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২৬ �জ�� ১৪২৮

িবষয়: দেুয �াগ সং�া� �দিনক �িতেবদন।

িবভােগর নাম ঢাকা ময়মনিসংহ চ��াম িসেলট রাজশাহী রংপুর খুলনা বিরশাল
সেব �া� তাপমা�া ৩২.৫ ৩০.৭ ৩৩.২ ৩০.৫ ৩৬.০ ৩৩.৫ ৩৫.০ ২৯.৯
সব �িন� তাপমা�া ২৫.০ ২৪.০ ২৫.০ ২৫.৫ ২৫.৪ ২৩.০ ২৬.৩ ২৫.৪

সমু� ব�রসমূেহর জন� সতক� সংেকতঃ সমু� ব�রসমূেহর জন� �কান সতক�বাত �া �নই।

আজ ০৯ জনু ২০২১ ি�ঃ তািরখ সকাল ০৯ টা �থেক স��া ০৬ টা পয �� �দেশর অভ��রীণ নদী
ব�রসমূেহর জন� আবহাওয়ার পূব �াভাস:

রংপুর, রাজশাহী, িদনাজপুর, পাবনা, ব�ড়া, টা�াইল, ময়মনিসংহ, ঢাকা, ফিরদপুর, যেশার, কু��য়া, খুলনা, বিরশাল
, পট�য়াখািল, �নায়াখািল, কুিম�া, চ��াম, ক�বাজার ও িসেলট অ�লসমূেহর উপর িদেয় প��ম/উ�র-প��ম দক
�থেক ঘ�ায় ৪৫-৬০ িক.িম. �বেগ ব�ৃ� অথবা ব�সহব�ৃ� অ�ায়ীভােব দমকা/ঝেড়া হাওয়া বেয় �যেত পাের। এসব
এলাকার নদীব�র সমূহেক ১ ন�র (পুনঃ) ১ ন�র সতক� সংেকত �দখােত বলা হেয়েছ। 

০৯ জনু ২০২১ ি�ঃ তািরখ সকাল ০৯ টা �থেক পরবত� ২৪ ঘ�ার আবহাওয়ার পূব �াভাসঃ

িসনপ�টক অব�াঃ দি�ণ-প��ম �মৗসুমী বায়ু চ��াম, বিরশাল, ঢাকা, ময়মনিসংহ ও িসেলট িবভাগ পয ��
অ�সর হেয়েছ। �দেশর অবিশ�াংেশ �মৗসুমী বায়ু আরও অ�সর হওয়ার জন� আবহাওয়াগত পিরি�িত অনুকূেল
রেয়েছ। �মৗসুমী বায়ু �দেশর পূব �া�েলর উপর স��য় এবং উ�র-পূব � বে�াপসাগের এ�ট মাঝারী অব�ায় িবরাজ
করেছ।

পূব �াভাসঃ রংপুর, রাজশাহী, খুলনা ও বিরশাল িবভােগর অেনক জায়গায় এবং ঢাকা, ময়মনিসংহ, চ��াম ও িসেলট
িবভােগর িকছ�  িকছ�  জায়গায় অ�ায়ীভােব দমকা হাওয়াসহ হালকা �থেক মাঝারী ধরেনর ব�ৃ�/ব�সহ ব�ৃ� হেত
পাের। �সই সােথ �দেশর �কাথাও �কাথাও িবি��ভােব মাঝারী ধরেনর ভারী �থেক ভারী বষ �ণ হেত পাের। 

তাপমা�াঃ সারােদেশ িদন এবং রােতর তাপমা�া �ায় অপিরবিত�ত থাকেত পাের। 

পরবত� ৭২ ঘ�ার আবহাওয়ার অব�া (৩ িদন): উ�র বে�াপসাগের এক�ট লঘুচােপর স�ৃ� হেত পাের।

গতকােলর সেব �া� ও আজেকর সব �িন� তাপমা�া (িড�ী �সলিসয়াস):



�ঃ নং িবভােগর নাম অি�কাে�র সংখ�া আহেতর সংখ�া িনহেতর সংখ�া
১। ঢাকা ৩ ০ ০

গতকাল সেব �া� তাপমা�া িছল রাজশাহী ৩৬.০ �সঃ এবং আজেকর সব �িন� তাপমা�া �তঁত� িলয়া ২৩.০ �সঃ।
(সূ�ঃ বাংলােদশ আবহাওয়া অিধদ�র, ঢাকা।)

এক নজের নদ-নদীর পিরি�িত 
��পু�-যমুনানদ-নদীর পািন সমতল ব�ৃ� পাে�,যাআগামী ৪৮ ঘ�া পয �� অব�াহত থাকেত পাের।
গ�া নদীর পািন সমতল �াসপাে�যা আগামী ৪৮ ঘ�া পয �� অব�াহত থাকেত পাের,অপরিদেকপ�ানদীর
পািন সমতল ব�ৃ� পাে�যা আগামী ২৪ ঘ�া পয �� অব�াহত থাকেত পাের।
�দেশর উ�র-পূব �া�েলর আপার �মঘনা অববািহকার �ধান নদ-নদীসমূেহর পািন সমতল ব�ৃ� পাে� যা
আগামী ২৪পয �� অব�াহত থাকেত পাের।
আগামী ২৪ ঘ�ায় িত�া নদীর পািন সমতল ি�িতশীল থাকেত পাের।

