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িবষয়: াকিৃতকাকিৃতক  েযােগেযােগ  জ িরজ ির  সাড়াদানসাড়াদান  কেকে   াা   তথ ািদরতথ ািদর  সমি তসমি ত  িতেবদনিতেবদন।।
            
             
উপযু  িবষেয় সদয় অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, অদ  জলা শাসক, শরীয়তপরু তাঁর পে র মাধ েম জািনেয়েছন য,
সা িতক বষা মৗ ম হেত প া নদীর ডান তীের তী  ভা ন  হেয়েছ। জলার নিড়য়া উপেজলায় প া নদীর ব াপক ভা ন
অব াহত আেছ। জলা াণ ও পনুবাসন কমকতা ও  উপেজলা ক  বা বায়ন কমকতাগেণর িনকট হেত দেশর কান জায়গায়
অি কা ড,, নৗকাডুিব ,,ব পােত বা অ  কান েযােগ য় িতর খবর পাওয়া যায়িন। েযাগ সং া  তথ  সং েহর কায ম
অব হত রেয়েছ।

সমুসমু   ব রসমেূহরব রসমেূহর  জজ   সতকসতক  সংেকতঃসংেকতঃ  সমু  ব রসমেূহর জ  কান সতক সংেকত নাই।
আজআজ  ১৯১৯//০৯০৯//২০১৮২০১৮  ীঃীঃ  বধুবারবধুবার  ভারভার  ৫৫  টাটা  হইেতহইেত  পুরপুর  ১১  টাটা  পযপয   দেশরদেশর  অভ রীণঅভ রীণ  নদীব রনদীব র  সমেূহরসমেূহর  জজ   আবহাওয়ারআবহাওয়ার
পূবাভাসপূবাভাস::
খুলনা, বিরশাল, পটয়ুাখালী, নায়াখালী, িম া, চ াম এবং ক বাজার অ ল সমেূহর উপর িদেয় দি ণ/দি ণ-পূব িদক
থেক ঘ টায় ৪৫-৬০ িকঃ িমঃ বেগ বিৃ  অথবা ব বিৃ সহ অ ায়ীভােব দমকা/ঝেড়া হাওয়া বেয় যেত পাের।

পূবাভাসঃপূবাভাসঃ  চ াম ও িসেলট িবভােগর িকছ ুিকছজুায়গায় এবং ঢাকা, ময়মনিসংহ, খুলনা ও বিরশাল িবভােগর ’এক
জায়গায় অ ায়ী দ কা হাওয়াসহ হালকা থেক মাঝারী ধরেণর বিৃ  অথবা ব সহ বিৃ  হেত পাের। এছাড়া দেশর অ
আংিশক মঘলা আকাশসহ আবহাওয়া ধাণতঃ  থাকেত পাের।
তাপতাপ  বাহবাহ: : খুলনা, বিরশাল ও িসেলট িবভাগসহ ঢাকা, সীতা ড,  মাঈজদীেকাট এবং ফনী অ ল সমেূহর উপর িদেয়
মৃ  তাপ বাহ বেয় যাে  এবং তা কাথাও কাথাও শিমত হেত পাের।
তাপমা াঃতাপমা াঃ  দেশর দি ণা েলর িদন ও রােতর তাপমা া সামা  াস পেত পাের এবং তা দেশর অ  ায়
অপিরবিতত থাকেত পাের।
পরবতীপরবতী  ৭২৭২  ঘ টারঘ টার  আবহাওয়ারআবহাওয়ার  অব াঅব া ( (৩৩  িদনিদন): ): বিৃ পােতর বনতা বিৃ  পেত পাের।
                                                                                                                                 
গতকােলর  সেবা  ও আজেকর সবিন   তাপমা া (িড ী সলিসয়াস): 
িবভােগরিবভােগর  নামনাম ঢাকাঢাকা ময়মনিসংহময়মনিসংহ চ ামচ াম িসেলটিসেলট রাজশাহীরাজশাহী রংপুররংপুর খুলনাখুলনা বিরশালবিরশাল
সেবা  তাপমা া ৩৬.২ ৩৫.৩ ৩৬.৩ ৩৬.২ ৩৫.৮ ৩৫.৮ ৩৭.২ ৩৬.২
সবিন  তাপমা া ২৬.৬ ২৭.০ ২৪.৫ ২৪.৮ ২৬.২ ২৫.৭ ২৬.৬ ২৭.০
দেশর সেবা  ও সবিন  তাপমা া: সেবা  যেশার ৩৭.২  এবং সবিন  রাংগামািট ও তবুিদয়া ২৪.৫ সঃ। 

