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িবষয়:

াকৃিতক েযােগ জ ির সাড়াদান কে

সমূ ব রসমূেহর জ সতক সংেকতঃ সমু ব রসমূেহর জ কান সংেকত নাই।
2২/০৭/২০১৯ ইং তািরখ পুর ১টা পয দেশর অভ রীন নদীব র সমূেহর জ আবহাওযা পূব াভাস:
রংপুর, ময়মনিসংহ, িসেলট, টা াইল, ঢাকা, ফিরদপুর, বিরশাল, পটুয়াখািল, নায়াখািল, িম া, চ াম এবং
ক বাজার অ লসমূেহর উপর িদেয় পি ম/দি ণ-পি ম িদক থেক ঘ টায় ৪৫-৬০ িক.িম. বেগ বৃি /ব বৃি সহ
অ ায়ীভােব দমকা/ঝেড়া হাওয়া বেয় যেত পাের। এসব এলাকার নদীব র সমূহেক ১ ন র (পুনঃ) ১ ন র সতক
সংেকত দখােত বলা হেয়েছ।
আজ স

া ৬ টা থেক পরবতী ২৪ ঘ টার আবহাওয়ার পূব াভাসঃ

িসনপিটক অব াঃ মৗ মী বায়ুর অ রাজ ান, উ র দেশ, িবহার, িহমােলয়র পাদেদশীয় পি মব হেয়
বাংলােদেশর মধ া ল অিত ম কের আসাম পয িব ৃত । এর একিট বিধতাংশ উ র বে াপসাগর পয িব ৃত
রেয়েছ। মৗ মী বায়ু বাংলােদেশর উ রা েল মাটামুিট সি য়, দেশর অ
কম সি য় এবং উ র
বে াপসাগের তা বল অব ায় রেয়েছ।
পূব াভাসঃ রংপুর, ময়মনিসংহ ও িসেলট িবভােগর অেনক জায়গায়; বিরশাল ও চ াম িবভােগর িকছু িকছু
জায়গায় এবং ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা িবভােগর ’এক জায়গায় অ ায়ীভােব দমকা হাওয়াসহ হলাকা থেক
মাঝারী ধরেণর বৃি অথবা ব সহ বৃি হেত পাের। সই সােথ দেশর কাথাও কাথাও িবি ভােব মাঝারী
ধরেনর ভারী বষণ হেত পাের।
তাপ বাহঃ ফিরদপুর, নায়াখালী, রাজশাহী, িসরাজগ , িদনাজপুর, খুলনা, যেশার ও সাত ীরা অ ল সমূেহর
উপর িদেয় মৃ তাপ বাহ বেয় যাে এবাং তা অব াহত থাকেত পাের।
তাপমা াঃ সারােদেশ িদন এবং রােতর তপমা

ায় অপিরবিতত থাকেত পাের।

পরবতী ৪৮ ঘ টার আবহাওয়ার অব া (২ িদন) : বৃি পােত বনতা বৃি
আজেকর সেবা

পেত পাের।

ও সবিন তাপমা া (িড ী সলিসয়াস):

িবভােগর নাম
ঢাকা ময়মনিসংহ চ াম িসেলট রাজশাহী রংপুর খুলনা বিরশাল
সেবা তাপমা া ৩৬.২
৩৫.০
৩৭.০ ৩৫.২
৩৬.৪ ৩৬.৫ ৩৬.২ ৩৫.২
সবিন তাপমা া ২৫.৩
২৮.৪
২৫.২ ২৪.৫
২৬.৬ ২৫.৫ ২৭.২ ২৮.৫
* আজেকর সেবা

তাপমা া িছল মাইজদীেকাট ৩৭.০০ এবং সবিন তাপমা া তঁত ুিলয়া ২৪.৫০ সঃ।

এক নজের নদ-নদীর পিরি িত
িশয়ারা এবং ঢাকার চারপােশর নদ-নদীসমূহ ব তীত অ া
১

সকল ধান নদ-নদীসমূেহর পািন

সমতল াস পাে ।
বাংলােদশ আবহাওয়া অিধদ র ও ভারত আবহাওয়া অিধদ েরর তথ অ যায়ী, বাংলােদেশর উ রা ল
এবং তৎসংল ভারেতর আসাম ও পি ম বে র উ রা েল আগামী ২৪ ঘ ায় ভারী থেক অিত ভারী
বৃি পােতর স াবনা রেয়েছ।
আগামী ২৪ ঘ ায় যমুনা এবং গ া-প া নদীসমূেহর পািন সমতল াস অব াহত থাকেত
পাের, অপরিদেক রমা- িশয়ারা নদীসমূেহর পািন সমতল বৃি পেত পাের।
পু নেদর পািন
সমতল আগামী ২৪ ঘ ায় ি িতশীল হেয় যেত পাের ।
আগামী ২৪ ঘ ায় িত া নদী ডািলয়া পেয়ে ট ও ধরলা নদী িড় াম পেয়ে ট ত বৃি পেয় িবপদসীমা
অিত ম করেত পাের।
আগামী ২৪ ঘ ায় গাইবা া, জামালপুর, ব ড়া, টা াইল, িসরাজগ , মািনকগ , রাজবাড়ী, ফিরদপুর ও
মুি গ জলায় ব া পিরি িতর উ িত হেত পাের।
নদ-নদীর অব া (আজ সকাল ০৯:০০ টা পয )
পযেব ণাধীন পািন সমতল
শন
িবগত ২৪ ঘ টায় পািন সমতল বৃি
িবগত ২৪ ঘ টায় পািন সমতল াস
িবপদসীমার উপর িদেয় বািহত
শন (০৭
অ যায়ী):
জলার নাম

পািন সমতল
শন

িসেলট

শরপুর-িসেলট
অমলশীদ
শওলা
কানাইঘাট
নামগ
নামগ
া ণবািড়য়া
া ণবািড়য়া
চঁাদপুর
চঁাদপুর
িড় াম
িচলমারী
গাইবা া
ফুলছিড়
গাইবা া
জামালপুর
বাহা রাবাদ
জামালপুর
ব ড়া
িসরাজগ

মািনকগ
টা াইল
রাজবাড়ী
মুি গ

সািরয়াকাি
কািজপুর
িসরাজগ
বাঘাবািড়
আিরচা
এলািশন
গায়াল
ভাগ ল

৯৩ িবগত ২৪ ঘ টায় পািন সমতল অপিরবিতত ০৩
৩৪
মাট তথ পাওয়া যায়িন
০০
৫৬
িবপদসীমার উপের
২০
াবণ ১৪২৬ ব া / ২২ জুলাই ২০১৯ খৃঃ সকাল ৯.০০ টার তথ

নদীর নাম

িশয়ারা
িশয়ারা
িশয়ারা
রমা
রমা
িততাস
মঘনা
পু
যমুনা
ঘাঘট
যমুনা
পুরাতন
পু
যমুনা
যমুনা
যমুনা
আ াই
যমুনা
ধেল রী
প া
প া
২

িবগত ২৪ ঘ টায়
বৃি (+)/ াস(-)
( স.িম.)
-০৬
+৪৩
+২৯
+২৬
-০৩
+০১
-০২
-২৯
-৩৩
-১৭
-৩৯
-১০

িবপদসীমার উপের
( স.িম.)

