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o গতকার ২০/০২/২০১৯খ্রিঃ তাখ্যখ আনুভাখ্নক যাত ১০.৩৮ টায় ঢাকা দখ্িণ খ্টি কর পারযরনয আওতায় 

চকফাজায  থানাধীন চকফাজায চুখ্িাট্টা াী জারভ ভখ্জরদয াভরন একটি খ্ফকট রেয য আগুরনয সূত্রাত 

য় এফং আ-ারয ৪/৫ টি বফরন আগুন ছখ্িরয় রি। পায়ায াখ্ব প ও খ্খ্বর ডরপরেয ১৩টি ষ্টেরনয ৩৭ টি 

ইউখ্নট দ্রুত ঘটনাস্থরর খ্গরয় যাত ২.৫৫ টায় আগুণ খ্নয়ন্ত্ররণ আরন। 

o জনাফ ওফায়দুর কারদয এভখ্, ভাননীয় ভন্ত্রী, িক খ্যফন ও ষ্টতু ভন্ত্রণারয়; জনাফ আাদুজ্জাভান খাঁন এভখ্, 

ভাননীয় ভন্ত্রী, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়, জনাফ ষ্টভািঃ তাজুর ইরাভ এভখ্, ভাননীয় ভন্ত্রী, স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও 

ভফায় ভন্ত্রণারয়; জনাফ টিপু মুনখ্ এভখ্, ভাননীয় ভন্ত্রী, ফাখ্ণজয ভন্ত্রণারয়; জনাফ াঈদ ষ্টখাকন, ভাননীয় ষ্টভয়য, 

ঢাকা দখ্িণ খ্টি কর পারযন; ডািঃ ষ্টভািঃ এনামুয যভান এভখ্, ভাননীয় প্রখ্তভন্ত্রী, দুরম পাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ 

ভন্ত্রণারয় এফং দুরম পাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণাররয়য খ্খ্নয়য খ্চফ অন্যান্য ভন্ত্রণাররয়য খ্খ্নয়য খ্চফ, খ্চফ 

ও উর্দ্পতন কভ পকতপাগণ চকফাজায অখ্িকারেয স্থান রযজখ্ভরন খ্যদ পন করযরছন।  

o শ্রভ ও কভ পংস্থান ভন্ত্রণারয় কর্তপক খ্নত শ্রখ্ভকরদয প্রখ্তটি খ্যফাযরক ১ রি টাকা করয এফং আত শ্রখ্ভকরদয 

প্রখ্তটি খ্যফাযরক ৫০ াজায টাকা করয িখ্ত পূযণ ষ্টদয়া রফ। 

o ঢাকা ষ্টজরা প্রারকয খ্নকট রত প্রাপ্ত তথ্য ভরত চকফাজায অখ্িকারে অখ্িদগ্ধ রয় খ্নত ৬৭ জরনয ভযরদ 

উর্দ্ায কযা রয়রছ।  

o ঢাকা ষ্টজরা প্রারকয খ্নকট রত প্রাপ্ত তথ্য ভরত অখ্িকারেয পরর অখ্িদগ্ধ আত ১৮ জনরক তাৎিখ্ণক বারফ 

উর্দ্ায  করয ঢাকা ভখ্ডরকর কররজ াাতাররয ফান প ইউখ্নরট ষ্টপ্রযণ কযা য়। অখ্িদগ্ধ ১৮ জরনয ভরে ৯ জনরক 

প্রাথখ্ভক খ্চখ্কৎায য ষ্টছরি ষ্টদয়া য় এফং গুরুতয ৯ জনরক ফান প ইউখ্নরট বখ্তপ কযা য়। যীরয খ্ফখ্বন্ন স্থারন 

আঘাতপ্রাপ্ত ৩৯ জনরক একই াাতাররয জরুখ্য খ্ফবারগ ষ্টপ্রযণ কযা য়। এই ৩৯ জরনয ভরে ৩৭ জনরক 

