
 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায   

দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় 

ন্যানার ডিডজস্টায ডযন্স ককা-অযডিদনন কন্টায(NDRCC) 

ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৭-১৫৮                  তাডযখঃ ৩০/০৫/২০১৭ ডরঃ 

 

ডফলয়ঃ দুদম যাগ াংক্রান্ত দদডনক প্রডতদফদন। 

 

AvenvIqvi we‡kl weÁwß µwgK b¤̂i 17 (m‡Zi),    ZvwiL: 30.05.2017 wLªt 

K·evRvi I †Lcycvov ivWvi ch©‡eÿY ‡_‡K ‡`Lv hvq †h, DcK~j AwZµgiZ cÖej N~wY©So Õ‡gvivÕ DËiw`‡K AMÖmi n‡q AvR mKvj 06 

Uv †_‡K ỳcyi 12 Uvi g‡a¨ KzZzew`qvi wbKU w`‡q K·evRvi - PUªMÖvg DcK~j AwZµg m¤úbœ K‡i ỳe©j n‡q c‡o‡Q| GwU eZ©gv‡b ¯’j 

Mfxi wb¤œPvc AvKv‡i iv½vgvwU I ZrmsjMœ GjvKvq Ae¯’vb Ki‡Q| ¯’j Mfxi wb¤œPvcwU AviI DËi w`‡K AMÖmi n‡q e„wó Swi‡q µgvš̂‡q 

`ye©j n‡q co‡Z cv‡i| Mfxi wb¤œPvcwUi cÖfv‡e DËi e‡½vcmvMi GjvKvq evqyPv†ci cv_©‡K¨i AvwaK¨ weivR Ki‡Q| DËi e‡½vcmvMi I 

ZrmsjMœ evsjv‡`‡ki DcK~jxq GjvKv Ges mgy`ª e›`img~‡ni Dci w`‡q S‡ov nvIqv mn e„wó/eRªmn e„wó Ae¨vnZ _vK‡Z cv‡i| 

 PÆMÖvg I K·evRvi mgy`ª e›`img~n‡K 10 (`k) b¤^i gnvwec` ms‡KZ bvwg‡q Zvi cwie‡Z© 03 (wZb) b¤^i cybt 03 (wZb) b¤^i 

¯’vbxq mZK© ms‡KZ ‡`Lv‡Z ejv n‡q‡Q|  

gsjv I cvqiv mgy`ª e›`img~n‡K 8 (AvU) b¤^i gnvwec` ms‡KZ bvwg‡q Zvi cwie‡Z© 03 (wZb) b¤̂i cybt 03 (wZb) b¤̂i ¯’vbxq 

mZK© ms‡KZ ‡`Lv‡Z ejv n‡q‡Q| DËi e‡½vcmvM‡i Ae ’̄vbiZ gvQ aivi †bŠKv I Uªjvi mg~n‡K AvR ivZ 09 Uv ch©šÍ wbivc` AvkÖ‡q 

‡_‡K cieZx©†Z mveav‡b PjvPj Ki‡Z ejv n‡q‡Q|  [GB wmwi‡R Avi †Kvb AvenvIqvi we‡kl weÁwß cÖPvwiZ n‡e bv ] 

 

গত ২৮/৫/২০১৭ডরঃ তাডযদখ ফাংদগাাগদয ঘূডণ যঝড় ‘কভাযা’ সৃডি য়। ঘূডণ যঝড় ‘কভাযা’ আজ ৩০/৫/২০১৭ডরঃ কাদর কুতুফডদয়ায 

ডনকট ডদদয় কক্সফাজায - িট্টগ্রাভ উকুর অডতক্রভ কদযদে।  ঘূডণ যঝড় ‘কভাযা’য প্রবাদফ কক্সফাজায, িট্টগ্রাভ, কনায়াখারী, রক্ষীপুয, কপনী, 