-৩১
-৩০
-২৪
-৮
-১৫
-০৯
-৯
-০৫

+৫৫
+৫৫
+৫১
+৭৫
+২৭
+৮৬
+৫৮
+২৬

+২৫
+১৪
+০৬
+২০
+১৪
+২৩
+১২
+৩২
+৬৮
+৩
+৭৮
+৬

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

বৃি পাত (িম.িম.)
১১৯.০

িসেলট

৭৮.০

শন
নামগ

বৃি পাত (িম.িম.)
৭৫.০

জাফলং

৭৯.০

শন বৃি পাত (িম.িম.)
১১৭.০
ছাতক
শওলা

৫০.০

তথ ঃ
জলা শাসেনর কাছ থেক া তথ অ যায়ী ব

১।

পিরি িত িনে

দান করা হেলা:

িড় াম

(ক) ব া পিরি িতর তথ ঃ
ব া পিরি িতর িববরণ

য় িতর িববরণ

াণহািন/হতাহেতর ম ব
িববরণ

৩

ব া সং া

িড় াম জলায়
পু
নেদর পািন িচলমারী
পেয়ে ট িবপদসীমার ৩২
স.িম, উপর িদেয় বািহত
হে ।

১। িত উপেজলাঃ
০৯িট
২। িত
পৗরসভাঃ ০৩িট
৩। িত
ইউিনয়নঃ ৬০িট
ধরলা নদীর পািন
৪। িত
ামঃ
িবপদসীমার ৭ স.িম. এবং ৮৯৪ িট
ধ মার নদীর পািন
৫। িত পিরবার
িবপদসীমার ১০ স.িম.
সংখ াঃ ১,৮৫৩
উপর িদেয় বািহত হে । (স ূণ), ২,৩৮,৬৭২
(আংিশক)
িত া নদীর পািন
৬। িত
িবপদসীমার ৪৪ স.িম. িনচ
লাকসংখ াঃ ৭,৪১২
িদেয় বািহত হে ।
জন (স ূণ),
৯,৫৮,৩২৮ জন
(আংিশক)
৭। িত ঘরবািড়ঃ
১,৮৫৩ (স ূণ),
১২,৩৮,৬৭২
(আংিশক)।
৮। িত জিমর
পিরমানঃ ১৯,৬৩৮
হ র (আংিশক)
৯। িত
িত ান(িশ া/ধমীয়):
২টা (স ূণ),
১,০২৬িট (আংিশক)
১০। িত রা াঃ
৩০.৫ িক: িম (স ূণ),
১,২৪৫.৫৬ িকঃিমঃ
(আংিশক),
১১। িত
ীজ/কালভাটঃ ৪১িট
১২। িত বঁাধঃ
৪০ িকঃিমঃ (আংিশক)
১৩। িত
িটউবেয়লঃ ৯,৭৩৪িট

নাই

১। আ য়েকে র সংখ াঃ
১৮৬িট
২। আি ত লাক সংখ াঃ
৭২,০২৪ জন
৩। মিডেকল িটমঃ ৮৫িট
৪। ওয়াটার ি টেম ট া টঃ
০৫িট
* নদ-নদীর পািন কমেত
কেরেছ। গত ২৪ ঘ টায়
পু
নদীর পািন িচলমারী পেয়ে ট
২৮ স.িম. ও ধরলা নদীর পািন
৩০ স.িম., ধ মার নদীর
পািন ৩৫ স.িম. এবং িত া
নদীর পািন ১৮ স.িম. কেমেছ।

(খ) েযাগ ব াব াপনা ও াণ ম নালয় হেত বরা কৃত ােণর িববরণঃ
িজআর ক াশ (টাকা)
িজআর চাল ( মঃটন)
কনা ও অ া খাবার (কাটুন)
১৫,০০০০০ (পেনর ল ) ১০০০ (এক হাজার)
৭০০০ (সাত হাজার)

২। ব ড়া
৪

তঁাবু ( সট)
৫০০ (পঁাচ শত)

(ক) ব া পিরি িতর তথ ঃ
ব া পিরি িতর িববরণ

য় িতর িববরণ

যমুনা নদীর পািন সািরয়াকাি পেয়ে ট
িবপদসীমার ৫৫ স.িম. উপর িদেয়
বািহত হে ।
যমুনা নদীর পািন মথুরা
পেয়ে ট িবপদসীমার ৫৮ স. এবং বা ালী
নদীর পািন িবপদসীমার ৭৭.৭০ স.িম.
উপর িদেয় বািহত হে ।

১। িত উপেজলাঃ
৩িট
২। িত
পৗরসভাঃ
১িট
৩। িত ইউিনয়নঃ
২২ িট
৪। িত
ামঃ
১৭৯িট
৫। িত পিরবারঃ
৫১,২৬৫ িট (আংিশক)
৬। িত
লাকসংখ াঃ ২,০৯,৬২০
জন (আংিশক)
৭। নদী ভাংগেন
িত ঘরবািড়ঃ
২০৫ (স ূণ), ৯৫০
(আংিশক)
৮। িত
িত ান
(িশ া/ধমীয়): ৮৯িট
(আংিশক)
৯। িত ফসিল জিমঃ
২,৩০,০৩০ হ র
(আংিশক)
১০। িত রা াঃ ৩০
িক:িম; (কঁাচা আংিশক),
পাকা ৫৮.১০ িকঃিমঃ
(আংিশক)
১১। িত
ীজ/কালভাটঃ ০২িট
১২। িত
িটউবওেয়লঃ ২,৮২৬ িট
১৩। িত মৎ ঃ
৮৬.৭০ মঃটন।

াণহািন/হতাহেতর ম ব
িববরণ
নাই
* বঁােধ আি ত
লাকসংখ া
২,৯০০ জন ও
অ া
ােন
আি ত
লাকসংখ া
৯২৩ জন।
* মিডেকল
িটমঃ ৩২ িট
* পািন
িব করণ
ট াবেলটঃ
১৯,২০০ িট

(খ) েযাগ ব াব াপনা ও াণ ম নালয় হেত বরা কৃত ােণর িববরণঃ
িজআর ক াশ (টাকা)
১২,০০,০০০ (বার ল )

িজআর চাল ( মঃটন)
কনা ও অ া খাবার (কাটুন)
৮০০ (আট শত)
৩,০০০ (িতন হাজার)

৩। গাইবা া
(ক) ব া পিরি িতর তথ ঃ
৫

তঁাবু ( সট)
৫০০ (পঁাচ শত)

ব া পিরি িতর িববরণ

য় িতর িববরণ

যমুনা নদীর পািন ফুলছিড় পেয়ে ট িবপদসীমার
৬৮ স.িম এবং ঘাঘট নদীর গাইবা া পেয়ে ট
িবপদসীমার ৩ সঃ িমঃ উপর িদেয় বািহত
হে ।
পািন াস অব াহত আেছ।

