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পৃষ্ঠা-১ (চলমান) 

বন্যা পূব বাভাস সম্পর্কবত সংর্িপ্ত প্রর্তববদন 

২৭.০৬.২০২১ 

জুন মাবস বাংলাবদশ ও উজাবনর অববার্িকাসমূবির অবনক স্থাবন বৃর্িপাতসি কর্তপয় স্থাবন ভারী থেবক অর্ত ভারী বৃর্িপাত 

পর্রলর্িত িবয়বে। এর ফবল থদবশর প্রধান নদীসমূবির পার্ন সমতল বৃর্ি থপবলও র্বপদসীমার র্নচ র্দবয় প্রবার্িত িবয়বে। 

আবিাওয়ার সাম্প্রর্তক পূব বাভাস অনুযায়ী চলর্ত সপ্তাবি উজাবনর অববার্িকাসমূবির অবনক স্থাবন মাঝার্র থেবক ভারী বৃর্িপাত 

ঘটার সম্ভাবনা রবয়বে। এর ফবল থদবশর প্রধান নদ-নদীসমূবির পার্ন সমতল সামর্িকভাবব বৃর্ি থপবত পাবর। থদবশর প্রধান নদ-

নদীসমূবির জন্য আগামী ৭ র্দবনর অববার্িকার্ভর্িক ধারণাগত পূব বাভাস র্নবে প্রদি িবলা: 

 

ব্রহ্মপুত্র অববার্িকাাঃ 

ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীর পার্ন সমতল বতবমাবন র্স্থর্তশীল আবে এবং র্বপদসীমার র্নবচ অবস্থান করবে। বাংলাবদশ ও উজাবনর 

অববার্িকায় ভারবতর অরুণাচল, আসাম, থমঘালয় ও র্িমালয় পাদবদশীয় পর্িমববের উপর আগামী ২৪ ঘণ্টায় থমৌসুমী বায়ু 

সর্িয়তা লাভ করবত পাবর, যার ফবল চলর্ত সপ্তাবি অবনক স্থাবন মাঝার্র থেবক ভারী বৃর্িপাত ঘটার সম্ভাবনা রবয়বে। এর 

প্রভাবব ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীর পার্ন সমতল আগামী ৭ র্দবন সামর্িকভাবব বৃর্ি থপবত পাবর এবং জুলাই মাবসর প্রেম সপ্তাবির 

মাঝামার্ঝ সমবয় র্বপদসীমা অর্তিম করবত পাবর।এই সমবয় অববার্িকাভুক্ত কুর্িিাম, গাইবান্ধা, জামালপুর, বগুিা, 

র্সরাজগঞ্জ, টাোইল, মার্নকগঞ্জ, পাবনা, নওগাঁ ও নাবটার থজলাসমূবির র্নোঞ্চবল বন্যা পর্রর্স্থর্ত সৃর্ি িবত পাবর।  

 

একই সমবয় থদবশর উিরাঞ্চবলর র্তস্তা এবং ধরলা নদীসমূবির পার্ন সমতল বৃর্িপাত পর্রর্স্থর্তর উপর র্নভবর কবর (র্চত্র-৫ 

দ্রিব্য) সময় র্ববশবে দ্রুত বৃর্ি থপবত পাবর। এর ফবল র্তস্তা নদীর পার্ন সমতল কর্তপয় স্থাবন র্বপদসীমা অর্তিম করবত পাবর 

এবং অববার্িকাভুক্ত লালমর্নরিাট, নীলফামারী এবং রংপুর থজলার র্নোঞ্চবল স্বল্পবময়াদী বন্যা পর্রর্স্থর্তর সৃর্ি িবত পাবর।  

 

 

 

 

 

র্চত্র-১: যমুনা নদী বািাদুরাবাবদ ১৫ র্দবনর পার্ন প্রবাি পূব বাভাস 
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পৃষ্ঠা-৩ (চলমান) 

 

 

 

  র্চত্র-২: যমুনা নদী বািাদুরাবাবদ ও র্সরাজগবঞ্জ ১০ র্দবনর পার্ন সমতল পূব বাভাস 

 

