
 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় 

ন্যাশনাল ডিজাষ্টার ররসপন্স রকা-অরডিদনশন রসন্টার (NDRCC) 

বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। 

 

 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.১৫-১৩৫                           তাডরখঃ  ৩০/০৪/২০১৫ডরঃ। 

     সময়ঃ  সকাল ১১.০০ টা 

ডবষয়ঃ  দুদ্ যাগ  সাংক্রান্ত ৩০.০৪.২০১৫ তাডরদখর  প্রডতদবেন।   

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

সতকযতা সাংদকত রনই।  

 

পূব যাভাসঃ রাজশাহী, রাংপুর, ঢাকা, খুলনা, বডরশাল, িট্রগ্রাম ও ডসদলট ডবভাদগর দু’এক জায়গায় অস্থায়ী েমকা/ঝদ া হাওয়াসহ বুডষ্ট ও 

বজ্রসহ বৃডষ্ট হদত পাদর।  

 

তাপমাত্রাঃ সারাদেদশ ডেন ও রাদতর তাপমাত্রা সামান্য বৃডি রপদত পাদর।  

 

নেীবন্দর সমূদহর জন্য সতকয সাংদকতঃ  আজ সন্ধ্যা ৬.০০টা প্ যন্ত রাংপুর, টাাংগাইল, ময়মনডসাংহ, ঢাকা, কুডমল্লা ও ডসদলট ডবভাদগর ডকছু 

জায়গায় অস্থায়ী েমকা/ঝদ া 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 ৩৩.২ ৩৪.৭ ৩২.৫ ৩২.৮ ৩২.৮ ৩৪.৪ ৩২.৫ 

সব যডনম্ন তাপমাত্রা ২২.০ ২১.৮ ২২.৪ ২০.৫ ২০.৫ ২০.৩ ২২.৩ 

 

রেদশর সদব যাচ্চ তাপমাত্রা ডেল কুডমল্লা ৩৪.৭ ডিগ্রী এবাং সব যডনম্ন তাপমাত্রা ডেল চুয়ািাাংগা ২০.৩ ডিগ্রী রস.। 

 

২। অডিকান্ডঃ ফায়ার সাডভ যস ও ডসডভল ডিদফন্স ডনয়ন্ত্রণ কদের ডিউটি অডফসার জানান, গতকাল ২৮/০৪/২০১৫ তাডরখ রাত ০৯-৫৬টায় 

রাজিানীর ৬২ নাং ডবজয়নগদর অবডস্থত জাতীয় বডির ভবদনর ডনিতলায় আগুন লাদগ। সাংবাে রপদয় ফায়ার সাডভ যদসর ৭টি ইউডনট দ্রুত 

ঘটনাস্থদল ডগদয় মধ্যরাত ০১-২৭ টায় আগুন ডনয়ন্ত্রদণ আনদত সেম হয়। েয়েডতর পডরমাণ আুমমাডনক ৪০ লে টাকা। প্রায় ৫০ লে 

টাকা মালামাল উিার করা হদয়দে। অডিকাদন্ড ১ জন আহত হওয়ার সাংবাে পাওয়া রগদে। আগুন লাগার কারণ তেন্ত সাদপে বদল ডতডন 

জানান।  

 

৩। কালববশাখীঃ  

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

কমলগঞ্জ ও কুলাউ া উপদজলার উপর ডেদয় কালববশাখী ঝ  বদয় ্ায়। ঝদ  কমলগঞ্জ উপদজলায় ৪২টি ঘরবাড  সম্পূণ য,৫৪ টি 

ঘরবাড আাংডশক ,৩ টি ডশো প্রাডতষ্ঠান ও ১টি পুডলশ ফাঁড  আাংডশক েডতগ্রস্ত হদয়দে। কুলাউ  উপদজলায় ১৭টি ঘরবাড  সম্পূণ য,২০টি ঘরবাড  

আাংডশক এবাং ৩টি রোকানঘর েডতগ্রস্ত হদয়দে।  

 

৪। ভূডমকম্পঃ   

 

২৫/৪/২০১৫ডরঃ তাডরদখ সাংঘটিত ভূডমকম্পঃ গত ২৫.০৪.২০১৫ তাডরখ বাাংলাদেশ সময় দুপুর ১২টা ১১ডমডনট 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। 

  

২৬/৪/২০১৫ডখঃ তাডরদখ সাংঘটিত ভূডমকম্পঃ গত ২৬/৪/২০১৫ তাডরখ বাাংলাদেশ সময় দুপুর ১ টা ৯ ডমডনট ৮ রসদকদন্ড ২য়বার 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।   

