
 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার    

দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় 

ন্যাশনাল ডিজাষ্টার ররসপন্স রকা-অরডিদনশন রসন্টার (NDRCC) 

বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। 
 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৬-০৭                                                   তাডরখঃ ০৫/০১/২০১৬ ডরঃ। 

               সময়ঃ ডবকাল ৩.৩০টা। 

ডবষয়ঃ দুদ্ যাগ সাংক্রান্ত ০৫.০১.২০১৬ তাডরদখর দেডনক  প্রডতদবেন।  

 

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

 সমুদ্র বন্দর ও নেী বন্দর  সমূদহর জন্য রকান সতকযতা সাংদকত রনই। 
 

 c ~ev©fvm t AvKvk অস্থায়ীfv‡e AvswkK †gNjvmn mviv‡`‡ki AvenvIqv ï®‹ _vK‡Z cv‡i| 
 

 Kzqvkv t gধ্যরাত †_‡K mKvj ch©šÍ †`‡ki b`x AeevwnKvi ‡Kv_vI †Kv_vI gvSvix †_‡K Nb Kzqvkv Ges †`‡ki অন্যত্র nvjKv †_‡K gvSvix 

ai‡bi Kzqvkv co‡Z cv‡i| 
 

 দশতযপ্রবাহঃ শ্রীমাংগল, ivRkvnx, bIMuv Ges Kzwóqv AÂj mg~‡ni Dci w`‡q g„`y দশতযপুবাহ e‡q hv‡”Q Ges Zv ডবস্তার jvf Ki‡Z cv‡i| 
 

 ZvcgvÎv t mviv‡`‡k iv‡Zi ZvcgvÎv সামান্য  n«vm †c‡Z cv‡i Ges w`‡bi ZvcgvÎv cÖvq AcwiewZ©Z _vK‡Z পাদর।  
 

  গত ২৪ ঘন্টায় ডবভাগওয়ারী রেদশর সদব যাচ্চ এবাং সব যডনম্ন তাপমাত্রা ডনম্নরূপঃ 

ডবভাদগর নাম ঢাকা িট্রগ্রাম ডসদলট রাজশাহী রাংপুর খুলনা বডরশাল 

সদব যাচ্চ তাপমাত্রা ২৬.৭ ২৭.৫ ২৭.৭ ২৬.৭ ২৭.২ ২৭.০ ২৭.৩ 

সব যডনম্ন তাপমাত্রা ১১.৫ ১২.২ ০৯.২ ০৯.৫ ১০.৬ ০৯.০ ১২.৮ 
 

*  রেদশর সদব যাচ্চ তাপমাত্রা ডিল  ডসদলট ২৭.৭ ডিগ্রী এবাং সব যডনম্ন তাপমাত্রা ডিল  চুয়ািাাংগা ০৯.০ ডিগ্রী রস.।  

 

০২। ভূডমকম্পঃ  

গতকাল ০৪ .০১.২০১৬ডরঃ রভার ০৫ টা ০৭ ডমডনদটর সময় ঢাকাসহ সারাদেদশ বড় িরদণর ভূডমকম্প সাংঘটিত হয়। ভূডমকম্পটির 

উৎপডিস্থল ডিল ঢাকাস্থ আগারগাঁও ভূডমকম্প প্ যদবক্ষণ রকন্দ্র রেদক ৩৫৩ ডকঃডমঃ উির -পডপুদম অবডস্থত ভারদতর মডনপুদর র 

ইম্পল নামক স্থাদন। ভুডমকদম্পর রকদন্দ্র এর মাত্রা ডিল ৬ .৬ ডরক্টার রেল(বড় মাত্রার)।  
 

ভূডমকদম্পর ফদল বাাংলাদেদশর প্রায় সব যত্রই ভূকম্পন অনুভূত হয়। রজলা প্রশাসন, ফায়ার সাডভ যস ডমডিয়াসহ ডবডভন্ন মাধ্যদম প্রাপ্ত 

তদথ্যর ডভডিদত সারাদেদশ ক্ষয়ক্ষডতর ডববরণ ডনম্নরূপঃ 

 

       ঢাকাঃ রজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কম যকতযার কা্ যালয় রেদক জানাদনা হদয়দি র্, ঢাকার জুরাইন এলাকায় ভূকম্পদনর সময় 

তাড়াহুদড়া কদর ভবন রেদক নামদত ডগদয় এবাং ভদয় হৃেদরাদগ আক্রান্ত হদয় একজন মারা রগদিন। ঢাকা ডবশ্বডবদ্যালদয়র ডবডভন্ন হদল 

এবাং ঢাকা রমডিদকল কদলজ হাসপাতাদল তাড়াহুদড়া কদর নামদত ডগদয় ৩২ জন আহত হয়। আহতদের মদধ্য ৩১ জন ঢাকা 

রমডিদকল কদলজ হাসপাদতাদল প্রােডমক ডিডকৎসা ডনদয় ডফদর রগদি এবাং ১ জন হাসপাতাদল ভডতয আদি। রস ভবদনর রোতলা রেদক 

লাডফদয় পদড় আহত হয়। এিাড়াও ভূকম্পদনর সময় সাভার আশুডলয়ার বাইপাইদল একটি বাড়ীর গ্যাস লাইদনর পাইপ রফদট 

অডিকাণ্ড ঘদটদি।  
 

রাজশাহীঃরজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কম যকতযা,রাজশাহী জানান, ভূডমকদম্পর সময় রাজশাহী ডবশ্বডবদ্যালদয়র  বঙ্গবন্ধু হদলর রহি বাবুডি য 

