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�ারক ন�র: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.৩৬০ তািরখ: 
১৩ নেভ�র ২০২১

২৮ কািত�ক ১৪২৮

িবষয়: �েয �াগ সং�া� �দিনক �িতেবদন।

িবভােগর নাম ঢাকা ময়মনিসংহ চ��াম িসেলট রাজশাহী রং�র �লনা বিরশাল
সেব �া� তাপমা�া ৩১.০ ৩০.৭ ৩৪.০ ৩১.০ ৩২.০ ৩১.৬ ৩০.৫ ৩৩.৭
সব �িন� তাপমা�া ২০.৫ ১৮.৬ ২১.৪ ১৯.২ ১৭.৮ ১৩.৪ ২০.০ ২১.৫

১। আবহাওয়ার সতক�বাত�া:

স�� ব�রস�েহর জ� �কান সতক� বাত�া �নই এবং �কান সতক� সংেকতও �দখােত হেব না। 

২। আজ ১৩ নেভ�র ২০২১ ি�ঃ তািরখ সকাল ৯ টা �থেক স��া ৬ টা পয �� �দেশর অভ��রীণ নদীব�র স�েহর জ� আবহাওয়ার �ব �াভাস:

অভ��রীণ নদী ব�রস�েহর জ� �কান সতক� বাত�া �নই এবং �কান সতক� সংেকতও �দখােত হেব না। 

৩। ১৩ নেভ�র ২০২১ ি�ঃ তািরখ সকাল ০৯ টা �থেক পরবত� ২৪ ঘ�ার আবহাওয়ার �ব �াভাস:

িসনপ�ক অব�াঃ  উ�র তািমলনা� ও তৎসংল� এলাকায় অব�ারত ��� ল�চাপ� �ব �ল হেয় একই এলাকায় ল�চােপ পিরনত হেয়েছ।

 ল�চােপর বিধতাংশ উ�র বে�াপসাগর পয �� িব�ত রেয়েছ। পরবত� ২৪ ঘ�ার মে� আ�ামান সাগের এক� ল�চাপ �ি� হেত পাের।

�ব �াভাসঃ রাজশাহী, ঢাকা, �লনা, বিরশাল, চ��াম ও িসেলট িবভােগর �’এক জায়গায় হালকা �ি� হেত পাের। এছাড়া �দেশর অ�� আংিশক
�মঘলা আকাশসহ আবহাওয়া �ধানতঃ �� থাকেত পাের।

তাপমা�াঃ সারােদেশ রােতর তাপমা�া �ায় অপিরবিত�ত থাকেত পাের এবং িদেনর তাপমা�া (১-৩) িড�ী �স. �াস �পেত পাের।

৭২ ঘ�ার আবহাওয়ার অব�া (৩ িদন) ◌ঃ সামা� পিরবত�ন হেত পাের।

গতকােলর সেব �া� ও আজেকর সব �িন� তাপমা�া (িড�ী �সলিসয়াস):

গতকাল সেব �া� তাপমা�া িছল স�ীপও সীতা�� ৩৪.০ �সঃ এবং আজেকর সব �িন� তাপমা�া ���িলয়া ১৩.৪ �সঃ।
(��ঃ বাংলােদশ আবহাওয়া অিধদ�র, ঢাকা।)

০  ০ 



�ঃ নং িবভােগর নাম অি�কাে�র সং�া আহেতর সং�া িনহেতর সং�া
১। ঢাকা ৭ ৮ ১
২। ময়মনিসংহ ২ ০ ০
৩। বিরশাল ৪ ৭ ১
৪। িসেলট ১ ০ ০
৫। চ��াম ২ ০ ০
৬। �লনা ১ ০ ০

  
�মাট ১৭ ১৫ ২

৪। অি�কাে�র ত�ঃ

ফায়ার সািভ �স ও িসিভল িডেফে�র িনয়�ণ কে�র ত� (�মাবাইল এসএমএস) �থেক জানা যায়, ১১ নেভ�র, ২০২১ ি�ঃ তািরখ রাত ১২.০০ টা �থেক ১২
নেভ�র, ২০২১ ি�ঃ তািরখ রাত ১২.০০ টা পয �� সারােদেশ �মাট ১৪ � অি�কাে�র ঘটনা ঘেটেছ। িবভাগিভি�ক অি�কাে� িনহত ও আহেতর সং�া
�দওয়া হলঃ

