
 

 

 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় 

ন্যাশনাল ডিজাষ্টার ররসপন্স রকা-অরডিদনশন রসন্টার (NDRCC) 

বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। 

 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৬-১৫৪                                            তাডরখঃ ২১/০৫/২০১৬ 

                                                                     সময়ঃ ডবদকল ৪-৪০ টা    

 

ডবষয়ঃ দুদ্ যাগ সাংক্রান্ত ২১.০৫.২০১৬ তাডরদখর দেডনক  প্রডতদবেন। 

  

০১। ঘূডণ যঝড় ‘ররায়ানু”এর কারদণ উপকূলীয় রজলায় ক্ষয়ক্ষডতঃ  

 

ক) ঘূডণ যঝড় ররায়ানুর কারদণ ০৪টি রজলায় ০৭ জন ডনহত হদয়দে। মৃত ব্যডিদের োফন কাদ্ যর জন্য পদতেদকর পডরবার প্রডত ২০,০০০/= 

টাকা কদর তাদের পডরবাদরর হাদত হস্তান্তর করা হদয়দে। ডনহত ব্যডিদের নাম বয়স ও কাকানা উদ খ করা হদলাঃ 

 

ক্র 

নাং 

রজলার 

নাম 

 মৃতব্যডির নাম ও বয়স কাকানা মৃত্যের কারণ নগে অর্ য প্রোন 

(মৃদতর পডরবারদক)  

০১ 

 

র ালা ১. আকরাম (১২)  গ্রাম-শশীগঞ্জ, ইউডনয়ন-িােপুর, উপদজলা- 

তজুমুডিন রজলা -র ালা 

গাে িাপায় ২০০০০ 

২. ররখা রবগম (৪০) গ্রাম-শশীগঞ্জ, ইউডনয়ন-িােপুর, 

উপদজলা- তজুমুডিন রজলা -র ালা 

গাে িাপায় ২০০০০ 

০২ পটুয়াখালী ৩. নয়া ডবডব (৫২) গ্রাম-উত্তর লক্ষীপুডণ যজাবাে, 

উপদজলা- েশডমনা, রজলা –পটুয়াখালী 

ঘর িাপায় ২০০০০ 

০৩ 

 

িট্রগ্রাম ৪. কাজল রবগম (৫০)  গ্রাম-সডলমপুর,উপদজলা- সীতাকুন্ড রজলা -

িট্রগাম 

ভূডমধস ২০০০০ 

৫. রবলাল (১০) গ্রাম-সডলমপুর,উপদজলা- সীতাকুন্ড রজলা -

িট্রগাম 

ভূডমধস ২০০০০ 

০৪ 

 

কক্সবাজার ৬. এদক ফজলুল হক (৫৪) উত্তর কইয়াডে, কুত্যবডেয়া, কক্সবাজার রনৌকা িাপায় ২০০০০ 

৭. রমাঃ ইকবাল (২৫) চুলারপাড়, উত্তর ধরুম, কুত্যবডেয়া, 

কক্সবাজার 

রেয়াল ধদস ২০০০০ 

 

 

০২।  উপকূলীয় ১৮টি রজলায় খাদ্যশস্য ও নগে অর্ য মজুদের তথ্যঃ 

উপকূলীয় ১৮টি রজলায় খাদ্যশস্য ও নগে অর্ য মজুদের তথ্য ডনম্নরূপঃ 

ক্রঃ নাং রজলার নাম নগে অর্ য ডজআর িাল(রম.টন) 

