
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় 

ন্যানার ডডজাষ্টায রযন্স রকা-অযডডদনন রন্টায (NDRCC) 

ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.১৫-১১৩                           তাডযখঃ  ১৬/০৪/২০১৫ডরঃ। 

     ভয়ঃ  কার ১০.০০ টা 

ডফলয়ঃ  দুদম যাগ  াংক্রান্ত  ১৬.০৪.২০১৫ তাডযদখয  প্রডতদফদন।   

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

 

মূদ্র ফন্দযমূদয জন্য রকান তকযতা াংদকত রনই। 

 

c~ev©fvm t Lyjbv, ewikvj I PÆMÖvg wefv‡Mi ỳÕGK 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 cÖavbZ: ï®‹ _vK‡Z cv‡i| 

 

ZvcgvÎv t mviv‡`‡k w`‡bi 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 ৩৪.৮ ৩৫.২ ৩৫.১ ৩৩.০ ৩৩.০ ৩৫.৪ ৩৫.০ 

ফ যডনম্ন তাভাত্রা ২১.৬ ২০.৮ ২১.৪ ২১.৬ ২০.২ ২২.০ ২৩.৮ 
 

রদদয দফ যাচ্চ তাভাত্রা ডির ভাংরা ৩৫.৪ ডডগ্রী এফাং ফ যডনম্ন তাভাত্রা ডির যাংপুয, সয়দপুয ২০.২ ডডগ্রী র.। 

২।  অডিকান্ডঃ পায়ায াডব য ও ডডবর ডডদপন্স ডনয়ন্ত্রণ কদেয ডডউটি অডপায জানান, আজ রদদয রকাথাও রথদক উদেখদমাগ্য রকান অডিকান্ড  

 াংঘটিত ওয়ায াংফাদ াওয়া মায়ডন।  

 

৩। ফাডি ধঃ যাজধানীয যাভপুযায পূফ য াজীািা রফৌফাজায এরাকায় ডিদরয ভদে সতডয একটি রদাতরা টিন রড ঘয গতকার ১৫/৪/২০১৫ডরঃ 

তাডযখ ডফকার ৩.৩০ টায় ঠাৎ কদয রদদফ মায়। রদাতরা ঘদযয ডনদিয তরা ম্পূণ য াডনয ডনদি তডরদয় মায়। রদাতরা এ টিদনয ঘদয প্রায় ২৪টি 

কে ডির। ঘটনায যযই পায়ায াডবয ও ডডবর ডডদপদন্সয ৪টি ইউডনট ঘটনাস্থদর ডগদয় উদ্ধায কাজ শুরু কদযন। রল খফয াওয়া ম যন্ত রদদফ 

মাওয়া এ ঘয রথদক রভাট ১২টি মৃতদদ উদ্ধায কযা দয়দি। উদ্ধায কাম যক্রভ িরদি। রজরা প্রান, ঢাকায এয কভ যকতযাগণ ঘটনাস্থর ডযদ যন 

কদযদিন। রজরা প্রান, ঢাকা এয ে রথদক প্রদতেক ডনত ব্যডিয ডযফাযদক ২০,০০০/- টাকা এফাং আত প্রদতেক ব্যডিদক ৫,০০০/- টাকা 

অডথ যক ায়তা রদয়ায রঘালণা রদয়া দয়দি। 

৪। কারবফাখীঃ  

ম্প্রডত খুরনা, মদায, কুডষ্টয়া, ফগুিা, যাজাী, নওগাঁ, ডযাজগঞ্জ, গাইফান্ধা, াফনা, জাভারপুয, ডিনাইদ, িট্টগ্রাভ, রনায়াখারী, কুডিগ্রাভ, 

নাদটায, ঢাকা ও রভৌরবীফাজায রজরায় কারবফাখী িি াংঘটিত য়। িদিয কফদর দি এফ রজরায় রভাট ৫২ জন ব্যডি প্রাণ াডযদয়দি এফাং 

