
২০২০ ফন্যা রযরিরিয ফ বশল িথ্যরিত্র: 

(পূফ বাঞ্চর) 

রফবাশগয নাভ: রশরট।                          

ফাাউশফায জ ান: উত্তয-পূফ বাঞ্চর জ ান , ফাাউশফা, রশরট।               িারযখঃ 13/০9/২০২০ 

িারযখ জ রায নাভ িথ্য প্রদানকাযী 

কভ বকি বায নাভ ও 

দফী 

রধশেশত্রয 

অওিাধীন রফদ্যভান 

ফকাঠাশভা 

উশেখ্যশমাগ্য 

ন্যান্য 

েয়েরি 

ছরফ গৃীি ব্যফিায রফফযণ রফদ্যভান জেশন ারন ভির রফদীভায  দদরনক  

বৃরিাি 

ভন্তব্য 

গিকার  অ  উশয/রনশি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ রজরট মুাম্মদ 

ীদুজ্জাভান 

যকায 

রনফ বাী প্রশকৌরী 

রশরট ওয 

রফবাগ 

ফাাউশফা, 

রশরট। 

জভাফাআর নং: 

০১৩১৮২৩৫৭৮৯ 

ফন্যা রনয়ন্ত্রণ ফাাঁধ= 

৩৯৫ রকরভ. 

ডুফন্ত ফাাঁধ= ১৯১.৫০ 

রকরভ. 

ফকাঠাশভা=১২৭ টি 

াম্পাউ =১টি 

িায়ী প্ররিযো 

কা = ৩০.১৫৪ 

রকরভ 

  

০ (শুন্য) প্ররিশফদন 

গি ২৪ ঘন্টায় নদী বাঙ্গশনয কাযশন েয়েরিয জকাশনা িথ্য াওয়া 

মায়রন। 

কানাআঘাট- 

10.00 

রশরট-8.56 

ভরীদ-

12.89 

জওরা-10.30 

জযপুয-7.12 

ারযঘাট-9.57 

 

 

 

 

10.62 

8.70 

13.52 

11.10 

7.20 

 

9.45 

 

2.13 রভ  
রনশি 

২.10রভ 
রনশি 

1.88 রভ 
রনশি 

1.95 রভ 
রনশি 

1.35রভ 
রনশি 

2.90 রভ 
রনশি 

শফ বাচ্চ 

KvbvBNvU 16.00 

wm‡jU 64.00 wgt 

wgt ‡kIjv 13.00 

wgt wgt †kicyi 

35.00 wgtwgt 

 



িারযখ জ রায নাভ িথ্য প্রদানকাযী 

কভ বকি বায নাভ ও 

দফী 

রধশেশত্রয 

অওিাধীন রফদ্যভান 

ফকাঠাশভা 

উশেখ্যশমাগ্য 

ন্যান্য 

েয়েরি 

ছরফ গৃীি ব্যফিায রফফযণ রফদ্যভান জেশন ারন ভির রফদীভায  দদরনক  

বৃরিাি 

ভন্তব্য 

গিকার  অ  উশয/রনশি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

২ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জভৌরবীফা ায যশণন্দ্র ংকয 

িক্রফত্তী 

রনফ বাী প্রশকৌরী 

জভৌরবীফা ায 

ওয  রফবাগ 

ফাাউশফা, 

জভৌরবীফা ায। 

জভাফাআর নং: 

০১৮৫৮২০৪৬৯২ 

ফন্যা রনয়ন্ত্রন ফাাঁধ-

৪৩০ রকঃরভঃ 

ডুফন্ত ফাাঁধ-২২৫ 

রকঃরভঃ 

জি ফকাঠাশভা-

৫০২ টি 

ব্যা জয -১ টি 

াম্প াউ -১ টি 

জি খার-১০৫ 

রকঃরভঃ 

 

 

 

 

 

       - 

 

০ (শুন্য) প্ররিশফদন 

গি ২৪ ঘন্টায় নদী বাঙ্গশনয কাযশন েয়েরিয জকাশনা িথ্য াওয়া 

মায়রন। 

ভনু -      

8.10 রভটায 

ধরাআ-   

১6.01 রভটায 

কুরয়াযা-  

৭.12 রভটায 

 ভনু -      

7.79 রভটায 

 ধরাআ-  

১5.98 

রভটায 

কুরয়াযা-  

৭.20 রভটায 

ভনু-  

351 

জ.রভ. 

রনশি 

ধরাআ- 

339 

জ.রভ. 

