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গণপ্রজোতন্ত্রী ফোাংরোরদ যকোয 

  দুরম যোগ  ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয় 

ন্যোনোর ফ্রডজোস্টোয টযন্স টকো-অফ্রড যটনন টন্টোয (NDRCC) 

ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 
www.modmr.gov.bd 

  

নাং-৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০১.২০২১.৪৭       তোফ্রযখঃ ২৩/০১/২০২১ফ্রি: 

 ভয়ঃ দুপুয ২.০০  ো 

ফ্রফলয়ঃ দুরম যোগ াংক্রোন্ত দদফ্রনক প্রফ্রতরফদন। 
 

মুদ্র ফন্দযমূরয জন্য তকয াংরকতঃ মুদ্র ফন্দযমূরয জন্য টকোন তকযফোতযো টনই। 
 

২৩ জোনুয়োযী ২০২১ ফ্রিঃ কোর ০৯:৪৫  ো টথরক ন্ধ্যো ০৬:০০  ো ম যন্ত টদরয অবযন্তযীণ নদীফন্দয মূরয জন্য আফোওয়োয পূফ যোবোঃ 

  

আজ (২৩/০১/২০২১) কোর ১০:০০ টা টথরক যফতী ০৩-০৪ ঘণ্টোয ভরে টদরয নদী অফফোফ্রকোয় ভোঝোফ্রয থথকে ঘন ধযরণয কুয়োোয 

কোযরণ দৃফ্রিীভো ৪০০ ফ্রভ োয ফো টকোথোও টকোথোও এয টিরয় কভ রত োরয। এফ এরোকোয টনৌ-মোনমূরক োফধোরন িরোির কযরত ফরো 

রয়রে, তরফ টকোরনো াংরকত টদখোরত রফ নো। 

 

২৩ জোনুয়োযী ২০২১ ফ্রিঃ তোফ্রযখ কোর ০৯  ো টথরক যফতী ২৪ ঘন্টোয আফোওয়োয পূফ যোবোঃ  

 

ফ্রনটিক অফস্থোঃ উ-ভোরদীয় উচ্চিো ফররয়য ফফ্রধ যতোাং ফ্রিভফঙ্গ ও তৎাংরগ্ন এরোকোয় অফস্থোন কযরে। টভৌসুরভয স্বোবোফ্রফক রঘুিো 

দফ্রিণ ফরঙ্গোোগরয অফস্থোন কযরে। 

 

পূফ যোবোঃ অস্থোয়ীবোরফ আাংফ্রক টভঘরো আকো োযোরদরয আফোওয়ো শুষ্ক থোকরত োরয। ভেযোত টথরক কোর ম যন্ত োযোরদর  

ভোঝোযী টথরক ঘন কুয়োো ড়রত োরয। 

 

তোভোত্রোঃ োযোরদর যোত এফাং ফ্রদরনয তোভোত্রো প্রোয় অফ্রযফফ্রতযত থোকরত োরয। 

 

দতয প্রফো: যোঙ্গোভোটি, শ্রীভঙ্গর এফাং ঞ্চগড় অঞ্চর মূরয উয ফ্রদরয় মৃদু দতযপ্রফো ফরয় মোরে এফাং তো অব্যোত থোকরত োরয।  

 

যফতী  ৭২ ঘন্টোয আফোওয়োয অফস্থো (৩ ফ্রদন)                  ঃঃ যোরতয তোভোত্রো বৃফ্রি টরত োরয। 

   

 

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

 

 

 

গতকোর  রফ যোচ্চ  তোভোত্রো  ফ্রের সীতাকুণ্ড  ২৮.০
০ 

টঃ এফাং আজরকয  ফ যফ্রনম্ন  তোভোত্রো  শ্রীমঙ্গ ০৯.০
০
টঃ। 

(সূত্রঃ  ফোাংরোরদ  আফোওয়ো  অফ্রধদপ্তয , ঢোকো।)  

 

অফ্রগ্নকোরেয তথ্যঃ 
 

পোয়োয োফ্রব য ও ফ্রফ্রবর ফ্রডরপরন্সয ফ্রনয়ন্ত্রণ করিয তথ্য (টভোফোইর এএভএ) টথরক জোনো মোয় , ২১ জোনুয়োযী, ২০২১ফ্রিঃ তোফ্রযখ যোত  

১২.০০ ো টথরক  ২২ জোনুয়োযী ২০২১ ফ্রিঃ তোফ্রযখ যোত ১২.০০ ো ম যন্ত োযোরদর টভো  ২১ টি অফ্রগ্নকোরেয ঘ নো ঘর রে । ফ্রফবোগফ্রবফ্রিক 

