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স্মোযক নাং- ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.২৩৮              তোফ্রযখঃ ৩ বোদ্র ১৪২৭   

                                                                                                                                        ১৮ আগস্ট ২০২০ 

ফ্রফলয়ঃ দুরম যোগ াংক্রোন্ত দদফ্রনক প্রফ্রতরফদন। 

  

আফোওয়োয ফ যরল ফ্রযফ্রস্থফ্রত 

            উত্তয ফরগোোগরয ফ্রক্রয় টভৌসুভী ফোয়ু এফাং ফোয়ুচো োথ যরকেয আফ্রিরকয কোযরণ উত্তয ফরগোোগয ও তৎাংরগ্ন ফোাংরোরদরয 

উকূরীয় এরোকো এফাং মুদ্র ফন্দযমূরয উয ফ্রদরয় ঝরড়ো োওয়ো ফরয় টমরত োরয। চট্টগ্রোভ, কক্সফোজোয, ভাংরো ও োয়যো মুদ্র ফন্দযমূরক 

০৩(ফ্রতন) নম্বয পুনঃ ০৩ (ফ্রতন) নম্বয স্থোনীয় তকয াংরকত টদফ্রখরয় টমরত ফরো রয়রে। উত্তয ফরগোোগরয অফস্থোনযত ভোে ধযোয টনৌকো ও 

ট্ররোযমূরক যফতী ফ্রনরদ য নো টদওয়ো ম যন্ত উকূররয কোেোকোফ্রে টথরক োফধোরন চরোচর কযরত ফরো রয়রে। 

  

১৮ আগস্ট ২০২০ ফ্ররঃ তোফ্রযখ ন্ধ্েো ৬  ো ম যন্ত টদরয অবেন্তযীণ নদীফন্দয মূরয জন্য আফোওয়োয পূফ যোবোঃ 

 

যাংপুয, যোজোী, ফগুড়ো, ঢোকো, পফ্রযদপুয, ভোদোযীপুয, মরোয, কুফ্রিয়ো, খুরনো, ফফ্রযোর, টুয়োখোরী, টনোয়োখোরী, কুফ্রভল্লো, চট্রগ্রোভ, ফ্ররর  এফাং 

কক্সফোজোয অঞ্চরমূরয উয ফ্রদরয় দফ্রিণ/দফ্রিণ-পূফ য ফ্রদক টথরক ঘন্টোয় ৪৫-৬০ ফ্রক.ফ্রভ. টফরগ বৃফ্রি/ফজ্রবৃফ্রি অস্থোয়ীবোরফ দভকো/ঝরড়ো 

োওয়ো ফরয় টমরত োরয। এফ এরোকোয নদীফন্দয মূরক ১ নম্বয তযকতো াংরকত (পুনঃ) ১ নম্বয তযকতো াংরকত টদখোরত ফরো রয়রে। 

 

১৮ আগস্ট ২০২০ ফ্ররঃ তোফ্রযখ কোর ০৯  ো টথরক যফতী ২৪ ঘন্টোয আফোওয়োয পূফ যোবোঃ  

 

ফ্রনটিক অফস্থোঃ টভৌসুভী ফোয়ুয অি ফফ্রধ যতোাং যোজস্থোন, ফ্রযয়েোনো, উত্তয প্ররদ, ফ্রফোয, গোরগয় ফ্রিভফগ ও ফোাংরোরদরয ভিোঞ্চর রয় 

উত্তযপূফ য ফ্রদরক আোভ ম যন্ত ফ্রফস্তৃত যরয়রে। ইোয একটি ফফ্রধ যতোাং উত্তয ফরগোগয এরোকোয় অফস্থোন কযরে। টভৌসুভী ফোয়ু ফোাংরোরদরয 

উয ফ্রক্রয় এফাং উত্তয ফরগোোগরয ভোঝোযী টথরক প্রফর অফস্থোয় ফ্রফযোজভোন। 

 

পূফ যোবোঃ খুরনো, ফফ্রযোর, চট্টগ্রোভ, ঢোকো ও ফ্ররর   ফ্রফবোরগয অফ্রধকোাং জোয়গোয় এফাং যাংপুয, যোজোী ও ভয়ভনফ্রাং ফ্রফবোরগয ফ্রকছু 

