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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
�েয �াগ �ব�াপনা অিধদ�র 

�েয �াগ �ব�াপনা ও �াণ ম�ণালয় 
জ�ির সাড়াদান �ক� (ইওিস) 
www.ddm.gov.bd

৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২

�ারক ন�র: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.২৮৮ তািরখ: 
০৪ অে�াবর ২০২০

১৯ আি�ন ১৪২৭

িবষয়: �েয �াগ সং�া� �দিনক �িতেবদন।

িবভােগর নাম ঢাকা ময়মনিসংহ চ��াম িসেলট রাজশাহী রং�র �লনা বিরশাল

সেব �া� তাপমা�া ৩৪.০ ৩২.০ ৩৫.৩ ৩২.৫ ৩৪.৮ ৩৪.২ ৩৪.৬ ৩৩.৭
সব �িন� তাপমা�া ২৬.২ ২৬.৬ ২৪.২ ২৫.০ ২৫.৫ ২৪.৩ ২৫.৪ ২৬.০

স�� ব�রস�েহর জ� সতক � সংেকতঃ স�� ব�রস�েহর জ� �কান সতক� সংেকত নাই।

০৪ অে�াবর ২০২০ ি�ঃ তািরখ সকাল ৯ টা �থেক স��া ৬ টা পয �� �দেশর অভ��রীণ নদীব�র স�েহর জ� আবহাওয়ার �ব �াভাসঃ

ঢাকা, টা�াইল, পাবনা, ফিরদ�র, মাদারী�র, �লনা, বিরশাল, প�য়াখালী,  �নায়াখালী,  �িম�া,  চ��াম,  ক�বাজার,  ময়মনিসংহ এবং িসেলট অ�লস�েহর
উপর িদেয় দি�ণ/দি�ণ-�ব � িদক �থেক ঘ�ায় ৪৫-৬০ িক.িম. �বেগ �ি�/ব��ি�সহ অ�ায়ীভােব দমকা/ঝেড়া হাওয়া বেয় �যেত পাের। এসব এলাকার
নদীব�র স�হেক ১ ন�র সত�কতা সংেকত (�নঃ) ১ ন�র সত�কতা সংেকত �দখােত বলা হেয়েছ।

০৪ অে�াবর ২০২০ ি�ঃ তািরখ সকাল ০৯ টা �থেক পরবত� ২৪ ঘ�ার আবহাওয়ার �ব �াভাসঃ 

িসনপ�ক অব�া:  উ�রপি�ম বে�াপসাগর ও তৎসংল� এলাকায় অব�ানরত ল�চাপ� উিড়�া উপ�েল অব�ান করেছ। �মৗ�মী বা�র অ�
িবহার, ল�চােপর �ক��ল এবং বাংলােদেশর ম�া�ল হেয় উ�র-�ব � িদেক আসাম পয �� িব�ত রেয়েছ। �মৗ�মী বা� বাংলােদেশর উপর �মাটা�� সি�য়
এবং উ�র বে�াপসাগেরর অ�� মাঝারী অব�ায় িবরাজ করেছ।

�ব �াভাস: চ��াম ও িসেলট িবভােগর অেনক জায়গায় এবং ঢাকা, ময়মনিসংহ, রাজশাহী, রং�র, বিরশাল ও �লনা িবভােগর িক� িক� জায়গায় অ�ায়ীভােব
দমকা হাওয়াসহ হালকা �থেক মাঝারী ধরেণর �ি�/ব�সহ �ি� হেত পাের। �সই সােথ �দেশর �কাথাও �কাথাও মাঝারী ধরেনর ভারী বষ �ণ হেত পাের।

তাপমা�া: সারােদেশ িদেনর এবং রােতর তাপমা�া �ায় অপিরবিত�ত থাকেত পাের।

পরবত� ৭২ ঘ�ার আবহাওয়ার অব�া (৩ িদন): �ি�/ব��ি�পােতর �বনতা অ�াহত থাকেত পাের।

গতকােলর সেব �া� ও আজেকর সব �িন� তাপমা�া (িড�ী �সলিসয়াস):

গতকাল সেব �া� তাপমা�া িছল ��বিদয়া ৩৫.৩  এবং আজেকর সব �িন� তাপমা�া �টকনাফ ২৪.২ �সঃ। ০ ০ 
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(��ঃ বাংলােদশ আবহাওয়া অিধদ�র, ঢাকা ।

এক নজের নদ-নদীর পিরি�িত 

�িশয়ারা �তীত �দেশর সকল �ধান নদ-নদীস�েহর পািন সমতল �াস পাে�, যা আগামী ৪৮ ঘ�া পয �� অ�াহত থাকেত পাের।

আগামী ৪৮ ঘ�ায়, �দেশর উ�র, উ�র-ম�া�ল এবং ম�া�েলর ����-য�না ও প�া অববািহকার িন�া�েলর ব�া পিরি�িতর

উ�িত অ�াহত থাকেত পাের।

নদ-নদীর অব�া (আজ সকাল ০৯:০০ টা পয ��)

