
Destop/Control Room-1   

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

দুদম যাগ ব্যফস্থানা অধধদপ্তয 

দুদম যাগ ব্যফস্থানা বফন 

৯২-৯৩ ভাখারী ফা/এ, ঢাকা-১২১২। 

www.ddm.gov.bd 

 

স্মাযক নাং-৫১.০২.০০০০.০১৫.২০.০০৫.১৬-৭৩                                               তাধযখঃ  ০২/০৮/২০১৬ ধরঃ। 

ভয় : ০৪:৩০ টা 

ধফলয়ঃ প্রাকৃধতক দুদম যাদগ জরুধয াড়াদান ককদে প্রাপ্ত তথ্যাধদয ভধিত প্রধতদফদন। 

 

                                            ০২     ২০ ৬                    ধফধবন্ন কজরায় অধত 

বৃধি, উজান কথদক কনদভ আা াাড়ী ঢদর                     প্লাধফত য়। াংগৃীত কজরা প্রান, কজরা ত্রাণ ও 

পুনফ যান কভ যকতযা, উদজরা প্রকল্প ফাস্তফায়ন কভ যকতযা, ত্র-ধত্রকা ও কযধডও-কটধরধবন, এনধডআযধধ দত প্রাপ্ত তথ্য     

  ধয                   থ্যা  য ধবধিদত প্রণীত                 

 

০ ।           কজরা প্রান সূদত্র জানা মায় কম, জাভারপুয কজরায় অধত বৃধি ও াাধড় ঢদর মমুনা ও ব্রহ্মপুত্র 

নদীয াধন বৃধি কদয় ফন্যায সৃধি য়। ০২-০৮-২০১৬ ধর: তাধযখ মমুনা নদীয াধন ফাাদুযাফাদ 

খাদট ০.৬৩ ধভটায ধফদ ীভায উয ধদদয় প্রফাধত দে (ধফদ ীভায াধনয উচ্চতা ১৯.৫০ 

ধভটায, প্রফাভান াধনয উচ্চতা ২০.১০ ধভটায) ও ব্রহ্মপুত্র নদীয াধন ধফদ ীভায ০.৬০ ধভটায 

নীচ ধদদয় প্রফাধত দে (ধফদ ীভায াধন উচ্চতা ১৭.২২ ধভটায, প্রফাভান াধনয উচ্চতা ১৬.৬২ 

ধভটায)। ফন্যায াধনদত জাভারপুয কজরায ৭ টি উদজরায কভাট ৬২ টি ইউধনয়ন ফন্যায াধনদত 

ধনম্নাঞ্চর প্লাধফত দয়দে। জাভারপুয কজরায ৭টি উদজরায ৬২ টি ইউধনয়দনয ১,৭৮,৩৯৩ টি 

ধযফাদযয ৩০১ টি ঘয-ফাধড় ম্পূণ য নদী গদবয ধফরীন এফাং ৪,৩২৭ টি ঘয-ফাধড় আাংধক ক্ষধতগ্রস্থ 

য়। এোড়া পর ১৯,২৫০ কক্টয ম্পূণ য ধনভধ,ত, কাচা যাস্তা ম্পূণ য ৩১৭ ধক: ধভ:, আাংধক 

১,৫২২ ধক: ধভ:, াকা যাস্তা ১৭ ধক: ধভ: ম্পূণ য, আাংধক ১০০.৬০ ধক: ধভ:, ফাঁধ ম্পূণ য ৬.০০ ধক: 

ধভ: ও আাংধক ৫৮.৯০ ধক: ধভ:, ধক্ষা প্রধতষ্ঠান আাংধক ৪০৭ টি এফাং ধভীয় প্রধতষ্ঠান আাংধক 

২৪৮ টি ক্ষধতগ্রস্থ য়। এ োড়া ৩১/০৭/২০১৬ ও ০১/০৮/২০১৬ তাধযখ ফন্যায াধনদত ডুদফ ০৩ জন 