ফ্রকছু জোয়গোয় অস্থোয়ীবোরফ দভকো োওয়ো োরকো টথরক ভোঝোযী ধযরনয বৃফ্রি/ফজ্র বৃফ্রি রত োরয। টই োরথ চট্টগ্রোভ ও ফফ্রযোর 

ফ্রফবোরগয টকোথোও টকোথোও ভোঝোযী ধযরনয বোযী টথরক অফ্রত বোযী ফল যণ রত োরয। 

 

তোভোত্রোঃ োযোরদর ফ্রদন এফাং যোরতয তোভোত্রো প্রোয় অফ্রযফফ্রতযত থোকরত োরয । 

 

যফতী  ৭২ ঘন্টোয আফোওয়োয অফস্থো (৩ ফ্রদন): োভোন্য ফ্রযফতযন রত োরয। 

 

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

 

 

 

 

 

গতকোর রফ যোচ্চ তোভোত্রো ফ্রের ঈশ্বযদী ৩৪.২
০
 এফাং আজরকয ফ যফ্রনম্ন তোভোত্রো ট কনোপ ২৩.০

০ 
টঃ।  

  

(সূত্রঃ ফোাংরোরদ আফোওয়ো অফ্রধদপ্তয, ঢোকো) 

 

 

বোযী ফল যরণয তকযফোণীঃ 

 

ফ্রক্রয় টভৌসুভী ফোয়ুয প্রবোরফ আজ (১৮ আগি ২০২০) কোর ১০.০০ ো টথরক যফতী ২৪ ঘন্টোয ভরি চট্টগ্রোভ এফাং ফফ্রযোর 

ফ্রফবোরগয টকোথোও টকোথোও বোযী (৪৪-৮৮ ফ্রভ.ফ্রভ.) টথরক অফ্রতবোযী (৮৯ ফ্রভ.ফ্রভ.) ফল যণ রত োরয। 

ফন্যো াংক্রোন্ত তথ্যঃ  
 

গত ২৭/০৬/২০২০ফ্ররঃ তোফ্রযখ রত অফ্রতবৃফ্রি ও নদ-নদীয োফ্রন বৃফ্রিয পরর টদরয করয়কটি টজরোয় ফন্যো ফ্রযফ্রস্থফ্রত টদখো ফ্রদরয়রে। 

রোরভফ্রনযো , কুফ্রড়গ্রোভ, গোইফোন্ধ্ো, নীরপোভোযী, যাংপুয, ফ্ররর , সুনোভগঞ্জ, ফ্রযোজগঞ্জ, ফগুড়ো, জোভোরপুয,  োাংগোইর, যোজফোড়ী, ভোফ্রনকগঞ্জ, 

ভোদোযীপুয ও পফ্রযদপুয টজরোয় নদ-নদীয োফ্রন ফ্রফদীভোয উয ফ্রদরয় প্রফোফ্রত ওয়োয় ফন্যো ফ্রযফ্রস্থফ্রত সৃফ্রি রয়ফ্রের। আজ ১৮ আগস্ট 

ফ্রফবোরগয নোভ ঢোকো ভয়ভনফ্রাং চট্রগ্রোভ ফ্ররর  যোজোী যাংপুয খুরনো ফফ্রযোর 

রফ যোচ্চ তোভোত্রো ৩২.৫ ৩০.৬ ৩২.০ ৩১.২ ৩৪.২ ৩৩.১ ৩২.০ ২৯.৪ 

ফ যফ্রনম্ন তোভোত্রো ২৫.২ ২৬.২ ২৩.০ ২৫.৩ ২৬.০ ২৬.৩   ২৬.০ ২৬.৭ 

http://www.ddm.gov.bd/


   

 

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

 

২০২০ ফ্ররঃ তোফ্রযরখ ফগুড়ো, নোর োয, নওগাঁ,  োাংগোইর, যোজফোড়ী ও চাঁদপুয ৬ টি টজরোয ৬ টি রয়রন্ট নদ-নদীয োফ্রন ফ্রফদীভোয উয ফ্রদরয় 

প্রফোফ্রত রে। 

 

