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

ি পাত ও নদ-নদীর অব া

০১ কািতক ১৪২৫ বং/১৬ অে াবর ২০১৮ ঃ
এক নজের নদ-নদীর পিরি িত ও বাভাস


সকল ধান নদ-নদীর পািন সমতল িবপদসীমার নীচ িদেয় বািহত হে ।
-য না এবং গ া-প া নদ-নদীস েহর পািন সমতল াস পাে যা আগামী ৭২ ঘ া পয অ াহত থাকেত পাের।




রমা- িশয়ারা নদীস েহর পািন সমতল ি পাে যা আগামী ২৪ ঘ া পয অ াহত থাকেত পাের।

িবপদসীমার উপর িদেয় বািহত ে শন (০১ কািতক ১৪২৫ ব া /১৬ অে াবর ২০১৮ ঃ সকাল ৯.০০ টার ত অ যায়ী): েনই
পািন সমতল ে শন

নদীর নাম

আজেকর পািন
সমতল (িমটার)

-

-

-

িবগত ২৪ ঘ ায়
ি (+)/ াস(-)
(েস.িম.)
-

িবপদসীমা
(িমটার)

িবপদসীমার উপের
(েস.িম.)

-

-

বািরপাত ত
গত ২৪ ঘ ায় বাংলােদেশ উে খেযা

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

ে শন
-

বািরপাত (িম.িম.)
-

গত ২৪ ঘ ায় ভারেতর উ র বা েলর িসিকম, আসাম, েমঘালয় ও ি

ে শন
-

রা অ েল উে খেযা

বািরপাত (িম.িম.)
-

ি পােতর পিরমাণ ( ি পাত: িম.িম.): েনই

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

For Further Query, Feel Free to Contact:
01715040144, 01552353433

৯৪
১৫
৭১
০৫

েগজ ে শন ব আেছ
েগজ পাঠ পাওয়া যায়িন
েমাট ত পাওয়া যায়িন
িবপদসীমার উপের

০১
০২
০৩
০

ঁ )
(েমাঃ আির ামান ইয়া
িনবাহী েকৗশলী
ব া বাভাস ও সতক করণ েক
বাপাউেবা, ঢাকা
েমাবাইল: ০১৭১৫০৪০১৪৪

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 OCTOBER 16, 2018



All the major rivers are flowing below their respective danger level.



The Brahmaputra-Jamuna & the Ganges-Padma rivers are in falling trend which may continue
in next 72 hours.



The Surma-Kushiyara rivers are in rising trend which may continue in next 24 hours.

Staions above Danger Levels (As on 16 October 2018, 09:00 am): Nil
Station name

River

-

-

Today is
Water Level
(meter)
-

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

Danger
Level
(meter)
-

Above
Danger Level
(cm)
-

RAINFALL
Significant rainfalls recorded within Bangladesh during last 24 hrs ending at 09:00 AM today: Nill
Station
-

Rainfall(mm)
-

Station
-

Rainfall(mm)
-

Significant rainfalls (mm) recorded during last 24 hrs in Sikkim, Assam, Meghalaya & Tripura region of North-East India: Nil

General River Condition

Monitored Water Level Station
Rise
Fall
Steady

For Further Query, Feel Free to Contact:
01715040144, 01552353433

94
15
71
05

Inactive Gauge
Gauge Reading Missing
Total Not Reported
Above Danger Level

01
02
03
0

(Md. Arifuzzaman Bhuyan)
Executive Engineer
Duty Officer, FFWC, BWDB.
Cell no: 01715040144

