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িবষয়:

াকৃিতক েযােগ জ ির সাড়াদান কে

া তথ ািদর সমি ত িতেবদন।

উপযু িবষেয় সদয় অবগিতর জ জানােনা যাে য, অদ জলা শাসক, শরীয়তপুর তঁার 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 পুনবাসন 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।

সমু ব রসমূেহর জ সতক সংেকতঃ সমু ব রসমূেহর জ কান সতক সংেকত নাই।
আজ ১৯/০৯/২০১৮ ীঃ বুধবার ভার ৫ টা হইেত পুর ১ টা পয দেশর অভ রীণ নদীব র সমূেহর জ আবহাওয়ার
পূব াভাস:
খুলনা, বিরশাল, পটুয়াখালী, নায়াখালী, িম া, চ াম এবং ক বাজার অ ল সমূেহর উপর িদেয় দি ণ/দি ণ-পূব িদক
থেক ঘ টায় ৪৫-৬০ িকঃ িমঃ বেগ বৃি অথবা ব বৃি সহ অ ায়ীভােব দমকা/ঝেড়া হাওয়া বেয় যেত পাের।
পূব াভাসঃ চ াম ও িসেলট িবভােগর িকছু িকছুজায়গায় এবং ঢাকা, ময়মনিসংহ, খুলনা ও বিরশাল িবভােগর ’এক
জায়গায় অ ায়ী দ কা হাওয়াসহ হালকা থেক মাঝারী ধরেণর বৃি অথবা ব সহ বৃি হেত পাের। এছাড়া দেশর অ
আংিশক মঘলা আকাশসহ আবহাওয়া ধাণতঃ
থাকেত পাের।
তাপ বাহ: খুলনা, বিরশাল ও িসেলট িবভাগসহ ঢাকা, সীতা ড, মাঈজদীেকাট এবং ফনী অ ল সমূেহর উপর িদেয়
মৃ তাপ বাহ বেয় যাে এবং তা কাথাও কাথাও শিমত হেত পাের।
তাপমা াঃ দেশর দি ণা েলর িদন ও রােতর তাপমা া সামা
াস পেত পাের এবং তা দেশর অ
ায়
অপিরবিতত থাকেত পাের।
পরবতী ৭২ ঘ টার আবহাওয়ার অব া (৩ িদন): বৃি পােতর বনতা বৃি পেত পাের।
গতকােলর সেবা ও আজেকর সবিন তাপমা া (িড ী সলিসয়াস):
িবভােগর নাম
ঢাকা ময়মনিসংহ চ াম
িসেলট রাজশাহী রংপুর খুলনা
বিরশাল
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
০
দেশর সেবা ও সবিন তাপমা া: সেবা যেশার ৩৭.২ এবং সবিন রাংগামািট ও তুব িদয়া ২৪.৫০ সঃ।
এক নজের নদ-নদীর পিরি িত ও পূব াভাস
পু -যমুনা ও প া নদ-নদীসমূেহর 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 নদীসমূেহর পািন সমতল াস পাে যা আগামী ৪৮ ঘ টা পয অব াহত থাকেত
পাের।
১

