
 

 

 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় 

ন্যাশনাল ডিজাষ্টার ররসপন্স রকা-অরডিদনশন রসন্টার (NDRCC) 

বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। 

 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৬-১৫৪                                            তাডরখঃ ২১/০৫/২০১৬ 

                                                                     সময়ঃ দুপুর ০১.০০ টা    

ডবষয়ঃ দুদ্ যাগ সাংক্রান্ত ২১.০৫.২০১৬ তাডরদখর দেডনক  প্রডতদবেন। 

  

০১। আবহাওয়ার সব যদশষ অবস্থাঃ (তথ্যসূত্রঃ বাাংলাদেশ আবহাওয়া অডিেপ্তর, ঢাকা)।  

 

Wcjvi ivWvi (DOPPLER RADAR) I AvenvIqv DcvË we‡kølY ‡_‡K †`Lv hvq †h, DËicwðg e‡½vcmvMi I ZrmsjMœ 

evsjv‡`k DcK~jxq GjvKvq Ae¯’vbiZ N~wY©So Ô†ivqvbyÕ (ROANU) AviI DËic~e© w`‡K AM Ömi n‡q eZ©gv‡b GKB GjvKvq 

(21.5° DËi A¶vsk Ges 90.7° c~e© `ªvwNgvsk) Ae¯’vb Ki‡Q| GwU AvR mKvj 09:00 Uvq (21 ‡g, 2016 wLªt) PÆM Övg mgy ª̀ 

e›`i †_‡K 140 wKtwgt `w¶Ycwð‡g, K·evRvi mgy`ªe›`i †_‡K 135 wKtwgt cwð‡g, gsjv mgy`ªe›`i †_‡K 165 wKtwgt `w¶Yc~e© 

Ges cvqiv mgy`ª e›`i †_‡K 75 wKtwgt `w¶Yc~e© Ae¯’vb Ki‡Q| GwU AviI DËic~e© w`‡K AM Ömi n‡q AvR (21 †g, 2016 wLªt) 

`ycyi/weKvj bvMv` ewikvj-PUªMÖvg DcK~j (PUªMÖv‡gi wbKU w`‡q) AwZµg Ki‡Z cv‡i| N~wY©SowUi c Öfv†e evsjv‡`‡ki DcK~jxq 

AÂ‡j `g&Kv/S‡ov nvIqv e‡q hv‡”Q|  

N~wY©So †K‡› ª̀i 54 wKtwgt Gi g‡a¨ evZv‡mi m‡e©v”P GKUvbv MwZ‡eM N›Uvq 62 wKtwgt hv `g&Kv A_ev S‡ovnvIqvi AvKv‡i 

88 wKtwgt ch©šÍ e„w× cv‡”Q| N~wY©SowUi †K‡›`ªi wbKUeZ©x GjvKvq mvMi LyeB DËvj i‡q‡Q| 
PÆMÖvg, gsjv I cvqiv mgy`ª e›`i‡K 07 (mvZ) b¤^i cybt 07 (mvZ) b¤^i wec` ms‡KZ ‡`wL‡q †h‡Z ejv n‡q‡Q| DcK~jxq †Rjv 

PÆMÖvg, †bvqvLvjx, j¶xcyi, ‡dbx, Puv`cyi, †fvjv, ei¸bv, cUzqvLvjx, ewikvj, wc‡ivRcyi, SvjKvwV, ev‡MinvU, Lyjbv, mvZÿxiv 

Ges Zv‡`i A ~̀ieZ©x Øxc I Pimg~n 07 b¤^i wec` ms‡KZ (cybt) 07 b¤^i wec` ms‡K‡Zi AvIZvq _vK‡e|  

K·evRvi mgy`ª e›`i‡K 06 (Qq) b¤^i cybt 06 (Qq) b¤^i wec` ms‡KZ ‡`wL‡q †h‡Z ejv n‡q‡Q| DcK~jxq †Rjv K·evRvi 

