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  গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায           

দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়  

ন্যানার ডডজাস্টায রযন্স রকা-অডড যদনন রন্টায (NDRCC) 

ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

www.modmr.gov.bd 
 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০১.২০১৯-৮৪                                             তাডযখঃ ০২/০৩/২০১৯ডি:   

                      ভয়ঃ দুপুয ২.০০টা    

 ডফলয়ঃ দুদম যাগ াংক্রান্ত দদডনক প্রডতদফদন  

 

মুদ্র ফন্দযমূদয জন্য তকয াংদকতঃ মুদ্র ফন্দয মূদয জন্য রকান তকয াংদকত রনই।   

২ ন্ত ন্ত

আজ কার ০৯ টা রথদক যফতী ২৪ ঘন্টায আফাওয়ায পূফ যাবাঃ 

যফতী ৭২ ঘন্টায আফাওয়ায অফস্থা (৩ ডদন): 

গতকাদরয  দফ যাচ্চ ও আজদকয ফ যডনম্ন  তাভাত্রা )ডডয়ী ররডয়া:(     

ডফবাদগয নাভ ঢাকা ভয়ভনডাং িট্রয়াভ ডদরট যাজাী যাংপুয খুরনা ফডযার 

দফ যাচ্চ তাভাত্রা ২৭.২ ২৬.০ ৩০.৬ ২৬.২ ২৬.৫ ২৫.৪ ২৭.৪ ২৭.৪ 

ফ যডনম্ন তাভাত্রা ১১.২ ১২.৬ ১২.৮ ০৯.৩ ১০.০ ১০.০ ১০.৩ ১২.০ 

 

রদদয দফ যাচ্চ ও ফ যডনম্ন তাভাত্রা: দফ যাচ্চ তাভাত্রা ডির রটকনাপ ৩০.৬
০ 

এফাং ফ যডনম্ন তাভাত্রা ডির শ্রীভঙ্গর ০৯.৩
০
 রঃ। 

 

অডিকান্ডঃ  

 

ঢাকাঃ ম্প্রডত ঢাকায় ২টি উদেদমাগ্য অডিকাদন্ডয ঘটনায খফয াওয়া ডগদয়দি। ঘটনায ডফফযণ ডনম্নরূঃ 

 

ডভযপুযঃ রজরা প্রাক ঢাকা জানান রম, গত ২৮-২-২০১৯ইাং তাডযখ ভধ্যযাত ১.৩০ টায় ঢাকায ডভযপুয বালান রটক জাাঙ্গীয 

ফডিদত আগুণ রাদগ । াংফাদ রদয় পায়ায াডব যদয ২২ টি ইউডনট দ্রুত ঘটনাস্থদর ডগদয় যাত ৩.০০টায় আগুণ ডনয়ন্ত্রদণ আদন। 

অডিকাদন্ডয াংফাদ রদয়  দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয় প্রডতভন্ত্রী ডাঃ রভাঃ এনামুয যভান ও ডডনয়য ডিফ রভাঃ 

াহ্ কাভার,  ভাডযিারক, দুদম যাগ ব্যফস্থানা অডধদপ্তয অডিকাণ্ডস্থর ডযদ যন কদযদিন।এিাড়াও ডফবাগীয় কডভনায ঢাকা 

ভদাদয় রজরা প্রাদনয কভ যকতযাগণ ঘটনাস্থর ডযদ যন কদযন।  অডিকাদন্ডয পদর তাড়াহুদড়া কদয নাভদতডগদয় ২ জনডশু 

ভাযামায়। এফাং ০২জন আত ন। ডনতযাদরন ১। তনভয়(২.৫),ডতা-চুন্নু ডভয়া, য়াভ-শ্যাভপুয , থানা ডভঠাভইন, রজরা-ডকদায গঞ্জ, 

২।রভা: ইয়াডভন(৩ভা),ডতা-নূদযআরভ, য়াভ-ডদকদাই,থানা-তাড়াইর,দজরা ডকদাযগঞ্জ। আতদদয ভদধ্য একজন ডভজান(২০) ডতা 