ভাযা মায়। ২০ টি আশ্রয় ককদে ২,০৮২টি ধযফাদযয ৯,৮১৪ জন আশ্রয় গ্রণ কদযদে। ৮১টি 

কভধডকযার টিভ কাজ কযদে। ক্ষধতগ্রস্থ ধযফাদযয ভদে ১,০০০.০০০ কভ: টন ধজআয চার, 

৪১,০০,০০০/- টাকা ধজআয কযা, ৮,৬৬৭ টি প্যাদকট শুকনা এফাং গুড় আটায রুটি ক্রয় 

৫০,০০০/- টাকায খাফায ধফতযণ কযা দয়দে = ০৩ (ধতন) জন ধনত। 

 

০২।          কজরা প্রান সূদত্র জানা মায় কম, কুধডগ্রাভ কজরায় অধত বৃধি ও াাধড় ঢদর ধতস্তা, ধযরা, ব্র পুত্র 

ও দুধকুভায নদীয াধন বৃধি কদয় ফন্যায সৃধি য়। অদ্য ০২/০৮/২০১৬ ধর: তাধযদখ ধতস্তা নদীয 

াধন ধফদ ীভায ১.৫৩ ধভটায নীচ ধদদয় প্রফাধত দে (ধতস্তা নদীয াধনয ধফদ ীভা ৩০.০০ 

ধভটায, প্রফাভান াধনয উচ্চতা ২৮.৪৭ ধভটায, ধযরা নদীয াধন ০.২০ ধভটায উয ধদদয় প্রফাধত 

দে (ধফদ ীভায াধনয উচ্চতা ২৬.৫০ ধভটায, প্রফাভান াধনয উচ্চতা ২৬.৩০ ধভটায), ব্র পুত্র 

নদীয াধন ধফদ ীভায ১.০০ ধভটায উয ধদদয় প্রফাধত দে (ধফদ ীভায াধনয উচ্চতা 

২৭.২৫ ধভটায, প্রফাভান াধনয উচ্চতা ২৬.৪৫ ধভটায এফাং দুধকুভায নদীয াধন ধফদ ীভায 

০.২৯ ধভটায উয ধদদয় প্রফাধত দে (ধফদ ীভায াধনয উচ্চতা ২১.৭০ ধভটায, প্রফাভান 

াধনয উচ্চতা ২১.৯৯৮ ধভটায)। াধন বৃধি কদয় ৯টি উদজরায ৫৭টি ইউধনয়দনয ৭২৮টি গ্রাদভয 

১,২৫,১৭১ টি ধযফায ক্ষধতগ্রস্থ য়। নদী বাাংগদন ৬,৪৯৫ টি ঘয-ফাড়ী ম্পূণ য নদী গদবয ধফরীন দয় 

মায়। ধভীয় ও ধক্ষা প্রধতষ্ঠান ম্পূণ য ২০ টি ও আাংধক ২২৮টি ক্ষধতগ্রস্থ য়। ফন্যায াধনদত এ 

ম যন্ত ০৫ (াঁচ) জন ধশু ও ৭৭ টি গফাধদ শু ভাযা মায়। ক্ষধতগ্রস্থ ধযফাদযয ভদে ধজআয চার 

১,২৭৫.০০০ কভ: টন ধজআয কযা, ৩৮,০০,০০০/- টাকা ও ২,৯৮২ টি প্যাদকট (শুকনা খাফায) 

ধফতযণ কযা দয়দে। ফন্যায় দুগ যত করাকদদয ভাদব ধফতযদণয জন্য আদযা ৭০০.০০০ কভ: টন 

ধজআয চার, ২০,০০,০০০/- টাকা ধজআয কযা এফাং ধযফন ব্যয় (উিাদযয জন্য কনৌকা বাড়া) 

ফাফদ ৮,০০,০০০/- টাকায চাধদাত্র কপ্রযণ কযা দয়দে। 
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০৩। ধনরপাভাযী : কজরা প্রান সূদত্র জানা মায় কম, ধনরপাভাযী কজরায় অদ্য ০২/০৮/২০১৬ ধর: তাধযখ অত্র 

