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স্মাযক নাং- ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.৩৩৫(১)                                                                    তাধযখঃ  ০৬ কাধতযক ১৪২৮   

                                                                                                                                           ২২ অদটাফয ২০২১ 

দুদম যাগ াংক্রান্ত দদধনক প্রধতদফদন 

তাধযখঃ ২২.১০.২০২১ ধরঃ, ভয়ঃ দুপুয ২.০০ টা 
 

১। আফাওয়ায তকযফাতযা: 
 

মুদ্র ফন্দযমূদয জন্য ককান তকয ফাতযা কনই এফাং ককান তকয াংদকতও কদখাদত দফ না।  

 

২। আজ ২২ অদটাফয ২০২১ ধরঃ তাধযখ কার ৯ টা কথদক ন্ধ্যা ০৬ টা ম যন্ত কদদয অবযন্তযীণ নদীফন্দয মূদয জন্য আফাওয়ায 

পূফ যাবা: 
 

অবযন্তযীণ নদী ফন্দযমূদয জন্য ককান তকয ফাতযা কনই এফাং ককান তকয াংদকতও কদখাদত দফ না।  

 

৩। ২২ অদটাফয ২০২১ ধরঃ তাধযখ কার ০৯ টা কথদক যফতী ২৪ ঘন্টায আফাওয়ায পূফ যাবা: 
 

ধনটিক অফস্থাঃ দধিণ-ধিভ কভৌসুভী ফায়ু ফাাংরাদদ কথদক ধফদায় ধনদয়দে। রঘুচাদয ফধধ যতাাং উত্তয ফদগাাগয ম যন্ত ধফস্তৃত 

যদয়দে। কভৌসুভী ফায়ু উত্তয ফদগাাগদয দুফ যর অফস্থায় যদয়দে। 
 

পূফ যাবাঃ ঞ্চগড় অঞ্চর ফধযার, চট্টগ্রাভ ও ধদরট ধফবাদগয দু’এক জায়গায় অস্থায়ীবাদফ দভকা াওয়া বৃধি/ফজ্র বৃধি দত 

াদয। এোড়া কদদয অন্যত্র অস্থায়ীবাদফ আাংধক কভঘরা আকা আফাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকদত াদয। 
 

তাভাত্রাঃ াযাদদদ ধদন এফাং যাদতয তাভাত্রা প্রায় অধযফধতযত থাকদত াদয। 
 

৭২ ঘন্টায আফাওয়ায অফস্থা (৩ ধদন): াভান্য ধযফতযন দত াদয। 

 

গতকাদরয দফ যাচ্চ ও আজদকয ফ যধনম্ন তাভাত্রা (ধডগ্রী করধয়া): 
 

 

গতকার দফ যাচ্চ তাভাত্রা ধের ীতাকুন্ড ৩৩.৫
০ 

কঃ এফাং আজদকয ফ যধনম্ন তাভাত্রা  ফদরগােী ২০.০
০ 

কঃ। 

(সূত্রঃ ফাাংরাদদ আফাওয়া অধধদপ্তয, ঢাকা।) 

 

৪। এক নজদয নদ-নদীয ধযধস্থধত ও পূফ যাবা: 

 

 ব্রহ্মপুত্র ব্যতীত কদদয কর প্রধান নদীমূদয াধন ভতর বৃধি াদে, মাআগাভী ৪৮ ঘণ্টা ম যন্ত অব্যাত থাকদত াদয।  

 

৪ (ক)।  নদ-নদীর অবস্থা (আজ সকাল ০৯:০০ টা পর্ যন্ত): 

 

 

৫। বৃধিাদতয তথ্যঃ 

ধফবাদগয নাভ ঢাকা ভয়ভনধাং চট্রগ্রাভ ধদরট যাজাী যাংপুয খুরনা ফধযার 

সরব যাচ্চ তাপমাত্রা ৩২.৩ ৩১.৬ ৩৩.৫ ৩১.৭ ৩১.৬ ৩২.০ ৩২.৭ ৩২.৭ 

সব যননম্ন তাপমাত্রা ২১.৬ ২২.৩ ২২.৬ ২১.৭ ২০.০ ২০.২ ২৩.০ ২৩.৪ 

ম যদফিণাধীন াধন ভতর কেন ১০৯ কগজ কেন ফন্ধ্ আদে ০ 

বৃধি ৬৫ কগজ াঠ াওয়া মায়ধন ০ 

হ্রা ৪০ কভাট তথ্য াওয়া মায়ধন ০ 

অধযফধতযত ০৪ ধফদ ীভায উদয ০ 

http://www.ddm.gov.bd/


   

