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

গে য় পি মব  এবং তৎসংল  উ র-পি ম বে াপসাগের অব ানরত লঘচুাপিট একই এলাকয় অব ান করেছ। এর ভােব
উ র বে াপসাগের গভীর স ালণশীল মঘমালা তরী অব াহত রেয়েছ। বাংলােদেশর উপ লীয় এলাকা, উ র বে াপসাগর এবং
সমু  ব রসমেূহর উপর িদেয় ঝেড়া হাওয়া বেয় যেত পাের।

চ াম, , ক বাজার, , মংলা  ও  পায়রা  সমূ   ব রসমহূেক  িতন  ন র ( (পুনঃ) ) িতন  ন র  ানীয়  সতক  সংেকত  দখােত  বলা  হেয়েছ।  

উ র  বে াপসাগের  অব ানরত  মাছ  ধরার  নৗকা  ও  লারসমহূেক  পরবতী  িনেদশ  না  দয়া  পয   উপ েলর  কাছাকািছ  এেস  সাবধা
ন  চলাচল  করেত  বলা  হেয়েছ। 

২৯২৯  জুলাইজুলাই  স াস া  ০৬০৬  টাটা  পযপয   দেশরদেশর  অভ রীণঅভ রীণ  নদীব রসমেূহরনদীব রসমেূহর  জজ   আবহাওয়ারআবহাওয়ার  পূবাভাসপূবাভাস::

টা াইল, ঢাকা, , ফিরদপুর,, খুলনা, বিরশাল, পটয়ুাখালী, নায়াখালী,, িম া, , চ াম, , ক বাজার এবং িসেলট অ লসমেূহর উপর
িদেয় দি ণ/দি ণ-পূব িদক থেক ঘ টায় ৪৫-৬০ িকঃ িমঃ বেগ অ ায়ীভােব দমকা/ঝেড়া হাওয়াসহ বিৃ  /ব সহ বিৃ  হেত পাের।
এ সকল এলাকার নদীব র সমহূেক ১ ন র (পুনঃ) ১ ন র সতক সংেকত দখােত বলা হেয়েছ।

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

িসনপিটকিসনপিটক  অব াঃঅব াঃ  গাে য় পি মব  এবং তৎসংল  উ রপি ম বে াপসাগর এলকায় লঘচুাপিট বতমােন গাে য় পি মব  এবং
তৎসংল  এলাকায় অব ান করেছ। এর একিট বিধতাংশ উ র বে াপসাগর পয  িব তৃ রেয়েছ। মৗ মী বায়রু অে র বিধতাংশ
রাজ ান, হিরয়ানা, উ র েদশ, মধ  েদশ, িবহার, লঘচুােপর ক ল, বাংলােদেশর উ রপি মা ল হেয় উ রপূব িদেক
আসাম পয  িব তৃ রেয়েছ। এর বিধতাংশ উ র বে াপসাগর পয  িব তৃ রেয়েছ। মৗ মী বায় ুবাংলােদেশর উপর মাটামিুট
সি য় এবং উ র বে াপসাগের তা মাঝারী থেক বল অব ায় রেয়েছ।  

পূবাভাসঃপূবাভাসঃ খুলনা, বিরশাল, িসেলট ও চ াম িবভােগর িকছ ুিকছ ুজায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা ও ময়মনিসংহ িবভােগর -
এক জায়গায় অ ায়ী দমকা হাওয়াসহ হালকা থেক মাঝারী ধরেণর বিৃ  অথবা ব সহ বিৃ  হেত পাের। সই সােথ িবি ভােব
দেশর কাথাও কাথাও মাঝারী ধরেনর ভারী থেক ভারী বষণ হেত পাের।  

তাপমা াঃতাপমা াঃ  সারােদেশ িদন এবং রােতর তাপমা া ায় অপিরবিতত থাকেত পাের। 

পরবতীপরবতী  ৭২৭২  ঘ টারঘ টার  আবহাওয়ারআবহাওয়ার  অব াঅব া ( (৩৩  িদনিদন): ): বিৃ /ব সহ বিৃ পােতর বনতা বিৃ  পেত পাের।

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

িবভােগরিবভােগর  নামনাম ঢাকাঢাকা ময়মনিসংহময়মনিসংহ চ ামচ াম িসেলটিসেলট রাজশাহীরাজশাহী রংপুররংপুর খুলনাখুলনা বিরশালবিরশাল
সেবা  তাপমা া ৩৪.০ ৩৩.০ ৩৩.৫ ৩৬.০ ৩২.৮ ৩৩.৮ ৩২.৪ ৩১.২

সবিন  তাপমা া ২৬.০ ২৭.৫ ২৪.৫ ২৬.০ ২৫.৬ ২৬.৮ ২৫.৫ ২৬.৩

* গতকাল সেবা  তাপমা া িছল িসেলট ৩৬.০ এবং আজেকর সবিন  তাপমা া টকনাফ ২৪.৫  সঃ।

বিৃ পাতবিৃ পাত  ওও  নদনদ--নদীরনদীর  অব াঅব া

একএক  নজেরনজের  নদনদ--নদীরনদীর  পিরি িতঃপিরি িতঃ 
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শনশন বিৃ পাতবিৃ পাত ( (িম.িম.িম.িম.)) শনশন বিৃ পাতবিৃ পাত ( (িম.িম.িম.িম.))
টকনাফ ৫৮.০ মেহশখালী ২৫.০

গ া ব তীত দেশর সকল ধান নদ-নদীসমেূহর পািন সমতল াস পাে  । 
আগামী ৪৮ ঘ ায় গ া ব তীত দেশর সকল ধান নদ-নদীসমেূহর পািন সমতল াস পেত পাের।

·আগামী ৪৮ ঘ ায় সারা দেশর িবিভ  অংেশ িবরাজমান ব া পিরি িত উ িত অব াহত থাকেত পাের। 

নদনদ--নদীরনদীর  অব াঅব া ( (আজআজ  সকালসকাল  ০৯০৯::০০০০  টাটা  পযপয ):):

পযেব ণাধীন পািন সমতল শন ৯৩ িবগত ২৪ ঘ টায় পািন সমতল অপিরবিতত ০৫
িবগত ২৪ ঘ টায় পািন সমতল বিৃ ২৩ মাট তথ  পাওয়া যায়িন ০০
িবগত ২৪ ঘ টায় পািন সমতল াস ৬৫ িবপদসীমারিবপদসীমার  উপেরউপের ১১১১

িবপদসীমারিবপদসীমার  উপরউপর  িদেয়িদেয়  বািহতবািহত  শনশন ( (১২১২  াবণাবণ  ১৪২৬১৪২৬  ব াব া // ২৭২৭  জুলাইজুলাই  ২০১৯২০১৯  খৃঃখৃঃ  সকালসকাল  ৯.০০৯.০০  টারটার  তথতথ   অ যায়ীঅ যায়ী):):  

ঃঃ জলারজলার  নামনাম পািনপািন  সমতলসমতল  শনশন নদীরনদীর  নামনাম  িবগতিবগত  ২৪২৪  ঘ টায়ঘ টায়
বিৃবিৃ (+)/(+)/ াসাস(-) ((-) ( স.িম.স.িম.))

িবপদসীমারিবপদসীমার  উপেরউপের ( ( স.িম.স.িম.))

০১ িসেলট শরপুর-িসেলট িশয়ারা -০৪ +১৮
অমলশীদ িশয়ারা +০৯ +৪৪
শওলা িশয়ারা -০১ +২৬

কানাইঘাট রমা +১২ +৩২
০২ া ণবািড়য়া া ণবািড়য়া িততাস ০ +২১
০৩ চাঁদপুর চাঁদপুর মঘনা +২২ +১৬
০৪ গাইবা া ফুলছিড় যমনুা -১০ +১৭
০৫ জামালপুর বাহা রাবাদ যমনুা -১০ +১০
০৬ িসরাজগ বাঘাবািড় আ াই -০৬ +১০
০৭ টা াইল এলািশন ধেল রী -১০ +২৪
০৮ নােটার িসংড়া গৗর ০ +০৩

বিৃ পােতরবিৃ পােতর  তথ ঃতথ ঃ  
গত ২৪ ঘ টায় বাংলােদেশ উে খেযাগ  বিৃ পাত (গতকাল সকাল ০৯:০০ টা থেক আজ সকাল ০৯:০০ টা পয ) :

ব াব া  সং াসং া   তথ ঃতথ ঃ  
জলাজলা  শাসেনরশাসেনর  িনকটিনকট  থেকথেক  াা   তথতথ   অ যায়ীঅ যায়ী  ব াব া  পিরি িতপিরি িত  িনেিনে   দানদান  করাকরা  হেলাহেলা: : 

১১। ।         িড় ামিড় াম  
((কক) ) ব াব া  পিরি িতরপিরি িতর  তথ ঃতথ ঃ  

ব া পিরি িতর িববরণ য় িতর িববরণ াণহািন/ 
হতাহেতর 
িববরণ
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িড় াম জলায় পু  নেদর পািন িচলমারী 
পেয়ে ট িবপদসীমার িনচ িদেয় বািহত হে ।

১। িত  উপেজলাঃ ০৯িট
২। িত  পৗরসভাঃ ০৩িট
৩। িত  ইউিনয়নঃ ৬০িট
৪। িত  ামঃ ৮৯৪ িট
৫। িত  পিরবার সংখ াঃ ১,৮৫৩ 
(স ণূ), ২,৩৮,৬৭২ (আংিশক)
৬। িত  লাকসংখ াঃ ৭,৪১২ জন 
(স ণূ), ৯,৫৮,৩২৮ জন (আংিশক)
৭। িত  ঘরবািড়ঃ ১,৮৫৩ (স ণূ), 
২,৩৮,৬৭২ (আংিশক)।
৮। িত  ফসলািদঃ ১৯,৬৩৮ হ র 
(আংিশক)
৯। িত  িত ান(িশ া/ধমীয়): ৬ 
িট (স ণূ), ১,০২৬ িট (আংিশক)
১০। িত  রা াঃ ৩০.৫০ িক: িম 
(স ণূ), ১,৩৩৩.৬৮ িকঃিমঃ 
(আংিশক), 
১১। িত  ীজ/কালভাটঃ ৪১ িট
১২। িত  বাঁধঃ ৪০ িকঃিমঃ 
(আংিশক)
১৩। িত  িটউবেয়লঃ ৯,৭৩৪িট

নাই ১। আ য়েকে র 
সংখ াঃ ৩৮৬িট
২। আি ত লাক 
সংখ াঃ ১০,৪৮০ 
জন
৩। মিডেকল িটমঃ 
৮৫ িট
৪। ওয়াটার 
ি টেম ট া টঃ 
০৮িট

