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গণপ্রজাতন্ত্রীফাাংরাদদযকায 

দুদম যাগব্যফস্থানাওত্রাণভন্ত্রণারয় 

ন্যানার ডডজাষ্টায রযন্স রকা-অযডডদনন রন্টায (NDRCC) 

        ফাাংরাদদডিফারয়, ঢাকা। 

 

নাং৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৬-২৬২       তাডযখঃ ১৯/০৮/২০১৬ 

           ভয়ঃডফকার ৪.০০টা।  

ডফলয়ঃ দুদম যাগ াংক্রান্ত দদডনক প্রডতদফদন। 

 

মুদ্রফন্দয মূদয জন্য তকয াংদকতঃ    ঝদ া  াওয়ায ম্ভাফনা থাকায় মুদ্রফন্দয মূদয জন্য রকান তকযতা াংদকত রনই।  
 

নদীফন্দয মূদয জন্য তকয াংদকতঃ (আজ ন্ধ্যা ৬.০০টা ম যন্ত):    

ঢাকা, পডযদপুয, মদায, কুডষ্টয়া, খুরনা ভাদাযীপুয, ফডযার, টুয়াখারী, কুডভল্লা, রনায়াখারী, িট্টগ্রাভ,কক্সফাজায ও ডদরট অঞ্চরমূদয উয 

ডদদয় দডিণ/দডিণ-পূফ য ডদক রথদক ঘন্টায় ৪৫-৬০ ডক.ডভ. রফদগ বৃডষ্ট/ফজ্রবৃডষ্ট অস্থায়ীবাদফ ঝদ া াওয়া ফদয় রমদত াদয। এফ এরাকায নদী 

ফন্দযমূদয জন্য ০১ (এক) নম্বয তকয াংদকত রদখাদত ফরা দয়দে।  

 
 

 
 

গত ২৪ঘন্টায়ডফবাগওয়াযীদদদয দফ যাচ্চএফাংফ যডনম্নতাভাত্রাডনম্নরূঃ 

ডফবাদগয নাভ ঢাকা ভয়ভনডাং িট্রগ্রাভ ডদরট যাজাী যাংপুয খুরনা ফডযার 

দফ যাচ্চতাভাত্রা ৩৩.৬ ৩২.২ ৩৩.৮ ৩৪.৩ ৩৩.৪ ৩৪.০ ৩২.৭ ৩৩.৪ 

ফ যডনম্নতাভাত্রা ২৫.৯ ২৬.৫ ২৫.০ ২৬.৫ ২৫.১ ২৬.৯ ২৫.০ ২৬.০ 

*রদদয দফ যাচ্চ তাভাত্রা ডের ডদরট ৩৪.৩ ডডগ্রী র. এফাং ফ যডনম্ন তাভাত্রা ডের কুডষ্টয়া ও যাাংগাভাটি ২৫.০ ডডগ্রী র.। 
 

০২। নদ-নদীযাডন হ্রা /বৃডিয ফ যদল অফস্থাঃ (তথ্যসূত্রঃফন্যা পূফ যাবা ও তকীকযণ রকন্দ্র, ফাাউদফা)  

রভাট ম যদফিণ দয়দন্টয াংখ্যা ৯০ টি াডন ডস্থডতীর যদয়দে ০৫ টি 

াডন বৃডি রদয়দে ২২ টি তথ্য াওয়া মায়ডন ০১ টি 

াডন হ্রা রদয়দে ৬২ টি ডফদীভায উদয ডদদয় প্রফাডত দে ০১ টি 
 

  

 ডনম্নফডণ যত ০১ টি দয়দন্ট নদীয াডন ডফদীভায উয ডদদয় প্রফাডত দেঃ 

ক্র.

নাং  

রজরায নাভ নদীয নাভ রষ্টদনয নাভ াডন বৃডি (+) হ্রা (-)(cm) ডফদীভায উদয আদে (cm) 

০১ মদায কদাতাি ডঝকযগাো -০২ ৮১ 

  

 
  
  
  

  

গত ২৪ ঘন্টায় উদল্লখদমাগ্য বৃডষ্টাতঃ (গতকার কার ৯.০টা রথদক আজ কার ৯.০টা) 

পডযদপুয ১১.০ ঢাকা ১৪.০ 

 

০৪। ফ যদল ফন্যা ডযডস্থডতঃ     

১) নীরপাভাযীঃ ফতযভাদন রজরায ফন্যা ডযডস্থডত স্বাবাডফক। ম্প্রডত অডতবৃডষ্ট ও উজান রথদক রনদভ আা াডনদত রজরায ডডভরা ও জরঢাকা 

উদজরায ৮টি ইউডনয়দনয ১৬ টি গ্রাদভয ১৮৬৩ টি ডযফায ম্পূণ য, ৩,৬৮৭টি ডযফায আাংডক,  িডতগ্রস্ত ররাকাংখ্যা- ১৯,২০০ জন, ১৮৬৩ টি 