 

 

গত ২৪ ঘন্টায় ফাাংরাদদদ উদেখদমাগ্য বৃধিাত (গতকার কার ৯.০০টা কথদক আজ কার ৯.০০টা ম যন্ত): 

কেন বৃধিাত (ধভধভ.) 

কক্সফাজায ৬০.০ 

 

গত ২৪ ঘণ্টায় কদদয উজাদন বাযদত উদেখদমাগ্য বৃধিাদতয ধযভাণ: 

কেন বৃধিাত(ধভধভ.) কেন বৃধিাত(ধভধভ.) 

াধঘাট ৮২.০ আইজর ১৬.০ 

 

৬। ফন্যা ধযধস্থধতঃ 
 

৬(ক) রারভধনযাটঃ কজরা প্রাক, রারভধনযাট এয এক দত্রয ভাধ্যদভ জানা মায় কম, গত দুই ধদদনয অধতবৃধি ও উজান দত কনদভ 

আা াাড়ী ঢদর কজরায ধতস্তা নদীয ডাধরয়া দয়দন্ট াধন ধফদীভায ৭০ ক.ধভ. উয ধদদয় প্রফাধত দয় ০৫টি উদজরায ধনম্নাঞ্চর ও 

চয এরাকা প্লাধফত দয়দে। ধতস্তা ব্যাদযদজয ধাযণ িভতায অধতধযক্ত াধন প্রফাদয কাযদণ ব্যাদযজ াংরগ্ন ফ্লাড ফাইা ওদন দয় 

যাস্তাটি ধফধেন্ন দয়দে। ধতস্তা নদীয ধফধবন্ন স্থাদন নতুন কদয বাগন সৃধি দয়দে। ফন্যা কফধরত এরাকা কজরা প্রাক, রারভধনযাট 

ধযদ যন কদযদেন এফাং ধনফ যাী প্রদকৌরী, াধন উন্নয়ন কফাড য, রারভধনযাটদক অফধত কযা দয়দে। অধতবৃধি ও উজান দত কনদভ আা 

াাড়ী ঢদরয কাযদণ সৃি ফন্যায় কজরায ৫টি উদজরায ১৭ ইউধনয়দনয ২৯,৭১৩ টি ধযফাদযয ১,১৭,২৫২ জন করাক াধনফধন্দ দয়দে এফাং 

৪টি আশ্রয়দকন্দ্র কখারা দয়দে। দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় কর্তযক প্রদত্ত ফযাদ্দ কথদক াধনফধন্দ ধযফাদযয ভাদে ৭০ কভঃ টন ধজআয 

চার ও ৫,০০,০০০/- টাকা ধজআয কযা উ-ফযাদ্দ প্রদান কযা দয়দে।  

 

৬(খ) কুধড়গ্রাভঃ কজরা ত্রাণ ও পুনফ যান, কুধড়গ্রাভ এয এক দত্রয ভাধ্যদভ জানা মায় কম, কজরায ৩টি উদজরায ৪ ইউধনয়দনয ৭২৫টি 

ধযফাদযয ৩,০০০ জন করাক াধনফধন্দ দয়দে এফাং  

 

৭।  অধগ্নকাদন্ডয তথ্যঃ 

 

পায়ায াধব য ও ধধবর ধডদপদেয ধনয়ন্ত্রণ কদিয তথ্য (দভাফাইর এএভএ) কথদক জানা মায়, ২০ অদটাফয, ২০২১ ধরঃ তাধযখ যাত 

১২.০০ টা কথদক ২১ অদটাফয, ২০২১ ধরঃ তাধযখ যাত ১২.০০ টা ম যন্ত াযাদদদ কভাট ১৫ টি অধগ্নকাদেয ঘটনা ঘদটদে। ধফবাগধবধত্তক 

অধগ্নকাদন্ড ধনত ও আদতয াংখ্যা কদওয়া রঃ 

 
 