০১। িট্রগ্রাম ৫৩২০০০ ১৯২ 

০২। কক্সবাজার ৬৬৫০০০ ২১৫ 

০৩। রনায়াখালী ৫৪৭০০০ ২৪৫ 

০৪। লক্ষীপুর ৫৪৭০০০ ২২০ 

০৫। রফনী ৫৪২০০০ ২৪৫ 

০৬। িাঁেপুর ৬৬৩০০০ ২১৭ 

০৭। বডরশাল ৪৬০০০০ ১৭৫ 

০৮। র ালা ৭০১০০০ ২১৫ 

০৯। পটুয়াখালী ৪৮০০০০ ২১২ 

১০। বরগুনা ৪৩০০০০ ২১০ 

১১। ডপদরাজপুর ৪৪৪০০০ ১৮৮ 

১২। ঝালকাকা ৪৬০০০০ ১৯২ 

১৩। খুলনা ৩৯৯০০০ ২৩৬ 

১৪। সাতক্ষীরা ৮৫৩০০০ ২১২ 

১৫। বাদগরহাট ৩২৯০০০ ১৪৮ 

১৬। রগাপালগঞ্জ ১০০০০০ ১১১ 

১৭। মাোরীপুর ১৬০০০০ ১১৮ 



 

 

 

 

 

 

০২।  আশ্রয়দকন্দ্র, আডশ্রত রলাক এবাং স্থানীয় প্রশাসন কর্তযক গৃহীত অন্যান্য তথ্যঃ 

১৮। শরীয়তপুর ৯২০০০ ২০৩ 

  ৮৪০৪০০০ ৩৫৫৪ 

ক্রঃ 

নাং 

রজলার নাম রমাট 

আশ্রয়দকন্দ্র 

সাংখ্যা 

আডশ্রত 

রলাদকর 

সাংখ্যা 

অন্যান্য গৃহীত ব্যবস্থাডে 

০১। িট্রগ্রাম ৪৭৯  ৩৩,৬৫০ ঘূডণ যঝড় “ররায়ানু” এর কারদণ সম্ভাব্য পডরডস্থডত রমাকাদবলায় প্রদয়াজনীয় 

শুকনা খাবার র্মন ডিড়া, মুডড়, গুড় ও ডবস্কুট মওজুদের ব্যবস্থা করা হদয়দে 

এবাং ডবশুদ্ধ পাডনর জন্য টিউব ওদয়ল, ডিপ টিউব ওদয়দলর সাংরক্ষণ করাসহ 

প্রদয়াজনীয় পাডন ডবশুদ্ধকরণ ট্যাবদলট মজুে ডনডিত করা হদয়দে। উত্তর 

বদগাপসাগর ও গ ীর সাগদর আবস্থানরত সকল মােধরা জাহাজ ও 

ট্রলারসমূহদক ডনরাপে স্থাদন সডরদয় আনার উদদ্যাগ রনওয়া হদয়দে। এোড়া 

 ারী বষ যদণর কারদণ ভুডমধদসর আশাংকায় পাহাদড়র পােদেদশ অবস্থানরত 

রলাকজনদক সডরদয় রনয়ার প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদয়দে। আশ্রয় রকদন্দ্র 

আশ্রয় গ্রহণকারী জনসাধারণদক ডখচুরী খাওয়াদনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদয়দে। 

০২। কক্সবাজার ৫১৬  ৮০,৫০০ ঘূডণ যঝদড়র এর কারদণ সম্ভাব্য পডরডস্থডত রমাকাদবলায় প্রদয়াজনীয় শুকনা খাবার 

র্মন ডিড়া, মুডড়, গুড় ও ডবস্কুট মওজুদের ব্যবস্থা করা হদয়দে এবাং ডবশুদ্ধ 

পাডনর জন্য টিউব ওদয়ল, ডিপ টিউব ওদয়দলর সাংরক্ষণ করাসহ প্রদয়াজনী পাডন 

ডবশুদ্ধকরণ ট্যাবদলট মজুে ডনডিত করা হদয়দে। উত্তর বদগাপসাগর ও গ ীর 

সাগদর আবস্থানরত সকল মােধরা জাহাজ ও ট্রলারসমূহদক ডনরাপে স্থাদন 

সডরদয় আনার প্রডক্রয়া িলদে। তাোড়া  ারী বষ যদণর কারদণ ভুডমধদসর 

আশাংকায় পাহাদড়র পােদেদশ অবস্থানরত রলাকজনদক সডরদয় রনয়ার 

প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদয়দে।আশ্রয় রকদন্দ্র আশ্রয় গ্রহণকারী 

