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স্মারক নাং-৫১.০২.০০০০.০১৫.২০.০০৫.১৬-২০ তাধরখঃ  ২০/০৫/২০১৬ ধরঃ। 

 

সময় : কবলা ০৩:৩০ টা 

ধবষয়ঃ প্রাকৃধতক দুদ্ যাদগ (করায়ানু) জরুরী সাড়াোন ককদন্দ্র প্রাপ্ত তথ্যাধের সমধিত প্রধতদবেন। 

 

 উপর্যকু্ত বিষয়ে সদে অিগবির জন্য জানায়না যায়ে যয, পধিম মধ্য বদগাপসার ও তৎসাংলগ্ন েধিণ-পধিম 

বদগাপসাগর এলাকায় অবস্থানরত গভীর ধনম্নচাপটি আরও উত্তর ধেদক অগ্রসর ও ঘণীভূত হদয় ঘূধণ যঝড় “করায়ানু” এ রূপ ধনদয় 

আদরা উত্তর উত্তরপূব য ধেদক অগ্রসর হদে। আবহাওয়ার ধবদশষ ধবজ্ঞধপ্ত অনু্ায়ী সমুদ্রবন্দরসমূহদক ০৪ নাং হ ুঁধশয়ারী সাংদকত 

কেখাদত বলা হদয়দে। ফদল সম্ভাব্য দুদ্ যাগ কমাকাদবলার লদিে প্রদয়াজনীয় উদ্ধার কা্ যক্রমম গ্রহদণর জন্য এবাং দুদ্ যাদগ জীবন ও 

সম্পে িয়িধতর ঝুঁধকহ্রাস ও সাড়াোনমূলক পূব য প্রস্তুধত গ্রহদণর জন্য দুদ্ যাগপূণ য কজলাসহ দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা অধিেপ্তদর কনদরাল 

রুম সাব যিধনক োধয়ত্ব পালন কদর ্াদে। অদ্য ২০/০৫/২০১৬ বি: িাবরখ সাংগৃহীত কজলা প্রশাসন, কজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন 

কম যকতযা, বাাংলাদেশ আবহাওয়া অধিেপ্তর, জাতীয় পত্র-পধত্রকা, কটধলধভশদন প্রচাধরত সাংবাে, এনধিআরধসধস হদত প্রাপ্ত তথ্য 

এিং জরুধর সাড়াদান যেয়ে প্রাপ্ত িথ্যাবদর ধভধত্তদত প্রণীত প্রবিয়িদন বনম্নরুপ:  

 

০১। কনায়াখালী : কজলা প্রশাসন সূদত্র জানা ্ায় ক্, অদ্য ২০/০৫/২০১৬ ধর: তাধরদখ অবস্থানরত গভীর সমুদদ্র 

ধনম্নচাপ “করায়ানু” এর পূব য প্রস্তুধত গ্রহদণর ধনধমত্ত গতকাল ১৯/০৫/২০১৬ ধর: তাধরখ সন্ধ্ো ৭:০০ 

টায় কজলা দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কধমটি, কনায়াখালী জরুরী সভার আদয়াজন কদরন। উক্ত সভায় 

সম্ভাব্য দুদ্ যাগ কমাকাদবলায় জরুরী সাড়াোন ও প্রস্তুধতমূলক ব্যবস্থা গ্রহদণর ধনধমত্ত সকল প্রস্তুধত 

গ্রহণ করা হদয়দে। 
 

০২। লক্ষ্মীপুর :  কজলা প্রশাসন সূদত্র জানা ্ায় ক্, অদ্য ২০/০৫/২০১৬ ধর: তাধরদখ অবস্থানরত গভীর সমুদদ্র 

ধনম্নচাপ “করায়ানু” এর পূব য প্রস্তুধত গ্রহদণর ধনধমত্ত গতকাল ১৯/০৫/২০১৬ ধর: তাধরখ ধবকাল 

৫:০০ টায় কজলা দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কধমটি, লক্ষ্মীপুর জরুরী সভার আদয়াজন কদরন। উক্ত সভায় 

সম্ভাব্য দুদ্ যাগ কমাকাদবলায় জরুরী সাড়াোন ও প্রস্তুধতমূলক ব্যবস্থা গ্রহদণর ধনধমত্ত সকল প্রস্তুধত 