াাফউডিন স্থানীয় ভাকয াাতাদর ২।রভা: আডক(১৮) ডতা রভা ফজলু  ঢাকা রভডডদকর কদরজ াাতাদর  

ডিডকৎাধীনআদিন। অডিকাদন্ডয ফডিয আনুভাডনক ১১টি ঘদযযাডয( প্রডতটি াডযদত রিাটদিাট কক্ষ ডফডস্ট ৫০রথদক ৬০টিঘয) ম্পূণ য 

পুদড়মায় । অডিকাদন্ডয পদর আনুভাডনক িয়তাডধক ডযফায ক্ষডতয়স্থ দয়দি। ক্ষডতয়স্থ ডযফাযগুদরাদক ডফআযড কডভউডনটি 

রন্টাদয াভডয়ক বাদফ আশ্রয় রদওয়া দয়দি । ডটি কদ যাদযন ,দজরা প্রানও স্থানীয় জনগদনয ভন্বদয় এ ম যন্ত ৫১০ জন ক্ষডতয়রস্থ 

ডযফাদযয তাডরকা প্রস্তুত কযা দয়দি এফাং অফডষ্ট ক্ষডতয়স্থ ডযফাদযয তাডরকা প্রস্তুদতয কাজ িরভান যদয়দি। অডিকাদন্ডয কাযণ ও 

ক্ষয়ক্ষডত ডযভাণ ডনরুদন দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য একজন অডতডযক্ত ডিফদক আফায়ক কদয একটি তদন্ত কডভটি গঠন  

কযা দয়দি। এিাড়া পায়ায াডব য ও ডডবর এয ক্ষ রথদক একটি তদন্ত কডভটি গঠন কযা দয়দি।ডনত দুইজন ডশুয।ভযদদ দাপন 

–কাপদনয জন্য দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় কর্তযক রদয়া ফযাি রথদক রজরা প্রান কর্তযক প্রদতেদক ২০,০০০/-

(ডফাজায)টাকা কদয রভাট ৪০,০০০ /- (িডে াজায) টাকাডফতযণ কযাদয়দি।আতদদয ডিডকৎা ায়তা ফাফদ ১০,০০০/-

(দাজায)টাকাকদয ২০,০০০ (ডফ াজায)  টাকা ডফতযণ  কযা দয়দি। কডভউডনটি রন্টাদয আশ্রয় রনয়া ডযফাযগুদরায ীত 

ডনফাযদণয জন্য ডযফায প্রডত দুটি কদয কম্বর ডফতযণ কযা দয়দি। ডটি কদ যাদযন , রজরা প্রান , ডফআযড কদরাডন ও ভডজদ 

কডভটিয ায়তায় ক্ষডতয়রস্থ ডযফাযগুদরায জন্য প্রডতডদন ডতডন রফরা যান্না কযা খাফাদযয ব্যফস্থা কযা দয়দি। ক্ষডতয়স্থ ডযফাদযয 

তাডরকা চূড়ান্ত কযায য ০১রা ভাি য ২০১৯ইাং তাডযখ দুদয়যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য ফযাি দত ডযফায প্রডত শুকদনা খাফায 

প্যাদকট (প্রডত প্যাদকদট ০৫ রকডজ িার ,০১ রকডজ ডিড়া , ০১ রকডজ ডার ,০১ রকডজ রফণ ,০১ রকডজ ডিডন ,০১ রকডজ ডফস্কুট,০১ ডরটায 

রায়াডফন দতর ,৫০০য়াভ মুডড় ,০১ ডজন ডদয়ারাই ,০১ ডজন রভাভফাডত )এফাং ২০ রকডজ াদয ডজআযিাউর ডফতযদণয ব্যফস্থা য়ণ 

কযা দয়দি।   
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িকফাজাযঃ গত ২০/০২/২০১৯ডিঃ তাডযখ আনুভাডনক যাত ১০.৩৮ টায় ঢাকা দডক্ষণ ডটি কদ যাদযদনয আওতায় িকফাজায থানাধীন 

