
 

 

 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় 

ন্যাশনাল ডিজাষ্টার ররসপন্স রকা-অরডিদনশন রসন্টার (NDRCC) 

বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। 

 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৬-১৪৪                                            তাডরখঃ ১৭/০৫/২০১৬ 

                                                                     সময়ঃ ডবকাল ৩.০০ টা    

ডবষয়ঃ দুদ্ যাগ সাংক্রান্ত ১৭.০৫.২০১৬ তাডরদখর দেডনক  প্রডতদবেন। 

  

০১। আবহাওয়ার সব যদশষ অবস্থাঃ (তথ্যসূত্রঃ বাাংলাদেশ আবহাওয়া অডিেপ্তর, ঢাকা)।  

সমুদ্র বন্দর সমূদহর জন্য রকান সতকযতা সাংদকত রনই।   

 

c~ev©fvmt Kzwgjøv AÂjmn iscyi, ivRkvnx, XvKv I wm‡jU wefv‡Mi ỳÕGK RvqMvq A ’̄vqx `gKv/S‡ov nvIqvmn e„wó A_ev eRªmn 

e„wó n‡Z cv‡i| GQvov †`‡ki Ab¨Î AvKvk A ’̄vqxfv‡e AvswkK †gNjvmn AvenvIqv cªavbZt ï®‹ _vK‡Z cv‡i|  
 

Zvc cÖevn t ivRkvnx I cvebv AÂjmn Lyjbv wefv‡Mi Dci w`‡q g„ ỳ ZvccÖevn e‡q hv‡”Q Ges Zv Ae¨vnZ _vK‡Z cv‡i| 

ZvcgvÎv t mviv‡`‡k w`b Ges iv‡Zi ZvcgvÎv cÖvq AcwiewZ©Z _vK‡Z cv‡i| 
  

গত ২৪ ঘন্টায় ডবভাগওয়ারী রেদশর সদব যাচ্চ এবাং সব যডনম্ন তাপমাত্রা ডনম্নরূপঃ 

ডবভাদগর নাম ঢাকা িট্রগ্রাম ডসদলট রাজশাহী রাংপুর খুলনা বডরশাল 

সদব যাচ্চ তাপমাত্রা ৩৫.৫ ৩৬.২ ৩৪.২ ৩৬.০ ৩২.৫ ৩৬.৭ ৩৪.৭ 

সব যডনম্ন তাপমাত্রা ২৪.৪ ২৬.৬ ২২.৮ ২২.০ ২৩.৪ ২৬.২ ২৮.৩ 

* রেদশর সদব যাচ্চ তাপমাত্রা ডিল চুয়ািাাংগা ৩৬.৭ ডিগ্রী রস. এবাং সব যডনম্ন তাপমাত্রা ডিল বগুড়া ২২.০ ডিগ্রী রস.। 

 

০২। নে নেীর-সব যদশষ অবস্থাঃ (বাপাাদবা,তথ্যসূত্রঃবন্যা তব যাভাস ও সতকাকরণ রকত) 

রমাট প্ যদবক্ষণ পদয়দন্টর সাংখ্যা ৮৫ টি পাডন ডস্থডতশীল রদয়দি ০৫ টি 

পাডন বৃডি রপদয়দি ৩৩ টি তথ্য পাওয়া ্ায়ডন ১১ টি 

পাডন হ্রাস রপদয়দি ৩৬ টি ডবপেসীমার াপদর ডেদয় প্রবাডহত হদে ০০ টি 
 

  

 GK bR‡i b`-b`xi cwiw¯’wZ  

  ch©‡e¶Yvaxb mKj b`-b`xi cvwb mgZj wec`mxgvi bxP w`‡q cÖevwnZ n‡”Q|  
  eªþcyÎ-hgybv Ges M½v-cÙv b`-b`xmg~‡ni cvwb mgZj n«vm cv‡”Q|  

 AvMvgx 24 NÈvq myigv, Kzwkqviv Ges gby b`xi cvwb mgZj অতযন্ত দ্রুত nv‡i e„w× †c‡Z cv‡i| hvi d‡j wm‡jU, mybvgMÄ Ges    