Ges Gi A`~ieZ©x Øxc I Pimg~n 06 b¤^i wec` ms‡KZ (cybt) 06 b¤^i wec` ms‡K‡Zi AvIZvq _vK‡e|  
N~wY©S‡oi cÖfv‡e DcK~jxq †Rjv PÆM Övg, K·evRvi, †bvqvLvjx, j¶xcyi, ‡dbx, Puv`cyi, ei¸bv, cUzqvLvjx, †fvjv, ewikvj, 

wc‡ivRcyi, SvjKvwV, ev‡MinvU, Lyjbv, mvZ¶xiv Ges Zv‡`i A`~ieZ©x Øxc I Pimg~‡ni wbgœvÂj ¯^vfvweK †Rvqv‡ii †P‡q 4-5 dzU 

AwaK D”PZvi R‡jv”Q¡v‡m cøvweZ n‡Z cv‡i|  
N~wY©So AwZµgKv‡j K·evRvi, PÆM Övg, †bvqvLvjx, j¶xcyi, ‡dbx, Puv`cyi, ei¸bv, cUzqvLvjx, †fvjv, ewikvj, wc‡ivRcyi 

†Rjv mg~n Ges Zv‡`i A ~̀ieZ©x Øxc I Pimg~‡n fvix †_‡K AwZ fvix el©Y mn N›Uvq 62-88 wKt wgt †e‡M `gKv A_ev S‡ov 

nvIqv e‡q †h‡Z cv‡i| DËi e‡½vcmvMi I Mfxi mvM‡i Ae ’̄vbiZ mKj gvQ aivi †bŠKv I Uªjvi‡K cieZ©x wb‡`©k bv †`qv ch©šÍ 

wbivc` AvkÖ‡q _vK‡Z ejv n‡q‡Q| 
 

c~ev©fvmt XvKv, ivRkvnx, iscyi, Lyjbv, ewikvj, PÆMÖvg I wm‡jU wefv‡Mi AwaKvsk RvqMvq A ’̄vqx `gKv/S‡ov nvIqvmn e„wó 

A_ev eRªmn e„wó n‡Z cv‡i| XvKv, Lyjbv, ewikvj, PÆMÖvg I wm‡jU wefv‡Mi †Kv_vI †Kv_vI fvix ‡_‡K AwZ fvix el©Y n‡Z 

cv‡i|  
ZvcgvÎv t mviv‡`‡k w`b I iv‡Zi ZvcgvÎv (2-3) wWMÖx †m. n«vm †c‡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 ৩২.০ ২৯.০ ২৯.৮ ৩৩.৫ ৩২.৫ ৩২.৭ ২৮.০ 

সব যডনম্ন তাপমাত্রা ২৩.৫ ২২.৮ ২৩.৯ ২৪.২ ২২.৬ ২৩.৫ ২৩.৯ 

* রেদশর সদব যাচ্চ তাপমাত্রা ডিল রাজশাহী ৩৩.৫ ডিগ্রী রস. এবাং সব যডনম্ন তাপমাত্রা ডিল রাংপুর ২২.৬ ডিগ্রী রস.। 
 

০২। নে নেীর-সব যদশষ অবস্থাঃ (বাপাাদবা,তথ্যসূত্রঃবন্যা তব যাভাস ও সতকাকরণ রকত) 

রমাট প্ যদবক্ষণ পদয়দন্টর সাংখ্যা ৮৫ টি পাডন ডস্থডতশীল রদয়দি  ০৩ টি 

পাডন বৃডি রপদয়দি ৪৮টি তথ্য পাওয়া ্ায়ডন ১০ টি 

পাডন হ্রাস রপদয়দি ২৪ টি ডবপেসীমার াপদর ডেদয় প্রবাডহত হদে  ০৪ টি 

  

 GK bR‡i b`-b`xi cwiw¯’wZ  

  mKj cÖavb b`-b`xi cvwb mgZj e„w× cv‡”Q| 

   AvMvgx 24 NÈvq wm‡jU, mybvgMÄ Ges †gŠjfxevRvi †Rjvi KwZcq ¯’v‡bi eb¨v cwiw ’̄wZi DbœwZ n‡Z cv‡i| 
 

ডনম্নবডণ যত ০৫ টি পদয়দন্ট নেীর পাডন ডবপেসীমার াপর ডেদয় প্রবাডহত হদেঃ 

ক্রডমক নাং রজলার নাম নেীর নাম রষ্টশদনর নাম পাডন হ্রাস ()/বৃডি () ডবপেসীমার াপদর (রস.ডম.) 

