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ারক নং-৫১.০২.০০০০.০১৫.২০.০০৫.১৬-৬৮                                               তািরখঃ  ২৫/০৭/২০১৬ ি ঃ। 
সময় : ০৩:৩০ টা 

িবষয়ঃ া িতক েযােগ জ ির সাড়াদান কে  া  ত ািদর সমি ত িতেবদন। 
 

 উপ  িবষেয় সদয় অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, অ  ২৫ লাই ২০১৬ ি : তািরখ া  তে  িবিভ  
জলায় অি কা , অিত ি , উজান থেক নেম আসা পাহাড়ী ঢেল িবিভ  এলাকার িন া ল ািবত হয়। সং হীত 
জলা শাসন, জলা াণ ও নবাসন কমকতা, উপেজলা ক  বা বায়ন কমকতা, প -পি কা ও রিডও-
টিলিভশন, এনিডআরিসিস হেত া  ত  এবং জ ির সাড়াদান কে  া  ত ািদর িভি েত ণীত িতেবদন 

িন প:  
 

০১। িসরাজগ  : জলা শাসন ে  জানা যায় য, িসরাজগ  জলায় সা িতক ব ায় য না নদীর পািন 
০.২০  িমটার িবপদ সীমার উপর িদেয় বািহত হে  (িবপদ সীমার পািনর উ তা ১৩.৩৫ 
িমটার, বাহমান পািনর উ তা ১৩.৫৫ িমটার)। য না নদীর তীেরর ৫  উপেজলার 
চরা েলর িন া ল এলাকা ািবত হেয়েছ। সদর, চৗহালী, বল িচ, শাহদাদ র ও 
কািজ র উপেজলার ২৮  ইউিনয়েনর িন া ল ািবত হেয় ২,৮০০  পিরবার 
আংিশকভােব িত  হেয়েছ। নদী ভাংগন ও ব ায় িত  অসহায় পিরবােরর মে  
তাৎ িণভােব িবতরেণর জ  এ পয  খা শ  িহেসেব ৬৫.০০০ ম: টন িজআর চাল ও 
৩,০০,০০০/- টাকা িজ আর ক াশ িবতরণ করা হেয়েছ।  িত  পিরবােরর মে  
িবতরেণর জ  আেরা ১০০.০০০ ম: টন িজআর চাল, ২,০০,০০০/- টাকা ও পিরবহন য় 
বাবদ ১,০০,০০০/- টাকার চািহদা প  রণ করা হেয়েছ। 

 
০২। জামাল র : জলা শাসন ে  জানা যায় য, জামাল র জলায় অিত ি  ও পাহািড় ঢেল য না নদীর 

পািন ০.৬৩ িমটার িবপদ সীমার উপর িদেয় বািহত হে  (িবপদ সীমার পািনর উ তা 
১৯.৫০ িমটার, বাহমান পািনর উ তা ২০.১৩ িমটার)। ব ার পািনেত জামাল র জলার 
ইসলাম র উপেজলার নায়াপাড়া ইউিনয়েনর রামভ া বিড় ব ধ ভংেগ ইসলাম র 
উপেজলার ৭  ইউিনয়ন ব ার পািনেত িনমি ত রেয়েছ। এর ফেল জামাল র জলার 
ইসলাম র উপেজলার ৭ , দওয়ানগ  উপেজলার ২ সহ মাট ৯  ইউিনয়েনর ৩,৫৫০  
পিরবার িত  হেয়েছ। িত  পিরবােরর ৪০  ঘর-বািড় স ণ এবং ৫০০  ঘর-
বািড় আংিশক িত  হয়। িত  পিরবােরর মে  এ পয  ৬০০  ােকট কনা 
খাবার িবতরণ করা হেয়েছ। এ ছাড়া ইসলাম র উপেজলায় ৩৫.০০০ ম: টন িজআর চাল ও 
৫০,০০০/- টাকা িজআর ক াশ এবং দওয়ানগ  উপেজলায় ২২.০০০ ম: টন িজআর চাল 
ও ৫০,০০০/- টাকা িবতরণ করা হেয়েছ। িত  পিরবােরর মে  িবতরেণর জ  
১০০.০০০ ম: টন িজআর চাল ও ২,০০,০০০/- টাকা িজআর ক াশ বরা  দােনর চািহদা 
প  রণ করা হেয়েছ। 