†gŠjfxevRvi †Rjvi KwZcq ¯’v‡b AvMvgx 24 NÈvq AvKw¯§K eb¨vi m¤¢vebv i‡q‡Q| 
 

০৩।  গত ২৪ ঘন্টায় রেদশর ডবডভন্ন স্থাদন াদেখদ্াগ্য বৃডষ্টপাতঃ (গতকাল সকাল ৯ টাদেদক আজ সকাল ৯টা প্ যন্ত) 
 

রষ্টশন/ রজলার নাম বৃডষ্টর পডরমাণ (ডমডম) রষ্টশন/ রজলার নাম বৃডষ্টর পডরমাণ (ডমডম) 

ময়মনডসাংহ ৭০.০ জাডরয়াজাঞ্জাইল, রনত্রদকানা ৫০.০ 

রশরপুর-ডসদলট ৫৬.০ কানাইঘাট, ডসদলট ৪৭.০ 

 

০৪। অডিকান্ডঃ ফায়ার সাডভ যস ও ডসডভল ডিদফন্স ডনয়ন্ত্রণ কদক্ষর ডিাটি অডফসার জানান, গতকাল ১৬.০৫.২০১৬ তাডরখ রাত ১১.৩০ টার সময় ভাষাণদরাি 

গাজীপুর রিৌরাস্তা আদলম গাদম যন্টদস দবদুযডতক শট য সাডকযট রেদক আগুন লাদগ। অডিকাদন্ডর সাংবাে রপদয় ফায়ার সাডভ যদসর ১০ টি েল দ্রুত ঘটনাস্থদল 

াপডস্থত হদয় রাত ১.৪০ টায় আগুন ডনয়ন্ত্রদণ আনদত সক্ষম হয়। অডিকাদন্ড রকা হতাহত হয়ডন। জন্য আগুদনর সূত্রপাত হয় বদল ডতডন জানান।   

 

০৫। বজ্রপাতঃ  

 ০১) ঢাকাঃ রজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কম যকতযা জানান ,  গত ১২.০৫.২০১৬ তাডরখ সন্ধ্যা রাদত বজ্রপাদত রজলার রিমরা োনার মাতুয়াইল ইাডনয়দন  

০১, ্াত্রাবাডড় ১ জন িামরাই ২ জন সহ রমাট ৪ জদনর মৃতুয হদয়দি। মৃত ব্যডিদের োফদনর জন্য দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হদত প্রাপ্ত বরাদ্দ 

রেদক রজলা প্রশাসন প্রদতযদকর পডরবারদক ২০,০০০/- টাকা কদর রমাট ৮০,০০০/- টাকা ডজ-আর কযাশ প্রোন কদরদি।  
 

  

 ০২) টাাংগাইলঃ টাাংগাইলঃ রজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কম যকতযা জানান , গত ১৩.০৫.২০১৬ তাডরখ বজ্রপাদত কাডলহাডত ০১ জন,ভূয়াপুর ২ জন,সখীপুর ১ 

জনসহ রমাট ৪ জদনর মৃতুয হদয়দি। মৃত ব্যডিদের োফদনর জন্য দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হদত প্রাপ্ত বরাদ্দ রেদক রজলা প্রশাসন মৃদতর 

পডরবার প্রডত ১০,০০০/- টাকা কদর রমাট ৪০,০০০/-টাকা  ডজ-আর কযাশ প্রোন কদরদি। 
  

 ০৩) ডকদশারগঞ্জঃ রজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কম যকতযা জানান , গত ১২.০৫.২০১৬ তাডরখ সন্ধ্যা রাদত বজ্রপাদত রজলার রহাদসনপুর াপদজলায় ০১ জন , 

বাডজতপুর াপদজলায় ০২ জন, তাড়াইল াপদজলায়  ০২ জন এবাং ১৩.০৫.২০১৬ তাডরদখ ইটনা াপদজলায় রনৌকাডুডবদত ০৪ জন জনসহ রমাট ০৯ 

জন রলাদকর মৃতুয হদয়দি। মৃত ব্যডিদের োফদনর জন্য দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হদত প্রাপ্ত বরাদ্দ রেদক রজলা প্রশাসন প্রদতযদকর পডরবারদক 

২০,০০০/- টাকা কদর রমাট ১,৮০,০০০/- টাকা ডজ-আর কযাশ প্রোন কদরদি।  
 

 ০৪) রনত্রদকানাঃ রজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কম যকতযা জানান , গত ১২.০৫.২০১৬ তাডরখ সন্ধ্যা রাদত বজ্রপাদত রজলার তব যিলা াপদজলায় ০১ জন 