* নদ-নদীর পািন 
কমেত  
কেরেছ। 

((খখ) ) েযাগেযাগ  ব াব াপনাব াব াপনা  ওও  াণাণ  ম নালয়ম নালয়  হেতহেত  বরা কতৃবরা কতৃ  ােণরােণর  িববরণঃিববরণঃ

িজআর 
ক াশ 
(টাকা)

িজআর চাল 
( মঃটন)

কনা ও অ া  
খাবার (কাটনু)

ঢউিটন 
(বাি ডল)

গৃহ ম রুী 
(টাকা)

তাঁব ু( সট) গা-খাদ  য় 
বাবদ (টাকা)

িশ  খাদ  য় 
বাবদ (টাকা)

৩০,০০০০০ 
(িবশ ল )

১,৭০০ (এক 
হাজার ইশত)

১১,০০০ (নয় 
হাজার)

৪০০ 
(চারশত)

১২,০০,০০০ 
(বার ল )

১,০০০ 
(এক 
হাজার)

৪,০০,০০০ 
(চার ল )

২,০০,০০০ 
( ই ল )

২২। । ব ড়াব ড়া
((কক) ) ব াব া  পিরি িতরপিরি িতর  তথ ঃতথ ঃ  

ব া পিরি িতর িববরণ য় িতর িববরণ াণহািন/ 
হতাহেতর 

িববরণ

ম ব
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যমনুা নদীর পািন সািরয়াকাি  
পেয়ে ট িবপদসীমার িনচ িদেয় 

বািহত হে ।

১। িত  উপেজলাঃ ৩িট
২। িত  পৗরসভাঃ ২ িট
৩। িত  ইউিনয়নঃ ২৩ িট
৪। িত  ামঃ ২৫৪িট 
৫। িত  পিরবারঃ ৬৭,৫০৭ িট
৬। িত  লাকসংখ াঃ 
২,৬৭,৪৪৪ জন 
৭। নদী ভাংগেন িত  ঘরবািড়ঃ 
৩০৫িট (স ণূ), ৪,৪৯৫িট 
(আংিশক)
৮। িত  িত ান 
(িশ া/ধমীয়/অ া ): ২০৮িট 
(আংিশক) 
৯। িত  ফসিল জিমঃ ২৩,০৩০ 
হ র (আংিশক) 

১০। িত  রা াঃ ১৮৮ িক:িম; 
(কাঁচা আংিশক), পাকা ৭৭.৬০ 
িকঃিমঃ (আংিশক)
১১। িত  ীজ/কালভাটঃ ১১িট 
১২। িত  িটউবওেয়লঃ ৩,২৭৯ 
িট
১৩। মতৃ হাঁস-মরুগীঃ ৮িট

নাই ১। বাঁেধ আি ত লাকসংখ া ১১,৬০০ 
জন ও অ া  ােন আি ত 
লাকসংখ া ৩৬৯২ জন।

২। মিডেকল িটমঃ ৩২ িট
৩। পািন িব করণ ট াবেলটঃ 
৩৬,৩৫০ িট

* নদ-নদীর পািন কমেছ। 

((খখ) ) েযাগেযাগ  ব াব াপনাব াব াপনা  ওও  াণাণ  ম নালয়ম নালয়  হেতহেত  বরা কতৃবরা কতৃ  ােণরােণর  িববরণঃিববরণঃ

িজআর ক াশ 
(টাকা)

িজআর চাল 
( মঃটন)

কনা ও অ া  
খাবার (কাটনু)

তাঁব ু
( সট)

ঢউিটন 
(বাি ডল)

গৃহ ম রুী 
(টাকা)

গা-খাদ  য় 
বাবদ (টাকা)

িশ  খাদ  য় 
বাবদ (টাকা)

১৭,০০,০০০ 
(সেতর ল )

১,০০০ 
(এক 

হাজার)

৩,০০০ 
(িতন হাজার)

৫০০ 
(পঁাচশত)

৩০০ 
(িতনশত)

৯,০০,০০০ 
(নয় ল )

৩,০০,০০০ 
(িতন ল )

৩,০০,০০০ 
(িতন ল )

৩৩। ।   গাইবা াগাইবা া
((কক) ) ব াব া  পিরি িতরপিরি িতর  তথ ঃতথ ঃ  

ব া পিরি িতর িববরণ য় িতর িববরণ াণহািনর 
সংখ া 

ম ব

. ৪



যমনুা নদীর পািন ফুলছিড় পেয়ে ট 
িবপদসীমার ১৭ স.িম উপর িদেয় বািহত 
হে । 

১। িত  উপেজলাঃ ৭িট
২। িত  পৗরসভাঃ ২ িট
৩। িত  ইউিনয়ন- ৪৯ িট
৪। িত  ামঃ ৪২৪ িট
৫। িত  পিরবারঃ ৩৫,৯১৩ (স ণূ), 
১,১২,৮৫২ (আংিশক)
৬। িত  লাকসংখ াঃ ১,৩৪,৫৯০ জন 
(স ণূ), ৪,৬২,৯০৭ জন (আংিশক)
৭। িত  ঘরবািড়ঃ ৬,৩১২ িট (স ণূ) 
৫৬,৮৫৮ িট (আংিশক)
৮। িত  ফসিল জিমঃ ১৪,০২১ হ র 
(আংিশক)
৯। মতৃ গবািদ প ঃ ০২িট
১০। মতৃ হাস-মরুগীঃ ৪,৮২০িট
১১। িত  িত ান (িশ া/ধমীয়): ১৫ 
িট (স ণূ), ১,০৩৭ িট (আংিশক)
১২। িত  রা াঃ ২৬ িকঃিমঃ (স ণূ), 
৮৩৩ িক: িম: (আংিশক)
১৩। িত  ীজ/কালভাটঃ ৩৯িট
১৪। িত  বাঁধঃ ১.৫ িক:িম (স ণূ), 
৯৭.৫ িক: িম: (আংিশক)
১৫। িত  িটউবওেয়লঃ ১১,০০৫ িট

নাই ১। আ য়েকে র 
সংখ াঃ ১৩০িট।

২। আি ত 
লাকসংখ াঃ 

৩৯,৮৪৮ জন
৩। গিঠত 

মিডেকল িটমঃ 
১০৯িট।

* ব া পিরি িতর 
উ িত হে ।

((খখ) ) েযাগেযাগ  ব াব াপনাব াব াপনা  ওও  াণাণ  ম নালয়ম নালয়  হেতহেত  বরা কতৃবরা কতৃ  ােণরােণর  িববরণঃিববরণঃ

িজআর ক াশ (টাকা) িজআর চাল 
( মঃটন)

কনা ও অ া  
খাবার (কাটনু)

তাঁব ু
( সট)

ঢউিটন 
বরা  

গৃহ িনমাণ 
ম রুী

গা-খাদ  য় 
বাবদ (টাকা)

িশ  খাদ  য় 
বাবদ (টাকা)

২৫,৫০,০০০ (পঁিচশ 
ল  প াশ হাজার)

১,৫৫০ (এক হাজার 
পঁাচশত প াশ)

৬,০০০ (ছয় 
হাজার)

৫০০ 
(পঁাচ 
শত)

৫০০ 
বাি ল

১৫,০০,০০০ 
(পেনর ল )

৪,০০,০০০ 
(চার ল )

২,০০,০০০ 
( ই ল )

৪৪। ।         িসরাজগিসরাজগ
((কক) ) ব াব া  পিরি িতরপিরি িতর  তথ ঃতথ ঃ  

ব া পিরি িতর িববরণ য় িতর িববরণ াণহািনর 
সংখ া 

ম ব

. ৫



আ াই নদীর পািন বাঘাবািড় পেয়ে ট 
িবপদসীমার ১০ স.িম উপর িদেয় বািহত 
হে । 

যমনুা নদীর পািন াস পেয় িবপদসীমার িনচ 
িদেয় বািহত হে । 

১। িত  উপেজলাঃ ৬িট
২। িত  পৗরসভাঃ ৩টা
৩। িত  ইউিনয়নঃ ৪১িট
৪। িত  ামঃ ৪০৮ িট
৫। িত  পিরবারঃ ৩,০৭৯িট (স ণূ), 
৮২,৪৭১িট (আংিশক)
৬। িত  লাকসংখ াঃ ১৫,৪৩৪ জন 
(স ণূ), ৩,১৩,৯৯৭ জন (আংিশক)
৭। িত  বািড়ঘরঃ ৬,৫০৫ িট 
(স ণূ), ৪৪,০১৩িট (আংিশক)
৮। িত  ফসলী জিমঃ ৩,৪০০ হ র 
(স ণূ), ১৪,৭০১ হ র (আংিশক)
৯। মতৃ হাঁস-মরুগীর সংখ াঃ ৩,৮৮৫ িট
১০। মতৃ গবািদ প ঃ ০৪ িট
১১। িত  িত ান (িশ া/ধমীয়): ৭ 
িট (স ণূ), ২৫৬ িট (আংিশক)
১২। িত  রা াঃ ৫৫.৩৪২ িকঃিমঃ 
(স ণূ), ১৮০.৪৩১ িকঃিমঃ (আংিশক),
১৩। িত  ীজ/কালভাটঃ ২৯ িট।
১৪। িত  বাঁধঃ ০২ িকঃিমঃ 
(আংিশক)
১৫। িত  িটউবওেয়লঃ ৫,৭৪১ িট

নাই ১। আ য়েকে র 
সংখ াঃ ১৮৯ িট, 
২। আি ত 
লাকসংখ াঃ 

২৬,৮৩৪ জন।
৩। মিডেকল িটমঃ 
৫৭ িট
৪। ওয়াটার 
ি টেম ট া ট: 
১িট

((খখ) ) েযাগেযাগ  ব াব াপনাব াব াপনা  ওও  াণাণ  ম নালয়ম নালয়  হেতহেত  বরা কতৃবরা কতৃ  ােণরােণর  িববরণঃিববরণঃ

িজআর ক াশ 
(টাকা) 

িজআর চাল 
( মঃটন)

কনা ও অ া  খাবার 
(কাটনু) 

তাঁব ু
( সট)

গা-খাদ  য় বাবদ 
(টাকা)

িশ  খাদ  য় বাবদ 
(টাকা)

৮,০০০০০ (আট 
ল )

৭০০ (সাতশত) ২০০০ ( ই হাজার) ৫০০ 
(পঁাচশত)

১,০০,০০০ (এক ল ) ১,০০,০০০ (এক ল )

