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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 ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০১.২০১৯-৯৩                                                     তাডযখঃ০৯/০৩/২০১৯ডি:   

                                  ভয়ঃ ২.৩০ টা   

        

ডফলয়ঃ দুদম যাগ াংক্রান্ত ০৯/০৩/২০১৯ডিঃ তাডযদখয প্রডতদফদন  

 

মুদ্র ফন্দযমূদয জন্য তকয াংদকতঃ মুদ্র ফন্দয মূদয জন্য রকান তকয াংদকত রনই।        

ন্ত ন্ত

ন্ত
আজ কার ০৯ টা রথদক যফতী ২৪ ঘন্টায আফাওয়ায পূফ যাবাঃ 

ডনটিক অফস্থা: ন্ত বিসৃ্তত ক্ষ

যফতী ৭২ ঘন্টায আফাওয়ায অফস্থা (৩ ডদন): এ ভদয়য রদলয ডদদক বৃডি/ফজ্র বৃডিয ম্ভাফনা যদয়দে।  

গতকাদরয  দফ যাচ্চ ও আজদকয ফ যডনম্ন  তাভাত্রা )ডডয়ী ররডয়া:(     

ডফবাদগয নাভ ঢাকা ভয়ভনডাং িট্রয়াভ ডদরট যাজাী যাংপুয খুরনা ফডযার 

দফ যাচ্চ তাভাত্রা ৩০.৮ ২৭.২ ৩১.৬ ২৯.৬ ২৮.৮ ২৮.৯ ৩০.৪ ৩০.৫ 

ফ যডনম্ন তাভাত্রা ১৪.৫ ১৪.০ ১৪.৫ ১২.০ ১২.৫ ১০.৮ ১৩.৫ ১৬.৬ 

 

রদদয দফ যাচ্চ ও ফ যডনম্ন তাভাত্রা:  

দফ যাচ্চ তাভাত্রা ডের ীতাকুণ্ড ৩১.৬
০ 

এফাং ফ যডনম্ন  তাভাত্রা ডের যাজাযাট ১০.৮
০
 রঃ ।    

 

                     

অডিকান্ডঃ  

   পায়ায াডব য ওডডবর ডডদপন্স রথদক রটডরদপাদন জানা মায়, আজ(০৯/০৩/২০১৯ডিঃ তাডযখ) রবায ৬.৫০ টায ভয় কযাইর ফডি, 

জাভাই ফাজায, ফনাডন,ঢাকায় একটি অডিকাণ্ড াংঘটিত য়। অডিকাদণ্ডয খফয রদয় পায়ায াডব যদয ৫টি  ইউডনদটয ৫টি গাড়ী 

অডিডনফ যান কাদজ অাংয়ণ কদয এফাং কার ৭.৫৫ টায় অডিডনফ যান কাজ ম্পন্ন কদয। বফদুুডতক রগারদমাদগয কাযদণ আগুদনয 

সূত্রাত য়। অডিকাদন্ড রকউ তাত য়নাই। অডিকাদন্ড ষতিডত আমাভাডনক ৬ রষতি টাকা এফাং উদ্ধায ৫০ রষতি টাকা। 

 

রনৌকা ডুডফঃ 

রজরা প্রাক জানান রম,  গত ০৭-০৩-২০১৯ডি: তাডযখ দযঘাট টাডভ যনাদর ৩নাং ন্টুন রথদক ফডযারগাভী সুযবী ০৭ নাদভ 

একটি রদেয াদথ মাত্রীফাী একটি রনৌকা ধাক্কা রখদয় বুডড়গাংগা নদীদত তডরদয় মায়। দুঘ যটনায াংফাদ অফডত দয় 

দযঘাট  রনৌ পায়ায াডব যদয ডুবুযী দর ৯:৫০ টায় ঘটনাস্থদর উডস্থত দয় উদ্ধায কাদজ অাং ডনদয় রভা: াজারার (৩৫) 