রনশি 

কুরয়াযা- 

১35 

 জ.রভ. 
রনশি 

শফ বাচ্চ 

‡gŠjfxevRvi 

35.০০ 

রভরররভটা 

য 

জভৌরবীফা াশযয 

কর নদ-নদীয 

ারন রফদ 

ীভায রনি রদশয় 

প্রফারি শে। 

দ্য 

জভৌরবীফা ায 

জ রায় নতুন 

কশয  জকাথাও 

ফন্যা রযরিরি 

ও নদী বাঙ্গন 

ংঘটিি য় 

রন। 

৩ রফগঞ্জ জভাঃ াাশনওয়া  

িালুকদায                     

রনফ বাী প্রশকৌরী                 

রফগঞ্জ ওয 

রফবাগ   

ফাাউশফা, 

রফগঞ্জ। 

জভাফাআর নং: 

০১৯১৮৮৫৮১৪৫  

ফন্যা রনয়ন্ত্রন ফাাঁধ-

১৭৩.০০ রকঃরভঃ। 

ডুফন্ত ফাাঁধ -

২৭৪.৮৭ রকঃরভঃ 

নদীয িীয ংযেণ 

কা -

১৫.৭২০রকঃরভঃ 

জযগুশরটয-২৭টি 

ক ওশয়-২টি 

 

- 

০ (শুন্য) প্ররিশফদন 

গি ২৪ ঘন্টায় নদী বাঙ্গশনয কাযশন েয়েরিয জকাশনা িথ্য াওয়া 

মায়রন। 

 

 

ফাো-19.96 
ফাো 

19.86 

134 জ 

:রভ: নীশি। 

রফগঞ্জ ০.০০ 

রভঃরভঃ 

কার ৯.০০ 

ঘটিকায ারন 

ভির প্রদান 

কযা শয়শছ। 

রফগঞ্জ-5.15 
রফগঞ্জ-

4.75 

430 জ 

:রভ: নীশি। 

জযপুয 7.12 
জযপুয 

7.20 

135জ 

:রভ: নীশি। 

ভাকু বরীফা ায-

5.98 

 

 

 

ভাকু বরীফা ায 

6.01 

 

 

141 জ 

:রভ: নীশি। 

http://www.brahmanbaria.gov.bd/


িারযখ জ রায নাভ িথ্য প্রদানকাযী 

কভ বকি বায নাভ ও 

দফী 

রধশেশত্রয 

অওিাধীন রফদ্যভান 

ফকাঠাশভা 

উশেখ্যশমাগ্য 

ন্যান্য 

েয়েরি 

ছরফ গৃীি ব্যফিায রফফযণ রফদ্যভান জেশন ারন ভির রফদীভায  দদরনক  

বৃরিাি 

ভন্তব্য 

গিকার  অ  উশয/রনশি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

 

 

৪ সুনাভগঞ্জ জভাঃ রপকুর 

আরাভ 

রনফ বাী প্রশকৌরী 

সুনাভগঞ্জ ওয 

রফবাগ-২ 

ফাাউশফা, 

সুনাভগঞ্জ। 

 

জভাফাআর নং- 

০১৭১২-৬১১৯৬১ 

১. ডুফন্ত ফাাঁধ- 

1679.816 রকরভ 

২. জযগুশরটয- 74 টি 

৩. নদী িীয প্ররিযো 

কা  1.800 রকরভ 

০ (শুন্য) 

প্ররিশফদন 

গি ২৪ 

ঘন্টায় নদী 

বাঙ্গশনয 

কাযশন 

েয়েরিয 

জকাশনা িথ্য 

াওয়া 

মায়রন। 

 

সুনাভগঞ্জ জ রায াো উশ রায কুরয়াযা নদীয ডানিীশয প্রিাপুয 

ফা ায এরাকা রকরভ ৮.২৫৫ শি রকরভ ৮.৩২০ = ৬৫ রভটায এফং মুাপুয 

এরাকা রকরভ ১৬.১০০ শি রকরভ ১৬.১১০ = ১০ রভটায জভাট ৭৫ রভটায 

এরাকা নদী িীয বাঙ্গন। বাঙ্গন জযাশধ র ও ব্যাগ ও রনশথটিক ব্যাগ দ্বাযা 

 রুযী িায়ী প্ররিযোমূরক কা  ফাস্তফায়ন কযা শে। ফি বভাশন কাম ব 

এরাকা ারনশি রনভরজ্জি থাকায় কা  ফন্ধ অশছ। 

মাদুকাটা, 5.98   6.39 141 জ.রভ. 

রনশি। 

 
রভ.রভ. 