এক নজরয নদ-নদীয ফ্রযফ্রস্থফ্রতঃ  

 ব্রহ্মপুত্র-মমুনো নদ-নদীমূরয োফ্রন ভতর ফ্রস্থফ্রতীর আরে। আগোভী ২৪ ঘণ্টোয় ব্রহ্মপুত্র-মমুনো নদ-নদীমূরয োফ্রন ভতর 

হ্রো টরত োরয । 

 গগো-দ্মো নদীমূরয োফ্রন ভতর  ফ্রস্থফ্রতীর আরে, মো আগোভী ২৪ ঘণ্টো ম যন্ত অব্যোত থোকরত োরয।  

 উত্তয-পূফ যোঞ্চররয আোয টভঘনো অফফোফ্রকোয প্রধোন নদীমূরয োফ্রন ভতর হ্রো োরে, মো আগোভী ২৪ ঘণ্টো ম যন্ত অব্যোত 

থোকরত োরয। 

 আগোভী ২৪ টথরক ৪৮ ঘণ্টোয় টদরয দফ্রিণ-পূফ য োফ যতে অঞ্চর এফাং দফ্রিণ-ভি উকূরীয় অঞ্চরর বোযী টথরক অফ্রতবোযী 

বৃফ্রিোরতয পূফ যোবো আরে, মোয পরর উক্ত অঞ্চররয নদীমূরয োফ্রন ভতর দ্রুত বৃফ্রি টরত োরয। 

 আগোভী ২৪ টথরক ৪৮ ঘণ্টোয় চট্টগ্রোভ, ফোন্দযফোন ও কক্সফোজোয টজরোয কফ্রতয় স্থোরন স্বল্প টভয়োদী ফন্যো ফ্রযফ্রস্থফ্রতয  সৃফ্রি রত 

োরয এফাং ঝুঁফ্রকপূণ য স্থোরন ভূফ্রভ ধ্বরয ম্ভোফনো যরয়রে। 

নদ-নদীয অফস্থো (আজ কোর ০৯:০০  ো ম যন্ত) 

ম যরফিণোধীন োফ্রন ভতর টস্টন ১০১ টগজ োঠ োওয়ো মোয়ফ্রন ০০ 

বৃফ্রি ৫৩ ফ্রফদীভোয উরয নদীয াংখ্যো ০৬ 

হ্রো ৪৪ ফ্রফদীভোয উরয টস্টরনয াংখ্যো ০৬ 

অফ্রযফফ্রতযত ০৪ - - 

(সূত্রঃ ফন্যো পূফ যোবো ও তকীকযণ টকন্দ্র) 
 

ফ্রফদীভোয উয ফ্রদরয় প্রফোফ্রত টস্টন ০২ বোদ্র ১৪২৭ ফগোব্দ/১৮ আগস্ট ২০২০ খঃ কোর ৯.০০  োয তথ্য অনুমোয়ী):  

ক্রঃ নাং  

 

টজরোয নোভ   োফ্রন ভতর 

টস্টন 

 

নদীয নোভ  আজরকয 

োফ্রন ভতর 

(ফ্রভ োয) 

ফ্রফগত ২৪ ঘন্টোয় 

বৃফ্রি(+)/হ্রো(-) 

(র.ফ্রভ.) 

ফ্রফদীভো 

(ফ্রভ োয) 

ফ্রফদীভোয 

উরয (র.ফ্রভ.) 

০১ ফগুড়ো  োফ্রযয়োকোফ্রন্দ মমুনো ১৬.৭৫ +০৩ ১৬.৭০ +০৫ 

০২ নোর োয ফ্রাংড়ো গুড় ১২.৬৮ -০৪ ১২.৬৫ +০৩ 

০৩ নওগাঁ আত্রোই ফোঘোফোফ্রড় ১০.৪৬ +০৪ ১০.৪০ +০৬ 

০৪  োাংগোইর  এরোফ্রন ধররশ্বযী ১১.৫৯ +০২                 ১১.৪০ +১৯ 

০৫ যোজফোড়ী  টগোয়োরন্দ দ্মো ৮.৭৮ +০৫ ৮.৬৫ +১৩ 

০৬ চাঁদপুয  চাঁদপুয টভঘনো ৩.৬২ -০৪ ৩.৫৫ +০৭ 

(সূত্রঃ ফন্যো পূফ যোবো ও তকীকযণ টকন্দ্র) 

 

বৃফ্রিোত তথ্য  

গত ২৪ ঘন্টোয় ফোাংরোরদর উরল্লখরমোগ্য বৃফ্রিোত (গত কোর কোর ০৯:০০  ো টথরক আজ কোর ০৯:০০  ো ম যন্ত) :   

টস্টন বৃফ্রিোত (ফ্রভ.ফ্রভ.) টস্টন বৃফ্রিোত (ফ্রভ.ফ্রভ.) 

