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                                                                                                                                            ভয়ঃ  যাত ৮.০০ টা  

 

মূদ্রফন্দয মূদয জন্য তকয াংদকতঃ    মুদ্রফন্দয মূদয জন্য রকান তকয াংদকত রনই।        

 

12/07/2017 wLª: mÜ¨v 06 Uv ch©šÍ †`‡ki Af¨šÍixY b`xe›`img~‡ni Rb¨ AvenvIqvi c~e©vfvm: 

 

 iscyi, ivRkvnx, e¸ov, cvebv, Uv½vBj, gqgbwmsn, XvKv, dwi`cyi, gv`vwicyi, h‡kvi, Kzwóqv, Lyjbv, ewikvj, cUzqvLvjx, †bvqvLvjx, 

Kzwgjøv, PÆMÖvg, K·evRvi Ges wm‡jU AÂjmgy‡ni Dci w`‡q `wÿY/`wÿY-c~e© w`K †_‡K NÈvq 45-60 wK:wg: †e‡M A ’̄vqxfv‡e 

`gKv/S‡ov nvIqv e‡q †h‡Z cv‡i| †mB mv‡_ e„wó/eRªmn e„wó n‡Z cv‡i| Gme GjvKvi b`x e›`img~n‡K 1 b¤^i (cybt) 1 b¤^i mZK© 

ms‡KZ †`Lv‡Z ejv n‡q‡Q। 

  

c~ev©fvmt ivRkvnx, iscyi, gqgbwmsn, XvKv, Lyjbv, ewikvj, PÆMÖvg I wm‡jU wefv‡Mi AwaKvsk RvqMvq A ’̄vqx `g&Kv nvIqvmn nvj&Kv 

†_‡K gvSvix ai‡bi e„wó A_ev eRªmn e„wó n‡Z cv‡i| ‡mB mv‡_ ‡`‡ki †Kv_vI †Kv_vI gvSvix ai‡bi fvix †_‡K fvix el©Y n‡Z cv‡i| 

 ZvcgvÎvt mviv‡`‡k w`‡bi ZvcgvÎv mvgvb¨ n«vm †c‡Z cv‡i Ges iv‡Zi ZvcgvÎv cÖvq AcwiewZ©Z _vK‡Z cv‡i| 

রদদয দফ যাচ্চ এফাং ফ যডনম্ন তাভাত্রা ডনম্নরু: 

 

রদদয দফ যাচ্চ তাভাত্রা ডির রবারা ৩৩.৫
০ 
র. এফাং ফ যডনম্ন তাভাত্রা ডির সয়দপুয, ডিভরা ২৪.০

০
 র.। 

 

নদ-নদীয াডন হ্রা /বৃডিয  ফ যদল অফস্থাঃ (তথ্যসূত্রঃ ফন্যা পূফ যাবা ও তকীকযণ রকন্দ্র, ফাাউদফা)   

  

 

 

অদ্য ডনম্নফডণ যত ১২ টি দয়দন্ট নদ-নদীয াডন ডফদীভায উয ডদদয় প্রফাডত দে। 

ডফবাদগয নাভ ঢাকা ভয়ভনডাং িট্রগ্রাভ ডদরট যাজাী যাংপুয খুরনা ফডযার 

    দফ যাচ্চ তাভাত্রা ৩০.৯ ৩১.১ ৩১.৭ ৩২.২                      ২৯.২ ২৮.২ ৩১.৬ ৩৩.৫ 

ফ যডনম্ন তাভাত্রা ২৪.৭ ২৪.৯ ২৪.৮   ২৪.৮ ২৪.৫ ২৪.০ ২৫.০ ২৪.৯ 

রভাট ম যদফক্ষণ দয়দন্টয াংখ্যা ৯০ টি াডন ডস্থডতীর যদয়দি    ০৩টি 

াডন বৃডি রদয়দি ৬৩টি তথ্য াওয়া মায়ডন    ০৪টি 

াডন হ্রা রদয়দি ২০ টি ডফদীভায উয ডদদয় প্রফাডত দে       ১২  টি 

রস্টদনয নাভ নদীয নাভ গত ২৪ ঘন্টায়  বৃডি(+)/হ্রা(-) 

(দ.ডভ.) 