াণহািনর ম ব
সংখ া

১। িত উপেজলাঃ ৭িট
২। িত
ইউিনয়ন/ পৗরসভা- ৪৯ িট
ইউিনয়ন, ২িট পৗরসভা
৩। িত
ামঃ ৪২৪ িট
৪। িত পিরবারঃ
৩৫,৯১৩ (স ূণ),
,১০৯,০২৭ (আংিশক)
৫। িত
লাকসংখ াঃ
১,৩৪,৫৯০ জন (স ূণ),
৪,৪৭,৪০৭ জন (আংিশক)
৬। িত ঘরবািড়ঃ
৬,৩১২ িট (স ূণ)
৫৩,৫৫৮ িট (আংিশক)
৭। িত ফসিল জিমঃ
১৪,০২১ হ র (আংিশক)
৮। িত
িত ান
(িশ া/ধমীয়): ১৫ িট
(স ূণ), ১,০৩৭ িট
(আংিশক)
৯। িত রা াঃ ২৬
িকঃিমঃ (স ূণ), ৮৩৩ িক:
িম: (আংিশক)
১০। িত
ীজ/কালভাটঃ ৩৯িট
১১। িত বঁাধঃ ১.৫
িক:িম (স ূণ), ৯৭.৫ িক:
িম: (আংিশক)
১২। িত িটউবওেয়লঃ
৯,৬৩৪ িট
১৩। মৃত হাস-মুরগীঃ
১২০িট

নাই

১।
আ য়েকে র
সংখ াঃ
১৯৭িট।
২। আি ত
লাকসংখ াঃ
৭৯,৯৯৭ জন
৩। গিঠত
মিডেকল
িটমঃ ১০৯িট।
৪। ওয়াটার
ি টেম ট
া টঃ ৪িট
*ব া
পিরি িতর
উ িত হে ।

(খ) েযাগ ব াব াপনা ও াণ ম নালয় হেত বরা কৃত ােণর িববরণঃ
িজআর ক াশ (টাকা)

িজআর চাল ( মঃটন)

২০,৫০,০০০ (িবশ ল
প াশ হাজার )

১১৫০ (এক হাজার
এক শত প াশ )

৪।

কনা ও অ া
খাবার (কাটুন)
৬,০০০ (ছয় হাজার
)

িসরাজগ

(ক) ব া পিরি িতর তথ ঃ
৬

তঁাবু
( সট)
৫০০
(পঁাচ
শত)

ঢউিটন বরা ও গৃহ
িনমাণ ম ুরী
৫০০ বাি ল ও গৃহ
িনমাণ ১৫ ল টাকা

ব া পিরি িতর িববরণ

য় িতর িববরণ

যমুনা নদীর পািন িসরাজগ পেয়ে ট িবপদসীমার ৫১
িস:িম: এবং কাজীপুর পেয়ে ট িবপদসীমার ৫৫ স.িম
এবং আ াই নদীর পািন বাঘাবািড় পেয়ে ট িবপদসীমার
৭৫ স.িম উপর িদেয় বািহত হে ।

৭

াণহািনর ম ব
সংখ া

১। িত
নাই
উপেজলাঃ ৫িট
২। িত
পৗরসভাঃ ২টা
৩। িত
ইউিনয়নঃ ৩৯িট
৪। িত
ামঃ
৩৮৮ িট
৫। িত
পিরবারঃ ১,১২৪িট
(স ূণ),
৭৮,৬৯৮িট
(আংিশক)
৬। িত
লাকসংখ াঃ
৫,৩০৮ জন
(স ূণ), ৩,১১,৬৭৭
জন (আংিশক)
৭। িত
বািড়ঘরঃ ৬,৫০৫ িট
(স ূণ),
৪৩,৮১৩িট
(আংিশক)
৮। িত
ফসলী জিমঃ
৩,৪০০ হ র
(স ূণ), ১২,৫৪৯
হ র (আংিশক)
৯। মৃত হঁাস-মুরগীর
সংখ াঃ ৩,৮২৪ িট
১০। মৃত গবািদ
প ঃ ৪ িট
১১। িত
িত ান
(িশ া/ধমীয়): ৬িট
(স ূণ), ১৯১ িট
(আংিশক)
১২। িত রা াঃ
৫১.৫২ িকঃিমঃ
(স ূণ), ১৬৮.১৪
িকঃিমঃ (আংিশক),
১৩। িত
ীজ/কালভাটঃ ২৯

১।
আ য়েকে র
সংখ াঃ
১৮৫িট, ২।
আি ত
লাকসংখ াঃ
২৩,১২০
জন।
৩। মিডেকল
িটমঃ ৫৬িট
৪। ওয়াটার
ি টেম ট
া ট: ১িট
*গত ২৪
ঘ টায় যমুনা
নদীর পািন
হাড পেয়ে ট
৫৪ স:িম
াস
পেয়েছ।

িট।
১৪। িত বঁাধঃ
০২ িকঃিমঃ
(আংিশক)
১৫। িত
িটউবওেয়লঃ
২,৪০৫ িট
(খ) েযাগ ব াব াপনা ও াণ ম নালয় হেত বরা কৃত ােণর িববরণঃ
িজআর ক াশ (টাকা) িজআর চাল ( মঃটন)
৮,০০০০০ (আট ল ) ৭০০ (সাতশত)

কনা ও অ া খাবার (কাটুন)
২০০০ ( ই হাজার)

তঁাবু (

সট)

৫০০ (পঁাচশত)

৫। ন েকানা
(ক) ব া পিরি িতর তথ ঃ
ব া পিরি িতর িববরণ

য় িতর িববরণ

াণহািনর
সংখ া

৮

ম ব

জলার ধান চারিট
নদীর পািন িবপদসীমার
নীেচ অব ান করেছ।

১। িত উপেজলাঃ
৬িট
২। িত ইউিনয়নঃ
৩২িট
৩। িত
ামঃ
২৬৪ িট
৪। িত পিরবারঃ
১৮,৫২৭িট (আংিশক)
৫। িত
লাকসংখ াঃ ৯৩,১০৫
জন (আংিশক)
৬। িত ঘরবাড়ীঃ
১,৪৩০িট (আংিশক)
৭। িত ফসিল
জিমঃ ৩৩০ হ র
(আংিশক)
৮। িত
িত ান
(িশ া/ধমীয়): ৩৭১ িট
(আংিশক)
৯। িত রা া: ৪৮
িক: িম (স ূণ), ২৮৫
িক.িম (আংিশক)
১০। িত
ীজ/কালভাটঃ ২িট
১১। িত বঁাধঃ ৩
িক: িম:
১২। িত
িটউবওেয়লঃ ৫৫০িট

-

১। আ য় ক ৩৩িট
২। মিডেক ল িটম ৩২িট
* ব কবিলত এলাকার ব ার পািন নেম
যাওয়ায় আ য়েকে র লাকজন িনরাপেদ
িনেজেদর বসত বািড়েত িফের গেছ।

(খ) েযাগ ব াব াপনা ও াণ ম নালয় হেত বরা কৃত ােণর িববরণঃ
িজআর ক াশ (টাকা)
িজআর চাল ( মঃটন)
১০,০০,০০০ (দশ ল )
৬০০ (ছয় শত)

৬।

কনা ও অ া খাবার (কাটুন)
৪,০০০ (চার হাজার)

তঁাবু ( সট)
৫০০ (পঁাচ শত)

শরপুর

(ক) ব া পিরি িতর তথ ঃ
ব া পিরি িতর িববরণ

য় িতর িববরণ

৯

াণহািনর ম ব
সংখ া

জলার চারিট নদীর মেধ
পু নেদর পািন ১০ স.িম
কেমেছ। তেব িবপদসীমার ৭ স.িম উপর িদেয় বািহত
হে । অ া িতনিট নদীর পািন কমেত
কেরেছ।

