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িবষয়: াকিৃতকাকিৃতক  েযােগেযােগ  জ িরজ ির  সাড়াদানসাড়াদান  কেকে   াা   তথ ািদরতথ ািদর  সমি তসমি ত  িতবদনিতবদন।।
সমূসমূ   ব রসমেূহরব রসমেূহর  জজ   সতকসতক  সংেকতঃসংেকতঃ  সমু  ব রসমেূহর জ  কােনা সতকবাতা নই।

আজআজ  ০৬০৬  অে াবরঅে াবর  ২০১৯২০১৯  ীঃীঃ  স াস া  ৬৬  টাটা  পযপয   দেশরদেশর  অভ রীণঅভ রীণ  নদীব রনদীব র  সমেূহরসমেূহর  জজ   আবহাওয়ারআবহাওয়ার  পূবাভাসপূবাভাস::
নায়াখালীনায়াখালী, িম ািম া, চ ামচ াম এবংএবং ক বাজারক বাজার এরএর অ লসমেূহরঅ লসমেূহর উপরউপর িদেয়িদেয় দি ণদি ণ/দি ণদি ণ-পূবপূব িদকিদক থেকথেক ঘ ায়ঘ ায়

৬০৬০-৮০৮০ িকিক:িমিম: বেগবেগ অ ায়ীভােবঅ ায়ীভােব ঝেড়াঝেড়া হাওয়াহাওয়া বেয়বেয় যেতযেত পােরপাের।। সইসই সােথসােথ বিৃবিৃ /ব বিৃব বিৃ  হেতহেত পােরপাের।। এসবএসব এলাকারএলাকার নদীনদী
ব রসমহূেকব রসমহূেক ২২ ন রন র (পুনপুন:) ২২ ন রন র নৗনৗ- িঁশয়ারীিঁশয়ারী সংেকতসংেকত দখােতদখােত বলাবলা হেয়েছহেয়েছ।।
এছাড়াএছাড়া ঢাকাঢাকা, ফিরদপুরফিরদপুর, খুলনাখুলনা, বিরশালবিরশাল এবংএবং পটয়ুাখালীপটয়ুাখালী এরএর অ লসমেূহরঅ লসমেূহর উপরউপর িদেয়িদেয় একইএকই িদকিদক থেকথেক ঘ ায়ঘ ায়
৪৫৪৫-৬০৬০ িকিক:িমিম: বেগবেগ অ ায়ীভােবঅ ায়ীভােব দমকাদমকা/ঝেড়াঝেড়া হাওয়াহাওয়া বেয়বেয় যেতযেত পােরপাের।। সইসই সােথসােথ বিৃবিৃ /ব বিৃব বিৃ  হেতহেত পােরপাের।। এসবএসব এলাকারএলাকার নদীনদী
ব রসমহূেকব রসমহূেক ১১ ন রন র (পুনঃপুনঃ) ১১ ন রন র নৗনৗ- িঁশয়ারীিঁশয়ারী সংেকতসংেকত দখােতদখােত বলাবলা হেয়েছহেয়েছ।।

আজআজ  সকালসকাল  ০৯০৯  টাটা  থেকথেক  পরবতীপরবতী  ২৪২৪  ঘ টারঘ টার  আবহাওয়ারআবহাওয়ার  পূবাভাসঃপূবাভাসঃ  

িসনপিটকিসনপিটক  অব াঃঅব াঃ  মৗ মীমৗ মী বায়রুবায়রু অে রঅে র বিধতাংশবিধতাংশ ঊিড় াঊিড় া, পি মবপি মব  ওও বাংলােদেশরবাংলােদেশর মধ া লমধ া ল হেয়হেয় আসামআসাম পযপয  িব তৃিব তৃ
রেয়েছরেয়েছ।। এরএর একিটএকিট বিধতাংশবিধতাংশ উ রউ র বে াপসাগরবে াপসাগর পযপয  িব তৃিব তৃ।। মৗ মীমৗ মী বায়ুবায়ু বাংলােদেশরবাংলােদেশর উপরউপর কমকম সি য়সি য় এবংএবং উ রউ র বে াপসাগেরবে াপসাগের
দূবলদূবল অব ায়অব ায় রেয়েছরেয়েছ।। 

