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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 ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০১.২০১৯-২০৪ 

                                             তাডযখঃ ১৮/০৫/২০১৯ডি:   

                       ভয়ঃ দুপুয ২.০০টা             

ডফলয়ঃ দুদম যাগ াংক্রান্ত দদডনক প্রডতদফদন।  

 

মূদ্র ফন্দযমূদয জন্য তকয াংদকতঃ 

   

িট্টগ্রাভ, কক্সফাজায, ভাংরা ও ায়যা মুদ্র ফন্দযমূদয জন্য রকান তকয াংদকত নাই।  

 

 

AvR 18 †gÕ19 wLªt `ycyi 1 Uv ম যন্ত †`‡ki অবযন্তযীণ b`xe›`i mg~‡ni Rb¨ AvenvIqvi c~e©vfvm:  

iscyi, gqgbwmsn Ges wm‡jU AÂj mg~‡ni Dci w`‡q 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| 

 

 

আজ কার ০৯ টা রথদক যফতী ২৪ ঘন্টায আফাওয়ায পূফ যাবাঃ   

ডনটিক অফস্থাঃ রঘুিাদয ফডধ যতাাং  ডিভফঙ্গ রথদক উত্তয ফদঙ্গাাগয  এরাকা ম যন্ত ডফস্তৃত যদয়দে।  

পূফ যাবাঃ কুডভল্লা অঞ্চর, ভয়ভনডাং ও ডদরট ডফবাদগয ডকছু ডকছু জায়গায় এফাং যাংপুয, ঢাকা ও  িট্টগ্রাভ ডফবাদগয দু’এক  

জায়গায়  অস্থায়ী দভকা/ঝদ া াওয়া বৃডি অথফা ফজ্র বৃডি দত াদয। এো া রদদয অন্যত্র অস্থায়ীবাদফ আাংডক রভঘরা 

আকা আফাওয়া প্রধানত: শুস্ক থাকদত াদয। 

তাপ্রফা:  টাঙ্গাইর, পডযদপুয, ভাদাযীপুয, যাজাী ও াফনা অঞ্চর খুরনা ডফবাদগয উয ডদদয় মৃদু তাপ্রফা ফদয় মাদে তা 

অব্যত থাকদত াদয। 

তাভাত্রাঃ  াযাদদদ ডদন ও যাদতয প্রায় অডযফডতযত থাদকদত াদয ।  

যফতী ৭২ ঘন্টায আফাওয়ায অফস্থা (৩ ডদন): উদল্লখ রমাগ্য ডযফতযন রনই। 

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

ডফবাদগয নাভ ঢাকা ভয়ভনডাং িট্রগ্রাভ ডদরট যাজাী যাংপুয খুরনা ফডযার 

দফ যাচ্চ তাভাত্রা ৩৬.৪ ৩১.৬ ৩৫.৩ ৩০.২ ৩৭.৫ ৩২.৭ ৩৮.৬ ৩৫.২ 

ফ যডনম্ন তাভাত্রা ২১.৮ ২১.০ ২১.৫ ২১.৬ ২৩.১ ২৩.০ ২৬.৬ ২৬.১ 

      

গতকাদরয দফ যাচ্চ ও আজদকয ফ যডনম্ন  তাভাত্রা: 

গতকাদরয দফ যাচ্চ তাভাত্রা ডের মদায ৩৮.৬
০  
এফাং আজদকয ফ যডনম্ন তাভাত্রা রনত্রদকানা ২১.০

০
 রঃ। 

অডিকান্ডঃ  পায়ায াডব য ও ডডবর ডডদপদন্সয কদরার রুভ রথদক ডডউটি অডপায রটডরদপাদন জানান রম, আজ রকান জায়গা রথদক  

উদল্লখদমাগ্য রকান অডিকাদেয খফয াওয়া মায় ডন।  

 

  