৪। (ক) উে�খেযা� অি�কা�ঃ

ঢাকাঃ ফায়ার সািভ �স এ� িসিভল িডেফ�  িনয়�ণ কে�র িডউ� অিফসার �টিলেফােন জানান �য, আজ ১২.১১.২০২১ তািরখ সকাল ০৬.৪৪ টার সময় লালখার
�মাড়,�ব � িশয়ারচর,ফ��া ,নারায়ণগ� এলাকায় �াস িবে�ারেণ ৫ তলা ভবেনর িনচ তলা িব�� হয়। সংবাদ �পেয় ফায়ার সািভ �েসর ০২ � ইউিনট �ত
ঘটনা�েল িগেয় সকাল ৭.৩০ টায় আ�ন িনয়�েণ আেন।  �শষ খবর পাওয়া পয �� ৮ জন আহত হয়। আহতেদর মে� ২ জনেক ঢাকা �মিডেকেল ভিত� করা হয়।
এবং মায়া রািন দাস (৪০) নােম ১ জন িনহত হয়।
িব�ািরত তদ� সােপ�।

৫ (ক)। �কািভড-১৯ ও অ�া� �া�িতক �েয �াগকালীন মানিবক সহায়তার কায ��েমর িববরণ: 

�ঃ
 

নং

�াণ কায ��েমর নাম বরাে�র পিরমাণ
চলিত অথ � বছের (০১

/
০৭/২০২১ ি�ঃ �থেক 
১০/১১/২০২১ি�ঃ তা

িরখ পয ��)

িবগত (২৪/০৩/২০
২০ ি�ঃ �থেক ৩০/
০৬/২০২১ি�ঃ) পয �

�

�মাট বরা� 
(২৪/০৩/২০২০ ি�ঃ 

�থেক অ� পয ��)

১ ২                                           ৩ ৪ ৫ (৩+৪)

১ ৩৩৩ �ফান ন�ের অ�েরাধকারীেদর খা� সহায়তা �দােনর িনিম� বরা� অথ � ১০০,০০,০০,০০০/- 
(একশত  �কা�) টা

কা

- ১০০,০০,০০,০০০/- 
(একশত  �কা�) টা

কা
২ �াণ কায � (নগদ অথ �) ৪০,৩৭,৮৯,০০০/- 

(চি�শ �কা� সাতি�শ 
ল� উনন�ই হাজার) 

টাকা 

১০১১,১৩,৩২,৫১১/-
 

(এক হাজার এগার 
�কা� �তর ল� বি�
শ হাজার প�চশত এ

গার) টাকা

১০৫১,৫১,২১,৫১১/- 
(এক হাজার একা� 
�কা� একা� ল� এ

�শ হাজার প�চশত এ
গােরা) টাকা



�ঃ
 

নং

�াণ কায ��েমর নাম বরাে�র পিরমাণ
চলিত অথ � বছের (০১

/
০৭/২০২১ ি�ঃ �থেক 
১০/১১/২০২১ি�ঃ তা

িরখ পয ��)

িবগত (২৪/০৩/২০
২০ ি�ঃ �থেক ৩০/
০৬/২০২১ি�ঃ) পয �

�

�মাট বরা� 
(২৪/০৩/২০২০ ি�ঃ 

�থেক অ� পয ��)

৩ চাল ১,৬৩,৪১৮.৫১ 
(এক ল� �তষি� হাজা
র চারশত আঠার দশ

িমক প�চ এক) �ম: টন

৪,৪৪,৫৪২ 
(চার ল� �য়াি�শ 
হাজার প�চশত িবয়া

ি�শ) �মঃ টন 

৬,০৭,৯৬০.৫১ 
(ছয় ল� সাত হাজার
 নয়শত ষাট দশিমক 

প�চ এক) �ম. টন
৪ �কনা ও অ�া� খাবার

[িমিনেকট চাল ১০ �কিজ; �দশী ��র ডাল ০১ �কিজ �ােকট; আেয়ািডন�� লবণ
 ০১ (এক) �কিজ �ােকট; িচিন ০১ (এক) �কিজ �ােকট; িচড়া (এক �কিজর �া
�কট ২ �) ০২ (�ই) �কিজ; সয়ািবন �তল ০১ (এক) িলটােরর �বাতল; ��লস ৫০০
 (প�চশত) �াম)]

