
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় 

ন্যাশনাল ডিজাষ্টার ররসপন্স রকা-অরডিদনশন রসন্টার (NDRCC) 

বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। 
 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.১৫-১৪৪                           তাডরখঃ  ০৯/০৫/২০১৫ডরঃ। 

     সময়ঃ  সকাল ১১.০০ টা 

ডবষয়ঃ  দুদ্ যাগ  সাংক্রান্ত ০৯.০৫.২০১৫ তাডরদখর  প্রডতদবেন।   

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

সাংদকত রনই।  
 

c~ev©fvm t iscyi, ivRkvnx, XvKv. Lyjbv, ewikvj, PÆMÖvg I wm‡jU wefv‡Mi ỳÕGK RvqMvq A ’̄vqx `gKv A_ev S‡ov nvIqvmn e „wó 

A_ev eRªmn e „wó n‡Z cv‡i|  
 

 ZvcgvÎv t mviv‡`‡k w`‡bi Ges iv‡Zi ZvcgvÎv cªvq AcwieZx©Z _vK‡Z cv‡i| 
 

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

ডবভাদগর নাম ঢাকা িট্রগ্রাম ডসদলট রাজশাহী রাংপুর খুলনা বডরশাল 

সদব যাচ্চ তাপমাত্রা ৩৩.০ ৩৫.০ ২৭.৫ ৩২.৮ ৩১.৫ ৩৪.৬ ৩৩.৫ 

সব যডনম্ন তাপমাত্রা ২১.২ ২৩.০ ২০.৫ ২২.৫ ২২.৬ ২৪.৫ ২৫.৮ 
 

রেদশর সদব যাচ্চ তাপমাত্রা ডিল িট্টগ্রাম ৩৫.০ ডিগ্রী এবাং সব যডনম্ন তাপমাত্রা ডিল শ্রীমঙ্গল ২০.৫ ডিগ্রী রস.। 

২। কালববশাখীঃ 

ময়মনডসাংহঃ  রজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কম যকতযা জানান, গত ০৭.০৫.২০১৫ তাডরখ সকাল ৯.৩০ টায় রজলার হালুয়াঘাট ও ধুবাউড়া উপদজলার উপর 

ডেদয় কালববশাখী ঝড় বদয় ্ায়। ঝদড়র সময় হালুয়াঘাট উপদজলায় ২ জন এবাং ধুবাউড়া উপদজলায় ২ জনসহ রমাট ৪ জন রলাক বজ্রপাদত ডনহত হয়। 

এিাড়া ঘরবাডড় ও গািপালার ব্যাপক ক্ষডত হদয়দি। 
 

 সুনামগঞ্জঃ রজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কম যকতযা জানান, গতকাল গত ০৭.০৫.২০১৫ তাডরখ সকাল ৯.৩০ টায় রজলার ডেরাই উপদজলার উপর ডেদয় 

কালববশাখী ঝড় বদয় ্ায়। ঝদড়র সময় ডেরাই উপদজলায় ১ জন রলাক বজ্রপাদত ডনহত হয়। এিাড়া ঘরবাডড় ও গািপালার ক্ষয়ক্ষডত হদয়দি বদল 

ডতডন জানান।  
 

৩। ভূডমকম্প ক্ষডতগ্রস্ত রনপাদল  ১০,০০০ রম.টন িাল রপ্ররদণর  প্রডতডেদনর ডহসাবঃ  
 

এ ডবষদয় োডয়ত্বপ্রাপ্ত যুগ্ম সডিব জনাব  ি. রমাঃ আডতকুর রহমান পঞ্চগড় রেদক ই-রমইল মারফত জাডনদয়দিন, গতকাল 

০৮/০৫/২০১৫ তাডরদখ ৪৭ (সাতিডিশ)টি ট্রাদক ৮৬০.৫ (আটশত ষাট েশডমক পাঁি) রম.টন িাল বাাংলাবান্ধা সীমান্ত ডেদয় রনপাদলর 

উদেদে রপ্ররণ করা হদয়দি।  

 

৪। অডিকান্ডঃ ফায়ার সাডভ যস ও ডসডভল ডিদফন্স ডনয়ন্ত্রণ কদক্ষর ডিউটি অডফসার জানান,আজ রেদশর রকাোও রেদক অডিকান্ড সাংঘটিত 

হওয়ার সাংবাে পাওয়া ্ায়ডন। 

            স্বাক্ষডরত/- 

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

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

০৯। অডতারক্ত 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। রজলা প্রশাসক, পঞ্চগড়    

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

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

১৫। প্রিান তথ্য কম যকতযা, ডপআইডি, বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। উপডর উক্ত তথ্য ইদলদরাডনক্স ও ডপ্রন্ট ডমডিয়াদত প্রিাদরর জন্য। 

১৬। ডসডনয়র তথ্য কম যকতযা, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।  