৫৫। ।         শরপুরশরপুর
((কক) ) ব াব া  পিরি িতরপিরি িতর  তথ ঃতথ ঃ  

ব া পিরি িতর িববরণ য় িতর িববরণ াণহািনর 
সংখ া

ম ব

. ৬



জলার চারিট নদীর পািন িবপদসীমার 
িনচ িদেয় বািহত হে । 

১। িত  উপেজলাঃ ০৫ িট
২। িত  পৗরসভাঃ ০১িট
৩। িত  ইউিনয়নঃ ৪২িট
৪।। িত  ামঃ ২০৩ িট
৫। িত  পিরবারঃ ৭৫িট (স ণূ), 
১৬,০১০িট (আংিশক)
৬। িত  লাকসংখ াঃ ৫০০ জন (স ণূ), 
১,১৪,০০০ জন (আংিশক)
৭। িত  ঘরবািড়ঃ ৯০িট (স ণূ), ২,২০৫ 
িট (আংিশক)
৮। িত  ফসিল জিমঃ ১,০৯০ হ র 
(স ণূ), ৩,৬৬৭ হ র (আংিশক)
৯। িত  িত ান (িশ া/ধমীয়): ০১িট 
(স ণু),  ১৪৫ িট (আংিশক)
১০। িত  রা াঃ ২৬৬ িক: িম: (আংিশক)
১১। িত  ীজ/কালভাটঃ ০৫িট
১২। িত  বাঁধঃ ০১ িক:িম: (স ণূ), ৮.৭৫ 
িক: িম: (আংিশক)
১৩। িত  িটউবওেয়লঃ ৮৩৫ িট
১৪। মতৃ হাঁস-মরুগীঃ ৩১০িট

নাই ১। আ য়েকে র 
সংখ াঃ ২িট
২। আি ত 
লাকসংখ াঃ ২৯১ 

জন
৩। মিডেকল িটম: 
৫৭ িট

((খখ) ) েযাগেযাগ  ব াব াপনাব াব াপনা  ওও  াণাণ  ম নালয়ম নালয়  হেতহেত  বরা কতৃবরা কতৃ  ােণরােণর  িববরণঃিববরণঃ
িজআর ক াশ (টাকা) িজআর চাল ( মঃটন) কনা ও অ া  খাবার (কাটনু) তাঁব ু( সট)

২,৫০,০০০ ( ই ল  প াশ হাজার) ২৫০ ( ইশত প াশ) ০ ০

৬৬। । টাংগাইলটাংগাইল    
((কক) ) ব াব া  পিরি িতরপিরি িতর  তথ ঃতথ ঃ  

ব া পিরি িতর িববরণ য় িতর িববরণ াণহািনর 
সংখ া 

ম ব

. ৭



ধেল রী নদীর পািন এলািশন পেয়ে ট 
িবপদসীমার ২৪ স.িম উপর িদেয় বািহত 
হে ।

পািন াস অব াহত আেছ।

১। িত  উপেজলাঃ ১০িট
২। িত  পৗরসভাঃ ০৬িট
৩। িত  ইউিনয়নঃ ৬২িট
৪। িত  ামঃ ৪৯৯ িট
৫। িত  পিরবারঃ ১,২৯,৮৭৭িট 
(আংিশক)
৬। িত  লাকসংখ াঃ 
৫,৩০,৭৯৮জন (আংিশক)
৭। িত  ঘরবাড়ী- ১,৩৮০ িট 
(স ণূ), ২৭,০১৫ িট (আংিশক)
৮। িত  ফসিল জিমঃ ১৬,৬৭২ 
হ র (আংিশক)

৯। মতৃ গবািদ প র সংখ াঃ ০৪িট
১০। মতৃ হাঁসমরুগীর সংখ াঃ ৫,৩০০ িট
১১। িত  িত ান (িশ া/ধমীয়): 
০১ িট (স ণূ), ২৫৭ িট (আংিশক)
১২। িত  রা াঃ ২৮ িক.িম. (স ণূ), 
৪৬৮ িক.িম (আংিশক) 
১৩। িত  ীজ/কালভাটঃ ১৩িট 
(আংিশক)
১৪। িত  বাঁধঃ ১৪ িকঃিমঃ 
(আংিশক)
১৫। িত  িটউবওেয়লঃ ৪,২৩০ িট

নাই ১। আ য়েকে র 
সংখ াঃ ১৬ িট 
২। আি ত 
লাকসংখ াঃ 

২,২৫০ জন।
৩। মিডেকল িটম- 
৬৯ িট
৪। ওয়াটার 
ি টেম ট া টঃ 
১িট

((খখ) ) েযাগেযাগ  ব াব াপনাব াব াপনা  ওও  াণাণ  ম নালয়ম নালয়  হেতহেত  বরা কতৃবরা কতৃ  ােণরােণর  িববরণঃিববরণঃ

িজআর ক াশ 
(টাকা) 

িজআর চাল 
( মঃটন)

কনা ও অ া  খাবার 
(কাটনু) 

তাঁব ু( সট) গা-খাদ  য় বাবদ 
(টাকা)

িশ  খাদ  য় বাবদ 
(টাকা)

১৫,০০,০০০/- 
(পেনর ল ) 

৭০০ (সাতশত) ৩,০০০ (িতন হাজার) ৫০০ 
(পঁাচশত)

১,০০,০০০ (এক 
ল )

১,০০,০০০ (এক 
ল )

৭৭। ।         জামালপুরজামালপুর  
((কক) ) ব াব া  পিরি িতরপিরি িতর  তথ ঃতথ ঃ  

ব া পিরি িতর িববরণ য় িতর িববরণ াণহািনর 
সংখ া

ম ব

. ৮



যমনুা নদীর পািন বাহা রাবাদ পেয়ে ট 
িবপদসীমার ১০ স.িম উপর িদেয় 

বািহত হে । 

ব া পিরি িতর উ িত হে ।

১। িত  উপেজলাঃ ০৭িট
২। িত  পৗরসভাঃ ০৭িট
৩। িত  ইউিনয়নঃ ৬২িট
৪। িত  ামঃ ৮৩৯ িট
৫। িত  পিরবারঃ ২২,৪৮৪ িট (স ণূ), ২,৫৬,২৫০ 
িট (আংিশক)
৬। িত  লাকসংখ াঃ ৪,০৫,৯২০ (স ণূ), 
৮,৭৭,৮৭০ (আংিশক) জন ১৩। িত  পুল/কালভাটঃ 
১৩৫ িট (আংিশক)

৭। িত  ঘরবািড়ঃ ৭,২৫০ িট (স ণূ), ৪৫,৫৮০িট 
(আংিশক),
৮। িত  ফসলঃ ২৫,৮৪৫ হ র (আংিশক)
৯। মতৃ হাঁসমরুগী সংখ াঃ ৬,৭৬০ িট
১০। িত  িত ান (িশ া/ধমীয়): িশ া ১,২৮৯ িট 
(আংিশক), 
১১। িত  রা া: ২৭.২৫ িক:িম (স ণূ), ৩১৫.৭৫ 
িক:িম: (আংিশক)
১২। িত  পুল/কালভাটঃ ১৩৫ িট (আংিশক)
১৩। িত  বাঁধঃ ০.৫ িকঃিমঃ (স ণূ), ৬ িক,িম 
(আংিশক)
১৪। িত  িটউবওেয়লঃ ১৬,২৫২িট 

নাই ১। 
আ য়েক ঃ 
৬০ িট 
২। আি ত 
লাকসংখ াঃ 

৪২,৮৪০ জন
৩। আি ত 
পিরবারঃ 
১০,৮৪০
৪। মিডক াল 
িটমঃ ৮০ িট

((খখ) ) েযাগেযাগ  ব াব াপনাব াব াপনা  ওও  াণাণ  ম নালয়ম নালয়  হেতহেত  বরা কতৃবরা কতৃ  ােণরােণর  িববরণঃিববরণঃ

িজআর ক াশ 
(টাকা)

িজআর চাল 
( মঃটন)

কনা ও 
অ া  

খাবার (কাটনু)

তাঁব ু
( সট)

গা-খাদ  
য় বাবদ 
(টাকা)

িশ  খাদ  
য় বাবাদ 
(টাকা)

ঢউিটন 
(বাি ল)

গৃহ ম রুী 
(টাকা)

াণ কায নৗকা 
েয়র জ

৪২,৫০,০০০ 
(িবয়াি শ ল  
প াশ হাজার)

২,২৫০ 
( ই হাজার 

ইশত 
প াশ)

৪০০০ (চার 
হাজার)

৫০০ 
(পঁাচশত)

৪,০০,০০০ 
(চার ল )

২,০০,০০০ 
( ই ল )

৫০০
(পঁাচশত)

১৫,০০,০০০
(পেনর ল )

১০,৫০,০০০
(দশ ল  
প াশ 
হাজার)

৮৮। । ফিরদপুরফিরদপুর  
((কক) ) ব াব া  পিরি িতরপিরি িতর  তথ ঃতথ ঃ  

ব া পিরি িতর িববরণ য় িতর িববরণ াণহািনর 
সংখ া

ম ব

. ৯



অিতবষণজিনত কারেণ ব া ও নদী 
ভাংগেনর সিৃ  হেয়েছ।

১। িত  উপেজলাঃ ০৪িট
২। িত  ইউিনয়রঃ ১৪ িট
৩। িত  ামঃ ২৫৭িট
৪। িত  পিরবারঃ ২৬৩িট (স ণূ), 
১৬,৭৭৪িট (আংিশক)
৫। িত  জনসংখ াঃ ১,০৬৬ জন 
(স ণূ), ৬০,৭৯৬ জন (আংিশক)
৭। িত  ঘরবািড়ঃ ২৬৩িট (স ণূ), 
১০,৭৭৪িট (আংিশক)
৮। িত  ফসিল জিমঃ ১০ হ র (স ণূ), 
৩,৮৪১ হ র (আংিশক)
৯। িত  িত ান (িশ া/ধমীয়): ৩২ িট 
(আংিশক) 
১০। িত  রা াঃ ৫৮.৫০ িকঃিমঃ 
(আংিশক)
১১। িত  বাঁধঃ ৮.৩০ িকঃ িমঃ 
(আংিশক)
১১। িত  িটউবওেয়লঃ ১৮৬ িট

নাই ১। আ য়েকে র সংখ াঃ 
৪২িট 
২। মিডক াল িটমঃ ৮১িট

ধীের ধীের ব ার পািন 
কমেত  কেরেছ।

((খখ) ) েযাগেযাগ  ব াব াপনাব াব াপনা  ওও  াণাণ  ম নালয়ম নালয়  হেতহেত  বরা কতৃবরা কতৃ  ােণরােণর  িববরণঃিববরণঃ

িজআর ক াশ (টাকা) িজআর চাল 
( মঃটন)

কনা ও অ া  খাবার 
(কাটনু) 

গৃহ িনমাণ ম রুী 
(টাকা)

ঢউিটন 
(বাি ডল)

১০,০০,০০০ (দশ 
ল )