াতক্ষীযা, ফডযার ইতযাডদ কজরায় কমাগাদমাগ কযা য়। কজরা প্রাদনয ডনকট দত প্রাপ্ত প্রাথডভক তথ্যমূ ডনম্নরূঃ 

 

কক্সফাজাযঃ কার ১১.৩০টায় কক্সফাজায কজরায ডনয়ন্ত্রণ কদক্ষ কটডরদপান কদয  জানা মায় কম, কজরায কুতুফডদয়া ও কন্টভার্ট যদনয উয ডদদয় 

ঘূডণঝড় ‘কভাযা’ অডতক্রভ কদযদে। ঝদড়য প্রবাফ এ এরাকায় কফী ডযরডক্ষত দয়দে। ঝদড়য ভয় কথদক ডফদুযৎ ডফডিন্ন যদয়দে। ফতযভাদন বৃডিাত 

নাই। আকা ডযস্কায দয়দে আদে। তদফ ককান উদজরা কথদক এখনও ককান ক্ষয়ক্ষডতয তথ্য াওয়া মায় নাই। কজরা প্রান কর্তযক 

উদজরামূদয াদথ কমাগাদমাগ কযা দি। ঘূডণ যঝড় ‘কভাযা’য কাযদণ কক্সফাজায কজরায় ডফডবন্ন আশ্রয় ককদে কভাট ১,৬০,০০০ করাজ আশ্রয় গ্রণ 

কদয।  

 

িট্টগ্রাভঃ কার ১১.৩০টায় কজরা ত্রাণ ও পুনবৃান কভ যকতযা, িট্টগ্রাভ এয াদথ কটডরদপান কথা দয়দে। ডতডন জাডনদয়দেন কম, ঘূডণ যঝড় ‘কভাযা’য 

অডতক্রভ কদযদে। ঝদড়য প্রবাদফ ককান উদজরা কথদক এখনও ককান ক্ষয়ক্ষডতয খফয াওয়া মাডয়ডন। ঘূডণ যঘদড়য কাযদণ কজরায ন্দী ডফডবন্ন 

উদজরায় কভাট ১১৫র্ট আশ্রয় ককদে কভাট ১,২০,৫২০ জন করাক আশ্রয় গ্রণ কদয। কজরা প্রান আডশ্রত করাকজদনয ভাদঝ শুকনা খাফায ডফতযণ 

কদযদে। ঘূডণ যঝড় কভাকাদফরায রদক্ষয দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় কথদক কদয়া ফযাদ্দ কথদক ৬র্ট উদজরায় প্রদতযক উদজরায় ৫০,০০০/- 

টাকা এফাং ১০ কভঃটন কদয খাদ্যস্য উফযাদ্দ প্রদান কযা দয়দে। ক্ষয়ক্ষডতয ডফ্াডযত তথ্য াংগ্রদয কাজ িরদে। 

 

কনায়াখারীঃ কজরায ডনয়ন্ত্রণ কক্ষ কথদক দুপুয ১২.০০টায় জানাদনা দয়দে কম, ঘূডণ যঝড় ‘কভাযা’য প্রফাদফ কজরায ককাথাও কথদক ককান প্রকায 

ক্ষয়ক্ষডতয খফয াওয়া মায় নাই। ফতযভাদন ারকা বৃডি ও ফাতা দি। ঝদড়য কাযদণ কজরায় কভাট ২৫১র্ট আশ্রয়দকদে কভাট ৩৫,০০০ জন করাক 

আশ্রয় গ্রণ কদযদে। 

 

রক্ষীপুযঃ ঘূডণ যঘড় ‘কভাযা’য কাযদণ কজরায ককান উদজরা কথদক ককান প্রকায ক্ষয়ক্ষডতয খফয াওয়া মায় নাই। তদফ ঘূডণ যঝদড়য ভাডফদ াংদকত 

প্রদাদনয পদর কজরায ডফডবন্ন উদজরায় ২৩র্ট আশ্রয়দকদে কভাট ২৮,৯২৪ জন করাক আশ্রয় গ্রণ কদয। ঝড় কথদভ মাওয়ায় আডশ্রত করাকজন ডনজ 