নোযোয়ণো  ১৪১.০ যোভগড় ১১২.০ 

টনোয়োখোরী ৭৮.০ ফফ্রযোর ৭১.০ 

টুয়োখোরী ৭১.০ াঁচপুকুফ্রযয়ো ৬১.০ 

(সূত্রঃ ফন্যো পূফ যোবো ও তকীকযণ টকন্দ্র) 

 

গত ২৪ ঘন্টোয় বোযরতয উত্তয পূফ যোঞ্চররয ফ্রফ্রকভ, আোভ, টভঘোরয় ও ফ্রত্রপুযো অঞ্চরর উরল্লখরমোগ্য বৃফ্রিোরতয ফ্রযভোণ (বৃফ্রিোত: ফ্রভ.ফ্রভ.):  

টস্টন ফোফ্রযোত (ফ্রভ.ফ্রভ.) টস্টন ফোফ্রযোত (ফ্রভ.ফ্রভ.) 

    

টচযোপুফ্রঞ্জ ১১৫.০ টতজপুয ৪৬.০ 

 (সূত্রঃ ফন্যো পূফ যোবো ও তকীকযণ টকন্দ্র) 

আজ ১৮ আগস্ট ২০২০ ফ্ররঃ ফন্যো উদ্রুত টজরোমূরয টজরো প্রোরকয কোম যোরয় টথরক প্রোপ্ত তরথ্যয োয-াংরি ফ্রনম্নরূ: 

 

ক্রঃ নাং ফ্রফলয় ফ্রফফযণ 

১ উদ্রুত টজরোয াংখ্যো ৩৩ টি 

২ উদ্রুত টজরোয নোভ রোরভফ্রনযো , কুফ্রড়গ্রোভ, গোইফোন্ধ্ো, নীরপোভোযী, যাংপুয, সুনোভগঞ্জ, 

ফ্রযোজগঞ্জ, ফগুড়ো, জোভোরপুয, ফ্ররর ,   োাংগোইর, যোজফোড়ী, ভোদোযীপুয, 

ভোফ্রনকগঞ্জ, পফ্রযদপুয,  টনত্ররকোনো, নওগাঁ, যীয়তপুয, ঢোকো, মুফ্রিগঞ্জ, 

ফ্রকরোযগঞ্জ, ব্রোহ্মণফোড়ীয়ো, চাঁদপুয, টনোয়োখোরী, রিীপুয, নোর োয, 

ফ্রফগঞ্জ, ভয়ভনফ্রাং, যোজোী, টভৌরবীফোজোয, গোজীপুয, টগোোরগঞ্জ ও 



   

 

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

 

োফনো। 

৩ উদ্রুত উরজরোয াংখ্যো ১৬০ টি 

৪ উদ্রুত ইউফ্রনয়রনয াংখ্যো ১০১৬ টি 

৫ োফ্রনফফ্রন্দ ফ্রযফোরযয াংখ্যো ৭,৯৪,২১২ টি 

৬ িফ্রতগ্রস্ত টরোকাংখ্যো ৪৯,৫২,৪৩৭ জন 

৭ ফন্যোয় এ ম যন্ত মৃত্যেয াংখ্যো-  ৪২ জন  

 ত্রোণ োভগ্রীয নোভ টভো  ফযোদ্দ ফ্রফতযণ ভজুদ 

৮ ফ্রজ, আয (চোর) (টভঃ ন) ১৯,৫১০.০০০ ১২,৯৪৭.৫১৫ ৬,৫৬২.৪৮৫ 

৯ নগদ কেো ( োকো) ৪,২৭,০০,০০০/- ২,৯৫,১৬,৭০০/- ১,৩১,৮৩,৩০০/- 

১০ ফ্রশুখোদ্য ক্রয় ফোফদ নগদ অথ য ( োকো) ১,৫৪,০০,০০০.০০ ১,০৫,০৭,১০৬.০০ ৪৮,৯২,৮৯৪.০০ 

