
 

 

                                                                            গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায   

দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় 

ন্যানার ডডজাষ্টায রযন্স রকা-অযডডদনন রন্টায (NDRCC) 

        ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

 

নাং৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৬-০৪       তাডযখঃ ০৪/০১/২০১৭ 

                                              ভয়: ডফকার ৪.০০টা  

ডফলয়ঃ দুদম যাগ াংক্রান্ত দদডনক প্রডতদফদন।  

মুদ্রফন্দয মূদয জন্য তকয াংদকতঃ  রদদয মুদ্র ফন্দযমূদয জন্য রকান তকয াংদকত রনই। 

নদীফন্দয মূদয জন্য তকয াংদকতঃ  রদদয নদী ফন্দযমূদয জন্য রকান তকয াংদকত রনই। 

c~ev©fvmt A ’̄vqxfv‡e AvswkK †gNjv AvKvkmn mviv‡`‡ki AvenvIqv cÖavbZt ï®‹ _vK‡Z cv‡i| Z‡e wm‡jU wefv‡Mi ỳÕGK RvqMvq 

nvjKv e„wó A_ev ¸uwo ¸uwo e„wó n‡Z cv‡i| ga¨ivZ †_‡K mKvj ch©šÍ ‡`‡ki b`x AeevwnKv I †`‡ki DËivÂ‡ji †Kv_vI ‡Kv_vI 

gvSvix †_‡K Nb Kzqvkv Ges †`‡ki Ab¨Î nvjKv †_‡K gvSvix ai‡bi Kzqvkv co‡Z cv‡i|  
 

ZvcgvÎvt mviv‡`‡k iv‡Zi ZvcgvÎv mvgvb¨ n«vm †c‡Z cv‡i Ges w`‡bi ZvcgvÎv cÖvq AcwiewZ©Z _vK‡Z cv‡i| 
 

গত ২৪ ঘন্টায় ডফবাগওয়াযী রদদয দফ যাচ্চ এফাং ফ যডনম্ন তাভাত্রা ডনম্নরূঃ 

ডফবাদগয নাভ ঢাকা ভয়ভনডাং িট্রগ্রাভ ডদরট যাজাী যাংপুয খুরনা ফডযার 

দফ যাচ্চতাভাত্রা ২৭.৬ ২৭.৪ ২৯.৭ ২৮.৪ ২৬.২ ২৬.৬ ২৭.৬ ২৮.২ 

ফ যডনম্নতাভাত্রা ১৩.০ ১৪.০ ১২.৮ ১১.০ ১২.০ ১০.১ ১২.৪ ১৩.৮ 

 রদদয দফ যাচ্চ তাভাত্রা ডির  ীতাকুন্ড  ২৯.৭
০
 
 
র. এফাং ফ যডনম্ন তাভাত্রা ডির রেঁতুডরয়া ১০.১

০
 র.। 

 

০২। ভুডভকম্পঃ গতকার ০৩.০১.২০১৭ তাডযখ ডফকার ৩টা ৯ডভডনট ০২ রদকদন্ডয ভয় ঢাকা াযাদদদ ডযক্টায রের ৫.৫ ভাত্রায (ভাঝাযী 

ভাত্র) ভুকম্পন াংঘটিত য়। ভুডভকদম্পয রকন্দ্র ডির ঢাকায আগাযগাঁওস্থ ভুডভকম্প ম যদফক্ষণ রকন্দ্র রথদক ১৭৬ পূদফ য ফাাংরাদদ-বাযত 

ীভান্ত এরকায়। ভুডভকদম্পয ক্ষয়ক্ষডত ডনম্নরুঃ  

 

 সুনাভগঞ্জঃ রজরা ত্রাণ ও পুনফ যান কভ যকতযা জানান, গত ০৩.০১.২০১৭ তাডযদখয ভুডভকদম্প ভয় জগন্বাথপুয উদজরায় আতাংডকত দয় 

ডডি ডদদয় নাভায ভয় দি ডগদয় ীযণ ডভয়া, ফয়-৬৬ ফিয নাদভয এক বৃদেয মৃতুু য় এফাং িাতক উদজরায় একই কাযদণ াডভভা 