০১ ডসদলট সুরমা কানাইঘাট  ০৯ রস.ডম. কদমদি + ৮১ 

০২ ডসদলট কুডশয়ারা অমলশীে  ৫৩ রস.ডম. কদমদি + ১১২ 

০৩ ডসদলট কুডশয়ারা রশওলা  ২১ রস.ডম. রবদেদি + ৮০ 

০৪ রমৌলভীবাজার কুডশয়ারা রশরপুর  ০৪ রস.ডম. রবদেদি + ১৪ 



 

 

  

গত ২৪ ঘন্টায় রেদশর ডবডভন্ন স্থাদন াদেখদ্াগ্য বৃডষ্টপাতঃ (গতকাল সকাল ৯ টা রেদক আজ সকাল ৯টা প্ যন্ত) 
 

রষ্টশন/ রজলার 

নাম 

বৃডষ্টর পডরমাণ 

(ডমডম) 

রষ্টশন/ রজলার নাম বৃডষ্টর পডরমাণ 

(ডমডম) 

রষ্টশন/ রজলার 

নাম 

বৃডষ্টর পডরমাণ 

(ডমডম) 

পটুয়াখালী ১৮৯.২ কুডমো ৮৫.০ দূগ যাপুর ৫৯.০ 

বডরশাল ১৫৮.০ কক্সবাজার ৭৯.০ রামগে ৫৯.০ 

বরগুনা ১৫০.০ লামা, বান্দরবান ৭৩.০ নরডসাংেী ৫৭.৬ 

রটকনাফ ১০৩.৬ ভাগ্যকূল ৭২.৫ ঢাকা ৫০.৫ 

িাঁেপুর ৮৯.০ রনায়াখালী ৬৮.৭ রশরপুর-ডসদলট ৫০.০ 

খুলনা ৬৫.০ - - - - 

 

০৩। অডিকান্ডঃ ফায়ার সাডভ যস ও ডসডভল ডিদফন্স ডনয়ন্ত্রণ কদক্ষর ডিাটি অডফসার জানান, আজ রভার ৬-৪৫ টায় নরডসাংডে রজলার সের াপদজলার পাঁিদোনা 

এলাকায় অবডস্থত পাডকজা গ্রুদপর ‘মনদটক্স রটক্সটাইল িাইডনাং’ ইন্ডাডট্রদজ আগুন লাদগ। সাংবাে রপদয় ফায়ার সাডভ যদসর ১২টি ইাডনট দ্রুত ঘটনাস্থদল 

াপডস্থত হদয় সকাল ৯-২০টা নাগাে আগুন ডনয়ন্ত্রদণ আনদত সক্ষম হয়। আগুদন ০৩ জদনর মৃত্যু হদয়দি এবাং ১০ জন রলাক আহত হদয়দি। অন্যান্য 

ক্ষয়ক্ষডত ও আগুন লাগার কারণ পরবতাদত জানাদনা হদব বদল ডতডন জানান।  

 

০৪। ঘূডণ যঝে ‘ররায়ানু” কারদণ াপকূলীয় রজলায় ক্ষয়ক্ষডতঃ  

০১। রভালাঃ রভালা রজলার রজলা প্রশাসক, তজুমুডিন াপদজলার ইাএনও-এর বরাত ডেদয় জানান, আজ ২১.৫.২০১৬ তাডরখ রভার রাত 

৩-৩০টার সময় াপদজলার িাঁেপুর ইাডনয়দনর শশীগঞ্জ  গ্রাদম এক টদণ যদিা বদয় ্ায়। এ সময় ঘরিাপা পদর আকরাম (১২) এবাং ররখা 

রবগম (৪০) নাদম ২(দুই) জন ব্যডি মারা ্ায়। দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালদয়র বরাি রেদক রজলা প্রশাসন কর্তযক মৃত ২ ব্যডির 

