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দিনক িতেবদন।

আজ সকাল ০৯ টা থেক পরবতী ২৪ ঘ টার আবহাওয়ার পূব াভাসঃ
িসনপিটক
অব াঃ পি মা লঘুচােপর
বিধতাংশ িবহার ও তৎসংল
রেয়েছ। মৗ েমর াভািবক লঘুচাপ দি ণ বে াপসাগের অব ান করেছ।

এলাকা

পয

িব ৃত

পূব াভাসঃ আংিশক মঘলা থেক অ ায়ীভােব মঘলা আকাশসহ সারােদেশর আবহাওয়া ধানতঃ
পাের।
য়াশাঃ শষ রাত থেক সকাল পয

থাকেত

দেশর কাথাও কাথাও হালকা থেক মাঝারী ধরেনর য়াশা পড়েত পাের।

তাপমা াঃ সারােদেশ রােতর তাপমা া ায় অপিরবিতত থাকেত পাের এবং িদেনর তাপমা া সামা
পাের।

বৃি

পেত

পরবতী ৭২ ঘ টার আবহাওয়ার অব া (৩ িদন) : সারােদেশ রােতর এবং িদেনর তাপমা া সামা
পাের।

বৃি

পেত

গতকােলর সেবা ও আজেকর সবিন তাপমা া (িড ী সলিসয়াস):
িবভােগর নাম
ঢাকা ময়মনিসংহ চ াম িসেলট রাজশাহী রংপুর খুলনা বিরশাল
সেবা তাপমা া ২৭.৪
২৬.২
২৮.৮ ২৭.৫
২৬.৯ ২৬.০ ২৭.৮ ২৮.১
সবিন তাপমা া ১৪.২
১৫.০
১৫.০ ১১.৪
১৩.৫
১১.৬ ১৪.০ ১৪.৬
গতকাল সেবা তাপমা া িছল সীতা ড ২৮.৮০ এবং আজেকর সবিন তাপমা া ীম ল ১১.৪ ০ সঃ।
সমূ ব রসমূেহর জ সতক সংেকতঃ সমু ব রসমূেহর জ কান সতক সংেকত নাই।
আজ ২৮ ফ য়ারি◌ ২০২০ ি : স া ০৬ টা পয দেশর অভ রীণ নদীব র সমূেহর জ আবহাওয়ার
পূব াভাস:
নদীব রসমূেহর জ কান সতকবানী নই এবং কান সংেকতও দখােত হেব না।
অি কা ডঃ
ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফে র িনয় ণ কে র তথ ( মাবাইল এসএমএস) থেক জানা
যায়, ২৬/০২/২০২০ি ঃ তািরখ রাত ১২.০০টা থেক ২৭/০২/২০২০ি ঃ তািরখ রাত ১২.০০টা পয
সারােদেশ মাট ২৯িট অি কাে র ঘটনা ঘেটেছ। িবভাগিভি ক অি কাে র তথ িনে দওয়া হলঃ
ঃ নং িবভােগর নাম অি কাে ডর সংখ া আহেতর সংখ া িনহেতর সংখ া
১।
ঢাকা
৮
৭
৩
২।
ময়মনিসংহ
০
০
০
১

৩।

বিরশাল

১

০

০

৪।
৫।
৬।
৭।
৮।

িসেলট
রাজশাহী
রংপুর
চ াম
খুলনা
মাট

১
৬
২
৪
৭
২৯

০
০
০
০
০
৭

০
০
০
০
০
৩

উে খেযাগ অি কা ড ( জলািভি ক তথ ):
১। ঢাকা: জলা শাসক ঢাকা ারক নং ৫১.০১.২৬০০.০১৮.৪০.০০৩.১৯-১৮৫ তািরখ ২৭.০
২.২০২০ইং এর মাধ েমজািনেয়েছন য, ২৭-০২-২০২০ তািরখ আ মািনক ভার ৪:৩০ ঘিটকায় ঢাক
◌া উ র িসিট কেপােরশেনর আওতাধীন হািতরিঝল থানার অ গত ৪৫/এ,িদলুেরাড, ই াটন রাড, মগবা
জার, ঢাকায় অি কা ড সংঘিটত হয়। অি কাে ডর সংবাদ অবিহত হেয় ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ
অিধদ েরর ০৮(আট)িট ইউিনট ভার ৪:৪০ ঘিটকায় ঘটনা েল উপি ত হেয় ায় আধা ঘ টা েচ ার প
র ভার ৫:১০ ঘিটকায় আ ন িনয় েণ আনেত স ম হয়।
০২।
অি কাে ডর অব বিহত পর জলা শাসেনর কমকতাসহ ক বা বায়ন কমকতা, তজগঁাও উ য়ন সা
কল, ঢাকা ঘটনা ল পিরদশন কেরন। অি কাে ড মায়ন কিবর, রানা, মিনর ও তািনম এর মািলকানাধী
ন ৫তলা ভবেনর িনচ তলায় গািড়র গ ােরজ থেক অি কাে ডর সূ পাত হয় বেল ত দশীরা অ মান ক
রন। আ েনর লিলহানিশখা ভবেনর ২য় ও ৩য় তলায় ছিড়েয় পড়েল বসবাসকারীেদর আসবাবপ সহ মূ
ল বান িজিনসপ িবন হয়। িনজ তলার গ ােরেজ রাখা ৫িট াইেভট কার ও িট মটর সাইেকল পুেড় যা
য়। অি দ হেয় ৩(িতন) জন িনহত হন এবং ০৭(সাত) জন আহত হন। আহতেদর ঢাকা মিডেকল কেল
জর বাণ ইউিনেট ভিত করা হেয়েছ। ০২( ই) জন আইিসইউেত আেছ। িনহতেদর মরেদহ ময়না তদে র
পর ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতাল থেক জনেদর িনকট হ া র করা হেব।