১। িত উপেজলাঃ
০৫িট
২। িত
পৗরসভাঃ
১িট
৩। িত ইউিনয়নঃ
৪২িট
৪।। িত
ামঃ ২০৩
িট
৫। িত পিরবারঃ
৭৫িট (স ূণ),
১৬,০১০িট (আংিশক)
৬। িত
লাকসংখ াঃ
৫০০ জন (স ূণ),
১,১৪,০০০ জন
(আংিশক)
৭। িত ঘরবািড়ঃ
৯০িট (স ূণ), ২,২০৫
িট (আংিশক)
৮। িত ফসিল জিমঃ
১.০৯০ হ র (স ূণ),
৩,৬৬৭ হ র (আংিশক)
৯। িত
িত ান
(িশ া/ধমীয়): ০১িট
(স ুণ), ১৪৫িট
(আংিশক)
১০। িত রা াঃ
২৬৬ িক: িম: (আংিশক)
১১। িত
ীজ/কালভাটঃ ৫িট
১২। িত বঁাধঃ ০১
িক:িম: (স ূণ), ৮.৭৫
িক: িম: (আংিশক)
১৩। িত
িটউবওেয়লঃ ৮৩৫িট

নাই

১।
মিডেকল
িটম:
৫৭িট

(খ) েযাগ ব াব াপনা ও াণ ম নালয় হেত বরা কৃত ােণর িববরণঃ
িজআর ক াশ (টাকা)
িজআর চাল ( মঃটন)
২,৫০,০০০ ( ই ল প াশ হাজার) ২৫০ ( ইশত প াশ)

৭। টাংগাইল
(ক) ব া পিরি িতর তথ ঃ
১০

কনা ও অ া

খাবার (কাটুন)
০

তঁাবু ( সট)
০

ব া পিরি িতর িববরণ

ধেল রী নদীর পািন এলািশনঘাট পেয়ে ট
িবপদসীমার ৮৬ স.িম উপর িদেয় বািহত
হে ।

য় িতর িববরণ

াণহািনর ম ব
সংখ া

১। িত উপেজলাঃ ০৯িট
২। িত ইউিনয়নঃ ৪৬িট
৩। িত
পৗরসভাঃ ৩িট
৪। িত
ামঃ ৪০১ িট
৫। িত পিরবারঃ
১,০৩,৪৮৭িট (আংিশক)
৬। িত
লাকসংখ াঃ
৪,২২,৯২৮জন (আংিশক)
৭। িত ঘরবাড়ী- ১,৩৩০ িট
(স ূণ), ২২,০৭৪ িট (আংিশক)
৮। িত ফসিল জিমঃ
৫,৪২১ হ র (আংিশক)
৯। িত রা াঃ ২৮ িক.িম.
(স ূণ) ১৯৭ িক.িম (আংিশক)
১০। িত
ীজ/কালভাট৫টা (আংিশক)
১১। িত বঁাধ- ২০০ ফুট
(আংিশক)
১২। িত
িত ান
(িশ া/ধমীয়): ৮৬িট (িশ া),
৫৩িট (ধমীয়)।
১৩। িত িটউবওেয়লঃ
৩,৭৯৭ িট

নাই

১।
আ য়েকে র
সংখ া- ১৬িট
২। আি ত
পিরবারঃ
৪৮০ িট
৩। আি ত
লাক
২৪০০জন।
৪। মিডেকল
িটম- ৫২ িট
৫। ওয়াটার
ি টেম ট
া টঃ ১িট
*সািবক ব া
পিরি িত
অপিবিতত।

(খ) েযাগ ব াব াপনা ও াণ ম নালয় হেত বরা কৃত ােণর িববরণঃ
িজআর ক াশ (টাকা)
িজআর চাল ( মঃটন)
১৫,০০,০০০/- (পেনর ল )
৭০০ (সাতশত)

৮।

কনা ও অ া খাবার (কাটুন)
২,০০০ ( ই হাজার)

সট)
৫০০ (পঁাচশত)
তঁাবু (

জামালপুর

(ক) ব া পিরি িতর তথ ঃ
ব া পিরি িতর িববরণ

য় িতর িববরণ

১১

াণহািনর ম ব
সংখ া

যমুনা নদীর পািন বাহা রাবাদ পেয়ে ট িবপদসীমার
৭৮ স.িম এবং পুরাতন
পু নেদর পািন
জামালপুর পেয় ট িবপদসীমার ০৬ স.িম উপর িদেয়
বািহত হে ।
নদ-নদীর পািন াস অব াহত আেছ।

১। িত উপেজলাঃ
০৭িট
২। িত
পৗরসভাঃ
০৭িট
৩। িত ইউিনয়নঃ
৬২িট
৪। িক
ামঃ ৮৩৯
িট
৫। িত পিরবারঃ
২২,০০০ িট (স ূণ),
২,৫৬,২৫০িট (আংিশক)
৬। িত
লাকসংখ াঃ
৪,০০,৮৩০ জন (স ূণ)
৮,৭৭,৮৭০ জন
(আংিশক)
৭। িত ঘরবািড়ঃ
৭,২৫০ িট (স ূণ),
৪৫,৫৮০িট (আংিশক),
৮। িত ফসলঃ
২৪,২১০ হ র
(আংিশক)
৯। িত প /মৃত
হঁাস-মুরগীর সংখ াঃ
৬,৭৬০ িট
১০। িত
িত ান
(িশ া/ধমীয়): ৬৮১ িট
(আংিশক)
১১। িত রা া:
১৭.২৫ িক:িম (স ূণ),
২০০ িক:িম: (আংিশক)
১২। িত বঁাধঃ
২০.৫ িক,িম (আংিশক)
১৩। িত
পুল/কালভাটঃ ২৮িট
(আংিশক)
১৪। িত
িটউবওেয়লঃ
১২,০৪৩িট

নাই

১।
আ য়েক ঃ
৬০িট
২। আি ত
লাকঃ
৪২,৮৪০ জন
৩। মিডক াল
িটমঃ ৬২িট
* সািবক ব া
পিরি িত
উ িত হে ।

(খ) েযাগ ব াব াপনা ও াণ ম নালয় হেত বরা কৃত ােণর িববরণঃ
িজআর ক াশ (টাকা) িজআর চাল ( মঃটন)
১০,০০,০০০(দশ ল ) ৭০০(সাতশত)

কনা ও অ া খাবার (কাটুন)
২০০০ ( ই হাজার)

৯। ফিরদপুর
১২

তঁাবু (

সট)

৫০০(পঁাচশত)

(ক) ব া পিরি িতর তথ ঃ
ব া পিরি িতর িববরণ

য় িতর িববরণ

অিতবষণজিনত কারেণ ব া ও
নদী ভাংগেনর সৃি হেয়েছ।

১। িত উপেজলাঃ ৪িট
২। ঃ ইউিপঃ ১৪ িট
৩। িত পিরবারঃ ১৩,২০৩ িট
(পািনব ী), ৮৭িট (নদী ভাংগন)
৩। িত জনসংখ াঃ ৪৬,৪৫৮ জন
(পািনব ী), ৩৫০ জন (নদী ভাংগন)
৪। ঃ ঘরবািড়ঃ সঃ ১০১ িট, আঃ ৭১০২ িট
৫। ঃ িত ানঃ আঃ ৪০ িট,
৬। ঃ রা াঃ ৫.৫ িকঃ িমঃ আঃ
৭। ঃ বঁাধঃ ৮.৩ িকঃ িমঃ
৮। ঃ িটউবওেয়লঃ ১৮৬ িট