৫০০ (পঁাচশত) ২,০০০ ( ই হাজার) ০ ০

৯৯। । শরীয়তপুরশরীয়তপুর  
((কক) ) ব াব া  পিরি িতরপিরি িতর  তথ ঃতথ ঃ  

ব া পিরি িতর িববরণ য় িতর িববরণ াণহািনর 
সংখ া 

ম ব

নদীর পািন কমেত থাকায় ব ার পািন 
নামেত  কেরেছ।

১। িত  উপেজলাঃ ০৬ িট
২। িত  পৗরসভাঃ ০২ িট
৩। িত  ইউিনয়নঃ ৩৫ িট
৪। িত  ামঃ ১৩৮ িট
৫। িত  পিরবারঃ ২৫ (সম ণূ), ৬,৭৫৪ 
িট (আংিশক)
৬। িত  লাকসংখ াঃ ১১০ জন (স ণূ) 
৩১,৮৫২ জন (আংিশক)
৭। িত  ঘরবািড়ঃ ৫৭ (সম ণূ), ৪৬৩ 
িট (আংিশক)
৮। িত  ফসিল জিমঃ ৪৮০ হ র 
(আংিশক)
৯। িত  রা াঃ ১৩০ িকঃিমঃ (আংিশক) 
১০। িত  িত ান (িশ া/ধমীয়): ৮িট 
(আংিশক)
১১। িত  ীজ/কালভাটঃ ১িট
১২। িত  বাঁধঃ ০.১৫০ িকঃিমঃ 
(আংিশক)

নাই ২। মিডেকল িটমঃ ১৮ 
িট

* আ য়েক ঃ ২৯৮ িট 
ত আেছ।

((খখ) ) েযাগেযাগ  ব াব াপনাব াব াপনা  ওও  াণাণ  ম নালয়ম নালয়  হেতহেত  বরা কতৃবরা কতৃ  ােণরােণর  িববরণঃিববরণঃ

. ১০



িজআর ক াশ (টাকা) িজআর চাল 
( মঃটন)

কনা ও অ া  খাবার 
(কাটনু) 

গৃহ িনমাণ ম রুী 
(টাকা)

ঢউিটন 
(বাি ডল)

৭,৫০,০০০ (সাত ল  প াশ 
হাজার)

৩৫০ (িতনশত 
প াশ)

২,০০০ ( ই হাজার) ১২,০০,০০০ (বার 
ল )

৪০০ 
(চারশত)

১০১০। । রাজবাড়ীরাজবাড়ী
((কক) ) ব াব া  পিরি িতরপিরি িতর  তথ ঃতথ ঃ  

ব া পিরি িতর িববরণ য় িতর িববরণ াণহািনর 
সংখ া 

ম ব

প া নদীর পািন গায়াল  পেয়ে ট 
িবপদসীমার িনচ িদেয় বািহত হে । 

১। িত  উপেজলাঃ ৫িট
২। িত  ইউিনয়নঃ ১৩ িট
৩। িত  ামঃ ৫৯ িট
৪। িত  পিরবারঃ ২৫ িট (স ণূ)
৩,৩৭১ িট (আংিশক)
৫। িত  লাকঃ ১০০ জন (স ণূ), 
১৩,৬২৫ জন (আংিশক)
৬। িত  ঘরবািড়ঃ ১০ িট (স ণূ), 
৩৯০  িট (আংিশক) 
৭। িত  ফসলঃ ৩৪ হ র (স ণূ), 
 ১৫ হ র (আংিশক)
৮। িত  িত ানঃ ১৬ িট (আংিশক)
৯। িত  রা াঃ ৮.১০ িকঃিমঃ 
(আংিশক)
১০। িত  িটউবওেয়লঃ ৩৫ িট

নাই ১। আ য়েক ঃ ০৫ 
িট,
২। আি ত 
লাকসংখ াঃ ১৭০ 

জন
৩। মিডেকল িটমঃ 
১২িট

((খখ) ) েযাগেযাগ  ব াব াপনাব াব াপনা  ওও  াণাণ  ম ণালয়ম ণালয়  হেতহেত  বরা কতৃবরা কতৃ  ােণরােণর  িববরণঃিববরণঃ

িজআর ক াশ (টাকা) িজআর চাল ( মঃটন) কনা ও অ া  খাবার (কাটনু) 
২,৫০,০০০ ( ই ল  প াশ হাজার) ১৫০ (একশত প াশ ) ২,০০০ ( ই হাজার)

১১১১। । মাদারীপুরমাদারীপুর
((কক) ) ব াব া  পিরি িতরপিরি িতর  তথ ঃতথ ঃ  

ব া পিরি িতর 
িববরণ

য় িতর িববরণ াণহািনর 
সংখ া

ম ব

ব ার পািন 
কমেছ।

১। িত  উপেজলাঃ ১িট (শীবচর)
২। িত  ইউিনয়নঃ ০৮ িট
৩। িত  ামঃ ১১০ িট
৪। িত  পিরবারঃ ৪৮৫ িট (স নু), 
৫,৪৪৮ িট (আংিশক)
৫। িত  লাকঃ ২,৪২৫ জন (স ণূ), 
২৭,২৪০ জন (আংিশক)
৬। িত  ঘরবািড়ঃ ৫৩৭ িট (স ণূ), 
২৮,০২৬িট (আংিশক) 
৭। িত  ফসলঃ ৪৯০ হ র (স ণূ), 
৮। িত  িত ানঃ ১১ িট (আংিশক)
৯। িত  রা াঃ ১০ িকঃিমঃ (স ণূ), ২০ 
িকঃিমঃ (আংিশক)
১০। িত  িটউবওেয়লঃ ১,৫৫৬ িট
১১। িত  ীজ/কালভাটঃ ২িট (স ণূ) 

নাই ১। আ য়েক ঃ ১৭ িট,
আি ত লাকঃ নাই

২। মিডেকল িটমঃ ১০ িট

*ব ার পািন কমেছ এবং ব ার সািবক 
পিরি িত উ িতর িদেক।

. ১১



((খখ) ) েযাগেযাগ  ব াব াপনাব াব াপনা  ওও  াণাণ  ম নালয়ম নালয়  হেতহেত  বরা কতৃবরা কতৃ  ােণরােণর  িববরণঃিববরণঃ
িজআর ক াশ (টাকা) িজআর চাল ( মঃটন) কনা ও অ া  খাবার (কাটনু) 
৭,০০,০০০ (সাত ল ) ৩০০ (িতনশত) ৪,০০০ (চার হাজার)

১২১২। । মািনকগমািনকগ
((কক) ) ব াব া  পিরি িতরপিরি িতর  তথ ঃতথ ঃ  

ব া পিরি িতর িববরণ য় িতর িববরণ াণ 
হািনর 
সংখ া 

ম ব

যমনুা ও প া নদীর পািন িবপদসীমার 
িনচ িদেয় বািহত হে ।

১। িত  উপেজলাঃ ০৬িট
২। িত  ইউিনয়নঃ ২৫ িট
৩। িত  ামঃ ১১৬ িট
৪। িত  পিরবারঃ ৫,৭৩৭ িট (স ণূ), 
১৪,২৫৭ িট (আংিশক)
৫। িত  লাকসংখ াঃ ২২,৭৯০ জন 
(স ণূ), ৪৮,৮৩৬  জন (আংিশক)
৬। িত  ঘরবািড়ঃ ৫,৭১৮ িট (স ণূ) 
১৪,১৭১ িট (আংিশক)
৭। িত  ফসিল জিমঃ ১,৫৭২ হ র 
(স ণূ), ৬,৪৪৮ হ র (আংিশক)
৮। িত  িত ান (িশ া/ধমীয়): ১৬িট 
(স ণূ), ৬৫ িট (আংিশক)
৯। িত  রা াঃ ৪৫.৫০িক:িম: (স ণূ), 
৫৬ িক: িম: (আংিশক)
১০। িত  ীজ/কালভাটঃ ১৪ িট
১১। িত  িটউবওেয়লঃ ১২২ িট

নাই ১। আ য়েক ঃ ০৩ 
িট, 
২। আি ত 
লাকসংখ াঃ ১১৮ 

জন।
৩। মিডেকল িটমঃ 
২১িট

*সািবক ব া 
পিরি িতর উ িত 
হে ।

 ( (খখ) ) েযাগেযাগ  ব াব াপনাব াব াপনা  ওও  াণাণ  ম নালয়ম নালয়  হেতহেত  বরা কতৃবরা কতৃ  ােণরােণর  িববরণঃিববরণঃ

িজআর ক াশ (টাকা) িজআর চাল ( মঃটন) কনা ও অ া  খাবার (কাটনু) 
১২,৫০,০০০ (বার ল  প াশ হাজার ) ৩৫০ (িতনশত প াশ ) ২,০০০ ( ই হাজার)

যয  সকলসকল  জলারজলার  ব ারব ার  পািনপািন  নেমনেম  গেছঃগেছঃ
১১। । চ ামচ াম

জলা শাসক, চ াম তাঁর দ েরর ারক নং ০৫.৪২.১৫০০.২১১.৯৬.০০৬.১৯ (অংশ-১).৪৯১, দািরখ- ১৮.০৭.২০১৯ি ঃ মেুল
জানান য, গত ১৪/০৭/২০১৯ি ঃ তািরখ হেত তার জলায় বিৃ পাত না থাকায় সা  ুনদী (বা রবান), সা  ুনদী ( দাহাজারী,
চ াম), হালদা নদী (নারায়নহাট), হালদা নদী (পঁাপু িরয়া) এবং কণফুিল নদীর কালঘুাট পেয়ে ট পািন িবপদসীমার অেনক িনচ
িদেয় বািহত হে । ফেল এলাকাসমেূহর পািন পুরাপুির সের যাওয়ায় ৩৬৫িট আ য়েকে  আি ত ৪২৪১০ জন মা ষ  
বাস ােন ফরত গেছ।

২২। । ক বাজারক বাজার  

জলা শাসক, ক বাজার তাঁর কাযালেয়র প  ৫১.০১.২২০০.০০০.৪১.০১৩.১৯-৫৩৮, তািরখঃ ১৮/০৭/২০১৯ি ঃ মেূল জানান
য, তাঁর জলায় গত ৩িদন যাবত আকাশ রৗ ল রেয়েছ। বিৃ পাত হয়িন। এ জলাধীন সকল নদীর পািন িবপদসীমার ৩ িমটার

িনচ িদেয় বািহত হে । লাকালয় থেক পািন নেম গেছ। জনসাধারেণর জীবনযা া াভািবক হেয়েছ। সািবক পিরি িত ভাল
রেয়েছ।

