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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 ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০১.২০১৯-১২০                              তাডযখঃ ২৯/০৩/২০১৯ ডি:   

                       ভয়ঃ দুপুয ২.৩০টা             

ডফলয়ঃ ফনানী অডিকাদেয ডফদল প্রডতদফদন (৫ভ ফায)।  

 

o গতকার ২৮/০৩/২০১৯ডিঃ তাডযখ দুপুয ১২.৫০টায় ঢাকা উত্তয ডটি কদ যাদযদনয আওতায় ফনানী কাভার আতাতুকয 

এডবডনউ, রযাড নাং ১৭, রাডডাং নাং- ২৩, এপআয টাওয়ায ২২ তরা বফদনয ৯(নয়) তরায় এক অডিকাদেয সূত্রাত য়। 

অডিকাদেয খফয রদয় পায়ায াডব য ও ডডবর ডডদপদন্সয ২২টি ইউডনট দ্রুত ঘটনাস্থদর ডগদয় অডি ডনফ যান কাদজ অাং 

গ্রণ কদয এফাং ন্ধ্যা ৬.৩০টায় আগুন ডনয়ন্ত্রদণ আনদত ক্ষভ য়।  

o রজরা প্রাক, ঢাকা কর্তযক রপ্রডযত দত্রয তথ্যভদত অডিকাদেয পদর বফদন আটদক যা আত /ডনতদদয প্রাথডভক তথ্য 

ডনদে রদয়া দরাঃ 

ক্রডভক াাতাদরয নাভ বডতয/আনয়ন ডিডকৎাধীন ডনত ভন্তব্য 

০১. কুডভ যদটারা রজনাদযর াাতার ৪৪ ১২ ০৭ শ্রীরাংকান (১ জন) 

০২. ইউনাইদটড াাতার ২৯ ১৫ ০৩  

০৩. ডএভএইি াাতার ১২ ০৫ ০৪  

০৪. ঢাকা রভডডদকর কদরজ াাতার ১০ ০৭ ০৯  

০৫. এযাদাদরা াাতার ০৯ ০৬ ০১  

০৬. ফনানী ডিডনক ০২ - ০১  

০৭. রাযাওয়াদী াাতার ০৩ ০৩ -  

০৮. াাবুডিন রভডডদকর কদরজ ০৫ ০৫ -  

০৯. ডটি াাতার ০১ ০১ -  

 রভাট ১১৫ ৫৪ ২৫  

 

o রজরা ত্রাণ ও পুনফ যান কভ যকতযা, ঢাকা রটডরদপাদন জাডনদয়দেন, অডিকাদেয পদর ডনত ২৫ জদনয কদরয রা তাদদয 

আত্মীয় স্বজনদদয কাদে স্তান্তয কযা দয়দে। 

দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় কর্তযক গৃীত ব্যফস্থাঃ 

 দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয় প্রডতভন্ত্রী ডাঃ এনামুয যভান এভড এফাং ডডনয়য ডিফ ভন্ত্রণারদয়য 

উধ যতন কভ যকতযাবৃন্দ ফনানী অডিকাে স্থর দযজডভদন ডযদ যন কদযদেন।  

 ফনানী অডিকাে ডনফ যাণ ও এয যফতী উদ্ধায কাম যক্রভ সুষ্ঠুবাদফ ডযিারনা কযায জন্য এফাং বডফষ্যদত এ ধযদণয দুদম যাগ 

ডযাদযয ডযকল্পনা গ্রদণয ডনডভত্ত দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় কর্তযক ডনেফডণ যত ৬টি কডভটি গঠন কযা দয়দেঃ 

(১) ফাণ য ইউডনদট ডিডকৎাধীন আত ব্যডিদদয ডিডকৎা রফা ভন্বয় কডভটি; 

(২) মৃত রদ ব্যফস্থানা কডভটি; 

(৩) অডিকাদে ক্ষডতগ্রস্ত ডযফাদযয দস্যদদয ভদনাঃাভাডজক রফা প্রদান কডভটি; 

(৪) অডিকাদেয কাযণ অনুন্ধ্ান ও বডফষ্যত কযণীয় ডনধ যাযণ কডভটি; 

(৫) অডি ডনফ যাদণ ভূডভকা গ্রণকাযী প্রডতষ্ঠানমূদয াদথ ভন্বয় াধন কডভটি; 

(৬) অডিকাদে ডযদাট য প্রণয়ন কডভটি। 

 দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয় প্রডতভন্ত্রী ডাঃ এনামুয যভান এভড এফাং ডডনয়য ডিফ জনাফ রভাঃ াহ্  

কাভার াডফ যক ডফলয় াফ যক্ষডণক তদাযডক কযদেন।  

 দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য জাতীয় দুদম যাগ াড়াদান ভন্বয় রকন্দ্র (এনডডআযডড) রথদক ফনানী অডিকাদেয 

ডফলয়টি ভডনটয কযা দে এফাং অডিকাদেয ডযদাট য প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয় াযাদদদয াংডিষ্ট কর কাম যারয়মূদ রপ্রযণ 

কযা দে।  
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 ঢাকা রজরা প্রান, পায়ায াডব য ও ডডবর ডডদপন্স, ঢাকা উত্তয ডটি কদ যাদযন, াাতার কর্তযক্ষ এফাং দুদম যাগ 

ব্যফস্থনা অডধদপ্তয এয াদথ উদ্ধায ও ডিডকৎা রফা প্রদাদনয ডফলদয় ভন্বয় কযা দে। 

 

  

স্বাক্ষডযত/২৯.০৩.২০১৯ডিঃ 

(ডজ, এভ, আব্দুর কাদদয) 

মৄগ্মডিফ (এনডডআযডড) 

রপান: ৯৫৪৫১১৫  

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

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

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

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। অডতডযি ডিফ (প্রান/ ডযকল্পনা 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 (অডতডযি 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। ভাননীয় প্রডতভন্ত্রীয একান্ত ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

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

১৮। উডিফ (দুব্যক-১)/দুব্যক-২/দুব্যক-৩/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।  ভাননীয় প্রডতভন্ত্রীয 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 ডনেফডণ যত রভাফাইর/ রটডরদপান/ 

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

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

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