ঘযফাড  ম্পূণ য এফাং ৩৬৮৭টি ঘযফাড  আাংডক, ২ টি ডিা প্রডতষ্ঠান ম্পূণ য এফাং ৭ টি ডিাপ্রডতষ্ঠান আাংডক িডতগ্রস্ত য়। 
 

গৃীত ব্যফস্থাঃ দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় রথদক প্রাপ্ত ফযাদ্দ দত রজরা প্রান কর্তযক ডফডবন্ন উদজরায় ৪০৯.০০০ রভঃটন ডজআয িার 

ও ১২,৩০,০০০/- টাকা এফাং ২৫০০ প্যাদকট শুকদনা খাফায ডফতযণ কযা য়।  এো াও  স্বাস্থয ডফবাগ কর্তযক জরুযী রভডডকযার টিভ গঠন কদয 

াফ যিডণক ডিডকৎায ব্যফস্থা গ্রণ কযা য় এফাং ১১,৭৫০ াডন ডফশুিকযণ ট্যাফদরট, ৪,০০০ খাফায স্যারাইন ডফতযণ কযা য়। 
 

২) রারভডনযাটঃ ফতযভাদন ডযডস্থডত স্বাবাডফক দয়দে। ম্প্রডত অডতবৃডষ্টয পদর াডন বৃডি  ও উজান রথদক রনদভ আা াাড  ঢদরয কাযদণ 

রজরায  াডতফান্ধ্া,দয, আডদতভাযী,কারীগঞ্জ ও াটগ্রাভ  ৫টি  উদজরায় ২৬ টি ইউডনয়দন ফন্যা রদখা রদয়। পদর ৪৯.৮৬০টি ডযফায এফাং 

২৪,৭৯৩ টি ঘযফাড , ২টি ডিা প্রডতষ্ঠান ও ২টি ধভীয় প্রডতষ্ঠান িডতগ্রস্ত য়।এো া নদীবাাংগদন ১২০১ টি ডযফাদযয ঘযফাড  ডফরীন য়।  

ফন্যায কাযদণ রজরায় ০২ জদনয মৃত্যয দয়দে। 
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গৃীত ব্যফস্থাঃ দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় রথদক প্রাপ্ত ফযাদ্দ দত রজরা প্রান কর্তযক িডতগ্রস্ত উদজরায় ৬৯৬ রভঃটন ডজআয িার,  

২৮,৫০,০০০/- টাকা ডজআয কযা  এফাং ২৭৫০ প্যাদকট শুকদনা খাফায ডফতযণ কযা য়। এো া ৫০০০টি াডন ডফশৃিকযণ ট্যাফদরট, ৫০০ 

প্যাদকট খাফায স্যারাইন ডফতযণ কযা য়। 

৩) কুড গ্রাভঃ রজরায কর নদ-নদীয াডন ডফদীভায অদনক ডনি ডদদয় প্রফাডত দে। াডন ক্রভঃ কভদে। ফন্যা ডযডস্থডত স্বাবাডফক দে। 

ম্প্রডত াডন বৃডি াওয়ায় রজরায ৯ টি  উদজরায ৫৭টি ইউডনয়ন ৭২৮ টি গ্রাদভয ১,৭৬,৫২১ টি ডযফাদযয ৭,২২,২৩৯ জন ররাক, ১,৭৬,৫২১টি 

ঘযফা ী, ৭,১২৩ রঃ জডভয পর,িডতগ্রস্ত যাস্তা কাঁিা ৫৫৭ডক.ডভ. ও াকা ৬০ ডক.ডভ, ডিা প্রডতষ্ঠান ম্পূণ য ২০, আাংডক ২৩১টি,৫৩ ডক.ডভ 

ফাঁধ ও ৩৯ টি ব্রীজ কারবাট য িডতগ্রস্ত দয়দে। ফন্যায কাযদণ রজরায় এ ম যন্ত ১০ জদনয মৃত্যয দয়দে। 
 

গৃীত ব্যফস্থাঃ দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় রথদক প্রাপ্ত ফযাদ্দ দত রজরা প্রান কর্তযক ১,৩১৪.০০০ রভঃটন ডজআয িার 

এফাং৩৮,৮৫,০০০/- টাকা ডফতযদণয জন্যউফযাদ্দ প্রদান কযা য়। এো াও শুকদনা খাফায ক্রদয়য জন্য রভাট ৫,০০,০০০/- টাকা এফাং ২০০০ 

প্যাদকট শুকদনা খাফায ডফতযণ কযা য়। 

 

৪) যাংপুযঃ ফতযভাদন ফন্যায াডন রনদভ রগদে। ডযডস্থডত স্বাবাডফক দয় আদে। ম্প্রডত অডতফল যণ ও উজাদনয াডনদত যাংপুয রজরায ৩টি 

উদজরায ১১ টি ইউডনয়দনয ৫৩টি গ্রাদভয ডনম্নাঞ্চর প্লাডফত দয় ৩৪,২৯১ জন ররাক িডতগ্রস্থ য়। এো া নদীবাাংগদন কাউডনয়া উদজরায় 