১১ টগো-খোদ্য ক্রয় ফোফদ নগদ অথ য ( োকো) ৩,৩০,০০,০০০.০০ ২,২৩,৩৪,০০০.০০ ১,০৬,৬৬,০০০.০০ 

১২ শুকনো খোফোয (প্যোরক ) ১,৬৮,০০০ ১,৪১,৮৪২ ২৬,১৫৮ 

১৩ টঢউটিন (ফোফ্রির) ৪০০ ১০০ ৩০০ 

১৪ গৃফ্রনভ যোণ ভঞ্জুযী ( োকো) ১২,০০,০০০/- ৩,০০,০০০/- ৯,০০,০০০/- 

 

 মাননকগঞ্জ জো জথকক ০২ (দুই) েন ব্যনি বন্যায় ননহত হকয়কে মকম ে উকেখ করা হকয়নে। নকন্তু রবতীকত োনা যায় তাকদর 

একেন জনৌকা ডুনবকত এবং একেন জগাস করকত নগকয় মৃত্যু বরণ ককরকে নবধায় এ দুইেনকক বন্যায় মৃত্যুর তানকা হকত বাদ 

জদওয়া হয়। বতেমাকন বন্যায় মৃত্যুর সংখ্যা (৪৪-২)=৪২ েন।   

 

আজ ১৮ আগস্ট ২০২০ ফ্ররঃ ফন্যো উদ্রুত টজরোমূরয টজরো প্রোরকয কোম যোরয় টথরক প্রোপ্ত আশ্রয়রকন্দ্র ম্পফ্রকযত তরথ্যয োয-াংরি 

ফ্রনম্নরূ:  

 

ক্রঃ নাং ফ্রফফযণ াংখ্যো 

১ ফন্যো কফফ্ররত ৩৩টি টজরোয় টভো  ফন্যো আশ্রয়রকন্দ্র টখোরো রয়রে ১০০৩ টি 

২ আশ্রয়রকন্দ্রমূর আফ্রশ্রত টরোকাংখ্যোঃ ২৩,৫৯৫ জন 

  পুরুল ৮,৬৫২ জন 

ভফ্ররো ৮,৮২৮ জন  

ফ্রশু ৫,৯৪৮ জন 

প্রফ্রতফন্ধ্ী ১৬৭ জন 

৩ আশ্রয়রকন্দ্রমূর আনো গফোফ্রদ শুয াংখ্যোঃ ৬২,৬৬৭ টি 

গরু/ভফ্রল ৩৯,৯৮৯ টি   

েোগর/টবড়ো ২২,৩২৭ টি   

অন্যোন্য গৃোফ্ররত শু ৩১৬ টি 

৪ ফন্যো কফফ্ররত টজরোয়  টভফ্রডরকর টিভ ম্পফ্রকযত তথ্যঃ  

টভফ্রডরকর টিভ গঠন কযো রয়রে ৮৬৬ টি 

ফতযভোরন টভফ্রডরকর টিভ চোলু যরয়রে ২৪১ টি 

 

ফন্যোয় ভোনফ্রফক োয়তোয ফ্রফফযণঃ 

  

(ক) োম্প্রফ্রতক অফ্রতফল যণজফ্রনত কোযরণ সৃি ফন্যোয় ও অন্যোন্য প্রোকৃফ্রতক দুরম যোরগ িফ্রতগ্রস্তরদয ভোনফ্রফক োয়তো ফ্রররফ ফ্রফতযরণয ফ্রনফ্রভত্ত 

ফ্রনম্ন ফফ্রণ যত টজরোমূরয নোরভয োর উফ্রল্লফ্রখত ত্রোণ কোম য  োকো, ত্রোণ কোম য চোর, ফ্রশুখোদ্য ক্রয় ফোফদ  োকো, টগো খোদ্য ক্রয় ফোফদ  োকো এফাং 

শুকনো ও অন্যোন্য খোফোয ফযোদ্দ প্রদোন কযো রয়রে (২৮/০৬/২০২০ ফ্ররঃ তোফ্রযখ টথরক ১০/০৮/২০২০ ফ্ররঃ তোফ্রযখ ম যন্ত): 

