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িবষয়: াকিৃতকাকিৃতক  েযােগেযােগ  জ িরজ ির  সাড়াদানসাড়াদান  কেকে   াা   তথ ািদরতথ ািদর  সমি তসমি ত  িতবদনিতবদন।।

ঃঃ  নংনং িবভােগরিবভােগর  নামনাম অি কাে ডরঅি কাে ডর  সংখ াসংখ া আহেতরআহেতর  সংখ াসংখ া িনহেতরিনহেতর  সংখ াসংখ া
১। ঢাকা ৪ ০ ০
২। ময়মনিসংহ ২ ০ ০
৩। বিরশাল ১ ০ ০
৪। িসেলট ১ ০ ০
৫। রাজশাহী ১ ০ ০
৬। রংপুর ২ ০ ০
৭। চ াম ১ ০ ০
৮। খুলনা ৪ ০ ০

মাটমাট ১৬১৬ ০০ ০০

ঃ নং নাম, বয়স ও িপতার নাম িঠকানা মতৃু র তািরখ
০১ পারেভজ (১৯), িপতা- লাল িময়া সাং- নয়াগাও, গাজীপুর ১৫/১২/২০১৯
০২ মাঃ তির ল ইসলাম (২৪), িপতা- মাঃ সিল

ম
সাং- বাকবপুর, থানা- কাতয়ালী, জলা- ময়ম
নিসংহ

১৫/১২/২০১৯

০৩ মাঃ িলমন ইসলাম (২২), িপতা- আঃ হািমদ সাং- বারপািটয়া, থানা- কাহা ল, জলা- িদনা
জপুর

১৫/১২/২০১৯

০৪ মাঃ ফয়সাল খান (২১), িপতা- মাঃ সাইফুল 
ইসলাম খান

সাং- কালনী, উপেজলা- গাজীপুর সদর, জলা-
 গাজীপুর

১৫/১২/২০১৯

০৫ উ ম চ  দাস (২৪), িপতা- ী বীরবল চ  দা
স

সাং- কশিরতা, থানা- উপেজলা সদর, জলা- 
গাজীপুর

১৫/১২/২০১৯

০৬ মাঃ শামীম (২৫), িপতা- মাঃ নজ ল ইসলাম সাং- মারতা, থানা- ীপুর, জলা- গাজীপুর ১৫/১২/২০১৯
০৭ মাঃ রােশদ (৩২), িপতা- মাঃ কামাল হােসন সাং- মারতা, থানা- ীপুর, জলা- গাজীপুর ১৫/১২/২০১৯
০৮ মাঃ ফির ল ইসলাম (১৫), িপতা- মাঃ তাজুল

 ইসলাম
সাং- কাচবু লতলা, থানা- হারাগাছ, জলা- রং
পুর

১৫/১২/২০১৯

০৯ সজল িময়া (২০), িপতা- মাঃ সাজু িময়া সাং- চর কািশমনগর, থানা- বলাব, জলা- নর
িসংদী

১৫/১২/২০১৯

সমূসমূ   ব রসমেূহরব রসমেূহর  জজ   সতকসতক  সংেকতঃসংেকতঃ  সমু  ব রসমেূহর জ  কান সতক সংেকত নাই।

আজআজ  ১৮১৮  িডেস রিডেস র  ২০১৯২০১৯  ি ঃি ঃ  স াস া  ০৬০৬  টাটাপযপয   দেশরদেশর  অভ রীণঅভ রীণ  নদীব রনদীব র  সমহূেরসমহূের  জজ   আবহাওয়ারআবহাওয়ার  পূবাভাসপূবাভাস::
দেশরদেশর অভ রীণঅভ রীণ নদীব রনদীব র সমেূহরসমেূহর জজ  কানকান সতকবাতাসতকবাতা নইনই এবংএবং কানকান সংেকতওসংেকতও দখােতদখােত হেবহেব নানা।।

আজআজ  সকালসকাল  ৯টা৯টা  থেকথেক  পরবতীপরবতী  ২৪২৪  ঘ টারঘ টার  আবহাওয়ারআবহাওয়ার  পূবাভাসঃপূবাভাসঃ  