প্রাথখ্ভক খ্চখ্কৎায য ষ্টছরি ষ্টদয়া য় এফং ২ জনরক অরথ পারখ্ডক ওয়ারড প বখ্তপ কযা য়। 

o পায়ায াখ্ব প ও খ্খ্বর খ্ডরপে এয খ্নয়ন্ত্রণ কি ষ্টথরক জানারনা রয়রছ ষ্টম, আজ দুপুয ১২:২২ টায় চকফাজারয 

আগুন খ্নফ পারণয কাম পক্রভ আনুষ্ঠাখ্নকবারফ ভাপ্ত রয়রছ। তরফ উর্দ্ায ও ভখ্নটখ্যং এয জন্য পায়ায াখ্ব প ও 

খ্খ্বর খ্ডরপরেয খ্তনটি টিভ অখ্িকান্ডস্থরর এফং একটি টিভ ঢাকা ষ্টভখ্ডরকর করররজ তারদয কাম পক্রভ অব্যাত 

ষ্টযরখরছ। 

o পায়ায াখ্ব প ও খ্খ্বর খ্ডরপে রত প্রাপ্ত তথ্য অনুারয অখ্িকারন্ডয ম্ভাব্য কাযণ গ্যা খ্খ্রন্ডায খ্ফরফাযণ। এ 

খ্ফলরয় তদরেয রয খ্ফস্তাখ্যত খ্যরাট প ষ্টদয়া রফ ফরর জাখ্নরয়রছ। 

দুরম পাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় কর্তপক গৃীত ব্যফস্থািঃ 

 দুরম পাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণাররয়য ভাননীয় প্রখ্তভন্ত্রী ডািঃ ষ্টভািঃ এনামুয যভান এভখ্ এয বাখ্তরে দুপুয 

২.৩০ঘটিকায় ভন্ত্রণাররয়য বা করি একটি জরুখ্য বা অনুখ্ষ্ঠত রয়রছ। বায় দুরম পাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় 

ম্পখ্কপত ংদীয় স্থায়ী কখ্ভটিয ভাননীয় বাখ্ত জনাফ এ. খ্ফ. তাজুর ইরাভ এভখ্, ভন্ত্রণাররয়য খ্খ্নয়য 

খ্চফ জনাফ ষ্টভািঃ াহ্  কাভার  ভন্ত্রণারয় এফং দুরম পাগ ব্যফস্থানা অখ্ধদপ্তরযয কর কভ পকতপা উখ্স্থত খ্ছররন। 

চকফাজারয ংঘটিত অখ্িকান্ড খ্নফ পাণ ও এয যফতী উর্দ্ায কাম পক্রভ সুষ্ঠুবারফ খ্যচারনা কযায জন্য এফং 
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বখ্ফষ্যরত এ ধযরণয দুরম পাগ খ্যারযয খ্যকল্পনা গ্ররণয খ্নখ্ভত্ত  বায় খ্নম্নফখ্ণ পত ৬টি কখ্ভটি গঠন কযা রয়রছিঃ 

(১) মৃত ষ্টদ ব্যফস্থানা কখ্ভটি; 

(২) ফান প ইউখ্নরট খ্চখ্কৎাধীন আত ব্যখ্িরদয খ্চখ্কৎা ষ্টফা ভন্বয় কখ্ভটি; 

(৩) অখ্িকারন্ড িখ্তগ্রস্ত খ্যফারযয দস্যরদয ভরনািঃাভাখ্জক ষ্টফা প্রদান কখ্ভটি; 

(৪) অখ্ি খ্নফ পারণ ভূখ্ভকা গ্রণকাযী প্রখ্তষ্ঠানমূরয ারথ ভন্বয় াধন কখ্ভটি; 

(৫) অখ্িকারে খ্যরাট প প্রণয়ন কখ্ভটি; 

