
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 া  
 ২৯ ৈজ  ১৪২৫ বং/১২ ন ২০১৮ ঃ 

এক নজের নদ-নদীর পিরি িত 
 -য না ও প া নদ-নদীস েহর পািন সমতল াস পাে , অপরিদেক গ া নদীর পািন সমতল ি  পাে । 

 uউ র- বা েলর আপার েমঘনা অংেশর ম , ধলাই, েখায়াই এবং দি ণ- বা েলর পাহাড়ী অববািহকার নদীস েহর পািন সমতল ত ি  পাে । 

 আগামী ৪৮ ঘ ায় -য না নদ-নদীস েহর পািন সমতল ি িতশীল হেয় েযেত পাের। 

 আগামী ৪৮ ঘ ায় গ া নদীর পািন সমতল ি  অ াহত থাকেত পাের, অপরিদেক প া নদীর পািন সমতল াস অ াহত থাকেত পাের।  

 বাংলােদশ ও ভারতীয় আবহাওয়া অিধদ েরর ত  অ যায়ী আগামী ২৪ েথেক ৪৮ ঘ ায় বাংলােদেশর উ র- বা ল, দি ণ- বা ল ও তৎসংল  ভারেতর 
েদশস েহ মাঝারী েথেক ভারী ি পােতর স াবনা রেয়েছ।    

 বাংলােদেশর দি ণ- বা েলর পাহাড়ী অববািহকার নদীস েহর (হালদা, সা  ও মাতা ির) পািন সমতল ি  আগামী ২৪ ঘ া পয  অ াহত থাকেত 
পাের,যার ফেল ক বাজার, চ াম এবং বা রবন েজলায় কিতপয় ােন িব মান ব া পিরি িতর আরও অবনিত হেত পাের। 

 উ র- বা েলর আপার েমঘনা কিতপয় অংেশর (হিবগা  ও েমৗলভীবাজার) ধান নদীস েহর পািন সমতল আগামী ২৪ েথেক ৪৮ ঘ ায় ত ি  েপেত 
পাের। 

 
িবপদসীমার উপর িদেয় বািহত ে শন (২৯ ৈজ  ১৪২৫ ব া /১২ ন ২০১৮ ঃ সকাল ৯.০০ টার ত  অ যায়ী):  
   

পািন সমতল ে শন নদীর নাম িবগত ২৪ ঘ ায় 

ি (+)/ াস(-)(েস.িম.) 
িবপদসীমার উপের (েস.িম.) 

নারায়ণহাট হালদা +১৩১ +১৬১ 
াচ িরয়া হালদা +২২৩ +৯০ 
েদাহাযাির সা  +২০ +৫০ 

লামা মাতা ির -৫৭ +২৭ 
িচির া মাতা ির +২ +৭১ 
রামগড় েফণী +৩০৮ +৭১ 
বা া েখায়াই +৯১ +১০৯ 

 
বািরপাত ত  
গত ২৪ ঘ ায় বাংলােদেশ উে খেযা  ি পাত (গত কাল সকাল ০৯:০০ টা েথেক আজ সকাল ০৯:০০ টা পয ) :  
 

ে শন বািরপাত (িম.িম.) ে শন বািরপাত (িম.িম.) 
নারায়ণহাট ২৬৫.০ লামা ১৬০.০ 
রা ামা  ২৬৪.০ েনায়াখালী ১১৪.৭ 
রামগড় ১৯৬.৮ ক বাজার ৮৬.০ 

পাচ িরয়া ১৯৫.৬ চ াম ৮২.০ 
বা ারবান ১৭১.৩ পর রাম ৬৪.০ 

 
গত ২৪ ঘ ায় ভারেতর উ র বা েলর িসিকম, আসাম, েমঘালয় ও ি রা অ েল উে খেযা  ি পােতর পিরমাণ ( ি পাত: িম.িম.):  

 

 
 
 
 

নদ-নদীর অব া (আজ সকাল ০৯:০০ টা পয ) 
 

পযেব ণাধীন পািন সমতল ে শন ৯৪ অপিরবিতত ০৪ 

ি  ৪২ ত  পাওয়া যায় নাই ০৪ 

াস ৪৪ িবপদসীমার উপের ০৭ 

 
                                                                            

 
 

তািরখ েচরা ি  েগায়াহা  ৈকলাশহর াংটক শীলচর  
১২/০৬/২০১৮ ৫৬.০ ৭২.০ ১৩৭.০ ৮৭.০ ৫৮.০  

(েমাঃ আির ামান ইয়াঁ ) 
িনবাহী েকৗশলী 

ব া বাভাস ও সতক করণ েক  
বাপাউেবা, ঢাকা 

েমাবাইল: ০১৭১৫০৪০১৪৪ 
 

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



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 JUNE 12, 2018.  
OUTLOOK 
 
 The Brahmaputra-Jamuna and the Padma rivers are in falling trend, while the Ganges river is in rising trend. 

 The Manu, Dhalai, Khowai rivers of Upper Meghna basin in the North-Eastern region and the rivers of South-
Eastern Hilly basin are rising rapidly. 

 The Brahmaputra-Jamuna rivers may become steady in next 48 hours. 
 The Ganges river may continue rising while the Padma river may continue falling in next 48 hours. 
 According to information of Bangladesh and Indian Meteorological Departments, there is chance of medium to 

heavy rainfall in the North-Eastern and South-Eastern regions of Bangladesh and adjoining Indian states in next 
24 to 48 hours. 

 The major rivers of South Eastern Hilly basin (Sangu, Matamuhuri & Halda) may continue rising in next 24 
hours and as a result, existing flood condition at places of Cox’s Bazar, Chittagong and Bandarban may furtehr 
deteriorate.  

 Rivers of the part of Upper Meghna basin (Hobiganj & Moulvibazar) in the North-Eastern region may rapidly 
rise in next 24 to 48 hours. 

 

 Staions Above Danger Levels (As on 12 June 2018, 09:00 am):  
    

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

Above  Danger Level 
(cm) 

Narayanhat Halda +131 +161 
Panchpukuria Halda +223 +90 

Dohazari Sangu +20 +50 
Lama Matamuhuri -57 +27 

Chiringa Matamuhuri +2 +71 
Ramgarh Feni +308 +71 

Ballah Khowai +91 +109 
   

  RAINFALL 
  

  Significant rainfalls recorded within Bangladesh during last 24 hrs ending at 09:00 AM today:  
Station Rainfall(mm) Station Rainfall(mm) 

Narayanhat 265.0 Lama 160.0 

Rangamati 264.0 Noakhali 114.7 

Ramgarh 196.8 Cox’s Bazar 86.0 

Panchpukiria 195.6 Chittagong 82.0 
Bandarban 171.3 Parsuram 64.0 

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

 
 
 
General river condition 

 
Monitored Water Ievel 94 Steady 04 

Rise 42 Not Reported 04 

Fall 44 Above Danger Level 07 

 
 

 
 

                               
 
                                                                                                                         

Date Cherrapunji Guwahati Kailashahar Gangtok  Silchar  
12/06/2018 56.0 72.0 137.0 87.0 58.0 

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

(Md. Arifuzzaman Bhuyan) 
Executive Engineer 

Duty Officer, FFWC, BWDB. 
Cell no: 01715040144 

 