৮ (ক)। ককাধবড-১৯ ও অন্যান্য প্রাকৃধতক দুদম যাগকারীন ভানধফক ায়তায কাম যক্রদভয ধফফযণ:  

 

ক্রঃ

 

নাং 

ত্রাণ কাম যক্রদভয নাভ ফযাদদ্দয ধযভাণ 

চরধত অথ য ফেদয 

(০১/০৭/২০২১ ধরঃ কথদক 

২২/১০/২০২১ধরঃ তাধযখ 

ম যন্ত) 

ধফগত (২৪/০৩/২০২০ ধরঃ 

কথদক ৩০/০৬/২০২১ধরঃ) 

ম যন্ত 

কভাট ফযাদ্দ  

(২৪/০৩/২০২০ ধরঃ কথদক অদ্য 

ম যন্ত) 

১ ২   ৩ ৪ ৫ (৩+৪) 

১ ৩৩৩ কপান নম্বদয অনুদযাধকাযীদদয 

খাদ্য ায়তা প্রদাদনয ধনধভত্ত ফযাদ্দ 

অথ য 

১০০,০০,০০,০০০/-  

(একত  ককাটি) টাকা 

- ১০০,০০,০০,০০০/-  

(একত  ককাটি) টাকা 

২ ত্রাণ কাম য (নগদ অথ য) ৩৯,৩৮,৮৯,০০০/-  

(উনচধে ককাটি আটধত্র 

রি উননব্বই াজায) 

টাকা  

১০১১,১৩,৩২,৫১১/-  

(এক াজায এগায ককাটি 

কতয রি ফধত্র াজায 

াঁচত এগায) টাকা 

১০৫০,৫২,২১,৫১১/-  

(এক াজায পঁঞ্চা ককাটি 

ফায়ান্ন রি একু াজায 

াঁচত এগাদযা) টাকা 

৩ চার ১,৬২,১১৮.৫১  

(এক রি ফালধট্ট াজায 

৪,৪৪,৫৪২  

(চায রি চুয়াধে াজায 

৬,০৬,৬৬০.৫১  

(েয় রি েয় াজায েয়ত 

ক্রঃ নাং ধফবাদগয নাভ অধগ্নকাদন্ডয াংখ্যা আদতয াংখ্যা ধনদতয াংখ্যা 

১। ঢাকা ৬ ০ ০ 

২। ভয়ভনধাং ১ ০ ০ 

৩। ফধযার ১ ০ ০ 

৪। ধদরট ৩ ০ ০ 

৫। চট্টগ্রাভ ৪ ০ ০ 
     

 কভাট ১৫ ০ ০ 



   

 

ক্রঃ

 

নাং 

ত্রাণ কাম যক্রদভয নাভ ফযাদদ্দয ধযভাণ 

চরধত অথ য ফেদয 

(০১/০৭/২০২১ ধরঃ কথদক 

২২/১০/২০২১ধরঃ তাধযখ 

ম যন্ত) 

ধফগত (২৪/০৩/২০২০ ধরঃ 

কথদক ৩০/০৬/২০২১ধরঃ) 

ম যন্ত 

কভাট ফযাদ্দ  

(২৪/০৩/২০২০ ধরঃ কথদক অদ্য 

ম যন্ত) 

একত আঠায দধভক 

াঁচ এক) কভ: টন 

াঁচত ধফয়াধে) কভঃ টন  লাট দধভক াঁচ এক) কভ. টন 

৪ শুকনা ও অন্যান্য খাফায 

[ধভধনদকট চার ১০ ককধজ; কদী 

মুসুয ডার ০১ ককধজ প্যাদকট; 

আদয়াধডনযুক্ত রফণ ০১ (এক) ককধজ 

প্যাদকট; ধচধন ০১ (এক) ককধজ 

প্যাদকট; ধচড়া (এক ককধজয প্যাদকট 

২ টি) ০২ (দুই) ককধজ; য়াধফন কতর 

০১ (এক) ধরটাদযয কফাতর; নুডুর 

৫০০ (াঁচত) গ্রাভ)] 