রকন্দুয়া ০১ জন রমাট ২ জদনর মৃতুয হদয়দি। মৃত ব্যডির োফদনর জন্য দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হদত প্রাপ্ত বরাদ্দ রেদক রজলা প্রশাসন মৃদতর 

পডরবারদক ১০,০০০/- টাকা কদর ২০,০০০/-ডজ-আর কযাশ প্রোন করা হদয়দি।  
 

  



 

 

 ০৫) গাজীপুরঃ রজলা প্রশাসক জানান , গত ১২.০৫.২০১৬ তাডরখ সন্ধ্যা রাদত বজ্রপাদত রজলার কাপাডসয়া াপদজলায় ০২ জন রলাদকর মৃতুয হদয়দি। 

মৃত ব্যডিদের োফদনর জন্য দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হদত প্রাপ্ত বরাদ্দ রেদক রজলা প্রশাসন প্রদতযদকর পডরবারদক ২০,০০০/- টাকা কদর রমাট 

৪০,০০০/- টাকা ডজ-আর কযাশ প্রোন কদরদি।  
 

 ০৬) নরডসাংেী রজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কম যকতযা জানান , গত ১২.০৫.২০১৬ তাডরখ সন্ধ্যা রাদত বজ্রপাদত রজলার সের াপদজলায় ০৪ জন এবাং 

রায়পুরা াপদজলায় ০১ এবাং ডশবপুর ২ জন সহ রমাট ০৭ জদনর মৃতুয হদয়দি। মৃত ব্যডিদের োফদনর জন্য দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হদত 

প্রাপ্ত বরাদ্দ রেদক রজলা প্রশাসন প্রদতযদকর পডরবারদক ২৫,০০০/- টাকা কদর রমাট ১,৭৫,০০০/- টাকা ডজ-আর কযাশ প্রোন কদরদি।  
 

 ০৭) রাজবাড়ীঃ রজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কম যকতযা জানান , গত ১৩.০৫.২০১৬ তাডরখ বজ্রপাদত কালুখালী াপদজলায় ০৩ জন এবাং রগায়ালন্দ ০১জন সহ 

রমাট ০৪ জদনর  মৃতুয হদয়দি। মৃত ব্যডিদের োফদনর জন্য দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হদত প্রাপ্ত বরাদ্দ রেদক রজলা প্রশাসন মৃদতর পডরবারদক 

২০,০০০/- টাকা কদর রমাট ৮০,০০০/-টাকা   ডজ-আর কযাশ প্রোন করা হদয়দি।  

 

০৮) ডসদলটঃ রজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কম যকতযা জানান , রকাম্পানীগঞ্জ াপদজলা প্রশাসন সূদত্র জানা ্ায়, আজ  ১৫.০৫.২০১৬ তাডরখ বজ্রপাদত রজলার  

রকাম্পানীগঞ্জ াপদজলায় ০৩ জন এবাং জডকগঞ্জ ০১ সহ রমাট ৪ জদনর মৃতুয হদয়দি। মৃত ব্যডির োফদনর জন্য দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় 

হদত প্রাপ্ত বরাদ্দ রেদক রজলা প্রশাসন মৃদতর পডরবারদক পডরবার প্রডত ১৫,০০০/- টাকা কদর ৬০,০০০/- টাকা ডজ-আর কযাশ প্রোন করা হদয়দি। 

 

 ০৯) হডবগঞ্জঃ রজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কম যকতযা জানান , গত ১২.০৫.২০১৬ তাডরখ সন্ধ্যা রাদত বজ্রপাদত রজলার বাডনয়ািাং াপদজলায় ০১ জন রলাদকর 

মৃতুয হদয়দি এবাং ১০ জন রলাক আহত হদয়দি। মৃত ব্যডির োফদনর জন্য দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হদত প্রাপ্ত বরাদ্দ রেদক রজলা প্রশাসন 

মৃদতর পডরবারদক ১৫,০০০/- টাকা এবাং আহত ১০ জদনর প্রদতযকদক ডিডকৎসার জন্য ৫,০০০/- টাকা কদর রমাট ৫০,০০০/- টাকা সব যদমাট ৬৫,০০০/- 