১১টি, গাংগািযায় ৫৬টি, ীযগাোয় ৪২টি রভাট ১০৯টি ডযফায ম্পূণ যবাদফ নদী গদবয ডফরীন দয় মায়। ফন্যায াডনদত ডুদফ ৬ফেদযয একটি 

রভদয় ভাযা রগদে। 
 
 

গৃীত ব্যফস্থাঃ দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় রথদক প্রাপ্ত ফযাদ্দ দত রজরা প্রান কর্তযক ফন্যায় িডতগ্রস্থ ডযফাদযয ভদে ১১৯.০০০ রভ: 

টন ডজআয িার ও ৬,৬১,০০০/- টাকা ডজআয কযা এফাং ৩৫০ প্যাদকট শুকদনা খাফায ডফতযণ কযা য়। 

 

৫) গাইফান্ধ্াঃ ফতযভাদন রজরায নদ-নদীয াডন ডফদীভায ডনদি। াডন ক্রভঃ কভদে।  ডযডস্থডত স্বাবাডফক দে। ম্প্রডত অডতফল যণ ও উজান 

রথদক রনদভ আা াডনদত রজরায সুন্দযগঞ্জ, দয, াঘাটা ও ফুরেড  ০৪টি উদজরায ৩৪টি ইউডনয়দনয ৫৫,২৬১ টি ডযফাদযয ২,৭৬,৩০৫ জন 

ররাক , ১টি ব্রীজ ,কাঁিা যাস্তা ১৮৯ডকডভ আাংডক াঁকা যাস্তা ১৯ ডকডভ আাংডকপর ৩৪৪৯ রঃ,ফন্যায় িডতগ্রস্ত য়। ফন্যায কাযদণ রজরায় ০৯ 

জদনয মৃত্যয দয়দে এফাং ১৭ টি গফাডদ শু ভাযা মায়।  

গৃীত ব্যফস্থাঃ দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় রথদক প্রাপ্ত ফযাদ্দ দত এ ম যন্ত রজরা প্রান কর্তযক ১,০৯০ রভঃটন ডজ-আয িার এফাং 

৪৯,৬০,০০০ টাকা ডজ-আয কযা (মৃত ব্যডিয ডযফায)িডতগ্রস্তদদয ভদে ডফতযণ কযা য়। এো া ১,৫০,০০০/- টাকায শুকদনা খাফায,  

১,০০,০০০টি াডন ডফশুিকযণ ট্যাফদরট ও ১,০০,০০০ টি খাফায খাফায স্যারাইন ডফতযণ কযা য়। 

 

৬)          ফতযভাদন রজরায নদ-নদীয াডন ক্রভঃ কভদে এফাং ডফদীভায ডনি ডদদয় প্রফাডত দে। ফন্যা ডযডস্থডত স্বাবাডফক দয় আদে।    

ফন্যায় িয়িডত ডনম্নরুঃ িডতগ্রস্ত উদজরা: ২টি, িডতগ্রস্ত ইউডনয়ন: ২টি, িডতগ্রস্ত প      ১৫০  । 
 

৭) ফগু াঃ ফতযভাদন রজরায নদ-নদীয াডন ক্রভঃ কভদে এফাং ডফদীভায ডনি ডদদয় প্রফাডত দে। ফন্যা ডযডস্থডত স্বাবাডফক দয় আদে।   

ম্প্রডত অডতফল যণ ও উজান রথদক রনদভ আা াডনদত রজরায াডযয়াকাডন্দ, রানাতরা ও ধুনট উদজরায় ফন্যা রদখা রদয়। ।  

ফন্যায় িয়িডত ডনম্নরুঃ িডতগ্রস্ত উদজরা:৩টি, িডতগ্রস্ত ইউডনয়ন: ১৮টি, িডতগ্রস্ত প      ২৪,২০০,িডতগ্রস্ত ররাকাংখ্যা: ১,২১,০০০ জন, 

িডতগ্রস্ত পর আাংডক ৭,২৬৫ রক্টয এফাং রভাট ৯৫টি ডিা প্রডতষ্ঠান ফন্যা কফডরত য়। 
 

গৃীত ব্যফস্থাঃ দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় রথদক প্রাপ্ত ২০১৫-২০১৬ অথ য ফেদযয ফযাদ্দ রথদক ১০৫ রভ.টন িার, ৫০,০০০/-টাকা ও ৫ রি 

টাকা দ্বাযা ৭০০ ফস্তা শুকনা খাফায ক্রয় কদয িরভান ফন্যা কফডরত জনগদণয ভাদঝ ডফতযণ কযা য় এফাং ২০১৬-২০১৭ অথ য ফেদয প্রাপ্ত ফযাদ্দ 

দত রজরা প্রান িডতগ্রস্থ ডযফাদযয ভদে ডফতযদণয জন্য ডফডবন্ন উদজরায অনুকূদর ৩৪৫ রভ: টন ডজআয িার,৬,৬৫,০০০/- টাকা ডফতযণ 