পডরবারদক ২০,০০০/- টাকা কদর রমাট ৪০,০০০/- টাকা নগে অে য প্রোন করা হদয়দি।  এিাো ির ডনজাম, কলাতলী, ঢালির ইাডনয়দন 

কদয়কশত রলাক ডবডভন্ন স্কুল ও বাডেঘদর আশ্রয় রনয়ার কো জানান। 

 

 ০২। পটুয়াখালীঃ পটুয়াখালীর রজলা ডনয়ন্ত্রণ কদক্ষর োডয়ত্বপ্রাপ্ত এনডিডস জানান, রজলার েশডমনা াপদজলার  াত্তর লক্ষীপুডণ যজাবাে 

গ্রাদম আজ ২১.০৫.২০১৬ তাডরখ রভার রাত আনুমাডনক ২ টার সময় ভারী বষ যদণর কারদণ ৮/১০টি মাটির ঘর রভাংদগ পদর।  এ সময় 

ঘরিাপা পদর নয়া ডবডব (৫২), স্বামী- সুন্দর ডময়া নাদম একজন মডহলার মৃত্যু হয়।  মৃত ব্যডির পডরবারদক ২০,০০০/- টাকা  নগে অে য 

প্রোন করা হদয়দি।  

  

০৩। িট্রগ্রামঃ রজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কম যকতযা জানান, ভারী বষ যদণর কারদণ পাহাে িদস মাটি িাপা পদর রজলার সীতাকুন্ডু াপদজলার 

সডলমপুদর কাজল রবগম (৫০) ও রবলাল (১০) নাদমর ২ জন মারা রগদি। তাদের সম্পকয মা-রিদল। মৃত ২ ব্যডির পডরবারদক 

২০,০০০/- টাকা কদর রমাট ৪০,০০০/- টাকা নগে অে য প্রোন করা হদয়দি।   
  

   * দুদ্ যাগ পডরডস্থডত মডনটডরাং করার জন্য দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালদয়র NDRCC (জাতীয় দুদ্ যাগ সাোোন সমন্বয় রকত) ২৪ ঘন্টা 

(৭x২৪) রখালা রদয়দি। দুদ্ যাগ সাংক্রান্ত র্ রকান তথ্য আোন-প্রোদনর জন্য NDRCC’র ডনম্নবডণ যত রটডলদফান/ ফুাক্স/email নম্বদর 

র্াগাদ্াগ করার জন্য অনুদরাি করা ্াদেঃ 
  

  রটডলদফান নম্বরঃ ৯৫৪০৪৫৪, ৯৫৪৯১১৬, ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪৬৬৬৩;  ফুাক্স নম্বরঃ  ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৪৯১৪৮, ৯৫৭৫০০০ 

  Email: ndrcc.dmrd@gmail.com 
 
            স্বাক্ষডরত/- 

                  (রমাঃ আডমনুল ইসলাম) 

াপ-সডিব (এনডিআরডসডস) 

রফানঃ ৯৫৪৬৬৬৩ 

 

সেয় অবগডত ও প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্যঃ 

০১। মডন্ত্রপডরষে সডিব, মডন্ত্রপডরষে ডবভাগ, বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা।    

০২। মূখ্য সডিব, প্রিানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা।  

০৩। সডিব, প্রিানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

০৪। সডিব, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 

০৫। ডপ্রডন্সপাল ষ্টাফ অডফসার, সশস্ত্র বাডহনী ডবভাগ, প্রিানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা।  

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। মহা-পডরিালক (অডতডরি সডিব),দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা অডিেপ্তর, মহাখালী,ঢাকা। 

১০। অডতডরি সডিব (ত্রাণ)/(দুব্যক), দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 

১১। মন্ত্রীর একান্ত সডিব, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 

১২। পডরিালক-১, প্রিানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা।  

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। াপডর াি তথ্য ইদলদরাডনক ও ডপ্রন্ট ডমডিয়াদত প্রিাদরর জন্য। 

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

 

 

mailto:ndrcc.dmrd@gmail.com