াণহািনর ম ব
সংখ া
নাই
মিডক ালঃ
৯২ িট

(খ) েযাগ ব াব াপনা ও াণ ম নালয় হেত বরা কৃত ােণর িববরণঃ
িজআর ক াশ
(টাকা)
৮,০০,০০০ (আট
ল )

িজআর চাল
( মঃটন)
৪০০ (চারশত)

কনা ও অ া খাবার
(কাটুন)
২,০০০ ( ই হাজার)

গৃহ িনমাণ ম ুরী
(টাকা)
০

ঢউিটন
(বাি ডল)
০

১০। শরীয়তপুর
(ক) ব া পিরি িতর তথ ঃ
ব া পিরি িতর িববরণ

য় িতর িববরণ

জলার রাজগ পেয়ে ট কীিতনাশা নদীর পািন
িবপদসীমার ৯২ স.িম. উপর িদেয় বািহত হে ।
প া নদীর পািন ের র পেয়ে ট িবপদসীমার ৭ স.িম.
িনচ িদেয় বািহত হে ।

িত উপেজলাঃ ০৬ িট
িত ইউিনয়নঃ ২৫ িট
িত পিরবারঃ ১৬৩১ িট
(আংিশক)
িত জনসংখ ার পিরমাণঃ
৮১৫৫ জন (আংিশক)
িত ফসিল জিমঃ ৪৮০
হঃ (আংিশক)
িত রা াঃ ১৩০ িকঃিমঃ
(আংিশক)

াণহািনর ম ব
সংখ া
নাই
-

(খ) েযাগ ব াব াপনা ও াণ ম নালয় হেত বরা কৃত ােণর িববরণঃ
িজআর ক াশ (টাকা)
৭,৫০,০০০ (সাত ল
প াশ হাজার)

িজআর চাল
( মঃটন)
৩৫০ (িতনশত
প াশ)

কনা ও অ া খাবার গৃহ িনমাণ ম ুরী
(কাটুন)
(টাকা)
২,০০০ ( ই হাজার)
৬,০০,০০০ (ছয়
ল )
১৩

ঢউিটন
(বাি ডল)
২০০
( ইশত)

১১। রাজবাড়ী
(ক) ব া পিরি িতর তথ ঃ
ব া পিরি িতর িববরণ

য় িতর িববরণ

প া নদীর পািন গায়াল পেয়ে ট
িবপদসীমার ৫৮ স.িম উপর িদেয় বািহত
হে ।

১। িত উপেজলাঃ ৫িট
২। িত ইউিনয়নঃ ১৩ িট
৩। িত
ামঃ ৫৯ িট
৪। িত পিরবারঃ ২৫ িট
(স ুন)
১,৯৩৫ িট (আংিশক)
৫। িত
লাকঃ ১০০ জন
(স ূণ), ৯,২৭৫ িজন (আংিশক)
৬। িত ঘরবািড়ঃ ১০ িট
(স ূণ), ২৮৫ িট (আংিশক)
৭। িত ফসলঃ ৩৪ হ র
(স ূণ), ১৫ হঃ
৮। িত
িত ানঃ ১৪ িট
(আংিশক)
৯। িত রা াঃ ৮.১০ িকঃিমঃ
(আংিশক)
১০। িত িটউবওেয়লঃ ৩৫
িট

াণহািনর ম ব
সংখ া
নাই
১।
আ য়েক ঃ
০৫ িট,
২। আি ত
লাকঃ ১৭০
জন

(খ) েযাগ ব াব াপনা ও াণ ম নালয় হেত বরা কৃত ােণর িববরণঃ
িজআর ক াশ (টাকা)
িজআর চাল ( মঃটন)
কনা ও অ া খাবার (কাটুন)
২,৫০,০০০ ( ই ল প াশ হাজার) ১৫০ (একশত প াশ ) ২,০০০ ( ই হাজার)

১১। মাদারীপুর
(ক) ব া পিরি িতর তথ ঃ
ব া পিরি িতর িববরণ

য় িতর িববরণ

াণহািনর ম ব
সংখ া

১৪

প া নদীর পািন িবপদসীমার
উপর িদেয় বািহত হে ।

১। িত উপেজলাঃ ১িট
২। িত ইউিনয়নঃ ৮ িট
৩। িত
ামঃ ১১০ িট
৪। িত পিরবারঃ ৩০ িট (স ুন)
৪৬০ িট (আংিশক)
৫। িত
লাকঃ ১৫০ জন (স ূণ), ২,৩০০
িজন (আংিশক)
৬। িত ঘরবািড়ঃ ৩৫ িট (স ূণ), ৪৯০ িট
(আংিশক)
৭। িত ফসলঃ ৪৯০ হ র (স ূণ), ৮।
িত
িত ানঃ ১১ িট (আংিশক)
৯। িত রা াঃ ১০ িকঃিমঃ (স ূণ), ২০
িকঃিমঃ (আংিশক)
১০। িত িটউবওেয়লঃ ১,৫৫৬ িট
১১। িত
ীজ/কালভাটঃ ২িট

নাই

১।
আ য়েক ঃ
১৭ িট,

(খ) েযাগ ব াব াপনা ও াণ ম নালয় হেত বরা কৃত ােণর িববরণঃ
িজআর ক াশ (টাকা)
িজআর চাল ( মঃটন)
কনা ও অ া খাবার (কাটুন)
২,০০,০০০ ( ই ল ) ১০০ (একশত)
২,০০০ ( ই হাজার)

১২। মািনকগ
(ক) ব া পিরি িতর তথ ঃ
ব া পিরি িতর িববরণ

য় িতর িববরণ

১৫

াণহািনর ম ব
সংখ া

যমুনা নদীর পািন আিরচা পেয়ে ট
িবপদসীমার ২৭ স.িম উপর িদেয় বািহত
হে । পািন কমেছ।

১। িত উপেজলাঃ ৬িট
২। িত ইউিনয়নঃ ১৮ িট
৩। িত
ামঃ ৮৩ িট
৪। িত পিরবারঃ ৩,০১৮ িট
(স ূণ), ৭,১০২ িট (আংিশক)
৫। িত
লাকসংখ াঃ
১৩,০৫৭ জন (স ূণ), ২৯,০৫১
জন (আংিশক)
৬। িত ঘরবািড়ঃ ৩,০১৮ িট
(স ূণ) ৭,৩৫৩ িট (আংিশক)
৭। িত ফসিল জিমঃ ২,১০০
হ র (আংিশক)
৮। িত
িত ান
(িশ া/ধমীয়): ০৬িট (স ূণ), ০৩
িট (আংিশক)
৯। িত রা াঃ ৫ িক: িম:
(স ূণ), ২০ িক: িম: (আংিশক)
১০। িত
ীজ/কালভাটঃ
১০িট
১১। িত িটউবওেয়লঃ ৪৫ িট

নাই

১।
আ য়েক ঃ
০১িট,
২। আি ত
লাকসংখ াঃ
১০৩ জন।
৩।
মিডেকল
িটমঃ ২১িট

(খ) েযাগ ব াব াপনা ও াণ ম নালয় হেত বরা কৃত ােণর িববরণঃ
িজআর ক াশ (টাকা)
১২,৫০,০০০ (বার ল