একএক  নজেরনজের  নদনদ--নদীরনদীর  পিরি িতপিরি িত ওও  পূবাভাসপূবাভাস
পু --যমনুা ও প া নদ-নদীসমেূহর পািন  সমতল ি িতশীল আেছ যা আগামী ২৪ ঘ টা পয  অব াহত থাকেত

পাের।
গ া  নদীর পািন  সমতল াস পাে  যা আগামী ৪৮ ঘ টা অব াহত থাকেত পাের। 
আপার মঘনা অববািহকার ধান নদীসমেূহর পািন  সমতল াস পাে  যা আগামী ৪৮ ঘ টা পয  অব াহত থাকেত
পাের।

০ ০ 

১



আগামী ২৪ ঘ টায় গাইবা া,, ব ড়া,, িসরাজগ , , জামালপুর ও টা াইল জলার ব া পিরি িতর অপিরবিতত
থাকেত পাের।

নদনদ--নদীরনদীর  অব াঅব া ( (আজআজ  সকালসকাল  ৯.০০৯.০০  টাটা  পযপয ))
পযেব ণাধীন পািন সমতল শন৯৪ গজ শন ব  আেছ ০১ 
বিৃ ৩০ গজ পাঠ পাওয়া যায়িন ০
াস ৫৬ মাট তথ  পাওয়া যায়িন ০১

অপিরবিতত ০৭ িবপদসীমারিবপদসীমার  উপেরউপের ৫৫
অদঅদ   দেশরদেশর    ৫িট৫িট  পেয়ে টপেয়ে ট  নদনদ--নদীরনদীর  পািনপািন  িবপদসীমারিবপদসীমার    উপরউপর  িদেয়িদেয়  বািহতবািহত  হেহে ।।

জলার নাম পািন সমতল
শন

নদীর নাম িবগত ২৪ ঘ টায়
বিৃ (+)/ াস(-)
( স.িম.)

িবপদসীমার উপের
( স.িম.)

গাইবা া ফুলছিড় যমনুা +১ +৮
ব ড়া সািরয়াকাি যমনুা +১ +১৭
জামালপুর বাহা রাবাদ যমনুা +৪ +৯
িসরাজগ বাঘাবাড়ী আ াই +৫ +১৩
টাংগাইল এলািশন ধেল রী +৩ +২৮

বািরপাতবািরপাত  তথতথ   
গত ২৪ ঘ টায় বাংলােদেশ উে খেযাগ  বিৃ পাত (গত কাল সকাল ০৯:০০ টা থেক আজ সকাল ০৯:০০ টা পয ) : নই

শনশন বািরপাতবািরপাত ( (িম.িম.িম.িম.)) শনশন বািরপাতবািরপাত ( (িম.িম.িম.িম.))
-- -- -- --