অধধদপ্তদযয ধযচারক (ধবধজএপ) ভদাদয় ত্রাণ কাম যক্রভ তদাযধক কযদেন। তায এফাং কজরা দত 

প্রাপ্ত প্রধতদফদদন কদখা মায় অধত বৃধিাত ও উজান কথদক কনদভ আা াাধড় ঢদরয কাযদণ ধতস্তা 

নদীয াধন ০.৪৮ ধভটায ধফদ ীভায নীচ ধদদয় (ধফদ ীভায াধনয উচ্চতা ৫২.৪০ ধভটায, 

প্রফাভান াধন উচ্চতা ৫১.৯২ ধভটায) প্রফাধত দে। ধনরপাভাযী কজরায ২টি উদজরায ৮ টি 

ইউধনয়দনয ১৬টি গ্রাদভয ১৯,২০০ টি ধযফায ক্ষধতগ্রস্থ য়। এয ভদে ঘয-ফাড়ী ১,৫০০ টি ম্পূণ য ও 

৭ ধক: ধভ: যাস্তা ক্ষধতগ্রস্থ য়। ফন্যায় ক্ষধতগ্রস্থ দুটি উদজরায ধযফাদযয ভদে এ ম যন্ত ৯টি 

আইদটদভয ২,৫০০ টি শুকনা খাফাদযয প্যাদকট, ধজআয চার ৪০৯.০০০ কভ: টন ধজআয চার ও 

১২,৩০,০০০/- টাকা ধজআয কযা ধফতযণ কযা দয়দে। জনস্বাস্থয অধধদপ্তয কর্তযক ৪২টি নরকূ, 

১০৩ টি অস্থায়ী করধিন, ১১৭৫০ টি াধন ধফশুিকযণ ট্যাফদরট, ৩০ ককধজ  ধিধচাং াউডায ও ৩৫০ 

টি কজধযদকন ক্ষধতগ্রস্থদদয ভাদব ধফতযন কযা দয়দে। ক্ষধতগ্রস্থদদয ভাদব ধফতযদণয জন্য ৩,০০০ 

ফাধির কঢউটিন, গৃ ধনভ যাণ ফাফদ ৯০,০০,০০০/- টাকা, ইধিন চাধরত কনৌকা ক্রয় ফাফদ ৪,০০,০০০/- 

টাকা অথফা ধযফন ও উিাদযয জন্য ১,০০,০০০/- টাকা ফযাদ্দ প্রদাদনয চাধদা ত্র কপ্রযণ কযা 

দয়দে। 

 

০৪। পধযদপুয : কজরা প্রান সূদত্র জানা মায় কম, পধযদপুয কজরায় বৃধিাত ও উজান কথদক কনদভ আা াাধড় 

ঢদরয কাযদণ দ্মা নদীয াধন বৃধি কদয় ধফদ ীভায ০.৯২ ধভটায উয ধদদয় প্রফাধত দে 

(ধফদ ীভায াধনয উচ্চতা ৮.৬৫ ধভটায, প্রফাভান াধনয উচ্চতা ৯.৫৭ ধভটায)। পধযদপুয 

কজরায ৯টি উদজরায ভদে ৫টি উদজরায ১৭ টি ইউধনয়দনয ধনম্নাঞ্চর প্লাধফত দয় ১২,৪০৮ টি 

ধযফায ক্ষধতগ্রস্থ য়। এয ভদে ১৫৮টি ধযফায নদী গদবয ধফরীন দয় অন্যত্র চদর মায়। এ ম যন্ত এ 

কজরায় গত ৩১/০৭/২০১৬ ধর: তাধযদখ ফন্যায াধনদত ডুদফ ০১ (এক) জন ধনত য়। ফন্যায় 

ক্ষধতগ্রস্থ ধযফাদযয ভদে ১৭০.০০০ কভ: টন ধজআয চার ও ৪,২০,০০০/- টাকা ধজআয কযা ও 

১,৩৩৬ টি প্যাদকট শুকনা খাফায ধফতযণ কযা দয়দে।  

 

