
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় 

ন্যানার ডিজাষ্টায রযন্স রকা-অযডিদনন রন্টায (NDRCC) 

ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.১৫-৭২                             তাডযখঃ ১৪/০৩/২০১৫ডরঃ। 

ডফলয়ঃ  দুদম যাগ  াংক্রান্ত  ১৪.০৩.২০১৫ তাডযদখয  প্রডতদফদন। 

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

মূদ্র ফন্দযমূদয জন্য রকান তকযতা াংদকত রনই। 
 

c~ev©fvm  t AvKvk A ’̄vqxfv‡e AvswkK †gNjvmn mviv‡`‡ki AvenvIqv ï®‹ _vK‡Z cv‡i| 
 

 ZvcgvÎv t  mviv‡`‡k w`‡bi ZvcgvÎv cÖvq AcwiewZ©Z Ges iv‡Zi ZvcgvÎv mvgvb¨ e„w× †c‡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 ৩৩.০ ৩৪.৩ ৩২.৩ ৩২.৫ ৩০.৫ ৩৩.৮ ৩৪.২ 

ফ যডনম্ন তাভাত্রা ১৫.২ ১৬.২ ১৪.৪ ১৬.৫ ১৬.৫ ১৬.৫ ১৭.৬ 
 

রদদয দফ যাচ্চ তাভাত্রা ডির যাাংগাভাটি ৩৪.৩ ডিগ্রী এফাং ফ যডনম্ন তাভাত্রা ডির শ্রীভাংগর ১৪.৪ ডিগ্রী র.। 
 

 

২। বফন ধ াংক্রান্ত প্রডতদফদনঃ  
 

ফাদগযাটঃ রজরা ত্রাণ ও পুনফ যান কভ যকতযা জানান, গতকার ১২.০৩.২০১৪ তাডযখ দুপুয ২.০০ টায ভয় রজরায ভাংরা উদজরাধীন ইডদজি 

এরাকায় রনা কল্যাণ াংস্থায ডনভ যাণাধীন বফদনয িাদ ধদ দয। এদত কভ যযত শ্রডভকদদয অদনদকই বফদনয ডনদি িাা দয। এ ম যন্ত ৭ (াত) 

জদনয মৃতদদ উদ্ধায কযা দয়দি। আনুভাডনক ৫৩ জনদক জীডফত অফস্থায় উদ্ধায কযা দয়দি।  বফনটিদত আনুভাডনক ১০০ জদনযও রফী শ্রডভক 

কভ যযত ডির ফদর জানা রগদি।  দূঘ যটনায য যই পায়ায াডব যদয ৫টি ইউডনট, রনৌফাডনী, ডফডজডফ, রকাস্ট গাি য স্থানীয়  জনাধাযদণয ায়তায় 

উদ্ধায তৎযতা িারাদনা য়। উদ্ধাযকৃতদদয ভদে আতদদযদক াাতাদর ডিডকৎা রদয়া দে। দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য ফযাদ্দ 

রথদক আতদদয ভদে ১২ (ফায) জনদক ৫,০০০/- টাকা কদয রভাট ৬০,০০০/-টাকা ফযাদ্দ রদয়া দয়দি এফাং মৃতদদয ডযফায প্রডত ২০,০০০/-

টাকা াায্য প্রদান কযা দয়দি । দুঘ যটনায কাযণ এখনও ম যন্ত জানা মায়ডন। উদ্ধায কাজ ভাডপ্ত রঘালণা কযা য় । ডফবাগীয় কডভনায, খুরনা, 

রজরা প্রাক, অডতডযক্ত রজরা প্রাক (াডফ যক)  রজরা প্রাদনয অন্যান্য কভ যকতযাগণ াফ যক্ষডণকবাদফ উদ্ধায কাজ তদাযকী কদযন। 

ফতযভাদন এরাকায় আইন শাংখরা ডযডস্থডত স্বাবাডফক যদয়দি। ডফস্তাডযত প্রডতদফদন যফতীদত রপ্রযণ কযা দফ।  

 

৩। অডিকান্ডঃ  পায়ায াডব য ও ডডবর ডিদপন্স ডনয়ন্ত্রণ কদক্ষয ডিউটি অডপায জানান, আজ ডফকার ৩-২২ ডভডনদট ৬৩ ডদরকুা ফাডনডজিক 

এরাকায় একটি ডফডডাং এয রদাতারায় আগুন রাদগ।  অডিকাদন্ডয াংফাদ রদয় পায়ায াডব যদয  ৯টি ইউডনট এদ দ্রুত আগুন ডনয়ন্ত্রদণ আনায রিষ্টা 

কযদি।এদত রকান তাত য়ডন।অডিকাদন্ডয কাযন জানা মায়ডন। ডফস্তাডযত প্রডতদফদন দয জানাদফ।                     
 

দয় অফগডত ও প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্যঃ                                                                                   স্বাক্ষডযত/                 

বাযপ্রাপ্ত কভ যকতযা 

এনডিআযডড 

 

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

০৮। অডতডযক্ত 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। ডদস্টভ 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 উক্ত তথ্য ইদরদরাডনক্স ও ডপ্রন্ট ডভডিয়াদত প্রিাদযয জন্য। 

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


