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দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় 

ন্যানার ডিজাষ্টায রযন্স রকা-অযডিদনন রন্টায (NDRCC) 

ফাাংরাদে ডিফারয়, ঢাকা। 

 

 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.১৫-৭০                     তাডযখঃ ১২/০৩/২০১৫ডরঃ। 

 

ডফলয়ঃ  ফাদগযাদেয  ভাংরা উদজরায় রনা কল্যাণ াংস্থায ডনভ যাণাধীণ বফদনয ছাে ধদ ক্ষয়ক্ষডতয প্রডতদফেন।  

 
 অডতডযক্ত রজরা প্রাক (যাজস্ব), ফাদগযাে এক দত্র জাডনদয়দছন, আজ দুপুয ২.০০ োয ভয় রজরায ভাংরা উদজরাধীন 

ইডদজি এরাকায় রনা কল্যাণ াংস্থায ডনভ যাণাধীন বফদনয ছাে ধদ কভ যযত শ্রডভকদেয ভদে এ ম যন্ত ৫ (াঁি) জন ডনভ যাণ শ্রডভক 

ডনত দয়দছন। আনুভাডনক ৪০ জনদক জীডফত অফস্থায় উদ্ধায কযা দয়দছ। ঘেনাস্থদর আযও শ্রডভক আেকা দযদছ ভদভ য জানা 

মায়। রজরা ত্রাণ ও পুনফ যান কভ যকতযা জানান, বফনটিদত আনুভাডনক ১০০ জন শ্রডভক ডছর ফদর ধাযণা কযা দে। দূঘ যেনায য 

যই পায়ায াডব যদয ৩টি ইউডনে, রনৌফাডনী, ডফডজডফ, রকাস্ট গাি য স্থানীয়  জনাধাযদণয ায়তায় উদ্ধায ত যতা িারাদে। 

উদ্ধাযকৃতদেয ভদে আতদেযদক ডিডক ায জন্য দ্রুত াাতাদর স্থানান্তয কযা দে। দুঘ যেনায কাযণ এখনও ম যন্ত জানা মায়ডন।  

ডফবাগীয় কডভনায, খুরনা, রজরা প্রাক, অডতডযক্ত রজরা প্রাক (াডফ যক)  রজরা প্রাদনয অন্যান্য কভ যকতযাগণ 

াফ যক্ষডণকবাদফ উদ্ধায কাজ তোযকী কযদছন। ফতযভাদন এরাকায় আইন শাংখরা ডযডস্থডত স্বাবাডফক যদয়দছ। ক্ষডতগ্রস্থদেয াায্য 

রেয়ায প্রডিয়া িরদছ। ফতযভাদন রজরা প্রাদনয াদত ডজ-আয খাদত ১,০৭,০০০/-োকা ভজুে আদছ ফদর জানাদনা দয়দছ। ডফস্তাডযত 

প্রডতদফেন যফতীদত রপ্রযণ কযা দফ।  

 

স্বাক্ষডযত/- 

বাযপ্রাপ্ত কভ যকতযা 

এনডিআযডড 

রপান: ৯৫৪০৪৫৪ 

 

েয় অফগডত ও প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্যঃ 

 

০১। ভডন্ত্রডযলে ডিফ, ভডন্ত্রডযলে ডফবাগ, ফাাংরাদে 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। যুগ্ম-ডিফ (ত্রাণ)/ (দুঃব্যঃ), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

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

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

১৪। ডদস্টভ এনাডরষ্ট, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। প্রডতদফেনটি ওদয়ফ াইদে প্রে যদনয জন্য অনুদযাধ কযা র। 

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

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