০৫। যাংপুয :  কজরা প্রান সূদত্র জানা মায় কম, যাংপুয কজরায় বৃধিাত ও উজান কথদক কনদভ আা াাধড় 

ঢদরয কাযদণ ধতস্তা নদীয াধন ধফদ ীভায ০.৪৮ ধভটায নীচ ধদদয় (ধফদ ীভায াধনয উচ্চতা 

৫২.৪০ ধভটায, প্রফাভান াধনয উচ্চতা ৫১.৯২ ধভটায) এফাং কাউধনয়া কযরওদয় ব্রীজ দয়দে 

ধফদ ীভায ১.৫৩ ধভটায নীচ ধদদয় (ধফদ ীভায াধনয উচ্চতা ৫২.৪০ ধভটায, প্রফাভান াধনয 

উচ্চতা ৫০.৮৭ ধভটায) প্রফাধত দে। যাংপুয কজরায ৮টি উদজরায ভদে ৩টি উদজরায ১১ টি 

ইউধনয়দনয ৫৩ টি গ্রাদভয ৬,৮৫৯ টি ধযফায ক্ষধতগ্রস্থ দয়দে। ক্ষধতগ্রস্থ ধযফাদযয ভদে ৭৬.০০০ 

কভ: টন ধজআয চার, ১,২২,০০০/- টাকা ধজআয কযা ও ৩৫০ টি প্যাদকট শুকনা খাফায ধফতযণ 

কযা দয়দে। ক্ষধতগ্রস্থদদয ভাদব ধফতযদণয জন্য আদযা ২০০.০০০ কভ: টন ধজআয চার ও 

৫,০০,০০০/- টাকায ধজআয কযা ফযাদ্দ প্রদাদনয চধদা ত্র কপ্রযণ কযা দয়দে। 

 

০৬।         : কজরা প্রান সূদত্র জানা মায় কম, ভাধনকগি কজরায় অধত বৃধি ও াাধড় ঢদর দ্মা নদীয াধন 

বৃধি কদয় ফন্যায সৃধি য়। ০২/০৮/২০১৬ ধর: তাধযদখ দ্মা নদীয াধন আধযচা দয়দে ধফদ 

ীভায ০.৪৪ উয ধদদয় (ধফদ ীভায াধনয উচ্চতা ৯.৪০ ধভটায, প্রফাভান াধনয উচ্চতা ৯.৮৪ 

ধভটায)। ফন্যায াধনদত ভাধনকগি কজরায ৬ টি উদজরায ৪১টি ইউধনয়দনয ২৮,৮৮৫ টি ধযফায, 

ধক্ষা প্রধতষ্ঠান ৩৭৬ টি ক্ষধতগ্রস্থ য়। ক্ষধতগ্রস্থ ধযফাদযয ভদে ৩৭৫.০০০ কভ: টন ধজআয চার ও 

৩২,০০,০০০/- টাকায শুকনা খাফায ধফতযণ কযা দয়দে। ফন্যায াধন বৃধিয াদথ াদথ ক্ষধতগ্রস্থ 

ধযফাদযয াংখ্যা বৃধি াদে। ফন্যায় আক্রান্তদদয ভাদব ধফতযদণয জন্য ৫০০.০০০ কভ: টন ধজআয 

চার ও ৩০,০০,০০০/- টাকা ধজআয কযা ও ৫০০ ফাধির কঢউটিন ফযাদ্দ প্রচাদনয চাধদা ত্র 

কপ্রযণ কযা দয়দে। 

 

০৭। যাজফাড়ী : কজরা প্রান সূদত্র জানা মায় কম, যাজফাড়ী কজরায় বৃধিাত ও উজান কথদক কনদভ আা াাধড় 

ঢদরয কাযদণ দ্মা নদীয াধন বৃধি কদয় ধফদ ীভায ০.৯৪ ধভটায উয ধদদয় প্রফাধত দে 
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   (ধফদ ীভায াধনয উচ্চতা ৮.৬৫ ধভটায, প্রফাভান াধনয উচ্চতা ৯.৫৯ ধভটায)। যাজফাড়ী 