অফ্রগ্নকোরেয ফ্রনত ও আরতয াংখ্যো ফ্রনরম্ন টদওয়ো রঃ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফ্রফবোরগয নোভ ঢোকো ভয়ভনফ্রাং িট্রগ্রোভ ফ্ররর  যোজোী যাংপুয খুরনো ফফ্রযোর 

রফ যোচ্চ তোভোত্রো ২৫.০ ২২.৯ ২৮.০ ২৬.৬ ২০.২ ২৩.২ ২৭.২ ২৭.০ 

ফ যফ্রনম্ন তোভোত্রো ১১.৬  ১৩.২ ১০.০ ০৯.০ ১০.৪ ০৯.৩ ১১.০ ১১.৪ 

ক্রঃ নাং ফ্রফবোরগয নোভ অফ্রগ্নকোরেয াংখ্যো আরতয াংখ্যো ফ্রনরতয াংখ্যো 

১। ঢোকো ৬ ১ ৩ 

২। ভয়ভনফ্রাং ১ ০ ০ 

৩। ফফ্রযোর ০ ০ ০ 

৪। ফ্ররর  ৪ ০ ০ 

৫। যোজোী ২ ০ ০ 

৬। যাংপুয ৩ ০ ০ 

৭। িট্টগ্রোভ ২ ০ ০ 

৮। খুরনো ৩ ০ ০ 

 টভো  ২১ ১ ৩ 

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


   

 

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

 

 

 

উথেখকযাগ্য গ্নিোন্ড ( থোগ্নভগ্নিে তথ্য) 

১।  নারায়ণগঞ্জঃ পোয়োয োফ্রব য ও ফ্রফ্রবর ফ্রডরপরন্সয ফ্রনয়ন্ত্রণ করিয ফ্রডউটি অফ্রপোয ট ফ্ররপোরন জোনোন টম , গত ২২/০১/২০২১ তোফ্রযখ  

থসক্টর-১১, থরাড-৩০১,পূব বাচ রুপগঞ্জ,নারায়ণগঞ্জ এাোয় এেটি টিনকলড বসতবাড়ীকত ববদ্যুগ্নতে তাকরর থগাকযাকগর োরকণ রাত ৮.৪৫ 

গ্নমগ্ননকট অগুন াকগ । খফয টরয় টরয় পোয়োয োফ্রব যরয ৩টি ইউফ্রন  ঘ নোস্থরর  গ্নগকয় ৯.৩০ টা এর ম থে অগুন গ্ননয়ন্ত্রণ এ অকন।  তকব 

ঘটনাস্থক ৩ েন গ্ননহত হয় এবং ১ েন অহত হয়। 

গ্ননহতকদর তাগ্নো (ফায়ার সাগ্নভ বস ও গ্নসগ্নভ গ্নডকফন্স এর থথকে পাওয়া তথ্য নুযায়ী) 

 

ক্রগ্নমে নাম বয়স অহত/গ্ননহত 

১ মাসুম ৪০ গ্ননহত 

২ রহমতুোহ ১৮ গ্ননহত 

৩ অবদ্যোহ ১২ গ্ননহত 

৪ গ্নলমা অক্তার ৩২ অহত 

 

গ্নলমা অক্তার (৩২) নাকমর এেেন প্রাথগ্নমে বস্থায় অহত হকয় গ্ননেটবতী হাসপাতাক ভগ্নতব হয়। পকর থখোঁে গ্ননকয় োনা যায় গ্নতগ্নন 

হসগ্নপটাক মারা যান। অহত ও গ্ননহত ব্যাগ্নক্তথদর গ্নবস্তাগ্নরত তথ্য পকর োনা যাকব। 

 

শুকনো ও অন্যোন্য খোফোয ফযোদ্দ : 

 দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয় রত কম্বর/ ীত ফস্ত্র ক্রয়পূফ যক ফ্রফনোমূরে ফ্রফতযরণয জন্য টজরো প্রোক, যোজফোড়ী (ভফ্ররো 

আন-৪০ ফ্রনফ যোিনী এরোকোয জন্য)-এয অনুকূরর নগদ ২,০০,০০০/- (দুই রি)  োকো ফযোদ্দ কযো রয়রে। 

 দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয় রত ীতফ্রিি ভয়ভনফ্রাং ফ্রফবোরগয ৪টি টজরোয টভো  ৩৫টি উরজরোয ৩৫১টি ইউফ্রনয়রন 

ভোনফ্রফক োয়তো ফ্রররফ ফ্রফতযরণয জন্য প্রফ্রত ইউফ্রনয়রন ১০০ প্যোরক /ফস্তো োরয টভো   (৩৫১x১০০)=৩৫,১০০ প্যোরক /ফস্তো 

শুকনো খোফোয ও অন্যোন্য খোফোয ফযোদ্দ কযো রয়রে। 

 দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয় রত ীতফ্রিি খুরনো ফ্রফবোরগয ১০টি টজরোয টভো  ৫৯টি উরজরোয ৫৭৭টি ইউফ্রনয়রন 

