
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় 

ন্যাশনাল ডিজাষ্টার ররসপন্স রকা-অরডিদনশন রসন্টার (NDRCC) 

বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। 

 

নাং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.১৫-১৮৮                       তাডরখঃ ১৬/০৬/২০১৫ডরঃ। 

      সময়ঃ দুপুর ১.৩০ টা । 

ডবষয়ঃ  দুদ্ যাগ  সাংক্রান্ত  ১৬.০৬.২০১৫ তাডরদখর  প্রডতদবেন । 

১। সব যদশষ আবহাওয়ার সতকযতাঃ  রেদশর সমুদ্র বন্দর সমূদহর জন্য আজ রকান সতকযতা সাংদকত রনই।      
 

c~ev©fvm t Lyjbv, ewikvj, PÆMÖvg, XvKv I wm‡jU wefv‡Mi AwaKvsk RvqMvq Ges ivRkvnx I iscyi wefv‡Mi A‡bK RvqMvq  

অস্থায়ী `gKv nvIqvmn nvjKv †_‡K gvSvix ai‡bi e„wó A_ev বজ্রসহ 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| 

 

ZvcgvÎv t mviv‡`‡k w`b I iv‡Zi ZvcgvÎv cavq AcwiewZ©Z _vK‡Z cv‡i| 

 

গত ২৪ ঘন্টায় ডবভাগওয়ারী রেদশর সদব যাচ্চ এবাং সব যডনম্ন তাপমাত্রা ডনম্নরূপঃ 

ডবভাদগর নাম ঢাকা িট্রগ্রাম ডসদলট রাজশাহী রাংপুর খুলনা বডরশাল 

সদব যাচ্চ তাপমাত্রা ৩২.৩ ৩৩.৫ ৩১.৬ ৩৩.৫ ৩২.১ ৩৩.৮ ৩২.০ 

সব যডনম্ন তাপমাত্রা ২৪.৬ ২৪.৭ ২৫.০ ২৪.০ ২৪.০ ২৪.৫ ২৫.১ 
 

    **  রেদশর সদব যাচ্চ তাপমাত্রা ডিল ্দশার ৩৩.৮ ডিগ্রী এবাং সব যডনম্ন তাপমাত্রা বগুড়া ২৪.০ ডিগ্রী রস.।    

২। নে-নেীর অবস্থাঃ (তথ্যসূত্রঃ বন্যা পূব যাভাস ও সতকীকরণ রকন্দ্র,বাপাউদবা)  

রমাট প্ যদবক্ষণ পদয়দন্টর সাংখ্াঃ ৮৪ টি ডস্থডতশীল রদয়দিঃ  ০১ টি 

পাডন বৃডি রপদয়দিঃ  ৪৮ টি তথ্য পাওয়া ্ায়ডনঃ  ০৩ টি 

পাডন হ্রাস রপদয়দিঃ  ৩২ টি ডবপেসীমার উপর ডেদয় প্রবাডহত হদছঃ    ০৩ টি 

 

 ডনম্নবডন যত ০৩ টি পদয়দন্ট নেীর পাডন ডবপেসীমার উপর ডেদয় প্রবাডহত হদছঃ 

 রজলার নাম নেীর নাম রষ্টশদনর নাম পাডন হ্রাস/বৃডি () ডবপেসীমার উপদর (রস.ডম.) 

০১ সুনামগঞ্জ সুরমা সুনামগঞ্জ  ০৫ রস.ডম. কদমদি +২০ 

০২ রনত্রদকানা কাংশ জাডরয়াজাঞ্জাইল  ০৪ রস.ডম. রবদড়দি +৫৩ 

০৩ ডসরাজগঞ্জ আত্রাই বাঘাবাডড়  ০৮ রস.ডম. রবদড়দি +০৮ 

 

এক bR‡i b`-b`xi cwiw ’̄wZ  
 eªþcyÎ I myigv-Kzwkqviv b`xi cvwb mgZj n«vm cv‡”Q wKš‘ hgybv I M½v-cÙv b`xi cvwb mgZj e„w× cv‡”Q|  
 AvMvgx 48 N›Uvq eªþcyÎ-hgybv b`xi cvwb mgZj n«vm ‡c‡Z cv‡i wKš‘ M½v-cÙv Ges myigv-Kzwkqviv b`xi cvwb mgZj e„w× 

†c‡Z cv‡i|  
 

উরেখদ্াগ্য বৃডষ্টপাতঃ 
 

রষ্টশদনর নাম বৃডষ্টপাত (ডমঃডমঃ) রষ্টশদনর নাম বৃডষ্টপাত (ডমঃডমঃ) 

বরগুনা ৭১.০ রনায়াখালী ৪৭.০ 

লামা,বান্দরবান ৫১.০ জামালপুর ৪০.০ 

ডসদলট ৪০.০ নারায়নহাট,িট্রগ্রাম ৪৫.৫ 

কুডড়গ্রাম ৬৬.০   

 

৩। বৃডষ্টপাদতর কারদণ সাডব যক পডরডস্থডতঃ 
 

১। বগুড়াঃ রজলা প্রশাসক জানান, বতযমাদন বৃডষ্টপাত রনই। পাডন হ্রাস পাদছ। তদব ্মুনা নেীর পাডন এখনও ডবপেসীমার উপর ডেদয় 

প্রবাডহত হদছ। গত কদয়ক ডেদনর অডতবৃডষ্ট ও উজান রেদক রনদম আসা পাহাড়ী ঢদল নে-নেীর পাডন বৃডি রপদয় ধুনট ও সাডরয়াকাডন্দ 