কজরায ৪ টি উদজরায ১২ টি ইউধনয়দনয ১২,৮৮৯ টি ধযফায ক্ষধতগ্রস্থ য়। কদৌরদধতয়া 

ইউধনয়দনয ৪০০ টি ধযফায নদী গদবয ধফরীন দয় মায়। ক্ষধতগ্রস্থ ধযফাদযয ভদে এ ম যন্ত 

১৩৫.০০০ কভ: টন ধজআয চার, ৬,০০,০০০/- টাকা ধজআয কযা , ৩,৭৫,০০০/- টাকায শুকনা 

খাফায ধফতযণ কযা দয়দে। দূগ যতদদয ভাদব ধফতযদণয জন্য ১০০.০০০ কভ: টন ধজআয চার, 

১০,০০,০০০/- ধজআয কযা ও ধযফন ব্যয় ৫০,০০০/- টাকা ফযাদ্দ প্রদাদনয চাধদা ত্র কপ্রযণ 

কযা দয়দে। 

 

০৮। ধযাজগি : কজরা প্রান সূদত্র জানা মায় কম, ধযাজগি কজরায় াম্প্রধতক ফন্যায় মমুনা নদীয াধন ০.৫২  

ধভটায ধফদ ীভায উয ধদদয় প্রফাধত দে (ধফদ ীভায াধনয উচ্চতা ১৩.৩৫ ধভটায, 

প্রফাভান াধনয উচ্চতা ১৩.৮৭ ধভটায)। মমুনা নদীয তীদযয ৫টি উদজরায ৪০ ইউধনয়দনয ৪৫৪ 

টি গ্রাদভয ১,১০,৭৯৬ টি ধযফায ক্ষধতগ্রস্থ য়। ঘযফাড়ী ম্পূণ য ৫,৩৩০ টি আাংধক ৬০৮২৯ টি, 

ধক্ষা প্রধতষ্ঠান ম্পূণ য ৬৯ টি, আাংধক ৪১৩ টি, কাঁচা যাস্তা ম্পূণ য ১১২ ধক: ধভ:, আাংধক ২১৫ 

ধক: ধভ: ক্ষধতগ্রস্থ য়। ফন্যায় ক্ষধতগ্রস্থ অায় ধযফাদযয ভদে জনস্বাস্থয ধফবাগ দত ১২টি 

নরকূ, ২৪ টি ল্যাধিন স্থান কযা দয়দে। াধন ধফশুিকযণ ট্যাফদরট ১৪,৭৫০ টি, কজধযদকন 

৩০০টি ধফতযণ কযা দয়দে। এ ম যন্ত খাদ্যস্য ধদদফ ৫৩৫.০০০ কভ: টন ধজআয চার ও 

৯,৩২,০০০/- টাকা ধজ আয কযা ও ১,৯৪৯ টি প্যাদকট শুকনা খাফায ধফতযণ কযা দয়দে।  

         

০৯। সুনাভগি : কজরা প্রান সূদত্র জানা মায় কম, সুনাভগি কজরায় বৃধিাত ও উজান কথদক কনদভ আা াাধড় 

ঢদরয কাযদণ সুযভা নদীয াধন ধফদ ীভায ০.৪৫ ধভটায নীচ ধদদয় প্রফাধত দে (ধফদ ীভায 

াধনয উচ্চতা ৮.২৫ ধভটায, প্রফাভান াধনয উচ্চতা ৭.৮০ ধভটায)। সুনাভগি কজরায ১১টি 

উদজরায ভদে ৩টি উদজরায ১১ টি ইউধনয়দনয ধনম্নাঞ্চর প্লাধফত দয় ৭০০   ধযফায ক্ষধতগ্রস্থ 

