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�ারক ন�র: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.১৩১ তািরখ: 
২৯ এি�ল ২০২১

১৬ �বশাখ ১৪২৮

িবষয়: দেুয �াগ সং�া� �দিনক �িতেবদন।

িবভােগর নাম ঢাকা ময়মনিসংহ চ��াম িসেলট রাজশাহী রংপুর খুলনা বিরশাল
সেব �া� তাপমা�া ৩৮.০ ৩৫.৩ ৩৭.৫ ৩৮.৫ ৩৮.৩ ৩৬.৬ ৩৮.০ ৩৭.৩
সব �িন� তাপমা�া ২৬.০ ২৪.৪ ২৪.৭ ২২.৭ ২৬.০ ২৪.২ ২৬.৩ ২৫.০

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

আজ ২৯ এি�ল ২০২১ ি�ঃ তািরখ সকাল ০৯.০০ টা হেত স��া ০৬টা পয �� �দেশর অভ��রীণ নদীব�র সমূেহর
জন� আবহাওয়ার পূব �াভাস: 

�দেশর অভ��রীণ নদী-ব�রসমূেহর জন� �কান সতক�বাত �া �নই এবং �কান সংেকতও �দখােত হেব না।

২৯ এি�ল ২০২১ ি�ঃ তািরখ সকাল ০৯ টা �থেক পরবত� ২৪ ঘ�ার আবহাওয়ার পূব �াভাসঃ

িসনপ�টক অব�াঃ লঘুচােপর বিধ �তাংশ প��মব� ও তৎসংল� এলাকায় অব�ান করেছ। �াভািবক লঘুচাপ দি�ণ
বে�াপসাগের অব�ান করেছ।

পূব �াভাসঃ কুিম�া ও কু��য়া অ�লসহ রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনিসংহ এবং িসেলট িবভােগর দ’ুএক জায়গায়
অ�ায়ীভােব দমকা/ঝেড়া হাওয়াসহ ব�ৃ�/ব�সহ ব�ৃ� হেত পাের। এছাড়া �দেশর অন�� অ�ায়ীভােব আংিশক �মঘলা
আকাশসহ আবহাওয়া �ধানতঃ �� থাকেত পাের। 

তাপ �বাহ: রা�ামা�ট, কুিম�া, �ফনী, �নায়াখালী, সীতাকু�, �ম�ল এবং িদনাজপুর অ�লসহ রাজশাহী, খুলনা, বিরশাল
ও ঢাকা িবভােগর উপর িদেয় মদৃু �থেক মাঝারী ধরেনর তাপ �বাহ বেয় যাে� এবং তা িকছ�  জায়গা �থেক �শিমত হেত
পাের। 

তাপমা�াঃ সারােদেশর িদেনর তাপমা�া সামান� �াস �পেত পাের এবং রােতর তাপমা�া �ায় অপিরবিত�ত থাকেত পাের।

পরবত� ৭২ ঘ�ার আবহাওয়ার অব�া (৩ িদন) ◌ঃ ব�ৃ�/ব�সহ ব�ৃ� অব�াহত থাকেত পাের এবং তাপমা�া �াস �পেত
পাের।

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



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

�মাট ২১ ০ ০

গতকাল সেব �া� তাপমা�া িছল �ম�ল ৩৮.৫ �সঃ এবং আজেকর সব �িন� তাপমা�া িসেলট ২২.৭ �সঃ।
(সূ�ঃ বাংলােদশ আবহাওয়া অিধদ�র, ঢাকা।)

 
অি�কাে�র তথ�ঃ
ফায়ার সািভ�স ও িসিভল িডেফে�র িনয়�ণ কে�র তথ� (�মাবাইল এসএমএস) �থেক জানা যায়,
২৭ এি�ল, ২০২১ ি�ঃ তািরখ রাত ১২.০০টা �থেক ২৮ এি�ল, ২০২১ ি�ঃ তািরখ রাত ১২.০০টা
পয �� সারােদেশ �মাট ২১ �ট অি�কাে�র ঘটনা ঘেটেছ। িবভাগিভি�ক অি�কাে�র িনহত ও
আহেতর সংখ�া িনে� �দওয়া হলঃ

            

 
 

