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বন্যা পূব বাভাস সম্পর্কবত সংর্িপ্ত প্রর্তববদন 

১৮.০৭.২০২২ 

জুলাই মাবস অদ্যাবর্ি বাংলাবদশ ও উজাবনর অববার্িকাসমূবির স্থানসমূবি সামর্িকভাবব স্বাভার্ববকর চেবে কম বৃর্িপাত 

পর্রলর্িত িবেবে, এর ফবল চদবশর প্রিান নদীসমূবির পার্ন সমতল ক্রমান্ববে হ্রাস চপবেবে। আবিাওোর সাম্প্রর্তক পূব বাভাস 

অনুযােী আগামী ২ সপ্তাবি, জুলাই মাবসর চশষ অবর্ি উজাবনর অববার্িকাসমূবি স্বাভার্বক বৃর্িপাত ঘটার সম্ভাবনা রবেবে। চদবশর 

প্রিান নদ-নদীসমূবির জন্য অববার্িকার্ভর্িক িারণাগত পূব বাভাস র্নবে প্রদি িবলা: 

 

ব্রহ্মপুত্র অববার্িকাাঃ 

ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীর পানন সমতল বততমানন হ্রাস পানে। বাাংলানদশ ও উজাননর অববানিকায় ভারনতর অরুণাচল, আসাম, 

মমঘালয় ও নিমালয় পাদনদশীয় পনিমবনের উপর মমৌসুমী বায়ু চলনত জুলাই মানসর তৃতীয়-চতুর্ ত সপ্তানি স্বাভানবক অবস্থা মর্নক 

সনিয় অবস্থায় পনরবনততত িওয়ার সম্ভাবনা রনয়নে, যার ফনল বৃনিপাত প্রবণতা বৃনি মপনত পানর। এর ফনল চতুর্ ত সপ্তাি িনত 

ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীর পানন সমতল বৃনি পাওয়া শুরু করনত পানর, যা এই মানসর মশষ অবনি অব্যািত র্াকনত পানর। তনব নবপদসীমা 

অনতিম কনর বন্যা পনরনস্থনত সৃনি িওয়ার সম্ভাবনা কম।  

 

জুলাই মানসর তৃতীয় ও চতুর্ ত সপ্তানি মদনশর উত্তরাঞ্চনলর িরলা ও দুিকুমার নদীর অববানিকায় আকর্িক বন্যা পর্রর্স্থর্ত 

সৃর্ি িওোর সম্ভাবনা কম। তবব এই সমবে উজাবনর র্িমালে পাদবদশীে পর্িমববে স্বল্পবমোদী ভারী বৃর্িপাবতর চপ্রর্িবত র্তস্তা 

নদীর পার্ন সমতল সমে র্ববশবষ দ্রুত বৃর্ি চপবে কর্তপে স্থাবন স্বল্পবমোদী বন্যা পর্রর্স্থর্তর সৃর্ি করবত পাবর। 

 

 

র্েত্র-১: যমুনা নদী বািাদুরাবাদ পবেবে ১৫ র্দবনর পার্ন প্রবাি পূব বাভাস 

 

     

 

  র্েত্র-২: যমুনা নদী বািাদুরাবাদ ও র্সরাজগঞ্জ পবেবে ১০ র্দবনর পার্ন সমতল পূব বাভাস 
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গো অববার্িকাাঃ 

গো-পদ্মা নদীর পার্ন সমতল িীর গর্তবত হ্রাস পাবে, যা জুলাই মাবসর চশষ ভাগ নাগাদ িীর গর্তবত বৃর্ি চপবত পাবর। তবব 

এই সমবে পার্ন সমতল র্বপদসীমা অর্তক্রম কবর বন্যা পর্রর্স্থর্ত সৃর্ি িওোর সম্ভাবনা চনই। 

 

 

র্েত্র-৩: গো নদী িার্ড বঞ্জ র্ব্রজ পবেবে ১৫ র্দবনর পার্ন প্রবাি পূব বাভাস 

 

     

 

র্েত্র-৪: গো নদী িার্ড বঞ্জ র্ব্রজ ও পদ্মা নদী চগাোলন্দ পবেবে ১০ র্দবনর পার্ন সমতল পূব বাভাস 

 

চমঘনা অববার্িকাাঃ 

মমঘনা অববানিকার উজাননর প্রিান নদীসমূনির পানন সমতল বততমানন হ্রাস পানে। জুলাই মানসর তৃতীয় ও চতুর্ ত সপ্তানি 

মদনশর উজানন ভারনতর মমঘালয় প্রনদশ ও বরাক অববানিকায় নবনেন্ন ভানব ভারী বষ তনণর মপ্রনিনত সুরমা-কুনশয়ারা সি অন্যান্য 

প্রিান নদ-নদীসমুনির পানন সমতল সময় নবনশনষ দ্রুত বৃনি মপনত পানর। এই সময় নসনলট-সুনামগনের কনতপয় ননম্নাঞ্চনল সময় 

নবনশনষ স্বল্পনময়াদী বন্যা পনরনস্থনতর সৃনির িনত পানর। 

 

 

র্েত্র-৫: চমঘনা নদী ভভরব বাজার পবেবে ১০ র্দবনর পার্ন সমতল পূব বাভাস 
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(ক) ১৮ -২৫ জুলাই                                                     (খ) ১৮ -২৮ জুলাই, ২০২২ 

 

র্েত্র-৬: বাংলাবদশ আবিাওো অর্িদপ্তবরর গার্ণর্তক মবডলর্ভর্িক ক্রমপুর্ঞ্জভূত বৃর্িপাবতর পূব বাভাস 

