বন্যা তথ্য কেন্দ্র

বন্যা পূব বাভাস ও সতেীেরণ কেন্দ্র
বাাংলাদেশ পানি উন্নয়ি কবার্ ব
পানি ভবি (লেলভে-২), ব্লক-নি, ৭২ গ্রীিল াড, ঢাকা-১২০৫
ই-কেইলঃ ffwcbwdb@gmail.com, ffwc05@yahoo.com
ওদয়বসাইটঃ ffwc.bwdb.gov.bd এবং ffwc.gov.bd
দূরালাপনিঃ ০২২২২২-৩০০৭০, ৯৫৫০৭৫৫

বৃনিপাত ও িে-িেীর অবস্থা
(১৫ োনতবে, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/৩১ অদটাবর, ২০২২খঃ)

 ব্রহ্মপুত্র-যমুিা িদ-িদী পানি সমতে বৃনি পালে, যা আগামী ২৪ ঘণ্টায় বৃনি পপলত পাল ।
 গঙ্গা-পদ্মা ও কেদশর উত্তর-পূব বাঞ্চদলর সেল প্রধাি িে-িেীসমূদের পানি সেতল হ্রাস
পালে, যা আগামী ৪৮ ঘণ্টা পয যন্ত অব্যাহত থাকলত পাল ।

বন্যা সংক্রান্ত সকে তলে িন্য নভনিট করুি:
ffwc.bwdb.gov.bd এবং ffwc.gov.bd
পমাবাইে এনিলকশাি: BWDB Flood App (গুগে পিলটা )
কে করুি: ১০৯০ এ প ৫ (লটাে-নি)
(এছাড়া গুগলে মাধ্যলমও বন্যা তে ও পূব যাভাস পাওয়া যালব)
নেংক: g.co.floodalerts এবং g.co.floodhub

নবপেসীোর উপর নেদয় প্রবানেত কেশি (১৫ োনতবে, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/৩১ অদটাবর, ২০২২ খঃ সোল ৯.০০ টার তথ্য অনুযায়ী): কিই।

পানি সেতল
কেশি

িেীর িাে

-

-

আজদের পানি নবগত ২৪ ঘন্টায়
সেতল
বৃনি(+)/হ্রাস(-)
(নেটার)
(দস.নে.)
-

নবপেসীো
(নেটার)
-

নবপেসীোর
উপদর
(দস.নে.)
-

বানরপাত তথ্য:
গত ২৪ ঘন্টায় বাাংলাদেদশ উদেখদযাগ্য বৃনিপাত (গত োল সোল ০৯:০০ টা কেদে আজ সোল ০৯:০০ টা পয বন্ত): কিই।
কেশি
-

বানরপাত (নে.নে.)
-

গত ২৪ ঘন্টায় ভারদতর উত্তর পূব বাঞ্চদলর নসনেে, অরুণাচল, আসাে, কেঘালয় ও নিপুরা অঞ্চদল উদেখদযাগ্য বৃনিপাদতর পনরোণ:
কিই।
কেশি
-

বানরপাত (নে.নে.)
-

িে-িেীর অবস্থা (আজ সোল ০৯:০০ টা পয বন্ত):
পয বদবক্ষণাধীি পানি সেতল কেশি
১০৯
কগজ কেশি বন্ধ আদে
বৃনি
২১
কগজ পাঠ পাওয়া যায়নি
হ্রাস
৮৫
কোট তথ্য পাওয়া যায়নি
অপনরবনতবত
০২
নবপেসীোর উপদর
বন্যা আক্রান্ত পিো সংখ্যা
নবপদসীমা উপল িদী সংখ্যা

বন্যা সংক্রান্ত তলে িন্য পযাগালযাগ করুি:
০১৩১৮-২৩৪৯৬৩, ০১৫৫২-৩৫৩৪৩৩

০০
০১
০১
০০
০
০

(দোঃ আনরফুজ্জাোি ভইূঁ য়া)
নিব বােী প্রদেৌশলী
বন্যা পূব বাভাস ও সতেীেরণ কেন্দ্র
বাপাউদবা, ঢাো।
কোবাইল: ০১৭১৫০৪০১৪৪

FLOOD INFORMATION CENTRE

Flood Forecasting and Warning Centre
Bangladesh Water Development Board
Pani Bhaban (Level-2), Block-G, Dhaka-1205
E-mail: ffwcbwdb@gmail.com, ffwc05@yahoo.com
Website: ffwc.bwdb.gov.bd and ffwc.gov.bd
Telephone: 02-2222-30070, 9550755

RAINFALL AND RIVER SITUATION WITH FORECAST
(31 OCTOBER 2022)

 The Brahmaputra-Jamuna rivers are in rising trend, which may rise in next 24
hours.

 The Ganges-Padma and all majors rivers in the north-eastern region of the
country are in falling trend, which may continue in next 48 hours.

For flood related information, please visit:
ffwc.bwdb.gov.bd and ffwc.gov.bd
Mobile Application: BWDB Flood App (Play Store)
Call: 1090 then 5 (Toll-Free)
(Flood information and forecasts are also available with google)
Link: g.co.floodalerts & g.co.floodhub

Stations above Danger Levels (As on 31 October 2022, 09:00 AM): None.

Station name

River

Today’s
Water Level
(meter)

-

-

-

Rise (+)/Fall
(-) in the last
24 hours
(cm)
-

Danger Level
(meter)

Above Danger
Level
(cm)

-

-

RAINFALL:
Significant rainfalls recorded within Bangladesh during last 24 hours ending at 09:00 AM today: Nil.
Station
-

Rainfall (mm)
-

Significant rainfalls (mm) recorded during last 24 hours in Sikkim, Arunachal, Assam, Meghalaya & Tripura
regions of North-East India: NIL.
Station
-

Rainfall (mm)
-

General River Condition (Till 09:00 AM today):
Monitored Water Level Station
109
Inactive Gauges
Rise
21
Gauge Reading Missing
Fall
85
Total Not Reported
Steady
02
Above Danger Level
Number of Flood Affected Districts
Number of Rivers Above Danger Level

For Query, Also Feel Free to Contact:
01318234963, 01744348836
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(Md. Arifuzzaman Bhuyan)
Executive Engineer
Flood Forecasting and Warning Centre
BWDB, Dhaka
Cell No: 01715040144