জনসাধারণদক ডখচুরী খাওয়াদনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদয়দে। 

০৩। রনায়াখালী ২৫১  ২৮,০০০ সম্ভাব্য পডরডস্থডত রমাকাদবলায় প্রদয়াজনীয় শুকনা খাবার র্মন ডিড়া, মুডড়, গুড় 

ও ডবস্কুট মওজুদের ব্যবস্থা করা হদয়দে এবাং ডবশুদ্ধ পাডনর জন্য টিউব ওদয়ল, 

ডিপ টিউব ওদয়দলর সাংরক্ষণ করাসহ প্রদয়াজনী পাডন ডবশুদ্ধকরণ ট্যাবদলট 

মজুে ডনডিত করা হদয়দে। 

০৪। লক্ষীপুর ১০২  ২৯,৫০০ “ররায়ানু” এর কারদণ সম্ভাব্য পডরডস্থডত রমাকাদবলায় প্রদয়াজনীয় শুকনা খাবার 

র্মন ডিড়া, মুডড়, গুড় ও ডবস্কুট মওজুদের ব্যবস্থা করা হদয়দে এবাং ডবশুদ্ধ 

পাডনর জন্য টিউব ওদয়ল, ডিপ টিউব ওদয়দলর সাংরক্ষণ করাসহ প্রদয়াজনীয় 

পাডন ডবশুদ্ধকরণ ট্যাবদলট মজুে ডনডিত করা হদয়দে।আশ্রয় রকদন্দ্র আশ্রয় 

গ্রহণকারী জনসাধারণদক ডখচুরী খাওয়াদনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদয়দে। 

০৫। রফনী ২৭ ৪৯,০০০ সম্ভাব্য পডরডস্থডত রমাকাদবলায় প্রদয়াজনীয় শুকনা খাবার র্মন ডিড়া, মুডড়, গুড় 

ও ডবস্কুট মওজুদের ব্যবস্থা করা হদয়দে এবাং ডবশুদ্ধ পাডনর জন্য টিউব ওদয়ল, 

ডিপ টিউব ওদয়দলর সাংরক্ষণ করাসহ প্রদয়াজনী পাডন ডবশুদ্ধকরণ ট্যাবদলট 

মজুে ডনডিত করা হদয়দে। 



 

 

০৬। িাঁেপুর ১০৬ ২১,৫০০ ঘূডণ যঝদড়র কারদণ সম্ভাব্য পডরডস্থডত রমাকাদবলায় প্রদয়াজনীয় শুকনা খাবার 

র্মন ডিড়া, মুডড়, গুড় ও ডবস্কুট মওজুদের ব্যবস্থা করা হদয়দে এবাং ডবশুদ্ধ 

পাডনর জন্য টিউব ওদয়ল, ডিপ টিউব ওদয়দলর সাংরক্ষণ করাসহ প্রদয়াজনী পাডন 

ডবশুদ্ধকরণ ট্যাবদলট মজুে ডনডিত করা হদয়দে।আশ্রয় রকদন্দ্র আশ্রয় গ্রহণকারী 

জনসাধারণদক ডখচুরী খাওয়াদনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদয়দে। 

০৭। বডরশাল ২৩৪ ২৯,৭৪০ সম্ভাব্য পডরডস্থডত রমাকাদবলায় প্রদয়াজনীয় শুকনা খাবার র্মন ডিড়া, মুডড়, গুড় 

ও ডবস্কুট মওজুদের ব্যবস্থা করা হদয়দে এবাং ডবশুদ্ধ পাডনর জন্য টিউব ওদয়ল, 

ডিপ টিউব ওদয়দলর সাংরক্ষণ করাসহ প্রদয়াজনী পাডন ডবশুদ্ধকরণ ট্যাবদলট 

মজুে ডনডিত করা হদয়দে।আশ্রয় রকদন্দ্র আশ্রয় গ্রহণকারী জনসাধারণদক ডখচুরী 

খাওয়াদনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদয়দে। 

০৮। র ালা ৩৮০ ৩৭,৬৭০ ঘূডণ যঝড় “ররায়ানু” এর কারদণ সম্ভাব্য পডরডস্থডত রমাকাদবলায় প্রদয়াজনীয় 