কযা য়। াডযয়াকাডন্দ উদজরায ফন্যাতযদদয ভাদঝ ডফতদণয জন্য ৬৫ াজায টাকা  ১৯০০ প্যাদকট শুকনা খাফায ক্রয় কদয ডফতযণ কযা য়।  

 

৮) ডযাজগঞ্জঃ রজরা প্রান সূদত্র জানা মায় রম, ফতযভাদন মমুনা নদীয াডন ডফদীভায অদনক ডনি ডদদয় প্রফাডত দে। াডন কভঃ কভদে। 

ফন্যা ডযডস্থডত স্বাবাডফক দয় আদে। ম্প্রডত অডতফল যণ ও উজান রথদক রনদভ আা াডনদত রজরায দয, রিৌারী, রফরকুডি, াজাদপুয ও 

কাডজপুয উদজরায ৪০টি ইউডনয়দনয ৪৫৪টি গ্রাভ প্লাডফত য়। অন্যান্য িয়িডতঃ িডতগ্রস্ত ডযফায ১,২৭,৫৭৭টি, িডতগ্রস্ত ররাকাংখ্যাঃ 

৫,৫৩,৯৮১ জন, িডতগ্রস্ত ঘযফাড - ম্পূণ য-৫,৩৩০টি, আাংডক- ৬০,৮২৯টি, িডতগ্রস্ত ডিা প্রডতষ্ঠান ম্পূণ য-৬৯টি, আাংডক- ৪১৩টি, িডতগ্রস্ত 

যাস্তা ম্পূণ য-১১২ ডক.ডভ, আাংডক- ২১৫ডক.ডভ, আশ্রয় রকদন্দ্রয াংখ্যা -৬৮টি এফাং আডশ্রত ররাদকয াংখ্যা- ১১,৮৬১টি। ফন্যায কাযদণ রজরায় 

রভাট ০৩ জদনয মৃত্যয য়। 

 

গৃীত ব্যফস্থাঃ দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় রথদক প্রাপ্ত ফযাদ্দ দত রজরা প্রান কর্তযক নদী বাাংগন ও ফন্যায় িডতগ্রস্থ ডযফাদযয ভদে 

ডজআয াায্য ডাদফ ৭৯০.০০০ রভ: টন ডজআয িার ও ৩৪,৭৭,০০০/- টাকা ডজআয কযা এফাং ২২৪৯ প্যাদকট শুকনা খাফায ডফতযণ কযা য়।  

 

৯) জাভারপুযঃ মমুনা নদীয াডন কদভ ফতযভাদন ডফদীভায অদনক ডনি ডদদয় প্রফাডত দে। াডন ক্রভঃ কভদে, ফন্যা ডযডস্থডত স্বাবাডফক 

দয় আদে। ম্প্রডত উজান রথদক রনদভ আা াা ীঢর ও অব্যাত ফল যদণ নদ-নদীয াডন বৃডি রদয় জাভারপুয রজরায ৭টি উদজরা 

(রদওয়ানগঞ্জ, ইরাভপুয, ভাদাযগঞ্জ, রভরান্দ, ডযলাফা ী, ফকীগঞ্জ ও দয) ৬২ টি ইউডনয়ন ও ৭টি রৌযবা ফন্যায় াডনদত প্লাডফত য়। 

ভন্ত্রণারয় রথদক রপ্রডযত একজন উধ যতন কভ যকতযা রজরা প্রাক, অডতডযি রজরা প্রাক ও রজরা ত্রাণ ও পুনফ যান কভ যকতযা প্রডতডদন ফন্যা 

প্লাডফত এরাকামূ ডযদ যন কদযন এফাং ত্রাণ ডফতযণ কাম যক্রভ তদাযডক কদযন। 
 

িয়িডতঃ ফন্যায় রজরায ৭টি উদজরায ৬২টি ইউডনয়ন ৭টি রৌযবা প্লাডফত দয় ১,৭৮,৩৯৩টি ডযফাদযয ৮,৪৯,৪৫১ জন ররাক,৩০১টি 

ঘযফাড  ম্পূণ য ও ৪,৩২৭টি ঘযফাড  এফাং ১৯,২৫০ রক্টয জডভয পর আাংডক িডতগ্রস্ত য়। এো া ৩১৭ ডক.ডভ. কাঁিা যাস্তা ম্পূণ য, ১৫২২ 
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ডক.ডভ. আাংডক, াকা যাস্তা ম্পূণ য- ১৭ডক.ডভ. আাংডক- ১০০ ডক.ডভ., ৬ ডক.ডভ. ফাঁধ ম্পূণ য ও ৫৮.৯০ ডকঃডভঃ আাংডক, ৪০৭টি ডিা 

প্রডতষ্ঠান আাংডক এফাং ধভীয় প্রডতষ্ঠান ২৪৮টি আাংডক িডতগ্রস্ত য়। ফন্যায কাযদণ রজরায় রভাট ৩০ (ডত্র) জদনয মৃত্যয য়। 

