
 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় 

ন্যানার ডিজাষ্টায রযন্স রকা-অযডিদনন রন্টায (NDRCC) 

ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.১৫-৯১                             তাডযখঃ ০২/০৪/২০১৫ডরঃ। 

ডফলয়ঃ  দুদম যাগ  াংক্রান্ত  ০২.০৪.২০১৫ তাডযদখয  প্রডতদফদন। 

১। ফ যদল আফাওয়া ডযডস্থডতঃ (সূত্র: ফাাংরাদদ আফাওয়া অডধদপ্তয) 

 

মূদ্র ফন্দযমূদয জন্য রকান তকযতা াংদকত রনই। 

 
 

c~ev©fvm t Kzwgjøv I ‡bvqvLvjx AÂjmn ivRkvnx, iscyi, Lyjbv, ewikvj, XvKv I wm‡jU wefv‡Mi `yÕGK RvqMvq A¯’vqx `gKv A_ev S‡ov nvIqvmn 

e„wó A_ev eRªmn e„wó n‡Z cv‡i| GQvov †`‡ki Ab¨Î AvKvk A¯’vqxfv‡e AvswkK †gNjvmn AvenvIqv c ÖavbZt ï®‹ _vK‡Z cv‡i|  
 

ZvcgvÎv t mviv‡`‡k w`b Ges iv‡Zi ZvcgvÎv mvgvb¨ Kg‡Z cv‡i| 
 

গত ২৪ ঘন্টায় ডফবাগওয়াযী রদদয দফ যাচ্চ এফাং ফ যডনম্ন তাভাত্রা ডনম্নরূঃ 
 

ডফবাদগয নাভ ঢাকা িট্রগ্রাভ ডদরট যাজাী যাংপুয খুরনা ফডযার 

দফ যাচ্চ তাভাত্রা ৩৪.২ ৩৩.৮ ৩৩.১ ৩৫.২ ৩২.৫ ৩৪.০ ৩৩.৫ 

ফ যডনম্ন তাভাত্রা ২১.৬ ২১.৮ ২০.৭ ২২.৫ ২০.৬ ২২.২ ২২.১ 

 

রদদয দফ যাচ্চ তাভাত্রা ডির যাজাী ৩৫.২ ডিগ্রী এফাং ফ যডনম্ন তাভাত্রা ডির সয়দপুয ২০.৬ডিগ্রী র.। 

 

২। কারবফাখীঃ গতকার ০১/৪/২০১৫ ডরঃ তাডযখ ঢাকা এফাং রনত্রদকানা রজরায কদয়কটি উদজরায উয ডদদয় কারবফাখী ঝড় ফদয় রগদি। তদফ 

ঝদড় উদেখদমাগ্য রকান ক্ষয়ক্ষডত ওয়ায খফয াওয়া মায়ডন। 
 

৩। ফজ্রাতঃ গতকার ০১/৪/২০১৫ডরঃ তাডযখ দুপুয আনুভাডনক ১২.০০টায় ঢাকা রজরায রকযানীগঞ্জ উদজরায কুণ্ডা ইউডনয়দনয নতুন ফাতযায িয 

গ্রাদভ ফজ্রাদত ১ (এক) জন ব্যডি ভাযা রগদি। মৃত ব্যডিয নাভ জডয (২২), ডতা রভাঃ আব্দুর আডজজ। মৃত ব্যডিয ৎকাদযয জন্য রজরা 

প্রাদনয ভাধ্যদভ ২০,০০০/-  নগদ টাকা প্রদান কযা দয়দি। এিাড়া িাঁদপুয রজরায াইভিয উদজরায িযবাঙ্গা গ্রাদভ গতকার ০১/৪/২০১৫ডরঃ 

তাডযখ দুপুয ১.৩০টায় ফজ্রাদত একজন ভাযা রগদি। মৃত ব্যডিয নাভ রভাঃ আব্দুয যডভ (৪০), ডতা- মৃত আঃ জডরর ডভয়া। 
 

৫। ট্ররায ডুডফঃ গতকার ০১/৪/২০১৫ডরঃ তাডযখ যাত ৮.০০টায ভয় মুডন্সগঞ্জ রজরায গজাডযয়া উদজরাধীন গুগাডিয়া ইউডনয়দন ররাংটায ভাজারয 

মাওয়ায ভয় ৬০/৭০ জন মাত্রী একটি ট্ররায ডফযীত ডদদক রথদক আা ফালু রফাঝাই একটি ট্ররাদযয াদথ ধাক্কা ররদগ রিাট ফসুয িয নাভক স্থাদন 

ডুদফ মায়। ট্ররায ডুডফয াদথ াদথ স্থানীয় জনগণ এফাং পুডর, পায়ায াডবয, রকাষ্ট গাি য, ডফআইিডিউটিএ এয দমাডগতায় উদ্ধায কাজ শুরু য়। 

ফ যদল খফয াওয়া ম যন্ত ৪ (িায) জদনয মৃত রদ উদ্ধায কযা দয়দি। আনুভাডনক ৬/৭ জন ব্যডি এখনও ডনদখাঁজ আদি। উদ্ধায কাজ িরদি। 

উদ্ধাযকৃত ৪ টি ভযদদদয ভদধ্য একজদনয ভযদদ নাি কযা ম্ভফ দয়দি। 
 

৪। অডিকান্ডঃ  পায়ায াডব য ও ডডবর ডিদপন্স ডনয়ন্ত্রণ কদক্ষয ডিউটি অডপায জানান, আজ রদদয রকাথাও রথদক উদেখদমাগ্য রকান অডিকান্ড 

াংঘটিত ওয়ায াংফাদ াওয়া মায় ডন।  

   

 

স্বাক্ষডযত/- 

(ারভা জাান) 

উ-ডিফ (এনডিআযডড) 

রপানঃ ৯৫৪০০৫২ 

দয় অফগডত ও প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্যঃ 
 

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

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

০৩। ডডনয়য ডিফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা।  

০৪। ডপ্রডন্সার ষ্টাপ অডপায, স্ত্র ফাডনী ডফবাগ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

০৫। ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়।  

০৬। ভা-ডযিারক-১, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা।  

০৭। অডতডযি ডিফ (প্রান), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

০৮। অডতডযি ডিফ (দুব্যঃ), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

০৯। ডফবাগীয় কডভনায, ............ কর ডফবাগ। 

১০। ডযিারক-১, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা।  

১১। মৄগ্ম-ডিফ (ত্রাণ)/ (দুঃব্যঃ), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

১২। ভাননীয় ভন্ত্রীয একান্ত ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়।     

১৩। স্থায়ী কডভটিয বাডত ভদাদদয়য একান্ত ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

১৪। ডদেভ এনাডরষ্ট, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। প্রডতদফদনটি ওদয়ফ াইদট প্রদ যদনয জন্য অনুদযাধ কযা র। 

১৫। প্রধান তথ্য কভ যকতযা, ডআইডি, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। উডয উি তথ্য ইদরদরাডনক্স ও ডপ্রন্ট ডভডিয়াদত প্রিাদযয জন্য। 

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