৩৩। । বা রবানবা রবান

ভার া  জলা শাসক, বা রবান টিলেফােন জানান, তাঁর জলার ব ার পািন নেম গেছ।
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৪৪। । খাগড়াছিড়খাগড়াছিড়  

জলা শাসক, খাগড়াছিড় তাঁর কাযালেয়র ারক ন র ৫১.০১.৪৬০০.০০০.৪১.০৬৭(১).১৯.৩০৮ তািরখ ১৮/০৭/২০১৯ মেূল
জানান য, বতমােন ব ার পািন নেম গেছ, আ য়েক  ছেড় লাকজন িনজ িনজ বাড়ীঘের িফের গেছ। সািবক পিরি িত

াভািবক।

৫৫। । রাংগামািটরাংগামািট

জলা শাসক, রাংগামািট তাঁর কাযালেয়র ারক নং ৫১.০১.৮৪০০.২১৫.০৬.০০১.১৯.৪৩৬, তািরখঃ ১৮/০৭/২০১৯ি ঃ মেূল
জানান য, গত ১৬/০৭/২০১৯ি ঃ তািরখ হেত রাংগামািট পাবত  জলায় রৗ ল আবহাওয়া িবরাজ করেছ এবং কান বিৃ পাত
হয়িন। অিতবিৃ  ও পাহাড়ী ঢেলর কারেণ সৃ  আকি ক ব ার পািন স ণূ েপ নেম গেছ। জলা ও উপেজলা পযােয় ািপত
আ য়েক সমেূহ আর কউ অব ান করেছন না। বতমােন জলার সািবক পিরি িত স ণূ াভািবক রেয়েছ। 

৬৬। । ফনীফনী

জলা শাসক, ফনী তাঁর কাযালেয়র ারক ন র ৫১.০১. ৩০০০.০০০.৪১.০৯৩.১৯.৪০১ তািরখ ১৯/০৭/২০১৯ মেূল িরত
িতেবদেন উে খ কেরন য, ফনী জলায় ব া না থাকায় াভািবক অব া িবরাজ করেছ। 

৭৭। । া ণবাড়ীয়াা ণবাড়ীয়া  

জলা শাসক, া ণবাড়ীয়া তাঁর কাযালেয়র ারক ন র ৫১.০১.১২০০.০০০.১৪.০০৬.১২.৩২৬ তািরখ ১৯/০৭/২০১৯ মেূল
িরত িতেবদেন উে খ কেরন য, তার জলায় হাওড়া নদী িবপদসীমার ১.১৫ িমটার, িততাস আখাউড়া ০.৯৯ িমটার, পু িলয়া

এ ডারসন ১.৩৬ িমটার, পুরিলয়া গৗনঘাট ০.৩৬ িমটার, িততাস নবীনগর ০.১৬ িমটার িততাস আজবপুর ০.০৬ িমটার, মঘনা
২.১০ িমটার িনচ িদেয় বািহত হে । জলা শাসক, া ণবাড়ীয়া অদ  টিলেফােন জানান য, তার জলার ব ার পািন নেম
গেছ। পিরি িত াভািবক।

৮৮। । নীলফামারীনীলফামারী

ভার া  জলা শাসক, নীলফামারী অদ  টিলেফােন জানান য, তার জলার ব ার পািন নেম গেছ। আ য়েকে র লাকজন
বাড়ীঘের িফের গেছ। জলার সািবক পিরি িতর উ িত হেয়েছ। 

৯৯। । লালমিনরহাটলালমিনরহাট  

জলা শাসক, লালমিনরহাট টিলেফােন জানান য, ব ার পািন নেম িগেয়েছ। আ য়েকে  য সকল লাকজন আ য় িনেয়িছল
তারা তােদর বাড়ী ঘের িফের িগেয়েছ। জলার সািবক পিরি হিত াভািবক।

১০১০। । ন েকানান েকানা

জলা শাসক, ন েকানা তাঁর দ েরর ারক নং ৫১.০১.৭২০০.০১৫.৪১.০৩০.১৮.৪৫১; তািরখঃ ২২/০৭/২০১৯ ি ঃ এর
মাধ েম জানান য, বতমােন ব ার পািন নেম যাওয়ায় ব া কবিলত এলাকার লাকজন িনরাপেদ িনেজেদর বসত বািড়েত িফের
গেছ। পািন উ য়ন বাড ন েকানার তথ া যায়ী জলার ধান ৪িট নদীর পািন িবপদসীমার নীেচ অব ান করেছ। জলা
শাসক টিলেফােন জানান য, তাঁর জলার ব ার পািন নেম গেছ। আ য়েকে  কান লাকজন নাই। জলার সািবক পিরি িত
াভািবক।

১১১১। । মৗলভীবাজারমৗলভীবাজার

জলা াণ ও পূনবাসন কমকতা, মৗলভীবাজার তাঁর দ েরর ারক নং ৫১.০১.৬০০০.০০০.০৪.৪৮.১৮.৩৪১; তািরখঃ
২৩-০৭-২০১৯ ি ঃ মেূল জানান য, মৗলভীবাজার জলার ব ার পািন নেম যাওয়ায় পিরি িত াভািবক রেয়েছ। 

১২১২।।          হিবগহিবগ

জলা শাসক, হিবগ  টিলেফােন জানান য, তাঁর জলার ব ার পািন নেম গেছ। আ য়েকে র লাকজন িনজ িনজ বািড়ঘের
িফের গেছ।

১৩১৩। । িসেলটিসেলট
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২৭/০৭/২০১৯ি ঃ তািরখ সকাল ১২.৪৭ টায় জলা াণ ও পুনবাসন কমকতা, িসেলট টিলেফােন জানান য, তার জলার ব ার
পািন নেম গেছ। আ য়েকে র লাকজন -  বাড়ীঘের িফের গেছ। জলার সািবক ব া পিরি িত াভািবক হেয়েছ।

১৪১৪। । মিু গমিু গ

২৭/০৭/২০১৯ি ঃ তািরখ িবকােল জলা াণ ও পুনবাসন কমকতা, মিু গ  টিলেফােন জানান য, প া নদীর পিন মাওয়া
পেয়ে ট িবপদসীমার ১৩ স.িম নীচ িদেয়, ধেল রী নদীর পািন িবকাবী বাজার পেয়ে ট িবপদসীমার ৭৯ স.িম নীচ িদেয় বািহত
হে । জলার ব ার পািন নেম গেছ। বতমােন আ য়েকে  কান লাকজন নাই।

১৫। নামগ ঃ

জলা শাসক, নামগ  ২৮/০৭/২০১৯ তািরখ  রাত ৭.৪৫ ঘিটকায় টিলেফােন জানান য, তাঁর জলার অিধকাংশ এলাকার
ব ার পািন নেম গেছ। আ য়েকে র লাকজন িনজ িনজ বািড়ঘের িফের গেছ। সািবক পিরি িতর উ িত হেয়েছ।

নদীনদী  ভাংগেনভাংগেন  িতিত   জলাঃজলাঃ

১১। । চাঁদপুরচাঁদপুর
((কক) ) নদীনদী  ভাংগেনরভাংগেনর  ফেলফেল  য় িতরয় িতর  তথ ঃতথ ঃ  

ব া পিরি িতর িববরণ য় িতর িববরণ াণ 
হািনর 
সংখ া

ম ব

ভার া  জলা শাসক গত ২/০৭/২০১৯ ি ঃ তািরখ িবকােল টিলেফােন জানান য, 
তাঁর জলায় ব া নাই। তেব নদীর পািনর াত বিৃ র কারেণ নদী ভাংগন অব াহত 
আেছ। গত ২৪ ঘ টায় মঘনার পািন ২২ স. িম বেড় চাঁদপুর পেয়ে ট ১৬ স.িম উপর 
িদেয় বািহত হে ।

১। িত  
উপেজলাঃ ০২ 
িট (চাঁদপুর 
সদর ও 
হাইমচর)
২। চাঁদপুর সদর 
উপেজলায়: নদী 
ভাংগন ৬৬৫ 
িমটার
* িত  
ইউিনয়নঃ ০১ 
িট (নদী ভাংগন)
* িত  
পিরবারঃ 
১৫০িট 
(স ণূ), নদী 
ভাংগন)
৩।  হাইমচর 
উপেজলায়: 
নদীভাংগন 
১৫৮ িমটার

নাই মলূত নদী 
ভাংগেনর 
কারেণ 

য় িত 
হেয়েছ।

((খখ) ) েযাগেযাগ  ব াব াপনাব াব াপনা  ওও  াণাণ  ম নালয়ম নালয়  হেতহেত  বরা কতৃবরা কতৃ  ােণরােণর  িববরণঃিববরণঃ

িজআর ক াশ (টাকা) িজআর চাল 
( মঃটন)

কনা ও অ া  খাবার 
(কাটনু) 

গৃহিনমাণ ম রুী (টাকা) ঢউিটন 
(বাি ডল)

৩,০০,০০০ (িতন 
ল )

২০০ ( ইশত) ২,০০০ ( ই হাজার) ১৫,০০,০০০ (পেনর 
ল )

৫০০ (পঁাচশত)

 **   ব া কবিলত ১৪িট জলায় এ পয  মাট মতৃ লাকসংখ া ৭৫ (পঁচা র) জন। 
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েযাগেযাগ  ব ব াপনাব ব াপনা  ওও  াণাণ  ম ণালয়ম ণালয়  কতকৃকতকৃ  গহৃীতগহৃীত  কায মঃকায মঃ

১।         ১২ জুলাই ২০১৯ তািরেখ আ ঃম ণালয় েযাগ ব ব াপনা সম য় কিমিট’র সভা আহবান করা হয়। সভায় ব া
মাকািবলায় িন প িস া  গৃহীত হয়ঃ

ব া পূবাভাস, আবহাওয়ার হালনাগাদ তথ সহ ব া পিরি িত িচ  তেুল ধরা ও েয়াজনীয় ব ব া হেণ বাংলােদশ
আবহাওয়া অিধদ র, পািন উ য়ন বাড, ব া পূবাভাস ও সতকীকরণ ক , েযাগ ব ব াপনা ও াণ
ম ণালেয়র NDRCC একসােথ কাজ করেব। বা বায়েন: ১) েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালয়, ২। িতর া ম ণালয়,
৩। পািন স দ ম ণালয়;

েযাগ ও আবহাওয়ার আগাম বাতা পেত ১০৯০ টাল ি  ন র আরও ব াপক চােরর জ  টিলিভশেন ল আকাের
দখােনার উেদ াগ হণ করেত হেব। পূবাভাস এবং ব াকালীন ও পরবতীেত া গত করণীয় িবষয় টিলিভশেনর েল
দশন এবং ি ট িমিডয়ােত চার করেত হেব। বা বায়েন: ১। েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালয়, ২ তথ  ম ণালয়;