গৃীত ব্যফস্থাঃ  দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় রথদক প্রাপ্ত ফযাদ্দ দত রজরা প্রান কর্তযক িডতগ্রস্থ ডযফাদযয ভদে ১,৩৫০ রভ.টন িার ও 

৫২,৯৫,০০০ টাকা ডজআয কযা, ১১,৬৬৭ প্যাদকট শুকদনা খাফায, ৩,০০০ শুকনা খাফায (ক্রয়) এফাং আটায রুটি গু  ৫০ াজায ড ডফতযণ 

কযা য়।  

১০) টাাংগাইরঃ  রজরায নদ-নদীয াডন ডফদীভায ডনি ডদদয় প্রফাডত দে। ফন্যা ডযডস্থডত স্বাবাডফক দে।  ম্প্রডত অডতবৃডষ্টয পদর নদীয 

াডন বৃডি রদয় ১০টি উদজরায ৮৪টি ইউডনয়ন ও ৬টি রৌযবায ১,৩৭,৫৪৯টি ডযফাদযয ৪,৬১,৩৯৩ জন ররাক িডতগ্রস্ত য়। এো া িডতগ্রস্ত 

পর- ম্পূণ য ১৬,৫৩০ রক্টয, আাংডক ৭,৬৩৫ রক্টয, িডতগ্রস্ত যাস্তা ৭২ ডক.ডভ. াকা, ব্রীজ-৬টি। ফন্যায় াডনদত ডুদফ ০৩ জদনয মৃতয য়। 
 

গৃীত ব্যফস্থাঃ দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় রথদক প্রাপ্ত ফযাদ্দ দত রজরা প্রান কর্তযক ফন্যায় িডতগ্রস্থ ডযফাদযয ভদে ডফতযদণয জন্য 

উদজরামূদয অনুকূদর ৩৮৫.০০০ রভ: টন ডজআয িার ও ২৯,৫০,০০০/- টাকা উ-ফযাদ্দ কযা দয়দে।  

 
 

১১) কুডষ্টয়াঃ ফতযভাদন রজরায ফন্যা ডযডস্থডত স্বাবাডফক। ম্প্রডত অডতবৃডষ্ট ও উজান রথদক রনদভ আা াডনদত রজরায রখাকা উদজরায 

রৌযবায ৪টি ওয়াদড যয ১৭১০টি ডযফায, কুভাযখারী উদজরায ২টি ইউডনয়দনয ৬টি গ্রাদভয ৮৭৫টি ডযফায এফাং রব াভাযা উদজরায ১টি 

ইউডনয়দনয ৩টি গ্রাদভয ৩০০টি ডযফায রভাট ২,৮৮৫ টি যফায িডতগ্রস্ত য়। এো া ১০ডক.ডভ কাঁিা যাস্তা এফাং ৪৬৯ রঃয পডর জডভ 

আাংডক িডতগ্রস্ত য়। ফতযভাদন ডযডস্থডত স্বাবাডফক ।  

 

গৃীত ব্যফস্থাঃ দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় রথদক প্রাপ্ত ফযাদ্দ দত রজরা প্রান কর্তযক ফন্যায় িডতগ্রস্থ ডযফাদযয ভদে২৯.০০০রভ: টন 

ডজআয িার ডফতযণ কযা য়। 
 

১২) যাজফা ীঃ দ্মা নদীয াডন রগায়ারন্দ দয়দন্ট ডফদীভায নীি ডদদয় প্রফাডত দে। াডন কভদত থাকায় ফন্যা ডযডস্থডত স্বাবাডফক দয় 

আদে। ম্প্রডত দ্মা নদীয াডন বৃডি রদয় রজরায ৪টি উদজরায ১৬টি ইউডনয়দনয ২৪,৪৫৬টি ডযফাদযয ১,২২,২৮০ জন ররাক িডতগ্রস্ত য়। 

দয উদজরা ফযাট ইউডনয়দনয ১টি স্কুর বাাংগদনয মুদখ ডযদয় রনয়া দয়দে। াডনদত ডুদফ এফাং ফজ্রাদত রভাট ০৬ জদনয মৃত্যয দয়দে।  
 

ফজ্রাতঃ এো াও গত ১৬/০৮/২০১৬ ইাং তাডযদখ রগায়ারন্দ উদজরায রোট বাগরা ইউডনয়দন বৃডষ্টয ভয় একটি রভডন ঘদয অফস্থান 

কাদর ফজ্রাদত ৩ জদনয মৃত্যয য়। দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় রথদক প্রাপ্ত ফযাদ্দ দত রজরা প্রান কর্তযক মৃত ব্যডিয প্রদতযক 

ডযফাযদক  ২০,০০০/- টাকা কদয ায্য প্রদান কযা দয়দে। 

গৃীত ব্যফস্থাঃ দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় রথদক প্রাপ্ত ফযাদ্দ দত রজরা প্রান কর্তযক ফন্যায় িডতগ্রস্থ ডযফাদযয ভদে ২৮৫.০০০ রভ: 