দয়দে। ফন্যায় ক্ষধতগ্রস্থ ধযফাদযয ভদে ১৬৬.০০০ কভ: টন ধজআয চার ও ৩,৪০,০০০/- টাকা 

ধজআয কযা ধফতযণ কযা দয়দে।  

 

 ০।         : কজরা প্রান সূদত্র জানা মায় কম, টাাংগাইর কজরায় অধত বৃধি ও াাধড় ঢদর মমুনা নদীয াধন 

বৃধি কদয় ফন্যায সৃধি য়। এদত কদয মমুনা নদীয াধন ০.৫৪ ধভটায ধফদ ীভায উয ধদদয় 

প্রফাধত দে। ফন্যায াধনদত টাাংগাইর কজরায ৮ টি উদজরায ৪৫টি ইউধনয়দনয ৫০,৪০৬ টি 

ধযফায ক্ষধতগ্রস্থ য়। ১৬,৫৩০ কক্টয জধভয পর াধন নীদচ ধনভধ,ত যদয়দে। ৫০,০০০ াজায 

গফাদী শু, ১০,০০,০০০ টি াঁ-মুযগী ক্ষধতগ্রস্থ দয়দে। ০১/০৮/২০১৬ ধর: তাধযখ ০১ জন ধশু 

াধনদত ডুদফ ভাযা মায়। উদজরায ক্ষধতগ্রস্থ ধযফাদযয ভদে ত্রাণ াভগ্রী ধফতযদণয কাম যক্রভ 

চরদে। ক্ষধতগ্রস্থ ধযফাদযয ভদে ২৩০.০০০ কভ: টন ধজআয চার ও ১৭,০০,০০০/- টাকায ধজআয 

কযা ধফতযণ কযা দয়দে = ০১ (এক) জন ধশু ধনত।  

 

১১। ফগুড়া :  কজরা প্রান সূদত্র জানা মায় কম, ফগুড়া কজরায় বৃধিাত ও উজান কথদক কনদভ আা াাধড় 

ঢদরয কাযদণ মমুনা নদীয াধন বৃধি কদয় ধফদ ীভায ৫৪ ক: ধভটায উয ধদদয় প্রফাধত দে। 

ফগুড়া কজরায ১২টি উদজরায ভদে ৩টি উদজরায ১৮ টি ইউধনয়দনয ১৩২ টি গ্রাদভয ধনম্নাঞ্চর 

ফন্যায াধনদত প্লাধফত দয় ২৪,২০০ টি ধযফায ক্ষধতগ্রস্থ দয়দে। এ োড়া প্রাথধভক ধফদ্যারয় ৮৫ 

টি, ভােধভক ধফদ্যারয় ১৪ টি ও ভাদ্রাা ৪টি ফন্যায় ক্ষধতগ্রস্থ য়। ফন্যায় ক্ষধতগ্রস্থ ধযফাদযয 

ভদে ২৯৫.০০০ কভ: টন ধজআয চার ও ৪,৫০,০০০/- টাকা ধজআয কযা ও ১,৭০০ টি শুকনা 

খাফাদযয প্যাদকট ধফতযণ কযা দয়দে। ক্ষধতগ্রস্থ ধযফাদযয ভদে ধফতযদণয জন্য ৫০০.০০০ কভ: 

টন ধজআয চার ও ১০,০০,০০০/- টাকা ধজআয কযা ও ধযফন ও যাধিাং খযদচয জন্য 

২,০০,০০০/- টাকা ফযাদ্দ প্রদাদনয চাধদা ত্র কপ্রযণ কযা দয়দে। 

 

১২।              কজরা প্রান সূদত্র জানা মায় কম, রারভধনযাট কজরায ধতস্তা নদীয ডাধরয়া দয়দে অদ্য 

০২/০৮/২০১৬ ধর: তাধযখ ধফদ ীভায ০.৫০ ধভটায          (ধফদ ীভা ৫২.৪০ ধভটায, 
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প্রফাভান াধন উচ্চতা ৫১.৯০ ধভটায) এফাং ধযরা নদীয কুধড়গ্রাভ দয়দে ধফদীভায ২.০২ 

