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�ারক ন�র: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.২০৯ তািরখ: 
৩০ জনু ২০২১

১৬ আষাঢ় ১৪২৮

িবষয়: দেুয �াগ সং�া� �দিনক �িতেবদন।

দেুয �াগ সং�া� �দিনক �িতেবদন
তািরখঃ ০১.০৭.২০২১ ি�ঃ, সময়ঃ দুপুর ২.০০ টা

সমু� ব�রসমূেহর জন� সতক� সংেকত:

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

আজ ০১ জলুাই ২০২১ ি�ঃ তািরখ স��া ৬ টা পয �� �দেশর অভ��রীণ নদীব�র সমূেহর জন�
আবহাওয়ার পূব �াভাস:

রংপুর, িদনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা, ব�ড়া, টা�াইল, ময়মনিসংহ, ঢাকা, ফিরদপুর, মাদারীপুর, যেশার, কু��য়া,
খুলনা, বিরশাল, পট�য়াখািল, �নায়াখািল, কুিম�া, চ��াম, ক�বাজার এবং িসেলট অ�লসমূেহর উপর িদেয় দি�ণ/
দি�ণ-পূব � িদক �থেক ঘ�ায় ৪৫-৬০ িক.িম. �বেগ ব�ৃ�/ব�ব�ৃ�সহ 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।

ভারী বষ �েণর সতক� বাত�া:

স��য় �মৗসুমী বায়ুর �ভােব আজ (০১ জলুাই, ২০২১ ি�ঃ) তািরখ িবকাল ৩.০০টা �থেক পরবত� ২৪ ঘ�ার মেধ�
রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনিসংহ, িসেলট ও চ��াম িবভােগর �কাথাও �কাথাও ভারী (৪৪-৮৮ িম.িম.) �থেক অিতভারী
(≤৮৯ িম.িম.) বষ �ণ হেত পাের।
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িবভােগর নাম ঢাকা ময়মনিসংহ চ��াম িসেলট রাজশাহী রংপুর খুলনা বিরশাল
সেব �া� তাপমা�া ৩৩.৫ ২৬.০ ৩৩.৮ ৩০.০ ৩২.৯ ২৮.৫ ৩৫.২ ৩৩.৪
সব �িন� তাপমা�া ২৩.২ ২৪.০ ২৩.৫ ২৪.০ ২৩.০ ২৩.৫ ২৪.৬ ২৩.০

ভারী �থেক অিতভারী বষ �েণর �ভােব চ��াম িবভােগর পাহাড়ী এলাকার �কাথাও �কাথাও ভূিম�েসর
স�াবনা রেয়েছ।

০১ জলুাই ২০২১ ি�ঃ তািরখ সকাল ০৯ টা �থেক পরবত� ২৪ ঘ�ার আবহাওয়ার পূব �াভাস:

িসনপ�টক
অব�াঃ �মৗসুমী বায়ুর অে�র বিধ �তাংশ উ�র �েদশ, িবহার, িহমালেয়র পাদেদশীয়, প��মব� ও বাংলােদেশর উ
�রা�ল হেয় আসাম পয �� িবস্তৃত রেয়েছ। এর এক�ট বিধ �তাংশ উ�র বে�াপসাগের অব�ান করেছ।
 �মৗসুমী বায় ুবাংলােদেশর উপর স��য় এবং উ�র বে�াপসাগের মাঝারী অব�ায় রেয়েছ। 

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

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

পরবত�৭২ ঘ�ার আবহাওয়ার অব�া (৩ িদন) ◌ঃ ব�ৃ�পােতর�বনতা �াস �পেত পাের।

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

গতকাল সেব �া� তাপমা�া িছল যেশার ৩৫.২ �সঃ এবং আজেকর সব �িন� তাপমা�া ঈ�রদী ও �ভালা
২৩.০ �সঃ।
(সূ�ঃ বাংলােদশ আবহাওয়া অিধদ�র, ঢাকা।)

এক নজের নদ-নদীর পিরি�িত
 

��পু�-যমুনা ও প�া নদ-নদীর পািন সমতল ব�ৃ� পাে� যা আগামী ৭২ ঘ�া পয �� অব�াহত থাকেত পাের।
গ�া নদীর পািন সমতল �াস 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 ৭২ ঘ�া পয �� অব�াহত থাকেত পাের। 
বাংলােদশ আবহাওয়া অিধদ�র ও ভারত আবহাওয়া অিধদ�েরর গািণিতক মেডেলর তথ� অনুযায়ী, আগামী
৭২ ঘ�ায় �দেশর উ�রা�ল, উ�র-পূব �া�ল, দি�ণ-পূব �া�ল এবং তৎসংল� ভারেতর িহমালয় পাদেদশীয়
প��মব�, িসিকম, আসাম, �মঘালয় ও ��পুরা �েদেশর �ানসমূেহ ভারী ব�ৃ�পােতর পূব �াভাস আেছ। এর
ফেল এই সমেয় �দেশর উ�রা�েলর িত�া, ধরলা, দুধকুমার, ��পু�, উ�র-পূব �া�েলর আপার �মঘনা
অববািহকা এবং দি�ণ-পূব �া�লীয় পাব �ত� অববািহকার �ধান নদীসমূেহর পািন সমতল সময় িবেশেষ �ত
ব�ৃ� �পেয় কিতপয় �ােন আক��ক বন�া পিরি�িতর স�ৃ� হেত পাের।