আক্তায নাদভ ১৮ ফিদযয ডকদাযী হৃদমদন্ত্রয ডক্রয়া ফন্ধ দয় মৃতুফযণ কদয। রজরা প্রান দত মৃতদদয ডযফাযদক াাদেয প্রডক্রয়া 

িরদি ফদর ডতডন জানান।  

 এিািা ডভডডয়া খফদয ফরা য়, ‘বফন রদরিা রজরায াাডি এরাকায় পাটর রদখা ডদদয়দি’, ডফলয়টি ডনদয় রজরা ত্রাণ ও পুনফ যান 

কভ যকতযা রভৌরবীফাজায-রক রপান কযা দর ডতডন জানান, রকান উদজরা রথদক এ ধযদণয রকান খফয ডতডন ানডন।  

  

০৩। অডিকান্ডঃ পায়ায াডব য ও ডডবর ডডদপন্স এয ডনয়ন্ত্রণ কদক্ষয ডডউটি অডপায জানান, গতকার ০৩.০১.২০১৭ তাডযখ রবায যাত ২-৩০    

টায় যাজধানীয গুরাদনয ডডডড ভাদকযদট আগুন রাদগ। খফয রদয় পায়ায াডব যদয অডি ডনফ যাক দদরয ২২টি ইউডনট ঘটনাস্থদর ডগদয় 

প্রায় ১৫ ঘন্টা রিষ্টা কদয ডফকার ০৫.৪৫ ডভডনদট আগুন  ডনয়ন্ত্রদন আদন। াত দদেয তদন্ত কডভটি গঠন কযা দয়দি। ক্ষয়ক্ষডত ও উোয 

তদন্ত াদদক্ষ।    

 

দুদম যাগ ডযডস্থডত ভডনটডযাং কযায জন্য দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য NDRCC (জাতীয় দুদম যাগ ািাদান ভন্বয় রকন্দ্র) ২৪ ঘন্টা (৭x২৪) 

রখারা যদয়দি। দুদম যাগ াংক্রান্ত রম রকান তথ্য আদান-প্রদাদনয জন্য NDRCC’য ডনম্নফডণ যত রটডরদপান/ পুাক্স/ email নম্বদয রমাগাদমাগ কযায জন্য 

অনুদযাধ কযা মাদছঃ NDRCC’য রটডরদপান নম্বযঃ ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪০৪৫৪, ৯৫৪৯১১৬; পুাক্স নম্বযঃ ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৪৯১৪৮, ৯৫৭৫০০০। 

Email: ndrcc@modmr.gov.bd/ ndrcc.modmr@gmail.com 
রভাফাইর  নম্বযঃ  অডতডযক্ত ডিফ (দুব্য) ০১৯৩৭-১৬৩৫৮২, উ ডিফ (এনডডআযডড) ৯৫৪৬৬৬৩/ ৯৫৪৫১১৫/ ০১৫৩৬২৩৯২৬০ 

 

   

   স্বাক্ষডযত/- 

(বাযপ্রাপ্ত কভ যকতযা) 

এনডডআযডড 

রপানঃ ৯৫৪৫১১৫    

 

mailto:ndrcc@modmr.gov.bd/


 

 

 

দয় অফগডত / প্রদয়াজনীয় কাম যাদথ যঃ (দজুষ্ঠতা /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/ ত্রাণ/দুব্য), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

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

০৯। প্রধান তথ্য কভ যকতযা, ডআইডড, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। ইদরদরাডনক ও ডপ্রন্ট ডভডডয়াদত 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। মৄগ্ম ডিফ (প্রাঃ/ফাদজট/দুব্যক-১/দুব্যক-২/ভন্বয় ও াংদ/ত্রাণ প্রান/আইন রর/দুব্যপ্রঃ), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

১৩। ডযিারক-১, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

১৪। উ-ডিফ (দফা/দুব্যক-১/দুব্যক-২/প্রাঃ/ফাদজট/অডডট/ত্রাণ প্রাঃ/ত্রাণ-১/ত্রাণ-২)/উ-প্রধান, 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। ভন্ত্রীয কাযী একান্ত ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 