(৬) অখ্িকারন্ডয কাযণ অনুন্ধান ও বখ্ফষ্যরতয কযণীয় খ্নধ পাযণ কখ্ভটি। 

o মৃতরদ ব্যফস্থানা কখ্ভটিিঃ  

o মৃতরদ ব্যফস্থানা কখ্ভটি জানায় ষ্টম,ঢাকা ষ্টভখ্ডরকর কররজ াাতার কর্তপি ৬৭টি ব্যারগ রা প্রাপ্ত রয়রছ। 

এয ভরে ৪৫ টি নাি কযা রয়রছ। নািকৃত রারয ভরে ৪৫ ষ্টভা:টি রা স্বজনরদয কারছ স্তােয কযা রয়রছ। 

নািকযণ ও স্তােয প্রখ্ক্রয়া অব্যাত আরছ। ষ্টজরা প্রাক, ঢাকা নািকৃত রাগুররা স্বজনরদয খ্যখ্চখ্ত 

খ্নশ্চত রয় স্তােয কযরছন। স্তােরযয ভয় প্রখ্তটি রারয ৎকারযয জন্য দুরম পাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় 

কর্তপকরদয় ফযাদ্দ ষ্টথরক ২০ াজায টাকা এফং দুয-দুযারেয রা খ্যফরণয জন্য যকাখ্য খযরচ এযামু্বরররেয 

ব্যফস্থা করয ষ্টদয়া রে। দুরম পাগ ব্যফস্থানা ও  ত্রাণ ভন্ত্রণারয় কর্তপক গঠিত মৃতরদ ব্যফস্থানা কখ্ভটিয দস্যরদয 

উখ্স্থখ্তরত স্তােয কাম পক্রভ খ্যচাখ্রত রে। 

o খ্ফস্তাখ্যত জানায জন্য খ্নরম্নফখ্ন পত কভ পকতপারদয ারথ ষ্টমাগারমাগ কযায জন্য অনুরযাধ কযা ইর:- 

o ১।ষ্টভা: পরয়জুয যভান অখ্তখ্যি খ্চফ, ষ্টভাফাইর ০১৭২৭২১২১৬৯. 

o ২। ড. ষ্টভা: আখ্তকুয যভান অখ্তখ্যি খ্চফ,রভাফাইর  ০১৭১৫২৩৪৬০৬. 

o ৩। এভ, খাখ্রদ ভামুদ, মৄি খ্চফ, ষ্টভাফাইর ০১৭১২৬৬৩৪৭৬. 

o ৪। ষ্টভা: ইউসুপ আরী,      মৄি খ্চফ, ষ্টভাফাইর   ০১৫৫৬৩০৯৬০৬ 

o ফান প ইউখ্নরট খ্চখ্কৎাধীন আত ব্যখ্িরদয খ্চখ্কৎারফা ভন্বয় কখ্ভটিিঃ 

o  দুরম পাগ ব্যফস্থানা ও  ত্রাণ ভন্ত্রণারয় কর্তপক গঠিত ফান প ইউখ্নরট খ্চখ্কৎাধীন আত ব্যখ্িরদয খ্চখ্কৎারফা 

ভন্বয় কখ্ভটিয দস্যবৃন্দ খ্ফকারর রযজখ্ভরন ফান প ইউখ্নরটয রুগীরদয খ্যদ পন করযরছন।ফান প ইউখ্নরট ৯ জন 

অখ্িদগ্ধ রুগী বখ্তপ কযা য়। উি ৯ জরনয ভরে ৬ জন ষ্টজনারযর ষ্টফরড এফং ৩ জন আইখ্ইউ ষ্টত খ্চখ্কৎাধীন 

আরছ।  ৩ জরনয ভরে ১ জরনয অফস্থা ষ্টফ খাযা। তায যীরযয ৫০ বাগ পুরি ষ্টগরছ। ফান প ইউখ্নরটয প্রধান 