পূবাভাসঃপূবাভাসঃ  রাজশাহীরাজশাহী, রংপুররংপুর, ঢাকাঢাকা, ময়মনিসংহময়মনিসংহ, খুলনাখুলনা, বিরশালবিরশাল চ ামচ াম ওও িসেলটিসেলট িবভােগরিবভােগর িকছুিকছু িকছুিকছু জায়গায়জায়গায় অ ায়ীঅ ায়ী দমকাদমকা হাওয়াসহহাওয়াসহ
হালকাহালকা থেকথেক মাঝারীমাঝারী ধরেণরধরেণর বিৃবিৃ  অথবাঅথবা ব সহব সহ বিৃবিৃ  হেতহেত পােরপাের।। সইসই সােথসােথ দেশরদেশর কাথাওকাথাও কাথাওকাথাও মাঝারীমাঝারী ধরেনরধরেনর ভারীভারী বষণবষণ হেতহেত
পােরপাের।। 

তাপমা াঃতাপমা াঃ  সারােদেশসারােদেশ িদনিদন এবংএবং রােতররােতর তাপমা াতাপমা া ায়ায় অপিরবিততঅপিরবিতত থাকেতথাকেত পােরপাের ।।

পরবতীপরবতী  ৭২৭২  ঘ টারঘ টার  আবহাওয়ারআবহাওয়ার  অব াঅব া ( (৩৩  িদনিদন): ): বিৃ পােতরবিৃ পােতর বনতাবনতা বিৃবিৃ  পেতপেত পােরপাের।।

গতকােলরগতকােলর  সেবাসেবা   ওও  আজেকরআজেকর  সবিনসবিন   তাপমা াতাপমা া ( (িড ীিড ী  সলিসয়াসসলিসয়াস):):    

  িবভােগরিবভােগর  
নামনাম

ঢাকাঢাকা ময়মনিসংহময়মনিসংহ চ ামচ াম িসেলটিসেলট রাজশাহীরাজশাহী রংপুররংপুর খুলনাখুলনা বিরশালবিরশাল

সেবা  
তাপমা া

৩৫.২ ৩০.৮ ৩৫.২ ৩১.৮ ৩৪.০ ৩৩.৮ ৩৪.৬ ৩৫.০

সবিন  
তাপমা া

২৫.৪ ২৫.২    ২২.৮ ২৩.৬ ২৪.৮ ২৩.২ ২৫.০ ২৫.৭

গতকালগতকাল  সেবাসেবা   তাপমা াতাপমা া  িছলিছল  ঢাকাঢাকা  ওও  চাঁদপুরচাঁদপুর  ৩৫.২৩৫.২ এবংএবং  আজেকরআজেকর  সবিনসবিন   তাপমা াতাপমা া  সীতা ড  ২২.৮২২.৮   সঃসঃ।।  

বৃি পাতবৃি পাত  ওও  নদনদ--নদীরনদীর  সবেশষসবেশষ  অব াঃঅব াঃ

একএক  নজেরনজের  নদনদ--নদীরনদীর  পিরি িতপিরি িত 
দেশর সকল ধান নদ-নদীসমেূহর পািন সমতল িবপদসীমার নীচ িদেয় বািহত হে ।
দেশর সকল ধান নদ-নদীসমেূহর পািন সমতল াস পাে , যা আগামী ৭২ ঘ া পয  অব াহত থাকেত পাের।

নদনদ--নদীরনদীর  অব াঅব া ( (আজআজ  সকালসকাল  ০৯০৯::০০০০  টাটা  পযপয ))

০০  ০০

১



শনশন বিৃ পাতবিৃ পাত ( (িম.িম.িম.িম.)) শনশন বিৃ পাতবিৃ পাত ( (িম.িম.িম.িম.))
িসেলট ৫৯.০ চাঁদপুর বাগান ৫৩.০

পযেব ণাধীন পািন 
সমতল শন ৯৩

িবগত ২৪ ঘ টায় পািন সমতল 
অপিরবিতত ০২

িবগত ২৪ ঘ টায় পািন সমতল 
বিৃ

১৩১৩ মাট তথ  পাওয়া যায়িন ০০

িবগত ২৪ ঘ টায় পািন সমতল 
াস

৭৮৭৮ িবপদসীমার উপের ০০০০

বিৃ পােতরবিৃ পােতর  তথ ঃতথ ঃ 
গত ২৪ ঘ টায় বাংলােদেশ উে খেযাগ  বিৃ পাত (গত কাল সকাল ০৯:০০ টা থেক আজ সকাল ০৯:০০ টা পয ) :

