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িবষয়: াকিৃতকাকিৃতক  েযােগেযােগ  জ িরজ ির  সাড়াদানসাড়াদান  কেকে   াা   তথ ািদরতথ ািদর  সমি তসমি ত  িতবদনিতবদন।।

ঃঃ  নংনং িবভােগরিবভােগর  নামনাম অি কাে ডরঅি কাে ডর  সংখ াসংখ া আহেতরআহেতর  সংখ াসংখ া িনহেতরিনহেতর  সংখ াসংখ া
১। ঢাকা ২ ০ ০
২। ময়মনিসংহ ০ ০ ০

সমূসমূ   ব রসমেূহরব রসমেূহর  জজ   সতকসতক  সংেকতঃসংেকতঃ  সমু  ব রসমেূহর জ  কান সতক সংেকত নাই।

আজআজ  ১১২২  নেভ রনেভ র  ২০১৯২০১৯  ীঃীঃ  রাতরাত  ০১টা০১টা  পযপয   দেশরদেশর  অভ রীণঅভ রীণ  নদীব রনদীব র  সমেূহরসমেূহর  জজ   আবহাওয়ারআবহাওয়ার  পূবাভাসপূবাভাস: 

দেশর অভ রীণ নদীব র সমেূহর জ  কান সতক বাতা নই। 

আজআজ  সকালসকাল  ০৯০৯  টাটা  থেকথেক  পরবতীপরবতী  ২৪২৪  ঘ টারঘ টার  আবহাওয়ারআবহাওয়ার  পূবাভাসঃপূবাভাসঃ  

িসনপিটকিসনপিটক  অব াঃঅব াঃ  ি পুরাি পুরা ওও তৎসংলতৎসংল  এলাকায়এলাকায় অব ানরতঅব ানরত লঘচুাপিটলঘচুাপিট হীনহীন হেয়হেয় পেড়েছপেড়েছ।। এরএর বিধতাংশবিধতাংশ উ রউ র
বে াপসাগরবে াপসাগর পযপয  িব তৃিব তৃ রেয়েছরেয়েছ।। 

পূবাভাসঃপূবাভাসঃ  অ ায়ীভােবঅ ায়ীভােব আংিশকআংিশক মঘলামঘলা আকাশসহআকাশসহ সারােদেশরসারােদেশর আবহাওয়াআবহাওয়া ধানতঃধানতঃ  থাকেতথাকেত পােরপাের।।

য়াশাঃয়াশাঃ  দেশরদেশর কাথাওকাথাও কাথাওকাথাও ভারভার নাগাদনাগাদ হালকাহালকা য়াশায়াশা পড়েতপড়েত পােরপাের।।

তাপমা াঃতাপমা াঃ  সারােদেশসারােদেশ রােতররােতর তাপমা াতাপমা া সামাসামা  াসাস পেতপেত পােরপাের এবংএবং িদেনরিদেনর তাপমা াতাপমা া দেশরদেশর পূবা েলপূবা েল সামাসামা  বিৃবিৃ
পেতপেত পােরপাের এবংএবং দেশরদেশর অঅ  তাতা ায়ায় অপিরবিততঅপিরবিতত থাকেতথাকেত পােরপাের।। 

পরবতীপরবতী  ৭২৭২  ঘ টারঘ টার  আবহাওয়ারআবহাওয়ার  অব াঅব া: : আবহাওয়ারআবহাওয়ার সামাসামা  পিরবতনপিরবতন হেতহেত পােরপাের।।

গতকােলরগতকােলর  সেবাসেবা   ওও  আজেকরআজেকর  সবিনসবিন   তাপমা াতাপমা া ( (িড ীিড ী  সলিসয়াসসলিসয়াস):):  

  িবভােগরিবভােগর  
নামনাম

ঢাকাঢাকা ময়মনিসংময়মনিসং
হহ

চ ামচ াম িসেলটিসেলট রাজশাহীরাজশাহী রংপুররংপুর খুলনাখুলনা বিরশালবিরশাল

সেবা  
তাপমা া

৩১.২ ৩১.১ ৩২.২ ২৬.৮ ৩১.৮ ৩০.৭ ৩০.৬ ২৯.৪

সবিন  
তাপমা া

১৯.৬ ২০.৮    ২১.০ ২০.৩ ১৯.০ ১৯.৭ ১৯.৫ ২০.৫

গতকালগতকাল  সেবাসেবা   তাপমা াতাপমা া  িছলিছল  টকনাফটকনাফ  ৩২.২৩২.২ এবংএবং  আজেকরআজেকর  সবিনসবিন   তাপমা াতাপমা া  রাজশাহীরাজশাহী ১৯.০   সঃসঃ।।  