িবপদসীমার উপর িদেয় �বািহত ��শন (২৬ �জ�� ১৪২৮ ব�া�/০৯ জনু ২০২১ ি�ঃ সকাল ৯.০০ টার
তথ� অনুযায়ী): �নই           

পািন সমতল
��শন

 

নদীর
নাম 

আজেকর পািন
সমতল (িমটার)

িবগত ২৪
ঘ�ায়

বৃ��(+)/�াস(-)
(�স.িম.)

িবপদসীমা
(িমটার)

িবপদসীমার উপের
(�স.িম.)

- - - - - -

বৃ��পােতর তথ� 
গত ২৪ ঘ�ায় বাংলােদেশ উে�খেযাগ� ব�ৃ�পাত (গত কাল সকাল ০৯:০০ টা �থেক আজ সকাল ০৯:০০ টা পয ��) : 

��শন বৃ��পাত
(িম.িম.) ��শন বৃ��পাত

(িম.িম.)
��শ
ন

বৃ��পাত
(িম.িম.)

প�গ
ড়

১০৫.০ ব�
ড়া

৮৫.০ - -

 

নদ-নদীর অব�া (আজ সকাল ০৯:০০ টা পয ��)

পয �েব�ণাধীন পািন সমতল ��শন ১০১ �গজ ��শন ব� আেছ ০
ব�ৃ� ৫৬ �গজ পাঠ পাওয়া যায়িন ডাটা সং�হ �� হয় িন (০১ �ট)
�াস ৪০ �মাট তথ� পাওয়া যায়িন ০

অপিরবিত�ত ০৪ িবপদসীমার উপের ০

অি�কাে�র তথ�ঃ
ফায়ার সািভ�স ও িসিভল িডেফে�র িনয়�ণ কে�র তথ� (�মাবাইল এসএমএস) �থেক জানা যায়, ০৭ জনু, ২০২১ি�ঃ
তািরখ রাত ১২.০০টা �থেক ০৮ জনু, ২০২১ ি�ঃ তািরখ রাত ১২.০০টা পয �� সারােদেশ �মাট ১১ �ট অি�কাে�র
ঘটনা ঘেটেছ। িবভাগিভি�ক অি�কাে� িনহত ও আহেতর সংখ�া িনে� �দওয়া হলঃ

০ ০ 



�ঃ নং িবভােগর নাম অি�কাে�র সংখ�া আহেতর সংখ�া িনহেতর সংখ�া
২। ময়মনিসংহ ০ ০ ০
৩। বিরশাল ০ ০ ০
৪। িসেলট ১ ০ ০
৫। রাজশাহী ১ ০ ০
৬। রংপুর ২ ০ ০
৭। চ��াম ১ ০ ০
৮। খুলনা ৩ ০ ০

�মাট ১১ ০ ০

ব�পােত িনহত ব���র তািলকা:

�ঃ
নং

�জ
লার
নাম

িনহত ব�া��র নাম ও �ঠকানা বয়স
 (বছ
র)

ব�পােতর/
দঘু �টনার তািরখ

ও সময়

ম
�
ব�

১। িদনা
জপু
র

বাধন রায়, িপতা- � নারায়ন চ� রায়, �াম- রামশাপুর,
ইউিনযন- মুকু�পুর, উপেজলা- িবরামপুর, িদনাজপুর

১৮ ব�পােত
০৩/০৬/২০২১

 

২। িদনা
জপু
র

�পালী রানী, �ামী- � নারায়ন চ� রায়, �াম- রামশাপুর,
ইউিনযন- মুকু�পুর, উপেজলা- িবরামপুর, িদনাজপুর

৩৭ ব�পােত
০৩/০৬/২০২১

 

৩। িদনা
জপু
র

মহিসনা, িপতা- �মাঃ মিফজ উ��ন, �াম- �লাহাচড়া,
ইউিনয়ন- খ�ামাধবপাড়া, উপেজলা-হািকমপুর, িদনাজপুর

১২ ব�পােত
০৭/০৬/২০২১

 

৪। িদনা
জপু
র

�মাফািসয়া, িপতা- �মাঃ মিফজ উ��ন, �াম- �লাহাচড়া,
ইউিনয়ন- খ�ামাধবপাড়া, উপেজলা-হািকমপুর, িদনাজপুর

১১ ব�পােত
০৭/০৬/২০২১

 

৫। পাব
না

�মাছাঃ জথুী খাত�ন, িপতা- �মাঃ জ��ল ইসলাম, �াম-
পাইেকল, ইউিনয়ন- মাল�ী, উপেজলা- পাবনা সদর

