
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় 

ন্যানার ডডজাষ্টায রযন্স রকা-অযডডদনন রন্টায (NDRCC) 

ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.১৫-১০৪                           তাডযখঃ  ০৯/০৪/২০১৫ডরঃ। 

     ভয়ঃ  কার ১০.০০ টা 
 

ডফলয়ঃ  দুদম যাগ  াংক্রান্ত  ০৯.০৪.২০১৫ তাডযদখয  প্রডতদফদন।   

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

 

মূদ্র ফন্দযমূদয জন্য রকান তকযতা াংদকত রনই। 

 

c~ev©fvmt ewikvj, PÆMÖvg I wm‡jU wefv‡Mi wKQz wKQz RvqMvq Ges ivRkvnx, iscyi,  Lyjbv I XvKv wefv‡Mi ỳÕGK RvqMvq A¯’vqx `gKv 

A_ev S‡ov nvIqvmn e„wó A_ev eRªmn e„wó n‡Z cv‡i|  
 

ZvcgvÎvt  mviv‡`‡k w`‡bi ZvcgvÎv mvgvb¨ e„w× ‡c‡Z cv‡i Ges iv‡Zi ZvcgvÎv cªvq AcwiewZ©Z _vK‡Z cv‡i| 

 

নদীফন্দয মূদয জন্য তকয াংদকতঃ  আজ দুপুয ০১.০০টা মদায, কুডষ্টয়া, খুরনা, ফডযার, টুয়াখারী, কুডভল্লা, রনায়াখারী,  পডযদপুয, ঢাকা, 

টাাংগাইর, ভয়ভনডাং ও ডদরট AÂjmg~‡ni Dci w`‡q A ’̄vqxfv‡e cwðg/DËi-cwðg w`K †_‡K NÈvq ৪৫-৬০ wK.wgt S‡ov nvIqv e‡q 

†h‡Z cv‡i| এফ এরাকায নদী ফন্দযমূদক ০১(এক) নম্বয তকয াংদকত রদখাত ফরা দয়দে। 

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

ডফবাদগয নাভ ঢাকা িট্রগ্রাভ ডদরট যাজাী যাংপুয খুরনা ফডযার 

দফ যাচ্চ তাভাত্রা ৩০.৪ ৩২.৬ ৩১.২ ৩১.৪ ৩১.৬ ৩২.৫ ৩২.৮ 

ফ যডনম্ন তাভাত্রা ২১.৩ ১৯.৫ ২১.০০ ২১.৬ ২০.৮ ২১.৮ ২০.৬ 
 

রদদয দফ যাচ্চ তাভাত্রা ডের রখপুাড়া ৩২.৮ ডডগ্রী এফাং ফ যডনম্ন তাভাত্রা ডের যাঙ্গাভাটি ১৯.৫ ডডগ্রী র.। 
 

২। কারবফাখীঃ 

০১।  ফগুড়াঃ গত ৪ এডপ্রর আনুভাডনক ন্ধ্যা ৫.৪৫ টা রথদক যাত ৭.০০ ম যন্ত রজরায ১২টি উদজরায উয ডদদয় প্রফাডত প্রিন্ড কারবফাখী ঝদড় 

রভাট ১৯ জদনয মৃত্যয দয়দে এফাং ১২৬ জন আত দয়দে। ঝদড়য আঘাদত প্রায় ভগ্র রজরায় ডফদুযৎ ডফডিন্ন দয় দড়। যাস্তাঘাদট গাে ারা 

রবদঙ্গ দড়। কারবফাখী ঝদড় ক্ষডতগ্রস্ত ডযফায াংখ্যা- ৯১,৮৯৪ টি, ক্ষডতগ্রস্ত ঘযফাডড় ম্পূণ য-২৮,৬৬৭টি, আাংডক-৭০,৩০১টি, ক্ষডতগ্রস্ত 

গৃাডরত শুয াংখ্যা-১৪৭টি, ক্ষডতগ্রস্ত ডক্ষা প্রডতষ্ঠান ম্পূণ য-২৬টি, আাংডক-২২৮টি।  দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য ফযাদ্দ রথদক 

রজরা প্রান প্রদতযক মৃত ব্যডিয ডযফাযদক ২০,০০০/- টাকা কদয রভাট ৩,৮০,০০০/- টাকা এফাং ক্ষডতগ্রস্ত উদজরায অনুকূদর ৫০ রভ.টন ডজ 

আয িার উ-ফযাদ্দ প্রদান কদযদে। রজরা প্রাদনয াদত ফতযভাদন ১৫৫ রভ.টন ডজআয িার ও ৪,৭৩,০০০/-টাকা ভজুদ আদে।  

০২।  যাজাীঃ প্রফর কারবফাখী ঝদড় যাজাী রজরায ৯টি উদজরায় রভাট ০৫ জদনয মৃত্যয দয়দে। আত দয়দে রভাট ২৭ জন। 