ংখ্িে কররক গুযতৃয আত রুগী কর রুগীয সুষ্ঠুবারফ খ্চখ্কৎা প্রদারনয খ্নরদ পনা প্রদান কযা রয়রছ। 

o অখ্িকারন্ডয কাযণ অনুন্ধান ও বখ্ফষ্যরত কযণীয় খ্নধ পাযণ কখ্ভটিিঃ 

o উি কখ্ভটিয দস্যবৃন্দ অদ্য খ্ফকারর রযজখ্ভরন ঘটনাস্থরর একবায় খ্ভখ্রত রয় প্রাইভাযী ডাটা ংগ্র করয। 

আগাভীকার ষ্টরকন্ডাযী ডাটা ংগ্র কযা রফ এফং খিা খ্যরাট প ততখ্য কযা রফ ভরভ প কখ্ভটি কর্তপক জানারনা য়। 

 চকফাজায অখ্িকারন্ডয খ্ফলরয় াখ্ফ পক কাম পক্রভ তদাযখ্কয জন্য দুরম পাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ  ভন্ত্রণারয় এফং দুরম পাগ 

ব্যফস্থানা অখ্ধদপ্তয আগাভী ২২/০২/২০১৯খ্রিঃ এফং ২৩/০২/২০১৯ খ্রিঃ তাখ্যখ ষ্টখারা থাকরফ। 

 দুরম পাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ  ভন্ত্রণাররয়য ভাননীয় প্রখ্তভন্ত্রী, দুরম পাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় ম্পখ্কপত ংদীয় 

স্থায়ী কখ্ভটিয ভাননীয় বাখ্ত এফং খ্খ্নয়য খ্চফ ভন্ত্রণাররয়য কর স্তরযয কভ পকতপাবৃন্দ চকফাজায অখ্িকান্ড 

স্থর এফং ঢাকা ষ্টভখ্ডরকর কররজ াাতাররয ফান প ইউখ্নট রযজখ্ভরন খ্যদ পন করযরছন।  

 দুরম পাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় অখ্িকারে আত রয় ঢাকা ষ্টভখ্ডরকর কররজ াাতাররয ফান প ইউখ্নরট 

খ্চখ্কৎাযতরদয জন্য ৩০ রি টাকা প্রদান করযরছ। খ্নতরদয দাপরনয জন্য জনপ্রখ্ত ২০ াজায টাকা প্রদারনয 

খ্র্দ্াে গ্রণ করযরছ। 

 দুরম পাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ  ভন্ত্রণাররয়য ভাননীয় প্রখ্তভন্ত্রী ডািঃ এনামুয যভান এভখ্ এফং খ্খ্নয়য খ্চফ জনাফ 
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ষ্টভািঃ াহ্  কাভার াখ্ফ পক খ্ফলয় াফ পিখ্ণক তদাযখ্ক কযরছন।  

 দুরম পাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণাররয়য জাতীয় দুরম পাগ ািাদান ভন্বয় ষ্টকন্দ্র (এনখ্ডআযখ্খ্) ষ্টথরক চকফাজায 

অখ্িকারেয খ্ফলয়টি ভখ্নটয কযা রে এফং প্রখ্ত ২/৩ ঘন্টায় অখ্িকারন্ডয খ্যরাট প প্রধানভন্ত্রীয কাম পারয় 

াযারদরয ংখ্িে কর কাম পারয়মূর ষ্টপ্রযণ কযা রে।  

 এ ভন্ত্রণারয় কর্তপক অখ্িকারন্ডয খ্ফলয়টি াফ পিখ্ণকবারফ ভখ্নটয কযায জন্য চকফাজায অখ্িকান্ডস্থরর ইখ্তভরে 

একটি অস্থায়ী খ্নয়ন্ত্রণ কি স্থান কযা রয়রছ। খ্নয়ন্ত্রণ কি রত আত ব্যখ্িরদয খ্চখ্কৎা ংক্রাে খ্ফলরয় এফং 

