
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-দেইলঃ  ffwcbwdb@gmail.com, ffwc05@yahoo.com 

ওদয়বসাইটঃ ffwc.bwdb.gov.bd এবং ffwc.gov.bd 

দূরালাপনিঃ ০২২২২২-৩০০৭০, ৯৫৫০৭৫৫ 

 

 

 

বৃনিপাত ও িে-িেীর অবস্থা  

(২৩ ববশাখ, ১৪৩০/০৬ কে, ২০২৩ খঃ) 

 

 

 

 

 কুনশয়ারা ব্যতীত কেদশর উত্তর-পূব বাঞ্চদলর প্রধাি িে-িেীসমূদের পানি সেতল বৃনি পাদে, যা আগােী ২৪ ঘন্টা পয বন্ত 

অব্যােত থােদত পাদর।  

 

 আবোওয়া সাংস্থাসমূদের তথ্য অনুযায়ী, আগােী ৭২ ঘণ্টায় কেদশর উত্তর-পূব বাঞ্চল এবাং তৎসাংলগ্ন উজাদির স্থািসমূদে 

োলো কথদে োঝানর বৃনিপাদতর সম্ভাবিা রদয়দে। তদব এ সেদয় এই অঞ্চদল বন্যা পনরনস্থনতর কোি সম্ভাবিা কিই। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

বন্যা সংক্রান্ত সকে তলে  িন্য নভনিট করুি: 

ffwc.bwdb.gov.bd এবং ffwc.gov.bd 

ম াবাইে এনিলকশাি: BWDB Flood App (গুগে মিলটা ) 

কে করুি: ১০৯০ এ প  ৫ (লটাে-নি) 

(এছাড়া গুগলে   াধ্যল ও বন্যা তে ও পূব বাভাস পাওয়া যালব) 

নেংক: g.co/floodalerts এবং g.co/floodhub 

(দোঃ আনরফুজ্জাোি ভ ূঁইয়া) 

নিব বােী প্রদেৌশলী 

বন্যা পূব বাভাস ও সতেীেরণ কেন্দ্র 

বাপাউদবা, ঢাো। 

কোবাইল: ০১৭১৫০৪০১৪৪ 

 

mailto:ffwcbwdb@gmail.com
mailto:ffwc05@yahoo.com
http://www.ffwc.net/


পানি সেতল ও বানরপাত কেশি আউটলুে 

(২৩ ববশাখ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/০৬ কে, ২০২৩ খঃ সোল ৯.০০ টার তথ্য অনুযায়ী) 

 

 

 

নবপেসীোর উপর নেদয় প্রবানেত কেশি: কিই 

 

 পানি সেতল কেশি িেীর িাে 

আজদের পানি 

সেতল 

(নেটার) 

নবগত ২৪ ঘন্টায় 

বৃনি(+)/হ্রাস(-) 

(দস.নে.) 

নবপেসীো 

(নেটার) 

নবপেসীোর 

উপদর 

(দস.নে.) 

- - - - - - 

 

 

 

 

গত ২৪ ঘন্টায় উদেখদযাগ্য বানরপাত তথ্য: কিই। 

 

বাাংলাদেদশর অভযন্তদর 

 

কেশি বানরপাত (নে.নে.) কেশি বানরপাত (নে.নে.) 

- - - - 

 

ভারদতর উত্তর পূব বাঞ্চদলর নসনেে, অরুণাচল, আসাে, কেঘালয় ও নিপুরা অঞ্চদল 

 

কেশি বানরপাত (নে.নে.) কেশি বানরপাত (নে.নে.) 

গ্াংটক (নসনক ) ৬১.০ পানসঘাট (অরুিাচে) ৩৪.০ 

 

 

 

 

িে-িেীর অবস্থা 

 

পয বদবক্ষণাধীি পানি সেতল কেশি ৪৬ কগজ কেশি বন্ধ আদে ০০ 

বৃনি ৩৩ কগজ পাঠ পাওয়া যায়নি ০০ 

হ্রাস ০৯ কোট তথ্য পাওয়া যায়নি ০০ 

অপনরবনতবত ০৪ নবপেসীোর উপদর ০০ 

বন্যা আক্রান্ত মিো  সংখ্যা ০০ 

নবপদসী া  উপল  িদী  সংখ্যা ০০ 

    

 

                                                                                                                   

(দোঃ আনরফুজ্জাোি ভ ূঁইয়া) 

নিব বােী প্রদেৌশলী 

বন্যা পূব বাভাস ও সতেীেরণ কেন্দ্র 

বাপাউদবা, ঢাো। 

কোবাইল: ০১৭১৫০৪০১৪৪ 

 

বন্যা সংক্রান্ত তলে  িন্য মযাগালযাগ করুি: 

০১৩১৮-২৩৪৯৬৩, ০১৫৫২-৩৫৩৪৩৩ 



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 

(06 May, 2023) 
 

 

 

 Except the Kushiyara, the major rivers in the North-Eastern region of the country 
are in rising trend, which may continue in the next 24 hours.  

 

 According to information of meteorological agencies, there is a chance of light to 

medium rainfall in the North-Eastern region of the country and adjoining upstream 
places in next 72 hours. But during this period the possibility of any flood situation 
is unlikely in this region. 

 
 

 

 
 

 
  

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 



Water Level and Rainfall Station Outlook 

As of 06 May, 2023 - 09:00 AM 
 

 

Stations Above Danger Levels: None 

 

Station name River 
Today’s 

Water Level 
(meter) 

Rise (+)/Fall 
(-) in the last 

24 hours 
(cm) 

Danger Level 
(meter) 

Above 
Danger Level 

(cm) 

- - - - - - 
 

 

 

Significant Rainfalls Recorded During Last 24 Hours: Nil. 
 

Within Bangladesh 

 
Station Rainfall (mm) Station Rainfall (mm) 

- - - - 

 
In Sikkim, Arunachal, Assam, Meghalaya & Tripura regions of North-East India 

 
Station Rainfall (mm) Station Rainfall (mm) 

Gangtok (Sikkim) 61.0 Passighat (Arunachal) 34.0 

 
 

 

General River Condition 
 

Monitored Water Level Station 44 Inactive Gauges 00 

Rise 33 Gauge Reading Missing 00 

Fall 09 Total Not Reported 00 

Steady 04 Above Danger Level 00 

Number of Flood Affected Districts 00 

Number of Rivers Above Danger Level  00 

  
 
 
 
 
  

 
For query, please contact: 

01318234963, 01744348836 

(Md. Arifuzzaman Bhuyan) 
Executive Engineer 

Flood Forecasting and Warning Centre 
BWDB, Dhaka 

Cell No: 01715040144 