 

ক্র.নাং টজরোয নোভ ত্রোণ কোম য 

(চোর) 

ফযোরদ্দয 

ফ্রযভোণ 

(টভঃ ন) 

ত্রোণ কোম য 

(নগদ) 

ফযোরদ্দয 

ফ্রযভোণ 

( োকো) 

ফ্রশুখোদ্য ক্রয় 

ফোফদ অথ য 

ফযোরদ্দয 

ফ্রযভোণ 

( োকো) 

টগো-খোদ্য ক্রয় 

ফোফদ অথ য 

ফযোরদ্দয 

ফ্রযভোণ ( োকো) 

গৃভঞ্জুযী 

ফযোরদ্দয 

ফ্রযভোণ 

( োকো) 

টভো  ফযোদ্দ 

 োকো 

(৪+৫+৬+৭) 

শুকনো ও 

অন্যোন্য খোফোয 

ফযোরদ্দয 

ফ্রযভোন 

(প্যোরক ) 

টঢউটিন 

ফযোরদ্দয 

ফ্রযভোন 

(ফোফ্রির) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১ ঢোকো ৬০০ ১৬০০০০০ ৬০০০০০ ১০০০০০০ ০ ৩২০০০০০ ১২০০০ ০ 

২ গোজীপুয ২০০ ৩০০০০০ ৩০০০০০ ২০০০০০ ০ ৮০০০০০ ১০০০ - 

৩  োাংগোইর ১৪০০ ১৮০০০০০ ৯০০০০০ ১৯০০০০০ ০ ৪৬০০০০০ ১৬০০০ ০ 

৪ ভোফ্রনকগঞ্জ ৫০০ ৩০০০০০ ৭০০০০০ ১৫০০০০০ ০ ২৫০০০০০ ৪০০০ ০ 



   

 

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

 

ক্র.নাং টজরোয নোভ ত্রোণ কোম য 

(চোর) 

ফযোরদ্দয 

ফ্রযভোণ 

(টভঃ ন) 

ত্রোণ কোম য 

(নগদ) 

ফযোরদ্দয 

ফ্রযভোণ 

( োকো) 

ফ্রশুখোদ্য ক্রয় 

ফোফদ অথ য 

ফযোরদ্দয 

ফ্রযভোণ 

( োকো) 

টগো-খোদ্য ক্রয় 

ফোফদ অথ য 

ফযোরদ্দয 

ফ্রযভোণ ( োকো) 

গৃভঞ্জুযী 

ফযোরদ্দয 

ফ্রযভোণ 

( োকো) 

টভো  ফযোদ্দ 

 োকো 

(৪+৫+৬+৭) 

শুকনো ও 

অন্যোন্য খোফোয 

ফযোরদ্দয 

ফ্রযভোন 

(প্যোরক ) 