ফজ্রাদত মৃত্যযয তথ্যাডদঃ  

গত ১৭-৫-২০১৯ডিঃ তাডযদখ নওগাঁ, িাাঁইনফাফগঞ্জ , ও গাজীপুয রজরায়   ফজ্রাদত রভাট 

৫ জন ররাক ভাযা রগদে। 

 

 

http://www.modmr.gov.bd/
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ক্রঃনাং রজরায নাভ মৃদতয 

াংখ্যা 

নাভ, ঠিকানা এফাং দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য ক্ষ রথদক গৃীত কাম যক্রভ 

১। নওগাঁ 

 

২ ১। াোন (৩০) ডতা: ভডতউয, গ্রাভ: গইনয, ইউ:ডনতপুয, উদজরা: যা, রজরা: 

নওগাঁ । 

২। ডখনুয (৩৫), ডতা: আজাদ, ডফগঞ্জ, িাাঁইনফাফগঞ্জ । 

দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য ফযাদ্দ রথদক রজরা প্রান কর্তযক মৃত ব্যডিয 

াায্য প্রডক্রয়াধীন আদে। 

২। িাাঁই 

নফাফগঞ্জ 

২ ১। রভা: রযজাউয (৪০), ডতা মৃত: ায়াত আরী, গ্রাভ: শ্রীযাভপুয, ইউ: ফাডরয়া 

ডাঙ্গা, উদজরা: দয, রজরা: িাাঁই নফাফগঞ্জ । 

২। রভা: রনাযত রাদন (৩৫), ডতা: রভাতাদরফ রাদন, গ্রাভ: শ্রীযাভপুয, ইউ: 

ফাডরয়া ডাঙ্গা, উদজরা: দয, রজরা: িাাঁইনফাফগঞ্জ । 

দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য ফযাদ্দ রথদক রজরা প্রান কর্তযক মৃত ব্যডিয 

ডযফাযদক ২০,০০০ টাকা কদয  আডথ যক াায্য প্রদান কযা দয়দে। 

৩। গাজীপুয ১ আরাভীন (১৮), ডতা: আভীয রাদন, গ্রাভ: রিউযাইট, ইউ: রটাক, উদজরা: 

কাাডয়া, রজরা: গাজীপুয। 

দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য ফযাদ্দ রথদক রজরা প্রান কর্তযক মৃত ব্যডিয 

ডযফাযদক ২০,০০০ টাকা  আডথ যক াায্য প্রডক্রয়াধীন  যদয়দে। 

 

কারবফাখী ঝদ  ক্ষয়-ক্ষডতয প্রাথডভক প্রডতদফদন ।  
 

ঢাকা:-  রজরা প্রাক ঢাকা  জানান রম, গতকার ১৭-০৫-২০১৯ডি: তাডযখ আনুভাডনক ন্ধ্যা ৭:০০ টায় ঢাকা ভানগযীয 

উয ডদদয় ফদয় মাওয়া কারবফাখী ঝদ য প্রদকাদ ফায়ত্যর রভাকাযযভ ভডজদদয দডক্ষণ রগদট অস্থায়ীবাদফ ডনডভ যত 

প্যাদন্ডর রবাংদগ দ  ১(এক) জন ডনত ন এফাং ২৩(রতই) জন আত ন। পায়ায াডব য ও ডডবর ডডদপন্স এয ৩টি 

ইউডনট ঘটনাস্থদর উডস্থত দয় ভডজদদয মুসুল্লীগদণয ায়তায় আত ও ডনতদদয উদ্ধায কদয ঢাকা রভডডদকর কদরজ 

াাতাদর রপ্রযণ কদযন। উত্তয ফাড্ডায় রদয়ার িাা দ  ০২(দুই) জন ডনত ন। ফাড্ডা থানা পুডর ডনতদদযদক উদ্ধায 

কদয ঢাকা রভডডদকর কদরজ াাতাদরয ভদগ য রপ্রযণ কদযন। রভাাম্মদপুয এরাকায় গাে রবাংদগ দ  ০২(দুই) জন এফাং 