টাকা ডজ-আর কযাশ প্রোন কদরদি।  
 

১০) সুনামগঞ্জঃ রজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কম যকতযা জানান , গত ১৩.০৫.২০১৬ তাডরখ দুপুদর বজ্রপাদত রজলার  জগন্নােপুর াপদজলায় ০১ জন রলাদকর 

মৃতুয হদয়দি। মৃত ব্যডির োফদনর জন্য দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হদত প্রাপ্ত বরাদ্দ রেদক রজলা প্রশাসন মৃদতর পডরবারদক ২০,০০০/- টাকা 

ডজ-আর কযাশ প্রোন কদরদি।  
 

১১) িট্রগ্রামঃ রজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কম যকতযার কা্ যালদয় র্াগাদ্াগ কদর জানা ্ায়, গত ১৩.০৫.২০১৬ তাডরখ দুপুদর বজ্রপাদত িট্রগ্রাম মহানগরীদত  

০১ জন এবাং রাাংগুডনয়া ০১ জন সহ রমাট ২ জদনর মৃতুয হদয়দি। মৃত ব্যডির োফদনর জন্য দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হদত প্রাপ্ত বরাদ্দ রেদক 

রজলা প্রশাসন মৃদতর পডরবারদক পডরবার প্রডত ২০,০০০/-টাকা কদর রমাট  ৪০,০০০/- টাকা ডজ-আর কযাশ প্রোন কদরদি।  

 ১২) ব্রাক্ষণবাডড়য়াঃ রজলা প্রশাসক জানান, গত ১২.০৫.২০১৬ তাডরখ সন্ধ্যা রাদত বজ্রপাদত রজলার বাঞ্চারামপুর াপদজলায় ০২ জন এবাং সরাইল ০২ 

জনসহ রমাট ০৪ জন রলাদকর মৃতুয হদয়দি। মৃত ব্যডিদের োফদনর জন্য দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হদত প্রাপ্ত বরাদ্দ রেদক রজলা প্রশাসন 

প্রদতযক মৃদতর পডরবার প্রডত ১০,০০০/- টাকা কদর রমাট ৪০,০০০/- টাকা ডজ-আর কযাশ প্রোন কদরদি। 

 

 ১৩) রাজশাহীঃ রজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কম যকতযা জানান , গত ১২.০৫.২০১৬ তাডরখ সন্ধ্যা রাদত বজ্রপাদত রজলার রমাহনপুর াপদজলায় ০৪ জন , 

রগাোগাড়ী াপদজলায় ০১ জন ও দূগ যাপুর াপদজলায়  ০১ জনসহ রমাট ০৬ জন রলাদকর মৃতুয হদয়দি। মৃত ব্যডিদের োফদনর জন্য দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা 

ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হদত প্রাপ্ত বরাদ্দ রেদক রজলা প্রশাসন প্রদতযদকর পডরবারদক ২০,০০০/- টাকা কদর রমাট ১,২০,০০০/- টাকা ডজ-আর কযাশ প্রোন করা 

হদয়দি।  
 

 ১৪) বগুড়াঃ রজলা প্রশাসক জানান, গত ১৩.০৫.২০১৬ তাডরখ দুপুদর বজ্রপাদত রজলার রশরপুর াপদজলায় ০১ জন এবাং ডশবপুর ০১ সহ রমাট ২ 

জদনর মৃতুয হদয়দি। মৃত ব্যডির োফদনর জন্য দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হদত প্রাপ্ত বরাদ্দ রেদক রজলা প্রশাসন মৃদতর পডরবারদক ১০,০০০/- 

টাকা কদর ২০,০০০/-  ডজ-আর কযাশ প্রোন করা হদয়দি।  
 

 ১৫) জয়পুরহাটঃ রজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কম যকতযা জানান , গত ১৩.০৫.২০১৬ তাডরখ দুপুদর বজ্রপাদত রজলার সের াপদজলায় ০২ জন  এবাং 

রক্ষতলাল ০১ জনসহ রমাট ০৩ জদনর মৃতুয হদয়দি। মৃত ব্যডিদের োফদনর জন্য দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হদত প্রাপ্ত বরাদ্দ রেদক রজলা 

প্রশাসন প্রদতযদকর পডরবারদক ২০,০০০/- টাকা কদর রমাট ৬০,০০০/- টাকা ডজ-আর কযাশ প্রোন কদরদি।  
 

