
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় 

ন্যানার ডিজাষ্টায রযন্স রকা-অযডিদনন রন্টায (NDRCC) 

ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৬-১৬২                                         তাডযখঃ ১২/০৬/২০১৬ 

ভয়ঃ ডফকার ৪.৩০ টা   

ডফলয়ঃ ফজ্রাত ডনত ব্যডিয প্রডতদফদন।  

 

 

 কারবফাখী:                                                                                                      

০১।  টুয়াখারী:  গতকার ১১.০৬.২০১৬ তাডযখ  আনুভাডনক কার ১০.০০টায ভয় টুয়খারীয রজরায দয উদজরা এফাং 

গরাডিা উদজরায উয ডদদয় এক কারবফাখী ঝড় ফদয় মায়। ঝদড়য ভয়  গাছ িাা দড় দয উদজরায়  তানডজরা    

( ২০) এফাং গরাডিা উদজরায়  রডরনা রফগভ (৩৫)  রভাট দুইজন ভাযা মায় । মৃত ব্যডিদদয দাপদনয জন্য দুদম যাগ 

ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য ফযাদ্দ রথদক রজরা প্রান কর্তযক ডজ-আয াায্য ডদদফ মৃত ০২ জদনয ডযফায প্রডত 

২০,০০০/- কদয রভাট  ৪০,০০০/-টাকা  ফযাদ্দ প্রদান কযা দয়দছ। ঘযফাড়ী এফাং অন্য রকান ক্ষয়ক্ষডতয  াংফাদ াওয়া 

মায়ডন। 

০২।  ডদযাজপুযঃ গতকার ১১.০৬.২০১৬ তাডযখ  আনুভাডনক কার ১০.০০টায ভয়  রজরায নাডজযপুয ও রনছাযাফাদ  

উদজরায উয ডদদয় এক কারবফাখী ঝড় ফদয় মায়। ঝদড়য ভয়  াডপয়া রফগভ(২৫ ), গ্রাভ উত্তয করা 

রদায়াডনয়া,উদজরা নাডজযপুয (গাছিাা দড়), রদদরায়ায ঘযাডভ,গ্রাভ স্বরুকাঠি,উদজরা রনছাযাফাদ (ঘযিাা দড়) 

এফাং াডিয রাদন,গ্রাভ াটিকযারফাডড়,উদজরা রনছাযাফাদ  (ঘযিাা দড়) রভাট ডতন জন ভাযা মায় । মৃত ব্যডিদদয 

দাপদনয জন্য দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য ফযাদ্দ রথদক রজরা প্রান কর্তযক ডজ-আয াায্য ডদদফ মৃত ০২ 

জদনয ডযফায প্রডত ২০,০০০/- কদয রভাট  ৬০,০০০/-টাকা  ফযাদ্দ প্রদান কযা দয়দছ। ঘযফাড়ী এফাং অন্য রকান ক্ষয়ক্ষডতয  

াংফাদ াওয়া মায়ডন। 

 

 

০৩। খুরনাঃ গতকার ১১.০৬.২০১৬ তাডযখ  আনুভাডনক কার ১০.০০টায ভয়  রজরায কয়যা ও ফটিয়া ঘাটা উদজরায 

উয ডদদয় এক কারবফাখী ঝড় ফদয় মায়। ঝদড়য ভয়  কয়যা উদজরায় ফজ্রাদত ৪ জন এফাং ফটিয়াঘাটা উদজরায় 

ফজ্রাদত  ৩ জন ,দনৌকাডুডফদত ১ জন এফাং ঘযিাা দড় ১ জন রভাট ৯ জন ভাযা মায়। ডফস্তাডযত দয জানাদনা দফ। 

িাঁদপুযঃ  অদ্য ১২.০৬.২০১৬ তাডযখ  দুপুয কার ১২.০০ টায ভয়  রজরায দয ও াইভিয উদজরায উয ডদদয় এক 

কারবফাখী ঝড় ফদয় মায়। ঝদড়য ভয়  ডডদ্দকুয যভান(২৬ ), গ্রাভ িযপদত জাংপুয,উদজরা াইভিয (ফজ্রাদত) 

এফাং রভাঃ ইয়াডছন(৩৫) , গ্রাভ আরভগীয রভাল্লাকাডি,উদজরা াইভিয (ফজ্রাদত) রভাট ০২ জন ভাযা মায় । মৃত 

ব্যডিদদয দাপদনয জন্য দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য ফযাদ্দ রথদক রজরা প্রান কর্তযক ডজ-আয াায্য ডদদফ 

মৃত ০২ জদনয ডযফায প্রডত ২০,০০০/- কদয রভাট  ৪০,০০০/-টাকা  ফযাদ্দ প্রদান কযা দয়দছ। ঘযফাড়ী এফাং অন্য রকান 

ক্ষয়ক্ষডতয  াংফাদ াওয়া মায়ডন। 

 

 

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

(৭x২৪) রখারা যদয়দছ। দুদম যাগ াংক্রান্ত রম রকান তথ্য আদান-প্রদাদনয জন্য NDRCC’য ডনম্নফডণ যত রটডরদপান/ পযাক্স/email নম্বদয রমাগাদমাগ 

কযায জন্য অনুদযাধ কযা মাদছঃ  
 

 রটডরদপান নম্বযঃ ৯৫৪০৪৫৪, ৯৫৪৯১১৬, ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪৬৬৬৩;  পযাক্স নম্বযঃ  ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৪৯১৪৮, ৯৫৭৫০০০ 

 EMAIL: ndrcc.dmrd@gmail.com
স্বক্ষডযত/ 

(দভাঃ আডভনুর ইরাভ) 

উডিফ  

(এনডিআযডড) 

রপানঃ ৯৫৪৬৬৬৩  

 

                                                                                                                       

mailto:ndrcc.dmrd@gmail.com


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 যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

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), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

০৮। অডতডযি ডিফ (দুঃব্যঃ), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

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

১০। অডতডযি ডিফ (ত্রাণ)/(দুব্যক), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

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

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

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

১৪। প্রধান তথ্য কভ যকতযা, ডআইডি, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। উডয উি তথ্য ইদরদরাডনক ও ডপ্রন্ট ডভডিয়াদত প্রিাদযয জন্য। 

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

 

 

 

 



 

 