রমাঃ খডললুর রহমান  ,ডপতা- খডবর উডবন , গ্রাম - রমদহরিডম ,োনা- মডতহার  ভদয় হৃেদরাদগ আক্রান্ত হদয় ডনজ বাডড়দত  রযবরণ 

কদরন। এিাড়া রজলার রকাোও রেদক আর রকান ক্ষয়ক্ষডতর খবর পাওয়া ্ায়ডন। 
 

 লালমডনরহাটঃ রজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কম যকতযা, লালমডনরহাট জানান, আজ রভাদব ভূডমকদম্পর সময় ভদয় একজন ব্যডি মারা 

রগদিন।  ত ব্যডির নাম নুর ইসলাম )৫৮( , ডপতা -  ত নজর আলী ,গ্রাম- ীনাবাড়ী ,ইউডনয়ন- পাটগ্রাম । এিাড়া রজলার রকান 

উদপাজলা রেদক রকান ক্ষয়ক্ষডতর খবর পাওয়া ্ায়ডন। 
 

 ডসদলটঃ রজলা প্রশাসক, ডসদলট জানান, ভুডমকদম্পর সময় শহদরর ডজন্দাবাজার এলাকায় একটি ডনম যাণািীন ভবন রেদক ইট পদড় 

১২ জন আহত হদয়দি। এিাড়া তাড়াহুদড়া কদর ডবডভন্ন ভবন রেদক নামদত ডগদয় ডকছু রলাক আহত হয়। আহতদের মদধ্য ৩১ জন  

ডসদলট রমডিদকল কদলজ হাসাপাতাদল ডিডকৎসা ডনদে। তদব বড় িরদনর রকান ক্ষয়ক্ষডতর খবর পাওয়া ্ায়ডন।   
 

 সুনামগঞ্জঃ রজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কম যকতযা, সুনামগঞ্জ জাডনদয়দিন র্, ভূডমকদম্পর ফদল সুনামগঞ্জ  রজলার রকাোও রকান 

ক্ষয়ক্ষডতর সাংবাে পাওয়া ্ায়ডন। 
 

 ময়মনডসাংহঃ রজলা প্রশাসক, ময়মনডসাংহ পত্র মারফত জাডনদয়দিন, ভূডমকদম্পর ফদল রজলার রকাোও রেদক রকান ক্ষয়ক্ষডতর 

খবর পাওয়া ্ায়ডন। 

 

িলমান পাতা/০২ 

 



 

 

-২- 

 

ডকদশারগঞ্জঃ রজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কম যকতযার কা্ যালয় রেদক জানাদনা হদয়দি র্,  ভূডমকদম্পর কারদণ রকান উপদজলা রেদক 

রকান ক্ষয়ক্ষডতর খবর পাওয়া ্ায়ডন। 

 

এিাড়া িট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রফনী, লক্ষীপুর, িাঁেপুর, কুডমল্লা, ডব-বাড়ীয়া, রনত্রদকানা, রশরপুর, রমৌলভীবাজার, বীড়া, ডসরাজগঞ্জ, 

পাবনা, গাইবান্ধা, ্দশার, বাদগরহাট ইতযাডে রজলায় র্াগাদ্াগ করা হদয়দি। এ সকল রজলা রেদক এখন প্ যন্ত রকান ক্ষয়ক্ষডতর 

খবর পাওয়া ্ায়ডন।  

 

            ** রমাট  ত ও আহত ব্যডির সাংখ্াঃ 

রজলার নাম  দতর সাংখ্া আহত সাংখ্া 

ঢাকা ১ ৩২ 

রাজশাহী ১  

লালমডনরহাট ১  

ডসদলট  ৩১ 

রমাট ৩ ৬৩ 

 

০৩। অডিকামঃ ফায়ার সাডভ যস ও ডসডভল ডিদফন্স ডনয়ন্ত্রণ কদক্ষর ডিউটি অডফসার জানান, আজ ০৫.০১.২০১৬ সকাল ৭-১০ টায় নারায়ণগঞ্জ 

রজলার আড়াইহাজার উপদজলার মদনাহরডে বাজার এলাকায় বাদয়াডজে প্যাদকডজাং ফযাক্টরীদত এবাং তৎসাংলি তাডমম 

এন্টারপ্রাইজ(সুতার রোকান)সহ আরও একটি রোকাদন আীন লাদগ। সাংবাে রপদয় ফায়ার সাডভ যদসর ২টি ইউডনট ঘটনাস্থদল ডগদয় সকাল 

৯-১০ টায় আীন ডনয়ন্ত্রদণ আনদত সক্ষম হয়। আীন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষডতর  তথ্য তেন্ত সাদপক্ষ বদল ডতডন জানান।   

 

**. দুদ্ যাগ পডরডস্থডত মডনটডরাং করার জন্য দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালদয়র NDRCC (জাতীয় দুদ্ যাগ সাড়াোন সমন্বয় রকন্দ্র) ২৪ 

ঘন্টা (৭x২৪) রখালা রদয়দি। 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;   ফযাক্স নম্বরঃ  ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৪৯১৪৮, ৯৫৭৫০০০ 

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

রমাঃ আাডমনুল ইসলাম 

উপসডিব (এনডিআরডসডস) 

রফানঃ ৯৫৪৬৬৬৩ 

সেয় অবগডত ও প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্যঃ 

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

০২। মূখ্ 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। উপডর উি তথ্য ইদলদরাডনক ও ডপ্রন্ট ডমডিয়াদত প্রিাদরর জন্য। 

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