 ১৬) নীলফামারীঃ রজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কম যকতযা জানান , গত ১২.০৫.২০১৬ তাডরখ সন্ধ্যা রাদত বজ্রপাদত রজলার দসয়েপুর াপদজলায় ০১ জন এবাং 

সের ০১ জনসহ রমাট ২ জদনর মৃতুয হদয়দি। মৃত ব্যডির োফদনর জন্য দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হদত প্রাপ্ত বরাদ্দ রেদক রজলা প্রশাসন মৃদতর 

পডরবারদক ১০,০০০/- টাকা কদর রমাট ২০,০০০/- ডজ-আর কযাশ প্রোন করা হদয়দি।  
 

 ১৭) গাইবান্ধ্াঃ রজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কম যকতযা জানান , গত ১৩.০৫.২০১৬ তাডরখ দুপুদর বজ্রপাদত রজলার সের াপদজলায় ০১ জন , পলাশবাডড় 

াপদজলায় ০১ জন  জনসহ রমাট ২ জদনর মৃতুয হদয়দি। মৃত ব্যডিদের োফদনর জন্য দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হদত প্রাপ্ত বরাদ্দ রেদক রজলা 

প্রশাসন প্রদতযদকর পডরবারদক ১০,০০০/- টাকা কদর রমাট ২০,০০০/- টাকা ডজ-আর কযাশ প্রোন কদরদি। 
  

 ১৮) পাবনাঃ রজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কম যকতযা জানান , গত ১২.০৫.২০১৬ তাডরখ সন্ধ্যা রাদত বজ্রপাদত রজলার সুজানগর াপদজলায় ০৪ জন এবাং 

িাটদমাহর াপদজলায় ০২ জনসহ রমাট ০৬ জদনর মৃতুয হদয়দি। মৃত ব্যডিদের োফদনর জন্য দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হদত প্রাপ্ত বরাদ্দ রেদক 

রজলা প্রশাসন প্রদতযদকর পডরবারদক ২০,০০০/- টাকা কদর রমাট ১,২০,০০০/- টাকা ডজ-আর কযাশ প্রোন কদরদি।  
 

 ১৯) ডসরাজগঞ্জঃ রজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কম যকতযা জানান , গত ১২.০৫.২০১৬ তাডরখ সন্ধ্যা রাদত বজ্রপাদত রজলার াোপাড়া াপদজলায় ০৫ জন এবাং 

রায়গঞ্জ াপদজলায় ০২ জনসহ রমাট ০৭ জদনর মৃতুয হদয়দি। মৃত ব্যডিদের োফদনর জন্য দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হদত প্রাপ্ত বরাদ্দ রেদক 

রজলা প্রশাসন প্রদতযদকর পডরবারদক ২০,০০০/- টাকা কদর রমাট ১,৪০,০০০/- টাকা ডজ-আর কযাশ প্রোন কদরদি।  
 

 ২০) নাদটারঃ রজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কম যকতযা জানান , গত ১২.০৫.২০১৬ তাডরখ সন্ধ্যা রাদত বজ্রপাদত রজলার লালপুর াপদজলায় ০২ জদনর মৃতুয 

হদয়দি। মৃত ব্যডিদের োফদনর জন্য দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হদত প্রাপ্ত বরাদ্দ রেদক রজলা প্রশাসন প্রদতযদকর পডরবারদক ২০,০০০/- টাকা 

কদর রমাট ৪০,০০০/- টাকা ডজ-আর কযাশ প্রোন কদরদি।  
 

 ২১) নওগাঁ: রজলা প্রশাসক জানান , গত ১৩.০৫.২০১৬ তাডরখ দুপুদর বজ্রপাদত রজলার রপারসা াপদজলায় ০১ জন,আত্রাই ০১ জন ,মহাদেবপুর ০১ 

জন  এবাং মান্দা ০১ জন সহ রমাট ৪ জদনর মৃতুয হদয়দি। মৃত ব্যডির োফদনর জন্য দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হদত প্রাপ্ত বরাদ্দ রেদক রজলা 

প্রশাসন মৃদতর পডরবারদক পডরবার প্রডত ২৫,০০০/- টাকা রমাট ১,০০,০০০/- টাকা ডজ-আর কযাশ প্রোন করা হদয়দি। 



 

 

 