িকফাজায চুডড়াট্টা াী জাদভ ভডজদদয াভদন একটি ডফকট দেয য আগুদনয সূত্রাত য় এফাং আ-াদয ৪/৫ টি বফদন 

আগুন িডড়দয় দড়। পায়ায াডব য ও ডডবর ডডদপদন্সয ১৩টি রষ্টদনয ৩৭ টি ইউডনট দ্রুত ঘটনাস্থদর ডগদয় যাত ২.৫৫ টায় আগুন 

ডনয়ন্ত্রদণ আদন। িকফাজায অডিকাদন্ড অডিদগ্ধ দয় ঢাকা রভডডদকর কদরজ াাতাদরয ফাণ য ইউডনদট ডিডকৎাধীন জনাফ আদনায়ায 

(৫৫), ডতা- আরী রাদন, য়াভ-যায়নগয, যাজফাড়ী গত ২৫/০২/২০১৯ডিঃ তাডযখ যাত ১০.৩০টায় ভাযা রগদি এফাং রাাগ (২৫), 

ডতা- আবু তাদয, য়াভ ভামুদপুয, উদজরা- ফুরপুয, রজরা- ভয়ভনডাং আজ ২৬/০২/২০১৯ডিঃ তাডযখ ভধ্যযাত ১.০০টায ভয় 

ভাযা রগদি। ফাণ য ইউডনদট ডিডকৎাধীন জনাফ রযজাউর (১৯),ডতা-ডফোর ব্যাাযী,য়াভ-ঘাটাযিয,উদজরা- কোযানীগঞ্জ,দজরা-ঢাকা। 

১রা ভাি য ২০১৯ ইাং তাডযখ রবায ৫.১৫টায় ভাযা মায়। মৃত রযজাউদরয ভযদদ দাপন –কাপদনয জন্য দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ 

ভন্ত্রণারয় কর্তযক রদয়া ফযাি রথদক রজরা প্রান কর্তযক ২০,০০০/-(ডফাজায)টাকা ডফতযণ কযাদয়দি। ফাণ য ইউডনদট ডিডকৎাধীন 

জনাফ জাডকয রাদন (৩৫),ডতা-মৃত আব্দুয যডদ,য়াভ-৪২,পূফ য ইরাভ ফাগ,িা,উদজরা- রার ফাগ,দজরা-ঢাকা, ২রা ভাি য ২০১৯ 

ইাং তাডযখ কার ৮.৩০টায় ভাযা মায়।ডিডকৎাধীন অফস্থায় মৃত্যেফযণকাযীয াংখ্যা ০৪(িায) জন ।এ িায জন িকফাজায অডিকাদণ্ড 

রভাট মৃদতয াংখ্যা ৭১ জন। মৃত জনাফ জাডকয রাদন-এয ভযদদ দাপন –কাপদনয জন্য দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় কর্তযক 

রদয়া ফযাি রথদক রজরা প্রান কর্তযক ২০,০০০/-(ডফাজায)টাকা ডফতযণ কযাদয়দি। 

 

  

ঘূডন যঝড় :  

ফযগুণা: রজরা প্রাক জানান,গত ২৬-২-২০১৯ তাডযখ ফাভনা উদজরায় এফাং গত ২৮-২-২০১৯তাডযখ  ফযগুণা দয ও াথয ঘাটা 

উদজরায উয ডদদয় টদন যদডা াংঘঠিত য় । এদত এরাকায় ৫০০ এয অডধক ডযফায ক্ষডতয়স্থ দয়দি ভদভ য উদজরা ডনফ যাী অডপায 

গণ এওএ পযদভয ভাধ্যদভ জাডনদয়দিনএফাং ক্ষয়ক্ষডত ডনরুণ পযভ ডড পুযদণয কাজ িরভান আদি। রজরা প্রাক ,অডতডযক্ত রজরা 