উপদজলার মাঝামাডঝ েডড়পাড়া এলাকায় ডনম যাণাধীন বন্যা ডনয়ন্ত্রণ বাঁদধর ডকছু অাংশ রভাংদগ ডগদয় ধুনট উপদজলার ডশকাডক 

ইউডনয়দনর ৬টি গ্রাদম এবাং সাডরয়াকাডন্দ উপদজলার কামালপুর ইডউনয়দনর ১২টি গ্রাদম পাডন প্রদবশ কদর। উপদজলাগুদলার সাদে 

র্াগাদ্াগ অব্যাহত আদি।  
  

 ২। রশরপুরঃ রজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কম যকতযা জানান, বতযমাদন রকান বৃডষ্টপাত রনই। নেীর পাডন হ্রাস পাদছ। পডরডস্থডত স্বাভাডবক।  

 ৩। জামালপুরঃ রজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কম যকতযা জানান, নেীর পাডন ক্রমশঃ কমদি। বতযমাদন বৃডষ্টপাত রনই। নেীর পাডন হ্রাস রপদয় 

ডবপেসীমার ডনি ডেদয় প্রবাডহত হদছ। পডরডস্থডত স্বাভাডবক । 
 



৪। গাইবান্াঃ রজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কম যকতযা জানান, বতযমাদন বৃডষ্টপাত না োকায় পাডন হ্রাস পাদছ এবাং পডরডস্থডতর উন্নডত হদছ। 

রকান ক্ষয়ক্ষডতর খবর পাওয়া ্ায়ডন।  
 

 ৫। সুনামগঞ্জঃ রজলা প্রশাসক জাডনদয়দিন, বৃডষ্টপাত রনই। সুরমা নেীর পাডন কমদত শুরু কদরদি। পডরডস্থডত স্বাভাডবক । 
 

৬। ডসদলটঃ রজলা প্রশাসক জানান, বতযমাদন বৃডষ্টপাত রনই। নেীর পাডন কমদত শুরু করায় পডরডস্থডতর উন্নডত হদছ। রকান ক্ষয়ক্ষডতর 

খবর পাওয়া ্ায়ডন।  
 

৭। লালমডনরহাটঃ রজলা ত্রাণ ও পুনব যাসন কম যকতযা জানান, পাডন হ্রাস রপদয় ডবপেসীমার ডনি ডেদয় প্রবাডহত হদছ। বৃডষ্টপাত রনই 

ডবধায় পডরডস্থডত স্বাভাডবক হদয় আসদি। রকান ক্ষয়ক্ষডতর সাংবাে পাওয়া ্ায়ডন।  
 

  

  

 এিাড়াও ডসরাজগঞ্জ, কুডড়গ্রাম, রাংপুর, রনত্রদকানা, ফডরেপুর, মাোরীপুর, শডরয়তপুর, লালমডনরহাট ও রাজশাহী রজলার সাদে 

র্াগাদ্াগ কদর জানা ্ায়, রজলায় সামান্য বৃডষ্টপাত হদয়দি তদব  রকান ক্ষয়ক্ষডতর খবর পাওয়া ্ায়ডন।   

 

৫। অডিকান্ডঃ ফায়ার সাডভ যস ও ডসডভল ডিদফন্স ডনয়ন্ত্রণ কদক্ষর ডিউটি অডফসার জানান, আজ ১৬/০৬/২০১৫ ইাং তাডরখ রেদশর রকাোও 

রেদক অডিকান্ড সাংঘটিত হওয়ার সাংবাে পাওয়া ্ায় ডন। 

           

স্বাক্ষডরত/  

(রমাঃ েডলল উডিন) 

ভারপ্রাপ্ত কম যকতযা (এনডিআরডসডস) 

রফানঃ ৯৫৪০৪৫৪ 

সেয় অবগডত ও প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্যঃ 

০১। মডন্ত্রপডরষে সডিব, মডন্ত্রপডরষে ডবভাগ, বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা।    

০২। মূখ্ সডিব, প্রধানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা।  

০৩। ডসডনয়র সডিব, প্রধানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা।  

০৪। ডপ্রডন্সপাল ষ্টাফ অডফসার, সশস্ত্র বাডহনী ডবভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

০৫। সডিব, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।   

০৬। মহা-পডরিালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা।  

০৭। অডতডরক্ত সডিব (প্রশাসন), দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 

০৮। অডতডরক্ত সডিব (দুঃব্যঃ), দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 

০৯। অডতডরক্ত সডিব (ত্রাণ)/ (দুব্যক), দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 

১০। পডরিালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কা্ যালয়, রতজগাঁও, ঢাকা।  

১১। মন্ত্রীর একান্ত সডিব, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 

১৩। স্থায়ী কডমটির সভাপডতর একান্ত সডিব, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। 

১৪। ডসদেম এনাডলষ্ট, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। প্রডতদবেনটি ওদয়ব সাইদট প্রেশ যদনর জন্য অনুদরাধ করা হল। 

১৫। প্রধান তথ্য কম যকতযা, ডপআইডি, বাাংলাদেশ সডিবালয়, ঢাকা। উপডর উক্ত তথ্য ইদলদরাডনক্স ও ডপ্রন্ট ডমডিয়াদত প্রিাদরর জন্য। 

১৬। ডসডনয়র তথ্য কম যকতযা, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।  


