
 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায   

দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়     

ন্যানার ডিডজস্টায রযন্স রকা-অযডিদনন রন্টায (NDRCC) 

ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৭-১৭৭                  তাডযখঃ ১৪/০৬/২০১৭ ডরঃ 

           ভয়ঃ ডফকার ৪.৩০ ঘটিকা। 

 

 

ডফলয়ঃ িট্টগ্রাভ, যাাংগাভাটি, ফান্দযফান, কক্সফাজায ও খাগড়াছডড় রজরায় অডত বৃডিজডনত াাড় ধ ও াাড়ী ঢদর  মৃত ও আত ররাদকয 

তথ্যাডদ ত্রাণ াভগ্রী ফযাদ্দ ও ডফতযদণয ডফদল  প্রডতদফদন । 

 

             রজরা প্রান রথদক রেডরদপাদন প্রাপ্ত তদথ্যয ডবডিদত অডত বৃডিজডনত াাড় ধ ও াাড়ী ঢদর যাাংগাভাটি, িট্টগ্রাভ, ফান্দযফান ও 

কক্সফাজায রজরায় মৃত ও আতদদয তথ্যাডদ ত্রাণ াভগ্রী ফযাদ্দ ও ডফতযদনয ডফদল প্রডতদফদন দয় অফগডত ও প্রদয়াজনীয় ব্যফস্া গ্রদণয জন্য 

এতদাদথ রপ্রযণ কযা র। 

 

াংযুডতঃ- ফডণ যত ডফদল প্রডতদফদন ১ াতা।  

                                                ১৪.৬.১৭ 

                             (ডজ, এভ আব্দুর কাদদয) 

                        উ-ডিফ(এনডিআযডড) 

                            রপানঃ ৯৫৪৫১১৫ 

 

 

দয় অফগডত/ প্রদয়াজনীয় কাম যাদথ যঃ (রজেষ্ঠতা /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। 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। অডতডযত ডিফ (প্রান/ ত্রাণ/দুব্য/ডডড ও এনডিআযডড ), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

০৮। ভা-ডযিারক (অডতডযত 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, রতজগাঁও, ঢাকা। 

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

১২। যুগ্ম ডিফ (প্রাঃ/ রফা /দুব্যক-১/দুব্যক-২/ভন্বয় ও াংদ/ত্রাণ প্রান/আইন রর/দুব্যপ্রঃ), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

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

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

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

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

১৭। ভন্ত্রীয কাযী একান্ত ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়।  
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ন্যানার ডিডজস্টায রযন্স রকা-অযডিদনন রন্টায(NDRCC) 

ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

 

ডফলয়ঃ িট্টগ্রাভ, যাাংগাভাটি, ফান্দযফান, কক্সফাজায ও খাগড়াছডড় রজরায় অডত বৃডিজডনত াাড় ধ ও াাড়ী ঢদর  মৃত ও আত ররাদকয 

তথ্যাডদ ত্রাণ াভগ্রী ফযাদ্দ ও ডফতযদণয ডফদল  প্রডতদফদন । 

 

১। যাাংগাভাটিঃ রজরা ত্রাণ ও পুনফ যান কভ যকতযা যাাংগাভাটি রেডরদপাদন জানান রম, গত ১২/৬/২০১৭ডরঃ তাডযখ অডতফল যদণয পদর রজরায় 

াাড় ধদ রভাে ১০৪ জ                      (দয উদজরায় ৫৭ জন, কাউখারী ২৩ জন, কাপ্তাই ১৮ জন, জুযাইছডড় ৪ জন এফাং 

ডফরাইছডড় উদজরায় ২ জন)। এয ভদে ফাাংরাদদ রনাফাডনীয দস্য যদয়দছ ৪ (িায) জন (অডপায রভজয রভাঃ ভাফুজ ও কোদেন রভাঃ 