খ্নত ব্যখ্িরদয আত্মীয় খ্যজনরদয তথ্য প্রদান খ্ফখ্বন্ন যকভ রমাখ্গতা কযা রে। অস্থায়ী খ্নয়ন্ত্রণ করি 

ভন্ত্রণাররয়য কভ পকতপারদয ভন্বরয় গঠিত একটি টীভ অফস্থান কযরছ।   

 ভন্ত্রণাররয়য কভ পকতপারদয ভন্বরয় গঠিত অয একটি টিভ ঢাকা ষ্টভখ্ডরকর করররজয ফান প ইউখ্নরট অফস্থান কযরছ। 

এই টিভ ফান প ইউখ্নরট আগত আত ব্যখ্িরদয খ্চখ্কৎা সুখ্ফধা প্রাখ্প্তয খ্ফলরয় রমাখ্গতা প্রদান কযরছ। 

 ষ্টজরা প্রাক, ঢাকা ষ্টক আতরদয ভানখ্ফক ায়তা প্রদান এফং খ্নতরদয দাপন কারজ ায়তা প্রদান কযায 

জন্য খ্নরদ প প্রদান কযা রয়রছ। 

 ঢাকা ষ্টজরা প্রান, পায়ায াখ্ব প ও খ্খ্বর খ্ডরপে, ঢাকা দখ্িণ খ্টি কর পারযন, াাতার কর্তপি এফং 

দুরম পাগ ব্যফস্থনা অখ্ধদপ্তয এয ারথ উর্দ্ায ও খ্চখ্কৎা ষ্টফা প্রদারনয খ্ফলরয় ভন্বয় কযা রে। 

 

 

 

০১। ভখ্ন্ত্রখ্যলদ খ্চফ, ভখ্ন্ত্রখ্যলদ খ্ফবাগ, ফাংরারদ খ্চফারয়, ঢাকা। 

০২। মুখ্য খ্চফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম পারয়, ষ্টতজগাঁও, ঢাকা।         

০৩। মুখ্য ভন্বয়ক (এখ্ডখ্জ খ্ফলয়ক), প্রধানভন্ত্রীয কাম পারয়, ষ্টতজগাঁও, ঢাকা।         

০৪। খ্খ্নয়য খ্চফ, দুরম পাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, ফাংরারদ খ্চফারয়, ঢাকা।  

০৫। খ্প্রখ্োর োপ অখ্পায, স্ত্র ফাখ্নী খ্ফবাগ, প্রধানভন্ত্রীয কাম পারয়, ষ্টতজগাঁও, ঢাকা। 

০৬। খ্চফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম পারয়, ষ্টতজগাঁও, ঢাকা। 

০৭। ভা -খ্যচারক-১ , প্রধানভন্ত্রীয কাম পারয়, ষ্টতজগাঁও, ঢাকা। 

০৮। ভা -খ্যচারক )প্রান( , প্রধানভন্ত্রীয কাম পারয়, ষ্টতজগাঁও, ঢাকা। 

০৯। অখ্তখ্যি খ্চফ )প্রান /খ্যকল্পনা ও উন্নয়ন/ত্রাণ/ত্রাণ প্রান / দুব্যক -১/ দুব্যক -২ / দুব্যক -৩ / ভন্বয় ও ংদ /খ্খ্খ্( , 

দুরম পাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়।     

১০। ভা -খ্যচারক )অখ্তখ্যি খ্চফ( , দুরম পাগ ব্যফস্থানা অখ্ধদপ্তয, ৯২ -৯৩ , ফা/এ, ভাখারী, ঢাকা। 

১১। প্রধান তথ্য কভ পকতপা, খ্আইখ্ড, ফাংরারদ খ্চফারয়, ঢাকা। ইররররাখ্নক ও খ্প্রন্ট খ্ভখ্ডয়ারত প্রচারযয জন্য অনুরযাধ কযা 