টন ডজআয িার ও ১৫,৭৫,০০০/-টাকা এফাং ৫ রি টাকায শুকদনা খাফায  ডফতযন কযা দয়দে। 
 

১৩) পডযদপুযঃ ফতযভাদন নদীয াডন ডফদীভায ডনি  ডদদয় প্রফাডত দে। ডযডস্থডত স্বাবাডফক দয় আদে। ম্প্রডত বৃডষ্টাত ও উজান রথদক 

রনদভ আা াাড  ঢদরয কাযদণ দ্মা নদীয াডন বৃডি রদয় রজরায ৬টি উদজরায ১৯টি ইউডনয়দনয ডনম্নাঞ্চর প্লাডফত দয় ১৯,৫৪৬ ডযফাদযয 

৯৭,৭৩০ জন ররাক িডতগ্রস্ত য়। ফন্যায াডনদত ডুদফ ০২ জন ররাদকয মৃত্যয য়।  

গৃীত ব্যফস্থাঃ দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় রথদক প্রাপ্ত ফযাদ্দ দত রজরা প্রান কর্তযক ফন্যায় িডতগ্রস্থ ডযফাদযয ভদে ২৯৫.০০০ রভ: 

টন ডজআয িার ও ৬,৬০,০০০/- টাকা ডজআয কযা এফাং ১৩৩৬ প্যাদকট শুকদনা খাফায ডফতযণ কযা দয়দে। 
 

১৪। ভাদাযীপুযঃ ফতযভাদন নদীয াডন ডফদীভায নীি ডদদয় প্রফাডত দে। উজান রথদক রনদভ আা াডনদত রজরায ৪টি উদজরায ৩৮টি 

ইউডনয়দনয ৯,২৭২টি ডযফাদযয ৪৬,৩৬০ জন ররাক িডতগ্রস্ত য়। এো া িডতগ্রস্ত পডর জডভয ডযভাণ ১১,০৭৩ একয। কারডকডন ও দয 

উদজরায় নদীবাাংগন রদখা ডদদয়দে।  

গৃীত ব্যফস্থাঃ দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় রথদক প্রাপ্ত ফযাদ্দ দত িডতগ্রস্থ ডযফাদযয ভদে ডফতযদণয জন্য ৬০.০০০ রভ: টন ডজআয িার 

ও ৪,০০,০০০/- টাকা ফযাদ্দ কযা দয়দে। 

১৫। যীয়তপুযঃ উজান রথদক রনদভ আা াডনদত রজরায ৩টি উদজরায ১৫টি ইউডনয়দনয ৯,০৯৫ টি ডযফাদযয ৪৫,৪৭৫ জন ররাক এাং ২টি 

ভডডজদ িডতগ্রস্ত দয়দে। এো া নদীবাাংগনও অব্যাত আদে। ফতযভাদন াডন কদভ ডফদীভায ডনি ডদদয় প্রফাডত দে। াডন ক্রভঃ কভদে, 

ফন্যা ডযডস্থডত স্বাবাডফক দয় আদে।   
 

গৃীত ব্যফস্থাঃ দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় রথদক প্রাপ্ত ফযাদ্দ দত িডতগ্রস্থ ডযফাদযয ভদে ডফতযদণয জন্য রজরা প্রান কর্তযক 

১৯০.০০০ রভ: টন ডজআয িার ও ৪,৫০,০০০/- টাকা এফাং ৭১৬ প্যাদকট শুকদনা খাফায ডফতযণ কযা দয়দে। 

 
 

১৬) ভাডনকগঞ্জঃ  ফতযভাদন রজরায নদ-নদীয াডন কদভ ডফদীভায ডনি ডদদয় প্রফাডত দে। াডন ক্রভঃ কভদে, ডযডস্থডত স্বাবাডফক দে। 

ম্প্রডত াডন বৃডিয পদর রজরায ডযযাভপুয, ডফারয়, রদৌরতপুয, ডঘওয, াটুডযয়া, ডাংগাইয ও দয উদজরায ৪৩টি ইউডনয়দনয ৪৮,৭০৬টি 

ডযফাদযয ২,৩৮,৭৮০ জন ররাক িডতগ্রস্ত য়। এো া নদীবাাংগদন ৯৪৮টি ডযফায গৃীন দয় দয। জরভগ্ন রভাট ডিা প্রডতষ্ঠাদনয াংখ্যা-

৩৭৬ টি। াডনদত ডুদফ এফাং াদয কাভদ  রভাট ০৫ জদনয মৃত্যয দয়দে।  
 

গৃীত ব্যফস্থাঃ দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় রথদক প্রাপ্ত ফযাদ্দ দত রজরা প্রান কর্তযক ফন্যায় িডতগ্রস্থ ডযফাদযয ভদে ৩৭৫.০০০ রভ: 

