গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়
ন্যানার ডিজাস্টায রযন্স রকা-অডি যদনন রন্টায (NDRCC)
ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা।
web: www.modmr.gov.bd

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৭-৫৫০

তাডযখঃ ০২/০৫/২০১৮ডরঃ
ভয়ঃ ন্ধ্যা ৬.০০টা

ডফলয়ঃ দুদম যাগ াংক্রান্ত দদডনক প্রডতদফদন।
মূদ্রফন্দয মূদয জন্য তকয াংদকতঃ মুদ্রফন্দয মূদয জন্য রকান তকয াংদকত নাই।
AvR ivZ 1 Uv ch©šÍ †`‡ki Af¨šÍixY b`xe›`i mg~‡ni Rb¨ AvenvIqvi c~ev©fvm: ivRkvnx, cvebv, e¸ov, Uv½vBj,
gqgbwmsn, XvKv, dwi`cyi, h‡kvi, Kzwóqv, Lyjbv, ewikvj, cUzqvLvwj, †bvqvLvwj , Kzwgjøv, Ges wm‡jU AÂjmg~‡ni
Dci w`‡q cwðg/DËi-cwðg w`K †_‡K N›Uvq 60-80 wK.wg. ‡e‡M e„wó/eRªe„wómn S‡ov nvIqv e‡q †h‡Z cv‡i| Gme
GjvKvi b`xe›`i mg~n‡K 2 b¤^i †bŠ ûwkqvix ms‡KZ (cybt) 2 b¤^i †bŠ ûwkqvix ms‡KZ †`Lv‡Z ejv n‡q‡Q| GQvov
†`‡ki Ab¨Î cwðg/DËi-cwðg w`K †_‡K N›Uvq 45-60 wK.wg. ‡e‡M e„wó/eRªe„wómn A¯’vqxfv‡e `gKv/S‡ov nvIqv
e‡q †h‡Z cv‡i| Gme GjvKvi b`xe›`i mg~n‡K 1 b¤^i (cybt) 1 b¤^i mZK© ms‡KZ †`Lv‡Z ejv n‡q‡Q|
AvR mKvj 09 Uv †_‡K cieZx© 24 N›Uvi AvenvIqvi c~ev©fvmt
c~ev©fvmt iscyi, ivRkvnx, XvKv, gqgbwmsn, Lyjbv, ewikvj, PÆMÖvg I wm‡jU wefv‡Mi wKQz wKQz RvqMvq A¯’vqx `g&Kv
A_ev S‡ov nvIqv Ges weRjx PgKv‡bvmn nvjKv †_‡K gvSvix ai‡bi e„wó A_ev eRªmn e„wó n‡Z cv‡i| †mBmv‡_
†`‡ki †Kv_vI †Kv_vI gvSvix ai‡bi fvix el©Y I wkjve„wó n‡Z cv‡i|
ZvcgvÎvt mviv‡`‡k w`b Ges iv‡Zi ZvcgvÎv mvgvb¨ e„w× †c‡Z cv‡i|
cieZx© 72 N›Uvi AvenvIqvi Ae¯’v (3 w`b)t G mg‡qi †k‡li w`‡K weRjx PgKv‡bvmn e„wó A_ev eRªmn e„wói
cÖebZv e„w× †c‡Z cv‡i|
২৪ ঘন্টায বৃডিাদতয াডযভাণ ( আজ কার ০৬ টা ম যন্ত ) :
রিন
রনত্রদকানা

বৃডিাত (ডভঃডভঃ)
২৩

রিন
ফগুড়া

বৃডিাত (ডভঃডভঃ)
১০

রিন
ফদরগাছী

বৃডিাত (ডভঃডভঃ)
১৭

গতকাদরয দফ যাচ্চ আজদকয ফ যডনম্ন তাভাত্রা (ডিগ্রী ররডয়া):
wefv‡Mi bvg
দফ যাচ্চ তাভাত্রা
ফ যডনম্ন তাভাত্রা