গ্রহণ করা হদয়দে। 

 

০৩। ধপদরাজপুর : কজলা প্রশাসন সূদত্র জানা ্ায় ক্, অদ্য ২০/০৫/২০১৬ ধর: তাধরদখ অবস্থানরত গভীর সমুদদ্র 

ধনম্নচাপ “করায়ানু” এর পূব য প্রস্তুধত গ্রহদণর ধনধমত্ত গতকাল ১৯/০৫/২০১৬ ধর: তাধরখ ধবকাল 

৪:০০ টায় কজলা দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কধমটি, ধপদরাজপুর জরুরী সভার আদয়াজন কদরন। উক্ত 

সভায় সম্ভাব্য দুদ্ যাগ কমাকাদবলায় জরুরী সাড়াোন ও প্রস্তুধতমূলক ব্যবস্থা গ্রহদণর ধনধমত্ত সকল 

প্রস্তুধত গ্রহণ করা হদয়দে।  
 

০৪। বাদগরহাট : কজলা প্রশাসন সূদত্র জানা ্ায় ক্, অদ্য ২০/০৫/২০১৬ ধর: তাধরদখ অবস্থানরত গভীর সমুদদ্র 

ধনম্নচাপ “করায়ানু” এর পূব য প্রস্তুধত গ্রহদণর ধনধমত্ত গতকাল ১৯/০৫/২০১৬ ধর: তাধরখ ধবকাল 

৫:০০ টায় কজলা দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কধমটি, বাদগরহাট জরুরী সভার আদয়াজন কদরন। উক্ত সভায় 

সম্ভাব্য দুদ্ যাগ কমাকাদবলায় জরুরী সাড়াোন ও প্রস্তুধতমূলক ব্যবস্থা গ্রহদণর ধনধমত্ত সকল প্রস্তুধত 

গ্রহণ করা হদয়দে। 
 

০৫। কক্সবাজার : কজলা প্রশাসন সূদত্র জানা ্ায় ক্, অদ্য ২০/০৫/২০১৬ ধর: তাধরদখ অবস্থানরত গভীর সমুদদ্র 

ধনম্নচাপ “করায়ানু” এর পূব য প্রস্তুধত গ্রহদণর ধনধমত্ত গতকাল ১৯/০৫/২০১৬ ধর: তাধরখ ধবকাল 

৫:০০ টায় কজলা দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কধমটি, কক্সবাজার জরুরী সভার আদয়াজন কদরন। উক্ত 

সভায় সম্ভাব্য দুদ্ যাগ কমাকাদবলায় জরুরী সাড়াোন ও প্রস্তুধতমূলক ব্যবস্থা গ্রহদণর ধনধমত্ত সকল 

প্রস্তুধত গ্রহণ করা হদয়দে। 
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০৬। চট্টগ্রাম :  কজলা প্রশাসন সূদত্র জানা ্ায় ক্, অদ্য ২০/০৫/২০১৬ ধর: তাধরদখ অবস্থানরত গভীর সমুদদ্র 

ধনম্নচাপ “করায়ানু” এর পূব য প্রস্তুধত গ্রহদণর ধনধমত্ত গতকাল ১৯/০৫/২০১৬ ধর: তাধরখ সন্ধ্ো ৭:০০ 

টায় কজলা দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কধমটি, চট্টগ্রাম জরুরী সভার আদয়াজন কদরন। উক্ত সভায় সম্ভাব্য 

দুদ্ যাগ কমাকাদবলায় জরুরী সাড়াোন ও প্রস্তুধতমূলক ব্যবস্থা গ্রহদণর ধনধমত্ত সকল প্রস্তুধত গ্রহণ 

করা হদয়দে। এ োড়া পাহাড় ভূধমিদস পূব য-প্রস্তুধত ধহদসদব পাহাদড়র পােদেদশ অবস্থানরত 

জনসািারণদক অন্যত্র সদর ্াওয়ার জন্য সাব যিধণক মাইধকাং করা হদে। কজলা ধসধভল সাদজযন 

জানান ক্, ধসটি কদপ যাদরশন এলাকা ও উপদজলাগুদলাদত জরুরী কমধিদকল টিম গঠন কদর প্রস্তুত 

