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িবষয়: াকিৃতকাকিৃতক  েযােগেযােগ  জ িরজ ির  সাড়াদানসাড়াদান  কেকে   াা   তথ ািদরতথ ািদর  সমি তসমি ত  িতেবদনিতেবদন।।
            
             
উপযু  িবষেয় সদয় অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, অদ  জলা শাসক, জলা াণ ও পনুবাসন কমকতা ও  উপেজলা ক
বা বায়ন কমকতাগেণর িনকট হেত দেশর কান জায়গায় অি কা ড,, নৗকাডুিব ,,ব পােত বা অ  কান েযােগ য় িতর খবর
পাওয়া যায়িন। েযাগ সং া  তথ  সং েহর কায ম অব হত রেয়েছ।

সমূসমূ   ব রসমেূহরব রসমেূহর  জজ   সতকসতক  সংেকতঃসংেকতঃ  সমূ  ব রসমেূহর জ  কান সতক সংেকত নাই।
আজআজ  ২৬২৬  সে রসে র  ২০১৮২০১৮  ি ঃি ঃ  স াস া  ০৬০৬  টাটা  পযপয   দেশরদেশর  অভ রীণঅভ রীণ  নদীব রনদীব র  সমেূহরসমেূহর  জজ   আবহাওয়ারআবহাওয়ার  পূবাভাসপূবাভাস: : 
নদী ব র সমেূহর জ  কান সতক সংেকত নাই।
আজআজ  সকালসকাল  ০৯০৯  টাটা  থেকথেক  পরবতীপরবতী  ২৪২৪  ঘ টারঘ টার  আবহাওয়ারআবহাওয়ার  পূবাভাসঃপূবাভাসঃ
পূবাভাসঃপূবাভাসঃ খুলনা, চ াম, ময়মনিসংহ ও িসেলট িবভােগর িকছ ুিকছ ুজায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা ও বিরশাল
িবভােগর ’এক জায়গায় অ ায়ী দমকা হাওয়াসহ হালকা থেক মাঝারী ধরেণর বিৃ  অথবা ব সহ বিৃ  হেত পাের। সই
সােথ দেশর কাথাও কাথাও মাঝারী ধরেনর ভারী বষণ হেত পাের।
তাপমা াঃতাপমা াঃ সারােদেশ িদন এবং রােতর তাপমা া ায় অপিরবিতত থাকেত পাের।
পরবতীপরবতী  ৭২৭২  ঘ টারঘ টার  আবহাওয়ারআবহাওয়ার  অব াঅব া ( (৩৩  িদনিদন):): সামা  পিরবতন হেত পাের।
গতকােলর সেবা  ও আজেকর সবিন  তাপমা া (িড ী সলিসয়াস):  
িবভােগরিবভােগর  নামনাম ঢাকাঢাকা ময়মনিসংহময়মনিসংহ চ ামচ াম িসেলটিসেলট রাজশাহীরাজশাহী রংপুররংপুর খুলনাখুলনা বিরশালবিরশাল
সেবা  তাপমা া ৩৫.০ ৩২.০ ৩৪.২ ৩২.৫ ৩৪.৬ ৩৪.৮ ৩৫.৪ ৩৪.৮
সবিন  তাপমা া ২৫.৫ ২৫.০ ২৪.৫ ২৩.৫ ২৬.৪ ২৫.২ ২৪.৭ ২৬.৮
দেশর সেবা  ও সবিন  তাপমা া: সেবা  যেশার ৩৫.৪  এবং সবিন   িসেলটিসেলট ২৩.৫ সঃ। 

একএক  নজেরনজের  নদনদ--নদীরনদীর  পিরি িতপিরি িত ওও  পূবাভাসঃপূবাভাসঃ 
সকল ধান  নদ-নদীর পািন  সমতল িবপদসীমার নীচ িদেয় বািহত হে ।
যমবুা, গ া-প া ও আপার মঘনা অববািহকার  নদ-নদীসমেূহর পািন  সমতল াস পাে  যা আগামী ৭২ ঘ টা পয
অব াহত থাকেত পাের।

পু  নেদর পািন  সমতল ি িতশীল আেছ যা আগামী ২৪ ঘ টায় বিৃ  পেত পাের। 

নদনদ--নদীরনদীর  অব াঅব া ( (আজআজ  সকালসকাল  ৯.০০৯.০০  টাটা  পযপয ))
পযেব ণাধীন পািন সমতল শন৯৪ গজ শন ব  আেছ ০১ 
বিৃ ১৭ গজ পাঠ পাওয়া যায়িন ০
াস ৭৪ মাট তথ  পাওয়া যায়িন ০১

অপিরবিতত ০২ িবপদসীমারিবপদসীমার  উপেরউপের ০০
অদঅদ   দেশরদেশর  সকলসকল  নদনদ--নদীরনদীর  পািনপািন  সকলসকল  পেয়ে টপেয়ে ট  িবপদসীমারিবপদসীমার  িনচিনচ  িদেয়িদেয়  বািহতবািহত  হেহে ।।
বািরপাতবািরপাত  তথতথ   

০ ০ 

১



গত ২৪ ঘ টায় বাংলােদেশ উে খেযাগ  বিৃ পাত (গত কাল সকাল ০৯:০০ টা থেক আজ সকাল ০৯:০০ টা পয ) : 
শন বািরপাত (িম.িম.) শন বািরপাত (িম.িম.)

জািরয়াজ াইল ৭১.০ শরপুর ৩৫.০
অি কা ডঅি কা ড: : অদ  দেশর কাথাও থেক উে খেযাগ  কান অি কাে র খবর পাওয়া যায় নাই।
২। ইহা মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ  রণ করা হেলা।

২৬-৯-২০১৮

ভার া  কমকতা-১
এনিডআরিসিস অিধশাখা

েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালয়

কাম ন নাহার
ভার া  কমকতা
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল ( জ তার মা সাের নয়) 
১) মহাপিরচালক, েযাগ ব ব াপনা অিধদ র
২) পিরচালক ( িতক ), পিরবী ণ ও তথ  ব ব াপনা অ িবভাগ, েযাগ ব ব াপনা অিধদ র
৩) পিরচালক , াণ অ িবভাগ , েযাগ ব ব াপনা অিধদ র
৪) উপপিরচালক , পিরবী ণ ও তথ  ব ব াপনা অ িবভাগ, েযাগ ব ব াপনা অিধদ র
৫) া ামার, আইিসিট শাখা, েযাগ ব ব াপনা অিধদ র
৬) জলা াণ ও পণুবাসন কমকতা

২৬-৯-২০১৮

কাম ন নাহার 
ভার া  কমকতা

২