ডফদীভায উয ডদদয় প্রফাডত দে 

(র.ডভ.) 

কুডিগ্রাভ ধযরা +১০ +২৫ 

গাইফান্ধা ঘাঘট +১৬ +৪৩ 

ডিরভাযী ব্রহ্মপুত্র +৯ +৩২ 

ফাাদুযাফাদ মমুনা +১৪ +৭৮ 

াডযয়াকাডন্দ মমুনা +১৫ +৫৫ 

কাজীপুয মমুনা +১৮ +৬০ 

ডযাজগঞ্জ মমুনা +১৮ +৬৩ 

এরাডন ধদরশ্বযী +১৫ +৪০ 

কানাইঘাট সুযভা -১৯ +৪০ 

অভরীদ কুডয়াযা -২০ +৪৩ 

রওরা কুডয়াযা -১১ +৫১ 



 

 

 

গত ২৪ ঘন্টায় রদদয ডফডবন্ন স্থাদন উদেখদমাগ্য বৃডিাতঃ(গতকার কার ০৯ টা রথদক আজ কার ০৯ টা ম যন্ত) 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 অডিকান্ডঃ পায়ায াডব য ও ডডবর ডিদপন্স ডনয়ন্ত্রণ কদক্ষয ডিউটি অডপায জানান, আজ উদেখদমাগ্য রকান  অডিকান্ড রনই। 

 

     ফন্যা ম্পডকযত তথ্যাডদ:  

 

     ডদরট: রজরা ত্রাণ ও পুনফ যান কভ যকতযা জানান রম, অডতফল যণ ও াািী ঢদর সৃি ফন্যায় রজরায  ৮ টি উদজরায় ৫৬টি ইউডনয়ন ও একটি 

রৌযবা ,৪৮৬ টি গ্রাভ ,২১,৬৪৫ টি ডযফায ,৪,৮৯৬টি ঘযফাডি,দরাকাংখ্যা ১,৪৯,৮৩০জন, পর ৪৩৩০রক্টয ক্ষডতগ্রস্ত দয়দি ।মৃত 

াঁমুযগী  ও গফাডদশুয াংখ্যা ৭৪২১ এফাং ডক্ষা প্রডতষ্ঠান ফন্ধ দয়দি ১৫৮ টি ।আশ্রয়দকন্দ্র রখারা দয়দি ১৩ টি । ১৯১ টি ডযফাদযয ৮৪৮ 

জন ররাক আশ্রয় রকদন্দ্র অফস্থান কযদি।  ক্ষডত গ্রস্ত ররাকদদয াায্য ডদদফ ৩০৭.০০ রভ, টন িাউর এফাং ৫,৭৭,৫০০  টাকা  ফযাদ্দ প্রদান 

কযা দয়দি।এিািা ২,০০০ প্যাদকট শুকদনা খাফায ফন্যাতযদদয ভাদে ডফতযণ কযা দয়দি। 

 

      রভৌরবীফাজায :  রজরা প্রাক জানান রম, অডতবৃডি ও ািী ঢদর সৃি ফন্যায় রজরায ৭ টি উদজরায ভদে   ৫টি উদজরা ক্ষডতগ্রস্ত য়। তায 

ভদে ৩টি উদজরা রফড ক্ষডতগ্রস্ত য় (কুরাউিা ,ফিদরখা ও জুডয ) । রজরায ৩৫টি ইউডনয়ন ,২টি রৌযবা ,৫৫,২৬৭ ডযফায, ৩৫০টি 

