
 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় 

ন্যানার ডডজাষ্টায রযন্স রকা-অযডডদনন রন্টায (NDRCC) 

                                                                   ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা। 

 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৬-২২২                                                 তাডযখঃ ২২/০৭/২০১৬ 

                           ভয়ঃ যাত ৯.০০ টা।   

ডফলয়ঃ দুদম যাগ াংক্রান্ত  ২২.০৭.২০১৬ তাডযদখয দদডনক  প্রডতদফদন। 
 

 

মুদ্র ফন্দযমূদয জন্য তকযতা:  মুদ্র ফন্দয মূদয জন্য রকান তকয াংদকত রনই। 

 

নদীফন্দয মূদয জন্য তকয াংদকতঃ (আজ ন্ধ্যা ৬.০টা ম যন্ত) 

যাংপুয, যাজাী, াফনা, ফগুড়া, টাাংগাইর, ভয়ভনডাং, ঢাকা, পডযদপুয, মদায, কুডষ্টয়া, খুরনা, ফডযার, টুয়াখারী, রনায়াখারী, কুডভল্লা, 

িট্টগ্রাভ, কক্সফাজায ও ডদরট অঞ্চরমূদয উয ডদদয় দডিণ/দডিণ-পূফ য ডদক রথদক ঘন্টায় ৪৫-৬০ ডক.ডভ. রফদগ বৃডষ্ট/ফজ্রবৃডষ্ট 

অস্থায়ীবাদফ ঝদড়া াওয়া ফদয় রমদত াদয। এফ এরাকায নদী ফন্দযমূদয জন্য ০১ (এক) নম্বয তকয াংদকত রদখাদত ফরা দয়দে। 

গত ২৪ ঘন্টায় ডফবাগওয়াযী রদদয দফ যাচ্চ এফাং ফ যডনম্ন তাভাত্রা ডনম্নরূঃ 

ডফবাদগয নাভ ঢাকা ভয়ভনডাং িট্রগ্রাভ ডদরট যাজাী যাংপুয খুরনা ফডযার 

দফ যাচ্চ তাভাত্রা ৩২.৮ ৩০.৬ ৩২.২ ৩২.৫ ৩২.৮ ৩০.৭ ৩৩.২ ৩০.৯ 

ফ যডনম্ন তাভাত্রা ২৫.৭ ২৬.০ ২৫.২ ২৫.৫ ২৬.৬ ২৫.০ ২৫.৫ ২৪.৮ 

* রদদয দফ যাচ্চ তাভাত্রা ডের মদায ৩৩.২ ডডগ্রী র. এফাং ফ যডনম্ন তাভাত্রা ডের রবারা ২৪.৮ ডডগ্রী র.।  
 

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

রভাট ম যদফিণ দয়দন্টয াংখ্যা ৯০ টি াডন ডস্থডতীর যদয়দে ০২ টি 

াডন বৃডি রদয়দে ৫৫ টি তথ্য াওয়া মায়ডন ০২ টি 

াডন হ্রা রদয়দে ৩১ টি ডফদীভায উদয ডদদয় প্রফাডত দে ০৯ টি 

 

 ডনম্নফডণ যত ০৯ টি দয়দন্ট নদীয াডন ডফদীভায উয ডদদয় প্রফাডত দেঃ 

ক্র.নাং  রজরায নাভ নদীয নাভ রষ্টদনয নাভ াডন বৃডি (+) হ্রা (-)(cm) ডফদীভায উদয আদে (cm) 

০১ কুডড়গ্রাভ ব্রহ্মপুত্র ডিরভাযী +২৫ + ৪৮ 

০২ কুডড়গ্রাভ ধযরা কুডড়গ্রাভ +২০ + ৩৩ 

০৩ জাভারপুয মমুনা ফাাদুযাফাদ +১২ + ১০ 

০৪ ফগুড়া মমুনা াডযয়াকাডন্দ +০৭ + ০৫ 

০৫ টাাংগাইর ধদরশ্বযী এরাডন +০৯ + ৩৮ 

০৬ ডযয়তপুয দ্মা সুদযশ্বয +২০ + ১৫ 

০৭ ডদরট সুযভা কানাইঘাট -১৬ + ১৪ 

০৮ সুনাভগঞ্জ সুযভা সুনাভগঞ্জ -২৪ +৬৬ 

০৯ রনত্রদকানা কাং জাডযয়া ঝাঞ্জাইর +০৯ + ৬৮ 

      

 









 