 

গো অববার্িকাাঃ 

গো নদীর পার্ন সমতল বতবমাবন হ্রাস পাবে,অপরর্দবক পদ্মা নদীর পার্ন সমতল র্স্থর্তশীল আবে এবং র্বপদসীমার র্নবচ 

অবস্থান করবে। চলর্ত সপ্তাবি থদবশর উজাবন ভারবতর র্বিার ও উির প্রবদবশর স্থানসমূবি মাঝার্র থেবক ভারী বৃর্িপাবতর 

সম্ভাবনার থপ্রর্িবত গো নদীর পার্ন সমতল আগামী ৭ র্দবন পুনরায় বৃর্ি থপবত পাবর। একই সাবে ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীর পার্ন 

সমতল বৃর্ি পাওয়ার সম্ভাবনার থপ্রর্িবত পদ্মা নদীর পার্ন সমতলও চলর্ত সপ্তাবি বৃর্ি থপবত পাবর এবং কর্তপয় স্থাবন 

র্বপদসীমা অর্তিম করবত পাবর । এই সমবয় থদবশর মধ্যাঞ্চবলর রাজবার্ি, ঢাকা, মুর্িগঞ্জ, ফর্রদপুর, মাদারীপুর, শরীয়তপুর 

ও চাঁদপুর থজলার র্নোঞ্চবল বন্যা পর্রর্স্থর্ত সৃর্ি িবত পাবর। তবে দেবের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চবে গো নদীর অববার্িকার 

থজলাসমূবি বন্যা পর্রর্স্থর্ত সৃর্ি িবার সম্ভাবনা থনই। 

 

 

 

 

র্চত্র-৩: গো নদী িার্ড বঞ্জ র্ব্রবজ ১৫ র্দবনর পার্ন প্রবাি পূব বাভাস 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্চত্র-৪: গো নদী িার্ড বঞ্জ র্ব্রবজ ও পদ্মা নদী থগায়ালবে ১০ র্দবনর পার্ন সমতল পূব বাভাস 

 

 

 

  



 

পৃষ্ঠা-৪ 

থমঘনা অববার্িকাাঃ 

থমঘনা অববার্িকার উজাবনর প্রধান নদীসমূবির পার্ন সমতল বতবমাবন সামর্িকভাবব র্স্থর্তশীল আবে এবং র্বপদসীমার র্নচ 

র্দবয় প্রবার্িত িবে। থদবশর উজাবন ভারবতর আসাম ও থমঘালয় প্রবদবশর স্থানসমূবি মাঝার্র থেবক ভারী বৃর্িপাবতর সম্ভাবনার 

থপ্রর্িবত আগামী ৭ র্দবন সুরমা-কুর্শয়ারা ও থমঘনা অববার্িকার উজাবনর অন্যান্য নদ-নদীর (সার্রবগায়াইন, যদুকাটা, 

থসাবমশ্বরী, ভুগাই-কংস,মনু, থ ায়াই) পার্ন সমতল সময়র্ববশবে দ্রুত বৃর্ি থপবত পাবর এবং কর্তপয় স্থাবন র্বপদসীমা অর্তিম 

কবর আকর্িক বন্যা পর্রর্স্থর্তর সৃর্ি করবত পাবর।  

 

(ক) 

 

( ) 

 

 

র্চত্র-৫: বাংলাবদশ আবিাওয়া অর্ধদপ্তবরর গার্ণর্তক মবডলর্ভর্িক (ক) ২৭ জুন-৪ জুলাই এবং ( ) ২৭ জুন-১০ জুলাই, ২০২১ 

এর িমপুর্ঞ্জভূত বৃর্িপাবতর পূব বাভাস 

 

 

দর্িণ-পূব ব পাব বতয অববার্িকাাঃ  

সর্িয় থমৌসুমী বায়ুর প্রভাবব আগামী ৭ র্দবন দর্িণ-পূব ব পাব বতয অববার্িকা অঞ্চবল মাঝারী থেবক ভারী বৃর্িপাত পর্রলর্িত 