 



২৭/৪/২০১৫ডখঃ তাডরদখ সাংঘটিত ভূডমকম্পঃ গতকাল 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 ডশডলগুড দত এবাং 

আগারগাঁও ভূ-প্ যদবেণ রকন্দ্র রথদক ৪১৩ ডক.ডম. দূদর।  

২৬.০৪.২০১৫ তাডরদখর ভূডমকদম্প েয়েডতর  প্রডতদবেনঃ 

 

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

েয়েডতর প্রাথডমক তথ্য সাংগ্রহ করা হয়। ্া ডনদম্ন উপস্থাপন করা হদলাঃ  

 

১) রগাপালগঞ্জঃ রজলা প্রশাসন সূদত্র জানা ্ায়,  রজলার কাডশয়ানী উপদজলায় ফুখরা এমএন একাদিডম ভবদন ফাটল রেখা ডেদয়দে। তদব অন্য 

রকান েয়েডত ও হতাহদতর তথ্য এখনও পাওয়া ্ায়ডন।  

 

২) ঢাকাঃ রজলা প্রশাসন জানান, ভূডমকদম্পর ফদল ঢাকার দেডনক বাাংলার রমাদ  ৬১/ডস, ডিআইটি ররািস্থ ৬ তলা ভবন ও বনানীস্থ ১১ নাং 

রাস্তার ২৭ নাং বা ী (১৪ তলা ভবন) সামান্য রহদল পদ দে। এো া গত ২৫.০৪.২০১৫ তাডরদখর মদতা এ ভূডমদকম্পর সময়ও সাভাদরর ‘আল 

মুসডলম গ্রুপ’ নামক গাদম যন্টস কারখানা রথদক তা াহুদ া কদর রবর হদত ডগদয় ২০/২৫ জন শ্রডমক আহত হদয়দে।  

 

৩) গাজীপুরঃ রজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কা্ যালদয় রটডলদফান কদর জানা ্ায়, ভূডমকদম্পর কারদণ শ্রীপুর উপদজলায় একটি গাদম যন্টস ভবদন ফাটল 

রেখা ডেদয়দে এবাংকাডলয়াবকর উপদজলায় একটি গাদম যন্টস হদত তা াহু া কদর নামার সময় ৮/১০ জন শ্রডমক আহত হদয়দে। 

 

৪) রাজশাহীঃ রজলা প্রশাসক জানান, মহানগদরর একটি বাডলকা ডবদ্যালদ্র একটি পুরাতন পডরতযি ভবদনর োদের ডকছু অাংশ িদস পদ দে। 

ভবনটি অপসারদণর জন্য প্রডতষ্ঠান প্রিানদক রজলা প্রশাসন রথদক ডনদে যশনা রেয়া হদয়দে। এো া পটিয়া উপদজলার ১টি ও রগাোগা ী উপদজলার 

১টি ডশো প্রডতষ্ঠাদন ভূডমকদম্পর কারদণ ফাটল রেখা ডেদয়দে।   

 

 ৫) গাইবান্ধ্াঃ রজলা প্রশাসক জানান ২৬/০৪/২০১৫ তাডরদখর ভূডমকদম্প  রজলার  ন্দরগঞ্জ উপদজলার তারাপুর   ইউডনয়দনর   ভাটিরিরসরকারী 

প্রাথডমক ডবদ্যালদ্র  ৪টি কদের োে, ডভদমর রগা ায়এবাং জমাোর ির সরকাডর প্রাথডমক ডবদ্যালদয়র  োে, রমদঝ ও রেয়াদল ফাটল রেখা 

ডেদয়দে। ভূডমকদম্পর আতাংদক  ন্দরগঞ্জ উপদজলায় ১ জন এবাং ফুলেড  উপদজলায় ১ জন হৃে্দন্ত্রর ডক্রয়া বন্ধ্ হদয় মৃত্যয বরণ কদরদে। 

 

৬) কুডষ্টয়াঃ ২৬/০৪/২০১৫ তাডরদখর ভূডমকদম্প রজলার সের উপদজলার ২৮ টি ডশোপ্রডতষ্ঠান/ইউডনয়ন পডরষে ভবদনর রেয়াদল এবাং 

কুমারখালী উপদজলার ৩ টি ডশো প্রডতষ্ঠাদন ফাটল রেখা ডেদয়দে। 

 