গ্রাভ,৩,১০,০৮০ জন ররাক,৫২৫ টি ঘযফাডি ম্পূণ য , ৬,৯০৮ টি ঘযফাডি আাংডক ,৫,৬৪৩রক্টয জডভয পর ক্ষডতগ্রস্ত য় ।ফতযভাদন  ডক্ষা 

প্রডতষ্ঠান ফন্ধ আদি ১৪৭ টি । আশ্রয় রকন্দ্র রখারা আদি ২১টি।  ৩৮৪ টি ডযফাদযয ১,৯৩৫জন ররাক আশ্রয় রকদন্দ্র অফস্থান কযদি ।   ক্ষডতগ্রস্ত 

ররাকদদয াায্য ডদদফ  ৫২৫ রভ.টন ডজ আয িাউর  ও গভ এফাং রভ ভাদয ৮ তাডযখ রথদক ার ম যন্ত ২৬,৫০,০০০ ডজআয কযা ও  ২০০০ 

ব্যাগ শুকদনা খাফায  ফযাদ্দ প্রদান কযা দয়দি।   

 

      জাভারপুয: রজরা প্রান সূদত্র জানাদনা য় রম, অডতফল যণ ও াািী ঢদর রজরায ৪ টি উদজরায (দদওয়ানগঞ্জ , ইরাভপুয  ,ভাদাযগঞ্জ, 

ডযলাফাডি ) ২৭টি ইউডনয়ন , ১ টি রৌযবা,ররাকাংখ্যা ১,৭২,৬০১জন , ডযফায ৩৪,৪৬০টি (আাংডক ) ,গ্রাভ ৩২০টি ,ঘযফাডি ২১১ টি 

(ম্পূণ য), ৫৩০টি (আাংডক) ,পর ২,৮৬৭ রক্টয (আাংডক)  কাঁিাযাস্তা ৭৩ডক.ডভ. (আাংডক ) ,াকাযাস্তা ১৭ ডক.ডভ. (আাংডক), ব্রীজ 

কারবাট য ১টি, ফাঁধ ২ ডক.ডভ. ডক্ষাপ্রডতষ্ঠান ১০৯টি (আাংডক) ক্ষডতগ্রস্ত দয়দি।আশ্রয় রকদন্দ্রয াংখ্যা ৬টি ,আডশ্রত ররাদকয াংখ্যা ২,৪৮০জন ।  

ক্ষডতগ্রস্থ  ররাকদদয াায্য ডদদফ ১৩০রভডট্রক টন িাউর এফাং ২,২০,০০০ টাকা ফযাদ্দ প্রদান কযা  দয়দি।  

 

      ফগুিা :রজরা প্রাক জানান রম , অডতফল যণ ও উজান রথদক রনদভ আা াািী ঢদর রজরায ৩ টি উদজরায (াডযয়াকাডন্দ, রানাতরা ও ধুনট 

) ১৪টি ইউডনয়ন এয  ৭৫টি গ্রাভ প্লাডফত দয়দি । ৭৫টি প্রাথডভক ডফদ্যারয় ও  ৬টি ভােডভক ডফদ্যারয় এফাং ২টি ভাদ্রাায়  াডন ঢুদকদি। 

াডযয়াকাডন্দ ফাঁদধ ফতযভাদন ৩,৩৭৫টি  ডযফায  আশ্রয় গ্রণ কদযদি । ধুনদটয ফাঁদধ ১০৭টি ডযফায এফাং আশ্রয়দন ৭৬৫টি ডযফায আশ্রয় 

ডনদয়দি। ফন্যাতযদদয জন্য এ ম যন্ত ডজআয িার ৩৫০ রভ.টন ,ডজআয কযা ৪,০০,০০০ টাকা  ফযাদ্দ াওয়া রগদি। ইদতাভদে ফন্যাতযদদয ভাদে 

