
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় 

ন্যানার ডিজাষ্টায রযন্স রকা-অযডিদনন রন্টায (NDRCC) 

ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.১৫-৯৫                             তাডযখঃ ০৫/০৪/২০১৫ডরঃ। 

ডফলয়ঃ  দুদম যাগ  াংক্রান্ত  ০৫.০৪.২০১৫ তাডযদখয  প্রডতদফদন। 

১। ফ যদল আফাওয়া ডযডস্থডতঃ (সূত্র: ফাাংরাদদ আফাওয়া অডধদপ্তয) 

 

মূদ্র ফন্দযমূদয জন্য রকান তকযতা াংদকত রনই। 

 

c~ev©fvmt XvKv, Lyjbv, ewikvj I PÆMªvg I wm‡jU wefv‡Mi wKQz wKQz RvqMvq Ges ivRkvnx I iscyi wefv‡Mi ỳÕGK RvqMvq A¯’vqx 

`gKv A_ev S‡ov nvIqvmn e„wó A_ev eRªmn e„wó n‡Z cv‡i|  
 

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

গত ২৪ ঘন্টায় ডফবাগওয়াযী রদদয দফ যাচ্চ এফাং ফ যডনম্ন তাভাত্রা ডনম্নরূঃ 
 

ডফবাদগয নাভ ঢাকা িট্রগ্রাভ ডদরট যাজাী যাংপুয খুরনা ফডযার 

দফ যাচ্চ তাভাত্রা ৩৪.৯ ৩৪.০ ৩৩.০ ৩৮.২ ৩৩.৫ ৩৬.০ ৩৪.২ 

ফ যডনম্ন তাভাত্রা ১৭.৮ ১৯.০ ১৮.২ ১৭.৪ ১৯.১ ১৯.৫ ২১.২ 

 

রদদয দফ যাচ্চ তাভাত্রা ডির যাজাী ৩৮.২ ডিগ্রী এফাং ফ যডনম্ন তাভাত্রা ডির যগুড়া ১৭.৪ ডিগ্রী র.। 
 

২। ট্ররায ডুডফঃ  

 ঢাকাঃ গত ০২/০৪/২০১৫ ডরঃ তাডযখ দুপুয ১.০০ টায ভয় িাঁদপুয রজরায ভতরফ থানাধীন ররাংটায রভরা রথদক ৫০ জন মাত্রী ডনদয় একটি 

মাত্রীফাী ট্ররায ঢাকা আায দথ বুডড়গাংগা নদীয দডিণ রকযাণীগঞ্জ এরাকায আরীগঞ্জ গুদাযাঘাট ও ানগাঁও গুদাযা ঘাদটয ভধ্যফতী স্থাদন 

ডফযীত ডদদক রথদক আা ফালু রফাঝাই একটি ফরদগদটয াদথ ধাক্কা ররদগ ডুদফ মায়। ট্ররায ডুডফয াদথ াদথ স্থানীয় জনগণ এফাং পুডর, 

পায়ায াডব য, রকাষ্ট গাি য, ডফআইিডিউটিএ এয দমাডগতায় উদ্ধায কাজ শুরু য়। ফ যদল খফয াওয়া ম যন্ত ট্ররায ডুডফদত রভাট ১৬ (রলার) 

জরনয মৃত্যু দয়দি। মৃত ১৬ জদনয মৃতদদ তাদদয আত্নীয় স্বজদনয ডনকট স্তান্তয কযা দয়দি। দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য ফযাদ্দ 

রথদক রজরা প্রান স্তান্তযকৃত ১৬ জন মৃত ব্যডিয প্রদতুক ডযফাযদক ২০,০০০/-টাকা কদয রভাট ৩,২০,০০০/- টাকা অনুদান প্রদান 

কদযদি।  

 