াডফ যক ,দজরা ত্রাণ ও পুনফ যান কভ যকতযা ,াংডষ্ট উদজরা ডনফ যাী অডপায এফাং প্রকপ ব ফািফায়ন কভ যকতযাগণ ঘটনাস্থর ডযদ যন 

কদযদিন এফাং ডযডস্থডত াডফ যক ম যদফক্ষদণ যাখা দয়দি। ইদতাভদধ্য দুগ যডত এরাকায় ভানডফক ায়তা প্রদাদনয জন্য ১২০ ফাডন্ডর 

রঢউটিন ,গৃডনভ যাণ ফাফদ ভঞ্জুডয ৩,৬০,০০০/- টাকা,খাফায ক্রয় ফাফদ ১,৩০,০০০/- টাকা এফাং ১৩ রভডট্রকটন িাউর প্রদান কযা দয়দি।     

প্রাকৃডতক দুদম যাদগ (টদন যদডা) ক্ষডতয়িদদয ভানডফক ায়তা প্রদাদনয জন্য  ১০,০০,০০০/-টাকা এফাং ২০০০ প্যাদকট শুকদনা ও অন্যান্য 

খাফায ফযাি প্রদাদনয জন্য রজরা প্রাক  অনুদযাধ জাডনদয়দিন।  

 

গাজীপুয: রজরা ত্রাণ ও পুনফ যান কভ যকতযা গাজীপুয জানান, গাজীপুয রজরায কাাডয়া ও শ্রীপুয উদজরায উয ডদদয় গত ২৮-২-

২০১৯ ডফকার ৩.০০টায় কারবফাখী ঝড় ফদয় মায়। ঝদড় শ্রীপুয উদজরায ৩ টি ইউডনয়দন ১৫০ টি ঘযফাডড় আাংডক ক্ষডতয়স্থ য় 

এফাং একই ভদয় কাাডয়া উদজরায় ঝদড় ২০টি ঘড়ফাডড়, ১টি প্রাইভাযী স্কুর, ১টি ভডজদ ও ১ টি ভাদ্রাা আাংডক ক্ষডতয়স্থ দয়দি 

।           

 

নড়াইর: রজরা ত্রাণ ও পুনফ যান কভ যকতযা নড়াইর জানান গত ২৭-২-২০১৯ তাডযদখ নড়াইর রজরায  কাডরয়া এফাং ররাাগড় উদজরায 

উয ডদদয় ঝড়ও ডরাবৃডষ্ট  ফদয় মায়।ঝদড় কাডরয়া উদজরায় ২টি ইউডনয়ন (জয়নগয ও করাফাডড়য়া) ২জন ররাক ও ২টি ফাডড় 

আমডক ক্ষডতয়স্থ য় ।কাডরমা উদজরায় াডখয অবয়াশ্রভ অরুডনভা ইদকাাদকযয গাদি আশ্রয় রনয়া প্রচুয ডযভাদন াদা ফক ও 

অডতডথ াডখ ডরা বৃডষ্টদত ভাযা রগদি ।ঝদড় ররাাগড়া উদজরায ১২ টি ইউডনয়দন ১৮০০ একয জডভয াকফডজ ডফনষ্ট দমদি। 

 

ফজ্রাতঃ 

 গতকার ২৭/০২/২০১৯ডিঃ তাডযখ কুডভো   রজরায় ফজ্রাদত ১জদনয মৃত্যে দয়দি। মৃত ব্যডক্তদদয নাভ ও ঠিকানা ডনম্নরুঃ 

 

ক্রঃ নাং রজরায নাভ নাভ ও ঠিকানা 

১। কুডভো জনাফ আ:ভান্নান(৫৭), ডতা:মৃত:আদভ আরী  ,য়াভ রদৌরতপুয ,ইউডনয়ন:দুরাা্রপুয উদজরা : 

রাভনা রজরা : কুডভো।  

 

 দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় কর্তযক রদয়া ফযাি রথদক রজরা প্রান কর্তযক ফজ্রাদত মৃত ব্যডক্তয ডযফাযদক আডথ যক 