পয �েব�ণাধীন পািন সমতল ��শন ১০১ �গজ পাঠ পাওয়া যায়িন ০০

�ি� ৩২ িবপদসীমার উপের নদীর সং�া ০৭

�াস ৬৭ িবপদসীমার উপের ��শেনর সং�া ০৯

অপিরবিত�ত ০২ - -

িবপদসীমার উপর িদেয় �বািহত ��শন (১৯ আি�ন ১৪২৭ ব�া�/০৪ অে�াবর ২০২০ �ঃ সকাল ৯.০০ টার ত� অ�যায়ী): 

�ঃ নং  �জলার

নাম 

পািন সমতল

��শন
নদীর

নাম 

আজেকর পািন সমতল

(িমটার)

িবগত ২৪ ঘ�ায়

�ি�(+)/�াস(-)

(�স.িম.)

িবপদসীমা

(িমটার)

িবপদসীমার উপের

(�স.িম.)

গাইবা�া  গাইবা�া ঘাঘট ২১.৭৬ -১৭ ২১.৭০ +০৬
ব�ড়া 

চক রিহম�র
করেতা

য়া
২১.১৯ -০৯ ২০.১৫ +১০৪

ব�ড়া  সািরয়াকাি� য�না ১৬.৮৩ -২১ ১৬.৭০ +১৩
িসরাজগ�

 
কািজ�র

য�না ১৫.৩২ -১৪ ১৫.২৫ +০৭

নােটার  িসংড়া �র ১২.৯৪ -০৯ ১২.৬৫ +২৯
িসরাজগ�

 
বাঘাবািড়

আ�াই ১০.৫৫ +০২ ১০.৪০ +১৫

টাংগাইল  এলািসন ধেল�রী ১১.৬৫ ০০ ১১.৪০ +২৫
নওগ� আ�াই আ�াই ১৩.৮০ -২৪ ১৩.৭২ +০৮

রাজবাড়ী  �গায়াল� প�া ৮.৮৫ -০২ ৮.৬৫ +২০
(��ঃ ব�া �ব �াভাস ও সতক�করণ �ক�, পাউেবা)

বািরপাত ত� 

গত ২৪ ঘ�ায় বাংলােদেশ উে�খেযা� �ি�পাত (গত কাল সকাল ০৯:০০ টা �থেক আজ সকাল ০৯:০০ টা পয ��) : 

��শন বািরপাত (িম.িম.) ��শন বািরপাত (িম.িম.) ��শন বািরপাত (িম.িম.)

দি�ণবাগ ১৬৬.০ িসেলট ৫২.০ �শওলা ৫২.০
(��ঃ ব�া �ব �াভাস ও সতক�করণ �ক�, পাউেবা)

সা�িতক ব�ায় িবিভ� �জলায় মানিবক সহায়তা িহেসেব বরা� িন��পঃ
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�ঃ নং িবভােগর নাম অি�কাে�র সং�া আহেতর সং�া িনহেতর সং�া

সা�িতক অিত�ি�র কারেণ �� ব�া ও �া�িতক �েয �ােগ �িত��েদর মানিবক সহায়তা িহেসেব িন�বিণ �ত ছক �মাতােবক বিণ �ত �জলাস�েহর নােমর পাে��
উি�িখত পিরমান �াণ কায � (নগদ), িশ� খা� �য় বাবদ অথ � বরাে�র পিরমাণ (টাকা), �গা-খা� �য় বাবদ অথ � বরাে�র পিরমাণ (টাকা), �কনা খাবার ও
অ�া� খাবার বরাে�র পিরমান (�েকট/ব�া) সংি�� �জলা �শাসকগেণর অ��েল  অ��েল বরা� �দান করা হেয়েছঃ  

�ঃ
নং

�জলা
র

নাম

�াণ কায � (নগদ)
বরাে�র পিরমান

িশ� খা� �য় বাবদ অথ �
বরাে�র পিরমাণ (টাকা)

�গা-খা� �য় বাবদ অথ �
বরাে�র পিরমাণ (টাকা)

�কনা খাবার ও অ�া� খাবার
বরাে�র পিরমান (�েকট/ব�া)

তা� (িপস)

০১ �িড়
�াম

- ২,০০০ (�ই জাহার) -

০২ টাং
গাইল

- ২,০০০ (�ই জাহার) -

০৩ িসরা
জগ�

 

- ২,০০০ (�ই জাহার) -

০৪ সাত
�ীরা

- ২,০০০ (�ই জাহার) ১০০০

০৫ জামা
ল�র 

- ২,০০০ (�ই জাহার) -

০৬ �নাম
গ� 

৫,০০,০০০/- (প�চ
ল�)

- -

০৭ রং�
র

৫,০০,০০০/- (প�চ
ল�)

২,০০০ (�ই হাজার) -

০৮ নওগ� - ২,০০০ (�ই হাজার) -
০৯ গাই

বা�া
৫,০০,০০০/-
(প�চ ল�)

১,০০,০০০/-
(এক ল�)

১,০০,০০০/-
(এক ল�)