ররা। 

১২। প্রধানভন্ত্রীয একাে খ্চফ -১ , প্রধানভন্ত্রীয কাম পারয়, ষ্টতজগাঁও, ঢাকা। 

১৩। মৄগ্ম খ্চফ )যনাথী ষ্টর প্রধান /প্রািঃ/ষ্টফা/দুব্যক-১/প্রখ্িণ /আইন ষ্টর/ত্রাক-১/ত্রাক-২( , দুরম পাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ   

ভন্ত্রণারয়। 
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১৪। খ্যচারক )প্রান( , প্রধানভন্ত্রীয কাম পারয়, ষ্টতজগাঁও, ঢাকা। 

১৫। খ্যচারক -৪ ,প্রধানভন্ত্রীয কাম পারয় , ষ্টতজগাঁও, ঢাকা।  ) Fax-9145038) 

১৬। খ্যচারক )ত্রাণ( , দুরম পাগ ব্যফস্থানা অখ্ধদপ্তয, ৯২ -৯৩ , ফা/এ, ভাখারী, ঢাকা। 

১৭। খ্যচারক (ফাতপা), ফাংরারদ ষ্টটখ্রখ্বন, যাভপুযা, ঢাকা। 

১৮। প্রখ্তভন্ত্রীয একাে খ্চফ, দুরম পাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

১৯। ষ্টজরা প্রাক ,................ ..........................)কর(  

২০। উখ্চফ )দুব্যক-১ /(দুব্যক-২/প্রািঃ-১/ফারজট/অখ্ডট/ত্রাণ প্রািঃ/ত্রাণ-১/ত্রাণ-২/অখ্ডট/ংদ ও ভন্বয়/খ্খ্খ্( , উ -প্রধান , 

দুরম পাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

২১। খ্খ্নয়য খ্চরফয একাে খ্চফ  ,দুরম পাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়।  

২২। উরজরা খ্নফ পাী অখ্পায -------------------------)কর(  

২৩। প্রধানভন্ত্রীয প্ররটাকর অখ্পায , প্রধানভন্ত্রীয কাম পারয় , ষ্টতজগাঁও , ঢাকা। 

২৪। খ্রেভ এনাখ্রে, দুরম পাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। প্রখ্তরফদনটি ওরয়ফ াইরট প্রদ পরনয জন্য অনুরযাধ কযা ররা। 

২৫। খ্খ্নয়য তথ্য কভ পকতপা, দুরম পাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়।    

২৬।   প্রখ্তভন্ত্রীয কাযী একাে খ্চফ  ,দুরম পাগ ব্যফস্থানা ওত্রান ভন্ত্রণারয়।  

 

দুরম পাগ খ্যখ্স্থখ্ত ভখ্নটখ্যং কযায জন্য দুরম পাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণাররয়য NDRCC (জাতীয় দুরম পাগ ািাদান ভন্বয় ষ্টকন্দ্র) ২৪ ঘন্টা )২৪ x৭) ষ্টখারা থারক। 

দুরম পাগ ংক্রাে ষ্টম ষ্টকান তথ্য আদান -প্রদারনয জন্য NDRCC’য খ্নম্নফখ্ণ পত ষ্টভাফাইর/ ষ্টটখ্ররপান  /পযাফ্ / email নম্বরয ষ্টমাগারমাগ কযায জন্য অনুরযাধ কযা 

মারেিঃ  ষ্টভাফাইর/ ষ্টটখ্ররপান নম্বযিঃ, মৄি -খ্চফ)এনখ্ডআযখ্খ্( , ০১৫৩৬ -২৩৯২৬০ , উ -খ্চফ)এনখ্ডআযখ্খ্ , ০১৮৪১৩১৮৭৪৫, ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪৯১১৬, 

৯৫৪০৪৫৪; পযাফ্ নম্বযিঃ ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৭৫০০০। Email: ndrcc@modmr.gov.bd/ ndrcc.dmrd@gmail.com 

mailto:ndrcc@modmr.gov.bd/
mailto:ndrcc@modmr.gov.bd/
mailto:drcc.dmrd@gmail.com