০৩। গত ২৪ ঘন্টায় রদদয ডফডবন্ন স্থাদন উদল্লখদমাগ্য বৃডষ্টাতঃ (গতকার কার ৯ টা রথদক আজ কার ৯টা ম যন্ত) 

  

রদযযগড়,সুনাভগঞ্জ ৮০.০ খুরনা ৭২.০ 

ডাডরয়া,নীরপাভাযী ৫৩.০ রনায়াখারী ৪৭.০ 

 

 

 



 

 

 

 

০৪।  ফ যদল ফন্যা ডযডস্থডতঃ 

১) নীরপাভাযীঃ বৃডষ্টাত ও উজান রথদক রনদভ আা াাডড় ঢদরয কাযদণ ডতস্তা নদীয াডন বৃডি াওয়ায় নীরপাভাযী রজরায ডডভরা ও 

জরঢাকা উদজরাধীন রটাখডড়ফাড়ী, খগাখডড়ফাড়ী, গয়াফাড়ী, পূফ যোতনাই ও ঝুনাগাো িাানী ইউডনয়ন ফন্যা কফডরত য়। তম্মদে খাডরা 

িাানী ইউডনয়দনয ৪ নাং ওয়াদড যয ইউসুদপয িড় এরাকায় ২৩টি ডযফায এফাং ৯ নাং রটাখাডগফাড়ী ইউডনয়দনয  ৪টি ওয়াদড যয (১, ২, ৪ ও ৫ 

নাং ওয়াড য) িড়খডড়ফাড়ী রভৌজায কাউয়ুদভয ফাড়ীয ডনকট রেোশ্রদভ ডনডভ যত ফাঁধটি রবাংদগ মাওয়ায়  ৭ টি ইউডনয়দনয ১৬ টি গ্রাদভয ৩০৪টি 

ডযফাদযয ৩০৪ টি ঘযফাডড় ম্পূণ য এফাং ৪,৭৪৬টি ডযফাদযয ঘযফাডড় আাংডক, ১ টি ডিা প্রডতষ্ঠান ম্পূণ য এফাং ৩ টি ডিা প্রডতষ্ঠান 

আাংডক  িডতগ্রস্ত দয়দে। পদর ১২,২০০ জন ররাক িডতগ্রস্ত দয়দে। এোড়াও ৩টি প্রাথডভক ডফদ্যারয় ও ১ টি উচ্চ ডফদ্যারয় বাাংগদনয মুদখ 

আদে।  

 

গৃীত ব্যফস্থাঃ োস্থয ডফবাগ কর্তযক জরুযী রভডডকযার টিভ গঠন কদয াফ যিডণক ডিডকৎায ব্যফস্থা গ্রণ কযা দয়দে এফাং ৪টি অস্থায়ী 

নরকূর ও ৩,০০০ টি াডন ডফশুি কযণ রটফদরট যফযা কযা দয়দে। এোড়াও িডতগ্রস্থদদয  াাম যাদথ য দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় 

রথদক প্রাপ্ত ফযাদ্দ দত রজরা প্রান কর্তযক ডডভরা উদজরায় ৬০ রভঃটন ডজআয িার ,নগদ ২,৫৫,০০০/- টাকা এফাং জরঢাকা উদজরায় 

৮ রভঃটন ডজআয িার এফাং নগদ ৫০,০০০/- টাকা ডফতযদণয জন্য উফযাদ্দ প্রদান কযা দয়দে। 
 

২) রারভডনযাটঃ  রজরা প্রাক রারভডনযাট রথদক জানা মায়,অডতবৃডষ্টয পদর াডন বৃডি  ও উজান রথদক রনদভ আা াাডড় ঢদরয 

কাযদণ ধযরা নদীয াডন বৃডি রদয় ডফদীভায ৩৪ র.ডভ. উয ডদদয় প্রফাডত দে। পদর রজরায  াডতফান্ধ্া,দয, আডদতভাযী,কারীগঞ্জ 

ও াটগ্রাভ  উদজরায় ফন্যা রদখা ডদদয়দে। ফন্যায পদর রজরায  ৫ টি উদজরায ১৬ টি ইউডনয়দনয ২৪,৭৯৩ টি ডযফাদযয ৯৯,১৭২ জন 

ররাক এফাং আনুভাডণক ২৪,৭৯৩ টি ঘযফাডড়  ফন্যায় আক্রান্ত দয়দে।  

 

