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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায   

দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় 

ন্যানার ডিজাষ্টায রযন্স রকা-অযডিদনন রন্টায (NDRCC) 

        ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

 

নাং৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৬-৩৩৭       তাডযখঃ ২৭/১০/২০১৬ 

           ভয়ঃ ডফকার ৪.০০টা।  

ডফলয়ঃ দুদম যাগ াংক্রান্ত দদডনক প্রডতদফদন।   

AvenvIqvi we‡kl weÁwß µwgK b¤̂i 20 (wek), ZvwiL: 27.10.2016 wLªt 
cwðg-ga¨ e‡½vcmvMi I ZrmsjMœ GjvKvq Ae¯’vbiZ N~wY©So ÔKvqv›UÕ AviI cwðg-`wÿYcwðg w`‡K AMÖmi I ỳe©j n‡q 

GKB GjvKvq (15.8 DËi A¶vsk Ges 85.8 c~e© `ªvwNgvsk) Mfxi wb¤œPv‡c cwibZ n‡q‡Q| GwU AvR mKvj 09 Uvq (27 A‡±vei 

2016 wLªt) PÆMÖvg mgy`ªe›`i †_‡K 975 wKt wgt `w¶Ycwð‡g, K·evRvi mgy`ªe›`i †_‡K 930 wKt wgt `w¶Ycwð‡g, gsjv mgy`ªe›`i 

†_‡K 855 wKt wgt `w¶Ycwð‡g Ges cvqiv mgy`ª e›`i †_‡K 850 wKt wgt `w¶Ycwð‡g Ae¯’vb KiwQj| GwU AviI cwðg-`w¶Ycwðg 

w`‡K AMÖmi n‡Z cv‡i| Mfxi wbgœPvc †K‡› ª̀i 48 wKt wgt Gi g‡a¨ evZv‡mi GKUvbv m‡e©v”P MwZ‡eM N›Uvq 50 wKtwgt hv `g&Kv A_ev 

S‡ov nvIqvi AvKv‡i 60 wKt wgt ch©šÍ e„w× cv‡”Q| Mfxi wb¤œPvc †K‡› ª̀i wbKUeZ©x GjvKvq mvMi DËvj i‡q‡Q|  
PÆMÖvg, K·evRvi, gsjv I cvqiv mgy`ª e›`i mg~n‡K 02 ( ỳB) b¤̂i `~ieZ©x ûuwkqvix ms‡KZ bvwg‡q Zvi cwie‡Z© 01 (GK) 

b¤^i cybt 01 (GK) b¤^i `~ieZ©x mZK© ms‡KZ ‡`Lv‡Z ejv n‡q‡Q|DËi e‡½vcmvM‡i Ae¯’vbiZ mKj gvQ aivi †bŠKv I Uªjvi‡K 

cieZ©x wb‡ ©̀k bv †`qv ch©šÍ DcK~‡ji KvQvKvwQ †_‡K mveav‡b PjvPj Ki‡Z ejv n‡q‡Q| 
 

নদীফন্দয মূদয জন্য তকয াংদকতঃ    

াফনা,ঢাকা, টাাংগাইর, ভয়ভনডাং, পডযদপুয, মদায, কুডষ্টয়া, খুরনা, ফডযার, টুয়াখারী, কুডভল্লা, রনায়াখারী, িট্টগ্রাভ, কক্সফাজায ও ডদরট অঞ্চরমূদয 

উয ডদদয় দডিণ/দডিণ-পূফ য ডদক রথদক ঘন্টায় ৪৫-৬০ ডক.ডভ. রফদগ বৃডষ্ট/ফজ্রবৃডষ্ট অস্থায়ীবাদফ ঝদ া াওয়া ফদয় রমদত াদয। এফ এরাকায নদী 

ফন্দযমূদয জন্য ০১ (এক) নম্বয তকয াংদকত রদখাদত ফরা দয়দে।  

 
c~ev©fvmt ivRkvnx, iscyi, Lyjbv, ewikvj, XvKv, gqgbwmsn, PÆMÖvg I wm‡jU wefv‡M A¯’vqx `gKv nvIqvmn nvjKv †_‡K gvSvix ai‡bi 

e„wó A_ev eRªmn e„wó n‡Z cv‡i| ‡mB mv‡_ ‡`‡ki †Kv_vI †Kv_vI gvSvix ai‡bi fvix el©Y n‡Z cv‡i|  
ZvcgvÎvt mviv‡`‡k w`‡bi ZvcgvÎv (2-4) wWMÖx †mt Ges iv‡Zi ZvcgvÎv (1-2) wWMÖx †mt n«vm †c‡Z cv‡i| 
ভূডভকম্পঃ গতকার ২৬/১০/২০১৬ তাডযখ বাযত-ফাাংরাদদ ীভান্ত এরাকায়  ফান্দযফান রজরায ডনকদট ারকা ভাত্রায় একটি ভূডভকম্প 