করা হদয়দে। কজলা ত্রাণ ও পূন যবাসন কম যকতযা আদরা জানান ৪,১৫,২০৫ জন িারণ িমতা সম্পন্ন 

৪৭৯ টি আশ্রয় ককন্দ্র প্রস্তুত রাখা হদয়দে।  
 

০৭। পটুয়াখালী : কজলা প্রশাসন সূদত্র জানা ্ায় ক্, অদ্য ২০/০৫/২০১৬ ধর: তাধরদখ অবস্থানরত গভীর সমুদদ্র 

ধনম্নচাপ “করায়ানু” এর পূব য প্রস্তুধত গ্রহদণর ধনধমত্ত গতকাল ১৯/০৫/২০১৬ ধর: তাধরখ ধবকাল 

৫:০০ টায় কজলা দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কধমটি, পটুয়াখালী জরুরী সভার আদয়াজন কদরন। উক্ত 

সভায় সম্ভাব্য দুদ্ যাগ কমাকাদবলায় জরুরী সাড়াোন ও প্রস্তুধতমূলক ব্যবস্থা গ্রহদণর ধনধমত্ত সকল 

প্রস্তুধত গ্রহণ করা হদয়দে। 

 

০৮। বধরশাল :  কজলা প্রশাসন সূদত্র জানা ্ায় ক্, অদ্য ২০/০৫/২০১৬ ধর: তাধরদখ অবস্থানরত গভীর সমুদদ্র 

ধনম্নচাপ “করায়ানু” এর পূব য প্রস্তুধত গ্রহদণর ধনধমত্ত গতকাল ১৯/০৫/২০১৬ ধর: তাধরখ ধবকাল 

৫:০০ টায় কজলা দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কধমটি, বধরশাল জরুরী সভার আদয়াজন কদরন। উক্ত সভায় 

সম্ভাব্য দুদ্ যাগ কমাকাদবলায় জরুরী সাড়াোন ও প্রস্তুধতমূলক ব্যবস্থা গ্রহদণর ধনধমত্ত সকল প্রস্তুধত 

গ্রহণ করা হদয়দে। 

 

০৯। বরগুনা :  কজলা প্রশাসন সূদত্র জানা ্ায় ক্, অদ্য ২০/০৫/২০১৬ ধর: তাধরদখ অবস্থানরত গভীর সমুদদ্র 

ধনম্নচাপ “করায়ানু” এর পূব য প্রস্তুধত গ্রহদণর ধনধমত্ত গতকাল ১৯/০৫/২০১৬ ধর: তাধরখ সন্ধ্ো ৭:০০ 

টায় কজলা দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কধমটি, বরগুনা জরুরী সভার আদয়াজন কদরন। উক্ত সভায় সম্ভাব্য 

দুদ্ যাগ কমাকাদবলায় জরুরী সাড়াোন ও প্রস্তুধতমূলক ব্যবস্থা গ্রহদণর ধনধমত্ত সকল প্রস্তুধত গ্রহণ 

করা হদয়দে। 

 

১০। কভালা :  কজলা প্রশাসন সূদত্র জানা ্ায় ক্, অদ্য ২০/০৫/২০১৬ ধর: তাধরদখ অবস্থানরত গভীর সমুদদ্র 

ধনম্নচাপ “করায়ানু” এর পূব য প্রস্তুধত গ্রহদণর ধনধমত্ত গতকাল ১৯/০৫/২০১৬ ধর: তাধরখ সন্ধ্ো ৭:৩০ 

টায় কজলা দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কধমটি, কভালা জরুরী সভার আদয়াজন কদরন। উক্ত সভায় সম্ভাব্য 

দুদ্ যাগ কমাকাদবলায় জরুরী সাড়াোন ও প্রস্তুধতমূলক ব্যবস্থা গ্রহদণর ধনধমত্ত সকল প্রস্তুধত গ্রহণ 

করা হদয়দে। 

 

১১। খুলনা :  কজলা প্রশাসন সূদত্র জানা ্ায় ক্, অদ্য ২০/০৫/২০১৬ ধর: তাধরদখ অবস্থানরত গভীর সমুদদ্র 