অি কা ডঃঅি কা ডঃ
ফায়ারফায়ার  সািভসসািভস  ওও  িসিভলিসিভল  িডেফে রিডেফে র  িনয় ণিনয় ণ  কে রকে র  তথতথ   থেকথেক  জানাজানা  যায়যায়, , ১০১০//১১১১//২০১৯ি ঃ২০১৯ি ঃ  তািরখতািরখ  রাতরাত  ১২.০০টা১২.০০টা
থেকথেক  ১১১১//১১১১//২০১৯ি ঃ২০১৯ি ঃ  তািরখতািরখ  রাতরাত  ১২.০০টা১২.০০টা  পযপয   সারােদেশসারােদেশ  মাটমাট  ১৬িট১৬িট  অি কাে রঅি কাে র  ঘটনাঘটনা

ঘেটেছঘেটেছ। । িবভাগিভি কিবভাগিভি ক অি কাে রঅি কাে র  তথতথ   িনেিনে   দওয়াদওয়া  হলঃহলঃ

০০  ০০

১



৩। বিরশাল ১ ০ ০
৪। িসেলট ১ ০ ০
৫। রাজশাহী ৪ ০ ০
৬। রংপুর ৩ ০ ০
৭। চ াম ২ ০ ০
৮। খুলনা ৩ ০ ০

মাটমাট ১৬১৬ ০০ ০০

‘ঘিূণঝড়ঘিূণঝড়  বলুবলুবলুবলু’  সংসং ◌া◌া   তথ ঃতথ ঃ

সংি  জলা শাসন থেক াি র পর ‘ঘিূণঝড় বলুবলু’ এ য় িতর পূণা  তথ  দওয়া হেব। 

‘ঘিূণঝড় বলুবলু’ এ ৯ (নয়) জন িনহত হয়। িনহত ব ি েদর তািলকাঃ

ঃ নং জলার নাম িনহত ব ি র নাম মতৃু র কারণ
১। খুলনা (১) মীলা ম ল (৫২), 

ামী ভাষ ম ল, 
উপেজলা- দােকাপ
(২) আলমগীল (৩৫), 
িপতা- সিফউি ন, 
সনহািট, িদঘিলয়া, খুলনা

১০/১১/২০১৯ি ঃ তািরখ 
খুব ভাের অ মিত ছাড়া 
আ য়েক  ত াগ কের 
িনেজর বাড়ীেত যাওয়ার 
পের রা া ঘের গাছ চাপা 
পেড়

২। পটয়ুাখালী (১) হািমদ কাজী (৬৫), 
ইউিনয়ন- মাধবখালী, 
উপেজলা- িমজাগ ।

ঘেরর ওপর গাছ পেড়

৩। বর না (১) মাসা াৎ হািলমা 
খাতনু (৬৩), ামী- মাঃ 
মাজা ফর, াম- ৬ নং 

বানাই, ইউিনয়ন- 
মাধবখালী, উপেজলা- 
িমজাগ

আ য়েকে  হাট এ াটােক

(২) মিহবু া (৪০), াম- 
ছাট লবন গালা, 

ইউিনয়ন- বিুড়র চর, 
বর না সদর, বর না

গাছ চাপা পেড়

৪। বােগরহাট (১) সািময়া (১৫), িপতা- 
বাবলু শখ, াম- ভরসাপুর, 
উপেজলা- রামপাল
(২) িহরা বগম (২৫), 

ামী- মা ম শখ, াম- 
চা িল বতাগা, উপেজলা- 
ফিকরহাট

গাছ চাপা পেড় 

৫। বিরশাল (১) আশালতা মজুমদার 
(৬৫), ামী- মতৃ িদেজ  
মজুমদার, পৗরসভা- 
উিজরপুর, ওয়াড নং ১, 
উিজরপুর।

ঘেরর ওপর গাছ পেড়

২



৬। িপেরাজপুর (১) ননী ম ল (৫৫), িপতা- 
নীল কমল ম ল, াম- লরা 
সািচয়া, মািলখািল 
ইউিনয়ন, নািজরপুর, 
িপেরাজপুর

গাছ চাপা পেড়

েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালেয়র বরা  হেত জলা শাসন কতকৃ েত ক মতৃ ব ি র পিরবারেক ২০,০০০/- (িবশ
হাজার) টাকা কের আিথক সহায়তা দান করা হেয়েছ।

রলরল  দূঘটনাঃদূঘটনাঃ
া নবািড়য়াঃা নবািড়য়াঃ  জলা শাসন, া নাবািড়য়া থেক টিলেফােন জানােনা হেয়েছ য, আজ ১২/১১/২০১৯ি ঃ তািরখ ভার

