
 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায        

দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়     

ন্যানার ডিডজস্টায রযন্স রকা-অযডিদনন রন্টায(NDRCC) 

ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

Web:www.modmr.gov.bd 

 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৭-১৯৪                                                                                তাডযখঃ ০১/০৭/২০১৭ ডরঃ 

                                                                                                                                            ভয়ঃ  দুপুয ৩.৩০ টা   

ডফলয়ঃ দুদম যাগ াংক্রান্ত দদডনক প্রডতদফদন। 

 

মূদ্রফন্দয মূদয জন্য তকয াংদকতঃ    মুদ্রফন্দয মূদয জন্য রকান তকয াংদকত রনই।  
  

AvR 01 RyjvB/2017 wLªt mÜ¨v 06 Uv ch©šÍ †`‡ki Af¨šÍixY b`xe›`i mg~‡ni Rb¨ AvenvIqvi c~e©vfvm:  
ivRkvnx, iscyi, cvebv, e¸ov, Uv½vBj, gqgbwmsn, XvKv, dwi`cyi, h‡kvi, Kzwóqv, Lyjbv, ewikvj, cUzqvLvjx, †bvqvLvjx, Kzwgjøv, PÆMÖvg, 

K·evRvi Ges wm‡jU AÂjmg~‡ni Dci w`‡q `wÿY A_ev `wÿYc~e© w`K †_‡K NÈvq 45-60 wK. wg. †e‡M e„wó A_ev eRªe„wómn 

A ’̄vqxfv‡e `gKv A_ev S‡ov nvIqv e‡q †h‡Z cv‡i| Gme GjvKvi b`xe›`i mg~n‡K 1 b¤̂i (cybt) 1 b¤^i mZK© ms‡KZ †`Lv‡Z ejv 

n‡q‡Q| 

c~ev©fvmt ewikvj, gqgbwmsn, PÆMÖvg I wm‡jU wefv‡Mi AwaKvsk RvqMvq Ges XvKv, Lyjbv, ivRkvnx I iscyi wefv‡Mi A‡bK RvqMvq 

A ’̄vqx `g&Kv nvIqvmn nvjKv †_‡K gvSvix ai‡bi e„wó A_ev eRªmn e„wó n‡Z cv‡i| ‡mBmv‡_ †`‡ki †Kv_vI †Kv_vI gvSvix ai‡bi fvix 

†_‡K fvix el©Y n‡Z cv‡i|  
ZvcgvÎvt mviv‡`‡ki w`‡bi ZvcgvÎv (1-2) wWMÖx †mt n«vm ‡c‡Z cv‡i Ges iv‡Zi ZvcgvÎv mvgvb ¨ n«vm †c‡Z cv‡i| 
ভূডভকম্পঃ আজ ০১/০৭/২০১৭ তাডযখ দুপুয  ১৩ টা  ০১ ডভডনদট ভায়ানভায এরাকায় একটি ভূডভকম্প অনুভূত য়। আগাযগাঁও ভূকস্পন রকন্দ্র 

রথদক ভূডভকম্পটিয  দূযত্ব ডির ৪৫৮ ডক.ডভ । ডযক্টায রেদর ভূডভকদম্পয ভাত্রা ডির  ৪.৬ ( াল্কা)।  

অডিকান্ডঃ পায়ায াডব য ও ডডবর ডিদপন্স ডনয়ন্ত্রণ কদেয ডিউটি অডপায জানান, আজ ০১.০৭.২০১৭ইাং তাডযখ দুপুয ১২.৩০ টায  ভয় ঢাকা 

ফাংাদর নাবানা ডস্পডনাং ওয়াকযদ  আগুন রাদগ।বফদুুডতক রগারদমাদগ            । াংফাদ রদয় পায়ায াডব যদয ০৫ টি ইউডনট দ্রুত 

ঘটনাস্থদর ডগদয় দুপুয ১৩.০৫ টায় আগুন                   । ।  অডিকাদন্ড রকান তাত য় নাই।          েডত ১            ও 

উদ্ধায ২          । 

 
রদদয দফ যাচ্চ এফাং ফ যডনম্ন তাভাত্রা ডনম্নরূ: 

 

রদদয দফ যাচ্চ তাভাত্রা ডির যাজাী ৩৫.৫
০ 

র. এফাং ফ যডনম্ন তাভাত্রা ডির যাাংগাভাটি ২২.৫
০
 র.। 

 

নদ-নদীয াডন হ্রা /বৃডদ্ধয  ফ যদল অফস্থাঃ (তথ্যসূত্রঃ ফন্যা পূফ যাবা ও তকীকযণ রকন্দ্র, ফাাউদফা)   

  

 

 

অদ্য ডনম্নফডণ যত ৫ টি দয়দন্ট নদ-নদীয াডন ডফদীভায উয ডদদয় প্রফাডত দে। 

ক্রঃ রজরায নাভ রস্টদনয নাভ নদীয নাভ গত ২৪ ঘন্টায়  বৃডদ্ধ(+)/হ্রা(-) 

(দ.ডভ.) 