টন ডজআয িার ও ৩২,০০,০০০/- টাকা ডফতযণ কযা য়।  

 

 

১৭) ঢাকাঃ  রজরা প্রান সূদত্র জানা মায়, ফতযভাদন াডন কভদে, ডযডস্থডত স্বাবাডফক দে। ম্প্রডত রজরায রদাায উদজরায় দ্মা নদীয 

বাাংগদন এ ম যন্ত নয়াফাড , নাডযা, সুতাযা া, মুকসুদপুয ও ডফরাপুয ইউডনয়দনয ৮৫৬টি ডযফাদযয ঘদযয ডবটা নদীগদবয ডফরীন দয় মায়।  

এো া দ্মা নদীয াডন বৃডি াওয়ায় রদাায ও নফাফগঞ্জ উদজরায কুসুভাটি, ভামুদপুয, যাইা া, নাডযা, ডফরাপুয, মুকসুদপুয, সুতাযা া 

ও নয়াফাড  ইউডনয়দনয আনুভাডনক রভাট ৫,২২৩টি ডযফায িডতগ্রস্ত দয়দে। ফন্যায কাযদণ াডনদত ডুদফ ০২ জদনয মৃতয য়।  
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গৃীত ব্যফস্থাঃ দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় রথদক প্রাপ্ত ফযাদ্দ দত রজরা প্রান কর্তযক িডতগ্রস্থ ডযফাদযয ভদে ৭০.০০০ রভ: টন 

ডজআয িার ও ৩,৫০,০০০/- টাকা এফাং ৭১২ প্যাদকট শুকনা খাফায ডফতযণ কযা য়। 
 

 

১৮। মুন্সীগঞ্জঃ ফতযভাদন নদীয াডন  ডফদীভায ডনি ডদদয় প্রফাডত দে।  াডন ক্রভঃ কভদে, াডন কভায পদর ফন্যা ডযডস্থডতয উন্নডত 

দয়দে। ম্প্রডত উজান রথদক রনদভ আা াডনদত রজরায ৩টি উদজরায ১২টি ইউডনয়দনয ৫,৭৫৫টি ডযফাদযয ২৮,৭৭৫ জন ররাদকয ৯,৫৬৫টি 

ঘযফাড  িডতগ্রস্ত য়।  
 

গৃীত ব্যফস্থাঃ দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় রথদক প্রাপ্ত ফযাদ্দ দত িডতগ্রস্থ ডযফাদযয ভদে ডফতযদণয জন্য রজরা প্রান কর্তযক 

১৫০.০০০ রভ: টন ডজআয িার ও ৩,০০,০০০/- টাকা ডফতযণ কযা দয়দে। 
 

 

১৯। িাঁদপুযঃ ম্প্রডত রজায়াদযয াডনদত দয ও াইভিয উদজরায িযাঞ্চর প্লাডফত য় এফাং বাটায ভয় াডন রনদভ রগদে। এো া রজরায 

দয ও াইভিয উদজরায় নদীবাাংগদন ১৭০২ টি ডযফাদযয ঘযফাড  ও ৩০টি রদাকান নদীগদবয ডফরীন দয় রগদে।  
 

গৃীত ব্যফস্থাঃ দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় রথদক প্রাপ্ত ফযাদ্দ দত রজরা প্রান কর্তযক িডতগ্রস্থ ডযফাদযয ভদে ডফতযদণয জন্য 

২২.০০০ রভ: টন ডজআয িার ৩০,০০০/- টাকা ডফতযণ কযা দয়দে। 

২০) সুনাভগঞ্জঃ ফতযভাদন রজরায ফন্যা ডযডস্থডত স্বাবাডফক। ম্প্রডত অডতবৃডষ্ট ও াাড  ঢদরয াডনদত সুনাভগঞ্জ রজরায াল্লা, রদায়াযাফাজায, 

ও োতক  ৩টি উদজরায ১১ টি ইউডনয়দনয ডনম্নাঞ্চর প্লাডফত দয় ৩,৫০০ টি ডযফাদযয িয়িডত য়।  

গৃীত ব্যফস্থাঃদুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় রথদক প্রাপ্ত ফযাদ্দ দত রজরা প্রান কর্তযক ডফডবন্ন উদজরায় িডতগ্রস্থ ডযফাদযয ভদে 

১৬৬.০০০ রভ: টন ডজআয িার ও ৩,৪০,০০০/- টাকা ডজআয কযা ডফতযণ কযা য়। ফন্যায াডনদত ডুদফ ০১ জন ররাদকয মৃত্যয য়। 
 

ডফঃদ্রঃ ফন্যায াডনদত ডুদফ গাইফান্ধ্া রজরায় ০৯ জন, কুড গ্রাভ রজরায় ০৭ জন, জাভারপুয রজরায় ৩০ জন, ভাডণকগঞ্জ ০৫ জন, টাাংগাইর ০৩ 