প াশ হাজার )

িজআর চাল ( মঃটন)
কনা ও অ া খাবার (কাটুন)
৩৫০ (িতনশত প াশ ) ২,০০০ ( ই হাজার)

১৩। মুি গ
(ক) ব া পিরি িতর তথ ঃ
ব া পিরি িতর িববরণ

য় িতর িববরণ

১৬

াণহািনর ম ব
সংখ া

প া নদীর পািন ভাগ ল পেয়ে ট িবপদসীমার
২৬ স.িম উপর িদেয় বািহত হে । নদীর
পািন কেমেছ।

১। িত উপেজলাঃ ২িট
( লৗহজং ও টংগীবাড়ী)
২। িত ইউিনয়নঃ ৮িট
৩। িত
ামঃ ১৭িট
৪। িত পিরবারঃ ২১৪
(স ূণ), ৬১৫ (আংিশক)
৫। িত জনসংখ াঃ ১০৯০
জন (স ূণ), ৩১০০ জন
(আংিশক)
৬। িত ঘরবািড়ঃ ২৬২ িট
(স ূণ), ৬৫৮ িট (আংিশক)
৭। িত ফসিল জিমঃ ১৪৫
একর (স ূণ), ১৪২ একর
(আংিশক)
৮। িত
িত ান
(িশ া/ধমীয়): ১িট (মসিজদ)
৯। িত রা াঃ ৫ িক.িম
(আংিশক)
১০। িত িটউবওেয়লঃ
৭িট

নাই

১।
আ য়েক ঃ
১িট
২। আি ত
পিরবার
সংখ াঃ
৫০িট

(খ) েযাগ ব াব াপনা ও াণ ম নালয় হেত বরা কৃত ােণর িববরণঃ
িজআর ক াশ (টাকা)
২,৫০,০০০ ( ই ল
প াশ হাজার)

িজআর চাল
( মঃটন)
১৫০ (একশত
প াশ)

কনা ও অ া
(কাটুন)
০

খাবার

১৪। চঁাদপুর
(ক) ব া পিরি িতর তথ ঃ
ব া পিরি িতর িববরণ

য় িতর
িববরণ

াণহািনর ম ব
সংখ া

১৭

গৃহিনমাণ ম ুরী
(টাকা)
০

ঢউিটন
(বাি ডল)
০

মঘনা নদীর পািন চঁাদপুর
পেয়ে ট িবপদসীমার ১২ স.িম
উপর িদেয় বািহত হে ।

১। িত
উপেজলাঃ ০২
িট (নদী
ভাংগন)
২। িত
ইউিনয়নঃ ০২
িট (নদী
ভাংগন)
৩। িত
পিরবারঃ
১২০িট (নদী
ভাংগন)

নাই

চঁাদপুর সদর উপেজলায় ৬৬৫ িমটার
এলাকা এবং হাইমচর উপেজলায় ১৫৮
িমটার এলাকা নদী ভাংগেন কবিলত
হেয়েছ।

(খ) েযাগ ব াব াপনা ও াণ ম নালয় হেত বরা কৃত ােণর িববরণঃ
িজআর ক াশ
(টাকা)
৩,০০,০০০ (িতন
ল )

িজআর চাল
( মঃটন)
২০০ ( ইশত)

কনা ও অ া খাবার
(কাটুন)
২,০০০ ( ই হাজার)

গৃহিনমাণ ম ুরী
(টাকা)
১৫,০০,০০০ (পেনর
ল )

ঢউিটন
(বাি ডল)
৫০০
(পঁাচশত)

১৫। িসেলট
(ক) ব া পিরি িতর তথ ঃ
ব া পিরি িতর িববরণ

য় িতর িববরণ

১৮

াণহািনর
সংখ া

ম ব

জলার িশয়ারা নদী শরপুর পেয়ে ট িবপদসীমার ২৫
স.িম., অমলশীদ পেয়ে ট িবপদসীমার ১৪ স.িম. এবং
শওলা পেয়ে ট িবপদসীমার ৬ স.িম. উপর িদেয়
বািহত হে ।

১। িত উপেজলাঃ
১৪িট
২। িত ইউিনয়নঃ
৭৯িট
৩। িত
পৗরসভাঃ
৩িট
৪। িত
ামঃ
৮২৯িট
৫। িত পিরবারঃ
৬৫২০িট
(স ূণ), ৭৪,৬৫১িট
(আংিশক)
৬। িত
লাকসংখ াঃ
৩৩,৩০৩ জন (স ূণ),
৩,৬৩,৭৯০ জন
(আংিশক)
৭। িত ঘরবািড়ঃ
১,৯৯২ িট (স ূণ),
২০,৯৪৯িট (আংিশক)
৮। িত ফসলঃ
৩৯৬০ হঃ (আংিশক),
৯। মৃত হাস-মুরগীঃ
৯৫িট
১০। িত িশ া
িত ানঃ ৮৯িট
(আংিশক)
১১। িত রা াঃ ৪
িকঃিমঃ (স ূণ), ৩৩৫.৬
িকঃিমঃ (আংিশক)
১২। িত
ীজ/কালভাটঃ ৫িট
১৩। িত বঁাধঃ
০.০৫৫ িক: িম (স ূণ),
২২.১৩ িক:িম (আংিশক)
১৪। িত
িটউবওেয়লঃ ১,৫৬২ িট

-

১।
আ য়েকে র
সংখ াঃ ১িট
২। আি ত
লাকসংখ াঃ
৩০ জন
৩। মিডেকল
িটমঃ ১৪০িট
*সািবক ব
পিরি িত
উ িত হে ।

(খ) েযাগ ব াব াপনা ও াণ ম নালয় হেত বরা কৃত ােণর িববরণঃ
িজআর ক াশ (টাকা)
িজআর চাল ( মঃটন)
৮,০০,০০০ (আট ল )
৬০০ ( ছয়শত)

কনা ও অ া খাবার (কাটুন)
৫,০০০ (চার হাজার)

১৬। নামগ
(ক) ব া পিরি িতর তথ ঃ

১৯

তঁাবু ( সট)
৫০০ (পঁাচ শত)

ব া পিরি িতর িববরণ
রমা নদীর পািন নামগ পেয়ে ট
িবপদসীমার ১৪ সঃিমঃ উপর িদেয়
বািহত হে । নদীর পািন কেমেছ।

য় িতর িববরণ
১। িত উপেজলাঃ
১১িট
২। ািবত ইউিনয়নঃ ৬৭
িট
৩। িত
লাকসংখ াঃ
১,৫৩,৭৮৫ জন
(আংিশক)
৪। িত পিরবার৩০,১৩৪ (আংিশক)
৫। িত ঘরবািড়৭,০৭৫িট (আংিশক)
৬। িত ফসিল জিমঃ
৯৯৩ হ র (স ূণ), ১২৫
হ র (আংিশক)
৭। িত
িত ান
(িশ া/ধমীয়)- ৫৫৫িট
(আংিশক)
৮। িত রা া৮১৮.১৪ িকঃিমঃ
(আংিশক)
৯। িত
ীজ/কালভাট- ৯৬িট।
১০। িত
িটউবওেয়লঃ ৪,৪২৭িট