ধনম্নচাপ “করায়ানু” এর পূব য প্রস্তুধত গ্রহদণর ধনধমত্ত আজ ২০/০৫/২০১৬ ধর: তাধরখ সকাল ১০:০০ 

টায় কজলা দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কধমটি, খুলনা জরুরী সভার আদয়াজন কদরন। উক্ত সভায় সম্ভাব্য 

দুদ্ যাগ কমাকাদবলায় জরুরী সাড়াোন ও প্রস্তুধতমূলক ব্যবস্থা গ্রহদণর ধনধমত্ত সকল প্রস্তুধত গ্রহণ 

করা হদয়দে। 

 

১২। সাতিীরা : কজলা প্রশাসন সূদত্র জানা ্ায় ক্, অদ্য ২০/০৫/২০১৬ ধর: তাধরদখ অবস্থানরত গভীর সমুদদ্র 

ধনম্নচাপ “করায়ানু” এর পূব য প্রস্তুধত গ্রহদণর ধনধমত্ত গতকাল ১৯/০৫/২০১৬ ধর: তাধরখ ধবকাল 

৪:৩০ টায় কজলা দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কধমটি, সাতিীরা জরুরী সভার আদয়াজন কদরন। উক্ত সভায় 

সম্ভাব্য দুদ্ যাগ কমাকাদবলায় জরুরী সাড়াোন ও প্রস্তুধতমূলক ব্যবস্থা গ্রহদণর ধনধমত্ত সকল প্রস্তুধত 

গ্রহণ করা হদয়দে। 
 

১৩। চাঁেপুর :  কজলা প্রশাসন সূদত্র জানা ্ায় ক্, অদ্য ২০/০৫/২০১৬ ধর: তাধরদখ অবস্থানরত গভীর সমুদদ্র 

ধনম্নচাপ “করায়ানু” এর পূব য প্রস্তুধত গ্রহদণর ধনধমত্ত গতকাল ১৯/০৫/২০১৬ ধর: তাধরখ রাত ৯:০০ 

টায় কজলা দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কধমটি, চাঁেপুর জরুরী সভার আদয়াজন কদরন। উক্ত সভায় সম্ভাব্য 

দুদ্ যাগ কমাকাদবলায় জরুরী সাড়াোন ও প্রস্তুধতমূলক ব্যবস্থা গ্রহদণর ধনধমত্ত সকল প্রস্তুধত গ্রহণ 

করা হদয়দে। 
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১৪। কফণী  কজলা প্রশাসন সূদত্র জানা ্ায় ক্, অদ্য ২০/০৫/২০১৬ ধর: তাধরদখ অবস্থানরত গভীর সমুদদ্র 

ধনম্নচাপ “করায়ানু” এর পূব য প্রস্তুধত গ্রহদণর ধনধমত্ত গতকাল ১৯/০৫/২০১৬ ধর: তাধরখ সন্ধ্ো ৭:০০ 

টায় কজলা দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কধমটি, কফণী জরুরী সভার আদয়াজন কদরন। উক্ত সভায় সম্ভাব্য 

দুদ্ যাগ কমাকাদবলায় জরুরী সাড়াোন ও প্রস্তুধতমূলক ব্যবস্থা গ্রহদণর ধনধমত্ত সকল প্রস্তুধত গ্রহণ 

করা হদয়দে। 

 

১৫। মাোরীপুর কজলা প্রশাসন সূদত্র জানা ্ায় ক্, অদ্য ২০/০৫/২০১৬ ধর: তাধরদখ অবস্থানরত গভীর সমুদদ্র 

ধনম্নচাপ “করায়ানু” এর পূব য প্রস্তুধত গ্রহদণর ধনধমত্ত গতকাল ১৯/০৫/২০১৬ ধর: তাধরখ ধবকাল 

৪:৩০ টায় কজলা দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কধমটি, মাোরীপুর জরুরী সভার আদয়াজন কদরন। উক্ত 

সভায় সম্ভাব্য দুদ্ যাগ কমাকাদবলায় জরুরী সাড়াোন ও প্রস্তুধতমূলক ব্যবস্থা গ্রহদণর ধনধমত্ত সকল 