িসনপিটকিসনপিটক  অব াঃঅব াঃ  উপউপ-মহােদশীয়মহােদশীয় উ চাপউ চাপ বলেয়রবলেয়র বিধতাংশবিধতাংশ িহমালেয়রিহমালেয়র পাদেদশীয়পাদেদশীয় পি মবপি মব  ওও তৎসংলতৎসংল  এলাকায়এলাকায় অব ানঅব ান করেছকরেছ।। মৗ েমরমৗ েমর াভািবকাভািবক লঘচুাপলঘচুাপ দি ণদি ণ বে াপসাগেরবে াপসাগের অব ানঅব ান
করেছকরেছ ।।  

পূবাভাসঃপূবাভাসঃ  অ ায়ীভােবঅ ায়ীভােব আংিশকআংিশক মঘলামঘলা আকাশসহআকাশসহ সারােদেশরসারােদেশর আবহাওয়াআবহাওয়া ধানতঃধানতঃ  থাকেতথাকেত পােরপাের।। 

য়াশাঃয়াশাঃ  শষরাতশষরাত থেকথেক সকালসকাল পযপয  দেশরদেশর উ রউ র/পি মা েলপি মা েল মাঝারীমাঝারী থেকথেক ঘনঘন য়াশায়াশা এবংএবং দেশরদেশর অঅ  কাথাওকাথাও কাথাওকাথাও হালকাহালকা থেকথেক মাঝারীমাঝারী ধরেনরধরেনর য়াশায়াশা পড়েতপড়েত পােরপাের।।

তাপমা াঃতাপমা াঃ  সারােদেশসারােদেশ রােতররােতর তাপমা াতাপমা া (১১-৩৩) িড ীিড ী সঃসঃ াসাস পেতপেত পােরপাের এবংএবং িদেনরিদেনর সামাসামা  াসাস পেতপেত পােরপাের।। 

পরবতীপরবতী  ৭২৭২  ঘ টারঘ টার  আবহাওয়ারআবহাওয়ার  অব াঅব া ( (৩৩  িদনিদন): ): বাংলােদেশরবাংলােদেশরউ রউ র/পি মা েলপি মা েল মৃমৃ  শতশত  বাহবাহ বেয়বেয় যেতযেত পােরপাের।।

গতকােলরগতকােলর  সেবাসেবা   ওও  আজেকরআজেকর  সবিনসবিন   তাপমা াতাপমা া ( (িড ীিড ী  সলিসয়াসসলিসয়াস):): 
িবভােগরিবভােগর  নামনাম ঢাকাঢাকা ময়মনিসংহময়মনিসংহ চ ামচ াম িসেলটিসেলট রাজশাহীরাজশাহী রংপুররংপুর খুলনাখুলনা বিরশালবিরশাল
সেবা  তাপমা া ২৬.০ ২৫.৩ ২৯.৬ ২৬.৫ ২৪.৫ ২৫.০ ২৬.৩ ২৭.৫
সবিন  তাপমা া ১২.৫ ১২.৭    ১৪.০ ১১.৭ ১১.৪ ১০.৮ ১১.৮ ১৪.৫

গতকাল সেবা  তাপমা া িছল টকনাফ ২৯.৬ এবং আজেকর সবিন  তাপমা া ততঁিুলয়া ১০.৮ সঃ। 

অি কা ডঃঅি কা ডঃ
ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফে র িনয় ণ কে র তথ  থেক জানা যায়, ১৬/১২/২০১৯ি ঃ তািরখ রাত ১২.০০টা থেক ১৭/১২/২০১৯ি ঃ তািরখ রাত ১২.০০টা পয  সারােদেশ মাট ১৬িট
অি কাে র ঘটনা ঘেটেছ। িবভাগিভি ক অি কাে র তথ  িনে  দওয়া হলঃ