ব া পূবাভাস ও সতকীকরণ কে র তথ  হালনাগাদ কের সকল ম ণালেয়র ওেয়ব সাইেড দখােনার ব ব া হণ করেত
হেব। বা বায়েন: সংি  সকল ম ণালয়;

ানীয় সরকার িবভােগর িতিনিধ, ানীয় েযাগ ব ব াপনা কিমিটর সােথ আেলাচনা কের মাঠ পযােয়র িত ও চািহদা
সং া  তথ  সং হপূবক েযাগ মাকািবলা কায েম সহায়তা দান করেব। বা বায়েন: ানীয় সরকার িবভাগ;

িতিট ম ণালয় ও িবভাগেক ানীয় পযােয়র িত ােনর সােথ সম য় বিৃ  করেত হেব এবং েত েকর ওেয়ব সাইেট
ব ার িত, গৃহীত কায ম ও অ া  িবষেয়র হালনাগাদ তথ  কাশ করেত হেব। বা বায়েন: সংি  সকল ম ণালয়;
মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ এবং াথিমক ও গণিশ া ম ণালয়েক আ য়েক
উপেযাগী িশ া িত ােনর তািলকা েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালেয় ত রণ করেত হেব। বা বায়েন: ১। মাধ িমক
ও উ  িশ া িবভাগ, ২। কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ, ৩। থিমক ও গণিশ া ম ণালয়;

া  অিধদ র ও জন া  েকৗশল অিধদ রেক অিত ত পািন িব করেণর ট াবেলট মজুদসহ ানীয় পযােয় এর
াপ তা িনি ত করেত হেব। বা বায়েন: ১। া  সবা িবভাগ, ২। ানীয় সরকার িবভাগ;

IVR এর ১০৯০ ন েরর মাধ েম েযাগ ও আবহাওয়া সং া  বাতা ও তথ  সময় সময় হালনাগদ করেত হেব।
বা বায়েন: ১। েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালয়, ২। িতর া ম ণালয়;
খাদ  ম ণালয়, া  সবা িবভাগ, পািন স দ ম ণালয়, কিৃষ ম ণালয় এবং েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালয়সহ
সংি  সকল জ ির পূণ ম ণালয়/িবভােগর কমকতা/কমচািরেদর ছিুট বািতল করেত হেব। বা বায়েন: সংি  সকল
ম ণালয়;
আ য়েকে র অ তলুতা িবেবচনা কের সামিয়কভােব ব াতেদর মানিবক সহয়তা দােনর িনিম  ব া কবিলত ১০িট
জলার িতিটেত ৫০০িট কের তাব ু রণ করা হেব। বা বায়েন: েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালয়;

িব  পািন সরবরােহর জ  ১০িট ব া কবিলত জলায় াক মাউে টড ওয়াটার িপউিরফাইিয়ং াপন কের িনরাপদ পািন
সরবরাহ করেত হেব। বা বায়েন: ১। জন া  েকৗশল অিধদ র, ২। ানীয় সরকার িবভাগ;
সমাজকল াণ ম ণালয় ব া কবিলত জলাসমেূহর িশ  সদন ব া কবিলত হেল িশ  সদেনর িনবাসীেদর র ার

েয়াজনীয় ব ব া হণ করেব। বা বায়েন: সমাজকল াণ ম ণালয়;
উ ার কায ম এবং ব া কবিলতেদর আ য়েকে  িনেয় আসার জ  েয়াজনীয় নৗকা ও জলযান ত রাখেত হেব।
জলযান চলাচল সচল রাখার িনিম  কেরািসনসহ িডেজেলর দাম ি িতশীল রাখেত হেব। বা বায়েন: ১। েযাগ ব ব াপনা
ও াণ ম ণালয়, ২। ালানী ও খিনজ স দ িবভাগ, ৩। নৗ-পিরবহন ম ণালয়;
ব া িনয় ণ বাঁধ র ার জ  ানীয় শাসন, জন িতিনধসহ সংি  ম ণালয়/িবভাগ েয়াজনীয় ব ব া হণ করেব।
বা বায়েন: সংি  সকল ম ণালয়;
ব ার সময় ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগেক মাবাইল ও ল া ড টিলেফান নটওয়াক সচল রাখার েয়াজনীয় উেদ াগ

হণ করেত হেব। বা বায়েন: ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ;
খাদ  দােম পযা  খাদ  মজুদ রাখেত হেব। ব ার সমেয় সংি  িবভােগর কমচািরেদর ছিুট বািতল করেত হেব এবং
ব ায় িত েদর মেধ  সরবরাহকতৃ াণ সাম ীর ওজন সিঠক রাখেত হেব। বা বায়েন: খাদ  ম ণালয়;
আস  জলা শাসক সে লেন অংশ হণকারী জলা শাসকেদর দািয়  সংি  কাযালেয়র উপযু  কমকতােক দান
করেত হেব এবং দািয় া  জলা শাসকগণেক মাঠ পযােয় েযাগ মাকািবলায় কাযকর ভূিমকা পালেনর িনেদশনা দান
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করেত হেব। বা বায়েন: জন শাসন ম ণালয়;
ানীয় পযােয় কিমউিনিট রিডও এর মাধ েম ব ার হালনাগাদ তথ , িত ও সাড়াদান কায মসহ সেচতনতামলূক

বাতা চােরর ব ব া করেত হেব। বা বায়েন: ১। তথ  ম ণালয়, ২। েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালয়;
ব ার য় িত কািটেয় উঠেত িবক  বীজতলা তিরর লে  নাবী জােতর ধােনর চারা উৎপাদন ও তা কষৃকেদর িনকট
িবতরেণর ব ব া হণ করেত হেব। বা বায়েন: কিৃষ ম ণালয়;
জলা শাসন, উপেজলা শাসনসহ ানীয় জন িতিনিধর সম েয় ব া মাকািবলা কায ম জারদার করেত হেব।

বা বায়েন: সংি  সকল ম ণালয়;
সড়ক ও মহাসড়ক িবভাগ ব ার পািনেত িত  রা াসমহূ ব া পরবতী সমেয় ত মরামেতর েয়াজনীয় ব ব া হণ
করেব। বা বায়েন: সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ,
ব া কবিলত এলাকায় রল, সতসুমহূ সচল রাখেত হেব এবং িত  হেল ত মরামত িনি ত করেত হেব।
বা বায়েন: রলপথ ম ণালয়;

ানীয় েযাগ ব ব াপনা কিমিট িনয়িমত সভা আ ান কের ব া মাকািবলায় িত কায ম হণ করেব। বা বায়েন:
েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালয়।

২।         ব া কবিলত জলাসমেূহর সে  সাব িনক যাগােযাগ এবং তথ  আদান- দােনর জ  েযাগ ব ব াপনা ও াণ
ম ণালেয়র কমকতা/কমচারীগণেক েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালেয়র জাতীয়, েযাগ সাড়াদান সম য় কে
(এনিডআরিসিস) দািয়  দান করা হেয়েছ।

৩।         এনিডআরিসিস থেক িতিদন পুর ২.০০টা এবং রাত ৮.০০ টায় ২ ( ই) বার েযাগ সং া  দিনক িতেবদন
ম ণালেয়র ওেয়ব সাইেট কাশ করা হয় এবং সংি  সকেলর মইেল রণ করা হয়। 

৪।         ব া সং া  তথ  আদান- দান, সািবক সম য় ও তদারিক এবং তাৎ িণক জ রী পদে প হেণর ােথ বার ও
শিনবারও েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালয়, েযাগ ব ব াপনা অিধদ র, জলা াণ ও পূনবাসন কমকতার কাযালয় ও ক
বা বায়ন কমকতার কাযালয় খালা রাখা হয়।

৫।         েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালেয়র মাননীয় িতম ী ডা. এনামরু রহমান, পািন স দ ম ণালেয়র উপম ী জনাব এ
ক এম এনামলু হক শামীম ও েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালেয়র িসিনয়র সিচব জনাব মাঃ শা  কামাল ইিতমেধ  ব া

কবিলত নামগ , মৗলভীবাজার, িসেলট, হিবগ , টাংগাইল, িড় াম, গাইবা া, ব ড়া, িসরাজগ , জামালপুর জলাসমহূ মণ
কেরেছন। সখােন তাঁরা জলা েযাগ ব ব াপনা কিমিটর সভায় যাগদান কেরেছন এবং সংি েদর েয়াজনীয় িনেদশনা দান
করাসহ াণ িবতরণ কেরেছন। 

৬।         ব া কবিলত জলাসমেূহ ব া মাকািবলায় পিরচািলত কায ম তদারিকর জ  ম ণালেয়র অিতির  সিচব, যু সিচব,
উপসিচব পযােয়র কমকতােদরেক জলায় জলায় িনেয়ািজত করা হেয়েছ।

৭।          িসিনয়র সিচব, েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালয় জলা শাসকগণেদরেক িনে া  িনেদশনা দান কেরন:

ü  আ য়েকে  আ য় হণকারীেদর যন কান সম া না হয় সিদেক তদারিক জাড়দার করা। 
ü  জনগেণর পািন পেথ মণ বা চলাচেলর ে  অিধকতর সতকতা অবল ণ করার জ  িনজ িনজ অিধে ে

েয়াজনীয় ব ব া হণ করা। 
ü  পািন বািহত রাগ থেক মু  থাকার েয়াজনীয় ব ব া হণ করা। 
ü  ত  অ ল েলােত াণ সাম ী ত পঁৗছােনা এবং ব টন িনি ত করা।
ü  জলা পযােয় কমকতােদর িদেয় মিনটিরং িটম গঠন কের াণ িবতরণ িনি ত করা।

ü  িতিট উপযু  িত  নাগিরক যন িবিধেমাতােবক ত মানিবক সহায়তা পায় এবং কউ যন মানিবক
সহায়তা থেক বি ত না হয় (leavingno one behind) িবষয়িট িনি ত করা। 

ü  ব া আ া  িতিট ে  ত সাড়া (response) দান করা। 

ü  মানিবক সহায়তা দােনর ে  িবতরণ েলর কমপে  ৫ িট ছিব (হাড ও স ট কিপ) িনয়িমত ম ণালেয় রণ
করা।

ü  িনয়িমত েযাগ ব ব াপনা কিমিটর সভা এবং স ি িফং করা।

৮৮।       ।       েযাগেযাগ  ব ব াপনাব ব াপনা  ওও  াণাণ  ম ণালয়ম ণালয়  কতকৃকতকৃ  জলাজলা  িভি কিভি ক  মাটমাট  াণাণ  সাম ীসাম ী  বরাে রবরাে র  তথ ঃতথ ঃ  