প্রস্তুধত গ্রহণ করা হদয়দে। 

 

১৬। শরীয়তপুর কজলা প্রশাসন সূদত্র জানা ্ায় ক্, অদ্য ২০/০৫/২০১৬ ধর: তাধরদখ অবস্থানরত গভীর সমুদদ্র 

ধনম্নচাপ “করায়ানু” এর পূব য প্রস্তুধত গ্রহদণর ধনধমত্ত গতকাল ১৯/০৫/২০১৬ ধর: তাধরখ সন্ধ্ো ৬:৩০ 

টায় কজলা দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কধমটি, শরীয়তপুর জরুরী সভার আদয়াজন কদরন। উক্ত সভায় 

সম্ভাব্য দুদ্ যাগ কমাকাদবলায় জরুরী সাড়াোন ও প্রস্তুধতমূলক ব্যবস্থা গ্রহদণর ধনধমত্ত সকল প্রস্তুধত 

গ্রহণ করা হদয়দে। 

 

১৭। কগাপালগঞ্জ কজলা প্রশাসন সূদত্র জানা ্ায় ক্, অদ্য ২০/০৫/২০১৬ ধর: তাধরদখ অবস্থানরত গভীর সমুদদ্র 

ধনম্নচাপ “করায়ানু” এর পূব য প্রস্তুধত গ্রহদণর ধনধমত্ত গতকাল ১৯/০৫/২০১৬ ধর: তাধরখ ধবকাল 

৫:৩০ টায় কজলা দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কধমটি, কগাপালগঞ্জ জরুরী সভার আদয়াজন কদরন। উক্ত 

সভায় সম্ভাব্য দুদ্ যাগ কমাকাদবলায় জরুরী সাড়াোন ও প্রস্তুধতমূলক ব্যবস্থা গ্রহদণর ধনধমত্ত সকল 

প্রস্তুধত গ্রহণ করা হদয়দে। 

 

১৮। ঝালকাঠি  কজলা প্রশাসন সূদত্র জানা ্ায় ক্, অদ্য ২০/০৫/২০১৬ ধর: তাধরদখ অবস্থানরত গভীর সমুদদ্র 

ধনম্নচাপ “করায়ানু” এর পূব য প্রস্তুধত গ্রহদণর ধনধমত্ত গতকাল ১৯/০৫/২০১৬ ধর: তাধরখ সন্ধ্ো ৮:৩০ 

টায় কজলা দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা কধমটি, ঝালকাঠি জরুরী সভার আদয়াজন কদরন। উক্ত সভায় 

সম্ভাব্য দুদ্ যাগ কমাকাদবলায় জরুরী সাড়াোন ও প্রস্তুধতমূলক ব্যবস্থা গ্রহদণর ধনধমত্ত সকল প্রস্তুধত 

গ্রহণ করা হদয়দে। 
 

   

 অন্য ককান কজলা হদত ককান তথ্যাধে পাওয়া ্ায়ধন, তদব তথ্য সাংগ্রদহর কা্ যক্রমম চলমান রদয়দে। ইহা সেয় অবগধতর 

জন্য কপ্ররণ করা হদলা।   

  

  

 

 
 

 
 

    

ভারপ্রাপ্ত ের্েুিাু  

জািীে দুয়যাুগ সাড়াদান সর্ন্বে যেে (এনধিআরধসধস)  

দুয়যাুগ ব্যিস্থাপনা ও ত্রাণ র্ন্ত্রণালে 

বাাংলাদেশ সবিিালে, ঢাো। 

 

অনুবলবপ সদে  অিগবির জন্যঃ 

 

১।    র্হাপবরিালে, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা অধিেপ্তর, ঢাকা। 

২। পধরচালক (পধরকল্পনা ও উন্নয়ন/মীম/ত্রাণ), দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা অধিেপ্তর, ঢাকা। 

৩।    সংরক্ষণ নবি 

 

 

        স্বািধরত/- ২০/৫/১৬ 

(যর্া: োদলহ উধিন) 

ভারপ্রাপ্ত কম যকতযা 

জরুরী সাড়াোন ককন্দ্র 

কফানঃ ৯৮৯১৯২৬ 

Email: controlroom.ddm@gmail.com 