গৃীত ব্যফস্থাঃ দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় রথদক প্রাপ্ত ফযাদ্দ দত রজরা প্রান কর্তযক িডতগ্রস্ত উদজরায় ২২০ রভঃটন ডজআয 

িার ডফতযদণয জন্য উফযাদ্দ প্রদান কযা দয়দে এফাং ৫,০০,০০০/- টাকায শুকদনা খাফায ক্রয় কদয ডফতযণ কযা দয়দে। রজরায়  নগদ 

৫.০০,০০০/- টাকা ও ২০০ রভঃটন  ডজআয িার ভজুদ আদে। 
 

৩) গাইফান্ধ্াঃ অডতবৃডষ্টয পদর াডন বৃডি  ও উজান রথদক রনদভ আা াাডড় ঢদরয কাযদণ ডতস্তা নদীয াডন বৃডি াওয়ায় গাইফান্ধ্া 

রজরায দয,সুন্দযগঞ্জ,ফুরেডড় ও াঘাটা উদজরায ডনচু এরাকায় াডন প্রদফ কদয ফন্যায সৃডষ্ট দয়দে। 

 

গৃীত ব্যফস্থাঃ দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় রথদক প্রাপ্ত ফযাদ্দ দত রজরা প্রান কর্তযক িডতগ্রস্ত উদজরায় ৫০ রভঃটন ডজআয িার 

এফাং নগদ অথ য াায্য প্রদান কযা দয়দে।  

 

৪) কুডড়গ্রাভঃ অডতবৃডষ্টয পদর াডন বৃডি  ও উজান রথদক রনদভ আা াাডড় ঢদরয কাযদণ ব্রহ্মপুত্র ও ধযরা  নদীয াডন বৃডি রদয় 

মথাক্রদভ ৪৮ ও ৩৩ র.ডভ উয ডদদয় প্রফাডত দে। াডন বৃডি রদয় রজরায ৯ টি  উদজরায ৩৩ টি ইউডনয়ন ৩২৫ টি গ্রাভ, ৪০,৬৩৪ টি 

ডযফাদযয ৪০,৬৩৪ টি ঘযফাডড়. ১,২৬,০০০ জন ররাক, ৬২ রঃ ফীজতরা ও ১০৩০ রঃ ফডজ রখত িডতগ্রস্ত দয়দে।  

 

গৃীত ব্যফস্থাঃ দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় রথদক প্রাপ্ত ফযাদ্দ দত রজরা প্রান কর্তযক ডফডবন্ন উদজরায় রভাট ফযাদ্দ৩০০ রভ.টন 

রথদক ১৯২ রভঃটন ডজআয িার এফাং৬,০০,০০০/- টাকা রথদক নগদ ৩,৭৫,০০০/- টাকা ডফতযদণয জন্য উফযাদ্দ প্রদান কযা দয়দে। রজরায় 

২,২৫,০০০/- টাকা ও ২০৮ রভঃটন িার ভজুদ আদে। 

 

৫) সুনাভগঞ্জঃ বৃডষ্টাত ও উজান রথদক রনদভ আা াাডড় ঢদরয কাযদণ সুযভা নদীয াডন বৃডি রদয় দয উদজরায যঙ্গাযিয,সুযভা, 

জাাাংগীয নগয,দগৌযাাং, রভানপুয, কাঠাইয ইউডনয়দনয ডনম্নাঞ্চর প্লাডফত দয়দে। ফতযভাদন সুযভা নদীয াডন ডফদ ীভায ৮৫ র: ডভ: উয 

ডদদয় প্রফাডত দে।  
 

গৃীত ব্যফস্থাঃ  দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় রথদক প্রাপ্ত ফযাদ্দ দত রজরা প্রান কর্তযক ডফডবন্ন উদজরায় ৫৮ রভঃটন ডজআয িার 

ডফতযদণয জন্য উফযাদ্দ প্রদান কযা দয়দে।  

৬) জাভারপুযঃ রজরা ত্রাণ ও পুনফ যান কভ যকতযা জানান,িদযয ডনম্নাঞ্চদর াডন ঢুকদত শুরু কদযদে। ফতযভান ডযডস্থডত োবাডফক। 

     ৭)  ডযাজগঞ্জঃ রজরা ত্রাণ ও পুনফ যান কভ যকতযা জানান,রজরায ফতযভান ডযডস্থডত োবাডফক আদে। 

  

দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় কর্তযক ফযাদদ্দয ফ যদল তথ্য (২২/০৭/২০১৬) 