পাহাড়ী ঢল, অিতবিৃ  ও পাবত  জলায় পাহাড় ধেসর কারেণ এবং াকিৃতক েযােগ িত েদর মােঝ মানিবক সহায়তা
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দােনর লে  ২০১৯-২০ অথ বছের িন বিণত াণ সাম ী বরা  করা হেয়েছঃ

২০১৯২০১৯--২০২০  অথঅথ  বছেরবছের  জলাওয়ারীজলাওয়ারী  াণাণ  বরাে রবরাে র  িববরণঃিববরণঃ ( (০১০১//০৭০৭//২০১৯ি ঃ২০১৯ি ঃ  হেতহেত  ২৯২৯//০৭০৭//২০১৯ি ঃ২০১৯ি ঃ  তািরখতািরখ  পযপয ))
.নং জলার নাম বরাে র তািরখ াণ কায 

(চাল) 
মঃ টন

াণ কায (নগদ) 
টাকা

কনা খাবার 
(কাটুন)
(তািরখ/
বরা )

তাঁব ু( সট) 
(তািরখ/ 
বরা )

ঢউিটন 
(বাি ডল)
(তািরখ/ 
বরা )

গহৃ িনমাণ ম রুী 
(টাকা)

(তািরখ/ বরা )

িশ  খাদ  য় 
বাবদ (টাকা)

(তািরখ/ 
বরা )

গা-খাদ  য় 
বাবদ (টাকা)

(তািরখ/ 
বরা )

1. ঢাকা ১ম-০৭/০৭/১৯ ২০০ ৩০০০০০

1. গাজীপুর ১ম-০৩/০৭/১৯
২য়-০৭/০৭/১৯

৫০
২০০

২০০০০০
৩০০০০০

1. ময়মনিসংহ ১ম-০৭/০৭/১৯
২য়-২৫/০৭-১৯

২০০
২০০

৩০০০০০
৫০০০০০

1. ফিরদপুর ১ম-০৭/০৭/১৯
২য়-২১/০৭/১৯
৩য়-২৩/০৭/১৯

২০০
২০০
১০০

৩০০০০০
৫০০০০০
২০০০০০

(০১/০৭/১৯) 
- ২০০০

1. িকেশারগ ১ম-০৭/০৭/১৯
২য়-১১/০৭/১৯

২০০
৩০০

৩০০০০০
৫০০০০০

(০১/০৭/১৯) 
- ২০০০

1. ন েকানা ১ম-০৭/০৭/১৯
২য়-১১/০৭/১৯
৩য়-১৫/০৭/১৯
৪থ-২৮/০৭/১৯

২০০
৩০০
১০০
১০০

৫০০০০০
৫০০০০০
--------

(০১/০৭/১৯) 
- ২০০০
(১২/০৭/১৯) 
- ২০০০

(১৪/০৭/১৯) 
- ৫০০

1. টাংগাইল ১ম-০৭/০৭/১৯
২য়-১৫/০৭/১৯
৩য়-১৯/০৭/১৯
৪থ-২০/০৭/১৯

২০০
২০০
২০০
৩০০

৩০০০০০
---------
৫০০০০০
১০০০০০০

(১৯/০৭/১৯) 
- ২০০০
(২৬/০৭/১৯) 
- ১০০০

(১৯/০৭/১৯) 
- ৫০০

(২৪/০৭/১৯) 
- ১০০০০০

(২৪/০৭/১৯) 
- ১০০০০০

1. নরিসংদী ১ম-০৭/০৭/১৯ ১৫০ ২৫০০০০

1. মািনকগ ১ম-০৭/০৭/১৯
২য়-১৫/০৭/১৯
৩য়-২১/০৭/১৯

১৫০
২০০
----

২৫০০০০
----------
১০০০০০০

(০১/০৭/১৯) 
- ২০০০

1. মুি গ ১ম-০৭/০৭/১৯
২য়-২৩/০৭/১৯

১৫০
১০০

২৫০০০০
২০০০০০

(২৩/০৭/১৯) 
- ২০০০

1. নারায়নগ ১ম-০৭/০৭/১৯ ১৫০ ২৫০০০০

1. গাপালগ ১ম-০৭/০৭/১৯ ১৫০ ২৫০০০০

1. জামালপুর ১ম-০৭/০৭/১৯
২য়-১১/০৭/১৯
৩য়-১৫/০৭/১৯
৪থ ১৭/০৭/১৯
৫ম-১৯/০৭/১৯
৬ -২১/০৭/১৯
৭ম-২২/০৭/১৯
৮ম-২৩/০৭/১৯
৯ম-২৪/০৭/১৯
১০ম-২৫/০৭/১৯
১১ম-২৬/০৭/১৯

১৫০
৩০০
২০০
২০০
২০০
৩০০
২০০
২০০
২০০
৩০০
--

২৫০০০০
৫০০০০০
২০০০০০
৫০০০০০
৫০০০০০
৩০০০০০
৫০০০০০
৫০০০০০
--------
১০০০০০০
১০৫০০০০ 
( নৗকা)