৩। কারবফাখীঃ 

ফগুড়াঃ গতকার ৪ এডপ্রর, ২০১৫ তাডযখ ন্ধ্ুা ৫.৪৫টা দত ৭.০০ টা ম যন্ত ফগুড়া রজরায ১২টি উদজরায উয ডদদয় একটি ঘূডণ যঝড় প্রফাডত 

য়। ঘূডণ যঝদড়য আঘাদত রজরায় রভাট ১৪ ব্যডি মৃত্যুকযণ কদযদিন (াজাদপুয- ৩ জন, কাালু- ২ জন, ফগুড়া দয-৫ জন, াডযয়াকাডন্দ- ২ 

জন, গাফতডর- ১জন)। আত দয়দিন ৮৫ জন। ঘূডণ যঝদড়য আঘাদত প্রায় ভগ্র রজরায় ডফদুুৎ ব ডফড্ন হ দয় দড়। যাস্তাঘাদট গাি ারা রবদে 

দড়। যাস্তাঘাট দত রবদে ড়া গািারা যাদনা জরুডয ডফদুুৎ ব ও রটডরদপান াংদমাগ পুনঃস্থাদনয কাজ অব্যাত দয়দি। রজরা 

প্রাদনয াদথ পুডর, পায়ায াডব য, ডফদুুৎ ব, রটডরকভ জরুডয রফাদানকাযী যকাযী দপ্তযমূ দুদম যাগ রভাকাদফরায় ডনদয়াডজত যদয়দি। 

ডফস্তাডযত িয়িডতয তথ্য ডি-পযভ অনুমায়ী ীঘ্রই রপ্রযণ কযা দফ ভদভ য রজরা ত্রাণ ও পুনফ যান কভ যকতযা জাডনদয়দিন।  

নাদটাযঃ গতকার ৪ এডপ্রর, ২০১৫ তাডযখ ন্ধ্ুায় নাদটায রজরায ফ কয়টি উদজরায উয ডদদয় একটি কারবফাখী ঝড় প্রফাডত য়। ঝদড় 

২ ব্যডিয মৃত্যুয খফয াওয়া রগদি। এিাড়া এখন ম যন্ত রভাট ২৪ ব্যডিয আত ওয়ায খফয াওয়া রগদি। উদজরামূ রথদক ডফস্তাডযত 

তথ্য াওয়ায য ডনধ যাডযত পযদভ িয়িডতয তথ্য ীঘ্রই রপ্রযণ কযা দফ ভদভ য রজরা ত্রাণ ও পুনফ যান কভ যকতযা জাডনদয়দিন।    

নওগাঁ: গতকার ৪ এডপ্রর, ২০১৫ তাডযখ ন্ধ্ুায় নওগাঁ রজরায কভদফী ফকয়টি উদজরায উয ডদদয় কারবফাখী ঝড় প্রফাডত য়। ঝদড়য 

আঘাদত ভান্দা উদজরায় ১ ব্যডি ভাযা রগদি এফাং ৬০ জন আত দয়দি। এিাড়া রফ ডকছু কাঁিা ঘযফাড়ী ও গািারা িডতগ্রস্ত দয়দি। 

উদজরামূ দত িয়িডতয ডফস্তাডযত তথ্য াওয়া মায়ডন।  

রনত্রদকানাঃ গতকার ৪/৪/২০১৫ডরঃ তাডযখ ন্ধ্ুায় ৬.৩০টা রথদক ৭.৩০টায় রনত্রদকানা রজরায প্রায় ক কয়টি উদজরায় কারবফাখী ঝড় 

ফদয় মায়। ঝদড় ডকছু গািারা িডতগ্রস্ত দয়দি ফদর খফয াওয়া রগদি। অন্য রকান িয়িডত ফা রকান তাদতয খফয াওয়া মায় নাই।  

ঢাকাঃ গতকার ০৪/৪/২০১৫ডরঃ তাডযখ ন্ধ্ুায য যাজধানী ার্শ্যফতী কদয়কটি উদজরায় আগাভ কার কারবফাখী ঝড় শুরু য়। 