উে খেযাগউে খেযাগ   অি কা ডঅি কা ড ( ( জলািভি কজলািভি ক  তথতথ ): ): 
১১।।  গাজীপুরঃগাজীপুরঃ  জলা শাসন, গাজীপুর ারক নং- ০৫.১২.৩৩০০.০১৪.০৯.০০২.১৫-৮৬৩, তািরখঃ ১৫ িডেস র ২০১৯ এর মাধ েম জািনেয়েছ য, রিববার ১৫/১২/২০১৯ি ঃ স া
আ মািনক ১৭.৫০ ঘিটকায় গাজীপুর সদর উপেজলাধীন বািড়য়া ইউিনয়েনর কশিরতা এলাকায় অবি ত লা াির ফ ান তিরর কারখানার ততৃীয় তলায় অি কাে ডর ঘটনা ঘেট। জয়েদবপুর
ফায়ার সািভেসর ০৩ িট ইউিনেটর কমীরা আ ন িনয় েণ আনার জ  কাজ কের এবং আ ন িনয় েণ আেন। এ অি কাে ডর ঘটনায় ঘটনা েলই ১০ জেনর মতৃু  হয় এবং  ২ জন আহত
হয়। িনহত ১০িট মরেদহ সংি  পিরবােরর কােছ হ া র করা হেয়েছ। আহত ২ জনেক শহীদ তাজউ ীন মিডেকল কেলজ ও হাসপাতােল ভিত করা হয়। েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালয়
হেত দ  মানিবক সহায়তা তহিবল হেত জলা শাসন কতকৃ েত ক িনহত ব ি র পিরবারেক নগদ ২৫,০০০/-(পঁিচশ হাজার ) টাকা কের এবং আহতেদর জ  ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা
কের অ দান দান করা হেয়েছ। 

০ ০

১



১০ মাঃ ইউ ব িময়া (২৬), িপতা- মাঃ মােশদ ম
ি◌য়া

চর িশবপুর, থানা- বা ারামপুর, জলা- া ণ
বাড়ীয়া

১৫/১২/২০১৯

ঃ নং নাম, বয়স ও িপতার নাম িঠকানা 
০১ হাসান (২২), িপতা- আ লু মাতািলব াম- জামনুা, উপেজলা- গাজীপুর সদর, জলা- গাজীপুর।
০২ আেনায়ার (২০), িপতা- মাহা দ আলী াম- দওতলা, উপেজলা- কািলগ , জলা- গাজীপুর।

ঃনং নাম, বয়স ও িপতার নাম িঠকানা মতৃু র তািরখ ম ব
০১ অ াত ১১/১২/১৯ ঘটনা েল মতৃু বরণ কের।
০২ জনাব মাঃ আলম (৩৫), িপতা- মতৃ 

আঃ রিশদ
চনু িটয়া, করানীগ , ঢাকা ১২/১২/১৯ ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােল চ

ি◌িকৎসাধীন অব ায় মতৃু বরণ কের।
০৩ জনাব িজনা ল ইসলাম (৩২), িপতা- 

মাতােলব মা া
ছয়ঘিরয়া, শািলখা, মা ড়া ১২/১২/১৯

০৪ জনাব ইমরান (১৮), িপতা- মাঃ আন
সার

মিকমপুর, কলাপাড়া,পটয়ুাখালী ১২/১২/১৯

০৫ জনাব জন (২৯), িপতা- খিলল করানীগ , ঢাকা ১২/১২/১৯
০৬ জনাব জাহাি র (৫৫), িপতা- ল ই

সলাম মাদবর
ভাঢ া, করানীগ , ঢাকা ১২/১২/১৯

০৭ জনাব শালাহউি ন (৩২), িপতা-আ ু
স সালাম

তজগঁাও, ঢাকা ১২/১২/১৯

০৮ জনাব বাবল ু(২৬), িপতা- তাপস িব াবাইদ, বলােবা,নরিসংদী ১২/১২/১৯

০৯ জনাব ফয়সাল (২৫), িপতা- হািনফ দ
◌ওয়ান

উ ররায়পুর, মিু গ ১২/১২/১৯ ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােল চ
ি◌িকৎসাধীন অব ায় মতৃু বরণ কের।