িবপদসীমারিবপদসীমার  উপরউপর  িদেয়িদেয়  বািহতবািহত  শনশন ( (২১২১  আি নআি ন  ১৪২৬১৪২৬  ব াব া / / ০৬০৬  অে াবরঅে াবর  ২০১৯২০১৯  ীঃীঃ  সকালসকাল  ৯.০০৯.০০  টারটার  তথতথ   অ যায়ীঅ যায়ী):):  নই।  
নদনদ--নদীরনদীর  পািনপািন  বৃি রবৃি র  ফেলফেল  িবিভিবিভ   জলারজলার  অব াঃঅব াঃ  

রাজশাহীঃরাজশাহীঃ জলা শাসন ,রাজশাহীর ( ারক নং ৫১.১.৮১০০.০২৫.০৪.০০১.১৯-৮০৯, তািরখ ০৬/১০/২০১৯ি ঃ) মাধ েম
জািনেয়েছন য, সা িতক ব ার পািন িবপদ সীমার নীচ িদেয় বািহত হে । 

শরীয়তপুরঃশরীয়তপুরঃ  জলা শাসন, শরীয়তপুর ( ারক নং ৫১.০১.৮৬০০.০১৬.৪০.০০৯.১৯(অংশ-১)-৭৫৬, তািরখ ০৫/১০/২০১৯ি ঃ)
মাধ েম জািনেয়েছ য, সা িতক ব ার পািন িবপদ সীমার নীচ িদেয় বািহত হে । 

ি য়াঃি য়াঃ জলা শাসন, ি য়ার ( ারক নং ৫১.০১. ৫০০০. ০০০.১৬.০০১.১৯-২১৯, তািরখ ০৫/১০/২০১৯ ীঃ) মাধ েম
জািনেয়েছ য, প া নদীর পািন িবপদ সীমার ১ স.িম নীচ িদেয় বািহত হে  এবং গড়াই নদীর পািন িবপদ সীমার ৩৬
স.িম নীচ িদেয় বািহত হে । জলার বতমান ব া পিরি িত িনয় েণ আেছ এবং জলা ও উপেজলা শাসন কতকৃ

ব াতেদর সহেযািগতা ও পুনবাসেনর জ  সকল কার ব ব া হণ করা হে ।

রাজবাড়ীরাজবাড়ী:: জলা শাসন, রাজবাড়ীর ( ারক নং ৫১.০১. ৮২০০.০০০.৪০.০৩৩.১৮-৫৫৮, তািরখ ০৩/১০/২০১৯ ীঃ) মাধ েম জানা
যায় য, গায়াল  উপেজলার দৗলতিদয়া ঘােট প া নদীর পািন িবপদসীমার ০. ১৩ িম. ও পাংশা উপেজলার সন াম গজ শেন
িবপদসীমার ১.২৮ িমটার উপর িদেয় বািহত হে  এবং রাজবাড়ী সদর উপেজলার মেহ পুর গজ শেন প া নদীর পািন িবপদ
সীমার ১.১৪ িমটার নীচ িদেয় বািহত হে । ০৩/১০/২০১৯ি ঃ তািরখ পয  রাজবাড়ী সদর, গায়াল , পাংশা ও কামারখালী
উপেজলার বিড়বাঁেধর বাইের িন  এলাকা ািবত হেয় মাট ৩,৩৯৯িট পিরবার পািনবি  হেয় পেড়েছ। পািনবি  পিরবার েলার
মােঝ ৪৩.৯০০ মি ক টন চাল ও ৫৯ প ােকট কনা খাবার িবতরণ করা হেয়েছ। নদীেত ােতর তী তা রেয়েছ। গায়াল
উপেজলার দৗলতিদয়া ঘােট ১নং ফিরঘাটিট ভা েনর ঝুঁিকেত রেয়েছ।

নােটারঃনােটারঃ  জলা শাসন, নােটােরর ( ারক নং ৫১.০১.৬৯০০.০২১.১৬.০০৪.১৮-৭২৩, তািরখ ০৬/১০/২০১৯ ীঃ) মাধ েম জািনেয়েছ
য, সা িতক প া নদীর পািন বিৃ  পাওয়ায় ও অিতবষণজিনত কারেণ নােটার জলার লালপুর উপেজলাধীন লালপুর, ঈ রদী ও