তানবীয আদভদ এফাং ২ জন সডনক)। তাঁযা দয উদজরায ক্ষডতগ্রস্ত যাস্তা ডযকারায কযদত ডগদয় ভাযা মান। রভাে ২০০ জন ররাক আত দয়দছ। 

এয ভদে ৭৭জনদক াাতাদর ডিডকৎা রদয়া দয়দছ। রজরা প্রাদনয তত্ত্বাফধাদন রনাফাডনী ও পায়ায াডব য উদ্ধায কাজ ডযিারনা কযদছ। 

দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় দত ৪১,২৩,০০০/-ডজ আয কো এফাং ৩৮৮ রভঃ েন ডজ আয িার ফযাদ্দ প্রদান কযা দয়দছ। দুদম যাগ ব্যফস্থানা 

ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য রদয়া ফযাদ্দ দত রজরা প্রান কর্তযক প্রদতেক মৃত ব্যডতয ডযফাযদক ২০,০০০/- োকা ও ৩০                         

আ                 ৫,০০০/-                      ।       ১০  আ             ৮০০         আ         ।            

                 ও                     । 

 

২। িট্টগ্রাভঃ রজরা ত্রাণ ও পুনফ যান কভ যকতযা িট্টগ্রাভ রেডরদপাদন জানান রম, গত ১২/৬/২০১৭ডরঃ তাডযখ অডতফল যদণয পদর াাড় ধদ 

যাাংগুডনয়া উদজরায় ২২ জন এফাং াাড়ী ঢদরয কাযদণ ৫ জন রভাে ২৭ জন, িন্দনাই উদজরায় াাড় ধদ-৪ জন, যাউজাদন াাড় ধদ ২ 

জন, ফাঁখারী উদজরায় ঘয িাা দড় ১ জন, িট্টগ্রাভ ভানগযীদত ঘয িাা দড় ১ জন, পটিকছডড়দত াাড় ধদ ১ জন রভাে ৩৬ জন ররাক 

ভাযা মায়। এয ভদে শুধুভাত্র াাড় ধদ ভাযা মায় ২৯ জন। এ ছাড়া যাাংগুডনয়ায় ৫ জন, িন্দনাই ২ জন, যাউজান ৩ জন, ফা খারী উদজরায় ২ 

জন এফাং িট্টগ্রাভ ভানগযীদত ৫ জন রভাে ১৭ জন ররাক আত য়। রজরা প্রাদনয তত্ত্বাফধাদন রনাফাডনী ও পায়ায াডব য উদ্ধায কাজ 

ডযিারনা কযদছ। দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় দত ১৫,২৪,০০০/-ডজ আয কো এফাং ২৮৮ রভঃ েন ডজ আয িার ফযাদ্দ প্রদান কযা দয়দছ। 

দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য রদয়া ফযাদ্দ দত রজরা প্রান কর্তযক প্রদতেক মৃত ব্যডতয ডযফাযদক ২০,০০০/- োকা ও ৩০          

     এফাং প্রদতেক আত ব্যডতয ডযফাযদক ৫,০০০/- োকা কদয             । ডফডবন্ন আশ্রয়দকদে রভাে ৩০০০ ররাক আশ্রয় ডনদয়দছ। 

 

৩। ফান্দযফানঃ  রজরা ত্রাণ ও পুনফ যান কভ যকতযা ফান্দযফান রেডরদপাদন জানান রম, গত ১২/৬/২০১৭ডরঃ তাডযখ অডতফল যদণয পদর দয 

উদজরায় াাড় ধদ ৬ জন ররাক ভাযা মায় এফাং ৩ জন আত য়। রজরা প্রাদনয তত্ত্বাফধাদন রনাফাডনী ও পায়ায াডব য উদ্ধায কাজ 

ডযিারনা কযদছ। দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় দত ৫,০০,০০০/-ডজ আয কো এফাং ১৭৫ রভঃ েন ডজ আয িার ফযাদ্দ প্রদান কযা দয়দছ। 

দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য রদয়া ফযাদ্দ দত রজরা প্রান কর্তযক প্রদতেক মৃত ব্যডতয ডযফাযদক ২০,০০০/- োকা ও ৩০          

     এফাং প্রদতেক আত ব্যডতয ডযফাযদক ৫,০০০/- োকা কদয             ।  ১২টি আশ্রয়দকদে রভাে ২২০০ ররাক আশ্রয় ডনদয়দছ। 

 

৪। কক্সফাজাযঃ রজরা ত্রাণ ও পুনফ যান কভ যকতযা ফান্দযফান রেডরদপাদন জানান রম, গত ১২.৬.২০১৭ তাডযখ দত অডতবৃডিয কাযদণ আজ 

১৪/৬/২০১৭ডরঃ তাডযদখ রেকনাপ উদজরায় াাড় ধদ ২ জন ররাক মৃত্যে ফযণ কদযদছ। দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য রদয়া ফযাদ্দ দত 

রজরা প্রান কর্তযক প্রদতেক মৃত ব্যডতয ডযফাযদক ২০,০০০/- োকা ও ৩০                           ।                 । 

 

৫। খাগড়াছডড়ঃ রজরা ত্রাণ ও পুনফ যান কভ যকতযা খাগড়াছডড় রেডরদপাদন জানান রম, গত ১২.৬.২০১৭ তাডযদখ দত অডতবৃডিয কাযদণ গতকার 

১৩/৬/২০১৭ডরঃ তাডযখ রক্ষীছডড় উদজরায় াাড় ধদ ১ জন ররাক মৃত্যে ফযণ কদযদছ। দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য রদয়া ফযাদ্দ দত 

রজরা প্রান কর্তযক মৃত ব্যডতয ডযফাযদক ২০,০০০/- োকা ও ৩০                           । 

 

াাড় ধদ ৫ রজরায় রভাে মৃদতয াংখ্যা= ১৪২ জন (যাাংগাভাটি ১০৪ জন, িট্টগ্রাভ ২৯ জন, ফান্দযফান ০৬ জন, কক্সফাজায ০২ জন ও  

           খাগড়াছডড় ০১ জন)। 

  

াাড় ধ অন্যান্য কাযদণ ৫ রজরায় রভাে মৃদতয াংখ্যা= ১৪৯ জন। 

 

ফযাদ্দঃ  

দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় দত ডতন াফ যতে রজরা যাাংগাভাটি, িট্টগ্রাভ ও ফান্দযফান এয জন্য ফ য রভাে ৬১,৪৭,০০০/- োকা ডজ আয কো 

এফাং ৮৫১ রভঃ েন ডজ আয িার ফযাদ্দ প্রদান কযা দয়দছ।  

                ১৪.৬.১৭ 

  (ডজ, এভ আব্দুর কাদদয) 

                             উ-ডিফ(এনডিআযডড) 

                                 রপানঃ ৯৫৪৫১১৫ 

 

দুদম যাগ ডযডস্থডত ভডনেডযাং কযায জন্য দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য NDRCC (জাতীয় দুদম যাগ াড়াদান ভন্বয় রকে) ২৪ ঘন্টা (৭x২৪) রখারা যদয়দছ। দুদম যাগ াংক্রান্ত রম 

রকান তথ্য আদান-প্রদাদনয জন্য NDRCC’য ডনম্নফডণ যত রেডরদপান/ পোক্স/ email নম্বদয রমাগাদমাগ কযায জন্য অনুদযাধ কযা মাদছঃ NDRCC’য রেডরদপান নম্বযঃ 

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

ে রাইনঃ ০১৯৩৭-১৬৩৫৮২, ০১৭১১-১৬১৯২৬, ০১৫৩৬-২৩৯২৬০, রভাফাইর  নম্বযঃ  অডতডযত ডিফ (এনডিআযড) ০১৭৩৭-২৫০৮৮৮,  

                                                                                                                                                    
 

      

mailto:ndrcc@modmr.gov.bd/