টঢউটিন 

ফযোরদ্দয 

ফ্রযভোন 

(ফোফ্রির) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

৫ পফ্রযদপুয ৭৫০ ১০০০০০০ ৮০০০০০ ১৩০০০০০ ০ ৩১০০০০০ ১০০০০ ০ 

৬ মুফ্রিগঞ্জ ৭০০ ৬৫০০০০ ৭০০০০০ ১৪০০০০০ ০ ২৭৫০০০০ ৬০০০ ০ 

৭ যোজফোড়ী ৫০০ ৭০০০০০ ৩০০০০০ ১৪০০০০০ ৩০০০০০ ২৪০০০০০ ৪০০০ ১০০ 

৮ ভোদোযীপুয ৮০০ ১২০০০০০ ৯০০০০০ ১৫০০০০০ ০ ৩৬০০০০০ ৮০০০ ০ 

৯ যীয়তপুয ১১৫০ ১৮৫০০০০ ৭০০০০০ ১৪০০০০০ ৩০০০০০ ৪২৫০০০০ ৪০০০ ১০০ 

১০ টগোোরগঞ্জ ১৫০ ৪০০০০০ ২০০০০০ ২০০০০০  ৮০০০০০ ২০০০  

১১ ফ্রকরোযগঞ্জ ১৫০ ৬০০০০০ ২০০০০০ ৭০০০০০ ০ ১৫০০০০০ ২০০০ ০ 

১২ ভয়ভনফ্রাং ১০০ ৩০০০০০ ০ ৬০০০০০ ০ ৯০০০০০ ২০০০ ০ 

১৩ টনত্ররকোনো ৬৫০ ১৩০০০০০ ৪০০০০০ ১২০০০০০ ০ ২৯০০০০০ ৫০০০ ০ 

১৪ জোভোরপুয ১৪১০ ৩৬৫০০০০ ৯০০০০০ ২০০০০০০ ০ ৬৫৫০০০০ ১৫০০০ ০ 

১৫ চাঁদপুয ৮০০ ১১০০০০০ ৭০০০০০ ১৭০০০০০ ০ ৩৫০০০০০ ৬০০০ ০ 

১৬ টনোয়োখোরী ৪০০ ৮০০০০০ ২০০০০০ ৬০০০০০ ০ ১৬০০০০০ ২০০০ ০ 

১৭ রক্ষ্মীপুয ৩৫০ ৭৫০০০০ ২০০০০০ ৬০০০০০ ০ ১৫৫০০০০ ২০০০ ০ 

১৮ ব্রোহ্মণফোড়ীয়ো ০ ০ ০ ২০০০০০ ০ ২০০০০০ ০ ০ 

১৯ যোজোী ৪০০ ৮০০০০০ ২০০০০০ ২০০০০০ ০ ১২০০০০০ ২০০০ ০ 

২০ নওগাঁ ১৫০ ৫০০০০০ ৪০০০০০ ৭০০০০০ ০ ১৬০০০০০ ২০০০ ০ 

২১ নোর োয ৩৫০ ৭০০০০০ ৬০০০০০ ১০০০০০০ ০ ২৩০০০০০ ২০০০ ০ 

২২ ফ্রযোজগঞ্জ ৯৫০ ১৮০০০০০ ৭০০০০০ ১৪০০০০০ ০ ৩৯০০০০০ ৮০০০ ০ 

২৩ ফগুড়ো ৯৬০ ২১০০০০০ ৫০০০০০ ১২০০০০০ ০ ৩৮০০০০০ ৬০০০ ০ 

২৪ োফনো ১০০ ০ ০ ৩০০০০০  ৩০০০০০ ১০০০  

২৫ যাংপুয ৪৬০ ১৫০০০০০ ২০০০০০ ৯০০০০০ ০ ২৬০০০০০ ৪০০০ ০ 

২৬ কুফ্রড়গ্রোভ ৮৬০ ৩১০০০০০ ১১০০০০০ ১৭০০০০০ ০ ৫৯০০০০০ ৮০০০ ০ 

২৭ নীরপোভোযী ৫১০ ২৫৫০০০০ ৪০০০০০ ৮০০০০০ ০ ৩৭৫০০০০ ৫০০০ ০ 

২৮ গোইফোন্ধ্ো ১০১০ ২২৫০০০০ ৭০০০০০ ১৫০০০০০ ০ ৪৪৫০০০০ ৮০০০ ০ 

২৯ রোরভফ্রনযো  ৯০০ ২৪৫০০০০ ৭০০০০০ ১৫০০০০০ ৬০০০০০ ৫২৫০০০০ ৪০০০ ২০০ 

৩০ ফ্ররর  ৬০০ ২৩০০০০০ ২০০০০০ ৮০০০০০ ০ ৩৩০০০০০ ৫০০০ ০ 

৩১ টভৌরবীফোজোয ৩৫০ ৭৫০০০০ ২০০০০০ ২০০০০০ ০ ১১৫০০০০ ৪০০০ ০ 

৩২ ফ্রফগঞ্জ ৫০০ ৮০০০০০ ২০০০০০ ৬০০০০০ ০ ১৬০০০০০ ২০০০ ০ 

৩৩ সুনোভগঞ্জ ৮০০ ২৮০০০০০ ৬০০০০০ ৮০০০০০ ০ ৪২০০০০০ ৬০০০ ০ 

    ১৯৫১০ ৪২৭০০০০০ ১৫৪০০০০০ ৩৩০০০০০০ ১২০০০০০ ৯২০০০০০০ ১৬৮০০০ ৪০০ 

 

