
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় 

ন্যাশনাল ডিজাষ্টার ররসপন্স রকা-অরডিদনশন রসন্টার (NDRCC) 

বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। 
 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.১৫-১১৭                           তাডরখঃ  ২১/০৪/২০১৫ডরঃ। 

     সময়ঃ  সকাল ১১.০০ টা 

ডবষয়ঃ  দুদ্ যাগ  সাংক্রান্ত  ২১.০৪.২০১৫ তাডরদখর  প্রডতদবেন।   

১। সব যদশষ আবহাওয়া পডরডস্থডতঃ (সূত্র: বাাংলাদেশ আবহাওয়া অডিেপ্তর):  

 

 সমূদ্র বন্দরসমূদহর জন্য রকান সতকযতা সাংদকত রনই। 

 

c~ev©fvm XvKv I wm‡jU wefv‡Mi wKQz wKQz RvqMvq Ges ivRkvnx, iscyi, Lyjbv, ewikvj I PÆMÖvg wefv‡Mi ỳÕGK RvqMvq A ’̄vqx `gKv A_ev 

S‡ov nvIqvmn e„wó A_ev eRªmn e„wó n‡Z cv‡i| ‡mB mv‡_ †Kv_vI †Kv_vI wkjv e„wói m¤¢ebv i‡q‡Q|  

ZvcgvÎv t mviv‡`‡k w`b Ges iv‡Zi ZvcgvÎv cÖvq AcwiewZ©Z _vK‡Z cv‡i|  

নেীবন্দর সমূদহর জন্য সতকয সাংদকতঃ  নেীবন্দর সমূদহর জন্য সতকয সাংদকতঃ  আজ সন্ধ্যা ৬.০০টা ডেনাজপুর, রাংপুর, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, 

্দশার, কুডষ্টয়া, ফডরেপুর, ঢাকা, ময়মনডসাংহ ও ডসদলট AÂjmg~‡ni Dci w`‡q A ’̄vqxfv‡e cwðg/DËi-cwðg w`K †_‡K NÈvq ৪৫-৬০ wK.wgt 

S‡ov nvIqv e‡q †h‡Z cv‡i| এসব এলাকার নেী বন্দরসমূহদক ০১(এক) নম্বর সতকয সাংদকত রেখাত 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 ৩৫.০ ৩৫.০ ৩২.৩ ৩৪.৫ ৩০.৫ ৩৫.৮ ৩৪.৫ 

সব যডনম্ন তাপমাত্রা ২২.৩ ২৪.২ ২০.৮ ২৩.৭ ২৩.০ ২৬.০ ২৬.২ 

রেদশর সদব যাচ্চ তাপমাত্রা ডেল মাংলা ৩৬.০ ডিগ্রী এবাং সব যডনম্ন তাপমাত্রা ডেল ডসদলট ২০..৮ ডিগ্রী রস.। 

অডিকান্ডঃ ফায়ার সাডভ যস ও ডসডভল ডিদফন্স ডনয়ন্ত্রণ কদের ডিউটি অডফসার জানান, আজ রেদশর রকাথাও রথদক উদেখদ্াগ্য রকান অডিকান্ড  

 সাংঘটিত হওয়ার সাংবাে পাওয়া ্ায়ডন।  

 

৩। ভূডমকম্পঃ আজ ২০/৪/২০১৫ডরঃ তাডরখ সকাল ৭.১৩টায় তাইওয়াদন ৬.৫ মাত্রার (শডিশালী) একটি ভূডমকম্প সাংঘটিত হদয়দে। ভূডমকম্প রকন্দ্রটির 

দূরত্ব ডেল আগারগাঁও, ঢাকার ভূডমকম্প প্ যদবেণ রকন্দ্র রথদক ৩২৩৮ ডকঃডমঃ।   

 

৪। কালববশাখীঃ  

 ১) ডব-বাডড়য়াঃ গতকাল ২০/৪/১৫ডরঃ তাডরখ সন্ধ্া ৭.০০টায় রজলার সকল উপদজলার উপর ডেদয় কালববশাখী ঝড় বদয় ্ায়। ঝদড় ১৩ টি ইউডনয়দনর 

৫৭০০ জন রলাক, ১৫ টি ঘড়বাডড় সম্পূণ য, ১০৫০টি ঘড়রবাডড় আাংডশক েডতগ্রস্ত হদয়দে এবাং ১ জন রলাদকর মৃত্যয হদয়দে। 

 

 ২) ময়মনডসাংহঃ ১৮/৪/১৫ডরঃ তাডরখ ডেবাগত রাত আনুমাডনক ১১.৩০টায় ময়মনডসাংহ রজলার সের, মুিাগাো, ফুলবাড়ীয়া, ডত্রশাল, গফরগাঁও ও 

