
 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় 

ন্যানার ডিজাষ্টায রযন্স রকা-অযডিদনন রন্টায (NDRCC) 

ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.১৫-৯৩                             তাডযখঃ ০৩/০৪/২০১৫ডরঃ। 

ডফলয়ঃ  দুদম যাগ  াংক্রান্ত  ০৩.০৪.২০১৫ তাডযদখয  প্রডতদফদন। 

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

 

মূদ্র ফন্দযমূদয জন্য রকান তকযতা াংদকত রনই। 

 
 

c~ev©fvm t Lyjbv, XvKv, ewikvj, wm‡jU I িট্রগ্রাভ 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 cÖavbZt ï®‹ _vK‡Z cv‡i|  
 

ZvcgvÎv t mviv‡`‡k w`রনয তাভাত্রা াভান্য বৃডি Ges iv‡Zi ZvcgvÎv প্রায় অডযফডতযত থাকদত 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 ৩৪.৬ ৩৩.৭ ২৬.০ ৩৫.৬ ২৮.১ ৩৬.২ ৩৪.০ 

ফ যডনম্ন তাভাত্রা ১৯.৫ ১৭.৬ ১৯.০ ২১.০ ২০.০ ২৩.৮ ২৬.৫ 

 

রদদয দফ যাচ্চ তাভাত্রা ডির মদায ও ভাংরা ৩৬.২ ডিগ্রী এফাং ফ যডনম্ন তাভাত্রা ডির যাাংগাভাটি ১৭.৬ ডিগ্রী র.। 
 

 

২। ট্ররায ডুডফঃ  

 ঢাকাঃ গতকার ০২/০৪/২০১৫ ডরঃ তাডযখ দুপুয ১.০০ টায ভয় িাঁদপুয রজরায ভতরফ থানাধীন রনাংটা রভরা রথদক ৫০ জন মাত্রী ডনদয় একটি 

মাত্রীফাী ট্ররায ঢাকা আায দথ বুডিগাংগা নদীয দডিণ রকযাণীগঞ্জ এরাকায আরীগঞ্জ গুদাযাঘাট ও ানগাঁও গুদাযা ঘাদটয ভধ্যফতী স্থাদন 

ডফযীত ডদদক রথদক আা ফালু রফাঝাই একটি ফরদগদটয াদথ ধাক্কা ররদগ ডুদফ মায়। ট্ররায ডুডফয াদথ াদথ স্থানীয় জনগণ এফাং পুডর, 

পায়ায াডব য, রকাষ্ট গাি য, ডফআইিডিউটিএ এয দমাডগতায় উিায কাজ শুরু য়। ফ যদল খফয াওয়া ম যন্ত ট্ররায ডুডফদত রভাট ০৮ (আট) 

জরনয মৃত্যু দয়দি। মৃত ০৮ জদনয ভদধ্য ০৭ জদনয মৃতদদ তাদদয আত্নীয় স্বজদনয ডনকট স্তান্তয কযা দয়দি। ফাকী ০১ জন ব্যডিয রকান 

দাফীদায না থাকায় তায মৃতদদ ডভি যদপাি য াাতাদরয ভদগ য রপ্রযণ কযা দয়দি। দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য ফযাদ্দ রথদক রজরা 

প্রান স্তান্তযকৃত ০৭ জন মৃত ব্যডিয ডযফায প্রডত ২০,০০০/-টাকা কদয রভাট ১,৪০,০০০/- টাকা অনুদান প্রদান কদযদি। রজরা প্রাক, 

পুডর সুায রজরা প্রাদনয উিযতন কভ যকতযাগণ দুঘ যটনাস্থর ডযদ যন কদযদিন। ট্ররাযটি উিাদযয য গতকারই (০২.০৪.২০১৫) যাত ৮.০০ 

টায ভয় উিাযকাজ ভাডপ্ত রঘালণা কযা য়।  

 

৩। অডিকাডঃ  পায়ায াডব য ও ডডবর ডিদপন্স ডনয়ন্ত্রণ কদিয ডিউটি অডপায জানান, আজ রদদয রকাথাও রথদক উদেখদমাগ্য রকান অডিকাড 

াংঘটিত ওয়ায াংফাদ াওয়া মায় ডন।  

   

 

স্বািডযত/- 

বাযপ্রাপ্ত কভ যকতযা 

এনডিআযডড 

রপানঃ ৯৫৪০৪৫৪ 

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।  


