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স্মারক নাং-৫১.০২.০০০০.০১৫.২০.০০৫.১৬-১৮                                                              তাধরখঃ  ১৯/০৫/২০১৬ ধরঃ। 

সময় : সকাল ১১:০০ টা 

ধবষয়ঃ প্রাকৃধতক দুদ্ যাদগ জরুধর সাড়াোন ককদে প্রাপ্ত তথ্যাধের সমধিত প্রধতদবেন। 

 

 উপর্য যক্ত ধবষদয় সেয় অবগধতর জন্য জানাদনা ্াদে ক্, সম্প্রধত কেশব্যাপী বদয় ্াওয়া কাল ববশাখী ঝড়, বজ্রপাত, সড়ক, 

করল, নেী ও অন্যান্য প্রাকৃধতক দুদ্ যাদগ ক্ষয়ক্ষধতর ধববরণ কজলা প্রশাসন, কজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কম যকতযা, উপদজলা প্রকপ ব বাতবাবায়ন 

কম যকতযা, জাতীয় পত্র-পধত্রকা, কটধলধভশদন প্রচাধরত সাংবাে, এনধিআরধসধস হদত প্রাপ্ত তথ্য এবাং জরুধর সাড়াোন ককদে প্রাপ্ত 

তথ্যাধের ধভধিদত প্রণীত ১ কম ২০১৬ কেদক ১৮/০৫/২০১৬ ধরঃ তাধরখ প্ যন্ত দুর্ যটনায় ধনহত ও আহত ব্যধক্তদের সাংখ্যা এবাং 

তাৎক্ষধনক আধে যক সহায়তা সাংক্রান্ত সাংধক্ষপ্ত তথ্যাধে ধনম্নরূপ: 

 

কজলার 

সাংখ্যা 

বজ্রপাত কনৌকাডুধব সড়ক কমাট সাংখ্যা আধে যক সহায়তা (টাকা) মন্তব্য 

ধনহত আহত ধনহত আহত ধনহত আহত ধনহত আহত ধনহত আহত তথ্য সাংগ্রদহর 

কা্ যক্রম 

চলমান 

রদয়দে। 

৩০ টি ৯৪ ২৩ ০৩ - ০১ ০১ ৯৮ ২৪ 

১৭,০৫,০০০/- 

(সদতর লক্ষ পাঁচ 

হাজার) 

১,৪০,০০০/- 

( এক লক্ষ চধিশ 

হাজার) 

 

 

            বধণ যত দুদ্ যাদগ আহত ও ধনহত ব্যধক্তদের পূণ যাঙ্গ ঠিকানা এবাং তাদের পধরবাদের অনুকূদল আধে যক সহায়তার ধবতবাাধরত 

ধববরণ জরুধর সাড়াোন ককদে   সাংরধক্ষত আদে। ইহা সেয় অবগধতর জন্য কপ্ররণ করা হদলা।  

 

  

    

 

  

           মহাপধরচালক 

           দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা অধিেপ্তর 

           ঢাকা।  

 
 

    

 

স্বাক্ষধরত/- 

(কমা: োদলহ উধিন) 

ভারপ্রাপ্ত কম যকতযা 

জরুরী সাড়াোন ককে 

ক ানঃ ৯৮৯১৯২৬ 

Email: controlroom.ddm@gmail.com 

http://www.ddm.gov.bd/


Des t op Cont r o l Room 1

 

 

প্রাকৃধতক দুদ্ যাগ ও অন্যান্য (বজ্রপাত/সড়ক/দরল/নেী/আগুন ইতযাধে) দুর্ যটনায় ধনহত ও আহত ব্যধক্তর নাদমর তাধলকা 

                                                                                                                                                                                         তাধরখ : ১৮/০৫/১৬ ধর: 

 

ক্রধমক নাং কজলা উপদজলা প্রাকৃধতক দূর্ যটনা ও অন্যান্য 

(বজ্রপাত/সড়ক/দরল/নেী/ 

আগুন ও অন্যান্য) দুর্ যটনায় 

মৃতযর তাধরখ 

ধনহত ব্যধক্তর নাম/ ঠিকানা মৃদতর 

সাংখ্যা 

আহত ব্যধক্তর নাম/ ঠিকানা আহদতর 

সাংখ্যা 

দূর্টনার 

স্থান 

দূর্ যটনার 

প্রকৃধত 

আধে যক সাহাদের 

পধরমান (টাকা) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ ০৯ ১০ ১১ 

০১ লক্ষ্মীপুর সের ১৭/০৫/২০১৬ - - ০১) জনাব কমা: আবুল খাদয়র ()  

ধপতা-  জনাব লাল ধময়া 

গ্রাম- পাঁচপাড়া, ইউধনয়ন- চেগঞ্জ, সের, লধক্ষ্মপুর 

০১ জন চেগঞ্জ  সড়ক 

দূর্ যটনা 

৫,০০০/- 

০২ ধব-বাড়ীয়া সরাইল ১২/০৫/২০১৬ ০১) কমাসা: জাহানারা কবগম (৪৫) 

স্বামী- জনাব রধ বুল ইসলাম 

গ্রাম- দুবাজাইল (আলগা বাধড়), ইউধনয়ন- অরুয়াইল, সরাইল, 

ধব-বাড়ীয়া 

০১ জন - - মাদে িান 

শুকাদনার 

সময় 

বজ্রপাত ১০,০০০/- 

০৩ ধকদশারগঞ্জ ধমোমইন ১৭/০৫/২০১৬ ০২) কমাো: আধর া (১৫) 

ধপতা- কমা: আলী রহমান 

গ্রাম-েরজা হাধত, ইউধপ- ঢাকী 

০২ জন - - মাদে বজ্রপাত ২০,০০০/- 

ধনকলী ০৫/০৫/২০১৬ ০৩) ধনশাত কহাদসন (১৭) 

ধপতা- কমাতবাাক কহাদসন   

গ্ররাম- ধসাংপুর, উইধপ- ধসাংপুর 

  ২০,০০০/- 

০৪ চাঁেপুর  ধরেগঞ্জ ০১/০৫/২০১৬ ০৪) শামসুরনাহার 

স্বামী- আধবে ধমধজ 

গ্রাম- বাধলথুরা পূব য  ধরেগঞ্জ 

০২ জন   রাতবাা ঝদড় গাে 

চাপায় 

২০,০০০/- 

 মতলব উওর ০৬/০৫/২০১৬ ০৫) আদয়ত আলী 

ধপতা- মুক্রম আলী 

গ্রাম- পূব য ধসধকর চর 

উইধপ- কোংগাচর 

  পূব য ধসধকর 

চর মাদে 

বজ্রপাত প্রধক্রয়ািীন 

সব যদমাট= ০৫ জন  ০১ জন   ৭৫,০০০/- 

 

 

ধনহত- ০৫ জন, আহত- ০১ জন  

ধবতরণকৃত টাকা- ৭৫,০০০/- 

 

 