অি কা ডঅি কা ড: : অদ  দেশর কাথাও থেক উে খেযাগ  কান অি কাে র খবর পাওয়া যায় নাই।
নদীনদী  ভাংগনঃভাংগনঃ
শরীয়তপুরঃশরীয়তপুরঃ  জলাজলা  শাসকশাসক, , শরীয়তপুরশরীয়তপুর  তাঁরতাঁর  পে রপে র  মাধ েমমাধ েম  জািনেয়েছনজািনেয়েছন  যয, , সা িতকসা িতক  বষাবষা  মৗ মমৗ ম  হেতহেত  প াপ া  নদীরনদীর  ডানডান
তীেরতীের  তীতী   ভা নভা ন    হেয়েছহেয়েছ। । জলারজলার  নিড়য়ানিড়য়া  উপেজলায়উপেজলায়  প াপ া  নদীরনদীর  ব াপকব াপক  ভা নভা ন  অব াহতঅব াহত  আেছআেছ। । ভা েনরভা েনর  তী তারতী তার
কারেণকারেণ  নিড়য়ানিড়য়া  উপেজলারউপেজলার  মা ােররচরমা ােররচর, , কদারপুরকদারপুর, , ঘিড়ষারঘিড়ষার  ওও  চরচর  আ াআ া  ইউিনয়নইউিনয়ন  এবংএবং  নিড়য়ানিড়য়া  পৗরসভারপৗরসভার  ২২  ওও  ৪৪  ন রন র
ওয়াডওয়াড  ব াপকভােবব াপকভােব  িতিত   হয়হয়  এবংএবং  কেয়কিটকেয়কিট  ামাম  স ণূভােবস ণূভােব  িবলীনিবলীন  হেয়হেয়  যায়যায়। । ইেতামেধইেতামেধ   প াপ া  নদীরনদীর  ভা েনভা েন  মলূপাড়ামলূপাড়া
কিমউিনিটকিমউিনিট  ি িনকি িনক, , চরজুিজরাচরজুিজরা  সরকারীসরকারী  াথিমকাথিমক  িবদ ালয়িবদ ালয়, , পূবপূব  নিড়য়ানিড়য়া  সরকািরসরকাির  াথিমকাথিমক  িবদ ালয়িবদ ালয়, , বাঁশতলাবাঁশতলা  বাজারবাজার,,
ওয়াপদাওয়াপদা  ল ঘাটল ঘাট, , সাধরুসাধরু  বাজারবাজার, , উপেজলাউপেজলা  াা   কমেকমে   এরএর  মলুমলু  ভবনভবন, , দওয়ানদওয়ান  ি িনকি িনক, , লাইফলাইফ  কয়ারকয়ার  ি িনকি িনক, , গাজীগাজী
কালরুকালরু  মাজারমাজার  শরীেফরশরীেফর  মহমানখানামহমানখানা, , ানীয়ানীয়  সংসদসংসদ  সদসদ   মেহাদেয়রমেহাদেয়র  রালয়রালয়, , সাসা  িবেশষািয়তিবেশষািয়ত ( ( িতব ীিতব ী) ) িবদ ালয়িবদ ালয়,,
বশবশ  কেয়কিটকেয়কিট  মসিজদমসিজদ, , মি রমি র, , কেয়কশতকেয়কশত  পাকাপাকা  দালানসহদালানসহ  কেয়ককেয়ক  হাজারহাজার  বািড়বািড়  ঘরঘর, , মলুফৎগমলুফৎগ   বাজােররবাজােরর  একাংশএকাংশ, , নিড়য়ানিড়য়া

উপেজলারউপেজলার  কদারপুরকদারপুর  ইউিনয়েনইউিনয়েন  যাওয়ারযাওয়ার  মলুমলু  সড়কিটসহসড়কিটসহ  ায়ায়  ১.৫১.৫  বগিক.িম.বগিক.িম.  এলাকাএলাকা  স ণূস ণূ  নদীনদী  গেভগেভ  িবলীনিবলীন  হেয়হেয়  গেছগেছ।।
জািজরাজািজরা  উপেজলারউপেজলার  জািজরাজািজরা  ইউিনয়েনরইউিনয়েনর  বাডাংগাবাডাংগা  ামাম, , িবলাসপুরিবলাসপুর  ইউিনয়েনরইউিনয়েনর  পাচখুারকািপাচখুারকাি , , কািজয়ারচরকািজয়ারচর, , সিফকািজরসিফকািজর
মাড়মাড়  ােমরােমর  ঘরবািড়ঘরবািড়, , ফসিলফসিল  জিমজিম, , গাছপালাগাছপালা, , ২িট২িট  মসিজদমসিজদ  প াপ া  নদীরনদীর  ভা েনভা েন  িবলীনিবলীন  হেয়হেয়  গেছগেছ।।