ডনজ ঘদয ডপদয কমদত শুরু কদযদে। 

 

াতক্ষীযাঃ কজরা প্রাক, াতক্ষীযা দত্রয ভাধ্যদভ জানদয়দেন কম, ঘূডণ যঝড় ‘কভাযা’ াতক্ষীযা কজরায় আঘাত াদনডন। তদফ ঘূডণ যঝদড়য প্রবাদফ 

ডনম্নাঞ্চদর ারকা বৃডিাত ও ঝদড়া াওয়া াংঘর্টত দয়দে। ক্ষয়ক্ষডতয ডফ্াডযত প্রডতদফদন ডনধ যাডযত পযদভ াংগ্র কদয শ্যীঘ্রই জানাদনা দফ। ৮ 

নাং ভাডফদ াংদকত জাযীয পদর কজরা শ্যাভনগয উদজরায দুগ যভ এরাকা কথদক ১৬,৭০০ জনদক ১৩৫র্ট আশ্রয় ককদে এফাং আাশুডন উদজরায 

দুগ যভ   এরাকা কথদক ৭০০ জনদক ২৪র্ট আশ্রয়দকে কভাট ১৬,৭০০ জনদক ১৫৯র্ট আশ্রয় ককদে স্থানান্তয কযা য়।  

 

ঘূডণ যঝদড়য প্রবাদফ সৃি জদরািা ও বৃডিাদতয পদর কজরাধীন শ্যভনগয উদজরায গাবুযা, দ্মপুকুয ও বুডড়দগায়াডরডন এফাং আাশুডন উদজরায 

প্রতানগয, অনুডরয়া, শ্রীউরা ও খাজযা ইউডনয়দনয াডন উন্নয়ন কফাদি যয কফড়ী ফাঁদধ পাটর কদখা ডদদর স্থানীয় জনডপ্রতডনডধ, উদজরা প্রান ও 

াডন উন্নয়ন ডফবাদগয ভডিত প্রদিিায় তাৎক্ষডনকবাদফ তা কভযাভত কযা য়দে। 

 



 

 

কপনীঃ কজরা ত্রাণ ও পুনফ যান কভ যকতযা, কপনী জানান কম, ঘূডণ যঝড় ‘কভাযা’ কপনী কজরায ককাথাও আঘাত াদনডন। ঘূডণ যঝদড়য প্রফাদফ ারকা বৃডিাত 

ও াভান্য ঝদড়া াওয়া প্রফাডত দয়দে।  কজরায ককান উদজরা কথদক ক্ষয়ক্ষডতয  খফয াওয়া মায়ডন। তদফ ভাডফদ াংদকত ১০ জাযীয পদর 

কজরায কানাগাজী উদজরায দুগ যভ এরাকায ১র্ট আশ্রয়দকদে কভাট ২৫০ জন করাক আশ্রয় গ্রণ কদয। আডশ্রত করাকজন ফতযভাদন ডনজ ডনজ ঘদয 

ডপদয মাদি।  

 

ফডযারঃ  ঘূডণ যঝড় ‘কভাযা’ ফডযার কজরায় আঘাত াদনডন। তদফ ঘূডণ যঝদড়য প্রবাদফ ডনম্নাঞ্চদর ারকা বৃডিাত ও াভান্য ঝদড়া াওয়া াংঘর্টত 

দয়দে। ঘূডণ যঘদড়য ভাডফদ াংদকত ৮ জাযীয পদর কজরায কর আশ্রয়দকে প্রস্তুত যাখা দরও ভাত্র ১র্ট আশ্রয়দকে ৪০ জন করাক আশ্রয় গ্রণ 

কদয। কজরায ককান উদজরা কথদক ককান ক্ষয়ক্ষডতয খফয াওয়া মায়ডন। 

 