নাদভ একজন মাত্রীদক আত অফস্থায় উদ্ধায কদয ঙ্গু াাতাদর রপ্রযণ কদযন এফাং রনৌকায ০৫(াঁি)জন মাত্রী ডনদখাঁজ 

থাদক। গতকার ০৮-০৩-২০১৯ডি: তাডযখ কার ১১:৪০ টায় ০১ জদনয এফাং অদ্য ০৯-০৩-২০১৯ডি: কার ৭:০০ টা দত 

দুপুয ১:০০ টা ম যন্ত দুঘ যটনাস্থদরয অদুদয বুডড়গাংগা নদীদত রবদ উঠা আদযা ০৪(িায) জদনয রা উদ্ধায কদয ডভড যদপাড 

াাতাদরয ভদগ য রপ্রযণ কযা য়। ডনকট স্বজনদদয নাক্ত ভদত উদ্ধাযকৃত ০৫ জদনয রা আত্নীয়-স্বজদনয কাদে িান্তয 

কযা দয়দে। এখনও ০১ জন ডনদখাঁজ যদয়দে। তাঁয ন্ধাদন পায়ায াডব যদয ডুবুযীদদরয উদ্ধায কাম যক্রভ অব্যাত যদয়দে।  
 

 

০২। দুঘ যটনায াংফাদ অফডত দয় ডনম্নস্বাষতিযকাযী রজরা প্রাদনয কভ যকতযাগণ দুঘ যটনাস্থর ডযদ যন কদযন। 

দুঘ যটনায য যই দযঘাট টাডভ যনাদর একটি ডনয়ন্ত্রন কষতি রখারা দয়দে। পায়ায াডব য,ডফআইডডিটিএ এফাং রজরা 

প্রাদনয কভ যকতযা,কভ যিাযীগণ ডনয়ন্ত্রন কদষতি উডস্থত রথদক উদ্ধায কাম যক্রভ তদাযকী কযদেন। দুঘ যটনায় আত, মৃত অফস্থায় 

উদ্ধাযকৃত এফাং ডনদখাঁজদদয নাদভয তাডরকা ডনম্নরু :  
   

ক্রডভক নাভও ফয়/ডতা/স্বাভীয ঠিকানা (য়াভ/থানা/রজরা) ভন্তব্য 

http://www.modmr.gov.bd/
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নাং 

০১। রভা: া জারার(৩৫) 

ডতা-ভডন রিাকদায 

য়াভ:জাপয আরী ভারকাডদ, থানা-ডখপুয 

উদজরা:রফদযগঞ্জ, রজরা: ডযয়তপুয 

আত অফস্থায় উদ্ধায। ফতযভাদন ঙ্গু 

াাতাদর আইদজ ওয়াড য-১ এ 

ডিডকৎাধীন 

০২। জাভডদা (৩০) 

স্বাভী: রদদরায়ায রাদন 

ডতা: কাভার রিাকদায 

য়াভ:জাপয আরী ভারকাডদ, থানা-ডখপুয 

উদজরা:রফদযগঞ্জ, রজরা: ডযয়তপুয 

০৮-০৩-১৯ডি: তাডযখ রফরা-১১:৪০ 

টায় ডনত অফস্থায় বুডড়গাংগা  নদী 

রথদক উদ্ধায 

০৩। ডভভ আক্তায (০৮) 

রভা: া জারার 

য়াভ:জাপয আরী ভারকাডদ, থানা-ডখপুয 

উদজরা:রফদযগঞ্জ, রজরা: ডযয়তপুয 

০৯-০৩-১৯ডি: তাডযখ কার-৭:০০ 

টায় ডনত অফস্থায় বুডড়গাংগা নদী 

রথদক উদ্ধায 

০৪। রভা: রদদরায়ায রাদন (৩৬) 