জন,যাংপুয ০১ জন,ডযাজগঞ্জ ০৩,যাজফা ী ০৬ জন,ঢাকা ০২, সুনাভগঞ্জ ০১ জন, এফাং পডযদপুয রজরায় ০২ জন রভাট ৬৯ জদনয 

মৃত্যয দয়দে।  
 

৫।  ফন্যা কফডরত রজরামূদ ডজআযিার,ডজআযকযাফযাদ্দওভজুদএফাং শুকদনা খাফায ফযাদ্দ ও ভজুদডফফযণঃ ডযডষ্ট ‘ক’ রত রদখাদনা দরা।  
 

**. ‘ফন্যা পূফ যাবা ও তকীকযণ রকন্দ্র’ রথদক ফন্যায পূফ যাবা াওয়ায য রথদকই দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয় ভন্ত্রী ও ডিফ 

ভদাদয় ফন্যা কফডরত এরাকায িয়িডত এফাং ত্রাণ ডফতযণ কাম যক্রভ দযজডভদন ডযদ যন ও তদাযকীয জন্য ফন্যা কফডরত ডফডবন্ন রজরা 

পয কদযন।  পযকাদর িডতগ্রস্তদদয িাডদায ডবডিদত ভন্ত্রী ভদাদয় ডজ-আয িার ও কযা অন্যান্য ত্রাণ াভগ্রী তাৎিডণকবাদফ ফযাদ্দ 

প্রদান কদযন এফাং র অনুমায়ী ডিফ ভদাদদয়য ডনদদ যদ ভন্ত্রণারয় দত দ্রুত ডনয়ডভত ফযাদ্দাদদ জাযী কযা য়।  
 

**. দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য অডতডযি ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা অডধদপ্তদযয ভা-ডযিারক এফাং মৄগ্মডিফ ম যাদয়য ১৬ জন 

কভ যকতযা ফন্যা কফডরত ডফডবন্ন রজরায় প্রকৃত িয়িডত ডনরুণ এফাং ত্রাণ ডফতযণ কাম যক্রভ তদাযকীয জন্য ফন্যাক্রান্ত রজরাগুদরাদত অফস্থান 

কদযন এফাং ডনডদ যষ্ট ভয় য য রজরায ডযডস্থডত ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয় ভন্ত্রী এফাং ডিফ ভদাদয়দক অফডত কদযন।  
 

 

 

 

 

 

দুদম যাগ ডযডস্থডত ভডনটডযাংকযায জন্য দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য NDRCC (জাতীয়দুদম যাগা াদানভন্বয়দকন্দ্র) ২৪ ঘন্টা (৭x২৪) রখারা যদয়দে। 

দুদম যাগ াংক্রান্ত রম রকান তথ্য আদান-প্রদাদনয জন্য NDRCC’যডনম্নফডণ যত রটডরদপান/ পযাক্স/ email নম্বদয রমাগাদমাগ কযায জন্য অনুদযাধ কযা 

মাদেঃNDRCC’যরটডরদপান নম্বযঃ ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪০৪৫৪, ৯৫৪৯১১৬; উডিফ (এনডডআযডড) ৯৫৪৬৬৬৩;   

রভাফাইর নম্বযঃ ০১৯৩৭-১৬৩৫৮২ (অডতডযি ডিফ, দুব্যক) এফাং ০১৭১১-৪৪৭২৭৬ (উডিফ, এনডডআযডড) 

পযাক্স নম্বযঃ ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৪৯১৪৮, ৯৫৭৫০০০;  Email:ndrcc@modmr.gov.bd 

 

           স্বািডযত/ 

(রভা: আডভনুর ইরাভ) 

উ-ডিফ (এনডডআযডড) 

রপানঃ ৯৫৪৬৬৬৩ 

দয় অফগডত ও প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্যঃ 

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

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

০৩। ডিফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

০৪। ডিফ, দুদম যাগব্যফস্থানাওত্রাণভন্ত্রণারয়। 

০৫। ডপ্রডন্সার ষ্টাপ অডপায,স্ত্র ফাডনী ডফবাগ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা।  

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

০৭। অডতডযি ডিফ (প্রান/দুঃব্যঃ/ত্রাণ/দুব্যক), দুদম যাগব্যফস্থানাওত্রাণভন্ত্রণারয়। 

০৮। ভা-ডযিারক (অডতডযি ডিফ),দুদম যাগ ব্যফস্থানা অডধদপ্তয, ভাখারী,ঢাকা। 

৯। প্রধানভন্ত্রীয একান্ত ডিফ-১, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা।  

১০। ভন্ত্রীয একান্ত ডিফ, দুদম যাগব্যফস্থানাও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

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

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

১৩। প্রধানতথ্যকভ যকতযা,ডআইডড,ফাাংরাদদডিফারয়,ঢাকা।ইদরদরাডনকওডপ্রন্টডভডডয়াদতপ্রিাদযযজন্য অনুদযাধ কযা দরা। 

১৪। ডডনয়য তথ্য কভ যকতযা, দুদম যাগব্যফস্থানাও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

mailto:ndrcc@modmr.gov.bd