১৯০ রভ.টন ডজআয িাউর এফাং ২,৫০,০০০/-ডজআয কযা  ডফতযণ কযা দয়দি।ফতযভাদন ফন্যায াডন বৃডি াদে। 

 

      গাইফান্ধা : রজরা প্রাক জানান রম, ফন্যায় রজরায ৭টি উদজরায ভদে ৪টি উদজরায ২৮ টি ইউডনয়দনয ১৬৮টি গ্রাদভয ৮১,০০,০০০ ররাক 

ক্ষডতগ্রস্ত দয়দি ।১৮টি আশ্রয় রকদন্দ্র ২,৪০০ ররাক অফস্থান কযদি। ফন্যাতযদদয জন্য এ ম যন্ত ডজআয িাউর ২২৫ রভ.টন ,ডজআয কযা 

১৫,০০,০০০ টাকা  ফযাদ্দ াওয়া রগদি। ইদতাভদে ফন্যাতযদদয ভাদে ৯০ রভ.টন ডজআয িাউর ,৬,০০,০০০/-টাকা ডজআয কযা ডফতযণ কযা 

দয়দি।ফতযভাদন ফন্যায াডন বৃডি াদে। 

 

      ডযাজগঞ্জ : রজরা ত্রাণ ও পুনফ যান কভ যকতযা জানান রম ,ফন্যায় রজরায ৫ টি উদজরা (ডযাজগঞ্জ দয, কাজীপুয, রফরকুডি ,দিৌারী, 

াাজাদপুয ) এয ডনচু এরাকা প্লডফত  দয়দি।ফন্যায় ৫টি উদজরায ৪৮টি ইউডনয়দনয ভদে ৩০টি ইউডনয়দযয ১৯৪টি গ্রাভ ক্ষডতগ্রস্ত 

য়।ক্ষডতগ্রস্ত ডযফাদযয াংখ্যা ১৪,৮১৬,ক্ষডতগ্রস্ত ররাকাংখ্যা ৬১,১৮৬,ক্ষডতগ্রস্ত ঘযফাডি ম্পূণ য ১,২১০এফাং আাংডক ৪,২৩৭।আশ্রয় রকন্দ্র 

প্রস্তুত যাখা দয়দি ১৬৯টি। নদী রবদে মাওয়ায় দয উদজরায দয়দাফাদ ইউডনয়দনয রফডি ফাঁদধ ৩৫০ ডযফায ,কাজীপুয উদজরায শুবগািা 

ইউডনয়দনয রফডিফাঁদধ  ৪০৬ ডযফায, াাজাদপুয উদজরায সকজুডি ইউডনয়দনয রফডিফাঁধ ৪০০ ডযফায, রিৌারী উদজরায ওভযপুয 

ইউডনয়দনয ৫৭৫ ডযফায অন্যত্র আশ্রয় ডনদয়দি ।ত্রাণ াভগ্রী ডদদফ ডজআয িার ২৫০রভ.টন, ডজআয কযা ৯,০০,০০০, শুকদনা খাফায 

২,০০০প্যাদকট এফাং াডন ডফশূিকযণ ট্যাফদরট ১,০০০টি াওয়া রগদি ।তায ভদে ডজআয িার  ১০৪.০৬রভ.টন ডজ আয কযা 

৩,৩৫,০০০ডফতযণ কযা দয়দি। ত্রাণ াভগ্রী ভজুদ আদি ডজ আয কযা ৫,৬৫,০০০এফাং ডজ আয িার ১৪৫.৯৪০ রভ.টন। 

