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ষবিয়: উত্তরবলের মজোগুষেলত ভারী বৃটিপালতর সতককতা 

আঞ্চলিক আবহাওয়া দপ্তর- কিকাতা অনুযায়ী আজ ২০ সেপ্টেম্বর   ২০ ২০ উত্তর পূব ব বপ্টগাপোগর ও তার েংিগ্ন 

অঞ্চপ্টি একটি লনম্নচাপ অঞ্চি েৃটি হপ্টয়প্টে । এই লনম্নচাপ্টপর কারপ্টন ২১ সেপ্টক ২৪ সেপ্টেম্বর উত্তরবপ্টগর 

সজিাগুলিপ্টত অলিকাংশ জায়গায় বৃটিপাপ্টতর েম্ভাবনা আপ্টে।   

ভারী বি কলণর সতককতা: উত্তরবে  

২১/০৯/ ২০২০(হেুদ সতককবাতকা): দার্জবলিং, আলিপুরদুয়ার, জিপাইগুলি , সকাচলবহার, কালিংপং সজিার দু-এক 

জায়গায় ভারী বৃটিপাপ্টতর (৭-১১ সেলি) েম্ভাবনা আপ্টে।  

২২/০৯/২০২০ (কমো সতকককবাতকা): ১) দার্জবলিং   সকাচলবহার ও আলিপুরদুয়ার সজিার দু-এক জায়গায় ভারী সেপ্টক 

অলত ভারী (৭-২০ সেলি) েহ চূিান্ত ভারী (২০ সেলির সবলশ)  বৃটিপাপ্টতর েম্ভাবনা আপ্টে। ২) জিপাইগুলি ও কালিংপং 

সজিার দু-এক জায়গায় ভারী সেপ্টক অলত ভারী (৭-২০ সেলি )বৃটির েম্ভাবনা আপ্টে। ৩)িািদা  উত্তর ও 

দলিনলদনাজপুর সজিাগুলিপ্টত দু-এক জায়গায় ভারী বৃটিপাপ্টতর  ৭৭-১১ সেলি) েম্ভাবনা আপ্টে।  

২৩ /০৯ /২০২০ (কমো সতকককবাতকা): ১) দার্জবলিং, আলিপুরদুয়ার, জিপাইগুলি , সকাচলবহার, কালিংপং সজিার দু-

এক জায়গায় ভারী সেপ্টক অলত ভারী (৭-২০ সেলি) বটৃিপাপ্টতর েম্ভাবনা আপ্টে। ২ িািদা  উত্তর ও দলিনলদনাজপুর 

সজিাগুলিপ্টত দু-এক জায়গায় ভারী বৃটিপাপ্টতর  ৭৭-১১ সেলি) েম্ভাবনা আপ্টে।  

২৪/০৯/ ২০২০(হেুদ সতককবাতকা): দার্জবলিং, আলিপুরদুয়ার, জিপাইগুলি , সকাচলবহার, কালিংপং সজিার দু-এক 

জায়গায় ভারী বৃটিপাপ্টতর (৭-১১ সেলি) েম্ভাবনা আপ্টে। 

সম্ভাবয ক্ষষত : আবহাওয়া দপ্তপ্টরর েতবকববাতবা অনুযায়ী ১) নদী গুলিপ্টত জপ্টিাচ্ছাে হপ্টত পাপ্টর।  ২) দার্জবলিং ও 

কালিম্পঙ সজিার পাহালি অঞ্চপ্টি ধ্বে নািার েম্বাবনা আপ্টে। রাস্তা বন্ধ হপ্টয় সযপ্টত পাপ্টর। ৩) লনচু ও নদী তীরবতী 

অঞ্চপ্টি বনযার পলরলিলত ততলর হপ্টত পাপ্টর। এই সম্ভাবয আবহাওয়ার জনয সমস্ত কৃিক ভাই ও মবালনলদর 

পরামশ ক মদওয়া হলে / অনলুরাধ করা হলে মে: ১) শীতকািীন েবর্জর জলিপ্টত জি লনকালশ বযাবিা ভাপ্টিা 

করুন। ২)  সয েিস্ত বর্ বাকািীন বা খলরফ েবর্জ ৮০ শতাংশ সপপ্টক সগপ্টে তা কািার কাজ েম্পূর্ ব করুন। ৩) ফেপ্টি 

সেচ ও কীিনাশক সে না করার পরািশ ব সদওয়া হপ্টচ্ছ  

❖ বজ্রপাত মেলক বাাঁচলত এবং সুরষক্ষত োকলত "দাষমনী (DAMINI )" অবশযই 

ডাউনলোড করুন।  

 

❖ আগামী ৫ ষদলনর আবহাওয়ার পূব কাভাস ও কৃষি পরামশ ক জানলত 

"মমঘদতূ(MEGHDOOT)" অবশযই ডাউনলোড করুন।  

 

❖ প্রষতমুহূলতকর আবহাওয়ার খবর ও সতককবাতকা জানলত "মমৌসম(MAUSAM)" 

অবশযই ডাউনলোড করুন । 
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Sub: Enhanced rainfall activity over districts of North Bengal during 21-23 September,2020 . 

 

According to R.M.C -Kolkata A Low Pressure Area has formed over Northeast Bay of Bengal today 

dated 20.09.2020. Under its influence, wide spread rainfall is very likely to occur over the districts of 

West Bengal during 20-24th September. 

Forecast: Light to moderate rain or thundershowers very likely to occur at most places over the 

districts North bengal during 21-24th September 2020 

 

Heavy rainfall Warning-North Bengal: 

21.09.2020 (Yellow colour): Heavy rainfall (7-11) cm likely at one or two places over Darjeeling, 

Alipurduar, Jalpaiguri, Cooch Behar and Kalimpong district of North Bengal. 

22.09.2020 (Orange colour): colour): 1) Heavy to very heavy rainfall (07-20 cm) with extremely 

heavy rainfall (>20 cm) likely at one or two places over Darjeeling, Alipurduar and Coochbehar 

districts. 2) Heavy to very heavy rainfall (07-20 cm) likely at one or two places over Jalpaiguri and 

Kalimpong districts. 3) Heavy rainfall (7-11) cm likely at one or two places over Malda, North & 

South Dinajpur districts of North 

 23.09.2020 (Orange colour): 1) Heavy to very heavy rainfall (7-20) cm likely at one or two places 

over Darjeeling, Alipurduar, Jalpaiguri, Cooch Behar and Kalimpong district of North Bengal. 2) 

Heavy rainfall (7-11) cm likely at one or two places over Maldah, district of North Bengal Malda, 

North & South Dinajpur districts 

24.09.2020 (Yellow colour): Heavy rainfall (7-11) cm likely at one or two places over Darjeeling, 

Alipurduar, Jalpaiguri, Cooch Behar and Kalimpong district of North Bengal. 

 

Possible Impact: (1)Rise in water level in different rivers of West Bengal 

(2) Landslide in hilly region of Darjeeling and Kalimpong area 

 

Farmers are advised/ requested 1) Finish harvesting of Kharif Vegetables (80% maturity) 2) Prepare 

good drainage of rabi vegetables fields. 3) Do not apply irrigation and avoid spraying of chemical 

pestiside   

 

Use MEGHDHOOT mobile application for more advice about weather and agriculture, and use 

DAMINI mobile application for timely updates about lightning from google play store free of cost. 

Download ‘MAUSAM’ application to know the daily updated about weather forecast, current weather 

situation, extreme weather event alarm. 
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