ডভযপুয এরাকায় একটি টিনদড ফা ীয িাদরয উদয ার্শ্যফতী বফদনয ইট দ  টিন রবাংদগ ০১(এক) জন ডশু আত য়। 

এো া, ডফডবন্ন স্থাদন যাস্তায উদয গাে রবাংদগ দ  মান িরািদরয অনুদমাগী দয় দ ।  যফতীদত পায়ায াডব য ও 

ডটি   কদ যাদযন উি গাে/গাদেয ডারমূ অাযন কদয মান িরাির  ন্বাবাডফক কদযন 

০২। রজরা প্রাদনয কভ যকতযাগণ ঢাকা রভডডদকর কদরজ াাতাদর উডস্থত দয় আতদদয ডিডকৎায রখাঁজ খফয 

রনন। ঢাকা রভডডদকর কদরজ াাাতার সূদত্র জানা মায়  রম, কারবফাখী ঝদ য তান্ডদফ আত রভাট ২৬(োডি) জদনয 

ভদে ২৩(রতই)জন জরুযী ডফবাগ রথদক প্রাথডভক ডিডকৎা ডনদয় াাতার তযাগ কদযন। ফাকী ০৩জদনয অফস্থা গুরুতয 

ওয়ায় তাদদযদক াাতাদরয ডফডবন্ন ওয়াদড য বডতয কদয ডিডকৎা রদয়া দে ।  এ দুঘ যটনায় ডনতযা দরন- (১) ডপকুর 

ইরাভ(৩৫), ডতা-মৃত: জনাফ আরী, ঠিকানা অজ্ঞাত, (২) বুরবুর ডফর্শ্া (২৪), ডতা- আব্দুর যাজ্জাক ডফর্শ্া, াাং- 

ভাজন, থানা ও রজরা-ন াইর, (৩) যনডজৎ যায় (৩৫), ডতা-কাডভনী যায়, াাং-দডক্ষণ রানাপুয,থানা- ডকদাযগঞ্জ, রজরা- 

নীরপাভাযী । াাতাদর ডিডকৎাধীন আতযা দরন- (১) আপজার (৬৮), (২)  দয় (২৬), ডফপ্লফ (৩৪)। প্যাদন্ডর রবাংদগ 

 ায ঘটনায় ইরাডভক পাউদন্ডদনয ডিফদক প্রধান কদয ৫(াঁি) দদেয একটি তদন্ত কডভটি গঠন কযা দয়দে।  

০৩। কারবফাখী ঝদ য প্রদকাদ ডনত ০৩(ডতন) জদনয ৎকাদযয এফাং াাতাদর ডিডকৎাধীন আত ০৩(ডতন) 

জদনয ডিডকৎায ব্যয় ডনফ যাদয জন্য দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য ফযাদ্দ দত রজরা প্রাদনয ভােদভ আডথ যক 

ায়তা প্রদাদনয ব্যফস্থা  রনয়া দয়দে।  

 যাজাী:- রজরা ত্রাণ ও পুনফ যান কভ যকতযা জানান রম, গতকায ন্ধ্যায কারবফাখী ঝদ  রদওয়ার ধ্বদ রভা: আ: 

রাফাান যকায (৭০), ডতা: কডপর যকায, গ্রাভ+ইউ: ফারীর্শ্য. উদজরা: টিয়, রজরা: যাজাী ভাযা মায়। রজরা ত্রাণ 

ও পুনফ যান কভ যফতযা জানান রম, মৃত ব্যডি ধনাট্য ব্যডি ডফধায় তায ডযফায আডথ যক ায্য গ্রণ কযদফন না। 

 

 

                                                                                                               

                                                                                             স্বাক্ষডযত/১৮.০৫.২০১৯.  