ডতা- আব্দুর গডন প্রধান 

য়াভ:জাপয আরী ভারকাডদ, থানা-ডখপুয 

উদজরা:রফদযগঞ্জ, রজরা: ডযয়তপুয 

০৯-০৩-১৯ডি: তাডযখ কার-১০:০০ 

টায় ডনত অফস্থায় বুডড়গাংগা নদী 

রথদক উদ্ধায 

০৫। রজানাদয়দ ( ৬ ভা) 

ডতা-রভা: রদদরায়ায রাদন 

য়াভ:জাপয আরী ভারকাডদ, থানা-ডখপুয 

উদজরা:রফদযগঞ্জ,রজরা: ডযয়তপুয 

০৯-০৩-১৯ডি: তাডযখ কার-১১:০০ 

টায় ডনত অফস্থায় বুডড়গাংগা নদী 

রথদক উদ্ধায 

০৬। ভাড (০৬) 

রভা: া জারার 

য়াভ:জাপয আরী ভারকাডদ, থানা-ডখপুয 

উদজরা:রফদযগঞ্জ, রজরা: ডযয়তপুয 

০৯-০৩-১৯ডি: তাডযখ দুপুয-১:০০ টায় 

ডনত অফস্থায় বুডড়গাংগা নদী রথদক 

উদ্ধায 

০৭। াডদা (৩২) 

স্বাভী-রভা: া জারার 

য়াভ:জাপয আরী ভারকাডদ, থানা-ডখপুয 

উদজরা:রফদযগঞ্জ, রজরা: ডযয়তপুয 

ডনদখাঁজ 

 

 

       িরভান াতা-০২ 

 

 

 

 

-০২- 

 

 

 
 

০৪। মৃত অফস্থায় উদ্ধাযকৃত ০৫ জদনয রা দাপন-কাপন ও অন্যান্য ব্যয় ডনফ যাদয জন্য দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ 

ভন্ত্রণারদয়য ফযাদ্দ দত রজরা প্রাদনয ভাধ্যদভ প্রদতুকদক ২০,০০০/-(ডফ াজায) টাকা কদয ১,০০,০০০/-( এক রষতি) 

টাকা ডফতযণ কযা দয়দে। আত ব্যডক্তয ডিডকৎা ায়তা ফাফদ ১০,০০০/-(দ াজায) টাকা ডফতযণ কযা দয়দে।  
 

 

 

          স্বাষতিডযত/০৯.০৩.২০১৯ 

                                                                                                              (কাজী তাভীন আযা আজডভযী ) 

 উডিফ (এনডডআযডড) 

        রপান:৯৫৪৫১১৫  

 

দয় অফগডত/ প্রদয়াজনীয় কাম যাদথ যঃ (রজুষ্ঠতা /দ ভম যাদায ক্রভামাাদয 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 িাপ 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। অডতডযক্ত 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 (অডতডযক্ত 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 অমাদযাধ কযা দরা। 

১১। প্রধানভন্ত্রীয একান্ত ডিফ-১, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

            ১২।    মৄগ্ম ডিফ (যনাথী রর প্রধান /প্রাঃ/দফা/দুব্যক-১/প্রডষতিণ/ 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। 
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১৬। ভন্ত্রীয একান্ত ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

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

১৮। উডিফ (দুব্যক-১)/দুব্যক-২/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 এনাডরি, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। প্রডতদফদনটি ওদয়ফ াইদট প্রদ যদনয জন্য অমাদযাধ কযা দরা। 

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

২৪।  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 (২৪x৭) রখারা থাদক। দুদম যাগ াংক্রান্ত রম রকান তথ্য আদান-প্রদাদনয জন্য NDRCC’য ডনম্নফডণ যত রভাফাইর/ রটডরদপান/ 

পুাক্স/ email নম্বদয রমাগাদমাগ কযায জন্য অমাদযাধ কযা মাদছঃ  রভাফাইর/ রটডরদপান নম্বযঃ, মৄি-ডিফ(এনডডআযডড), 

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

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

mailto:ndrcc@modmr.gov.bd/
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