ঢাকা
৩৩.০
২২.৬

ভয়ভনডাং
২৯.০
২১.০

িট্রগ্রাভ
৩৫.৫
২১.০

ডদরট
৩১.৫
২০.৭

যাজাী
৩১.৮
২১.৭

যাংপুয
৩১.১
১৯.২

খুরনা
৩৩.০
১৯.৮

ফডযার
৩৩.০
২৩.০

রদদয দফ যাচ্চ ও ফ যডনম্ন তাভাত্রা ডছরঃ দফ যাচ্চ তাভাত্রা রটকনাপ ৩৫.৫০ এফাং ফ যডনম্ন তাভাত্রা ডিভরা ১৯.২০ রঃ।
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ফজ্রাদত মৃত্যযয তথ্যাডদঃ
অদ্য ০২.৫.২০১৮ডরঃ তাডযদখ ডযাজগঞ্জ,ডফগঞ্জ,ডকদাযগঞ্জ,যাজাী,িাাইনফাফগঞ্জ,সুনাভগঞ্জ রজরায় ফজ্রাদত ৮ জন ভাযা
রগদছ এফাং ১ জন আত দয়দছ।
ক্রঃ রজরায নাভ
নাং
১। ডযাজগঞ্জ

২। ডফগঞ্জ

মৃদতয আত নাভ, ঠিকানা এফাং দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য ক্ষ রথদক গৃীত কাম যক্রভ
াংখ্যা
১
১ (১) আদনায়ায রাদন (৩০)
ডতা- আব্দুর রখ, গ্রাভ- িয কাডজপুয, ইউডনয়ন- কাডজপুয, উদজরা- কাডজপুয, রজরাডযাজগঞ্জ।
(২) যডপকুর ইরাভ (৩৪), ডতা- ডদযাজ রভম্বায, গ্রাভ- িয কাডজপুয, ইউডনয়নকাডজপুয, উদজরা- কাডজপুয, রজরা- ডযাজগঞ্জ। (আত)
৩

৩। ডকদাযগঞ্জ

১

৪। যাজাী

১

৫। িাাইনফাফগ
ঞ্জ

১

৬। সুনাভগঞ্জ

১

মৃত ব্যডিয ডযফাযদক এফাং আত ব্যডিদক আডথ যক ায়তা প্রদাদনয প্রডক্রয়া িরদছ।
(১) রভাঃ াীন ডভয়া (২৫), ডতা- তাডয ডভয়া, গ্রাভ- ফল্লফপুয, ৭নাং ফড়ইউডড় ইউডনয়ন,
উদজরা- ফাডনয়ািাং, ডফগঞ্জ।
(২) রভাঃ আডজভ উল্লা (৪০), ডতা- রভাঃ ছইভ উল্লা, গ্রাভ- ফাডছয়া াড়া, ৪নাং দডক্ষণডিভ ইউডনয়ন, ফডনয়ািাং, ডফগঞ্জ।
(৩) রভাঃ আব্দুর জব্বায (৫), ডতা- মৃত আযফ উল্লা, গ্রাভ- রুকনপুয, ৮নাং ওয়াি য
১৩নাং ছাডন উভদা ইউডনয়ন, নফীগঞ্জ, ডফগঞ্জ।
মৃত ব্যডি ডযফাযমূদক ২০,০০০/- টাকা কদয আডথ যক ায়তা প্রদাদনয প্রডক্রয়া িরদছ।
রভা:আরী আকফয(৪৫),ডতা-ডনলু ডভয়া,গ্রাভ-রখ নফীন পুয,ইউডনয়ন-দাভাড়া,উদজরাডনকডর, রজরা-ডকদাযগঞ্জ।
মৃত ব্যডি ডযফাযদক আডথ যক ায়তা প্রদাদনয প্রডক্রয়া িরদছ।
রভাজাভ(৬০), ডতা-মৃত ধনাই,গ্রাভ-ডয়যিাাংডকাড়া,ইউডনয়ন-দাভকুড়া,উদজরাফা,দজরা-যাজাী।
মৃত ব্যডি ডযফাযদক আডথ যক ায়তা প্রদাদনয প্রডক্রয়া িরদছ।
রৌনাফডদ(৪০),ডতা-মৃতএযপানআরী, গ্রাভ-সুখানাাড়া, ইউডনয়ন-িযফাটিাাংগা,উদজরাদয, রজরা-িাাইনফাফগঞ্জ।
মৃত ব্যডি ডযফাযদক আডথ যক ায়তা প্রদাদনয প্রডক্রয়া িরদছ।
আরভ(৫৫),ডতা-াইদুযযভান,গ্রাভ-রভরূয়াখরা,ইউডনয়ন-ধনপুয,উদজরাডফশ্বম্ভপুয,দজরা-সুনাভগঞ্জ।
মৃত ব্যডি ডযফাযদক আডথ যক ায়তা প্রদাদনয প্রডক্রয়া িরদছ।