 
০৩। িড় াম : জলা শাসন ে  জানা যায় য, িড াম জলায় অিত ি  ও পাহািড় ঢেল িত া, ধরলা, 

 ও ধ মার নদীর পািন ি  পেয় ব ার ি  হয়। এর ফেল িত া নদীর পািন 
িবপদ সীমার ১.৩৫  িমটার নীচ িদেয় বািহত হে  (িত া নদীর পািনর িবপদ সীমা 
৩০.০০ িমটার, বাহমান পািনর উ তা ২৮.৬৫ িমটার, ধরলা নদীর পািন ০.৯৫ িমটার  
 

চলমান পাতা- ২ 
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পাতা- ২ 
 

   উপর িদেয় বািহত হে  (িবপদ সীমার পািনর উ তা ২৬.৫০ িমটার, বাহমান পািনর 
উ তা ২৭.৪৫ িমটার),  নদীর পািন িবপদ সীমার ০.৬৯ িমটার উপর িদেয় বািহত 
হে  (িবপদ সীমার পািনর উ তা ২৪.০০ িমটার, বাহমান পািনর উ তা ২৪.৬৯ িমটার 
এবং ধ মার নদীর পািন িবপদ সীমার ১.০৪ স: িমটার নীচ িদেয় বািহত হে  (িবপদ 
সীমার পািনর উ তা ২৭.৮৯ িমটার, বাহমান পািনর উ তা ২৬.৮৫ িমটার)। পািন ি  
পেয় ৯  উপেজলার ৫৩  ইউিনয়েনর ১,১০,৪৭৬  পিরবার িত  হয়। নদী ভাংগেন 

৫,৬৩০  ঘর-বাড়ী স ণ এবং ৩৯,৯৪৩  ঘর-বাড়ী আংিশক িত  হয়। িত  
পিরবােরর মে  িজআর চাল ১৯২.০০০ ম: টন, িজআর ক াশ ৮,৭৫,০০০/- টাকা িবতরণ 
করা হেয়েছ ( কনা খাবারসহ)। ব ায় গত লাকেদর মােঝ িবতরেণর জ  আেরা 
৫০০.০০০ ম: টন িজআর চাল, ১৫,০০,০০০/- টাকা িজআর ক াশ এবং পিরবহন ও 
উ ােরর জ  ৬,০০,০০০/- টাকার চািহদাপ  রণ করা হেয়েছ।  

 
০৪। গাইবা া : জলা শাসন ে  জানা যায় য, ি পাত ও উজান থেক নেম আসা পাহািড় ঢেলর 

কারেণ , ঘাঘত, করেতায়া ও িত া নদীর পািন ি  পায়। বতমােন  নদীর 
পািন িবপদ সীমার ০.১৩ িমটার উপর িদেয় বািহত হে  (িবপদ সীমার পািনর উ তা  
১৯.৮২ িমটার, বাহমান পািনর উ তা ১৯.৯৫ িমটার), ঘাঘত নদীর পািন িবপদ সীমার 
০.১৫ িমটার উপর িদেয় বািহত হে  (িবপদ সীমার পািনর উ তা  ২১.৭০ িমটার, 