ভোনফ্রফক োয়তো ফ্রররফ ফ্রফতযরণয জন্য প্রফ্রত ইউফ্রনয়রন ১০০ প্যোরক /ফস্তো োরয টভো   (৫৭৭x১০০)=৫৭,৭০০ প্যোরক /ফস্তো 

শুকনো খোফোয ও অন্যোন্য খোফোয ফযোদ্দ কযো রয়রে। 

 দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয় রত ীতফ্রিি যোজোী ফ্রফবোরগয ৮টি টজরোয টভো  ৬৭টি উরজরোয ৫৬৫টি ইউফ্রনয়রন 

ভোনফ্রফক োয়তো ফ্রররফ ফ্রফতযরণয জন্য প্রফ্রত ইউফ্রনয়রন ১০০ প্যোরক  োরয টভো   (৫৬৫x১০০)=৫৬,৫০০ প্যোরক /ফস্তো শুকনো 

খোফোয ও অন্যোন্য খোফোয ফযোদ্দ কযো রয়রে। 

 দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয় রত টদরয িরভোন ীত টভোকোফ্রফরো জরুযী ফ্রযফ্রস্থফ্রতরত ভোনফ্রফক োয়তো ফ্রররফ 

কম্বর/ীত ফস্ত্র ক্রয় পূফ যক ফ্রফনোমুরে ফ্রফতযরণয জন্য ৬৪ টজরোয প্রফ্রতটি টজরোয় ৫,০০,০০০/- (াঁি রি)  োকো করয টভো  

৩,২০,০০,০০০/- (ফ্রতন টকোটি ফ্রফ রি)  োকো ফযোদ্দ প্রদোন কযো রয়রে। 
 

    স্বোিফ্রযত/- ২৩.০১.২০২১ 

(টভোঃ দফ্ররর উফ্রদ্দন) 

বোযপ্রোপ্ত কভ যকতযো (এনফ্রডআযফ্রফ্র) 

টপোন: ৯৫৪৫১১৫ 

Email: ndrcc@modmr.gov.bd 

 

 

 

 

 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০১.২০২১.৪৭/১(৬০৫)      তোফ্রযখঃ ২৩/০১/২০২১ফ্রিঃ 

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, আফ্রথ যক প্রফ্রতষ্ঠোন ফ্রফবোগ, ঢোকো। 
০৪। ফ্রফ্রনয়য ফ্রিফ, তথ্য ও টমোগোরমোগ প্রমৄফ্রি ফ্রফবোগ, ডোক, ট ফ্রররমোগোরমোগ ও তথ্যপ্রমৄফ্রি ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 

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

০৬। ফ্রফ্রনয়য ফ্রিফ, ফ্রফজ্ঞোন ও প্রমৄফ্রি ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 
০৭। ফ্রফ্রনয়য ফ্রিফ, স্থোনীয় যকোয ফ্রফবোগ, স্থোনীয় যকোয, ল্লী উন্নয়ন ও ভফোয় ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 

০৮। ফ্রফ্রনয়য ফ্রিফ, জ্বোরোনী ও খফ্রনজ ম্পদ ফ্রফবোগ, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 

mailto:ndrcc@modmr.gov.bd
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০৯। ফ্রফ্রনয়য ফ্রিফ, োফ্রন ম্পদ ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 

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

১১। ফ্রফ্রনয়য ফ্রিফ, যযোষ্ট্র ভন্ত্রণোরয়, টগুনোফোফ্রগিো, ঢোকো। 

১২। ফ্রফ্রনয়য ফ্রিফ, প্রফ্রতযিো ভন্ত্রণোরয়, ঢোকো। 

১৩।  ফ্রপ্রফ্রন্সোর িোপ অফ্রপোয, স্ত্র ফোফ্রনী ফ্রফবোগ, প্রধোনভন্ত্রীয কোম যোরয়, টতজগাঁও, ঢোকো। 

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

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

১৬। ফ্রিফ, ভফ্ররো ও ফ্রশু ফ্রফলয়ক ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 
১৭। ফ্রিফ, কৃফ্রল ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 
১৮। ফ্রিফ, সুযিো টফো ফ্রফবোগ, স্বযোষ্ট্র ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 
১৯। ফ্রিফ, ফ্রল্প ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো।  

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

২১। ফ্রিফ, জনপ্রোন ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 

২২। ফ্রিফ, টযরথ ভন্ত্রণোরয়, ঢোকো। 

২৩। ফ্রিফ, খোদ্য ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 
২৪। ফ্রিফ, ভোেফ্রভক ও উচ্চ ফ্রিো ফ্রফবোগ, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 
২৫। ফ্রিফ, ভৎস্য ও প্রোফ্রণম্পদ ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়,ঢোকো। 