শুকনা খাবার র্মন ডিড়া, মুডড়, গুড় ও ডবস্কুট মওজুদের ব্যবস্থা করা হদয়দে 

এবাং ডবশুদ্ধ পাডনর জন্য টিউব ওদয়ল, ডিপ টিউব ওদয়দলর সাংরক্ষণ করাসহ 

প্রদয়াজনী পাডন ডবশুদ্ধকরণ ট্যাবদলট মজুে ডনডিত করা হদয়দে। 

০৯। পটুয়াখালী ৪৩৭ ৪৪,৮৫০ ঘূডণ যঝদড়র কারদণ সম্ভাব্য পডরডস্থডত রমাকাদবলায় প্রদয়াজনীয় শুকনা খাবার 

র্মন ডিড়া, মুডড়, গুড় ও ডবস্কুট মওজুদের ব্যবস্থা করা হদয়দে এবাং ডবশুদ্ধ 

পাডনর জন্য টিউব ওদয়ল, ডিপ টিউব ওদয়দলর সাংরক্ষণ করাসহ প্রদয়াজনী পাডন 

ডবশুদ্ধকরণ ট্যাবদলট মজুে ডনডিত করা হদয়দে।আশ্রয় রকদন্দ্র আশ্রয় গ্রহণকারী 

জনসাধারণদক ডখচুরী খাওয়াদনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদয়দে। 

১০। বরগুনা ৩৩৬ ২৯,৫০০ সম্ভাব্য পডরডস্থডত রমাকাদবলায় প্রদয়াজনীয় শুকনা খাবার র্মন ডিড়া, মুডড়, গুড় 

ও ডবস্কুট মওজুদের ব্যবস্থা করা হদয়দে এবাং ডবশুদ্ধ পাডনর জন্য টিউব ওদয়ল, 

ডিপ টিউব ওদয়দলর সাংরক্ষণ করাসহ প্রদয়াজনী পাডন ডবশুদ্ধকরণ ট্যাবদলট 

মজুে ডনডিত করা হদয়দে। 

১১। ডপদরাজপুর ১৯৩ ১৬,৪৫০  “ররায়ানু” এর কারদণ সম্ভাব্য পডরডস্থডত রমাকাদবলায় প্রদয়াজনীয় শুকনা খাবার 

র্মন ডিড়া, মুডড়, গুড় ও ডবস্কুট মওজুদের ব্যবস্থা করা হদয়দে এবাং ডবশুদ্ধ 

পাডনর জন্য টিউব ওদয়ল, ডিপ টিউব ওদয়দলর সাংরক্ষণ করাসহ প্রদয়াজনী পাডন 

ডবশুদ্ধকরণ ট্যাবদলট মজুে ডনডিত করা হদয়দে।আশ্রয় রকদন্দ্র আশ্রয় গ্রহণকারী 

জনসাধারণদক ডখচুরী খাওয়াদনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদয়দে। 

১২। ঝালকাকা ৬৪ ২১,৭৫০ সম্ভাব্য পডরডস্থডত রমাকাদবলায় প্রদয়াজনীয় শুকনা খাবার র্মন ডিড়া, মুডড়, গুড় 

ও ডবস্কুট মওজুদের ব্যবস্থা করা হদয়দে এবাং ডবশুদ্ধ পাডনর জন্য টিউব ওদয়ল, 

ডিপ টিউব ওদয়দলর সাংরক্ষণ করাসহ প্রদয়াজনী পাডন ডবশুদ্ধকরণ ট্যাবদলট 

মজুে ডনডিত করা হদয়দে।আশ্রয় রকদন্দ্র আশ্রয় গ্রহণকারী জনসাধারণদক ডখচুরী 

খাওয়াদনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদয়দে। 

১৩। খুলনা ২৪২ ৩৫,৯৫০  ঘূডণ যঝদড়র কারদণ সম্ভাব্য পডরডস্থডত রমাকাদবলায় প্রদয়াজনীয় শুকনা খাবার 