বাহমান পািনর উ তা ২১.৮৫ িমটার), করেতায়া নদীর পািন িবপদ সীমার ০.৯৩ িমটার 
নীচ িদেয় বািহত হে  (িবপদ সীমার পািনর উ তা  ২০.১৫ িমটার, বাহমান পািনর 
উ তা ১৯.২২ িমটার) ও িত া নদীর পািন িবপদ সীমার ০.৪১ িমটার নীচ িদেয় বািহত 
হে  (িবপদ সীমার পািনর উ তা ২৫.১৫ িমটার, বাহমান পািনর উ তা ২৪.৭৪ িমটার)। 
গাইবা া জলার রগ , সদর, সাঘাটা ও লছিড় ০৪  উপেজলার ২৭  ইউিনয়ন ব ার 
পািনেত িত  হয়। সদর ৫,৫০০ , রগ  ৮,০৭২ , সাঘাটা ৭,৭০০  ও লছিড় 
৫,২৮২  পিরবারসহ সবেমাট ২৬,৫৫৪  পিরবার পািন বি  রেয়েছ। নদী গেভ ৬৫০  
ঘর-বাড়ী িবিলন হেয় যায়। পািন বি  পিরবােরর মে  ২০০.০০০ ম: টন িজআর চাল ও 
২,০০,০০০/- টাকা িজআর ক াশ িবতরণ করা হেয়েছ। িত  পিরবােরর মে  িবতরেনর 
জ  ৪০০.০০০ ম: টন িজআর চাল, ৪,০০,০০০/- িজআর ক াশ ও পিরবহন য় বাবদ 
১,০০,০০০/- টাকার চািহদা প  রণ করা হেয়েছ। 

 
০৫। লালমিনরহাট : জলা শাসন ে  জানা যায় য, লালমিনরহাট জলার িত া ও ধরলা নদীর পািন ি  

পেয় ব ার ি  হয়। এর ফেল িত া নদীর পািন িবপদ সীমার ১২ স: িমটার উপর িদেয় 
এবং ধরলা নদীর পািনর িড় াম পেয়ে  ৯৫ স: িমটার উপর িদেয় বািহত হে । ৫  
উপেজলার ২১  ইউিনয়েনর ২৮,৬৯৮  পিরবার, িশ া িত ান ৪  িত  হেয়েছ। এর 
মে  আিদতমারী ৩,৩০০, সদর, ১১,৪০০ , কািলগ  ১,৯০০ , পাট াম ৫০৮  ও 
হািতবা া ১১,৫৯০  পিরবার িত  হয়। এ ছাড়া মাট ৭২০  পিরবার নদী গেভ িবলীন 
হেয় যায়। িত  পিরবােরর মে  ৩০০.০০০ ম: টন িজআর চাল ও ৬,০০,০০০/- টাকা 
িজআর ক াশ িবতরণ করা হেয়েছ। িত  পিরবােরর মে  িবতরেণর জ  আেরা 
৩০০.০০০ ম: টন িজআর চাল ও ৮,০০,০০০/- টাকার িজআর ক াশ এবং ২,০০,০০০/- 
টাকা পিরবহন েয়র চািহদা প  রণ করা হেয়েছ। 

 
০৬। িনলফামারী : জলা শাসন ে  জানা যায় য, ি পাত ও উজান থেক নেম আসা পাহািড় ঢেলর 

কারেণ িত া নদীর পািন ি  পেয় ০.০২ িমটার িবপদ সীমা উপর িদেয় বািহত হে  
(িবপদ সীমার পািনর উ তা ৫২.৪০ িমটার, বাহমান পািন উ তা ৫২.৪২ িমটার)। 
 

চলমান পাতা-৩ 
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পাতা- ৩ 
 
    িনলফামারী জলার ২  উপেজলা িত  হয়। এর মে  িডমলার ৬  ইউিনয়েনর ১৩  

ােমর ৩৮৮  স ণ ঘর-বাড়ী ও আংিশক ৪,১৯৬  ঘর-বাড়ী আংিশক িত  হয় এবং 
জলঢাকা উপেজলার ২  উপেজলার ৩  ােমর ১,০৫০  ঘর-বাড়ী আংিশক িত  হয়। 
ব ায় িত   উপেজলার পিরবােরর মে  এ পয  ৫০০  কনা খাবােরর ােকট, 
িজআর চাল ১০৩.০০০ ম: টন ও ৪,৩০,০০০/- টাকা িজআর ক াশ িবতরণ করা হেয়েছ। 

িত েদর মে  িবতরেণর জ  ৭৭৬ বাি ল ঢউ ন, হ িনমাণ বাবদ ২৩,২৮,০০০/- 
টাকা ও ইি ন চািলত নৗকা য় বাবদ ৪,০০,০০০/- টাকা অথবা পিরবহন ও উ ার কােজ 

