
 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় 

ন্যাশনাল ডিজাষ্টার ররসপন্স রকা-অরডিদনশন রসন্টার (NDRCC) 

বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। 

 

 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.১৫-১৩৭                           তাডরখঃ  ০২/০৫/২০১৫ডরঃ। 

     সময়ঃ  সকাল ১১.০০ টা 

ডবষয়ঃ  দুদ্ যাগ  সাংক্রান্ত ০২.০৫.২০১৫ তাডরদখর  প্রডতদবেন।   

১। সব যদশষ আবহাওয়ার সতকযতাঃ  বাাংলাদেশ আবহাওয়া অডিেপ্তদর র্াগাদ্াগ কদর জানা ্ায়, রেদশর সমূদ্র বন্দরসমূদহর জন্য আজ রকান 

সতকযতা সাংদকত রনই।  
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নেীবন্দর সমূদহর জন্য সতকয সাংদকতঃ  আজ সন্ধ্যা ৬.০০টা প্ যন্ত রাজশাহী, রাংপুর, পাবনা, বগুড়া, টাাংগাইল, ময়মনডসাংহ, ঢাকা, 

ফডরেপুর, ্দশার, কুডষ্টয়া, খুলনা, বডরশাল, পটুয়াখালী, রনায়াখালী, কুডমল্লা, িট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও ডসদলট অঞ্চদলর উপর ডেদয় 

অস্থায়ীভাদব প্রডত ঘন্টায় ৪৫-৬০ ডকঃডমঃ রবদগ েমকা/ঝদড়া হাওয়াসহ বুডষ্ট ও বজ্রসহ বৃডষ্ট হদত পাদর। এসব এলাকার নেী বন্দরসমূহদক 

০১(এক) নম্বর সতকয সাংদকত রেখাদত বলা হদয়দে।  

 

গত ২৪ ঘন্টায় ডবভাগওয়ারী রেদশর সদব যাচ্চ এবাং সব যডনম্ন তাপমাত্রা ডনম্নরূপঃ 

ডবভাদগর নাম ঢাকা িট্রগ্রাম ডসদলট রাজশাহী রাংপুর খুলনা বডরশাল 

সদব যাচ্চ তাপমাত্রা ৩৪.০ ৩৪.২ ৩০.০ ৩৩.৫ ৩২.০ ৩৬.০ ৩৩.৭ 

সব যডনম্ন তাপমাত্রা ২১.৬ ২১.৬ ২১.৮ ২৪.৪ ২২.৫ ২৪.০ ২১.২ 

 

রেদশর সদব যাচ্চ তাপমাত্রা ডেল ্দশার ৩৬.০ ডিগ্রী এবাং সব যডনম্ন তাপমাত্রা ডেল রখপুপাড়া ২১.২ ডিগ্রী রস.। 

 

২। অডিকান্ডঃ ফায়ার সাডভ যস ও ডসডভল ডিদফন্স ডনয়ন্ত্রণ কদের ডিউটি অডফসার জানান, আজ রেদশর রকাথাও রথদক অডিকান্ড সাংঘটিত 

হওয়ার সাংবাে পাওয়া ্ায়ডন। 

 

 

৩। কালববশাখীঃ  
 

রমৌলভীবাজারঃ রজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কম যকতযা জানান র্, গত ২৯/০৪/২০১৫ তাডরখ দুপুর ১২.৪৫ টার সময় রমৌলভীবাজার রজলার 

কমলগঞ্জ ও কুলাউড়া উপদজলার উপর ডেদয় কালববশাখী ঝড় বদয় ্ায়। ঝদড় কমলগঞ্জ উপদজলায় ৪২টি ঘরবাডড় সম্পূণ য,৫৪ টি ঘরবাডড় 

আাংডশক, ৩ টি ডশো প্রাডতষ্ঠান ও ১টি পুডলশ ফাঁডড় আাংডশক েডতগ্রস্ত হদয়দে। কুলাউড়া উপদজলায় ১৭টি ঘরবাডড় সম্পূণ য,২০টি ঘরবাডড় 

আাংডশক এবাং ৩টি রোকানঘর েডতগ্রস্ত হদয়দে।  

 

৪। ভূডমকম্পঃ   

 

গত ২৫.০৪.২০১৫ তাডরখ বাাংলাদেশ সময় দুপুর ১২ টা ১১ ডমডনট ২৭ রসদকদন্ড প্রথম বার ৭.৯ মাত্রার একটি শডিশালী ভূডমকম্প সাংঘটিত 