ঘযফাডি,ডো প্রডতষ্ঠান পর ও গািারায ব্যাক েয়েডত য়।  গত ৯/৪/২০১৫ তাডযদখ পডযদপুয রজরায় ফা দুঘ যটনায় ২৫ ব্যডিয মৃত্যে দয়দি। 
 

কারবফাখী িদি েয়েডতয ডফফযণঃ 

 

ক্রঃ 

নাং 

রজরায 

নাভ 

েডতগ্রস্ত 

উদজরা 

াংখ্যা 

েডতগ্রস্ত 

ইউডনয়ন 

াংখ্যা 

েডতগ্রস্ত 

ডযফায 

াংখ্যা 

েডতগ্রস্ত 

ররাক  

 াংখ্যা 

েডতগ্রস্ত ঘযফািী 

াংখ্যা 

েডতগ্রস্ত 

পরাডদ 

(একদয) 

মৃত 

ররাক 

াংখ্যা 

আত 

ব্যডিয 

 াংখ্যা 

মুত 

গৃাডরত 

শুয 

াংখ্যা 

েডতগ্রস্ত প্রডতষ্ঠান 

(ডো/ধভীয়)  

ম্পূণ য আাংডক ম্পূণ য আাংডক ম্পূণ য আাংডক 

১ ফগুিা ১২  ৯১৮৯৪  ২৮৬৬৭ ৭০৩০১   ১৯ ১২৬ ১৪৭ ২৬ ২২৮ 

২ যাজাী ১০    ৬৯৬০ ২৫০৯০ ৭১১ ৫৫৬৫ ৫ ২৭   ১৭৬ 

৩ ডযাজগঞ্জ ৫    ২০০ ৪৫০  ৪৯৮০ ৩ ১৬   ২৫ 

৪ াফনা ৯        ২     

৫ গাইফান্ধা ৬    ৬৭৫ ২৫২৯   ১   ২ ৩৭ 

৬ কুডিগ্রাভ ১  ১২১          ৩ 

৭ নাদটায         ৩ ২৪    

৮ নওগাঁ ৬        ১ ৬০   ২৫ 

৯ ঢাকা         ৩ ১০    

১০ জাভারপুয ৭  ৪৭৬২  ১২২২ ৩৫৪০  ২০৯৫ ১ ৩০   ৩৪ 

১১ খুরনা ২ ৭  ২০০০০  ২১০৫   ১     

১২ মদায ৫ ৩৮   ২৮২ ৩১০০   ৪ ২   ৪০ 

১৩ কুডষ্টয়া ৬ ১৫ ৩৮৩০১      ৩     

১৪ রভৌঃফাজায ৫ ৩৭ 4028 ২১৭২১ ১২৮১ ১২৭২      ১ ১ 

১৫ িট্টগ্রাভ ২        ৩ ৩    

১৬ ডিনাইদ ২         ৮    



ক্রঃ 

নাং 

রজরায 

নাভ 

েডতগ্রস্ত 

উদজরা 

াংখ্যা 

েডতগ্রস্ত 

ইউডনয়ন 

াংখ্যা 

েডতগ্রস্ত 

ডযফায 

াংখ্যা 

েডতগ্রস্ত 

ররাক  

 াংখ্যা 

েডতগ্রস্ত ঘযফািী 

াংখ্যা 

েডতগ্রস্ত 

পরাডদ 

(একদয) 

মৃত 

ররাক 

াংখ্যা 

আত 

ব্যডিয 

 াংখ্যা 

মুত 

গৃাডরত 

শুয 

াংখ্যা 

েডতগ্রস্ত প্রডতষ্ঠান 

(ডো/ধভীয়)  

ম্পূণ য আাংডক ম্পূণ য আাংডক ম্পূণ য আাংডক 

১৭ রনায়াখারী         ৩     

১৮ 
পডযদপুয ফা 

দুঘ যটনা 

       ২৫     

    ৮৩ ৯৭ ১৩৯১০৬ ৪১৭২১ ৩৯২৮৭ ১০৮৩৮৭ ৭১১ ১২৬৪০ ৭৭ ৩২৪ ১৪৭ ২৯ ৫৬৯ 

 