কারবফাখী ঝদড় আনুভাডনক ২৫,০৯০ টি ফাড়ী আাংডক ও ৬,৯৬০টি ফাড়ী ম্পূণ যরুদ ক্ষডতগ্রস্ত দয়দে। এোড়া গাোরা ও পদরয 

ব্যাক ক্ষডত াডধত দয়দে। দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য ফযাদ্দ রথদক রজরা প্রান প্রদতযক মৃত ব্যডিয ডযফাযদক ২০,০০০/- 

টাকা কদয রভাট ১,০০,০০০/- টাকা অনুদান প্রদান কদযদে। আত ব্যাডিদদয প্রদতযকদক ৫০০/-টাকা ফযাদদ্দয প্রডক্রয়া িরদে। রজরা প্রাদনয 

াদত ফতযভাদন ৩৫.৮৯ রভ.টন ডজআয িার ও ১,৫৯,০০০/-টাকা, ১০৫ ফাডির রঢউটিন, গৃ ডনভ যাণ ফাফদ ৩,১৫,০০০/- টাকা ভজুদ আদে। 

০৩। ডযাজগঞ্জঃ গত ৪ এডপ্রর ন্ধ্যায় রজরায ৫ টি উদজরায উয ডদদয় কারবফাখী ঝড় প্রফাডত য়। ঝদড়য আঘাদত ৩ ব্যডি ভাযা রগদে 

এফাং ১৬ জন আত দয়দে। এোড়া ৬ ব্যডি ডনদখোঁজ দয়দে। ঝদড় ২০০টি ঘযফাডড় ম্পূণ য ও ৪৫০টি ঘযফাড়ী আাংডক ক্ষডতগ্রস্ত এফাং ১৫টি ডক্ষা 

প্রডতষ্ঠান ও ৮/১০ ভডজদ ক্ষডতগ্রস্ত দয়দে। ৪৯৮০ একয জডভয রফাদযা পর ক্ষডতগ্রস্ত দয়দে। দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য ফযাদ্দ 

রথদক রজরা প্রান কর্তযক প্রদতযক মৃত ব্যডিয ডযফাযদক ২০,০০০/-টাকা কদয আডথ যক ায়তা প্রদান কযা দয়দে। এোড়া কাজীপুয উদজরায় 

৪টি ক্ষডতগ্রস্ত ডযফাদযয প্রদতযক ডযফাযদক ১ ফাডন্ডর রঢউটিন ও নগদ ৩,০০০/-টাকা কদয ফযাদ্দ প্রদান কযা দয়দে। রজরা প্রাদনয াদত 

ফতযভাদন ৫০.০০ রভ.টন ডজআয িার ও ২,০০,০০০/-টাকা ভজুদ আদে।  

০৪। গাইফান্ধ্াঃ গত ৪ ও ৫ এডপ্রর রজরায ৬টি উদজরায় কারবফাখী ঝড় প্রফাডত য়। ঝদড় ৬৭৫ টি ঘযফাডড় ম্পূণ য, ২,৫২৯ টি ঘযফাডড় 

আাংডক, ডক্ষা প্রডতষ্ঠান ম্পূণ য ২টি ও ৩৭টি ডক্ষা প্রডতষ্ঠান আাংডকবাদফ ক্ষডতগ্রস্ত দয়দে।  ঝদড়য কাযদণ ১ জন ব্যডিয মৃত্যয দয়দে। দুদম যাগ 

ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য ফযাদ্দ রথদক ক্ষডতগ্রস্ত উদজরায অনুকূদর ডজআয াায্য ডদদফ ১৮ রভ.টন িার ও ডনত  ব্যডিয ডযফাযদক 

১০,০০০/-টাকা আডথ যক ায়তা প্রদান কযা দয়দে।  

০৫। াফনাঃ গত ৪ এডপ্রর ন্ধ্যায় রজরায ৯ টি উদজরায উয ডদদয় কারবফাখী ঝড় প্রফাডত য়। ঝদড়য আঘাদত ০২ জরনয মৃত্যয য়। এোড়া 

কোঁিা ঘযফাড়ী, গাোরা ও উঠডত রফাদযা পর ক্ষডতগ্রস্ত দয়দে। দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য ফযাদ্দ রথদক রজরা প্রান প্রদতযক মৃত 

ব্যডিয ডযফাযদক ১০,০০০/- টাকা কদয রভাট ২০,০০০/-টাকা ফযাদ্দ প্রদান কদযদে। রজরা প্রাদনয াদত ফতযভাদন ৭৫.০০ রভ.টন ডজআয িার 

ও ২,৫৭,০০০/-টাকা ভজুদ আদে। রজরা প্রান রথদক কর উদজরায় ডফস্তাডযত তথ্য রপ্রযদণয জন্য ডনদদ যনা রদয়া দয়দে।  