াণহািনর ম ব
সংখ া
১। আ য়েকে র
সংখ া-১২২ িট
২। আি ত
লাকসংখ াঃ ২২৬
জন
৩। মিডেকল িটম১২২িট

(খ) েযাগ ব াব াপনা ও াণ ম নালয় হেত বরা কৃত ােণর িববরণঃ
িজআর ক াশ (টাকা)
িজআর চাল ( মঃটন) কনা ও অ া খাবার (কাটুন)
২০,০০,০০০ (িবশ ল )
৯০০ (নয় শত)
৯,০০০ (সাত হাজার)

১৭।

*আ য়েকে র
বিশর ভাগ লাকজন
িনজ বাড়ীঘের িফের
গেছন।
*পািন মাগত
কমেত থাকায় ব া
পিরি িতর উ িত
হেয়েছ।

তঁাবু ( সট)
৫০০ (পঁাচ শত)

হিবগ

(ক) ব া পিরি িতর তথ ঃ
ব া পিরি িতর িববরণ

য় িতর িববরণ

২০

াণহািনর
সংখ া

ম ব

জলার সকল নদ-নদীর পািন
িবপদসীমার নীচ িদেয় বািহত
হওয়ায় ব া পিরি িতর উ িত
হেয়েছ।

১। িত উপেজলাঃ
২িট (নবীগ , বা বল)
২। িত ইউিনয়নঃ
৪িট
৩। িত
ামঃ ৫৪িট
৪। িত পিরবারঃ
১,০২৫ িট (স ূণ),
১৪০৩িট (আংিশক)
৫। িত
লাকসংখ াঃ ৫,০০৭
জন (স ূণ), ৬,৯১৮
জন (আংিশক)
৬। িত ঘরবািড়ঃ
২,৩৩৩ িট (আংিশক)
৭। িত ফসলহানীঃ
১৫.৫ হ র (স ূণ),
৬.৫ হ র (আংিশক)
৮। িত
িত ান
(িশ া/ধমীয়): ১১িট
(আংিশক)
৯। িত
যাগােযাগ
ব ব াঃ ১০ িক:িম
(স ূণ), ১৭.৫ িকঃিমঃ
(আংিশক)
১০। িত
ি জ/কালভাটঃ ১িট
১১। িত বঁাধঃ
১,০০০ িক:িম (আংিশক)

নাই

১। আ য়েকে র সংখ া- ০৫িট
২। আি ত লাকসংখ া- ৪৮৫ জন
* মাগত ব াপিরি িত উ িত
হে ।
* য় িতর পিরমাণ বৃি পায়িন।
*বা বল উপেজলায় ব া হয়িন।
বঁাধ ভংেগ পািন ঢুেক জলাব তার
সৃি হেয়েছ। বতমােন বঁােধর
মরামত করা হেয়েছ।

(খ) েযাগ ব াব াপনা ও াণ ম নালয় হেত বরা কৃত ােণর িববরণঃ
িজআর ক াশ (টাকা)
৮,০০,০০০ (আট ল )

িজআর চাল ( মঃটন)
কনা ও অ া খাবার (কাটুন)
৫০০ (পঁাচ শত)
১,০০০ (এক হাজার)

১৮। মৗলভীবাজার
(ক) ব া পিরি িতর তথ ঃ
ব া পিরি িতর িববরণ

য় িতর িববরণ

াণহািনর
সংখ া

২১

ম ব

পািন কমেত থাকায় ব া
পিরি িতর উ িত হে ।

১। িত উপেজলাঃ ৫িট
২। িত ইউিনয়নঃ ২০ িট
৩। িত
পৗরসভা- ১ট
৪। িত
ামঃ ১৫৮ িট
৫। িত পিরবারঃ ০৭ িট (স ূণ),
১২,৭৮০ িট (আংিশক)
৬। িত
লাকসংখ াঃ ৫৮,৯১৮
(আংিশক)
৭। িত ঘরবািড়ঃ ৭িট (স ূণ)
৩,২৬২ িট (আংিশক)
৮। িত ফসিল জিমঃ ১৯৬ হ র
(আংিশক)
৯। িত
িত ান (িশ া/ধমীয়):
৩৩ িট (আংিশক)
১০। িত রা াঃ ৯১ িক: িম:
(আংিশক), ৫ িক: িম: (স ূণ)
১১। িত বঁাধঃ ২৩০ িক: িম:
(আংিশক)
১২। িত িটউবওেয়লঃ ৭৮৮ িট

নাই

১। আ য়েক ০২িট,
২। আি ত
লাকসংখ া- ১৩০
জন।
৩। মিডেকল িটম
৫৩িট

(খ) েযাগ ব াব াপনা ও াণ ম নালয় হেত বরা কৃত ােণর িববরণঃ
িজআর ক াশ (টাকা)
৯,৫০,০০০ (নয় ল প াশ হাজার )

১৯। চ

িজআর চাল ( মঃটন)
কনা ও অ া খাবার (কাটুন)
৮৫০ (আটশত প াশ ) ২,০০০ ( ই হাজার)

াম

জলা শাসক, চ াম তঁার দ েরর ারক নং ০৫.৪২.১৫০০.২১১.৯৬.০০৬.১৯ (অংশ-১).৪৯১, দািরখ১৮.০৭.২০১৯ি ঃ মুেল জানান য, গত ১৪/০৭/২০১৯ি ঃ তািরখ হেত তার জলায় বৃি পাত না থাকায় সা ু নদী
(বা রবান), সা ু নদী ( দাহাজারী, চ াম), হালদা নদী (নারায়নহাট), হালদা নদী (পঁাপু িরয়া) এবং কণফুিল
নদীর কালুঘাট পেয়ে ট পািন িবপদসীমার অেনক িনচ িদেয় বািহত হে । ফেল এলাকাসমুেহর পািন পুরাপুির
সের যাওয়ায় ৩৬৫িট আ য়েকে আি ত ৪২৪১০ জন মা ষ
বাস ােন ফরত গেছ।

২০। ক বাজার
জলা
শাসক, ক বাজার তঁার কাযালেয়র প
৫১.০১.২২০০.০০০.৪১.০১৩.১৯-৫৩৮, তািরখঃ
১৮/০৭/২০১৯ি ঃ মূেল জানান য, তঁার জলায় গত ৩িদন যাবত আকাশ রৗ
ল রেয়েছ। বৃি পাত হয়িন। এ
জলাধীন সকল নদীর পািন িবপদসীমার ৩ িমটার িনচ িদেয় বািহত হে । লাকালয় থেক পািন নেম গেছ।
জনসাধারেণর জীবনযা া াভািবক হেয়েছ। সািবক পিরি িত ভাল রেয়েছ।

২১। বা রবান
ভার া

জলা শাসক, বা রবান টিলেফােন জানান, তঁার জলার ব ার পািন নেম গেছ।

২২। খাগড়াছিড়
২২

জলা শাসক, খাগড়াছিড় তঁার কাযালেয়র ারক ন র ৫১.০১.৪৬০০.০০০.৪১.০৬৭(১).১৯.৩০৮ তািরখ
১৮/০৭/২০১৯ মূেল জানান য, বতমােন ব ার পািন নেম গেছ, আ য়েকে র ছেড় লাকজন িনজ িনজ
বাড়ীঘের িফের গেছ। সািবক পিরি িত াভািবক।