িবপদসীমার উপর িদেয় �বািহত ��শন ১৭ আষাঢ় ১৪২৮ ব�া�/০১ জলুাই ২০২১ ি�ঃ সকাল ৯.০০ টার
তথ� অনুযায়ী):  

০ 
০ 



��শন বৃ��পাত (িম.িম.) ��শন বৃ��পাত (িম.িম.) ��শন বৃ��পাত (িম.িম.)
আগরতলা ১১৪.০ িশলচর ৬৭.০ ধুবির ৬৬.০
গ�াংটক ৬২.০ �কলাশহর ৪৬.০ পািসঘাট ৪৩.০

�জলা
র নাম

পািন সমতল
��শন

 

নদীর
নাম 

আজেকর পািন
সমতল (িমটার)

িবগত ২৪
ঘ�ায়

বৃ��(+)/�াস(-)
(�স.িম.)

িবপদসীমা
(িমটার)

িবপদসীমার
উপের (�স.িম.)

পর�রাম মু�রী ১৪.১০ +৫১৯ ১৩.০০ +১১০

বা�া �খায়া
ই

২২.০০ +১৩৫ ২১.২০ +৮০

জািরয়াজ�া
ইল

কাংস ১০.৫৭ +৮৭ ১০.৫৫ +০২

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.) ��শন বৃ��পাত
(িম.িম.)

ুগ �াপুর ২২১.০ লামা ১৮৪.০ চ��াম ১৭৫.০
কুয়াগাওঁ ১৭৫.০ রামগড় ১৪৬.০ �টকনাফ ১২৯.০
�ারবন ১২০.০ চাদঁপুর বাগান ১১৬.০ মেহশেখালা ১০৬.০
শরপুর-
িসেলট

১০৫.০ নারায়ণহাট ১০৫.০ �ভরব
বাজার

৯৫.০

লভীবাজা
র

৯৩.০ মনু �রলওেয়
ি�জ

৯০.০ কামালগ� ৮৮.০

রয়াজ�াই
ল

৮৫.০ �দওয়ানগ� ৮৫.০ দি�ণবাগ ৮৪.০

�বাজার ৮৪.০ ইটােখালা ৮০.০ পর�রাম ৮০.০

গত ২৪ ঘ�ায় �দেশর উজােন ভারেত উে�খেযাগ� ব�ৃ�পােতর পিরমাণ:

নদ-নদীর অব�া (আজ সকাল ০৯:০০ টা পয ��):

পয �েব�ণাধীন পািন সমতল ��শন ১০১ �গজ ��শন ব� আেছ ০
ব�ৃ� ৭৮ �গজ পাঠ পাওয়া যায়িন ডাটা সং�হ �� হয়িন (০১ �ট)
�াস ২২ �মাট তথ� পাওয়া যায়িন ০

অপিরবিত�ত ০০ িবপদসীমার উপের ০৩

অি�কাে�র তথ�ঃ

�



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

  
�মাট ১০ ০ ০

ফায়ার সািভ�স ও িসিভল িডেফে�র িনয়�ণ কে�র তথ� (�মাবাইল এসএমএস) �থেক জানা
যায়, ২৯ জনু, ২০২১ি�ঃ তািরখ রাত ১২.০০টা �থেক ৩০ জনু, ২০২১ ি�ঃ তািরখ রাত ১২.০০টা পয �� সারােদেশ
�মাট ১০ �ট অি�কাে�র ঘটনা ঘেটেছ। িবভাগিভি�ক অি�কাে� িনহত ও আহেতরসংখ�া িনে� �দওয়া হলঃ