(০১/০৭/১৯) 
- ২০০০
(১৮/০৭/১৯) 
- ২০০০
(২৬/০৭/১৯) 
- ২০০০

(১৪/০৭/১৯) 
- ৫০০

২৬/০৭/১৯- 
৫০০

(২৬/০৭/১৯) - 
১৫০০০০০

(২৪/০৭/১৯) 
- ২০০০০০

(২৪/০৭/১৯) 
- ২০০০০০
(২৬/০৭/১৯)- 
২০০০০০

1. শরীয়তপুর ১ম-০৭/০৭/১৯
২য় ২০/০৭/১৯

১৫০
২০০

২৫০০০০
৫০০০০০

(০১/০৭/১৯) 
- ২০০০

(২০/০৭/১৯)- 
২০০
(২৬/০৭/১৯)- 
২০০

 (২০/০৭/১৯) - 
৬০০০০০/-
(২৬/০৭/১৯)- 
৬০০০০০

1. রাজবাড়ী ১ম-০৭/০৭/১৯ ১৫০ ২৫০০০০ (০১/০৭/১৯) 
- ২০০০

1. শরপুর ১ম-০৭/০৭/১৯
২য়-১৫/০৭/১৯

১৫০
১০০

২৫০০০০
----------

1. মাদারীপুর ১ম-০৭/০৭/১৯
২য়-২৩/০৭/১৯

১০০
২০০

২০০০০০
৫০০০০০

(০১/০৭/১৯) 
- ২০০০
(২৩/০৭/১৯) 
- ২০০০

. ১৭



1. চ াম ১ম-০৭/০৭/১৯
২য়-১১/০৭/১৯
৩য়-১৫/০৭/১৯

২০০
৩০০
৪০০

৩০০০০০
১০০০০০০
৫০০০০০

(১২/০৭/১৯) 
- ২০০০

(১৪/০৭/১৯) 
- ৫০০

(১৬/০৭/১৯) 
– ১০০
২৮/০৭/১৯
-১০০

(১৬/০৭/১৯) – 
৩০০০০০
২৮/০৭/১৯
৩০০০০০

1. ক বাজার ১ম-০৭/০৭/১৯
২য়-১১/০৭/১৯
৩য়-১৫/০৭/১৯

২০০
৩০০
২০০

৩০০০০০
৫০০০০০
----------

(০১/০৭/১৯) 
- ২০০০
(১২/০৭/১৯) 
- ২০০০

(১৪/০৭/১৯) 
- ৫০০

1. রাংগামািট ১ম-০৭/০৭/১৯
২য়-১১/০৭/১৯
৩য়-১৫/০৭/১৯

২০০
৩০০
২০০

৩০০০০০
৫০০০০০
২০০০০০

(০১/০৭/১৯) 
- ২০০০

(১৪/০৭/১৯) 
- ৫০০

1. খাগড়াছিড় ১ম-০৭/০৭/১৯
২য়-১৫/০৭/১৯

২০০
১০০

৩০০০০০
--------

1. িম া ১ম-০৭/০৭/১৯ ২০০ ৩০০০০০

1. া ণবািড়য়া ১ম-০৭/০৭/১৯
২য়-১৫/০৭/১৯

২০০
২০০

৩০০০০০ (১৬/০৭/১৯) 
- ২০০

(১৬/০৭/১৯) - 
৬০০০০০

1. চঁাদপুর ১ম-০৭/০৭/১৯ ২০০ ৩০০০০০ (০১/০৭/১৯) 
- ২০০০

(১৬/০৭/১৯) 
- ৫০০

(১৬/০৭/১৯) - 
১৫০০০০০

1. নায়াখালী ১ম-০৭/০৭/১৯
২য়-১১/০৭/১৯

২০০
৩০০

৩০০০০০
৫০০০০০

(০১/০৭/১৯) 
- ২০০০

1. ফনী ১ম-০৭/০৭/১৯
২য়-১১/০৭/১৯

১৫০
৩০০

২৫০০০০
৫০০০০০

(০১/০৭/১৯) 
- ২০০০
(১২/০৭/১৯) 
- ২০০০

1. ল ীপুর ১ম-০৭/০৭/১৯
২য়-১১/০৭/১৯

১৫০
৩০০

২৫০০০০
৫০০০০০

1. বা রবান ১ম-০৭/০৭/১৯
২য়-১১/০৭/১৯

১৫০
৩০০

২৫০০০০
৫০০০০০

(১২/০৭/১৯) 
- ২০০০

(১৪/০৭/১৯) 
- ৫০০

1. রাজশাহী ১ম-০৭/০৭/১৯
২য়-১১/০৭/১৯

২০০
৩০০

৩০০০০০
৫০০০০০

(০১/০৭/১৯) 
- ২০০০

1. নওগাঁ ১ম-০৭/০৭/১৯ ২০০ ৩০০০০০ (০১/০৭/১৯) 
- ২০০০

1. পাবনা ১ম-০৭/০৭/১৯ ২০০ ৩০০০০০ (০১/০৭/১৯) 
- ২০০০

1. িসরাজগ ১ম-০৭/০৭/১৯
২য়-১১/০৭/১৯
৩য়-১৫/০৭/১৯
৪থ-২২/০৭/১৯

২০০
৩০০
২০০
২০০

৩০০০০০
৫০০০০০
--------
৫০০০০০

(০১/০৭/১৯) 
- ২০০০
(১৭/০৭/১৯) 
- ১০০০
(২০/০৭/১৯) 
- ১০০০

(১৪/০৭/১৯) 
- ৫০০

(২৪/০৭/১৯) 
- ১০০০০০

(২৪/০৭/১৯) 
- ১০০০০০

1. ব ড়া ১ম-০৭/০৭/১৯
২য়-১১/০৭/১৯
৩য়-১৫/০৭/১৯
৪থ-২০/০৭/১৯
৫ম-২২/০৭/১৯

২০০
৩০০
১০০
২০০
২০০

৩০০০০০
৫০০০০০
২০০০০০
২০০০০০
৫০০০০০

(০১/০৭/১৯) 
- ২০০০
(২০/০৭/১৯) 
- ১০০০

(১৪/০৭/১৯) 
- ৫০০

(২২/০৭/১৯) 
– ৩০০
২৮/০৭/১৯
১০০

(২২/০৭/১৯) - 
৯,০০,০০০
২৮/০৭/১৯
৩০০০০০

(২৪/০৭/১৯) 
– ১০০০০০
(২৬/০৭/১৯)- 
২০০০০০

(২৪/০৭/১৯) 
– ১০০০০০
(২৬/০৭/১৯)- 
২০০০০০

1. নােটার ১ম-০৭/০৭/১৯ ১৫০ ২৫০০০০ (০১/০৭/১৯) 
- ২০০০

1. চঁাপাইনবাবগ ১ম-০৭/০৭/১৯ ১৫০ ২৫০০০০

1. জয়পুরহাট ১ম-০৭/০৭/১৯ ১৫০ ২৫০০০০

1. রংপুর ১ম-০৭/০৭/১৯
২য়-১১/০৭/১৯
৩য়-২০/০৭/১৯

২০০
৩০০
২০০

৩০০০০০
৫০০০০০
৫০০০০০

(১৬/০৭/১৯) 
- ১০০০
(২০/০৭/১৯) 
– ১০০০

(১৪/০৭/১৯) 
- ৫০০

(২৫/০৭(১৯) 
- ২০০

(২৫/০৭/১৯) - 
৬০০০০০

1. িদনাজপুর ১ম-০৭/০৭/১৯ ২০০ ৩০০০০০

. ১৮



1. িড় াম ১ম-০৭/০৭/১৯
২য়-১১/০৭/১৯
৩য়-১৫/০৭/১৯
৪থ-১৭/০৭/১৯
৫ম-২৩/০৭/১৯
৬ -২৫/০৭/১৯

২০০
৩০০
৩০০
২০০
২০০
৫০০

৩০০০০০
৫০০০০০
২০০০০০
৫০০০০০
৫০০০০০
১০০০০০০

(০১/০৭/১৯) 
- ২০০০
(১৭/০৭/১৯) 
- ১০০০
(১৯/০৭/১৯) 
- ৩০০০
(২১/০৭/১৯) 
- ১০০০
(২৩/০৭/১৯) 
- ২০০০
(২৫/০৭/১৯) 
- ২০০০

(১৪/০৭/১৯) 
- ৫০০
(২৩/০৭/১৯) 
- ৫০০

(২৫/০৭/১৯) 
- ৪০০

(২৫/০৭/১৯) - 
১২০০০০০

(২৪/০৭/১৯) 
- ২০০০০০

(২৪/০৭/১৯) 
- ২০০০০০
(২৬/০৭/১৯) 
- ২০০০০০

1. ঠা রগাঁও ১ম-০৭/০৭/১৯ ১৫০ ২৫০০০০ (০১/০৭/১৯) 
- ২০০০

1. প গড় ১ম-০৭/০৭/১৯
২য়-১৫/০৭/১৯

১৫০
২০০

২৫০০০০
--------

(০১/০৭/১৯) 
- ২০০০

(১৬/০৭/১৯) 
- ২০০

(১৬/০৭/১৯) - 
৬০০০০০

1. নীলফামারী    
        

১ম-০৭/০৭/১৯
২য়-১১/০৭/১৯
৩য়-১৫/০৭/১৯

১৫০
৩০০
১০০

২৫০০০০
৫০০০০০
--------

(০১/০৭/১৯) 
- ২০০০
(১২/০৭/১৯) 
- ২০০০

(১৪/০৭/১৯) 
- ৫০০

(২৪/০৭/১৯) 
- ১০০০০০

(২৪/০৭/১৯) 
- ১০০০০০

1. গাইবা া ১ম-০৭/০৭/১৯
২য়-১১/০৭/১৯
৩য়-১৫/০৭/১৯
৪থ ১৮/০৭/১৯
৫ম-১৯/০৭/১৯
৬ -২৩/০৭/১৯
৭ম-২৬/০৭/১৯

১৫০
৩০০
৩০০
২০০
২০০
২০০
২০০

২৫০০০০
৫০০০০০
৩০০০০০
৫০০০০০
৫০০০০০
৫০০০০০

(০১/০৭/১৯) 
- ২০০০
(১২/০৭/১৯) 
- ২০০০
(১৭/০৭/১৯) 
- ১০০০
(১৮/০৭/১৯) 
- ১০০০

(১৪/০৭/১৯) 
- ৫০০

(১৯/০৭/১৯) 
- ৫০০

(১৯/০৭/১৯) - 
১৫০০০০০

(২৪/০৭/১৯) 
- ২০০০০০

(২৪/০৭/১৯) 
- ২০০০০০
(২৬/০৭/১৯) 
- ২০০০০০

1. লালমিনরহাট ১ম-০৭/০৭/১৯
২য়-১১/০৭/১৯
৩য়-১৫/০৭/১৯
৪থ

১৫০
৩০০
২০০

২৫০০০০
৫০০০০০
২০০০০০

(০১/০৭/১৯) 
- ২০০০
(১২/০৭/১৯) 
- ২০০০
(১৭/০৭/১৯) 
- ১০০০
(২১/০৭/১৯) 
- ১০০০

(১৪/০৭/১৯) 
- ৫০০

(২৪/০৭/১৯) 
- ১০০০০০

(২৪/০৭/১৯) 
- ১০০০০০

1. খলুনা ১ম-০৭/০৭/১৯ ২০০ ৩০০০০০

1. বােগরহাট ১ম-০৭/০৭/১৯ ২০০ ৩০০০০০

1. যেশার ১ম-০৭/০৭/১৯ ২০০ ৩০০০০০

1. ি য়া ১ম-০৭/০৭/১৯ ২০০ ৩০০০০০

1. সাত ীরা ১ম-০৭/০৭/১৯ ১৫০ ২৫০০০০

1. িঝনাইদহ ১ম-০৭/০৭/১৯ ১৫০ ২৫০০০০

1. মা রা ১ম-০৭/০৭/১৯ ১০০ ২০০০০০

1. নড়াইল ১ম-০৭/০৭/১৯ ১০০ ২০০০০০

1. মেহরপুর ১ম-০৭/০৭/১৯ ১০০ ২০০০০০ (১৫/০৭/১৯) 
- ৬০০

(১৫/০৭/১৯) - 
১৮০০০০০

1. চুয়াডাংগা ১ম-০৭/০৭/১৯ ১০০ ২০০০০০

1. বিরশাল ১ম-০৭/০৭/১৯ ২০০ ৩০০০০০ (০১/০৭/১৯) 
- ২০০০

1. পটুয়াখালী ১ম-০৭/০৭/১৯ ২০০ ৩০০০০০

1. িপেরাজপুর ১ম-০৭/০৭/১৯ ১৫০ ২৫০০০০

1. ভালা ১ম-০৭/০৭/১৯ ১৫০ ২৫০০০০

1. বর না ১ম-০৭/০৭/১৯ ১৫০ ২৫০০০০

1. ঝালকািঠ      
         

১ম-০৭/০৭/১৯ ১০০ ২০০০০০

1. িসেলট ১ম-০৭/০৭/১৯
২য়-১১/০৭/১৯
৩য়-১৫/০৭/১৯
৪থ-২৬/০৭/১৯

২০০
৩০০
১০০
----------

৩০০০০০
৫০০০০০
--------- 
৫০০০০০

(১২/০৭/১৯) 
- ২০০০
(১৬/০৭/১৯) 
- ১০০০

(১৪/০৭/১৯) 
- ৫০০

(২৪/০৭/১৯) 
- ১০০০০০

(২৪/০৭/১৯) 
- ১০০০০০

. ১৯



1. হিবগ ১ম-০৭/০৭/১৯
২য়-১১/০৭/১৯

২০০
৩০০

৩০০০০০
৫০০০০০

(১৬/০৭/১৯) 
- ১০০০

(২৪/০৭/১৯) 
- ১০০০০০

(২৪/০৭/১৯) 
- ১০০০০০

1. নামগ ১ম-০৭/০৭/১৯
২য়-১১/০৭/১৯
৩য়-১৫/০৭/১৯
৪থ ১৭/০৭/১৯

২০০
৩০০
২০০
২০০

৩০০০০০
১০০০০০০
২০০০০০
৫০০০০০

(০১/০৭/১৯) 
- ৫০০০
(১২/০৭/১৯) 
- ২০০০
(১৬/০৭/১৯) 
- ২০০০

(১৪/০৭/১৯) 
- ৫০০

(২৪/০৭/১৯) 
- ২০০০০০

(২৪/০৭/১৯) 
- ২০০০০০

1. মৗলভীবাজার ১ম-০৭/০৭/১৯
২য়-১১/০৭/১৯
৩য়-১৫/০৭/১৯
৪থ ১৭/০৭/১৯

১৫০
৩০০
২০০
২০০

২৫০০০০
৫০০০০০
২০০০০০
...............

(০১/০৭/১৯) 
- ২০০০
(১৬/০৭/১৯) 
- ১০০০

(২৪/০৭/১৯) 
- ১০০০০০

(২৪/০৭/১৯) 
- ১০০০০০

মাট= ২৭,৪৫০ 
মঃ টন

৪,৭১,৫০,০০০/- 
টাকা

১,১৩,০০০ 
কাটুন

৮,৫০০ সট 
তাঁবু

৪,১০০ 
বাি ডল

১,২৩,০০,০০০/- 
টাকা

১৮,০০,০০০/- 
টাকা

২৪,০০,০০০/- 
টাকা

অি কা ডঃঅি কা ডঃ ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ  অিধদ েরর িনয় ণ ক  থেক িডউিট অিফসার টিলেফােন জানান য, আজ দেশর
কান জায়গা থেক উে খেযাগ  কান অি কাে র খবর পাওয়া যায়িন।

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

৩০-৭-২০১৯

ভার া  কমকতা-১
এনিডআরিসিস অিধশাখা

েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালয়

মাহা দ হািফজরু রহমান
ভার া  কমকতা (অিতির  দািয় )

ফান: ৮৮০-৫৮৮১১৬৫১
ফ া : ৮৮০-২-৯৮৯১৯২৬

ইেমইল: controlroom.ddm@gmail.com

ারক ন র: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.২০৮/১(৬৫) তািরখ: ১৪ াবণ ১৪২৬
২৯ জলুাই ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, ে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

৩০-৭-২০১৯

মাহা দ হািফজুর রহমান 
ভার া  কমকতা (অিতির  দািয় )

. ২০


