
 

 

 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় 

ন্যাশনাল ডিজাষ্টার ররসপন্স রকা-অরডিদনশন রসন্টার (NDRCC) 

বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। 

 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৬-১৩২                                            তাডরখঃ ০৫/০৫/২০১৬ 

সময়ঃ ডবকাল ৩.০০ টা 

ডবষয়ঃ দুদ্ যাগ সাংক্রান্ত ০৫.০৫.২০১৬ তাডরদখর দেডনক  প্রডতদবেন।  
 

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

সমুদ্র বন্দর সমূদহর জন্য রকান সতকযতা সাংদকত রনই। 
 

নেীবন্দর সমূদহর জন্য সতকয সাংদকতঃ (০৫.০৫.২০১৬ তাডরখ ডবকাল ০৬ টা প্ যন্ত)  

টাাংগাইল, ময়মনডসাংহ,ঢাকা, কুডমল্লা, ডসদলট, অঞ্চলসমূদহর উপর ডেদয় পডিম/উত্তর পডিম ডেক রেদক ঘন্টায় ৬০-৮০ ডক.ডম. রবদগ বৃডষ্ট/বজ্রবৃডষ্টসহ 

অস্থায়ীভাদব ঝদ া হাওয়া বদয় র্দত পাদর। এসব এলকার নেী বন্দরসমূদহর জন্য ০২(দুই) নম্বর সতকয সাংদকত রেখাদত বলা হদয়দে। 
 

রেদশর অন্যত্র পডিম/উত্তর পডিম ডেক রেদক ঘন্টায় ৪৫-৬০ ডক.ডম. রবদগ বৃডষ্ট/বজ্রবৃডষ্টসহ অস্থায়ীভাদব ঝদ া হাওয়া বদয় র্দত পাদর। এসব এলকার 

নেী বন্দরসমূদহর জন্য ০১(এক) নম্বর সতকয সাংদকত রেখাদত বলা হদয়দে। 
 

c~ev©fvmt XvKv I wm‡jU wefv‡Mi A‡bK RvqMvq, Lyjbv, ewikvj iscyi I PÆM Övg wefv‡Mi wKQz wKQz RvqMvq Ges ivRkvnx wefv‡Mi 

`yÕGK RvqMvq A ’̄vqx `gKv/S‡ov nvIqvmn e„wó A_ev eRªmn e„wó n‡Z cv‡i|  

তvcgvÎv t mviv‡`‡k w`b Ges iv‡Zi ZvcgvÎv c Övq AcwiewZ©Z _vK‡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 ৩৪.০ ৩৪.৫ ৩০.৫ ৩৫.০ ২৯.৮ ৩৪.৭ ৩৩.৮ 

সব যডনম্ন তাপমাত্রা ২৩.৪ ২১.৫ ২২.৫ ২১.৮ ১৮.৫ ২১.৬ ২১.২ 

* রেদশর সদব যাচ্চ তাপমাত্রা ডেল ঈশ্বরেীদত ৩৫.০ ডিগ্রী রস. এবাং সব যডনম্ন তাপমাত্রা ডেল রাংপুদর ১৮.৫ ডিগ্রী রস.। 
  

০২। নে-নেীর সব যদশষ অবস্থাঃ (তথ্যসূত্রঃবন্যা পূব যাভাস ও সতকীকরণ রকন্দ্র,বাপাউদবা) 

রমাট প্ যদবক্ষণ পদয়দন্টর সাংখ্যা ৮৫ টি পাডন ডস্থডতশীল রদয়দে ১০ টি 

পাডন বৃডি রপদয়দে ৩৫ টি তথ্য পাওয়া ্ায়ডন ১২ টি 

পাডন হ্রাস রপদয়দে ২৮ টি ডবপেসীমার উপদর ডেদয় প্রবাডহত হদে ০০ টি 
 

 GK bR‡i b`-b`xi cwiw ’̄wZ  

  eªþcyÎ b‡`i cvwb mgZj e„w× cv‡”Q, Aciw`‡K hgybv Ges cÙv b`xmg~‡ni cvwb mgZj n«vm cv‡”Q|  

  Kzwkqviv b`xi cvwb mgZj e„w× cv‡”Q Aciw`‡K myigv b`xi cvwb mgZj n«vm cv‡”Q|  

  AvMvgx 24 N›Uvq DËi-c~e©vÂ‡ji b`xmg~‡ni cvwb mgZj e„w× ‡c‡Z cv‡i| 
০৩।  গত ২৪ ঘন্টায় রেদশর ডবডভন্ন স্থাদন উদল্লখদ্াগ্য বৃডষ্টপাতঃ (গতকাল সকাল ৯ টা রেদক আজ সকাল ৯ টা প্ যন্ত) 
 

রষ্টশন/ রজলার নাম বৃডষ্টর পডরমাণ (ডমডম) রষ্টশন/ রজলার নাম বৃডষ্টর পডরমাণ (ডমডম) 

কুড গ্রাম ২৬.০   

  
০৪। অডিকান্ডঃ 
  

      ঢাকাঃ  ফায়ার সাডভ যস ও ডসডভল ডিদফন্স ডনয়ন্ত্রণ কদক্ষর ডিউটি অডফসার জানান, গতকাল ০৪.০৫.২০১৬ তাডরখ সকাল ৮-৩৫ টার সময় ফাম যদগইট, 

গ্রীণদরাি এলাকায় অবডস্থত আমবাগান আবাডসক এলাকায় এক অডিকাদন্ডর সূত্রপাত হয়। সাংবাে রপদয় ফায়ার সাডভ যদসর ১১টি ইউডনট দ্রুত ঘটনাস্থদল 

ডগদয় সকাল ০৯-৪৫ টায় আগুন ডনয়ন্ত্রদণ আনদত সক্ষম হয়। অডিকাদন্ডর ফদল ১০ জন মাডলদকর কাঁিা/রসডমপাকা বসতঘদরর ৫৫টি কক্ষ পুদ  ্ায়। 

আনুমাডনক ৩০ লক্ষ টাকার মালামাল ক্ষয়ক্ষডত হদয়দে এবাং উিারকমীগণ প্রায় ০১ রকাটি টাকার মালামাল উিার কদরদেন। এ ঘটনায় রকউ হতাহত 

হয়ডন।  আগুন লাগার কারণ তেন্ত সাদপক্ষ বদল ডতডন জানান।  

 

* দুদ্ যাগ পডরডস্থডত মডনটডরাং করার জন্য দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালদয়র NDRCC (জাতীয় দুদ্ যাগ সা াোন সমন্বয় রকন্দ্র) ২৪ ঘন্টা (৭x২৪) 

রখালা রদয়দে। দুদ্ যাগ সাংক্রান্ত র্ রকান তথ্য আোন-প্রোদনর জন্য NDRCC’র ডনম্নবডণ যত রটডলদফান/ ফযাক্স/email নম্বদর র্াগাদ্াগ করার জন্য 

অনুদরাি করা ্াদেঃ  

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

 Email: ndrcc.dmrd@gmail.com 
 

স্বাক্ষডরত/ 

(রমাঃ আডমনুল ইসলাম) 

উপ-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।  

mailto:ndrcc.dmrd@gmail.com


 

 

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। অডতডরক্ত সডিব (প্রশাসন), দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 

০৮। অডতডরক্ত সডিব (দুঃব্যঃ), দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 

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

১০। অডতডরক্ত 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। উপডর উক্ত তথ্য ইদলদরাডনক ও ডপ্রন্ট ডমডিয়াদত প্রিাদরর জন্য। 

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