ফাদগযাটঃ ঘূডণ যঘদড়য প্রবাদফ কজরায ককাথাও কথদক ক্ষয়ক্ষডতয খফয াওয়া মায় ডন।  

 

নদীফন্দয মূদয জন্য তকয াংদকতঃ (আজ ন্ধ্যা ৬.০০টা ম যন্ত)  

প্রফর N~wY©So Ô‡gvivÕ Gi c Öfv‡e XvKv, dwi`cyi, R‡kvi, Kzwóqv, Lyjbv, ewikvj, cUzqvLvjx, †bvqvLvjx, Kzwgjø, PÆMÖvg Ges K·evRvi 

AÂjmg~‡ni Dci w`‡q c~e©/`wÿbc~e© w`K †_‡K N›Uvq 98 wK.wg. ev AviI AwaK ‡e‡M e„wó/eRªe„wómn A¯’vqxfv‡e S‡ov nvIqv e‡q †h‡Z 

cv‡i| Gme GjvKvi b`xe›`i mg~n‡K 4 b¤̂i †bŠ- gnvwec` ms‡KZ (cybt) 4 b¤^i †bŠ- gnvwec` ms‡KZ †`Lv‡Z ejv n‡q‡Q| GQvov 

†`‡ki Ab¨Î c~e©/`wÿbc~e© w`K †_‡K N›Uvq 60-80 wK.wg. ‡e‡M e„wó/eRªe„wómn A ’̄vqxfv‡e S‡ov nvIqv e‡q †h‡Z cv‡i| Gme GjvKvi 

b`xe›`i mg~n‡K 2 b¤̂i (cybt) 2 b¤̂i ‡bŠ-ûwkqvix ms‡KZ †`Lv‡Z ejv n‡q‡Q| 

 

c~ev©fvmt gqgbwmsn, XvKv, Lyjbv, ewikvj, PÆMÖvg I wm‡jU wefv‡Mi AwaKvsk RvqMvq Ges ivRkvnx I iscyi wefv‡Mi A‡bK RvqMvq 

A ’̄vqxfv‡e `g&Kv A_ev S‡ov nvIqvmn e„wó A_ev eRªmn e„wó n‡Z cv‡i| ‡mB mv‡_ ‡`‡ki †Kv_vI †Kv_vI fvix †_‡K AwZ fvix el©Y n‡Z 

cv‡i|  

 

ZvccÖevnt Uv½vBj, ivRkvnx, cvebv, e¸ov, w`bvRcyi, h‡kvi I PzqvWv½v AÂjimg~‡ni Dci w`‡q g„`y ZvccÖevn e‡q hv‡”Q Ges Zv cÖkwgZ 

n‡Z cv‡i|  

 

ZvcgvÎvt mviv‡`‡k w`b Ges iv‡Zi ZvcgvÎv (2-4) wWMÖx †mt n«vm †c‡Z cv‡i| 

 

কদদয দফ যাচ্চ এফাং ফ যডনম্ন তাভাত্রা ডনম্নরূঃ 

ডফবাদগয নাভ ঢাকা ভয়ভনডাং িট্রগ্রাভ ডদরট যাজাী যাংপুয খুরনা ফডযার 

দফ যাচ্চ তাভাত্রা ৩৬.৫ ৩৫.১ ৩৪.২ ৩৫.৩ ৩৬.৮ ৩৬.৫ ৩৬.২ ৩৩.৭ 

ফ যডনম্ন তাভাত্রা ২৬.১ ২৭.১ ২৪.২ ২৫.৭ ২৪.৫ ২৫.১ ২৪.৫ ২৬.০ 

 কদদয দফ যাচ্চ তাভাত্রা ডের  ঈশ্বযদী ৩৬.৮
০ 
ক. এফাং ফ যডনম্ন তাভাত্রা ডের কনায়াখারী  ২৪.২

০
 ক.। 

 