১,০০০ (এক হাজার) -

১০ নােটা
র

৫,০০,০০০/-
(প�চ ল�)

১,০০,০০০/-
(এক ল�)

১,০০,০০০/-
(এক ল�)

২,০০০ (�ই হাজার) -

�মাট ২০,০০,০০০ (িবশ
ল�) 

২,০০,০০০/-
(�ই ল�)

২,০০,০০০/-
(�ই ল�)

১৭,০০০ (সেতর হাজার)  ১০০০ (এক
হাজার) 

��স�হঃ

(ক) �াণ কম ��চী-১ শাখার �ারক নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০৩৭.২০.৩৪৪; তািরখঃ ২২-০৯-২০২০ ি�ঃ
(খ) �াণ কম ��চী-১ শাখার �ারক নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০৩৭.২০.৩৪৫; তািরখঃ ২২-০৯-২০২০ ি�ঃ
(গ) �াণ কম ��চী-১ শাখার �ারক নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০৩৭.২০.৩৫৬; তািরখঃ ২৭-০৯-২০২০ ি�ঃ
(ঘ) �াণ কম ��চী-১ শাখার �ারক নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০৩৭.২০.৩৫৭; তািরখঃ ২৭-০৯-২০২০ ি�ঃ
(ঙ) �াণ কম ��চী-১ শাখার �ারক নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০৩৭.২০.৩৫৮; তািরখঃ ২৮-০৯-২০২০ ি�ঃ
(চ) �াণ কম ��চী-১ শাখার �ারক নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০৩৭.২০.৩৫৯; তািরখঃ ৩০-০৯-২০২০ ি�ঃ
(ছ) �াণ কম ��চী-১ শাখার �ারক নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০৩৭.২০.৩৬১; তািরখঃ ০১-১০-২০২০ ি�ঃ
(জ) �াণ কম ��চী-১ শাখার �ারক নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০৩৭.২০.৩৬২; তািরখঃ ০১-১০-২০২০ ি�ঃ
(ঝ) �াণ কম ��চী-১ শাখার �ারক নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০৩৭.২০.৩৬৩; তািরখঃ ০৩-১০-২০২০ ি�ঃ

অি�কাে�র ত�ঃ

ফায়ার সািভ �স ও িসিভল িডেফে�র িনয়�ণ কে�র ত� (�মাবাইল এসএমএস) �থেক জানা যায় ০২ অে�াবর, ২০২০ি�ঃ তািরখ রাত ১২.০০টা �থেক ০৩
অে�াবর ২০২০ি�ঃ তািরখ রাত ১২.০০টা পয �� সারােদেশ  �মাট ১১ � অি�কাে�র ঘটনা ঘেটেছ। িবভাগিভি�ক  অি�কাে� িনহত ও আহেতর  সং�া িনে�
�দওয়া হলঃ 
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�ঃ নং িবভােগর নাম অি�কাে�র সং�া আহেতর সং�া িনহেতর সং�া

১। ঢাকা ৯ ০ ০
২। ময়মনিসংহ ১ ০ ০
৩। বিরশাল ০ ০ ০
৪। িসেলট ০ ০ ০
৫। রাজশাহী ০ ০ ০
৬। রং�র ০ ০ ০
৭। চ��াম ০ ০ ০
৮। �লনা ১             ০ ০

�মাট ১১ ০ ০
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ভার�া� কম �কত�া-১ 
এনিডআরিসিস অ�িবভাগ 
�েয �াগ �ব�াপনা ও �াণ ম�ণালয়

কাম�ন নাহার
ভার�া� কম �কত�া

�ফান: ৮৮০-৫৮৮১১৬৫১
ফ�া�: ৮৮০-২-৯৮৯১৯২৬

ইেমইল: controlroom.ddm@gmail.com

�ারক ন�র: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.২৮৮/১(১৬৬) তািরখ: ১৯ আি�ন ১৪২৭

০৪ অে�াবর ২০২০
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) মি�পিরষদ সিচব, মি�পিরষদ সিচব, মি�পিরষদ িবভাগ 
২) �ধানম�ীর �� সিচব, �ধানম�ীর কায �ালয়
৩) সিচব, �ধানম�ীর কায �ালয়
৪) সিচব, �েয �াগ �ব�াপনা ও �াণ ম�ণালয়
৫) সিচব, �া�� �সবা িবভাগ
৬) মহাপিরচালক, �েয �াগ �ব�াপনা অিধদ�র
৭) িবভাগীয় কিমশনার (সকল)
৮) পিরচালক (সকল), �েয �াগ �ব�াপনা অিধদ�র
৯) �জলা �শাসক (সকল)
১০) �িতম�ীর একা� সিচব, মাননীয় �িতম�ী মেহাদেয়র দ�র, �েয �াগ �ব�াপনা ও �াণ ম�ণালয়
১১) উপ-পিরচালক (সকল), �েয �াগ �ব�াপনা অিধদ�র
১২) �জলা �াণ ও �নব �াসন কম �কত�া (সকল)
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কাম�ন নাহার 

ভার�া� কম �কত�া