িবলমািড়য়া ইউিনয়েনর িন া ল ও চরা েলর বসতবাড়ীর উঠান পয  পািন উেঠেছ ইেতাপূেব অবিহত করা হেয়িছল। এ জলার
লালপুর উপেজলার আর কান ইউিনয়ন নতনু কের ািবত হয়িন। ইেতামেধ  প া নদীর পািন কমেত  কেরেছ। ২/১ িদেনর
মেধ  ব া পিরি িত াভািবক হেয় আসেব।

অি কা ডঃঅি কা ডঃ
ফায়ারফায়ার  সািভসসািভস  ওও  িসিভলিসিভল  িডেফে রিডেফে র  িনয় ণিনয় ণ  কে রকে র  তথতথ   থেকথেক  জানাজানা  যায়যায়, , ০৪০৪//১০১০//২০১৯ি ঃ২০১৯ি ঃ  তািরখতািরখ  রাতরাত  ১২.০০টা১২.০০টা  থেকথেক
০৫০৫//১০১০//২০১৯ি ঃ২০১৯ি ঃ  তািরখতািরখ  রাতরাত  ১২.০০টা১২.০০টা  পযপয   সারােদেশসারােদেশ  মাটমাট  ৯িট৯িট  অি কাে রঅি কাে র  ঘটনাঘটনা  ঘেটেছঘেটেছ। । এএ  সকলসকল  অি কােঅি কাে   বিরশালবিরশাল  িবভােগিবভােগ  ১১
জনজন  আহতআহত  হেয়েছহেয়েছ।।  িবভাগিভি কিবভাগিভি ক  তথতথ   িনেিনে   দয়াদয়া  হেলাঃহেলাঃ  

ঃঃ  নংনং িবভােগরিবভােগর  নামনাম অি কাে ডরঅি কাে ডর  সংখ াসংখ া আহেতরআহেতর  সংখ াসংখ া িনহেতরিনহেতর  সংখ াসংখ া
১। ঢাকা ২ ০ ০
২। ময়মনিসংহ ০ ০ ০
৩। বিরশাল ১ ১ ০
৪। িসেলট ১ ০ ০
৫। রাজশাহী ২ ০ ০
৬। রংপুর ০ ০ ০

২



৭। চ াম ৩ ০ ০

৮। খুলনা ০ ০ ০
মাটমাট ৯৯ ১১ ০০

উে খেযাগউে খেযাগ   অি কা ডঃঅি কা ডঃ
ক বাজারঃক বাজারঃ ০৬/১০/২০১৯ ীঃ তািরেখ ক বাজার জলার প য়া উপেজলার আল আরাফাহ ইসলামী ব াংেকর ই তলা ভবেনর ২য়
তলার িসিলংেয় ব িতক তার থেক রাত ১২:০২ টায় আ ন লােগ এবং রাত ০২:২৫ টায় ফায়ারফায়ার  সািভসসািভস  অিঅি   িনবাপেনিনবাপেন  স মস ম  হয়হয়।।
এএ  অি কােঅি কাে   কানকান  হতাহেতরহতাহেতর  ঘটনাঘটনা  ঘেটিনঘেটিন।।

২২ ।  । ইহাইহা  মেহাদেয়রমেহাদেয়র  সদয়সদয়  অবিগতরঅবিগতর  জজ   রণরণ  করাকরা  হেলাহেলা।।

৬-১০-২০১৯

ভার া  কমকতা-১
এনিডআরিসিস অিধশাখা

েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালয়

মাহা দ হািফজরু রহমান
ভার া  কমকতা

ফান: ৮৮০-৫৮৮১১৬৫১
ফ া : ৮৮০-২-৯৮৯১৯২৬

ইেমইল: controlroom.ddm@gmail.com

ারক ন র: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.২৫০/১(৬৫) তািরখ: ২১ আি ন ১৪২৬
০৬ অে াবর ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক , েযাগ ব ব াপনা অিধদ র
২) পিরচালক, 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) া ামার, েযাগ ব ব াপনা অিধদ র, ঢাকা।
৭) জলা াণ ও পণুবাসন কমকতা

৬-১০-২০১৯

মাহা দ হািফজুর রহমান 
ভার া  কমকতা

৩