ায়তা প্রদাদনয ব্যফস্থা কযা দে। 

 

 

                                                                                                                  স্বাক্ষডযত/০২.০৩.২০১৯ 

(কাজী তাভীন আযা আজডভযী ) 

উডিফ (এনডডআযডড) 

রপান: ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪০৪৫৪, ৯৫৪৯১১৬ 

দয় অফগডত/ প্রদয়াজনীয় কাম যাদথ যঃ (রজেষ্ঠতা /দ ভম যাদায ক্রভানুাদয নয়)  

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

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

০৪। ডডনয়য ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা।     

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

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

০৭। ভা-ডযিারক (প্রান), প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

         ০৮। অডতডযক্ত ডিফ (প্রান/ ডযকপ বনা ও উন্নয়ন/দুদম যাগ ব্যফস্থানা প্রান/দুব্যঃ/ত্রাণ/ত্রাণ প্রান/ দুব্যক-১/দুব্যক-২/ দুব্যক-৩/ 

ভন্বয় ও াংদ/ডডড), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়।     

০৯। ভা-ডযিারক (অডতডযক্ত ডিফ), দুদম যাগ ব্যফস্থানা অডধদপ্তয, ৯২-৯৩, ফা/এ, ভাখারী, ঢাকা। 

১০। প্রধান তথ্য কভ যকতযা, ডআইডড, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। ইদরদরাডনক ও ডপ্রন্ট ডভডডয়াদত প্রিাদযয জন্য অনুদযাধ কযা দরা। 

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

            ১২।    মৄগ্ম ডিফ (যনাথী রর প্রধান /প্রাঃ/দফা/দুব্যক-১/প্রডক্ষণ/ আইন রর/ত্রাক-১/ত্রাক-২), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ 

   ভন্ত্রণারয়। 

১৩। ডযিারক (প্রান), প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

১৪। ডযিারক-৪, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। (Fax-9145038) 

১৫। ডযিারক (ত্রাণ), দুদম যাগ ব্যফস্থানা অডধদপ্তয, ৯২-৯৩, ফা/এ, ভাখারী, ঢাকা। 

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

১৭। রজরা প্রাক, ..........................................(কর)  

১৮। উডিফ (দুব্যক-১)/দুব্যক-২/প্রাঃ-১/ফাদজট/অডডট/ত্রাণ প্রাঃ/ত্রাণ-১/ত্রাণ-২/অডডট/াংদ ও ভন্বয়/ডডড), উ-প্রধান, 

দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

 ১৯। ডডনয়য ডিদফয একান্ত ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

২০। উদজরা ডনফ যাী অডপায-------------------------(কর) 

২১। প্রধানভন্ত্রীয প্রদটাকর অডপায, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

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

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

২৪।  ভন্ত্রীয কাযী একান্ত ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ওত্রান ভন্ত্রণারয়। 

দুদম যাগ ডযডস্থডত ভডনটডযাং কযায জন্য দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য NDRCC (জাতীয় দুদম যাগ াড়াদান ভন্বয় রকন্দ্র) ২৪ 

ঘন্টা (২৪x৭) রখারা থাদক। দুদম যাগ াংক্রান্ত রম রকান তথ্য আদান-প্রদাদনয জন্য NDRCC’য ডনম্নফডণ যত রভাফাইর/ রটডরদপান/ 

পোক্স/ email নম্বদয রমাগাদমাগ কযায জন্য অনুদযাধ কযা মাদেঃ  রভাফাইর/ রটডরদপান নম্বযঃ, মৄি-ডিফ(এনডডআযডড), 

০১৫৩৬-২৩৯২৬০, উ-ডিফ(এনডডআযডড, ০১৮৪১৩১৮৭৪৫, ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪৯১১৬, ৯৫৪০৪৫৪; পোক্স নম্বযঃ ৯৫৪০৫৬৭, 

৯৫৭৫০০০। EMAIL: ndrcc@modmr.gov.bd/ ndrcc.dmrd@gmail.com 

mailto:ndrcc@modmr.gov.bd/
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