
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় 

ন্যাশনাল ডিজাষ্টার ররসপন্স রকা-অরডিদনশন রসন্টার (NDRCC) 

বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। 
 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.১৫-১১৮                           তাডরখঃ  ২২/০৪/২০১৫ডরঃ। 

     সময়ঃ  সকাল ১১.০০ টা 

ডবষয়ঃ  দুদ্ যাগ  সাংক্রান্ত  ২২.০৪.২০১৫ তাডরদখর  প্রডতদবেন।   

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

 

 সমূদ্র বন্দরসমূদহর জন্য রকান সতকযতা সাংদকত রনই। 

 

c~ev©fvm t PÆMÖvg , XvKv I wm‡jU wefv‡Mi wKQz wKQz RvqMvq Ges ivRkvnx, iscyi, Lyjbv I ewikvj wefv‡Mi ỳÕGK RvqMvq A¯’vqx `gKv 

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

ZvccÖevn: dwi`cyi AÂjmn Lyjbv wefv‡Mi Dci w`‡q g„`y Zvc cÖevn e‡q hv‡”Q Ges Zv Ae¨vnZ _vK‡Z cv‡i| 
 

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 প্ যন্ত রাজশাহী, রাংপুর, পাবনা, বগুড়া, ্দশার, 

কুডষ্টয়া, খুলনা, ফডরেপুর, ঢাকা, টাাংগাইল, ময়মনডসাংহ, বডরশাল, পটুয়াখালী, কুডমল্লা, রনায়াখালী, িট্টগ্রাম, কক্সবাজার 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 ৩৬.২ ৩৪.৯ ২৭.৮ ৩৫.৫ ৩০.০ ৩৭.৪ ৩৫.০ 

সব যডনম্ন তাপমাত্রা ১৮.৬ ২১.৭ ১৯.০ ১৯.০ ১৯.৫ ২৩.০ ২১.৫ 

রেদশর সদব যাচ্চ তাপমাত্রা ডেল ্দশার, চুয়ািাাংগা ৩৭.৪ ডিগ্রী এবাং সব যডনম্ন তাপমাত্রা ডেল ময়মনডসাংহ ১৮.৬ ডিগ্রী রস.। 

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

সাংঘটিত হওয়ার সাংবাে পাওয়া ্ায়ডন।  

 

৩। কালববশাখীঃ  

 ১) রাংপুরঃ গতকাল রাত ১২.০০টার সময় রাংপুর রজলার উপর ডেদয় কালববশাখী ঝড় বদয় ্ায়। তদব ঝদড় রতমন রকান েয়েডত হয়ডন মদম য 

রজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কম যকতযার কা্ যালয় রথদক জানাদনা হদয়দে।  
 

 ২) ডেনাজপুরঃ ডেনাজপুর রজলার উপর ডেদয় গতকাল রাত ১১.৩০টায় কালববশাখী ঝড় বদয় ্ায়। ঝদড়র আঘাদত ডিডরর বন্দর উপদজলায় ১ জন 

ব্যডি মারা রগদে। এোড়া ঘরবাড়ী, উঠডত ফসল ও গােপালা েডতগ্রস্ত হদয়দে। েয়েডতর ডবস্তাডরত তথ্য উপদজলাসমূহ রথদক সাংগ্রহ কদর পরবতীদত 

জানাদনা হদব।  
 

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

ইউডনয়দনর ৫,৭০০ জন রলাক, ১৫ টি ঘড়বাডড় সম্পূণ য, ১০৫০টি ঘড়বাডড় আাংডশক েডতগ্রস্ত হদয়দে এবাং ১ জন রলাদকর মৃত্যয হদয়দে। প্রাথডমক পডরডস্থডত 

রমাকাদবলার জন্য কসবা উপদজলায় ৪.০০ রমঃটন এ নবডনগর উপদজলায় ৫.০০ রমঃটন ডজআর িাল উপ-বরাদ্দ রেয়া হদয়দে। মৃত ব্যডির পডরবারদক 

২০,০০০/- টাকা আডথ যক সহায়তা প্রোন করা হদয়দে। 

  

স্বােডরত/- 

(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। 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) 

 