২৬। ফ্রিফ, স্বোস্থয ফ্রিো ও ফ্রযফোয কেোণ ফ্রফবোগ, স্বোস্থয ও ফ্রযফোয কেোণ ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 
২৭। ফ্রিফ, ভোজকেোণ ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয় ঢোকো। 

২৮। ফ্রিফ, প্রধোনভন্ত্রীয কোম যোরয়, টতজগাঁও, ঢোকো। 
২৯। ফ্রিফ, ফ্রযরফ, ফন ও জরফোয়ু ফ্রযফতযন ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 

৩০। ফ্রিফ, স্বোস্থয টফো ফ্রফবোগ, স্বোস্থয ও ফ্রযফোয কেোণ ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 

৩১। ফ্রিফ, প্রোথফ্রভক ও গণফ্রিো ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 

৩২। ফ্রিফ, কোফ্রযগযী ও ভোদ্রোো ফ্রিো ফ্রফবোগ, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো।  

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

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

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

৩৬। ফ্রিফ, ফ্রফদুযৎ ফ্রফবোগ, ফ্রফদুযৎ জ্বোরোনী ও খফ্রনজ ম্পদ ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 
৩৭। ফ্রিফ, তথ্য ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 

৩৮। ফ্রিফ, ভূফ্রভ ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 
৩৯। ফ্রিফ, টফোভফ্রযক ফ্রফভোন ফ্রযফন ও ম য ন ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 

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

৪১। ভোফ্রযিোরক (অফ্রতফ্রযি ফ্রিফ), দুরম যোগ ব্যফস্থোনো অফ্রধদপ্তয, ৯২-৯৩, ভোখোরী, ফো/এ , ঢোকো। 

৪২। প্রধোন তথ্য কভ যকতযো , ফ্রআইফ্রড, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো (ইররকরট্রোফ্রনক ও ফ্রপ্রন্ট ফ্রভফ্রডয়োরত প্রিোরযয জন্য অনুরযোধ কযো ররো)। 
৪৩। ভোফ্রযিোরক, জোতীয় ফ্রনযোিো টগোরয়ন্দো অফ্রধদপ্তয, টগুনফোফ্রগিো, ঢোকো। 
৪৪। অফ্রতফ্রযি ফ্রিফ (কর), দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়। 

৪৫। ভোফ্রযিোরক-১, প্রধোনভন্ত্রীয কোম যোরয়, টতজগাঁও, ঢোকো। 

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

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

৪৮। ভোফ্রযিোরক, পোয়োয োফ্রব য ও ফ্রফ্রবর ফ্রডরপন্স, কোজী আরোউফ্রদ্দন টযোড, ঢোকো। 

৪৯। মৄগ্মফ্রিফ (কর), দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়। 
৫০। ফ্রযিোরক  (প্রোন), প্রধোনভন্ত্রীয কোম যোরয়, টতজগাঁও, ঢোকো। 

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

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

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

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

৫৫।  ফ্রযিোরক (ফোতযো), ফোাংরোরদ ট ফ্ররফ্রবন, ঢোকো। 
৫৬। টজরো প্রোক, ..........................................(কর)  
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৫৭। ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রীয প্রর োকর অফ্রপোয-১/২, প্রধোনভন্ত্রীয কোম যোরয়, টতজগাঁও, ঢোকো। 

৫৮। উফ্রিফ (কর), দুরম যোগ ব্যফস্থোনোও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয় । 
৫৯। ভোননীয় প্রফ্রতভন্ত্রীয একোন্ত ফ্রিফ , দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রিফোরয়, ঢোকো। 

৬০। ফ্রিরফয একোন্ত ফ্রিফ, দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয় । 
৬১। ফ্রফ্রনয়য তথ্য অফ্রপোয , দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়। 
৬২। উরজরো ফ্রনফ যোী অফ্রপোয -------------------------(কর)  

৬৩। ফ্ররস্টভ এনোফ্ররি , দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয় (প্রফ্রতরফদনটি ওরয়ফ োইর  প্রদ যরনয জন্য অনুরযোধ কযো ররো)। 
৬৪। ভোননীয় প্রফ্রতভন্ত্রীয কোযী একোন্ত ফ্রিফ, দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয় ।  
৬৫। 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 মোরেঃ 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।  

 

                                                              

  স্বোিফ্রযত/- ২৩.০১.২০২১                                                     

 (টভোঃ দফ্ররর উফ্রদ্দন) 

বোযপ্রোপ্ত কভ যকতযো (এনফ্রডআযফ্রফ্র) 

টপোন: ৯৫৪৫১১৫ 

Email: ndrcc@modmr.gov.bd 
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