কারবফাখী ঝদড় ঢাকা ভানগযীয াফাগ, রধারাইাড়, ভৎ ব বফন এরাকা, নীরদিত, কুডড়র ফ্লাইওবায ও ফনানী ডগনার এরাকায় ডফর 

রফাদি যয ডনদি িাা দড় অন্তত ১০ জন থিাযী আত ন। ফনানী ডগনার এরাকায় ডফর রফাদি যয ডনদি িাা দড় একটি গাড়ী দুভদড়-মুিদি 

মায়। কুডড়র ফ্লাইওবাদযয ডখরদিত প্রাদন্ত একটি ডফর রফাি য রবদে ড়দর মান িরাির ফন্ধ্ দয় মায় ফদর জানা মায়। কার বফাখী ঝড় ফন্ধ্ 

দর পায়ায াডব য ও ডডবর ডিদপদন্সয উদ্ধায কভীগণ উদ্ধায কাজ শুরু কদযন এফাং রবদে ড়া ডফর রফাি য ডযদয় রপদরন। ঢাকা ভানগীয 



ফাডদয কার বফাখী ঝদড় ডফডবন হ উদজরায় ডকছু গািারা রবাংদগ দড়দি। পদরয রকান িয়িডত য়ডন এফাং রকান তাদতয ঘটনা ঘদটডন 

ফদর াংডিষ্ট কর উদজরা রথদক রটডরদপাডনক তদথ্যয ডবডিদত জানা রগদি। 

ভাডনকগঞ্জঃ গতকার ০৪/৪/২০১৫ডরঃ তাডযখ ন্ধ্ুায় ভাডনকগঞ্জ রজরায ফ কয়টি উদজরায উয ডদদয় কারবফাখী ঝড় ফদয় মায়। তদফ 

ঝদড় রকান িয়িডতয খফয াওয়া মায়ডন। 

 

৪। অডিকান্ডঃ  পায়ায াডব য ও ডডবর ডিদপন্স ডনয়ন্ত্রণ কদিয ডিউটি অডপায জানান, আজ রদদয রকাথাও রথদক উদেখদমাগ্য রকান অডিকান্ড 

াংঘটিত ওয়ায াংফাদ াওয়া মায় ডন।  

   

 

 

  স্বািডযত/- 

(দভাঃ দডরর উডদ্দন) 

বাযপ্রাপ্ত কভ যকতযা(এনডিআযডড) 

রপানঃ ৯৫৪০৪৫৪ 

দয় অফগডত ও প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্যঃ 
 

০১। ভডন্ত্রডযলদ ডিফ, ভডন্ত্রডযলদ ডফবাগ, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা।  

০২। মূখ্য ডিফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা।  

০৩। ডডনয়য ডিফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা।  

০৪। ডপ্রডন্সার ষ্টাপ অডপায, স্ত্র ফাডনী ডফবাগ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

০৫। ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়।  

০৬। ভা-ডযিারক-১, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা।  

০৭। অডতডযি ডিফ (প্রান), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

০৮। অডতডযি ডিফ (দুব্যঃ), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

০৯। ডফবাগীয় কডভনায, ............ কর ডফবাগ। 

১০। ডযিারক-১, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা।  

১১। মৄগ্ম-ডিফ (ত্রাণ)/ (দুঃব্যঃ), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

১২। ভাননীয় ভন্ত্রীয একান্ত ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়।     

১৩। স্থায়ী কডভটিয বাডত ভদাদদয়য একান্ত ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

১৪। ডদেভ এনাডরষ্ট, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। প্রডতদফদনটি ওদয়ফ াইদট প্রদ যদনয জন্য অনুদযাধ কযা র। 

১৫। প্রধান তথ্য কভযকতযা, ডআইডি, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। উডয উি তথ্য ইদরদরাডনক্স ও ডপ্রন্ট ডভডিয়াদত প্রিাদযয জন্য। 

১৬। ডডনয়য তথ্য কভ যকতযা, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়।  