ক্র: রজরায নাভ ডজ আয িার ফযাদ্দ (দভ.টন) ডজ আয িার ডফতযণ(দভ.টন) 

পূদফ যয ফযাদ্দ ২২.০৭.১৬ 

তাডযদখয 

ফযাদ্দ 

রভাট ফযাদ্দ ডফতযণ ভজুদ 

১ ডযাজগঞ্জ ২৫০  ২৫০ ৩৫ ২১৫ 

২ ফগুড়া ১০০  ১০০ - ১০০ 

৩ যাংপুয ১৫০  ১৫০ ০৮ ১৪২ 

৪ কুডড়গ্রাভ ৩০০ ১০০ ৪০০ ২০০ ২০০ 

৫ নীরপাভাযী ৩০০  ৩০০ ৬০ ২৪০ 

৬ গাইফান্ধ্া ৫০ ২০০ ২৫০ ৫০ ২০০ 

৭ রারভডনয াট ৩০০ ১০০ ৪০০ ৩০০ ১০০ 

৮ সুনাভগঞ্জ ১৫০ ১০০ ২৫০ ৭০ ১৮০ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ক্র: রজরায নাভ ডজ আয কযা ফযাদ্দ (টাকা) ডজ আয কযা ডফতযণ (টাকা) 

১  পূদফ যয ফযাদ্দ ২১.০৭.১৬ 

তাডযদখয ফযাদ্দ 

রভাট ফযাদ্দ ডফতযণ ভজুদ 

২ ফগুড়া ১০০০০০ ১০০০০০ ২০০০০০ - ২০০০০০ 

৩ যাংপুয ২০০০০০ ১০০০০০ ৩০০০০০ ৭২০০০ ২২৮০০০ 

৪ কুডড়গ্রাভ ৪০০০০০ ২০০০০০ ৬০০০০০ ৩৭৫০০০ ২২৫০০০ 

৫ নীরপাভাযী ৬০০০০০ ১০০০০০ ৭০০০০০ ৩২৫০০০ ৩৭৫০০০ 

৬ গাইফান্ধ্া ৪০০০০০ - ৪০০০০০ - ৪০০০০০ 

৭ রারভডনয াট ৬০০০০০ ২০০০০০ ৮০০০০০ ৩০০০০০ ৫০০০০০ 

৮ সুনাভগঞ্জ ১০০০০০ ২০০০০০ ৩০০০০০ - ৪০০০০০ 

 

ডফঃদ্রঃ রকাথাও প্রাণাডণ য়ডন।  গফাডদ শুয িয়িডতয রকান তথ্য াওয়া মায়ডন। রকাথাও এখনও রকান আশ্রয় রকন্দ্র রখারায ভত 

ডযডস্থডত সৃডষ্ট য়ডন। 

 

 

দুদম যাগ ডযডস্থডত ভডনটডযাংএফাং কযায জন্য দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য NDRCC (জাতীয় দুদম যাগ াড়াদান ভন্বয় রকন্দ্র) ২৪ 

ঘন্টা (৭x২৪) রখারা যদয়দে। 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 , ৯৫৪০৪৫৪, ৯৫৪৯১১৬ 

উডিফ  ৯৫৪৬৬৬৩;  রভাফাইর নম্বযঃ ০১৭১১-৪৪৭২৭৬  এফাং ০১৯৩৭-১৬৩৫৮২ 

পযাক্স নম্বযঃ  ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৪৯১৪৮, ৯৫৭৫০০০;     Email: @  

 

 

োিডযত 

 (ডজ.এভ. আব্দুর কাদদয) 

উ-ডিফ (এনডডআযডড) 

রপানঃ ৯৫৪৫১১৫ 

 

দয় অফগডত ও প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্যঃ 

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

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

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

০৪। ডিফ, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

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

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

০৭। অডতডযক্ত ডিফ (প্রান/দুঃব্যঃ/ত্রাণ/দুব্যক), দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। 

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

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

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

১১। ডদেভ এনাডরষ্ট, দুদম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয়। প্রডতদফদনটি ওদয়ফ াইদট প্রদ যদনয জন্য অনুদযাধ কযা দরা। 

১২। প্রধান তথ্য কভ যকতযা, ডআইডড, ফাাংরাদদ ডিফারয়, ঢাকা।  ইদরদরাডনক ও ডপ্রন্ট ডভডডয়াদত প্রিাদযয জন্য অনুদযাধ কযা দরা। 

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