১৭ ০৬/০৬/২০২১
সকাল ৮.০০
ঘ�টকা

ব�
পা
�ত

৬। �ফনী স�ীত দাস, িপতা- পিরমল দাস, �াম- উ�র সহেদবপুর,
ইউিনয়ন- সদর �পৗরসভা ৩ নং ওয়াড�, �ফনী সদর, �ফনী।

১৪ ব�পােত
০৫/০৫/২০২১

 

৭। �ফনী আল আিমন, িপতা- বাহার উ�াহ, �াম- চর সাহািভকারী,
ইউিনয়ন- চর দরেবশ, উপেজলা- �সানাগাজী, �ফনী।

১০ ব�পােত
০৬/০৬/২০২১

 

 

৮। �ফনী সােজদা আ�ার, িপতা- �সােলমান, �াম- আলমপুর, ইউিনয়ন-
বগাদানা, উপেজলা- �সানাগাজী, �ফনী।

১২ ব�পােত
০৬/০৬/২০২১

 

৯। �ফনী আকবর �হােসনম িপতা- নািছর উ��ন, �াম- দঃ চর দরেবশ,
ইউিনয়ন- চর দরেবশ, উপেজলা- �সানাগাজী, �ফনী।

২২ ব�পােত
০৬/০৬/২০২১

 

১০। ফির
দপুর

�মাঃ িসয়াম, িপতা- �মাঃ শামছ� ল হক, �াম- সমেসর মাত� বর
ডা�ী, ইউিনয়ন- চর িব�ুপুর, উপেজলা- সদরপুর, ফিরদপুর।

১৩ ব�পােত
০৭/০৬/২০২১

 

� � ী �



দেুয �াগ ব�ব�াপনা ও �াণ ম�ণালয় কতৃ�ক গৃহীত �াণ কায ��মঃ
১। দুেয �াগ ব�ব�াপনা ও �াণ ম�ণালয় ০৭/০৬/২০২১ তািরেখর ৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০৩৭.২০.২০২ ন�র �ারেকর
মাধ�েম পাহাড় �সসহ িবিভ� �াকৃিতক দুেয �ােগ �িত��েদর মােঝ মানিবক সহায়তা িহেসেব িবতরেণর লে��
১০,০০,০০০/- (দশ ল�) টাকা �জলা �শাসক, চ��াম এর অনুকূেল বরা� �দওয়া হেয়েছ।

�ঃ নং �জলার নাম নগদ অথ � বরাে�র পিরমান (টাকা)
১। চ��াম ১০,০০,০০০/- (দশ ল�) টাকা

২।  দুেয �াগ ব�ব�াপনা ও �াণ ম�ণালয় ০৭/০৬/২০২১ তািরেখর ৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০৩৭.২০.২০৩ ন�র
�ারেকর মাধ�েম ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশেনর আওতাধীন মহাখালী� ৭তলা ব��েত অি�কাে� �িত��েদর
সাহায�ােথ � মানিবক সহায়তা িহেসেব িবতরেণর জন� ৯০০ (নয়শত) প�ােকট �কনা ও অন�ান� খাবার �জলা
�শাসক, ঢাকা এর অনুকূেল বরা� �দওয়া হেয়েছ।

৯-৬-২০২১

ভার�া� কম �কত�া-১ 
এনিডআরিসিস অনুিবভাগ 
দুেয �াগ ব�ব�াপনা ও �াণ ম�ণালয়

কাম�ন নাহার
ভার�া� কম �কত�া

�ফান: ৮৮০-৫৮৮১১৬৫১
ফ�া�: ৮৮০-২-৯৮৯১৯২৬

ইেমইল: controlroom.ddm@gmail.com

�ারক ন�র: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.১৮২/১(১৭১) তািরখ: ২৬ �জ�� ১৪২৮
০৯ জনু ২০২১

সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: (�জ��তার �মানুসাের নয়) 
১) মি�পিরষদ সিচব, মি�পিরষদ িবভাগ
২) �ধানম�ীর মুখ� সিচব, �ধানম�ীর কায �ালয়
৩) সিচব, �ধানম�ীর কায �ালয়
৪) সিচব, দুেয �াগ ব�ব�াপনা ও �াণ ম�ণালয়
৫) সিচব, �া�� �সবা িবভাগ
৬) মহাপিরচালক, দুেয �াগ ব�ব�াপনা অিধদ�র
৭) িবভাগীয় কিমশনার (সকল)
৮) পিরচালক (সকল), দুেয �াগ ব�ব�াপনা অিধদ�র
৯) �জলা �শাসক (সকল)
১০) �িতম�ীর একা� সিচব, মাননীয় �িতম�ী মেহাদেয়র দ�র, দুেয �াগ ব�ব�াপনা ও �াণ
ম�ণালয়
১১) উপ-পিরচালক (সকল), দুেয �াগ ব�ব�াপনা অিধদ�র
১২) �জলা �াণ ও পুনব �াসন কম �কত�া (সকল)
১৩) সহকারী পিরচালক , যানবাহন শাখা, দুেয �াগ ব�ব�াপনা অিধদ�র
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