০৬। জাভারপুযঃ গত ০৪ এডপ্রর, ২০১৫ তাডযখ ন্ধ্যা ৭টায ভয় রজরায ৭টি উদজরায উয ডদদয় কারবফাখী ঝড় ফদয় মায়। এদত রভাট ৩০ 

জন ররাক আত ন। এোড়া ইরাভপুয উদজরায় ঝদড়য ভয় মমুনা নদীদত রনৌকা ডুডফদত ১ জন ররাদকয মৃত্যয য় এফাং ৩ জন ররাক ডনদখোঁজ 

ন। অন্যান্য ক্ষয়ক্ষডতঃ ক্ষডতগ্রস্ত ডযফায াংখ্যা- ৪,৭৬২ টি, ক্ষডতগ্রস্ত ঘযফাডড় ম্পূণ য- ১,২২২টি, আাংডক-৩,৫৪০টি, ক্ষডতগ্রস্ত গাোরায াংখ্যা- 



১৯,২০০টি, ক্ষডতগ্রস্ত ডক্ষা প্রডতষ্ঠান- ৩৪ টি এফাং ২,০৯৫ রক্টয রফাদযা পদরয ক্ষডত দয়দে। দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য ফযাদ্দ রথদক 

রজরা প্রান ক্ষডতগ্রস্ত উদজরাগুদরাদত ডজআয াায্য ডদদফ ৩.০০ রক্ষ টাকা, ৫০ রভ.টন ডজআয িার ও ৪৯৮ ফাডন্ডর রঢউটিন উ-ফযাদ্দ 

কদযদে।  

০৭। ঢাকাঃ গত ০৪/৪/২০১৫ডরঃ তাডযখ ন্ধ্যায য যাজধানী ার্শ্যফতী কদয়কটি উদজরায় কার কারবফাখী ঝড় ফদয় মায়। ঝদড় ঢাকা 

ভানগযীয াফাগ, রধারাইাড়, ভৎ বফন এরাকা, নীরদক্ষত, কুডড়র ফ্লাইওবায ও ফনানী ডগনার এরাকায় ডফর রফাদড যয ডনদি িাা দড় অন্তত 

১০ জন থিাযী আত ন। ফনানী ডগনার এরাকায় ডফর রফাদড যয ডনদি িাা দড় একটি গাড়ী দুভদড়-মুিদড মায়। ঝড় ফন্ধ্ দর পায়ায াডব য ও 

ডডবর ডডদপদন্সয উদ্ধায কভীগণ উদ্ধায কাজ শুরু কদযন এফাং রবদঙ্গ ড়া ডফর রফাড য ডযদয় রপদরন। এোড়াও গত ০৫/৪/২০১৫ডরঃ তাডযখ যাদত 

ঢাকা ভানগয ার্শ্ফতী উদজরামূদ কারবফাখী ঝড় ফদয় মায়। ঝদড় ডখরগোঁও ডতরাড়া এরাকায় ডফদুযদতয তায ডেদড় ড়দর ডফদুযতাডয়ত 

দয় (১) আদনায়ায রাদন নাদভ একজন ফাড়ীওয়ারা এফাং (২) রভাঃ যাজ্জাক নাদভয একজন বাড়াটিয়া ডনত ন। ঢাকা ভানগযীয ফাডদয 

ডফডবন্ন উদজরায় কার বফাখী ঝদড় ডকছু গাোরা রবাংদগ দড়দে। গতকার যাদত রদাায উদজরায় কারবফাখী ঝদড় ঘয িাা দড় ০১ জদনয 

মৃত্যয দয়দে। রজরায় ৫০ রভঃটন ডজ আয িার ভজুদ আদে। 

০৮। মদাযঃ রজরা প্রাক, মদায দত্রয ভাধ্যদভ জাডনদয়দেন রম, গত ৫/৪/২০১৫ডরঃ তাডযখ রফরা রফরা ২.০০টায় আকডিক ঘূডণ যঝদড়য ভয় 

আকডিক ফজ্রাদত ভডণযাভপুয উদজরায় ২ জন ও দয উদজরায় ১ জন রভাট ৩ ব্যডিয মৃত্যয দয়দে এফাং ০১ জন আত দয়দে। এোড়া 

৭/৪/১৫ডরঃ তাডযখ  ভডণযাভপুয উদজরায কাডভপুয ইউডনয়দন কারবফাখী ঝদড়য  ভয় ঘযিাা দড় ১ জদনয মৃত্যয দয়দে। দুই ডদদনয ঝদড় 

রজরায ৩৮টি উদজরায ৩৮ ইউডনয়দন ২৮২টি ঘযফাড়ী ম্পূণ য ও ৩১০০টি আাংডক ক্ষডতগ্রস্ত এফাং ২৭টি ডক্ষা/ধভীয় প্রডতষ্ঠান ক্ষডতগ্রস্ত দয়দে। 