 

 

দর্িণ-পূব ব পাব বতয অববার্িকাাঃ  

মমৌসুমী বায়ুর প্রভানব আগামী ২ সপ্তানি দনিণ-পূব ত পাব ততয অববানিকা অঞ্চনল মাঝারী মর্নক ভারী বৃনিপাত পনরলনিত িনত 

পানর (নচত্র-৬ দ্রিব্য)। নবনেন্ন ভানব ভারী বষ তনণর মপ্রনিনত এই অঞ্চনলর নদীসমুনির পানন সমতল সময় নবনশনষ দ্রুত বৃনি মপনত 

পানর, তনব এর ফনল বন্যা পনরনস্থনত সৃনি িওয়ার সম্ভাবনা কম। 

 

 

উপকূলীে অঞ্চলাঃ 

সনিয় মমৌসুমী বায়ুর প্রভানব আগামী ২ সপ্তানি উপকূলীয় অঞ্চনল মাঝারী মর্নক ভানর বৃনিপাত পনরলনিত িনত পানর (নচত্র-৬ 

দ্রিব্য), তনব এই সমনয় মকাননা ঘূনণ তঝড়/জনলাচ্ছ্বাস পনরনস্থনত সৃনির সম্ভাবনা মনই তনব বাাংলানদশ আবিাওয়া অনিদপ্তনরর তথ্য 

অনুযায়ী ১-২টি বষ তাকালীন লঘুচাপ সৃনি িনত পানর। 
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সারসাংনিপঃ 

 

১. আগামী ২ সপ্তানি মদনশর উওরাঞ্চল, উওর পনিমাঞ্চনলর ব্রহ্মপুত্র-যমুনা, িরলা, নতস্তা সি সকল প্রিান নদ-নদীসমুনির পানন 

সমতল বৃনি মপনত পানর। তনব এই সমবে র্তস্তা ব্যাতীত অন্যান্য নদ-নদী সমূবি পার্ন সমতল র্বপদসীমা অর্তক্রম কবর বন্যা 

পর্রর্স্থর্ত সৃর্ি িওোর সম্ভাবনা কম। 

 

২. আগামী ২ সপ্তাবি গো-পদ্মা নদীর পার্ন সমতল র্স্থর্তশীল থাকবত পাবর। এই সমবে পার্ন সমতল র্বপদসীমা অর্তক্রম কবর 

বন্যা পর্রর্স্থর্ত সৃর্ি িওোর সম্ভাবনা চনই। 

 

৩. আগামী ২ সপ্তাবি মদনশর উওর পূব তাঞ্চনলর সুরমা-কুনশয়ারাসি সকল প্রিান নদ-নদীসমুনির পানন সমতল উজানন নবনেন্ন ভানব 

ভারী বষ তনণর কারনণ সময় নবনশনষ বৃনি মপনত পানর। নসনলট-সুনামগনের কনতপয় ননম্নাঞ্চনল সময় নবনশনষ স্বল্পনময়াদী বন্যা 

পনরনস্থনতর সৃনি িনত পানর। 

 

৪. আগামী ২ সপ্তাবি মদনশর দনিণ-পূব ত পাব ততয অববানিকায় মাঝারী এবাং উপকূলীয় অঞ্চনল মাঝারী মর্নক ভানর বৃনিপাত 

পনরলনিত িনত পানর। এই সমনয় ১-২টি বষ তাকালীন লঘুচাপ ব্যাতীত ঘূনণ তঝড়/জনলাচ্ছ্বাস নকাংবা বন্যা পনরনস্থনত সৃনি িওয়ার 

সম্ভাবনা মনই। 

 

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

 

* বন্যা পূব বাভাস সংক্রান্ত সব ববশষ তথ্য চপবত ওবেবসাইট (www.ffwc.bwdb.gov.bd এবাং www.ffwc.gov.bd), 

IVR (১০৯০-৫) এবং এন্ড্রবেড র্ভর্িক BWDB Flood Apps এ দৃর্ি রাখার জন্য অনুবরাি করা িবলা।  

* বন্যা পূব বাভাস সংক্রান্ত তথ্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাবদশ সরকাবরর দুবয বাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালবের ওবেব চপাট বাল এবং কৃর্ষ 

সম্প্রসারণ অর্িদপ্তবরর বাংলাবদশ কৃর্ষ আবিাওো তথ্য চপাট বাবল (BAMIS) র্নের্মত িালনাগাদ করা িবে। 

* বন্যা পূব বাভাস এখন Google Search ও Google Map এ Flood Alert র্িবসবব পাওো যাবে এবং চয চকান অযান্ড্রবেড 

র্ভর্িক িাট ববফাবন Push Notification র্িবসবব এই চসবা পাওো যাবব। 

* েলমান বন্যার সকল ফ্লাড এলাট ব চদখার জন্য g.co/floodalerts এবাং স্থানীয় তনথ্যর জন্য g.co/floodhub এ নভনজট 

করুন। 

 

 

 

(বমাাঃ আর্রফুজ্জামান ভূ ূঁইো)                                                                                              

র্নব বািী প্রবকৌশলী 
বন্যা পূব বাভাস ও সতকীকরণ চকন্দ্র                                                                                   

বাপাউববা ঢাকা 
চমাবাইল নং-০১৭১৫০৪০১৪৪ 

র্বস্তার্রত তবথ্যর জন্য র্নবোক্ত নম্ববর চযাগাবযাগ করার জন্য 

অনুবরাি করা িলাঃ 

০১৭১৫০৪০১৪৪, ০১৫৫২৩৫৩৪৩৩ 
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