অফ্রগ্নকোন্ডঃ 
 

পোয়োয োফ্রব য ও ফ্রফ্রবর ফ্রডরপরিয ফ্রনয়ন্ত্রণ করিয তথ্য (রভোফোইর এএভএ) টথরক জোনো মোয় ১৬ আগি, ২০২০ফ্ররঃ তোফ্রযখ যোত 

১২.০০ ো টথরক ১৭ আগি, ২০২০ফ্ররঃ তোফ্রযখ যোত ১২.০০ ো ম যন্ত োযোরদর টভো  ১১ টি অফ্রগ্নকোরিয ঘ নো ঘর রে। নবভাগনভনিক অফ্রগ্নকোরি 

ফ্রনত ও আরতয সংখ্যা ননকে জদওয়া হঃ  

   

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

                

            ১০.০৮.২০২০ফ্রর: 

   

ক্রঃ নাং ফ্রফবোরগয নোভ অফ্রগ্নকোরন্ডয াংখ্যো আরতয াংখ্যো ফ্রনরতয াংখ্যো 

১। ঢোকো ৩ 0 ০ 

২। ভয়ভনফ্রাং ০ ০ ০ 

৩। ফফ্রযোর ১ ০ ০ 

৪। ফ্ররর  ৩ ০ ০ 

৫। যোজোী ০ ০ ০ 

৬। যাংপুয ১ ০ ০ 

৭। চট্টগ্রোভ ২ ০ ০ 

৮। খুরনো ১ ০ ০ 

 টভো  ১১ ০ ০ 



   

 

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

 

 

 

 

 

১৮-০৮-২০২০ 

(কোভরুন নোোয) 

বোযপ্রোপ্ত কভ যকতযো 

টপোন: ৮৮০-৫৮৮১১৬৫১ 

Email: controlroom.ddm@gmail.com 

               তোফ্রযখঃ ১৮/০৮/২০২০ফ্ররঃ 

বোযপ্রোপ্ত কভ যকতযো-১  

এনফ্রডআযফ্রফ্র অনুফ্রফবোগ  

দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও  ত্রোণ ভন্ত্রণোরয় 

 

স্মোযক নাং- ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.২৩৮ (১৬৬)         

 

দয় অফগফ্রত/ প্ররয়োজনীয় কোম যোরথ যঃ (টজেষ্ঠতো /দ ভম যোদোয ক্রভোনুোরয নর) 
 

০১।   ভফ্রন্ত্রফ্রযলদ ফ্রচফ, ভফ্রন্ত্রফ্রযলদ ফ্রফবোগ, ফোাংরোরদ ফ্রচফোরয়, ঢোকো। 

০২। প্রধোনভন্ত্রীয মুখ্য ফ্রচফ, প্রধোনভন্ত্রীয কোম যোরয়, টতজগাঁও, ঢোকো।  

০৩। ফ্রচফ, প্রধোনভন্ত্রীয কোম যোরয় 

০৪।  ফ্রচফ, দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রচফোরয়, ঢোকো। 

০৫।  ফ্রচফ, স্বোস্থে টফো ফ্রফবোগ 

০৬। ভোফ্রযচোরক (অফ্রতফ্রযক্ত ফ্রচফ), দুরম যোগ ব্যফস্থোনো অফ্রধদপ্তয 

০৭।  ফ্রফবোগীয় কফ্রভনোয ………… (কর)  

০৮।   ফ্রযচোরক (কর), দুরম যোগ ব্যফস্থোনো অফ্রধদপ্তয 

০৯। টজরো প্রোক, ..........................(কর) 

১০।  ভোননীয় প্রফ্রতভন্ত্রীয একোন্ত ফ্রচফ, দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়, ফোাংরোরদ ফ্রচফোরয়, ঢোকো।  

১১। উফ্রচফ (কর), দুরম যোগ ব্যফস্থোনো অফ্রধদপ্তয 

১২। টজরো ত্রোণ ও পুনফ যোন কভ যকতযো (কর) 

 

 

 

 

 

 

  

১৮-০৮-২০২০ 

  (কোভরুন নোোয) 

বোযপ্রোপ্ত কভ যকতযো 

টপোন: ৮৮০-৫৮৮১১৬৫১ 

Email: controlroom.ddm@gmail.com 

               তোফ্রযখঃ ১৮/০৮/২০২০ফ্ররঃ 

 