রাত ৩.৩০টায় া নবািড়য়া জলার ম বাগ এলাকায় চ াম থেক ঢাকাগামী তনুা িনিশতা েনর সােথ িসেলট থেক
চ ামগামী উদয়ন েনর মেুখামিুখ সংঘষ ঘেট। এ সংঘেষ এ পয  ১৭ জেনর মতৃু র ও শতািধক লােকর আহত হওয়ার
খবর পাওয়া গেছ। এখনও উ ার কাজ চলেছ। উ ারকাজ শেষ িব ািরত জানা যােব।

লারলার  ডিুবঃডিুবঃ

ভালাঃভালাঃ  জলা াণ ও পুনবাসন কমকতা, ভালা টিলেফােন জানান য, গত ১০/১১/২০১৯ি ঃ তািরখ আ মািনক
১১.০০টায় ভালা জলাধীন ভালা সদর থানার অ গত ইিলশঘাট সংল  মঘনা নদীেত এফিব আমাজান-০২ নামক একিট
মাছ ধরার লার ডিুবর ঘটনা ঘেট। লাের ২৪ জন জেল িছল। ২৪ জন জেলর মেধ  ১৩ জনেক জীিবত অব ায় উ ার
করা হয় এবং অপর ১১ জন িনেখঁাজ হয়। গত ১১/১১/২০১৯ি ঃ তািরখ লারিট উ ার করা হয়। লার থেক ১০ জেনর
লাশ পাওয়া যায়। মতৃ ব ি েদর নাম িঠকানা িনে  দয়া হেলা।

            ১।         মাঃ মিফজ, িপতা- সােলমান মািঝ, ৬নং ওয়াড, আব ুবকরপুর ইউিনয়ন, চরফ াশন, ভালা।
            ২।         মাঃ রিফক িব াস, িপতা- জামাল িব াস, ৪ নং ওয়াড, আব ুবকরপুর ইউিনয়ন, চরফ াশন, ভালা।
            ৩।         মাঃ কামাল, িপতা- মতৃ ল হক, ৬নং ওয়াড, আব ুবকরপুর ইউিনয়ন, চরফ াশন, ভালা।
            ৪।         মাঃ িব াল, িপতা- ইসমাইল খান, ৪ নং ওয়াড, উঃ িশবা, আ ু াহপুর ইউিনয়ন, চরফ াশন, ভালা।
            ৫।         মাঃ হাছান মা া, িপতা- আঃ কােদর, ৪ নং ওয়াড, উঃ িশবা, আ ু াহপুর ইউিনয়ন, চরফ াশন, ভালা।
            ৬।         মাঃ আ াস, িপতা- মিফজ, ৪ নং ওয়াড, উঃ িশবা, আ ু াহপুর ইউিনয়ন, চরফ াশন, ভালা।
            ৭।         মাঃ নজ ল ইসলাম, িপতা- ইয়ািছন পােটায়ারী, ফিরদাবাদ, রাবাদ ইউিনয়ন, চরফ াশন, ভালা।
            ৮।         মাঃ হাছান মা া, িপতা- আঃ কােদর, ফিরদাবাদ, রাবাদ ইউিনয়ন, চরফ াশন, ভালা।
            ৯।         মাঃ রনবী, িপতা- আঃ কােদর, ৫ নং ওয়াড, রাবাদ ইউিনয়ন, চরফ াশন, ভালা।
            ১০।        মাঃ খারেশদ আলম, িপতা- মতৃ মাফা াল, উঃ িশবা, আ ু াহপুর ইউিনয়ন, চরফ াশন, ভালা।

েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালেয়র বরা  থেক জলা শাসন কতকৃ েত ক মতৃ ব ি র পিরবারেক ২৫,০০০/-
(পঁিচশ হাজার) টাকা কের দান করা হেয়েছ।

২২ ।  । ইহাইহা  মেহাদেয়রমেহাদেয়র  সদয়সদয়  অবিগতরঅবিগতর  জজ   রণরণ  করাকরা  হেলাহেলা।।

১৩-১১-২০১৯

ভার া  কমকতা-১
এনিডআরিসিস অিধশাখা

েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালয়

মাহা দ হািফজরু রহমান
ভার া  কমকতা

ফান: ৮৮০-৫৮৮১১৬৫১
ফ া : ৮৮০-২-৯৮৯১৯২৬

ইেমইল: controlroom.ddm@gmail.com

ারক ন র: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.২৮৪/১(৬৫) তািরখ: ২৭ কািতক ১৪২৬

১২ নেভ র ২০১৯৩



১২ নেভ র ২০১৯
সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক , ে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) া ামার, েযাগ ব ব াপনা অিধদ র, ঢাকা।
৭) জলা াণ ও পণুবাসন কমকতা

১৩-১১-২০১৯

মাহা দ হািফজুর রহমান 
ভার া  কমকতা

৪