হয়। ভূডমকদম্পর উৎপডিস্থল ডেল রনপাদলর স্যামজাং এলাকায় এবাং আগারগাঁও ভূ-প্ যদবেণ রকন্দ্র রথদক ৭৪৫ ডক.ডম. দূদর। 
  

গত ২৬/৪/২০১৫ তাডরখ বাাংলাদেশ সময় দুপুর ১ টা ৯ ডমডনট ৮ রসদকদন্ড ২য় বার ৬.৬ মাত্রার একটি শডিশালী ভূডমকম্প সাংঘটিত হয়। 

ভূডমকদম্পর উৎপডিস্থল ডেল রনপাদলর রকোডর এলাকায় এবাং আগারগাঁও ভূ-প্ যদবেণ রকন্দ্র রথদক ৬১২ ডক.ডম. দূদর।   
 

গত ২৭/৪/২০১৫ডখঃ তাডরখ বাাংলাদেশ সময় সন্ধ্া ৬ টা ৩৫ ডমডনট ৫২ রসদকদন্ড ৩য় বার ৫.৩ মাত্রার একটি মাঝারী ভূডমকম্প সাংঘটিত হয়। 

ভূডমকদম্পর উৎপডিস্থল ডেল ভারত-বাাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার ডশডলগুডড়দত এবাং আগারগাঁও ভূ-প্ যদবেণ রকন্দ্র রথদক ৪১৩ ডক.ডম. দূদর।  

 

 

 

 

 



ভূডমকম্প সাংঘটিত হওয়ার পর ফায়ার সাডভ যস ও ডসডভল ডিদফদন্সর রকন্দ্রীয় ডনয়ন্ত্রণ কে এবাং ডবডভন্ন রজলায় রটডলদফাদন ভূডমকদম্পর 

েয়েডতর প্রাথডমক প্রাপ্ত তদে রেখা ্ায়, 

 

 **  ২৫/৪/২০১৫ডরঃ তাডরদখ ভূডমকদম্পর কারদণ ৩ (ডতন) জন এবাং ২৬/৪/২০১৫ডরঃ তাডরদখ  ২ (দুই) জন ব্যডির মৃত্যয হদয়দে, 

রবশ কদয়কজন আহত হদয়দে এবাং রবশ কদয়কটি আবাডসক ভবন এবাং ডশো প্রডতষ্ঠাদন ফাটল রেখা রেয়।  

 

 ** সকল ডবভাগীয় কডমশনার, সকল রজলা প্রশাসক ও সকল উপদজলা ডনব যাহী কম যকতযাগণদক ডবস্তাডরত েয়েডত রপ্ররদণর জন্য ই-

রমইদলর মাধ্যদম অনুদরাি করা হদয়দে।  

 

  

 ভারপ্রাপ্ত কম যকতযা  

এনডিআরডসডস 

রফানঃ ৯৫৪০৪৫৪ 

সেয় অবগডত ও প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্যঃ 

০১। মডন্ত্রপডরষে সডিব, মডন্ত্রপডরষে ডবভাগ, বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা।  

০২। মূখ্য সডিব, প্রিানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা।  

০৩। ডসডনয়র সডিব, প্রিানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা।  

০৪। ডপ্রডন্সপাল ষ্টাফ অডফসার, সশস্ত্র বাডহনী ডবভাগ, প্রিানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

০৫। সডিব, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।   

০৬। মহা-পডরিালক-১, প্রিানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা।  

০৭। অডতডরি সডিব (প্রশাসন), দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 

০৮। অডতডরি সডিব (দুঃব্যঃ), দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 

০৯। অডতারি সডিব (ত্রাণ)/ (দুঃব্যঃ), দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 

১০। পডরিালক-১, প্রিানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা।  

১১। মন্ত্রীর একান্ত সডিব, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।     

১২। স্থায়ী কডমটির সভাপডতর একান্ত সডিব, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 

১৩। ডসদেম এনাডলষ্ট, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। প্রডতদবেনটি ওদয়ব সাইদট প্রেশ যদনর জন্য অনুদরাি করা হল। 

১৪। প্রিান তে কম যকতযা, ডপআইডি, বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। উপডর উি তে ইদলদরাডনক্স ও ডপ্রন্ট ডমডিয়াদত প্রিাদরর জন্য। 

১৫। ডসডনয়র তে কম যকতযা, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।  

 