আহত এবং িনহেতর তথ ািদ :
:নং
০১

০২

িনহতেদর নাম
িঠকানা
ম ব
আ ুল কােদর িলটন (৪০)
াম: পি ম ন পুর, থানা- ল ীপুর সদর
িপতা-মুহা দ উ াহ
জলা-ল ীপুর বতমান-৪৫/এ িদলু রাড ঢাকা।
মাতা-জিমনা বগম
এ, ক,এম শদী (০৪)
সা-ইটনা,থানা- িশবপুর, জলা-নরিসংদী
িপতা-এ, ক,এম শিহ ল কীরমানী(রনী) বতমান- ৪৫/এ িদলু রাড, ঢাকা।
মাতা-জা াতুল ফরেদৗস

২

০৩

:নং
০১

০২

০৩

আফিরজান যুঁিথ (১৮)
িপতা- মা: জাহা ীর আলম
মাতা-উে
ল ম

সাং যিদ, উপেজলা- শরপুর সদর
জলা- শরপুর
বতমান ৪৫/এ িদলু রাড,ঢাকা

আহতেদর নাম
এ, ক,এম শিহ াহ (৬৮)
িপতা-মৃত: সােয়দ আলী
মাত-মৃত: খারেশদা বগম
জা াতুল ফরেদৗস (জা াত) (৩৮)
িপতা- আ ুস শিহদ
মাতা- িফেরাজা বগম
আ ুস সিহদ (৮০)
িপতা-মৃত: আ ুল আিজজ সরকার
মাতা-মৃত: রিহমা খাতুন

িঠকানা
ম ব
সাং-ইটনা,থানা- িশবপুর, জলা-নরিসংদী
বতমান- ২৩১, উ র শাহজাহানপুর ,ঢাকা।
সাং আসাদনগর মেনাহরদী
জলা-নরিসংদী
বতমান-৪৫/এ িদলু রাড, ঢাকা
সাং আসাদনগর মেনাহরদী
জলা-নরিসংদী
বতমান-২৭/১ িদলু রাড, ঢাকা।

-০২-

০৪

০৫

০৬

০৭

মা: মিনর হােসন (৪০)
িপতা- মা: আ ুস সামাদ
মাতা-শািহদা খাতুন
মাইয়া আ ার(৩১)
িপতা-কারী িমজা র রহমান
মাতা- িপয়ারা বগম
িরফাত (১০)
িপতা- মিনর হােসন
মাতা- মাইয়া আ ার
মাহমুদ হাসান (০১)
িপতা- মিনর হােসন
মাতা- মাইয়া আ ার

সাং সানাকা র,থানা- মঘনা, িম া
বতমান-৪৫/এ িদলু রাড, ঢাকা
সাং কচুয়া সাচার,থানা- কচুয়া
জলা-চাদপুর ।
বতমান-৪৫/এ িদলু রাড, ঢাকা
সাং কচুয়া সাচার,থানা- কচুয়া
জলা-চাদপুর ।
বতমান-৪৫/এ িদলু রাড, ঢাকা
সাং সানাকা র,থানা- মঘনা, িম া
বতমান-৪৫/এ িদলু রাড, ঢাকা

২৯-২-২০২০

মাহা দ হািফজুর রহমান
ভার া কমকতা (অিতির দািয় )

ভার া কমকতা-১

ফান: ৮৮০-৫৮৮১১৬৫১
৩

এনিডআরিসিস অিধশাখা
েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালয়

ফ া : ৮৮০-২-৯৮৯১৯২৬
ইেমইল: controlroom.ddm@gmail.com

ারক ন র: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.৩৯৪/১
সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) মহাপিরচালক , েযাগ ব ব াপনা অিধদ র
২) পিরচালক, েযাগ ব ব াপনা অিধদ র
৩) জলা াণ ও পুণবাসন কমকতা
৪) বীর মার দাস, া ামার, েযাগ ব ব াপনা অিধদ র

১৫ ফা ুন ১৪২৬
তািরখ:
২৮ ফ য়াির ২০২০

২৯-২-২০২০

মাহা দ হািফজুর রহমান
ভার া কমকতা (অিতির দািয় )

৪