ডফদীভায উয ডদদয় 

প্রফাডত দে (র.ডভ.) 

১  ডদরট কানাইঘাট সুযভা -২ +৬৭ 

২ ডদরট অভরীদ  কুডয়াযা -২৮ +৭৭ 

৩ ডদরট রওরা কুডয়াযা -১১ +৭২ 

৪ রভ ঃফাজায রযপুয-ডদরট কুডয়াযা -১ +২৪ 

৫ নীরপাভাযী িাডরয়া ডতস্তা +২৭ +৫ 

 

গত ২৪ ঘন্টায় রদদয ডফডবন্ন স্থাদন উদেখদমাগ্য বৃডিাতঃ(গতকার কার ০৯ টা রথদক আজ কার ০৯ টা ম যন্ত) 

রিন/রজরায নাভ বৃডিয ডযভাণ )ডভডভ(  রিন/দজরায নাভ বৃডিয ডযভাণ )ডভডভ(  

রদযয গড় ১৬২.০ খুরনা ৬০.০ 

যাংপুয ৭০.০ ডিরভাযী/কুডড়গ্রাভ ৫৩.০ 

রটকনাপ ৬৩.৫ সুনাভগঞ্জ ৫০.০ 

 

 

ডফবাদগয নাভ ঢাকা ভয়ভনডাং িট্রগ্রাভ ডদরট যাজাী যাংপুয খুরনা ফডযার 

    দফ যাচ্চ তাভাত্রা ৩৪.৯ ৩২.৪ ৩৩.৩ ৩৩.০ ৩৫.৫ ৩৪.৫ ৩৪.৬ ৩২.৫ 

ফ যডনম্ন তাভাত্রা ২৬.৮ ২৬.২ ২২.৫   ২৬.২ ২৭.৫ ২৫.৯ ২৭.০ ২৬.৫ 

রভাট ম যদফেণ দয়দন্টয াংখ্যা ৯০ টি াডন ডস্থডতীর যদয়দি    ০৬ টি 

াডন বৃডদ্ধ রদয়দি ৩০ টি তথ্য াওয়া মায়ডন    ০৯  টি 

াডন হ্রা রদয়দি ৪৫ টি ডফদীভায উয ডদদয় প্রফাডত দে   ০৫ টি 



 

 

 

               স্বােডযত/০১.০৭.২০১৭            

 (ডজ এভ আব্দুর কাদদয) 

উ-ডিফ (এনডিআযডড) 

রপান: ৯৫৪৫১১৫ 

                                                           

                                                                                            

                                                       

 

            

 

 

 

দয় অফগডত/ প্রদয়াজনীয় কাম যাদথ যঃ (রজুষ্ঠতা /দ ভম যাদায ক্রভানুাদয নয়) 

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

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

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

০৪। ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা।     

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

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

০৭। অডতডযক্ত ডিফ (প্রান/ ত্রাণ/দুব্য/ডডড ও এনডিআযডড/উন্নয়ন/ত্রাণ প্রান), 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। 

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

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

১২। যুগ্ম ডিফ (প্রাঃ/ রফা /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 (দুব্যক-১/দুব্যক-২/প্রাঃ/ফাদজট/অডিট/ত্রাণ প্রাঃ/ত্রাণ-১/ত্রাণ-২)/উ-প্রধান, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

১৫। ডদস্টভ এনাডরি, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। প্রডতদফদনটি ওদয়ফ াইদট প্রদ যদনয জন্য অনুদযাধ। 

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

১৭। ভন্ত্রীয কাযী একান্ত ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

দুদম যাগ ডযডস্থডত ভডনটডযাং কযায জন্য দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য NDRCC (জাতীয় দুদম যাগ াড়াদান 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 মাদেঃ NDRCC’য রটডরদপান নম্বযঃ 

৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪৯১১৬, ৯৫৪০৪৫৪; পুাক্স নম্বযঃ ৯৫৪০৫৬৭,  ৯৫৭৫০০০। Email: ndrcc@modmr.gov.bd/ drcc.dmrd@gmail.com 

ট রাইনঃ ০১৯৩৭-১৬৩৫৮২, ০১৭১১-১৬১৯২৬, ০১৫৩৬-২৩৯২৬০, রভাফাইর  নম্বযঃ  অডতডযক্ত ডিফ (এনডিআযড) ০১৭৩৭-২৫০৮৮৮, 

www.modmr.gov.bd   

mailto:ndrcc@modmr.gov.bd/
http://www.modmr.gov.bd/