েয়র জ  ১,০০,০০০/- টাকার চািহদা প  রণ করা হেয়েছ। 
 
০৭। ঢাকা :  জলা শাসন ে  জানা যায় য, ঢাকা জলার ২১/০৭/২০১৬ ি : তািরেখ িমর র ২ নং 

পালী হাউিজং বাসার সামেন খালা নদমায় পের জানাইদ হােসইন সাি র (৪), িপতা- 
(অ াত), িমর র, ঢাকা িনহত হয়। িনহত পিরবার- ক ২০,০০০/- টাকা সহায়তা দান করা 
হয়। ২৩/০৭/২০১৬ ি : তািরখ রা  ৩.০০ ঘ কার সময় কামরা ীরচেরর রিডেম  
গােম  কারখানায় অি কাে  ০৬ (ছয়) জন আহত হয়। আহত ি রা হেলন : (১) মিনর 
(২৩), িপতা- ফােরক কাজী, াম- গাসাইরহাট, জলা- শিরয়ত র, (২) নাজ র সখ (২২), 
িপতা- এমদা ল সখ, াম- নগরকা া, জলা- ফিরদ র, (৩) মন (২৬), িপতা- ফ  

ইয়া, উপেজলা- হাইমচর, জলা- চ দ র, (৪) মা: সিজব (২০), িপতা- (অ াত), 
উপেজলা- হাইমচর, জলা- চ দ র, (৫) মা: শািকল (২৮), িপতা- সিফউ াহ, উপেজলা- 
বগমগ , জলা- নায়াখালী, (৬) মা: আিতক (১৭), িপতা- মা: র ইসলাম, াম- 
সককাি , উপেজলা- হাইমচর, জলা- চ দ র। আহত ি েদর- ক ৫,০০০/- টাকা কের 

সবেমাট ৩০,০০০/- টাকা জলা শাসন, ঢাকার প  থেক সহায়তা দান করা হয় = 
িনহত ০১ জন ও আহত ০৬ জন। 

 
০৮। নামগ  : জলা শাসন ে  জানা যায় য, নামগ  জলায় ি পাত ও উজান থেক নেম আসা 

পাহািড় ঢেলর কারেণ রমা নদীর পািন ি  পেয় িবপদ সীমার ০.৮২ িমটার উপর িদেয় 
বািহত হে  (িবপদ সীমার পািনর উ তা ৮.২৫ িমটার, বাহমান পািনর উ তা ৯.০৭ 

িমটার)। নামগ  জলার ১১  উপেজলার মে  ৮  উপেজলার ৪৯  ইউিনয়েনর 
িন া ল ািবত হেয়েছ। ৪৯  ইউিনয়েনর ২০,০০০ পিরবার িত  হেয়েছ। ব ায় 

িত  পিরবােরর মে  ১১৬.০০০ ম: টন িজআর চাল ও ২,৭০,০০০/- টাকা িজআর 
ক াশ িবতরণ করা হেয়েছ।  

 
০৯। ফিরদ র : জলা শাসন ে  জানা যায় য, ফিরদ র জলায় ি পাত ও উজান থেক নেম আসা 

পাহািড় ঢেলর কারেণ প া নদীর পািন ি  পেয় িবপদ সীমার ০.১৭ িমটার উপর িদেয় 
বািহত হে  (িবপদ সীমার পািনর উ তা ৮.৬৫ িমটার, বাহমান পািনর উ তা ৮.৮২ 

িমটার)। ফিরদ র জলার ৯  উপেজলার মে  ৩  উপেজলার ৯  ইউিনয়েনর িন া ল 
ািবত হেয়েছ। ব ায় িত  পিরবােরর মে  ৩৫.০০০ ম: টন িজআর চাল ও 