(কাজী তাভীন আযা আজডভযী) 

উ-ডিফ (এনডডআযডড) 

রপান: ৯৫৪৫১১৫ 

 



3 

 

 

 

 

 

 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০১.২০১৯-২০৪                                    তাডযখঃ ১৮/০৫/২০১৯ডি:   

  

 

দয় অফগডত/ প্রদয়াজনীয় কাম যাদথ যঃ (রজযষ্ঠতা /দ ভম যাদায ক্রভানুাদয নয়)  

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

০২। মুখ্য ডিফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা।         

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

০৪। ডপ্রডন্সার িাপ অডপায, স্ত্র ফাডনী ডফবাগ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

০৫। ডিফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

০৬। ডিফ, তথ্য ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

০৭।  প্রধান তথ্য কভ যকতযা, ডআইডড, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। ইদরদরাডনক ও ডপ্রন্ট ডভডডয়াদত প্রিাদযয জন্য অনুদযাধ কযা দরা। 

০৮। ভা-ডযিারক (অডতডযি ডিফ), দুদম যাগ ব্যফস্থানা অডধদপ্তয, ৯২-৯৩, ফা/এ, ভাখারী, ঢাকা। 

০৯। অডতডযি ডিফ (প্রান/ ডযকল্পনা ও উন্নয়ন/ত্রাণ প্রান /ত্রাণ / দুব্যক-১/দুব্যক-২/ দুব্যক-৩/ ভন্বয় ও াংদ/ডডড)/ 

প্রডক্ষণ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়।     

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

১১। ভা-ডযিারক-১, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

১২। ভা-ডযিারক (প্রান), প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

১৩। মৄগ্ম ডিফ (যনাথী রর প্রধান /প্রাঃ/দফা/দুব্যক-১/প্রডক্ষণ/ আইন রর/ত্রাক-১/ত্রাক-২), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

১৪। ডযিারক (প্রান), প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

১৫। ডযিারক-৪, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। (Fax-9145038) 

১৬। ডযিারক (ত্রাণ), দুদম যাগ ব্যফস্থানা অডধদপ্তয, ৯২-৯৩, ফা/এ, ভাখারী, ঢাকা। 

১৭। ভাননীয় প্রডতভন্ত্রীয একান্ত ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

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

১৯। উডিফ (দুব্যক-১)/দুব্যক-২/দুব্যক-৩/প্রাঃ-১/ফাদজট/অডডট/ত্রাণ প্রাঃ/ত্রাণ-১/ত্রাণ-২/অডডট/াংদ ও ভন্বয়/ডডড), উ-

প্রধান,  দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

২০। ডডনয়য ডিদফয একান্ত ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

২১। প্রধানভন্ত্রীয প্রদটাকর অডপায, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

২২। উদজরা ডনফ যাী অডপায-------------------------(কর) 

২৩। ডদস্টভ এনাডরি, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। প্রডতদফদনটি ওদয়ফ াইদট প্রদ যদনয জন্য অনুদযাধ কযা দরা। 

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

২৫।  ভাননীয় প্রডতভন্ত্রীয কাযী একান্ত ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ওত্রান ভন্ত্রণারয়। 

 
দুদম যাগ ডযডস্থডত ভডনটডযাং কযায জন্য দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য NDRCC (জাতীয় দুদম যাগ া াদান ভন্বয় রকন্দ্র) ২৪ ঘন্টা (২৪x৭) রখারা থাদক। 

দুদম যাগ াংক্রান্ত রম রকান তথ্য আদান-প্রদাদনয জন্য NDRCC’য ডনম্নফডণ যত রভাফাইর/ রটডরদপান/ পযাক্স/ email নম্বদয রমাগাদমাগ কযায জন্য অনুদযাধ কযা 

মাদেঃ  রভাফাইর/ রটডরদপান নম্বযঃ, মৄি-ডিফ (এনডডআযডড), ০১৫৩৬-২৩৯২৬০, উ-ডিফ (এনডডআযডড), ০১৮৪১৩১৮৭৪৫, ৯৫৪৫১১৫, 

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

 

 

                                                                                           

     

       স্বাক্ষডযত/ ১৮.০৫.২০১৯ 

   ( কাজীতাভীন আযা আজডভযী) 

               উ-ডিফ (এনডডআযডড) 

           রপান: ৯৫৪৫১১৫ 
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