জাডযয়াজঞ্জাইর কাং +৫ +৩৬ 

রিন/রজরায নাভ বৃডিয ডযভাণ )ডভডভ(  রিন/দজরায নাভ বৃডিয ডযভাণ )ডভডভ(  

দুযগাপুয  ২০০.০ ঢাকা ৯৪.০ 

বাগ্যকুর  ৮৭.০ জাভারপুয ৬২.০ 

ফগুিা ১৫২.০ মদায ৮০.৬ 

যাজাী ৮০.০ রদওয়ানগঞ্জ ৯০.০ 

রযাানপুয ৬৯.৫ িাাইনফাফগঞ্জ ৬৭.৫ 

াতক্ষীযা ৬৫.৭ কক্সফাজায ৬৪.০ 

নওগাঁ ৬২.৩ ভাদদফপুয ৫৯.০ 

ফযগুনা ৪২.০ নযডাংদী ৩৭.৪ 

সবযফফাজায ৩৭.০ নকুয়গাঁও,দযপুয ৫১.৫ 



 

 

 

    কুডিগ্রাভ : রজরা  ত্রাণ ও পুনফ যান কভ যকতযা জানান রম, রজরায ৭ টি উদজরায ৪১ টি ইউডনয়ন ,১টি রৌযবা,গ্রাভ ৫৪১ টি ,ডযফায ৩৮,৩১২টি                                                                                                                                                                                                                      

,দরাকাংখ্যা ১,৫৩,৩৫৬ জন,ঘযফাডি ৩৮,৩১২,পর ৩,৮১২ রক্টয ডক্ষা প্রডতষ্ঠান ৪৩ টি ,ব্রীজ ১টি, ফাঁধ ১.৫ ডক.ডভ.  ক্ষডতগ্রস্ত য়। ক্ষডতগ্রস্তদদয                                                               

াাম যাদথ য ৩০০রভ.টন িার এফাং৮,২৫,০০০ টাকা এফাং ২,০০০ প্যাদকট শুকদনা খাফায ফযাদ্দ প্রদান কযা দয়দি। 

 

     রারভডনযাট: রজরা ত্রাণ ও পুনফ যান কভ যকতযা জানান রম,দজরায ৩টি উদজরায ১৫টি ইউডনয়ন এফাং ২২,৪৫৭টি ডযফায (আাংডক )ক্ষডতগ্রস্ত 

য়।  অন্যান্য উদজরায় ফন্যা রদখা রদয়ডন ।াডতয়া উদজরায ফন্যায  াডন ধীদয ধীদয কভদত শুরু কদযদি। ইদতাভদে ক্ষডতগ্রস্থদদয ভদে 

১২৩রভ.টন িাউর এফাং নগদ ১০,০০,০০০/-টাকা ডফতযণ কযা দয়দি।  

 

     যাংপুয: রজরা  ত্রান ও পুনফ যান কভ যকতযা জানান রম, অডতবৃডি ও উজাদন  রনদভ আা াডনদত রজরায ৩টি উদজরা (গাংগাচুিা , কাওডনয়া , 

ীযগািা) এয ১১টি ইউডনয়ন,৪৫টি গ্রাভ, ৯,৪৮৫টি ডযফায ক্ষডতগ্রস্ত য়। ীযগািা উদজরায় ২টি স্কুদর াডন প্রদফ কদযদি। গাংগাচুিা 

উদজরায় ডতস্তা নদীয বাাংগদন ১৩০ টি ডযফায ক্ষডতগ্রস্ত দয়দি। গাংগাচুিা উদজরায় ২০রভডট্রক টন িাউর ফযাদ্দ প্রদান কযা দয়দি। 

 

     নীরপাভাযী: রজরা ত্রাণ ও পুনফ যান কভ যকতযা জানান রম, অডতফল যণ ও উজাদন রনদভ আা াডনদত রজরায ২টি উদজরা (ডিভরা এফাং জরঢাকা) 

এয ১০টি ইউডনয়ন এফাং ৩,০০০ডযফায ক্ষডতগ্রস্ত দয়দি। ফতযভাদন াডন কভদত শুরু কদযদি এফাংডযডস্থডতয উন্নডত দে। ক্ষডতগ্রস্থদদয 

