
 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় 

ন্যাশনাল ডিজাষ্টার ররসপন্স রকা-অরডিদনশন রসন্টার (NDRCC) 

বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। 

 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৬-১০৮                                             তাডরখঃ ১৩/০৪/২০১৬ 

 সময়ঃ রাত ১১.০০ টা  

ডবষয়ঃ ভৃডমকদের ক্ষয়ক্ষডত সাংক্রান্ত দেডনক  প্রডতদবেন।  

 

০১। ভুডমকেঃ(তথ্যসূত্রঃ বাাংলাদেশ আবহাওয়া অডিেপ্তর, ঢাকা)।  

 

 আজ ১৩.০৪.২০১৬ তাডরখ বাাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৫৫ডমডনট ১৭.৭৭ রসদকন্ডর সময় ঢাকাসহ সারাদেদশ এক ভুডমকে অনুভূত হয়। 

ভুডমকদের রকন্দ্র ডিল ঢাকার আগারগাঁওস্থ ভুডমকে প্ যদবক্ষণ রকন্দ্র রেদক ৪২০ ডক.ডম. পুব যডেদক মায়ানমার অঞ্চদল।  রকদন্দ্র এই 

ভুডমকদের মাত্রা ডিল ৭.২ ডরক্টার রেল (বড় মাত্রা)।   

 

ভুডমকে সাংঘটিত হওয়ার সাদে সাদে ডনম্নবডণ যত কা্ যক্রম গ্রহণ করা হয়ঃ 
 

১। সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষডত দ্রুত রপ্ররদণর জন্য সকল ডবভাগীয় কডমশনার, সকল রজলা প্রশাসক এবাং উপদজলা ডনব যাহী কম যকতযাদক অনুদরািসহ 

আবহাওয়া অডিস রেদক প্রাপ্ত বাতযাটি E-Mail করা হয়। 
 

২। দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালদয়র মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর মূখ্য সডিব, মন্ত্রী পডরষে সডিব, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ 

মন্ত্রণালদয়র সডিবসহ উদ্ধতন কম যকতযাদেরদক  আবহাওয়া অডিস রেদক প্রাপ্ত বাতযাটি E-Mail করা হয়। 

 

ক্ষয়ক্ষডতঃ 
 

রজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কম যকতযা, ঢাকার সাদে র্াগাদ্াগ করা হদল ডতডন জানান, ঢাকার সাভাদর এবাং পুদরাদনা ঢাকায় ভুডমকদের 

আতাংদক তাড়াহুরা কদর নামদত ডগদয় রবশডকছু রলাক সামান্য আহত হদয়দি।   
 

রজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কম যকতযা, িট্রগ্রাম জানান,  ডসটি কদপ যাদরশদনর হাডলশহর এলাকার ‘ডব’ ব্লদকর ৭ নাং রলদন একটি সাততলা ভবন 

সামান্য রহদল পদরদি। ইডপদজি কলসী েীডঘরপাড় এলাকায় ৬ ফুট উচ্চতার একটি রেয়াল ধ্বদস ১ জন শ্রডমক আহত হদয়দি। 

আন্দারডকল্লার ডনকদট কেম রমারাবক রগদটর পাদশ েস্তগীর রহাদটদলর ডবপরীদত একটি ৮তলা ভবন সামান্য রহদল পদরদি।  ডনউ 

মাদকযদটর পডিদম জলসা মাদকযট সাংলগ্ন ডবএম মুডিদ্াদ্ধা সুপার মাদকযদটর ভবন সামান্য রহদল পদরদি। রমদহেীবাগ এলাকায় একটি 

ভবদন িাটল রেখা ডেদয়দি। তািাড়া িট্রগ্রাম ইডপদজি এলাকা, অডিদজন রমাড় ও মাডিরঘাট এলাকায় ভুডমকদের আতাংদক তাড়াহুরা 

কদর নামদত ডগদয় রবশ কদয়কজন রলাক সামান্য আহত হদয়দি। সকল উপদজলা ডনব যাহী কম যকতযাদের সাদে র্াগাদ্াগ অব্যাহত আদি। 

রজলা প্রশাসদনর কম যকতযাবৃন্দ এ ডবষদয় সতকয নজর রাখদিন।  

 

কিবাজাদরর মদহষখালী উপদজলায় একজন রলাদকর মৃত্যয হদয়দি বদল খবর প্রকাডশত হওয়ায় রজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কম যকতযা, 

কিবাজাদরর সাদে র্াগাদ্াগ করা হদল ডতডন জানান, উি উপদজলার শাপলাপুর ইউডনয়দন ভুডমকদের সময় একজন বয়ে রলাক হাট য 

এযাটাক কদর, ডবষয়টি স্থানীয় একজন সাাংবাডেক ‘মারা রগদিন’ বদল সাংবাে প্রকাশ কদর, আসদল উি ব্যডি মারা ্ানডন।  

 

রজলা প্রশাসক, রিনী জানান, রজলার সের উপদজলার উপদজলা ডনব যাহী কম যকতযার বাডড়র পাদশ শহদরর সুলতানপুর এলাকায় ৬ তলা 

ভবদনর উপর একটি ৪ তলা ভবন রহদল পদরদি। রজলা প্রশাসদনর কম যকতযাবৃন্দ, িায়ার সাডভ যদসর রলাকজন স্থানীয় জনগদণর সহায়তায় 

উি ভবদন বসবাসরত রলাকদেরদক ডনরাপদে নাডমদয় আনদত সক্ষম হদয়দি, রকউ হতাহত হয়ডন।  

 

 এিাড়া জামালপুর, ময়মনডসাংহ, নারায়নগঞ্জ, খুলনা, চুয়ািাাংগা, ডসদলট, রাংপুর, পঞ্চগড়, ডপদরাজপুর, হডবগঞ্জ, বডরশাল, গাজীপুরসহ 

অন্যান্য রজলার রজলা প্রশাসদনর সাদে র্াগাদ্াগ কদর রকান ক্ষয়ক্ষডতর সাংবাে এখনও প্ যন্ত পাওয়া ্ায়ডন।  
 

 *. 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 রটডলদিান/ 

িযাি/email নম্বদর র্াগাদ্াগ করার জন্য অনুদরাি করা ্াদছঃ  
 

 রটডলদিান নম্বরঃ ৯৫৪০৪৫৪, ৯৫৪৯১১৬, ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪৬৬৬৩;  িযাি নম্বরঃ  ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৪৯১৪৮, ৯৫৭৫০০০ 

 Email: ndrcc.dmrd@gmail.com 
         

           স্বাক্ষডরত/ 

(রমা: আডমনুল ইসলাম) 

উপ-সডিব (এনডিআরডসডস) 

রিানঃ ৯৫৪৬৬৬৩ 

 

mailto:ndrcc.dmrd@gmail.com


 

 

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 ষ্টাি অডিসার, 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।  


