধদপ্তয, ৯২-৯৩, ভোখোরী, ফো/এ , ঢোকো। 

৪৩। প্রধোন তথ্য কভ যকতযো , ফ্রআইফ্রড, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো (ইররকরট্রোফ্রনক ও ফ্রপ্রন্ট ফ্রভফ্রডয়োরত প্রিোরযয জন্য অনুরযোধ কযোররো)। 
৪৪। ভোফ্রযিোরক, পোয়োয োফ্রব য ও ফ্রফ্রবর ফ্রডরপন্স, কোজী আরোউফ্রিন টযোড, ঢোকো। 

৪৫। সফবোগীে  সভনোয ( র)। 

৪৬। ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রীয একোন্ত ফ্রিফ -১, প্রধোনভন্ত্রীয কোম যোরয়, টতজগাঁও, ঢোকো। 

৪৭। ভোফ্রযিোরক (প্রোন), প্রধোনভন্ত্রীয কোম যোরয়, টতজগাঁও, ঢোকো। 

৪৮। ফ্রযিোরক -৪, প্রধোনভন্ত্রীয কোম যোরয়, টতজগাঁও, ঢোকো। 

৪৯।  টজরো প্রোক, ..........(কর) [দুরম যোগ ফ্রফলয়ক স্থোয়ী আরদোফরী ২০১৯ (SOD) দভোতোশফ  দুশম কোগ ঝুঁস  ও িেিসত হ্রোশ মথোমথ 

ব্যফস্ো গ্রণ ও ভন্বে োধশনয অনুশযোধ)। 

৫০। ফ্রযিোরক (ত্রোণ), দুরম যোগ ব্যফস্থোনো অফ্রধদপ্তয, ৯২-৯৩, ফো/এ, ভোখোরী, ঢোকো। 

৫১। ফ্রযিোরক (প্রোন), ঘূফ্রণ যঝড় প্রস্তুফ্রত কভ যসূফ্রি (ফ্রফ্রফ্র), ৬৮৪-৬৮৬, ফড় ভগফোজোয, ঢোকো।   

৫২।  ফ্রযিোরক (ফোতযো), ফোাংরোরদ টফতোয, ঢোকো। 

৫৩।  ফ্রযিোরক (ফোতযো), ফোাংরোরদ ট ফ্ররফ্রবন, ঢোকো। 
৫৪। ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রীয প্রর োকর অফ্রপোয-১/২, প্রধোনভন্ত্রীয কোম যোরয়, টতজগাঁও, ঢোকো।  

৫৫। উরজরো ফ্রনফ যোী অফ্রপোয --------------(কর) । 
 

অফগফ্রতয জন্য ও যফতী প্রশেোজনীে ব্যফস্ো গ্রশণয জন্যাঃ 

১। ফ্রিফ, দুরম যোগ  ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 

২। অফ্রতফ্রযি ফ্রিফ (কর), দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়। 

৩। যুগ্মফ্রিফ (কর), দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়। 
৪। উফ্রিফ (কর), দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয় । 
৫। ভোননীয় প্রফ্রতভন্ত্রীয একোন্ত ফ্রিফ , দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 

৬। ফ্রিরফয একোন্ত ফ্রিফ, দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয় । 
৭। ফ্রফ্রনয়য তথ্য অফ্রপোয , দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়। 
৮। ফ্ররস্টভ এনোফ্ররষ্ট , দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয় (প্রফ্রতরফদনটি ওরয়ফ োইর  প্রদ যরনয জন্য অনুরযোধ কযো ররো)। 
৯। ভোননীয় প্রফ্রতভন্ত্রীয কোযী একোন্ত ফ্রিফ, দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয় । 
 

দুরম যোগ ফ্রযফ্রস্থফ্রত ভফ্রন ফ্রযাং কযোয জন্য দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোররয়য NDRCC (জোতীয় দুরম যোগ োড়োদোন ভন্বয় টকন্দ্র ) ২৪ ঘন্টো ( ২৪x৭) টখোরো থোরক। 

দুরম যোগ াংক্রোন্ত টম টকোন তথ্য আদোন -প্রদোরনয জন্য NDRCC’য ফ্রনম্ন ফফ্রণ যত ট ফ্রররপোন/ পযোক্স/ emailএ টমোগোরমোগ কযোয জন্য অনুরযোধ কযো মোরছঃ ট ফ্রররপোন  

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

ndrcc@modmr.gov.bd 

দুরম যোরগয আগোভ ফোতযো োওয়োয জন্য দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোররয়য ১০৯০ ট োর ফ্রি নম্বরয ডোয়োর করুন।  

 

 

 

স্বোেফ্রযত/১১.০১.২০২২ 

(টভোঃ দফ্ররর উফ্রিন) 

বোযপ্রোপ্ত কভ যকতযো (এনফ্রডআযফ্রফ্র) 

টপোন: ৯৫৪৫১১৫ 

Email: ndrcc@modmr.gov.bd 
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