FLOOD INFORMATION CENTRE
FLOOD FORECASTING & WARNING CENTRE
BANGLADESH WATER DEVELOPMENT BOARD
WAPDA BUILDING, 8TH FLOOR, DHAKA.
E-mail: ffwcbwdb@gmail.com, ffwc05@yahoo.com; Site: http://www.ffwc.gov.bd ; Tel: 9553118, 9550755; Fax: 9557386

RAINFALL AND RIVER SITUATION SUMMARY AS ON JULY 22, 2017

OUTLOOK


The Brahmaputra-Jamuna, Ganges-Padma and Surma-Kushiyara rivers are in falling trend.



Most of the major rivers of South Eastern hilly region are in falling trend.



The Brahmaputra-Jamuna rivers may likely to continue falling for next 72 hours.



The Ganges river may likely to continue falling for next 48 hours.



The Padma river may likely to continue falling for next 72 hours.



The Surma-Kushiyara rivers may likely to fall in next 24 hours.

Staions Above Danger Level (As on 22 July 2017, 09:00 am):
River

Station name

Rise(+)/Fall(-) (cm)
during last 24 hours

Above Danger
Level (cm)

Kushiyara
Kushiyara

Sheola
Sherpur-Sylhet

-15
0

+4
+2

RAINFALL
Significant rainfalls recorded during last 24 hrs ending at 09:00 AM today:
Station
Teknaf
Cox's Bazar
Sunamganj

Rainfall(mm)
176.2
105.0
82.0

Station
Sylhet
Khulna
Lama

Rainfall(mm)
81.0
70.0
29.0

General River Situation
Monitored water Level stations
Rise
Fall

For Further Query, Feel Free to Contact:
01712731191

90
16
70

Steady
Not reported
Above Danger Level

04
00
02

(Sarder Udoy Raihan)
Sub-Divisional Engineer
Duty Officer, FFWC, BWDB.
Cell no: 01952253970

ব া ত েক
ব া বাভাস ও সতক করণ েক
বাংলােদশ পািন উ য়ন েবাড
ওয়াপদা ভবন (৯ম তলা) মিতিঝল বা/এ, ঢাকা-১০০০
ই-েমইল t ffwcbwdb@gmail.com, ffwc05@yahoo.com; ওেয়বসাইট t www.ffwc.gov.bd ; রালাপিন t ৯৫৫৩১১৮, ৯৫৫০৭৫৫; ফ া t ৯৫৫৭৩৮৬

ি পাত ও নদ-নদীর অব া
০৭ াবণ ১৪২৪ বং/২২ লাই ২০১৭ ঃ
এক নজের নদ-নদীর পিরি িত







-য না, গ া-প া ও রমা- িশয়ারা নদ-নদীস েহর পািন সমতল াস পাে ।
দি ণ- বা লীয় পাহাড়ী এলাকার ধান নদী েলার অিধকাংেশর পািন সমতল াস পাে ।
-য না নদ-নদীর পািন সমতল াস আগামী ৭২ ঘ া পয অ াহত থাকেত পাের।
গ া নদীর পািন সমতল াস আগামী ৪৮ ঘ া পয অ াহত থাকেত পাের।
প া নদীর পািন সমতল াস আগামী ৭২ ঘ া পয অ াহত থাকেত পাের।
রমা- িশয়ারা নদীস েহর পািন সমতল আগামী ২৪ ঘ ায় াস েপেত পাের।

িবপদসীমার উপর িদেয় বািহত ে শন (০৭ াবণ ১৪২৪ বং/২২ লাই ২০১৭ ঃ সকাল ৯.০০ টার ত অ যায়ী):
নদীর নাম

পািন সমতল ে শন

িশয়ারা
িশয়ারা

েশওলা
েশর র-িসেলট

বািরপাত ত
গত ২৪ ঘ ায় উে খেযা

িবগত ২৪ ঘ ায়
ি (+)/ াস(-)(েস.িম.)
-15
0

িবপদসীমার উপের
(েস.িম.)
+4
+2

ি পাত (গত কাল সকাল ০৯:০০ টা েথেক আজ সকাল ০৯:০০ টা পয ):

ে শন
েটকনাফ
ক বাজার
নামগ

বািরপাত (িম.িম.)
176.2
105.0
82.0

ে শন
িসেলট
লনা
লামা

বািরপাত (িম.িম.)
81.0
70.0
29.0

নদ-নদীর অব া (আজ সকাল ০৯:০০ টা পয )
পযেব ণাধীন পািন সমতল ে শন
ি
াস

For Further Query, Feel Free to Contact:
01712731191

৯০
১৬
৭০

অপিরবিতত
ত পাওয়া যায় নাই
িবপদসীমার উপের

০৪
০০
০২

(সরদার উদয় রায়হান)
উপ-িবভাগীয় েকৗশলী
ব া বাভাস ও সতক করণ েক
বাপাউেবা, ঢাকা।
েমাবাইল: ০১৯৫২২৫৩৯৭০