৭) মাডনকগঞ্জঃ ভূডমকদম্পর কারদণ মাডনকগঞ্জ রজলার ডশবালয় উপদজলার রতওতা ইউডনয়দনর অন্তগ যত  সডফউডরন একাদিমীর ওয়াল  ফাটল 

িদরদে এবাং অরুয়া ইউডনয়দনরনালী ব টিয়া কৃঞ্চির উচ্চ ডবদ্যালদয় ফাটল িদরদে। 

 

এো া সাংবাে মাধ্যমসহ ডবডভন্ন সূত্র রথদক পাওয়া তদথ্যর ডভডিদত নারায়নগঞ্জ, ময়মনডসাংহ, টাাংগাইল, িট্রগ্রাম, কক্সবাজার, 

রনায়াখালী, কুডমল্লা, বডরশাল, বগু া, ্দশার, ডসদলট, সাতেীরা, ডসরাজগঞ্জ, পঞ্চগ , ঠাকুরগাঁও, রাজবা ী ও ফডরেপুরসহ ডবডভন্ন রজলায় 

রটডলদফাদন র্াগাদ্াগ করা হদয়দে। এ সব রজলায় ২৬/৪/২০১৫ডরঃ তাডরদখর ভূডমকদম্পর ফদল রকান েয়েডতর খবর পাওয়া ্ায়ডন মদম য 

জানাদনা হদয়দে।  

 

২৫.০৪.২০১৫ তাডরদখর ভূডমকদম্প েয়েডতর  প্রডতদবেনঃ 

 

২৫/০৪/২০১৫ তাডরদখর ভূডমকদম্পর পরপর  ৬৪ জন রজলা প্রশাসক, ফায়ার সাডভ যস ও ডসডভল ডিদফদন্সর রকন্দ্রীয় ডনয়ন্ত্রণ কে এবাং 

আবহাওয়া অডিেপ্তর-এর সাদথ রটডলদফান মারফত র্াগাদ্াগ কদর দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালদয়র দুদ্ যাগ সা াোন সমম্বয় রকন্দ্র 

(NDRCC) কর্তযক সাংগৃহীত তদথ্যর ডভডিদত প্রাথডমক েয়েডতর প্রডতদবেন ডনদম্ন উপস্থাপন করা হদলাঃ  

 

১। ঢাকাঃ  রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভূডমকদম্প ঢাকা মহানগরীর লালবাগ এলাকায় ২১/২৫ এরশাে কদলানীর ৫ তলা ভবদনর ডকছু 

অাংশ রেদব রগদল ভবদন অবস্থানরত ব্যডিদের ডনরাপে স্থাদন সডরদয় ডনদয় ডগদয় ভবনটি সীলগালা করা হদয়দে। নবাবপুর পুডলশ 

বদক্সর কাদে একটি ৬ তলা ভবন সামান্য রহদল পদ দে। বাংগবাজার এলাকার বডরশাল প্লাজার পাদশ পাঁিতলা ডবডশষ্ট আলাউডরন 

ভবদন ফাটল রেখা ডেদয়দে। বাডরিারাস্থ রহাদটল ‘সাডরনা’ সামান্য রহদল পদ দে। ডমরপুর-১ নাং রসকশদন অবডস্থত ‘িায়মন্ড 

গাদম যন্টস’ ভবন সামান্য রহদল পদ দে বদল বাাংলাদেশ ফায়ার সাডভ যস সূত্র জানা ্ায়। এো া ভূডমকদম্পর আতাংদক ঢাকা রমডিদকল 

কদলজ হাসপাতাদলর োে রথদক জাদহো রবগম নাদম ২২ বেদরর একজন মডহলা লাফ ডেদয় পদর মারা ্ায়। উি মডহলার বাড  

িাঁেপুর, ডতডন হাসপাতাদলর ৩ নাং ওয়াদি য ভডতয ডেদলন। মহানগর এলাকায় আর রকান হতাহদতর ঘটনা ঘদটডন।  

সাভার উপদজলািীন রপৌরসভা এলাকায় ‘আল মুসডলম’ নামক একটি গাদম যন্টদসর শ্রডমকগণ ভূডমকদম্পর আতাংদক তা াহু া কদর 

নামদত ডগদয় আুমমাডনক ৬০ /৭০ জন গাদম যন্টস শ্রডম ক সামান্য আহত হয়। এ ঘটনায় পুডলদশর সাদথ স্থানীয় রলাকজন ও গাদম যন্টস 