১০ জনাব রায়হান (১৬), িপতা- ইউ ফ মাইজপাড়া, নড়াইল ১২/১২/১৯
১১ জনাব খােলক (৩৫), িপতা- ই ািহম বিরশাল ১২/১২/১৯
১২ জনাব ফা ক (৩২), িপতা- জিসমশাহ িতলকপুর, আে লপুর, জয়পুরহাট ১৩/১২/১৯
১৩ জনাব মেহদী (২০), িপতা- আলী হা

সন
ভাঢ া, করানীগ , ঢাকা ১৩/১২/১৯

১৪ জনাব আসাদ (১৬), িপতা- আবলু কা
লাম

খাকবিুনয়া, ধ য়া ইউিনয়ন, বর না ১৪/১২/১৯

১৫ জনাব মা ািকম (২২), িপতা- মতৃ ম
মতাজ

গাদাগাড়ী, রাজশাহী ১৫/১২/১৯

১৬ জনাব আঃ রা াক (৪৫), িপতা- কা
রবান আলী

চনু িটয়া, ভাঢ া, করানীগ , ঢাকা ১৫/১২/১৯

১৭ জনাব আব ুসাইদ (২৯), িপতা- শামীম
 দওয়ান

বতকা, টংগীবািড়, মিু গ ১৫/১২/১৯

১৮ জনাব মন (২২), িপতা- মাসেলম হ
◌াওলাদার

িবশারদ, শােহেবর হাট, বিরশাল ১৫/১২/১৯

১৯ জনাব জয় (১৮), িপতা- িম ট ুচ ভাঢ া, করানীগ , ঢাকা ১৫/১২/১৯ জনরা িনজ উেদ ােগ অ  িনেয় যা
য় এবং িনজ বািড়েত মতৃু বরণ কের।

অিঅি   দূঘটনায়দূঘটনায়  িনহতিনহত  ১০১০  জেনরজেনর  িববরণিববরণ  িন পিন প : :

অিঅি   দূঘটনায়দূঘটনায়  আহতআহত  ০২০২  জেনরজেনর  িববরণিববরণ  িন পিন প : :

২২। । ঢাকাঃঢাকাঃ  ঢাকা জলা শাসেনর  প  নং ৫১.০১.২৬০০.০১৮.৪০.০০৩.১৯-৮৭৭, তািরখ- ১৫/১২/২০১৯ি ঃ এর মাধ েম জািনেয়েছ য, গত ১১ িডেস র ২০১৯ তািরখ আ মািনক িবকাল
৪:৩০ ঘিটকায় করাণীগ  উপেজলাধীন ভাঢ া ইউিনয়েনর চনু িটয়া চৗরা া এলাকার হািবব ম ানসেন অবি ত ‘ াইম পট এ ড াি ক ই ডাি জ’ নামক কারখানায় অি কাে ডর
সূ পাত হয়। এ পয  অি কাে ডর ফেল মাট ১৯ জন ব ি  মতৃু বরন কেরেছ। এেদর
মেধ  ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােলর বান ইউিনেট িচিকৎসাধীন অব ায় ১৭ জন, ঘটনা েল ১ জন এবং িনজ বািড়েত ১ জন মতৃু বরণ কের। িনহতেদর মরেদহ ময়না তদ  শেষ জনেদর
(িতন ল  আিশ হাজার) টাকা এবং িনহতেদর দাফন-কাফন বাবদ সবেমাট ৩,২০,০০০/-
(িতন ল  িবশ হাজার) টাকা েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালেয়র বরা কতৃ িজআর ক াশ খাত হেত জলা শাসেনর মাধ েম িবতরণ করা হেয়েছ। এছাড়া িচিকৎসাধীন েত ক ব ি েক ম 
(প াশ হাজার) টাকা িহসােব মাট ৯,০০,০০০/-
(নয় ল ) টাকা নগদ সহায়তা দান করা হেয়েছ। অি কাে র কারণ ও য় িত িন পেণ জলা শাসেনর উেদ ােগ গিঠত কিমিটর তদ  কায ম অব াহত রেয়েছ। বতমােন ঢাকা মিডেকল কেলজ