র্মন ডিড়া, মুডড়, গুড় ও ডবস্কুট মওজুদের ব্যবস্থা করা হদয়দে এবাং ডবশুদ্ধ 

পাডনর জন্য টিউব ওদয়ল, ডিপ টিউব ওদয়দলর সাংরক্ষণ করাসহ প্রদয়াজনী পাডন 

ডবশুদ্ধকরণ ট্যাবদলট মজুে ডনডিত করা হদয়দে।আশ্রয় রকদন্দ্র আশ্রয় গ্রহণকারী 



 

 

 

০৩। নে নেীর-সব যদশষ অবস্থাঃ (বাপাউদবা,তথ্যকত্রঃবন্যা তব যা াস ও সতকাকরণ রকন্দ্র) 

রমাট প্ যদবক্ষণ পদয়দন্টর সাংখ্যা ৮৫ টি পাডন ডস্থডতশীল রদয়দে  ০৩ টি 

পাডন বৃডদ্ধ রপদয়দে ৪৮টি তথ্য পাওয়া ্ায়ডন ১০ টি 

পাডন হ্রাস রপদয়দে ২৪ টি ডবপেসীমার উপদর ডেদয় প্রবাডহত হদে  ০৪ টি 

  

 GK bR‡i b`-b`xi cwiw ’̄wZ  

  mKj cÖavb b`-b`xi cvwb mgZj e„w× cv‡”Q| 

   AvMvgx 24 NÈvq wm‡jU, mybvgMÄ Ges †gŠjfxevRvi †Rjvi KwZcq ¯’v‡bi eb¨v cwiw ’̄wZi DbœwZ n‡Z cv‡i| 
 

ডনম্নবডণ যত ০৪ টি পদয়দন্ট নেীর পাডন ডবপেসীমার উপর ডেদয় প্রবাডহত হদেঃ 

ক্র নাং রজলার নাম নেীর নাম রষ্টশদনর নাম পাডন হ্রাস ()/বৃডদ্ধ () ডবপেসীমার উপদর (রস.ডম.) 

০১ ডসদলট সুরমা কানাইঘাট  ০৯ রস.ডম. কদমদে + ৮১ 

০২ ডসদলট কুডশয়ারা অমলশীে  ৫৩ রস.ডম. কদমদে + ১১২ 

০৩ ডসদলট কুডশয়ারা রশওলা  ২১ রস.ডম. রবদড়দে + ৮০ 

০৪ রমৌল ীবাজার কুডশয়ারা রশরপুর  ০৪ রস.ডম. রবদড়দে + ১৪ 

  

  

জনসাধারণদক ডখচুরী খাওয়াদনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদয়দে। 

১৪। সাতক্ষীরা ১৩২ ১৯,৮০০ সম্ভাব্য পডরডস্থডত রমাকাদবলায় প্রদয়াজনীয় শুকনা খাবার র্মন ডিড়া, মুডড়, গুড় 

ও ডবস্কুট মওজুদের ব্যবস্থা করা হদয়দে এবাং ডবশুদ্ধ পাডনর জন্য টিউব ওদয়ল, 

ডিপ টিউব ওদয়দলর সাংরক্ষণ করাসহ প্রদয়াজনী পাডন ডবশুদ্ধকরণ ট্যাবদলট 

মজুে ডনডিত করা হদয়দে।আশ্রয় রকদন্দ্র আশ্রয় গ্রহণকারী জনসাধারণদক ডখচুরী 

খাওয়াদনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদয়দে। 

১৫। বাদগরহাট ২৩৫ ১৮,৪০০  ঘূডণ যঝড় “ররায়ানু” এর কারদণ সম্ভাব্য পডরডস্থডত রমাকাদবলায় প্রদয়াজনীয় 