অনুভূত য়। আগাযগাঁও ভূকম্পন রকন্দ্র রথদক এয দূযত্ব ডের ২৫৬ ডক.ডভ দডিণ-ডিদভ। ডযক্টয রেদর ভূডভকদম্পয ভাত্রা ডের ৪.৮ (ারকা)। 
 

গত ২৪ ঘন্টায় ডফবাগ ওয়াযী রদদয দফ যাচ্চ এফাং ফ যডনম্ন তাভাত্রা ডনম্নরূঃ 

ডফবাদগয নাভ ঢাকা ভয়ভনডাং িট্রগ্রাভ ডদরট যাজাী যাংপুয খুরনা ফডযার 

দফ যাচ্চতাভাত্রা ৩৩.৮ ৩৩.২ ৩৪.৮ ৩৩.০ ৩৪.০ ৩৩.০ ৩৩.৬ ৩১.০ 

ফ যডনম্নতাভাত্রা ২৩.৫ ২৪.৬ ২২.৫ ২৪.৬ ২২.৮ ১৮.৫ ২৩.০ ২৪.২ 

 রদদয দফ যাচ্চ তাভাত্রা ডের িট্রগ্রাভ ৩৪.৮
০ 
র. এফাং ফ যডনম্ন তাভাত্রা ডের রেঁতুডরয়া  ১৮.৫

০
 র.। 

 

০২। নদ-নদীয াডন হ্রা /বৃডিয ফ যদল অফস্থাঃ  রদদয কর নদ-নদীয াডন ভতদর হ্রা াদে এফাং ডফদীভায ডনি ডদদয় প্রফাডত দে।     
 

০৩।  অডিকান্ডঃ পায়ায াডব য ও ডডবর ডিদপন্স ডনয়ন্ত্রণ কদিয ডিউটি অডপায জানান, আজ রকাথাও রথদক উদল্লখদমাগ্য রকান অডিকাদেয খফয াওয়া 

মায় ডন।  

দুদম যাগ ডযডস্থডত ভডনটডযাংকযায জন্য দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য NDRCC (জাতীয়দুদম যাগা াদানভন্বয়দকন্দ্র) ২৪ ঘন্টা (৭x২৪) রখারা যদয়দে। দুদম যাগ াংক্রান্ত রম 

রকান তথ্য আদান-প্রদাদনয জন্য NDRCC’যডনম্নফডণ যত রটডরদপান/ পযাক্স/ email নম্বদয রমাগাদমাগ কযায জন্য অনুদযাধ কযা মাদেঃ NDRCC’য রটডরদপান নম্বযঃ 

৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪০৪৫৪, ৯৫৪৯১১৬; পযাক্স নম্বযঃ ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৪৯১৪৮, ৯৫৭৫০০০;    Email:ndrcc@modmr.gov.bd/ndrcc.modmr@gmail.com 

রভাফাইর নম্বযঃ  অডতডযক্ত ডিফ (দুব্যক) ০১৯৩৭-১৬৩৫৮২, উডিফ (এনডিআযডড) ৯৫৪৬৬৬৩/ ৯৫৪৫১১৫/ ০১৫৩৬২৩৯২৬০ 

 

স্বািডযত/ 

(ডজ এভ আব্দুর কাদদয) 

উ ডিফ (এনডিআযডড) 

রপানঃ ৯৫৪৫১১৫ 

দয় অফগডত / প্রদয়াজনীয় কাম যাদথ যঃ (দজযষ্ঠতা /দ ভম যদায  ক্রভানুাদয নয়) 

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

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

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

০৪। ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

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

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

০৭। অডতডযক্ত ডিফ (প্রান/দুঃব্যঃ/ত্রাণ/দুব্যক), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

০৮। ভা-ডযিারক (অডতডযক্ত ডিফ), দুদম যাগ ব্যফস্থানা অডধদপ্তয, ৯২-৯৩, ভাখারী, ঢাকা। 

০৯। প্রধান তথ্য কভ যকতযা, ডআইডি, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। ইদরদরাডনক ও ডপ্রন্ট ডভডিয়াদত প্রিাদযয জন্য অনুদযাধ কযা দরা। 

১০। প্রধানভন্ত্রীয একান্ত ডিফ-১, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা।  

১১। ভন্ত্রীয একান্ত ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

১২। যুগ্ম ডিফ (প্রাঃ/ফাদজট/দুব্যক-১/দুব্যক-২/ভন্বয় ও াংদ/ত্রাণ প্রান/আইন রর/দুব্যপ্রঃ), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

mailto:ndrcc@modmr.gov.bd
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১৩। ডযিারক-১, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

১৪। উ-ডিফ (দফা/দুব্যক-১/দুব্যক-২/প্রাঃ/প্রডিণ/ফাদজট/অডিট/ত্রাণ প্রাঃ/ত্রাণ-১/ত্রাণ-২)/উ-প্রধান(ডয), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

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

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

১৭। ডডনয়য কাযী প্রধান/কাযী প্রধান/কাযী ডিফ/কাযী রপ্রাগ্রাভায, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 