৩৪,২৫১
 (�চৗি�শ হাজার �ইশ

ত একা�) �ােকট

৬,৮৭,৭০০ 
(ছয় ল� সাতািশ হা
জার সাত শত) �া

�কট

৭,২১,৯৫১ 
(সাত ল� এ�শ হা
জার নয়শত একা�) 

�ােকট

৫ �ঢউ�ন ২,১০৪ বাি�ল ৩১,৮০০ (একি�শ 
হাজার আটশত) বা

ি�ল
 

৩৩,৯০৪ (�তি�শ হা
জার নয়শত চার) বা

ি�ল

৬ �হ িনম �াণ ম�রী ৬৩,১২,০০০/- টাকা ৯,৫৪,০০,০০০/- 
(নয় �কা� �য়া� ল

�) টাকা

১০,১৭,১২,০০০/- 
(দশ �কা� সেতর ল
� বার হাজার) টাকা

৭। সং�� আরব আিমরাত সরকার �থেক �া� খা� সাম�ী ৭০০ কা� �ন - ৭০০ কা� �ন

৫ (খ)। ৩৩৩ এর মা�েম �া� তে�র িভি�েত মানিবক সহায়তার িববরণ (১৩/১১/২০২১ তািরখ পয ��):

�াণ কায � )নগদ অথ � (টাকা সকল �জলা )�পৗরসভাসহ( সকল িস� করেপারশন সব �েমাট
উপকারেভাগী পিরবার সং�া ৯৩৭১৭            ১১৮৮১ ১০৫৫৯৮ �
উপকারেভাগী �লাক সং�া ৪১৮৯৩৮ ৫৯৪০৫ ৪৭৮৩৪৩ জন

৬। �েয �াগ �ব�াপনা �ায়ী আেদশাবলী ২০১৯ সহ অ�া� িবিধিবধান অ�যায়ী �েয়াজনীয় কায ��ম �হণ করা হেয়েছ। 

১৩-১১-২০২১

ভার�া� কম �কত�া-১ 
এনিডআরিসিস অ�িবভাগ 
�েয �াগ �ব�াপনা ও �াণ ম�ণালয়

কাম�ন নাহার
ভার�া� কম �কত�া

�ফান: ৮৮০-৫৮৮১১৬৫১
ফ�া�: ৮৮০-২-৯৮৯১৯২৬

ইেমইল: controlroom.ddm@gmail.com

�ারক ন�র: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.৩৬০/১(১৭১) তািরখ: ২৮ কািত�ক ১৪২৮

১৩ নেভ�র ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) মি�পিরষদ সিচব, মি�পিরষদ সিচব-�র দ�র, মি�পিরষদ িবভাগ 
২) �ধানম�ীর �� সিচব, �ধানম�ীর কায �ালয়
৩) সিচব, �ধানম�ীর কায �ালয়
৪) সিচব, �েয �াগ �ব�াপনা ও �াণ ম�ণালয়



৫) িসিনয়র সিচব, �া�� �সবা িবভাগ
৬) মহাপিরচালক , �েয �াগ �ব�াপনা অিধদ�র
৭) িবভাগীয় কিমশনার (সকল)
৮) পিরচালক (সকল), �েয �াগ �ব�াপনা অিধদ�র
৯) �জলা �শাসক (সকল)
১০) �িতম�ীর একা� সিচব, মাননীয় �িতম�ী মেহাদেয়র দ�র, �েয �াগ �ব�াপনা ও �াণ ম�ণালয়
১১) উপ-পিরচালক (সকল), �েয �াগ �ব�াপনা অিধদ�র
১২) �জলা �াণ ও �নব �াসন কম �কত�া (সকল)
১৩) সহকারী পিরচালক , যানবাহন শাখা, �েয �াগ �ব�াপনা অিধদ�র

১৩-১১-২০২১
কাম�ন নাহার 

ভার�া� কম �কত�া