০২।অডিকান্ডঃ পায়ায াডব য ও ডডবর ডিদপদন্সয ডনয়ন্ত্রণ কদক্ষয ডিউর্ট অডপায জানান, আজ কদদয ককাথাও কথদক উদেখদমাগ্য ককান 

অডিকাদেয খফয াওয়া মায় নাই।  

 

দুদম যাগ ডযডস্থডত ভডনটডযাং কযায জন্য দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য NDRCC (জাতীয় দুদম যাগ াড়াদান ভিয় ককে) ২৪ ঘন্টা (৭x২৪) কখারা যদয়দে। দুদম যাগ াংক্রান্ত কম 

ককান তথ্য আদান-প্রদাদনয জন্য NDRCC’য ডনম্নফডণ যত কটডরদপান/ পযাক্স/ email নম্বদয কমাগাদমাগ কযায জন্য অনুদযাধ কযা মাদিঃ NDRCC’য কটডরদপান নম্বযঃ 

৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪০৪৫৪, ৯৫৪৯১১৬; পযাক্স নম্বযঃ ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৪৯১৪৮, ৯৫৭৫০০০। Email: ndrcc@modmr.gov.bd/ drcc.dmrd@gmail.com 

কভাফাইর  নম্বযঃ  অডতডযক্ত ডিফ (দুব্য) ০১৯৩৭-১৬৩৫৮২, উ ডিফ (এনডিআযডড) ৯৫৪৬৬৬৩/ ৯৫৪৫১১৫/ ০১৫৩৬২৩৯২৬০ 

             স্বাক্ষডযত / ৩০.০৫.২০১৭ 

 (ডজ,এভ আব্দুর কাদদয) 

 উ-ডিফ(এনডিআযডড) 

           কপানঃ ৯৫৪৫১১৫ 

দয় অফগডত/ প্রদয়াজনীয় কাম যাদথ যঃ (কজযষ্ঠতা /দ ভম যদায ক্রভানুাদয নয়) 

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

০২। মূখ্য ডিফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, কতজগাঁও, ঢাকা। 

০৩। ডিফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, কতজগাঁও, ঢাকা। 

০৪। ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা।     

০৫। ডপ্রডন্সার িাপ অডপায, স্ত্র ফাডনী ডফবাগ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, কতজগাঁও, ঢাকা। 

০৬। ভা-ডযিারক-১, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, কতজগাঁও, ঢাকা। 

০৭। অডতডযক্ত ডিফ (প্রান/ ত্রাণ/দুব্য/ডডড ও এনডিআযডড ), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

০৮। ভা-ডযিারক (অডতডযক্ত ডিফ), দুদম যাগ ব্যফস্থানা অডধদপ্তয, ৯২-৯৩, ভাখারী, ঢাকা। 

০৯। প্রধান তথ্য কভ যকতযা, ডআইডি, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। ইদরদরাডনক ও ডপ্রন্ট ডভডিয়াদত প্রিাদযয জন্য অনুদযাধ। 

১০। প্রধানভন্ত্রীয একান্ত ডিফ-১, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, কতজগাঁও, ঢাকা। 

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

১২। যুগ্ম ডিফ (প্রাঃ/ কফা /দুব্যক-১/দুব্যক-২/ভিয় ও াংদ/ত্রাণ প্রান/আইন কর/দুব্যপ্রঃ), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

১৩। ডযিারক-১, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, কতজগাঁও, ঢাকা। 

১৪। উ-ডিফ (দুব্যক-১/দুব্যক-২/প্রাঃ/ফাদজট/অডিট/ত্রাণ প্রাঃ/ত্রাণ-১/ত্রাণ-২)/উ-প্রধান, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

১৫। ডদস্টভ এনাডরি, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। প্রডতদফদনর্ট ওদয়ফ াইদট প্রদ যদনয জন্য অনুদযাধ। 

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

mailto:ndrcc@modmr.gov.bd/


 

 

১৭। ভন্ত্রীয কাযী একান্ত ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়।  