ধভটায নীচ ধদদয় প্রফাধত দে। অত্র কজরায় ৫টি উদজরায ২৬ টি ইউধনয়দনয ৪৯,৮৬০টি ধযফায 

ক্ষধতগ্রস্থ দয়দে। এ োড়া কভাট ৭৯০টি ধযফায নদী গদবয ধফরীন দয় মায়। ক্ষধতগ্রস্থ 

ধযফাদযয ভদে ৬৯৬.০০০ কভ: টন ধজআয চার ও ২৮,৫০,০০০/- টাকা ধজআয কযা ও ২,৭৫০ 

টি প্যাদকট শুকনা খাফায ধফতযণ কযা দয়দে। ক্ষধতগ্রস্থ ধযফাদযয ভদে ধফতযদণয জন্য আদযা 

১০০.০০০ কভ: টন ধজআয চার, ৫,০০,০০০/- টাকায ধজআয কযা এফাং ২,৫০,০০০/- টাকা 

ধযফন ব্যদয়য চাধদা ত্র কপ্রযণ কযা দয়দে। 

 

১৩। গাইফান্ধা : কজরা প্রান সূদত্র জানা মায় কম, গাইফান্ধা কজরায় বৃধিাত ও উজান কথদক কনদভ আা াাধড় 

ঢদরয কাযদণ ব্র পুত্র, ঘাঘট, কযদতায়া ও ধতস্তা নদীয াধন বৃধি ায়। ফতযভাদন ব্র পুত্র নদীয 

াধন ধফদ ীভায ০.৫৮ ধভটায উয ধদদয়, ঘাঘত নদীয াধন ধফদ ীভায ০.৬৪ ধভটায উয 

ধদদয়, কযদতায়া নদীয াধন ধফদ ীভায ১.৩৪ ধভটায নীচ ধদদয় এফাং ধতস্তা নদীয াধন ধফদ 

ীভায ০.৫৮ ধভটায নীচ ধদদয় প্রফাধত দে। গাইফান্ধা কজরায সুন্দযগি, দয, াঘাটা ও ফুরেধড় 

০৪টি উদজরায ৩৩টি ইউধনয়দনয ২৩৪টি গ্রাদভয ৫৩ ৫২০ টি ধযফায ক্ষধতগ্রস্থ য়। ২২৬টি ধক্ষা 

প্রধতষ্ঠান ক্ষধতগ্রস্থ ওয়ায় াঠদান দত ধফযত যদয়দে। কফধর ব্রীজ ১টি, কাঁচা যাস্তা ১৮৯ ধক: ধভ: 

আাংধক, াকা যাস্তা ১৯ ধক: ধভ: আাংধক, পর ধনভধ,ত ৩,৪৪৯ কক্টয ক্ষধতগ্রস্থ য় এফাং ৩০০ 

ধভটায ফাঁধ ম্পূণ য কবাংদগ নতুন নতুন এরাকা ফন্যায সৃধি দয়দে। এ ম যন্ত ফন্যায াধনদত ডুদফ ০৪ 

(চায) জন, ১২ টি োগর, ৫টি গরু ভাযা মায় এফাং ৬০৫ টি পুকুদযয ভাে কবদ মায়। াধন ফধন্দ 

ধযফাদযয ভদে ৭৬০.০০০ কভ: টন ধজআয চার ও ২৪,০০,০০০/- টাকা ধজআয কযা ও ২,০০০ টি 

শুকনা খাফাদযয প্যাদকট এফাং ১৯,২০০ টি াধন ধফশুিকযণ ট্যাফদরট ৩১৪ টি জযাধযদকন এফাং ৬০ 

টি াইজন ধকট ধফতযণ কযা দয়দে। এ োড়া জনস্বাস্থয প্রদকৌর অধধদপ্তয দত প্রাপ্ত ৪৯ টি 

টিউফওদয়র উচুকযণ, ৯৯ টি কভযাভত ও ৫৯ টি ল্যাধিন স্থান কযা দয়দে। ক্ষধতগ্রস্থ ধযফাদযয 