মগবাজার, ঢাকা: �জলা �শাসন, ঢাকা এর �ারক নং- ০৫.৪১.২৬০০.০১৮.৪০.০০৪.২০.৪৬, তািরখঃ
২৮/০৬/২০২১ ি�ঃ এর মাধ�েম জািনেয়েছন �য, ২৭/০৬/২০২১ ি�ঃ তািরখ আনুমািনক স��া ৭.৩০ ঘ�টকায় ঢাকা
উ�র িস�ট কেপ �ােরশেনর আওতাধীন ১৯ নং ওয়াড� বড় মগবাজার সাকু�লার �রাড ৩ তলা ভবেন িবে�ারণ ঘেট।
 িবে�ারেণর সংবাদ অবিহত হেয় ফায়ার সািভ�স ও িসিভল িডেফ� অিধদ�েরর ১৪ �ট ইউিনট ঘটনা�েল উপি�ত
হেয় উ�ার কায ��ম পিরচালনা কেরন। িবে�ারেণ ০৭ (সাত) জন িনহত এবং ৩৮ জন আহত হেয়েছ।
 আহত ব���েদর উ�ার কের ১৪ জনেক �শখ হািসনা বাণ � হাসপাতােল এবং ২৪ জনেক ঢাকা �মিডেকল কেলজ
হাসপাতােল ভিত� করা হেয়েছ। িবে�ারেণর সংবাদ অবিহত হেয় �জলা �শাসেকর কম �কত�াগণ ঘটনা�ল পিরদশ �ন
কেরন। দুেয �াগ ব�ব�াপনা ও �াণ ম�ণালেয়র বরা� �থেক �জলা �শাসন কতৃ�ক িবে�ারেণ িনহত আবুল কােসম
�মা�া (৪৫), িপতা- মতৃ হািলম �মা�া এবং �মা�ািফজ (২০) এর মরেদহ দাফন-কাফন ব�য় বাবদ ২০,০০০/- টাকা
কের �মাট ৪০,০০০/- টাকা িনহতেদর �জনেদর মেধ� িবতরণ করা হেয়েছ। িনহত অপর ৫ জেনর পিরচয় না
পাওয়ায় ঢাকা �মিডেকল কেলজ হাসপাতাল মেগ � মরেদহ সংর�ণ করা হেয়েছ। িবে�ারেণর কারণ ও �য়�িতর
পিরমাণ িন�পেণ ফায়ার সািভ�স ও িসিভল িডেফ� অিধদ�েরর প� �থেক এক�ট তদ� কিম�ট গঠন করা হেয়েছ।
 তদ� কায ��ম অব�াহত আেছ। পরবত�েত এই িবে�ারেণর ঘটনায় িচিকৎসাধীন ব�া��েদর মেধ� �থেক আরও
০৩ (িতন) জন মারা যাওয়ায় এ পয �� মতৃ ব�া��র সংখ�া ১০ (দশ জন) এ দািড়েয়েছ।

ব�পােতর তথ�ঃ

গাজীপুর:  ২৯/০৬/২০২১ ি�ঃ তািরেখ ব�পােত ১ জন িনহত।িনহেতর তািলকা িনে� �দয়া হেলা-

�ঃ
নং

�জ
লা

নাম ও �ঠকানা ঘটনার
সময় ও
তািরখ

ম�ব�

১। গা
জী
পুর

নাম- �সালাইমান িসকদার (৩২), িপতা- দইমু��ন িসকদার, �াম-
ড� মিন, ইউিনয়ন- �হলাদপুর, উপেজলা- �পুর

২৯.০৬.২০২১
 

গ� আনেত মােঠ
�থেক �ফরার পেথ

নওগা:  ২৯/০৬/২০২১ ি�ঃ তািরেখ ব�পােত ১ জন িনহত।িনহেতর তািলকা িনে� �দয়া হেলা-



�ঃ
নং

�জ
লা

নাম ও �ঠকানা ঘটনার সময় ও তািরখ অনুদান

১। ন
ও
গা

নাম- �মাঃ আেয়শ আলী (৫০), িপতা- �মাঃ ফজর আলী, �াম-
ভাবুক হাসপুকুর, ইউিনয়ন- আই হাই, উপেজলা- সাপাহার

২৯.০৬.২০২১ সকাল ১০:১৫ টায়
মােঠ জিমর আইল কাটার সময়

২০,০০
০-/
টাকা

দেুয �াগ ব�ব�াপনা ও �াণ ম�ণালয় কতৃ�ক গৃহীত �াণ কায ��মঃ

১। ২৭/০৬/২০২১ তািরেখর ৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০৩৭.২০.২৪৬ ন�র �ারেকর মাধ�েম দুেয �াগ ব�ব�াপনা ও �াণ
ম�ণালয় হেত �কািভড-১৯ উপলে� লকডাউন চলমান থাকায় দির�, দুঃ�, অ��ল ও কম �হীন জনেগা��র মােঝ ৬৪�ট
�জলার অনুকূেল �মাট ১১,৯৩,০০,০০০/- (এগার �কা�ট িতরান�ই ল�) টাকা মানিবক সহায়তা�দান করা হেয়েছ।

২। ২৭/০৬/২০২১ তািরেখর ৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০৩৭.২০.২৪৭ ন�র �ারেকর মাধ�েম দুেয �াগ ব�ব�াপনা ও �াণ
ম�ণালয় হেত �কািভড-১৯ উপলে� লকডাউন চলমান থাকায় দির�, দুঃ�, অ��ল ও কম �হীন জনেগা��র মােঝ ৬৪�ট
�জলার অনুকূেল �মাট ১১,৬৭,৭৫,০০০/- (এগার �কা�ট সাতষ�� ল� পচঁা�র হাজার) টাকা মানিবক সহায়তা�দান করা
হেয়েছ।

১-৭-২০২১

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: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.২০৯/১(১৭১) তািরখ: ১৬ আষাঢ় ১৪২৮
৩০ 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

১-৭-২০২১
কাম�ন নাহার 
ভার�া� কম �কত�া