৩,০০,০০০/- টাকা িজআর ক াশ িবতরণ করা হেয়েছ। িত  পিরবােরর মে  িবতরেণর 
জ  ২০০.০০০ ম: টন িজআর চাল ও ৪,০০,০০০/- টাকা িজআর ক াশ বরা  দােনর 
চািহদা প  রণ করা হেয়েছ। 

 
১০। ব ড়া :  জলা শাসন ে  জানা যায় য, ব ড়া জলায় ি পাত ও উজান থেক নেম আসা 

পাহািড় ঢেলর কারেণ য না নদীর পািন ি  পেয় িবপদ সীমার ০.৬৫ িমটার উপর িদেয় 
বািহত হে  (িবপদ সীমার পািনর উ তা ১৬.৭০ িমটার, বাহমান পািনর উ তা ১৭.৩৫ 

চলমান পাতা-৪ 
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পাতা- ৪ 
 

 
    িমটার)। ব ড়া জলার ১২  উপেজলার মে  ৩  উপেজলার ১৬  ইউিনয়েনর িন া ল 

ািবত হেয় ১৬,৯৮০  পিরবার িত  হেয়েছ। ব ায় িত  পিরবােরর মে  
৩০.০০০ ম: টন িজআর চাল ও ৫০,০০০/- টাকা িজআর ক াশ িবতরণ করা হেয়েছ। 

িত  পিরবােরর মে  িবতরেণর জ  ২০০.০০০ ম: টন িজআর চাল ও ৫,০০,০০০/- 
টাকা িজআর ক াশ বরা  দােনর চািহদা প  রণ করা হেয়েছ। 

 
১১। রং র :  জলা শাসন ে  জানা যায় য, রং র জলায় ি পাত ও উজান থেক নেম আসা 

পাহািড় ঢেলর কারেণ িত া নদীর পািন ি  পেয় িবপদ সীমার ০.১২ িমটার উপর িদেয় 
বািহত হে  (িবপদ সীমার পািনর উ তা ৫২.৪০ িমটার, বাহমান পািনর উ তা ৫২.৫২ 

িমটার)। রং র জলার ৮  উপেজলার মে  ৩  উপেজলার ৬  ইউিনয়েনর িন া ল 
ািবত হেয় ১,৪১০  পিরবার িত  হেয়েছ। এর মে  কাউিনয়া ১১ , গংগাচরা ৫৬  

পীরগাছা ৪২ সহ মাট ১০৯  পিরবার স ণভােব নদী গেভ িবলীন হেয় যায়। ব ায় 
িত  পিরবােরর মে  ১৩.০০০ ম: টন িজআর চাল ও ১,২২,০০০/- টাকা িজআর ক াশ 

িবতরণ করা হেয়েছ। িত  পিরবােরর মে  িবতরেণর জ  ২০০.০০০ ম: টন িজআর 
চাল ও ৫,০০,০০০/- টাকা িজআর ক াশ বরা  দােনর চািহদা প  রণ করা হেয়েছ। 

    
অ  ২৫/০৭/২০১৬ ি : তািরখ অ  কান জলা হেত া িতক েযােগর কান য় িতর ত ািদ 

পাওয়া যায়িন, তেব ত  সং েহর কায ম চলমান রেয়েছ। ইহা সদয় অবগিতর জ  রণ করা  হেলা। 
  
 
                                                                                 া িরত/- 
                                                                             ২৫/০৭/২০১৬ 

   ( মা: ছােল  উি ন) 
   ভার া  কমকতা 
   জ রী সাড়াদান ক  
   ফানঃ ৯৮৯১৯২৬ 
   Email: controlroom.ddm@gmail.com 
 
ভার া  কমকতা  
জাতীয় েযাগ সাড়াদান সম য় ক  (এনিডআরিসিস)  
েযাগ ব াপনা ও াণ ম ণালয় 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
 
অ িলিপ সদয়  অবগিতর জ ঃ 
 
১।    মহাপিরচালক, েযাগ ব াপনা অিধদ র, ঢাকা। 
২। পিরচালক (পিরক না ও উ য়ন/মীম/ াণ), েযাগ ব াপনা অিধদ র, ঢাকা। 
৩।    সংর ণ নিথ। 
 