শুকনা খাবার র্মন ডিড়া, মুডড়, গুড় ও ডবস্কুট মওজুদের ব্যবস্থা করা হদয়দে 

এবাং ডবশুদ্ধ পাডনর জন্য টিউব ওদয়ল, ডিপ টিউব ওদয়দলর সাংরক্ষণ করাসহ 

প্রদয়াজনী পাডন ডবশুদ্ধকরণ ট্যাবদলট মজুে ডনডিত করা হদয়দে।আশ্রয় রকদন্দ্র 

আশ্রয় গ্রহণকারী জনসাধারণদক ডখচুরী খাওয়াদনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদয়দে। 

১৬। রগাপালগঞ্জ ৫  সম্ভাব্য পডরডস্থডত রমাকাদবলায় প্রদয়াজনীয় শুকনা খাবার র্মন ডিড়া, মুডড়, গুড় 

ও ডবস্কুট মওজুদের ব্যবস্থা করা হদয়দে এবাং ডবশুদ্ধ পাডনর জন্য টিউব ওদয়ল, 

ডিপ টিউব ওদয়দলর সাংরক্ষণ করাসহ প্রদয়াজনী পাডন ডবশুদ্ধকরণ ট্যাবদলট 

মজুে ডনডিত করা হদয়দে। 

১৭। মাোরীপুর ৫১  সম্ভাব্য পডরডস্থডত রমাকাদবলায় প্রদয়াজনীয় শুকনা খাবার র্মন ডিড়া, মুডড়, গুড় 

ও ডবস্কুট মওজুদের ব্যবস্থা করা হদয়দে এবাং ডবশুদ্ধ পাডনর জন্য টিউব ওদয়ল, 

ডিপ টিউব ওদয়দলর সাংরক্ষণ করাসহ প্রদয়াজনী পাডন ডবশুদ্ধকরণ ট্যাবদলট 

মজুে ডনডিত করা হদয়দে। 

১৮। শরীয়তপুর ৬  ঘূডণ যঝদড়র কারদণ সম্ভাব্য পডরডস্থডত রমাকাদবলায় প্রদয়াজনীয় শুকনা খাবার 

র্মন ডিড়া, মুডড়, গুড় ও ডবস্কুট মওজুদের ব্যবস্থা করা হদয়দে এবাং ডবশুদ্ধ 

পাডনর জন্য টিউব ওদয়ল, ডিপ টিউব ওদয়দলর সাংরক্ষণ করাসহ প্রদয়াজনীয় 

পাডন ডবশুদ্ধকরণ ট্যাবদলট মজুে ডনডিত করা হদয়দে। 

  ৩৭৯৬ ৪৯৬২৬০  



 

 

 গত ২৪ ঘন্টায় রেদশর ডবড ন্ন স্থাদন উদ খদ্াগ্য বৃডষ্টপাতঃ (গতকাল সকাল ৯ টা রর্দক আজ সকাল ৯টা প্ যন্ত) 

 

রষ্টশন/ রজলার 

নাম 

বৃডষ্টর পডরমাণ 

(ডমডম) 

রষ্টশন/ রজলার নাম বৃডষ্টর পডরমাণ 

(ডমডম) 

রষ্টশন/ রজলার 

নাম 

বৃডষ্টর পডরমাণ 

(ডমডম) 

পটুয়াখালী ১৮৯.২ কুডম া ৮৫.০ দূগ যাপুর ৫৯.০ 

বডরশাল ১৫৮.০ কক্সবাজার ৭৯.০ রামগড় ৫৯.০ 

বরগুনা ১৫০.০ লামা, বান্দরবান ৭৩.০ নরডসাংেী ৫৭.৬ 

রটকনাফ ১০৩.৬  াগ্যকূল ৭২.৫ ঢাকা ৫০.৫ 

িাঁেপুর ৮৯.০ রনায়াখালী ৬৮.৭ রশরপুর-ডসদলট ৫০.০ 

খুলনা ৬৫.০ - - - - 

 