াাম যাদথ য ৮০রভ.টন িার এফাং ১,০০,০০০টাকা ফযাদ্দ প্রদান কযা দয়দি।            

  

 

স্বাক্ষডযত/-              

          (ডজ এভ আব্দুর কাদদয)   

উ-ডিফ (এনডিআযডড) 

রপান: ৯৫৪৫১১৫ 

                                                           

                                                                                            

                                                       

 

 দয় অফগডত/ প্রদয়াজনীয় কাম যাদথ যঃ (রজযষ্ঠতা /দ ভম যাদায ক্রভানুাদয নয়) 

০১। ভডন্ত্রডযলদ ডিফ, ভডন্ত্রডযলদ ডফবাগ, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

০২। মুখ্য ডিফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা।  

০৩। ডডনয়য ডিফ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

০৪। ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা।     

০৫। ডপ্রডন্সার িাপ অডপায, স্ত্র ফাডনী ডফবাগ, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

০৬। ভা-ডযিারক-১, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

০৭। অডতডযক্ত ডিফ (প্রান/ ত্রাণ/দুব্য/ডডড ও এনডিআযডড/উন্নয়ন/ত্রাণ প্রান), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

০৮। ভা-ডযিারক (অডতডযক্ত ডিফ), দুদম যাগ ব্যফস্থানা অডধদপ্তয, ৯২-৯৩, ভাখারী, ঢাকা। 

০৯। প্রধান তথ্য কভ যকতযা, ডআইডি, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। ইদরদরাডনক ও ডপ্রন্ট ডভডিয়াদত প্রিাদযয জন্য অনুদযাধ। 

১০। প্রধানভন্ত্রীয একান্ত ডিফ-১, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

১১। ভন্ত্রীয একান্ত ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

১২। মৄগ্ম ডিফ (প্রাঃ/ রফা /দুব্যক-১/দুব্যক-২/ভন্বয় ও াংদ/ত্রাণ প্রান/আইন রর/দুব্যপ্রঃ), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

১৩। ডযিারক-১, প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

১৪। উ-ডিফ (দুব্যক-১/দুব্যক-২/প্রাঃ/ফাদজট/অডিট/ত্রাণ প্রাঃ/ত্রাণ-১/ত্রাণ-২)/উ-প্রধান, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

১৫। ডদস্টভ এনাডরি, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। প্রডতদফদনটি ওদয়ফ াইদট প্রদ যদনয জন্য অনুদযাধ। 

১৬। ডডনয়য তথ্য কভ যকতযা, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

১৭। ভন্ত্রীয কাযী একান্ত ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়।  

 

দুদম যাগ ডযডস্থডত ভডনটডযাং কযায জন্য দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য NDRCC (জাতীয় দুদম যাগ ািাদান ভন্বয় রকন্দ্র) ২৪ ঘন্টা (৭x২৪) রখারা যদয়দি। দুদম যাগ াংক্রান্ত 

রম রকান তথ্য আদান-প্রদাদনয জন্য NDRCC’য ডনম্নফডণ যত রটডরদপান/ পযাক্স/ email নম্বদয রমাগাদমাগ কযায জন্য অনুদযাধ কযা মাদেঃ NDRCC’য রটডরদপান নম্বযঃ 

৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪৯১১৬, ৯৫৪০৪৫৪; পযাক্স নম্বযঃ ৯৫৪০৫৬৭,  ৯৫৭৫০০০। Email: ndrcc@modmr.gov.bd/ drcc.dmrd@gmail.com 

ট রাইনঃ ০১৯৩৭-১৬৩৫৮২, ০১৭১১-১৬১৯২৬, ০১৫৩৬-২৩৯২৬০, রভাফাইর  নম্বযঃ  অডতডযক্ত ডিফ (এনডিআযড) ০১৭৩৭-২৫০৮৮৮, 

www.modmr.gov.bd                                                                                                                                                                                                                                                           
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