৩৪,২৫১ 

 (কচৌধত্র াজায দুইত 

একান্ন) প্যাদকট 

৬,৮৭,৭০০  

(েয় রি াতাধ াজায 

াত ত) প্যাদকট 

৭,২১,৯৫১  

(াত রি একু াজায 

নয়ত একান্ন) প্যাদকট 

৫ কঢউটিন ১,৩০০ ফাধন্ডর ৩১,৮০০ (একধত্র াজায 

আটত) ফাধন্ডর 

৩৩,১০০ (কতধত্র াজায 

একত) ফাধন্ডর 

৬ গৃ ধনভ যাণ ভঞ্জুযী ৩৯,০০,০০০/-  টাকা ৯,৫৪,০০,০০০/-  

(নয় ককাটি চুয়ান্ন রি) 

টাকা 

৯,৯৩,০০,০০০/-  

(নয় ককাটি ধতযানব্বই রি) 

টাকা 

৭। াংযুক্ত আযফ আধভযাত যকায 

কথদক প্রাপ্ত খাদ্য াভগ্রী 

৭০০ কার্ট যন - ৭০০ কার্ট যন 

 

৮ (খ)। ৩৩৩ এয ভাধ্যদভ প্রাপ্ত তদথ্যয ধবধত্তদত ভানধফক ায়তায ধফফযণ (২১/১০/২০২১ তাধযখ ম যন্ত): 

 

ত্রাণ কাম য )নগদ অথ য (টাকা  কর কজরা )কৌযবা(  কর ধটি কযদাযন ফ যদভাট 

উকাযদবাগী ধযফায াংখ্যা ৩,১৬,৬০৩  টি ১২,৩০৪ টি ৩,২৮,৯০৭  টি 

উকাযদবাগী করাক াংখ্যা ১৫,৭৯,৩৫৯ জন ৫৯,৮৯৭ জন ১৬,৩৯,২৫৬ জন 

 

৯। দুদম যাগ ব্যফস্থানা স্থায়ী আদদাফরী ২০১৯  অন্যান্য ধফধধধফধান অনুমায়ী প্রদয়াজনীয় কাম যক্রভ গ্রণ কযা দয়দে।  

 

 

 

স্বা/. 

(কাভরুন নাায) 

বাযপ্রাপ্ত কভ যকতযা 

কপান: ৮৮০-৫৮৮১১৬৫১ 

Email: controlroom.ddm@gmail.com 
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বাযপ্রাপ্ত কভ যকতযা-১ 

এনধডআযধধ অনুধফবাগ  

দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও  ত্রাণ ভন্ত্রণারয় 

স্মাযক নাং- ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.৩৩৫(২)/১  (১৭১)   

 

দয় অফগধত/ প্রদয়াজনীয় কাম যাদথ যঃ (কজযষ্ঠতা /দ ভম যাদায ক্রভানুাদয নদ) 
 

০১।   ভধন্ত্রধযলদ ধচফ, ভধন্ত্রধযলদ ধফবাগ, ফাাংরাদদ ধচফারয়, ঢাকা। 

০২। প্রধানভন্ত্রীয মুখ্য ধচফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, কতজগাঁও, ঢাকা।  

০৩। ধচফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয় 

০৪।  ধচফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ধচফারয়, ঢাকা। 
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০৫।  ধচফ, স্বাস্থয কফা ধফবাগ 

০৬। ভাধযচারক (অধতধযক্ত ধচফ), দুদম যাগ ব্যফস্থানা অধধদপ্তয 

০৭।  ধফবাগীয় কধভনায ………… (কর)  

০৮।   ধযচারক (কর), দুদম যাগ ব্যফস্থানা অধধদপ্তয 

০৯। কজরা প্রাক, ..........................(কর) 

১০।  ভাননীয় প্রধতভন্ত্রীয একান্ত ধচফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ধচফারয়, ঢাকা।  

১১। উধচফ (কর), দুদম যাগ ব্যফস্থানা অধধদপ্তয 

১২। কজরা ত্রাণ ও পুনফ যান কভ যকতযা (কর) 

 

 

  

স্বা/.   

(কাভরুন নাায) 

বাযপ্রাপ্ত কভ যকতযা 

কপান: ৮৮০-৫৮৮১১৬৫১ 

Email: controlroom.ddm@gmail.com 

               তাধযখঃ ০৮/০৯/২০২১ধরঃ 
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