শ্রডমকগণ সাংঘদষ য জড দয় প ায় উিার কাজ সামান্য ডবডিত হয়। এো া ডমশন গ্রুদপর একটি গাদম যন্টস এর শ্রডমকগণ তা াহু া কদর 

নামদত ডগদয় ১০ /১২ জন আহত হয়। রকরাণীগঞ্জ উপদজলািীন আগানগর ইউডনয়দনর হাজী ইয়াকুব আলীর ৭ তলা ভবদন সামান্য 

ফাটল রেখা ডেদয়দে বদল জানা ্ায়। রোহার, নবাবগঞ্জ ও িামরাই উপদজলায় ভূডমকদম্প রকান েয়েডত হয়ডন।  

২। নারায়ণগঞ্জঃ  ফায়ার সাডভ যস কদরাল রুদমর ভারপ্রাপ্ত কম যকতযা জানান, রজলার নয়ামাটি RBR-B ফযাশন ভবন রহদল পদ দে।  

নারায়নগঞ্জ থানার পাদশ ডরভারডভউ কমদপ্লক্স ১০ তলা ভবন রহদল পদ দে।  

৩। গাজীপুরঃ  ফায়ার সাডভ যস কদরাল রুদমর ভারপ্রাপ্ত কম যকতযা জানান, শ্রীপুর উপদজলার নয়নপুদর ডবেীশা গাদম যন্টস ভবন রহদল পদ দে।  

৪। রগাপালগঞ্জঃ  রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভূডমকদম্পর কারদণ কাডশয়ানী উপদজলায় একটি স্কুদল সামান্য েডত হদয়দে। এো া অন্য 

রকান েয়েডতর তথ্য পাওয়া ্ায়ডন।    

৫। ময়মনডসাংহঃ  রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভূডমকদম্পর সময় রজলার ধুবাউ া কাডলবা ী হাই স্কুদলর ২য় তলা রথদক তা াহুদ া কদর 

নামদত ডগদয়  ১০ জন োত্র আহত হদয়দে। রজলার অন্য রকাথাও রথদক রকান েয়েডতর তথ্য পাওয়া ্ায়ডন। 

৬। মাডনকগঞ্জঃ রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভূডমকদম্পর কারদণ রজলায় রকান েয়েডতর তথ্য পাওয়া ্ায়ডন। 

৭ টাাংগাইলঃ  রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ডমজযাপুর উপদজলায় ভূডমকদম্পর আতাংদক তা াহু া কদর নামদত ডগদয় রেয়াদলর সাদথ 

মাথায় আঘাত রপদয় একজন মডহলা মারা রগদে এবাং রবশ কদয়কজন আহত হদয়দে।  

৮। নরডসাংেীঃ  রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভূডমকদম্পর কারদণ রজলায় রকান েয়েডতর তথ্য পাওয়া ্ায়ডন। 

৯। রফনীঃ  রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, রজলা সেদরর শাহ আলম টাওয়ার (১০ তলা ভবন) এ ফাটল রেখা রেওয়ায় ভবনটি সীলগালা 

কদর সতকযতামূলক ডবজ্ঞডপ্ত টাডনদয় রেয়া হদয়দে।   

১০। লেীপুরঃ  ফায়ার সাডভ যস কদরাল রুদমর ভারপ্রাপ্ত কম যকতযা জানান, রজলা ভূডমকদম্পর কারদণ রজলায় রকান েয়েডতর তথ্য পাওয়া 

্ায়ডন।   

১১। কুডমল্লাঃ  ফায়ার সাডভ যস কদরাল রুদমর ভারপ্রাপ্ত কম যকতযা জানান, EPZ এলাকার কাদি যনা নামক একটি গাদম যন্টস-এ হুদ াহুড  কদর 

নামদত ডগদয় ৪০/৫০ জদনর মদতা মডহলা অজ্ঞান হদয় ্ায় এবাং ২/৩ জন আহত হয়।  

১২। ডব.বাড য়াঃ  রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, বাঞ্চারামপুর উপদজলায় ডবন্দুবন হাইস্কুদল হুদ াহুড  কদর নামদত ডগদয় রবশ কদয়কজন  

োত্র োত্রী সামান্য আহত হয়।  

১৩। ডসদলটঃ  ফায়ার সাডভ যস কদরাল রুদমর ভারপ্রাপ্ত কম যকতযা জানান, রজলার নবীগঞ্জ ফায়ার সাডভ যদসর উির-েডেণ পাদশ একটি ভবন 