** জানুয়াযী/১৮ দত এ ম যন্ত াযাদদদ ফজ্রাদত ফ যদভাট ৮৪ জন ররাক মৃত্যযফযণ কদযদছ।
স্বাক্ষডযত/০২.০৫.২০১৮

(ডজ এভ আব্দুর কাদদয)
মৄগ্মডিফ (এনডিআযডড)
রপান:৯৫৪৫১১৫
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দয় অফগডত/ প্রদয়াজনীয় কাম যাদথ যঃ (রজযষ্ঠতা /দ ভম যাদায ক্রভানুাদয নয়)
০১।
০২।
০৩।
০৪।
০৫।
০৬।
০৭।
০৮।

ভডন্ত্রডযলদ ডিফ, ভডন্ত্রডযলদ ডফবাগ, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা।
মুখ্য ডিফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা।
ডিফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা।
ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা।
ডপ্রডন্সার িাপ অডপায, স্ত্র ফাডনী ডফবাগ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা।
ভা-ডযিারক-১, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা।
ভা-ডযিারক (প্রান), প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা।
অডতডযি ডিফ (প্রান/ ডযকল্পনা ও উন্নয়ন/দুদম যাগ ব্যফস্থানা প্রান/দুব্যঃ/ত্রাণ/ত্রাণ প্রান/ দুব্যক-২/
ভন্বয় ও াংদ), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়।
০৯। ভা-ডযিারক (অডতডযি ডিফ), দুদম যাগ ব্যফস্থানা অডধদপ্তয, ৯২-৯৩, ফা/এ,ভাখারী, ঢাকা।
১০। প্রধান তথ্য কভযকতযা, ডআইডি, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। ইদরদরাডনক ও ডপ্রন্ট ডভডিয়াদত প্রিাদযয জন্য অনুদযাধ কযা দরা।
১১। প্রধানভন্ত্রীয একান্ত ডিফ-১, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা।
১২। মৄগ্ম ডিফ (যনাথী রর প্রধান /প্রাঃ/ রফা/দুব্যক-১/প্রডক্ষণ/ আইন রর), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়।
১৩। ডযিারক (প্রান), প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা।
১৪। ডযিারক-৪, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা।
১৫। ভন্ত্রীয একান্ত ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়।
১৬। রজরা প্রাক, ................ (কর রজরা)।
১৭। ডিদফয একান্ত ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়।
১৮। উ-ডিফ (দুব্যক-১/দুব্যক-২/প্রাঃ/ফাদজট/অডিট/ত্রাণ প্রাঃ/ত্রাণ-১/ত্রাণ-২)/উ-প্রধান, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ
ভন্ত্রণারয়।
১৯। প্রধানভন্ত্রীয প্রদটাকর অডপায,প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়,দতজগাঁও,ঢাকা।
২০। ডদস্টভ এনাডরি, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। প্রডতদফদনটি ওদয়ফ াইদট প্রদযদনয জন্য অনুদযাধ কযা দরা।
২১। ডডনয়য তথ্য কভযকতযা, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়।
২২। 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 (৭x২৪)
রখারা আদছ। দুদম যাগ াংক্রান্ত রম রকান তথ্য আদান-প্রদাদনয জন্য NDRCC’য ডনম্নফডণ যত রটডরদপান/ পযাক্স/ email নম্বদয রমাগাদমাগ কযায জন্য
অনুদযাধ কযা মাদছঃ NDRCC’য রটডরদপান নম্বযঃ, মৄগ্ন-ডিফ(এনডিআযডড), ০১৫৩৬-২৩৯২৬০, ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪৯১১৬, ৯৫৪০৪৫৪; পযাক্স
নম্বযঃ ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৭৫০০০। EMAIL : ndrcc@modmr.gov.bd/ ndrcc.dmrd@gmail.com
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