প্রদতযক মৃত ব্যডিয ডযফাযদক ২৫,০০০/- টাকা কদয আডথ যক ায়তা, ২টি ডক্ষা প্রডতষ্ঠাদন ৫ ফাডির রঢউটিন ও ১৫,০০০/- টাকা এফাং ক্ষডতগ্রস্ত 

ব্যডিদদয য়তায জন্য ৪০ রভঃটন ডজআয িার ফযাদ্দ প্রদান কযা দয়দে। ফতযভাদন রজরা ত্রাণ বান্ডাদয ১০.০০রভঃটন ডজআয িার ও ৩০,০০০/- 

টাকা ডজআয কযা এফাং ৪৩ ফাডির রঢউটিন ভজুদ আদে।  

০৯। কুডষ্টয়াঃ গত ০৪/০৪/২০১৫ ও ৬/৪/১৫ডরঃ তাডযরখ রজরায ৬টি উদজরায ১৫টি ইউডনয়দনয উয ডদদয় ফদয় মাওয়া ঝড় ও ডরাবৃডষ্টদত 

ঘযফাডড়, জানভার, আফাডদ পর, পরজ ও ফনজ বৃক্ষাডদয ব্যাক ক্ষয়ক্ষডত দয়দে। ঝদড় ৩৮,৩০১টি ডযফায ক্ষডতগ্রস্ত দয়দে। ঝদড়য ভয় ৩ 

জদনয মৃত্যয াংফাদ াওয়া রগদে। দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য ফযাদ্দ রথদক রজরা প্রান ক্ষডতগ্রস্ত উদজরাগুদরাদত ডজআয াায্য 

ডদদফ ৫৫ রভ.টন ডজআয িার উ-ফযাদ্দ কদযদে। রজরা প্রান রথদক কর উদজরায় ডফস্তাডযত তথ্য রপ্রযদণয জন্য ডনদদ যনা রদয়া দয়দে।  

১০। কুডড়গ্রাভঃ গত ৪/৪/১৫ডরঃ তাডযখ ন্ধ্যায় কুডড়গ্রাভ রজরায যাজাযাট উদজরায ঘটিয়ার ডাঙ্গা ইউডনয়দনয উয ডদদয় কারবফাখী ঝড় 

ফদয় রগদে। ঝদড় এ ইউডনয়দনয ১২১টি ডযফায ক্ষডতগ্রস্ত দয়দে এফাং ৩টি ভডন্দয রবাংদগ রগদে। এোড়াও গাোরা ও পদরয ক্ষডত দয়দে। 

ক্ষডতগ্রস্ত ৩টি ভডন্দদযয জন্য ২০,০০০/- টাকা কদয রভাট ৬০,০০০/- টাকা এফাং ১২১টি ডযফাদযয প্রদতযক ডযফাযদক ১,০০০/- রভাট ১,২১,০০০/- 

ফ যদভাট ১,৮১,০০০/- ডজআয টাকা এফাং প্রদতযক ডযফাযদক ৩০ রকডজ াদয রভাট ৩.৬৩০ রভঃটন ডজআয িার ডফতযণ কযা দয়দে। ফতযভাদন 

রজরায় ৫০ রভঃটন ডজআয িার ও ৫০,০০০/- ডজআয কযা ভজুদ আদে। 

** গত ০৪/৪/২০১৫ডরঃ তাডযখ দত কারবফাখী ঝদড়য কাযদণ মৃদতয াংখ্যা = ৪৮ জন 
 

ঢাকা  ০৩ জন  ফগুড়া   ১৯ জন  

যাজাী ০৫ জন  নাদটায   ০৩ জন  

নওগোঁ  ০১ জন  ডযাজগঞ্জ  ০৩ জন  

াফনা  ০২ জন  জাভারপুয  ০১ জন  

মদায   ০৪ জন কুডষ্টয়া  ০৩ জন  

   িট্টগ্রাভ ০২ জন খুরনা  ০১ জন 

   গাইফান্ধ্া ০১ জন 

              রভাট  ৪৮ জন  

স্বাক্ষডযত/- 

 (দভাঃ কাভরুর াান) 

মৄগ্ম-ডিফ 

রপানঃ ৯৫৪০৩৪০ 

দয় অফগডত ও প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্যঃ 
 

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

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

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

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

০৫। ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়।   

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

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

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

০৯। অডতাযি ডিফ (ত্রাণ)/ (দুঃব্যঃ), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

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

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

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

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

১৪। প্রধান তথ্য কভ যকতযা, ডআইডড, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। উডয উি তথ্য ইদরদরাডনক্স ও ডপ্রন্ট ডভডডয়াদত প্রিাদযয জন্য। 

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