রফদট রগদে। তদব প্রশাসদকর সাদথ রফাদন র্াগাদ্াগ করা হদল ডতডন জানান  ,রজলা  ভূডমকম্প সাংক্রান্ত রকান েয়েডতর তথ্য এখনও 

প্ যন্ত পাওয়া ্ায়ডন।   

১৪।  রাংপুরঃ রজলা প্রশাসদকর সাদথ রফাদন র্াগাদ্াগ করা হদল ডতডন জানান  ,রজলার গাংগাি া উপদজলা র একটি পডরতযি প্রাইমারী 

স্কুল রহদল পদ দে।  

১৫। গাইবান্ধ্াঃ রজলা প্রশাসদকর পদত্রর মাধ্যদম জানা রগদে, ভূডমকদম্পর ফদল রজলার সের উপদজলার একটি স্কুদলর পুরাতন ডিতল 

ভবদনর ৪টি কদে ফাটল িদরদে এবাং োদের প্লাস্টার খুদল পদ দে। এো া  ন্দরগঞ্জ উপদজলার িম যপুর মডহলা কদলদজর ৭ফুট উচ্চতা 

ডবডশষ্ট ৩০ ফুট দেঘ যয ইদটর দতডর সীমানা প্রািীর রভাংদগ পদ দে।  ভূকম্পদনর সময় তা াহুদ া কদর রবর হওয়ার সময় কদয়কজন 

সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হদয়দে।  

১৬। রাজশাহীঃ  রজলা প্রশাসক, রাজশাহী তার পদত্রর মাধ্যদম জাডনদয়দেন র্, ভূকম্পদনর ফদল রাজশাহী শহদরর মদলাপা া মহল্লায় 

একটি পুরাতন ডতনতলা ভবদন ফাটল রেখা রেয় এবাং পার্শ্যবতী ভবদনর উপর রহদল পদ । তাদনার উপদজলার সাতপুকুডরয়া প্রাথডমক 

ডবদ্যালদয়র রেয়াদল ফাটল সৃডষ্ট হদয় প্লাষ্টার খদস পদ দে। এো া পবা উপদজলা খ খড  উচ্চ ডবদ্যালদয়র োদে ফাটল রেখা ডেদয়দে। 

শহদরর ডবডভন্ন স্থাদনর বহুতলা ভবন হদত তা াহুদ া কদর নামদত ডগদয় ও ভদয় ১৬ জন ডবডভন্ন বয়দসর নারী জ্ঞান হাডরদয় রফদল 

এবাং ৫ জন পুদরুষ আহত হন। এো া রকান জান-মাদলর েয়েডত হয়ডন।  

১৭। পাবনাঃ রজলা প্রশাসদকর সাদথ রফাদন র্াগাদ্াগ করা হদল ডতডন জানান, ভূডমকদম্পর কারদণ আতাংকগ্রস্ত হদয় পাবনা সেদরর 

একজন স্কুল ডশেক ররাক কদর মারা ডগদয়দে। অন্য রকান েয়েডতর তথ্য রনই।  

১৮। ডসরাজগঞ্জঃ  রজলা প্রশাসদকর সাদথ রফাদন র্াগাদ্াগ করা হদল ডতডন জানান  ,রজলা র উল্লাপা া উপদজলার সাদলহা উচ্চ ডবদ্যালয় ও 

েনতলা ডবদ্যালদয় ১ম সামডয়ক পরীো িলাকাদল োত্র-োত্রীরা ভূডমকদম্পর কারদণ আতাংকগ্রস্ত হদয় ডনদি নামদত ডগদয় রবশ 

কদয়কজন আহত হয়। আহতদেরদক প্রাথডমক ডিডকৎসা রেয়া হদয়দে।   

১৯। ডেনাজপুরঃ  রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ডবডিন্নভাদব কদয়কটি ভবদন রোট খাদটা ফাটল িদরদে বদল জানা ্ায়।  এো া ডতডন 

পডরেশ যদনর সময় অন্য রকান েয়েডত পডরলডেত হয়ডন।  

২০। নওগাঁ:  রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভূডমকদম্পর কারদণ রজলা সেদরর ২টি ভবন রহদল রগদে। এো া সের উপদজলায় ১টি ও 

রাণীনগর উপদজলার ১টি স্কুল ভবন সামান্য রহদল পদরদে।  



২১। পঞ্চগ ঃ  রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভূডমকদম্পর ফদল পঞ্চগ  রপৌরসভার বাজাদর একটি কাপদ র রোকাদনর রেয়াল রভাংদগ ২ 