ভালুকা উপদজলার ৪৬টি ইউডনয়দনর উপর ডেদয় বদয় ্াওয়া প্রিন্ড কালববশাখী ঝদড় রমাট ১৭,২৩৪টি পডরবার েডতগ্রস্ত হদয়দে। ঝদড়র সময় গাে িাপা পদড় 

ফুলবাডড়য়া উপদজলায় ১ জন ও মুিাগাো উপদজলায় ১ জন ও বজ্রপাদত ডত্রশাল উপদজলায় ১ জন সহ রমাট ৩ ব্যডির মৃত্যয হদয়দে। আহত হদয়দরে রমাট 

৮৫ জন। এোড়া ডবপুল সাংখ্যক কাঁিা ও আিাপাকা ঘরবাডড়, ডশো প্রডতষ্ঠান, রোকানপাট, গােপালা ও রবাদরা ফসদলর েয়েডত হদয়দে। দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা 

ও ত্রাণ মন্ত্রণালদয়র বরাদ্দ রথদক রজলা প্রশাসন ডনহত/েডতগ্রস্ত পডরবার সমূদহর মদে ৩০,০০০/-টাকা ডজআর কযাশ এবাং ১২ রম.টন ডজআর িাল ডবতরণ 

কদরদে।  বতযমাদন রজলা প্রশাসদনর হাদত ৮৪,০০০/-টাকা ডজআর কযাশ, ৪০.০৪০ রম.টন রজআর িাল ও গৃহবাবে মঞ্জুরী ৩,১৮,০০০/-টাকা মজুে আদে। 

ডবস্তাডরত প্রডতদবেন ডি’ ফরম অনু্ায়ী রপ্ররদণর জন্য উপদজলাগুদলাদত ডনদে যশনা প্রোন করা হদয়দে।  

 

 ৩) ডকদশারগঞ্জঃ ১৮/৪/১৫ডরঃ তাডরখ রাদত ১০.০০ টা রথদক ১১.০০টার মদে ডকদশারগঞ্জ রজলার প্রায় সব কয়টি উপদজলার উপর ডেদয় কালববশাখী 

ঝড় বদয় ্ায়। ঝদড় রজলার ৪টি উপদজলারয় রমাট ৫ জদনর মৃত্যয হদয়দে(পাকুডন্দয়া- ২ জন, কটিয়াডে- ১জন, বাডজতপুর- ১ জন ও কুডলয়ারির- ১জন)। 

এোড়া ডকছু কাঁিা ঘরবাডড়, গােপালার েয়েডত হদয়দে। ডবস্তাডরত প্রডতদবেন ডি’ ফরম অনু্ায়ী রপ্ররদণর জন্য উপদজলাগুদলাদত ডনদে যশনা প্রোন করা 

হদয়দে।  

 

 ৪) সুনামগঞ্জঃ গত ১৭/৪/২০১৫ ডরঃ তাডরখ সুনামগঞ্জ রজলার ডেরাই উপদজলায় কালববশাখী ঝদড়র সময় বজ্রপাদতর কারদন ৫ (পাঁি) ব্যডির মৃত্যয 

হদয়দে। মৃত ব্যডিদের ৩ জন ডেরাই উপদজলার বাডসন্দা, ১জন েডেণ সুনামগঞ্জ উপদজলার বাডসন্দা ও ১জন পার্শ্যবতী হডবগঞ্জ রজলার বাডসন্দা বদল জানা 

রগদে। ঝদড় অন্য রকান েয়েডতর খবর পাওয়া ্ায়ডন। 

 

এোড়াও গত ১৮/৪/২০১৫ডরঃ তাডরখ নাদটার, গাইবান্ধ্া ও নরডসাংেী রজলায় কালববশাখী ঝড় সাংঘটিত হওয়ার খবর পাওয়া রগদে। এসব রজলার রজলা 

ত্রাণ ও পুনব যাসন কম যকতযার সাদথ রটডলদফাদন র্াগাদ্াগ করা হদল ঝদড় রতমন রকান েয়েডত হয়ডন মদম য প্রাথডমকভাদব জানাদনা হয়। তদব ডবস্তাডরত 

রখাজ-খবর ডনদয় পরবতীদত জানাদবন বদল জাডনদয়দেন।   

  

স্বােডরত/-  

(শামস্ -ই-আরা ডবন দত হুো) 

উপ-সডিব (এনডিআরডসডস) 

রফানঃ ৯৫৪০০৫২ 

 

িলমান পাতা/২ 



 

 

-২- 

 

 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.১৫-১১৭                           তাডরখঃ  ২১/০৪/২০১৫ডরঃ। 

 

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 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।  

. 
 
 

(শামস্ -ই-আরা ডবন দত হুো) 

উপ-সডিব (এনডিআরডসডস) 

 