 ২২) ডেনাজপুরঃ রজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কম যকতযা জানান , গত ১২.০৫.২০১৬ তাডরখ সন্ধ্যা রাদত বজ্রপাদত রজলার ফুলবাডড় াপদজলায় ০১ জন এবাং  

১৫.০৫.২০১৬ তাডরদখ বীরগঞ্জ াপদজলায় ০১ জনসহ রমাট ০২ জদনর মৃতুয হদয়দি। এিাড়া গত ০৭.০৫.২০১৬ তাডরদখ কালববশাখী ঝদড় নবাবগঞ্জ 

াপদজলায় গািিাপা পদড় ০১ জন রলাদকর মৃতুয হয় এবাং ০১ জন রলাক আহত হয়।  মৃতুয  মৃত ব্যডিদের োফদনর জন্য দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ 

মন্ত্রণালয় হদত প্রাপ্ত বরাদ্দ রেদক রজলা প্রশাসন প্রদতযদকর পডরবারদক ২০,০০০/- টাকা কদর রমাট ৬০,০০০/- টাকা ডজ-আর কযাশ প্রোন কদরদি।  

 

 ২৩) পটুয়াখালীঃ রজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কম যকতযা জানান , গত ১৩.০৫.২০১৬ তাডরখ বজ্রপাদত েশডমনা াপদজলায় ০১ জন রলাদকর মৃতুয হদয়দি। মৃত 

ব্যডিদের োফদনর জন্য দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হদত প্রাপ্ত বরাদ্দ রেদক রজলা প্রশাসন মৃদতর পডরবারদক ২০,০০০/- টাকা  ডজ-আর কযাশ 

প্রোন করা হদয়দি।  

 

 ২৪) ডপদরাজপুরঃ  রজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কম যকতযা জানান , গত ১২.০৫.২০১৬ তাডরখ সন্ধ্যা রাদত বজ্রপাদত রজলার মঠবাডড়য়া াপদজলায় ০১ জন 

রলাদকর মৃতুয হদয়দি। মৃত ব্যডিদের োফদনর জন্য দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হদত প্রাপ্ত বরাদ্দ রেদক রজলা প্রশাসন মৃদতর পডরবারদক 

২০,০০০/- টাকা  ডজ-আর কযাশ প্রোন করা হদয়দি।  

  

 ২৫) নড়াইলঃ রজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কম যকতযা জানান , গত ১৩.০৫.২০১৬ তাডরখ বজ্রপাদত রলাহগড়া াপদজলায় ০২ জন রলাদকর মৃতুয হদয়দি। মৃত 

ব্যডিদের োফদনর জন্য দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হদত প্রাপ্ত বরাদ্দ রেদক রজলা প্রশাসন মৃদতর পডরবারদক পডরবার প্রডত ১০,০০০/- টাকা কদর 

রমাট ২০,০০০/- টাকা ডজ-আর কযাশ প্রোন কদরদি।  

 

 ২৬) ্দশারঃ রজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কম যকতযা জানান , গত ১৩.০৫.২০১৬ তাডরখ বজ্রপাদত সের াপদজলায় ০১ জন রলাদকর মৃতুয হদয়দি। মৃত 

ব্যডিদের োফদনর জন্য দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হদত প্রাপ্ত বরাদ্দ রেদক রজলা প্রশাসন মৃদতর পডরবারদক ২০,০০০/- টাকা  প্রোন কদরদি।  

    

এিাড়াও ডকদশারগঞ্জ রজলার ইটনা াপদজলায় গত ১২.৫.২০১৬ তাডরদখ কালববশাখী ঝদড়র সময় রনৌকাডুডবদত ০৪ জন রলাক মারা ্ায় এবাং ডেনাজপুর 

রজলার নবাবগঞ্জ াপদজলায় ঝদড়র সময় গািিাপা পদড় ০১ রলাক মারা ্ায়। মৃতব্যডিগদণর োফদনর জন্য দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালদয়র বরাদ্দ 

রেদক রজলা প্রশাসন কর্তযক মৃতদের পডরবার প্রডত ২০,০০০/- টাকা কদর রমাট ১,০০,০০০/-টাকা ডজআর (কযাশ) নগে অে য সাহায্য প্রোন করা হদয়দি।  
 