অিঅি   দূঘটনায়দূঘটনায়  িনহতিনহত  ১৯১৯  জেনরজেনর  িববরণিববরণ  িন পঃিন পঃ

ঢাকাঢাকা  মিডেকলমিডেকল  কেলজকেলজ  হাসপাতােলহাসপাতােল  িচিকৎসাধীনিচিকৎসাধীন  ১৩১৩  জেনরজেনর  তািলকাঃতািলকাঃ  

ঃঃ  নংনং আহতআহত  ব ি রব ি র  নামনাম  ওও  বয়সবয়স িপতারিপতার  নামনাম িঠকানািঠকানা ম বম ব
১। জনাব জািকর হােসন (৩২) আবলু হােসন াম- পি ম সানামখুী, পালং, 

শরীয়তপুর
ঢাকা মিডেকল কেলজ 
সহাসপাতােল িচিকৎসাধীন।

২। জনাব সািজদ (২৯) লতান আহেমদ াম- ভাঢ া, করানীগ , ঢাকা
৩। জনাব িফেরাজ (৩৯) মতৃ আলফাজ উি ন নয়াবাজার, ঢাকা
৪। জনাব িসরাজ (৫০) আ লু মিজদ ভাঢ া, করানীগ , ঢাকা
৫। জনাব বিশর (১৮) প আলী ফুলঝিুর, বর না
৬। জনাব শাহান (১৯) মাঃ জ ার আলী গিবি , মলা হ, জামালপুর
৭। জনাব শাখাওয়াত (২৬) মতৃ খােদমলু সানাকা া, মঘনা, িম া
৮। জনাব লাম িময়া (৪২) আ লু হক চ দা, িশবপুর, নরিসংদী
৯। জনাব িজসান (১৬) আ াছ িময়া নড়াইল

১০। জনাব সাহাগ (২৫) খিলল দওয়ান ষালঘর, ীনগর, মিু গ
১১। জনাব আসলাম (১৯) আজহার শখ গিবি , মলা হ, জামালপুর

১২। জনাব মিফজ (৪৫) অলী িময়া সানাকা া, মঘনা, িম া
১৩। জনাব শাহাজুল (১৯) নজ ল ইসলাম নােগ রী, িড় াম

২২ ।  । ইহাইহা  মেহাদেয়রমেহাদেয়র  সদয়সদয়  অবিগতরঅবিগতর  জজ   রণরণ  করাকরা  হেলাহেলা।।

২



১৯-১২-২০১৯

ভার া  কমকতা-১
এনিডআরিসিস অিধশাখা

েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালয়

মাহা দ হািফজরু রহমান
ভার া  কমকতা

ফান: ৮৮০-৫৮৮১১৬৫১
ফ া : ৮৮০-২-৯৮৯১৯২৬

ইেমইল: controlroom.ddm@gmail.com

ারক ন র: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.৩১৮/১(৬৫) তািরখ: ৩ পৗষ ১৪২৬
১৮ িডেস র ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক , েযাগ ব ব াপনা অিধদ র
২) পিরচালক, পিরবী ণ ও তথ  ব ব াপনা অ িবভাগ, েযাগ ব ব াপনা অিধদ র
৩) পিরচালক , াণ অ িবভাগ , েযাগ ব ব াপনা অিধদ র
৪) উপপিরচালক , পিরবী ণ ও তথ  ব ব াপনা অ িবভাগ, েযাগ ব ব াপনা অিধদ র
৫) া ামার, আইিসিট শাখা, েযাগ ব ব াপনা অিধদ র
৬) া ামার, েযাগ ব ব াপনা অিধদ র, ঢাকা।
৭) জলা াণ ও পণুবাসন কমকতা

১৯-১২-২০১৯

মাহা দ হািফজুর রহমান 
ভার া  কমকতা

৩