আগামী ২৪ ঘ টায় গাইবা া, ব ড়া, িসরাজগ , জামালপুর ও টা াইল জলার ব া পিরি িতর অপিরবিতত
থাকেত পাের।
নদ-নদীর অব া (আজ সকাল ৯.০০ টা পয )
পযেব ণাধীন পািন সমতল
শন৯৪
গজ শন ব আেছ
০১
বৃি
৩০
গজ পাঠ পাওয়া যায়িন
০
াস
৫৬
মাট তথ পাওয়া যায়িন
০১
অপিরবিতত
০৭
িবপদসীমার উপের
৫
অদ দেশর ৫িট পেয়ে ট নদ-নদীর পািন িবপদসীমার উপর িদেয় বািহত হে ।
জলার নাম
পািন সমতল
নদীর নাম
িবগত ২৪ ঘ টায়
িবপদসীমার উপের
শন
বৃি (+)/ াস(-)
( স.িম.)
( স.িম.)
গাইবা া
ফুলছিড়
যমুনা
+১
+৮
ব ড়া
সািরয়াকাি
যমুনা
+১
+১৭
জামালপুর
বাহা রাবাদ
যমুনা
+৪
+৯
িসরাজগ
বাঘাবাড়ী
আ াই
+৫
+১৩
টাংগাইল
এলািশন
ধেল রী
+৩
+২৮
বািরপাত তথ
গত ২৪ ঘ টায় বাংলােদেশ উে খেযাগ বৃি পাত (গত কাল সকাল ০৯:০০ টা থেক আজ সকাল ০৯:০০ টা পয ) : নই
শন
বািরপাত (িম.িম.) শন
বািরপাত (িম.িম.)
অি কা ড: অদ দেশর কাথাও থেক উে খেযাগ কান অি কাে র খবর পাওয়া যায় নাই।
নদী ভাংগনঃ
শরীয়তপুরঃ জলা শাসক, শরীয়তপুর তঁার 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। ভা েনর তী তার
কারেণ নিড়য়া উপেজলার মা ােররচর, কদারপুর, ঘিড়ষার ও চর আ া ইউিনয়ন এবং নিড়য়া পৗরসভার ২ ও ৪ ন র
ওয়াড ব াপকভােব িত হয় এবং কেয়কিট াম স ূণভােব িবলীন হেয় যায়। ইেতামেধ প া নদীর ভা েন মূলপাড়া
কিমউিনিট ি িনক, চরজুিজরা সরকারী াথিমক িবদ ালয়, পূব নিড়য়া সরকাির াথিমক িবদ ালয়, বঁাশতলা বাজার,
ওয়াপদা ল ঘাট, সাধুর বাজার, উপেজলা া কমে
এর মুল ভবন, দওয়ান ি িনক, লাইফ কয়ার ি িনক, গাজী
কালুর মাজার শরীেফর মহমানখানা, ানীয় সংসদ সদ মেহাদেয়র রালয়, সা িবেশষািয়ত ( িতব ী) িবদ ালয়,
বশ কেয়কিট মসিজদ, মি র, কেয়কশত পাকা দালানসহ কেয়ক হাজার বািড় ঘর, মুলফৎগ বাজােরর একাংশ, নিড়য়া
উপেজলার কদারপুর ইউিনয়েন যাওয়ার মুল সড়কিটসহ ায় ১.৫ বগিক.িম. এলাকা স ূণ নদী গেভ িবলীন হেয় গেছ।
জািজরা উপেজলার জািজরা ইউিনয়েনর বাডাংগা াম, িবলাসপুর ইউিনয়েনর পাচুখারকাি , কািজয়ারচর, সিফকািজর
মাড় ােমর ঘরবািড়, ফসিল জিম, গাছপালা, ২িট মসিজদ প া নদীর ভা েন িবলীন হেয় গেছ।
গত ৭ আগ , ২০১৮ তািরেখ সাধুর বাজার ল ঘােট প া নদীর পাড় ও তার তীরবতী এলাকার ব াপক অংশ জুেড়
আকি ক ভূিম েসর ঘটনায় কেয়িট দাকান নদী গেভ িবলীন হেয় যায়। ফেল উপি ত ায় ২০ জন লাক নদীেত ডুেব
আহত হয় এবং ৯ জন িনেখঁাজ হয়। িনেখঁাজেদর মেধ ১ জেনর মৃত দহ চঁাদপুর থেক উ ার করা হয়, অ েদর এখনও
পাওয়া যায়িন।
প া নদীর ভা েন িত েদর ইেতামেধ েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালেয়র মানিবক সহায়তা িহেসেব িত
পিরবােরর মেধ ৩৫১৪ পিরবারেক ৩০ কিজ হাের িজআর চাল, ৪২০০ প ােকট কনা খাবার (চাল ৫ কিজ, ডাল ১
কিজ, তল ১ িলটার, িব ুট, লবন, িচিন, িচড়া, মুিড়, িদয়াশলাই, মামবািত ), ৩৭৫ িট পিরবােরর মােঝ ২ বাি ল ঢউিটন
ও ৬০০০ টাকা হাের মাট ৭৫০ বাি ল ঢউিটন ও ২২,৫০,০০০/- টাকা এবং ভূিমধেস নদীেত ডুেব আহত ২০ জনেক
িজআর ক াশ ১০,০০০/- টাকা হাের ২,০০,০০০/ িচিকৎসা বাবদ িবতরণ করা হেয়েছ। এছাড়াও নিড়য়া উপেজলার
িত েদর মােঝ িবতরেণর জ ১৫২.৪৩০ মঃটন িজআর চাল এবং ৬০০০ প ােকট কনা খাবার বরা করা হেয়েছ।
গত ১৮/৯/২০১৮ি ঃ তািরখ েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালেয়র মাননীয় ম ী এবং সিচব মেহাদয় শরীয়তপুর জলার
২

নিড়য়া উপেজলার নদী ভাংগেন

িত

২। ইহা মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ

এলাকা পিরদশন কেরন এবং

িত

েদর মােঝ াণ সাম ী িবতরণ কেরন।

রণ করা হেলা।
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কাম ন নাহার
ভার া কমকতা

ভার া কমকতা-১
এনিডআরিসিস অিধশাখা
েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালয়

া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 পুণবাসন কমকতা
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কাম ন নাহার
ভার া কমকতা

৩