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

১।  ২৮/০৪/২০২১ তািরেখ ১২৩ নং �ারেকর মাধ�েম দুেয �াগ ব�বস্হাপনা ও �াণ ম�ণালয় হেত বন�া/নদীভাংগন/ঘূিণ �ঝড়সহ
িবিভ� �াকৃিতক দুেয �াগ �মাকােবলায় আগাম ��িত িহেসেব ৬৪ �জলার অনুকূেল িন��প বরা� �দান করা হেয়েছ।
�ঃ খােতর নাম বরাে�র পিরমাণ (নগদ অথ �)
০১ �গা-খাদ� �য় বাবদ (৬৪ �জলার ৪৯২ �ট �জলার অনুকূেল ) ৪,৯২,০০,০০০/-

২। ২৭/০৪/২০২১ তািরেখ ১২০ নং �ারেকর মাধ�েম দুেয �াগ ব�বস্হাপনা ও �াণ ম�ণালয় হেত সা�িতক �চ� গরেমর
কারেণ ফসেলর ব�াপক �িত সািধত হওয়ায় �িত�� �াি�ক চাষীেদর মানিবক সহায়তা �দােনর লে�� িন�বিণ �ত ১৩ �ট
�জলার অনুকূেল িন��প বরা� �দান করা হেয়েছ।

�ঃ নং �জলার নাম বরাে�র পিরমাণ (টাকা)
০১ �ন�েকানা ২০,০০,০০০/- (িবশ ল�) টাকা
০২ িকেশারগ� ২০,০০,০০০/- (িবশ ল�) টাকা
০৩ �গাপালগ� ১০,০০,০০০/- (দশ ল�) টাকা
০৪ িসরাজগ� ৫,০০,০০০/- (পাচঁ ল�) টাকা
০৫ ময়মনিসংহ ৫,০০,০০০/- (পাচঁ ল�) টাকা
০৬ গাইবা�া ৫,০০,০০০/- (পাচঁ ল�) টাকা
০৭ রাজশাহী ৫,০০,০০০/- (পাচঁ ল�) টাকা
০৮ চাপঁাইনবাবগ� ৫,০০,০০০/- (পাচঁ ল�) টাকা
০৯ নােটার ৫,০০,০০০/- (পাচঁ ল�) টাকা
১০ নওগা ঁ ৫,০০,০০০/- (পাচঁ ল�) টাকা

০ ০ 



১১ যেশার ৫,০০,০০০/- (পাচঁ ল�) টাকা
১২ রংপুর ৫,০০,০০০/- (পাচঁ ল�) টাকা
১৩ ল�ীপুর ৫,০০,০০০/- (পাচঁ ল�) টাকা

�মাট = ১,০০,০০,০০০/- (এক �কা�ট) টাকা
 

৩। ২৫/০৪/২০২১ তািরেখ ১১৮ নং �ারেকর মাধ�েম দুেয �াগ ব�বস্হাপনা ও �াণ ম�ণালয় হেত কালৈবশাখী/ঘূিণঝড়
�কািভড-১৯/বন�াসহ িবিভ� �াকৃিতক দুেয �াগ �মাকােবলায় আগাম ��িত িহেসেব ৬৪ �জলার অনুকূেল িন��প বরা�
�দান করা হেয়েছ।

�ঃ খােতর নাম বরাে�র পিরমাণ (নগদ অথ �)
০১ িবিভ� �াকৃিতক দুেয �ােগ মানিবক সহায়তা বাবদ (৬৪ �জলার অনুকূেল ) ৬,৯২,০০,০০০/-

৪। ২৯/০৪/২০২১ তািরেখ ১২৫ নং �ারেকর মাধ�েম দুেয �াগ ব�বস্হাপনা ও �াণ ম�ণালয় হেত কালৈবশাখী/ঘূিণঝড়
�কািভড-১৯/বন�াসহ িবিভ� �াকৃিতক দুেয �াগ �মাকােবলায় আগাম ��িত িহেসেব ৬৪ �জলার অনুকূেল িন��প বরা�
�দান করা হেয়েছ।

�ঃ খােতর নাম বরাে�র পিরমাণ (নগদ অথ �)
০১ িশ� খাদ� �য় বাবদ (৬৪ �জলার অনুকূেল ) ৪,৯২,০০,০০০/-

২৯-৪-২০২১

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: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.১৩১/১(১৭০) তািরখ: ১৬ �বশাখ ১৪২৮
২৯ এি�ল 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)

২৯-৪-২০২১
কাম�ন নাহার 
ভার�া� কম �কত�া