গতগত  ৭৭  আগআগ , , ২০১৮২০১৮  তািরেখতািরেখ  সাধরুসাধরু  বাজারবাজার  ল ঘােটল ঘােট  প াপ া  নদীরনদীর  পাড়পাড়  ওও  তারতার  তীরবতীতীরবতী  এলাকারএলাকার  ব াপকব াপক  অংশঅংশ  জুেড়জুেড়
আকি কআকি ক  ভূিম েসরভূিম েসর  ঘটনায়ঘটনায়  কেয়িটকেয়িট  দাকানদাকান  নদীনদী  গেভগেভ  িবলীনিবলীন  হেয়হেয়  যায়যায়। । ফেলফেল  উপি তউপি ত  ায়ায়  ২০২০  জনজন  লাকলাক  নদীেতনদীেত  ডেুবডেুব
আহতআহত  হয়হয়  এবংএবং  ৯৯  জনজন  িনেখঁাজিনেখঁাজ  হয়হয়। । িনেখঁাজেদরিনেখঁাজেদর  মেধমেধ   ১১  জেনরজেনর  মতৃমতৃ  দহদহ  চাঁদপুরচাঁদপুর  থেকথেক  উ ারউ ার  করাকরা  হয়হয়, , অ েদরঅ েদর  এখনওএখনও
পাওয়াপাওয়া  যায়িনযায়িন।।
প াপ া  নদীরনদীর  ভা েনভা েন  িত েদরিত েদর  ইেতামেধইেতামেধ   েযাগেযাগ  ব ব াপনাব ব াপনা  ওও  াণাণ  ম ণালেয়রম ণালেয়র  মানিবকমানিবক  সহায়তাসহায়তা  িহেসেবিহেসেব  িতিত
পিরবােররপিরবােরর  মেধমেধ   ৩৫১৪৩৫১৪  পিরবারেকপিরবারেক  ৩০৩০  কিজকিজ  হােরহাের  িজআরিজআর  চালচাল, , ৪২০০৪২০০  প ােকটপ ােকট  কনাকনা  খাবারখাবার ( (চালচাল  ৫৫  কিজকিজ, , ডালডাল  ১১
কিজকিজ, , তলতল  ১১  িলটারিলটার, , িব টুিব টু, , লবনলবন, , িচিনিচিন, , িচড়ািচড়া, , মিুড়মিুড়, , িদয়াশলাইিদয়াশলাই, , মামবািতমামবািত), ), ৩৭৫৩৭৫  িটিট  পিরবােররপিরবােরর  মােঝমােঝ  ২২  বাি লবাি ল  ঢউিটনঢউিটন

ওও  ৬০০০৬০০০  টাকাটাকা  হােরহাের  মাটমাট  ৭৫০৭৫০  বাি লবাি ল  ঢউিটনঢউিটন  ওও  ২২২২,,৫০৫০,,০০০০০০/- /- টাকাটাকা  এবংএবং  ভূিমধেসভূিমধেস  নদীেতনদীেত  ডেুবডেুব  আহতআহত  ২০২০  জনেকজনেক
িজআরিজআর  ক াশক াশ  ১০১০,,০০০০০০/- /- টাকাটাকা  হােরহাের  ২২,,০০০০,,০০০০০০/ / িচিকৎসািচিকৎসা  বাবদবাবদ  িবতরণিবতরণ  করাকরা  হেয়েছহেয়েছ। । এছাড়াওএছাড়াও  নিড়য়ানিড়য়া  উপেজলারউপেজলার

িত েদরিত েদর  মােঝমােঝ  িবতরেণরিবতরেণর  জজ   ১৫২.৪৩০১৫২.৪৩০  মঃটনমঃটন  িজআরিজআর  চালচাল  এবংএবং  ৬০০০৬০০০  প ােকটপ ােকট  কনাকনা  খাবারখাবার  বরাবরা   করাকরা  হেয়েছহেয়েছ।।
গতগত  ১৮১৮//৯৯//২০১৮ি ঃ২০১৮ি ঃ  তািরখতািরখ  েযাগেযাগ  ব ব াপনাব ব াপনা  ওও  াণাণ  ম ণালেয়রম ণালেয়র  মাননীয়মাননীয়  ম ীম ী  এবংএবং  সিচবসিচব  মেহাদয়মেহাদয়  শরীয়তপুরশরীয়তপুর  জলারজলার

২



নিড়য়ানিড়য়া  উপেজলারউপেজলার  নদীনদী  ভাংগেনভাংগেন  িতিত     এলাকাএলাকা  পিরদশনপিরদশন  কেরনকেরন  এবংএবং  িত েদরিত েদর  মােঝমােঝ  াণাণ  সাম ীসাম ী  িবতরণিবতরণ  কেরনকেরন।।
২। ইহা মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ  রণ করা হেলা।

১৯-৯-২০১৮

ভার া  কমকতা-১
এনিডআরিসিস অিধশাখা

েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালয়

কাম ন নাহার
ভার া  কমকতা

ারক ন র: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.৬৯/১(৬৪) তািরখ: ৪ আি ন ১৪২৫
১৯ সে র ২০১৮

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল ( জ তার মা সাের নয়) 
১) মহাপিরচালক, েযাগ ব ব াপনা অিধদ র
২) পিরচালক ( িতক ), 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 পণুবাসন কমকতা

১৯-৯-২০১৮

কাম ন নাহার 
ভার া  কমকতা

৩