 **.  বজ্রপাদত মৃদতর সাংখ্যা  :  ৮১ জন। 

 **   ঝদড়র সময় রনৌকা ডুডবদত  :  ০৪ জন 

  **. কালববশাখী ঝদড় মৃদতর সাংখ্যা :  ০১ জন।  
  -------------------------------------  
       রমাট মৃদতর সাংখ্যা : ৮৬ জন।   

  

 * রজলাওয়ারী ডনহদতর সাংখ্যাঃ 
 

  ঢাকা-০৪ জন, ডকদশারগঞ্জ-০৫ জন, রনত্রদকানা- ০২ জন,  গাজীপুর-০২ জন, নরডসাংেী-০৭ জন, হডবগঞ্জ-০১ জন, সুনামগঞ্জ-০১  জন, ডসদলট-

০৪ জন, ব্রাক্ষণবাডড়য়া- ০৪ জন, িট্রগ্রাম-০২ জন, রাজশাহী- ০৬ জন, বগুড়া-০২ জন, জয়পুরহাট-০৩ জন, নীলফামারী-০২ জন,পাবনা-০৬ জন, 

ডসরাজগঞ্জ-০৭ জন, নাদটার-০২ জন, নওগা-০৪ জন, ডেনাজপুর-০২ জন, গাইবান্ধ্া-০২ জন, ডপদরাজপুর-০১ ,রাজবাড়ী-০৪, নড়াইল-

০২,টাাংগাইল-০৪, ্দশার-০১,পটুয়াখালী-০১, ।  

 

 * বরাদ্দঃ 

  মৃত ব্যডিদের োফন বাবে দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হদত প্রাপ্ত বরাদ্দ রেদক রজলা প্রশাসন কর্তযক রমাট  ১৫,৭০,০০০/- টাকা ডজ-আর 

কযাশ প্রোন করা হদয়দি।   

 

   * দুদ্ যাগ পডরডস্থডত মডনটডরাং করার জন্য দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালদয়র NDRCC (জাতীয় দুদ্ যাগ সাড়াোন সমন্বয় রকত) ২৪ ঘন্টা 

(৭x২৪) রখালা রদয়দি। দুদ্ যাগ সাংক্রান্ত র্ রকান তথ্য আোন-প্রোদনর জন্য NDRCC’র ডনম্নবডণ যত রটডলদফান/ ফযাক্স/email নম্বদর 

র্াগাদ্াগ করার জন্য অনুদরাি করা ্াদেঃ 

  

  রটডলদফান নম্বরঃ ৯৫৪০৪৫৪, ৯৫৪৯১১৬, ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪৬৬৬৩;  ফযাক্স নম্বরঃ  ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৪৯১৪৮, ৯৫৭৫০০০ 

  Email: ndrcc.dmrd@gmail.com 
 
                      স্বাক্ষডরত/ 

(রমাঃ আডমনুল ইসলাম) 

াপ-সডিব (এনডিআরডসডস) 

রফানঃ ৯৫৪৬৬৬৩ 

 

সেয় অবগডত ও প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্যঃ 

 

০১। মডন্ত্রপডরষে সডিব, মডন্ত্রপডরষে ডবভাগ, বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা।    

০২। মূখ্য সডিব, প্রিানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা।  

০৩। সডিব, প্রিানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

০৪। সডিব, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 

০৫। ডপ্রডন্সপাল ষ্টাফ অডফসার, সশস্ত্র বাডহনী ডবভাগ, প্রিানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা।  
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০৬। মহা-পডরিালক-১, প্রিানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা।  

০৭। অডতডরি সডিব (প্রশাসন), দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 

০৮। অডতডরি সডিব (দুঃব্যঃ), দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 

০৯। মহা-পডরিালক (অডতডরি সডিব),দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা অডিেপ্তর, মহাখালী,ঢাকা। 

১০। অডতডরি সডিব (ত্রাণ)/(দুব্যক), দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 

১১। মন্ত্রীর একান্ত সডিব, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 

১২। পডরিালক-১, প্রিানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা।  

১৩। ডসদেম এনাডলষ্ট, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। প্রডতদবেনটি ওদয়ব সাইদট প্রেশ যদনর জন্য অনুদরাি করা হল। 

১৪। প্রিান তথ্য কম যকতযা, ডপআইডি, বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। াপডর াি তথ্য ইদলদরাডনক ও ডপ্রন্ট ডমডিয়াদত প্রিাদরর জন্য। 

১৫। ডসডনয়র তথ্য কম যকতযা, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।  