জন কম যিাডর আহত হদয়দে। এো াও রজলায় রবশকদয়কটি ডশো প্রডতষ্ঠাদন ফাটল িরার সাংবাে পাওয়া রগদে।  

২২। বগু াঃ রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, রসানাতলা একটি স্কুদলর প্রািীর রফদট ্ায় এবাং শাহজাহানপুর একটি বাডলকা ডবদ্যালদয়র োত্র-

োত্রীরা আতাংকগ্রস্ত হদয় ডনদি নামদত ডগদয় রবশ কদয়কজন আহত হয়। দুপিাডিয়া উপদজলায় রেয়াল িাপা পদ  ৫৫ বের ব্স্কা 

মডহলার মৃত্যয হদয়দে। এো া রজলার ৭টি প্রাথডমক ডবদ্যালয়, ১টি মাডধ্যডমক ডবদ্যালয় এ ১টি ইউডনয়ন পডরষে ভবদনর রেয়াদল 

ফাটল রেখা ্ায়।  

২৩। ্ দশারঃ  রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভূডমকদম্পর কারদণ ্দশার শহদরর মুসডলম একাদিমী ভবদনর রেয়াল, রহাদটল হাসাদনর ১০ 

তলা ভবদনর রেয়াল, অভয় নগর উপদজলায় ব্যডি মাডলকানায় একটি রোকান ডবডডাংএর রেয়াল এবাং রকশবপুর উপজদলার 

রপৌরসভার রকন্দ্রীয় কবরস্থাদনর সীমানা প্রািীদর সামান্য ফাটল রেয়া ডেদয়দে। রকান হতাহদতর খবর পাওয়া ্ায়ডন। 

২৪। সাতেীরাঃ  রজলা প্রশাসদকর সাদথ রফাদন র্াগাদ্াগ করা হদল ডতডন জানান ,সাংবাে মাধ্যদম রজলা সেদরর খান মাদকযট নাদম 

একটি ভবন রহদল পদ দে বদল সাংবাে পডরদবডশত হদয়দে ডকন্তু প্রকৃত তথ্য হদলা ফায়ার ব্রীদগদির বিব্যমদত ভবনটি পূদব যই রহদল 

পদ ডেল, ভূডমকদম্পর কারদণ নয়।  

২৫। মাগুরাঃ রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভূডমকদম্পর কারদণ আতাংকগ্রস্ত হদয় নামদত ডগদয় রমাহাম্মেপুর উপদজলায় কদয়কজন োত্র-

োত্রী আহত হয়। 

২৬। মাোরীপুরঃ রজলা প্রশাসক জাডনদয়দেন, ভূডমকদম্প রজলার ডশবির উপদজলার ৩টি ডমো প্রডতষ্ঠাদন সামান্য ফাটল রেখা ডেদয়দে।  

 

 এো াও ফডরেপুর, শরীয়তপুর, রাজবাড , কক্সবাজার, িট্রগ্রাম, ডকদশারগঞ্জ, রশরপুর, জামালপুর, মুডন্সগঞ্জ, রনত্রদকানা, খাগ ােড , 

রাাংগামাটি, বান্দরবান, রনায়াখালী, নীলফামারী, হডবগঞ্জ, রমৌলভীবাজার,  নামগঞ্জ, িাঁেপুর, লালমডনরহাট, কুড গ্রাম, পটুয়াখালী, 

বডরশাল, ডঝনাইেহ, চুয়ািাাংগা, রমদহরপুর, কডষ্টয়া, বাদগরহাট, খুলনা, ঠাকুরগাঁও, নাদটার, জয়পুরহাট, িাঁপাইনবাবগঞ্জ, ঝালকাঠি. 

ডপদরাজপুর, রভালা ও বরগুনা রজলার রজলা প্রশাসকগদণর সাদথ র্াগাদ্াগ কদর জানা রগদে র্, ভূকদম্পদনর ফদল রজলাগুদলাদত 

রকান েয়েডত হয়ডন। 

 

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

এবাং রবশ কদয়কজন আহত হদয়দে।  

 

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

রমইদলর মাধ্যদম অুমদরাি করা হদয়দে।  

 

  

(শামস্ -ই-আরা ডবন দত হুো) 

উপ-সডিব (এনডিআরডসডস) 

রফানঃ ৯৫৪০০৫২ 

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। ডসদস্টম এনাডলষ্ট, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। প্রডতদবেনটি ওদয়ব সাইদট প্রেশ যদনর জন্য অুমদরাি করা হল। 

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

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

 