 

 

    

 

সুনাভগঞ্জ জ রায াো উশ রায কুরয়াযা নদীয ডানিীশয প্রিাপুয স্কুর 

এরাকা রকরভ ৮.১২০ শি রকরভ ৮.১৯৫ = ৭৫ রভটায এরাকা নদী িীয 

বাঙ্গন। বাঙ্গন জযাশধ র ও ব্যাগ ও রনশথটিক ব্যাগ দ্বাযা  রুযী িায়ী 

প্ররিযোমূরক কা  ফাস্তফায়ন কযা শে। ফি বভাশন কাম ব এরাকা ারনশি 

রনভরজ্জি থাকায় কা  ফন্ধ অশছ। 

সুযভা, ৬.41 

 

৬.21 ১59রভ. 

রনশি 

মি.মি.  



িারযখ জ রায নাভ িথ্য প্রদানকাযী 

কভ বকি বায নাভ ও 

দফী 

রধশেশত্রয 

অওিাধীন রফদ্যভান 

ফকাঠাশভা 

উশেখ্যশমাগ্য 

ন্যান্য 

েয়েরি 

ছরফ গৃীি ব্যফিায রফফযণ রফদ্যভান জেশন ারন ভির রফদীভায  দদরনক  

বৃরিাি 

ভন্তব্য 

গিকার  অ  উশয/রনশি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

 

    

 

সুনাভগঞ্জ জ রায াো উশ রায কুরয়াযা নদীয ডানিীশয পয়জুোপুয 

উত্তযাড়া গ্রাভ এফং ফা ায এরাকা রকরভ ০.৯৫০ শি ১.০২৫ রকরভ=৭৫ 

রভটায এরাকা নদী িীয বাঙ্গন। বাঙ্গন জযাশধ র ও ব্যাগ ও রনশথটিক ব্যাগ 

দ্বাযা  রুযী িায়ী প্ররিযোমূরক কা  ফাস্তফায়ন কযা শে। বাঙ্গন জযাশধ 

র ও ব্যাগ ও রনশথটিক ব্যাগ দ্বাযা  রুযী িায়ী প্ররিযোমূরক কা  

ফাস্তফায়শনয প্ররক্রয়া গ্রণ কযা শয়শছ। 

রদযাআ 

৫.39 রভ 
 

৫.45 রভ 

1.10 রভ 

রনশি 

 
মি.মি 

 

 

    

 

সুনাভগঞ্জ জ রায াো উশ রায কুরয়াযা নদীয ডানিীশয পয়জুোপুয 

উত্তযাড়া গ্রাভ এফং ফা ায এরাকা রকরভ ১.১২৫ শি ১.২০০ রকরভ=৭৫ 

রভটায এরাকা নদী িীয বাঙ্গন। বাঙ্গন জযাশধ র ও ব্যাগ ও রনশথটিক ব্যাগ 

দ্বাযা  রুযী িায়ী প্ররিযোমূরক কা  ফাস্তফায়শনয প্ররক্রয়া গ্যণ কযা 

শয়শছ। 

ঝালুখারর 6.35 

রভ 

6.32 রভ - - রভ.রভ  



িারযখ জ রায নাভ িথ্য প্রদানকাযী 

কভ বকি বায নাভ ও 

দফী 

রধশেশত্রয 

অওিাধীন রফদ্যভান 

ফকাঠাশভা 

উশেখ্যশমাগ্য 

ন্যান্য 

েয়েরি 

ছরফ গৃীি ব্যফিায রফফযণ রফদ্যভান জেশন ারন ভির রফদীভায  দদরনক  

বৃরিাি 

ভন্তব্য 

গিকার  অ  উশয/রনশি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

 

    

 

ছািক উশ রায মুরিযগাাঁও ভাদ্রাা এরাকায রকরভ ৬২.৩০০ শি রকরভ 

৬২.৩৭০ জভাট ৭০ রভটায এরাকা নদী িীয বাঙ্গন। বাঙ্গন জযাশধ র ও ব্যাগ 

ও রনশথটিক ব্যাগ দ্বাযা  রুযী িায়ী প্ররিযোমূরক কা  ফাস্তফায়ন কযা 

শে। ফি বভাশন কাম ব এরাকা ারনশি রনভরজ্জি থাকায় কা  ফন্ধ অশছ। 

- 
- 

- -   

 

          

 

     - - -   

 

 

 

        স্বােরযি/- 

                        (এ, এভ, রদুর আরাভ) 

 রি: প্রধান প্রশকৌরী 

      উত্তয-পূফ বাঞ্চর 

  ফাাউশফা, রশরট । 

 

 

 