৫।   িরডত অথ য ফিদয দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় দত রজরায অনুকূদর ফযাদ্দ এফাং রজরা প্রান কর্তযক ডফতযণ ও ভজুদদয ডযভাণঃ 

 

   

স্বােডযত/ 

(াভস -ই-আযা ডফন দত হুদা) 

উ-ডিফ (এনডডআযডড) 

রপানঃ ৯৫৪০০৫২ 

দয় অফগডত ও প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্যঃ 

০১। 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 (দুঃব্যঃ), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

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

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

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

১২। স্থায়ী কডভটিয বাডতয 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। 

ক্রঃ 

নাং 

রজরায নাভ ডজআয িাউর (রভঃটন) ডজআয কো (টাকা) 

ফযাদ্দ 
ডফতযণ/  

উ-ফযাদ্দ 

ভজুদ 

 
ফযাদ্দ  

ডফতযণ/ 

উ-ফযাদ্দ 

ভজুদ 

 

১ খুরনা ৪৪০ ৩৩৭ ১০৩ ৫০০০০০ ৩৯৫০০০ ১০৫০০০ 

২ মদায ২৯৫ ২৩৩ ৬২ ৩০০০০০ ১৬৮০০০ ১৩২০০০ 

৩ কুডষ্টয়া ৬০০ ৫২৫ ৭৫ ১৫০০০০০ ১২০০০০০ ৩০০০০০ 

৪ ফগুিা ৭৫০ ৬৩৪ ১১৬ ১৯০০০০০ ১৬৯৭০০০ ২০৩০০০ 

৫ যাজাী ২৫০ ২৩৫ ১৫ ৯৫০০০০ ৯২৫৫০০ ২৪৫০০ 

৬ নওগাঁ ৪৪৫ ৩৮০ ৬৫ ১০০০০০০ ৮০০০০০ ২০০০০০ 

৭ ডযাজগঞ্জ ৮৪৫ ৮০৮ ৩৭ ২০৫০০০০ ১৮৮৯০০০ ১৬১০০০ 

৮ গাইফান্ধা ৭৯৫ ৭৩৫ ৬০ ২৪০০০০০ ২১৯৮০০০ ২০২০০০ 

৯ াফনা ১৭৫ ১০০ ৭৫ ৯০০০০০ ৭১৭৫০০ ১৮২৫০০ 

১০ জাভারপুয ৮৯০ ৮৩৬ ৫৪ ৩৩০০০০০ ৩০২৭০০০ ২৭৩০০০ 

১১ ডিনাইদ ১২০ ৯৫ ২৫ ৩০০০০০ ১৮৪০০০ ১১৬০০০ 

১২ িট্টগ্রাভ ৫৭৫ ৫১০ ৬৫ ১৪০০০০০ ১১৯৮০০০ ২০২০০০ 

১৩ রনায়াখারী ৪৫৫ ৪০০ ৫৫ ৪৫০০০০ ২৩৯০০০ ২১১০০০ 

১৪ নাদটায ১৬০ ১০৬ ৫৪ ৫০০০০০ ২০০০০০ ৩০০০০০ 

১৫ কুডিগ্রাভ ১৩২০ ১২৯৮ ২২ ১৪০০০০০ ৯৩৯০০০ ৪৬১০০০ 

১৬ রনত্রদকানা ৭০০ ৬৩২ ৬৮ ১০০০০০০ ৬৩৫০০০ ৩৬৫০০০ 

১৭ ঢাকা ৪৯০ ৩৯৩ ৯৭ ৩৫০০০০০ ৩৩৫০০০০ ১৫০০০০ 

১৮ পডযদপুয  ৫৭৫ ৫১৮ ৫৭ ৫০০০০০ ৩৪০০০০ ১৬০০০০ 

           ফ যদভাট ৯৯৮০ ৮৭৭৫ ১১০৫ ২৩৮৫০০০০ ২০১০২০০০ ৩৭৪৮০০০ 



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

. 