ভদে ধফতযদণয জন্য ৫,০০০ ফাধির কঢউটিন এফাং ৫,০০০ ধচ তাঁবু যফযাদয চাধদা ত্র কপ্রযণ 

কযা দয়দে (ভাননীয় ভন্ত্রী ভদাদয় উক্ত কজরায় পযত আদেন, ভাননীয় ভন্ত্রী ভদাদদয়য াদথ 

ভন্ত্রণারয় ও অধধদপ্তদযয উচ্চদস্থ কভ যকতযাগণ াংদগ যদয়দেন ধফধায় তথ্য াওয়া াদদক্ষ 

যফতীদত প্রধতদফদন কদয়া দফ)। 

 

১৪। যাজাী : কজরা প্রান সূদত্র জানা মায় কম, যাজাী কজরায় বৃধিাত ও উজান কথদক কনদভ আা াাধড় 

ঢদরয কাযদণ দ্মা নদীয াধন বৃধি ায়। ফতযভাদন দ্মা নদীয াধন ধফদ ীভায ২.৪৮ ধভটায নীচ 

ধদদয় প্রফাধত য়। যাজাী কজরায ২টি উদজরায ২টি ইউধনয়দনয ২টি গ্রাদভয ১৫০ টি ধযফায 

ক্ষধতগ্রস্থ য়। এয ভদে ৭৫টি ধযফায নদী গদবয ধফরীন য়। ১.০০০ কভ: টন ধজআয চার, 

১,১০,০০০/- ধজআয কযা এফাং ১০০ টি প্যাদকট শুকনা খাফায নদী বাাংগন ধযফাদযয ভাদব 

ধফতযণ কযা য়।  

 

১৫। ধযয়তপুয : কজরা প্রান সূদত্র জানা মায় কম, ধযয়তপুয কজরায় বৃধিাত ও উজান কথদক কনদভ আা াাধড় 

ঢদরয কাযদণ দ্মা নদীয াধন বৃধি ায়। ফতযভাদন দ্মা নদীয াধন ধফদ ীভায ০.৫৫ ধভটায 

উয ধদদয় প্রফাধত য়। ধযয়তপুয কজরায ৩টি উদজরায ১২টি ইউধনয়দনয ৫,২৪৫ টি ধযফায 

ক্ষধতগ্রস্থ য়। এয ভদে ১৯টি ধযফায এফাং ২ টি ভধজদ নদী গদবয ধফরীন য়। ১২১.৫৪০ কভ: টন 

ধজআয চার এফাং ৭০০ টি প্যাদকট শুকনা খাফায নদী বাাংগন ধযফাদযয ভাদব ধফতযণ কযা য়।  

 

১৬। ভাদাযীপুয : কজরা প্রান সূদত্র জানা মায় কম, ভাদাযীপুয কজরায় বৃধিাত ও উজান কথদক কনদভ আা াাধড় 

ঢদরয কাযদণ দ্মা নদীয াধন বৃধি কদয় ০৪টি উদজরায ২১ টি ইউধনয়দনয ৯৭ টি গ্রাদভয ৭,২৪২ 

টি ধযফায ক্ষধতগ্রস্থ য়। এয ভদে নদী বাাংগন কফধরত গ্রাভ যদয়দে ৪৪ টি। ১,৮১০ একয পরী 

জধভয পর নদী বাাংগদন ক্ষধতগ্রস্থ দর ১,৮১৭ টি ধযফায ক্ষধতয মুদখ দযদে। এ োড়া ফন্যা 

কফধরত ৯,৩৬৩ একয জধভ ক্ষধতগ্রস্থ দর ৭,২৪২টি ধযফায ক্ষধতয মুদখ দযদে। ভাদাযীপুয 

কজরায ফন্যা ও নদী বাাংগন কফধরত ধযফাদযয ভাদব ১৮.০০০ কভ: টন ধজআয চার, ২,৫০,০০০/- 

 

          - ৫ 



Destop/Control Room-1   

 

 