২৩। রাংগামািট
জলা শাসক, রাংগামািট তঁার কাযালেয়র ারক নং ৫১.০১.৮৪০০.২১৫.০৬.০০১.১৯.৪৩৬, তািরখঃ
১৮/০৭/২০১৯ি ঃ মুেল জানান য, গত ১৬/০৭/২০১৯ি ঃ তািরখ হেত রাংগামািট পাবত জলায় রৗ
ল
আবহাওয়া িবরাজ করেছ এবং কান বৃি পাত হয়িন। অিতবৃি ও পাহাড়ী ঢেলর কারেণ সৃ আকি ক ব ার পািন
স ূণ েপ নেম গেছ। জলা ও উপেজলা পযােয় ািপত আ য়েক সমূেহ আর কউ অব ান করেছন না।
বতমােন জলার সািবক পিরি িত স ূণ াভািবক রেয়েছ।

২৪। ফনী
জলা শাসক, ফনী তঁার কাযালেয়র
ারক ন র ৫১.০১. ৩০০০.০০০.৪১.০৯৩.১৯.৪০১ তািরখ
১৯/০৭/২০১৯ মূেল িরত িতেবদেন উে খ কেরন য, ফনী জলায় ব া না থাকায় াভািবক অব া িবরাজ
করেছ।

২৫। া ণবাড়ীয়া
জলা শাসক, া ণবাড়ীয়া তঁার কাযালেয়র ারক ন র ৫১.০১.১২০০.০০০.১৪.০০৬.১২.৩২৬ তািরখ
১৯/০৭/২০১৯ মূেল িরত িতেবদেন উে খ কেরন য, তার জলায় হাওড়া নদী িবপদসীমার ১.১৫ িমটার,
িততাস আখাউড়া ০.৯৯ িমটার, পু িলয়া এ ডারসন ১.৩৬ িমটার, পুরিলয়া গৗনঘাট ০.৩৬ িমটার, িততাস
নবীনগর ০.১৬ িমটার িততাস আজবপুর ০.০৬ িমটার, মঘনা ২.১০ িমটার িনচ িদেয় বািহত হে । জলা
শাসক, া ণবাড়ীয়া অদ টিলেফােন জানান য, তার জলার ব র পািন নেম গেছ। পিরি িত াভািবক।

২৬। নীলফামারী
ভার া জলা শাসক, নীলফামারী অদ টিলেফােন জানান য, তার জলার ব ার পািন নেম গেছ।
আ য়েকে র লাকজন বাড়ীঘের িফের গেছ। জলার সািবক পিরি িতর উ িত হেয়েছ।

২৭। লালমিনরহাট
জলা শাসক, লালমিনরহাট টিলেফােন জানান য, ব ার পািন নেম িগেয়েছ। আ য়েকে য সকল লাকজন
আ য় িনেয়িছল তারা তােদর বাড়ী ঘের িফের িগেয়েছ। জলার সািবক পিরি হিত াভািবক।

েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালয় কতৃক জলা িভি ক মাট াণ সাম ী বরাে র তথ ঃ
পাহাড়ী ঢল, অিতবৃি ও পাবত জলায় পাহাড় ধেসর কারেণ এবং াকৃিতক েযােগ িত
সহায়তা দােনর লে ২০১৯-২০ অথ বছের িন বিণত াণ সাম ী বরা করা হেয়েছ।
তািরখ
০১/০৭/২০১৯

জলার
সংখ া
২৫
জলা

িজআর চাল িজআর (ক াশ)
( মঃটন)
২৩

কেনা খাবার তঁাবু
(প ােকট) ( সট)
৫৯,০০০

েদর মােঝ মানিবক

ঢউিটন
(বাি ল)

গৃহ িনমাণ
ম ুরী (টাকা)

০৭/০৭/২০১৯

৬৪
জলা

১০,৯৫০ ১,৭৫,০০,০০০/-

১১/০৭/২০১৯
১২/০৭/২০১৯
১৪/০৭/২০১৯
১৫/৭/২০১৯.
১৫/০৭/২০১৯
১৬/০৭/২০১৯

২২ জলা
১০ জলা
১৫ জলা
২০ জলা
১ জলা
০5
জলা
০৪
জলা
০১ জলা
০১ জলা
০১ জলা
০১ জলা
0৪
জলা
০১ জলা
০১ জলা
০২ জলা
০১ জলা
০১ জলা
০১ জলা
০১ জলা
০৪ জলা
০১ জলা
০৩ জলা
০২ জলা
০২ জলা
০১ জলা

৬,৬০০
৩৮০০

১৬/০৭/২০১৯
১৭/০৭/২০১৯
১৭/০৭/২০১৯
১৭/০৭/২০১৯
১৭/০৭/২০১৯
১৭/০৭/২০১৯
১৮/০৭/২০১৯
১৮/০৭/২০১৯
১৯/০৭/২০১৯
১৯/০৭/২০১৯
১৯/০৭/২০১৯
১৯/০৭/২০১৯
১৯/০৭/২০১৯
২০/০৭/২০১৯
২০/০৭/২০১৯
২০/০৭/২০১৯
২১/০৭/২০১৯
২১/০৭/২০১৯
২২/০৭/২০১৯
মাট

১,২০,০০,০০০/২২,০০,০০০

২০,০০০
-

৭,৫০০
৬০০

১৮,০০,০০০

১,০০০

৩০,০০,০০০

৫০০

১৫,০০,০০০

২০০

৬,০০,০০০

6,০০০

২০০
২০০
২০০
২০০

৫,০০,০০০
৫,০০,০০০
৫,০০,০০০
৪,০০০

২০০

৫,০০,০০০

২০০

৫,০০,০০০

২০০

১,০০০
২০০০
৫,০০০

৫,০০,০০০
৫০০

৯০০

২২,০০,০০০
৩,০০০

৫০০

৮,০০,০০০
২০০০

২৪ ,১৫০
(চি শ
হাজার
একশত
প াশ)

১০,০০,০০০
৩,৮৭,০০,০০০/ ১,০২,০০০ ৮,০০০ ২৩০০
(িতন কািট
(এক ল
(আট
( ই
সাতািশ ল )
ই হাজার) হাজার) িতনশত )

৬৯,০০,০০০
(উনস র
ল )

অি কা ডঃ ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফে র কে াল ম থেক া তথ অ সাের আজ কাথাও কান
উে খেযাগ অি কা সংঘিঠত হয়িন।
। ইহা মেহাদেয়র সদয় অবিগতর জ

রণ করা হেলা।

২৪

২২-৭-২০১৯

মাহা দ হািফজুর রহমান
ভার া কমকতা (অিতির দািয় )

ভার া কমকতা-১
এনিডআরিসিস অিধশাখা
েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালয়

ফান: ৮৮০-৫৮৮১১৬৫১
ফ া : ৮৮০-২-৯৮৯১৯২৬
ইেমইল: controlroom.ddm@gmail.com

ারক ন র: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.২০০/১(৬৪)

৭ াবণ ১৪২৬
তািরখ:
২২ জুল াই ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, ে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) জলা াণ ও পুণবাসন কমকতা

২২-৭-২০১৯

মাহা দ হািফজুর রহমান
ভার া কমকতা (অিতির দািয় )

২৫