০৩। অডিকান্ডঃ ফায়ার সাড যস ও ডসড ল ডিদফন্স ডনয়ন্ত্রণ কদক্ষর ডিউটি অডফসার জানান, আজ র ার ৬-৪৫ টায় নরডসাংডে রজলার সের 

উপদজলার পাঁিদোনা এলাকায় অবডস্থত পাডকজা গ্রুদপর ‘মনদটক্স রটক্সটাইল িাইডনাং’ ইন্ডাডট্রদজ আগুন লাদগ। সাংবাে রপদয় ফায়ার সাড যদসর 

১২টি ইউডনট দ্রুত ঘটনাস্থদল উপডস্থত হদয় সকাল ৯-২০টা নাগাে আগুন ডনয়ন্ত্রদণ আনদত সক্ষম হয়। আগুদন ০৩ জদনর মৃত্যে হদয়দে এবাং ১০ 

জন রলাক আহত হদয়দে। অন্যান্য ক্ষয়ক্ষডত ও আগুন লাগার কারণ পরবতাদত জানাদনা হদব বদল ডতডন জানান।  
 

   * দুদ্ যাগ পডরডস্থডত মডনটডরাং করার জন্য দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালদয়র NDRCC (জাতীয় দুদ্ যাগ সাড়াোন সমন্বয় রকন্দ্র) ২৪ 

ঘন্টা (৭x২৪) রখালা রদয়দে। দুদ্ যাগ সাংক্রান্ত র্ রকান তথ্য আোন-প্রোদনর জন্য NDRCC’র ডনম্নবডণ যত রটডলদফান/ 

ফোক্স/email নম্বদর র্াগাদ্াগ করার জন্য অনুদরাধ করা ্াদেঃ 
  

রটডলদফান নম্বরঃ ৯৫৪০৪৫৪, ৯৫৪৯১১৬, ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪৬৬৬৩;  রমাবাইল নম্বরঃ ০১৭১১-৪৪৭২৭৬ এবাং ০১৯৩৭-১৬৩৫৮২,  

ফোক্স নম্বরঃ  ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৪৯১৪৮, ৯৫৭৫০০০ 

  Email: ndrcc.dmrd@gmail.com 
 
             স্বাক্ষডরত/- 
               (রমাঃ আডমনুল ইসলাম) 

উপ-সডিব (এনডিআরডসডস) 

রফানঃ ৯৫৪৬৬৬৩ 

 

সেয় অবগডত ও প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্যঃ 

০১। মডন্ত্রপডরষে সডিব, মডন্ত্রপডরষে ডব াগ, বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা।    

০২। মূখ্য সডিব, প্রধানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা।  

০৩। সডিব, প্রধানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

০৪। সডিব, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 

০৫। ডপ্রডন্সপাল ষ্টাফ অডফসার, সশস্ত্র বাডহনী ডব াগ, প্রধানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা।  

০৬। মহা-পডরিালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা।  

০৭। অডতডরি সডিব (প্রশাসন), দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 

০৮। অডতডরি সডিব (দুঃব্যঃ), দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 

০৯। মহা-পডরিালক (অডতডরি সডিব),দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা অডধেপ্তর, মহাখালী,ঢাকা। 

১০। অডতডরি সডিব (ত্রাণ)/(দুব্যক), দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 

১১। মন্ত্রীর একান্ত সডিব, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 

১২। পডরিালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা।  

১৩। ডসদেম এনাডলষ্ট, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। প্রডতদবেনটি ওদয়ব সাইদট প্রেশ যদনর জন্য অনুদরাধ করা হল। 

১৪। প্রধান তথ্য কম যকতযা, ডপআইডি, বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। উপডর উি তথ্য ইদলদরাডনক ও ডপ্রন্ট ডমডিয়াদত প্রিাদরর জন্য। 

১৫। ডসডনয়র তথ্য কম যকতযা, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।  

 

 

mailto:ndrcc.dmrd@gmail.com