িবত পাবর (র্চত্র-৫ দ্রিব্য), এর ফবল এই অববার্িকাভুক্ত নদ-নদী সমূবির পার্ন সমতল আগামী ৭ র্দবন সময় র্ববশবে দ্রুত বৃর্ি 

থপবত পাবর। চলর্ত সপ্তাবি অত্র অঞ্চবলর বােরবান ও কক্সবাজার থজলায় ভারীবে ববণর কারবণ কর্তপয় স্থান ভূর্মধ্ববসর জন্য 

ঝুঁর্কপূণ ব। 

 

উপকূলীয় অঞ্চলাঃ 

আগামী ৭ র্দবন থদবশর উপকূলীয় অঞ্চবল থকাবনা ঘূর্ণ বঝি/জবলাচ্ছ্বাস পর্রর্স্থর্ত সৃর্ির সম্ভাবনা থনই। 

 

সারসংবিপাঃ 

১. থদবশর উিরাঞ্চল, উির-পর্িমাঞ্চল, উির-মধ্যাঞ্চল, মধ্যাঞ্চবলর ব্রহ্মপুত্র-যমুনা ও পদ্মা অববার্িকার লালমর্নরিাট, 

নীলফামারী, রংপুর কুর্িিাম, গাইবান্ধা, জামালপুর, বগুিা, র্সরাজগঞ্জ, টাোইল, মার্নকগঞ্জ, পাবনা, নওগাঁ ও নাবটার 

থজলাসমূবির র্নোঞ্চবল বন্যা পর্রর্স্থর্ত সৃর্ি িবত পাবর। তবব দেবের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চবে গো নদীর অববার্িকার থজলাসমূবি 

বন্যা পর্রর্স্থর্ত সৃর্ি িবার সম্ভাবনা থনই। 

 

২. থদবশর উির-পূব বাঞ্চল ও দর্িণ-পূব বাঞ্চবলর প্রধান নদ-নদী সমূবির পার্ন সমতল ভারী বে ববণর সম্ভাবনার থপ্রর্িবত 

সময়র্ববশবে দ্রুত বৃর্ি থপবত পাবর এবং কর্তপয় স্থাবন র্বপদসীমা অর্তিম কবর আকর্িক বন্যা পর্রর্স্থর্তর সৃর্ি করবত পাবর।  

 

 

 

 



 

পৃষ্ঠা-৪ 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

*বন্যা পূব বাভাস সংিান্ত সব ববশে তথ্য থপবত ওবয়বসাইট (www.ffwc.gov.bd), IVR (১০৯০-৫) এবং এন্ড্রবয়ড 

র্ভর্িক BWDB Flood Apps এ দৃর্ি রা ার জন্য অনুবরাধ করা িবলা।  

*বন্যা পূব বাভাস সংিান্ত তথ্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাবদশ সরকাবরর দুবয বাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালবয়র ওবয়ব থপাট বাল এবং কৃর্ে 

সম্প্রসারণ অর্ধদপ্তবরর বাংলাবদশ কৃর্ে আবিাওয়া তথ্য থপাট বাবল (BAMIS) র্নয়র্মত িালনাগাদ করা িবে। 

* বন্যা পূব বাভাস এ ন Google Search ও Google Map এ Flood Alert র্িবসবব পাওয়া যাবে এবং থয 

থকান অযান্ড্রবয়ড র্ভর্িক িাট ববফাবন Push notification র্িবসবব এই থসবা পাওয়া যাবব।  

 

 

 

(বমাাঃ আর্রফুজ্জামান ভূ ুঁইয়া)                                                                                              

র্নব বািী প্রবকৌশলী 
বন্যা পূব বাভাস ও সতকীকরণ থকন্দ্র                                                                                   

বাপাউববা ঢাকা 
থমাবাইল নং-০১৭১৫০৪০১৪৪ 

র্বস্তার্রত তবথ্যর জন্য র্নবোক্ত নম্ববর থযাগাবযাগ করার 

জন্য অনুবরাধ করা িলাঃ 

০১৭১৫০৪০১৪৪, ০১৫৫২৩৫৩৪৩৩ 

  

http://www.ffwc.gov.bd/

