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আবহাওয়ার পূব বাভাসঃ 

 

আবহাওয়া দফতলরর সব বলেি খবর অনুযায়ী  এই ষনম্নচাপ তীব্র মেলক অষততীব্র ঘূষণ বঝি 

আকালর পন্ডিমবঙ্গ-বাংোলদে উপকূলের মধ্যবতী ষদঘা(পন্ডিমবঙ্গ) এবং হাষতয়া(বাংোলদে) 

ও সুন্দরবন এর ষনকটবতী এোকায় ২০মম, ২০২০ আঘাত হানলব। সম্ভাবক সলব বাচ্চ গষতলবগ 

১৫৫-১৬৫ ষকষম/ ঘন্টা। 

 

 দান্ডজবষেং : ২০ ও ২১ ফে বোতোসের গততসবগ ৮- ১১ তিতে/ ঘন্টো হওয়োর েম্ভোবনো আসে। ২১ ফে েোঝোতর 

বৃষ্টিপোত(৪৮ তেতি) ও ২২ ফে ভোরী বৃষ্টিপোসতর (১০০ তেতি) েম্ভোবনো আসে। 

 মকাচষবহার : ২০ ও ২১ ফে বোতোসের গততসবগ ২০-৩৪ তিতে/ ঘন্টো হওয়োর েম্ভোবনো আসে। ২১ ফে 

েোঝোতর বৃষ্টিপোত(৩০ তেতি) ও ২২ ফে ভোরী বৃষ্টিপোসতর (৯০ তেতি) েম্ভোবনো আসে।   

 জেপাইগুষি: ২০ ও ২১ ফে বোতোসের গততসবগ ১০-১৩ তিতে/ ঘন্টো হওয়োর েম্ভোবনো আসে। ২১ ফে 

েোঝোতর বৃষ্টিপোত(৩৪ তেতি) ও ২২ ফে ভোরী বৃষ্টিপোসতর (৯৫ তেতি) েম্ভোবনো আসে। 

 আষেপুরদয়ুার: ২০ ও ২১ ফে বোতোসের গততসবগ ১০-১৬ তিতে/ ঘন্টো হওয়োর েম্ভোবনো আসে। ২১ ফে 

েোঝোতর বৃষ্টিপোত(৩৪ তেতি) ও ২২ ফে ভোরী বৃষ্টিপোসতর (৮৭ তেতি) েম্ভোবনো আসে।       

 উত্তর ষদনাজপুর:  ২০ ও ২১ ফে বোতোসের গততসবগ ১০-১৩ তিতে/ ঘন্টো হওয়োর েম্ভোবনো আসে। ২১ ফে  

২২ ফে ভোরী বৃষ্টিপোসতর (৮০ -৮২ তেতি) েম্ভোবনো আসে। 

 দষিণ ষদনাজপুর :২০ ও ২১ ফে বোতোসের গততসবগ ১০-১৩ তিতে/ ঘন্টো হওয়োর েম্ভোবনো আসে। ২১ ফে  

২২ ফে েোঝোতর ফেসি ভোরী বৃষ্টিপোসতর (৪০-৫০ তেতি) েম্ভোবনো আসে।   

 মােদা: ২০ ও ২১ ফে বোতোসের গততসবগ ১০-১৩ তিতে/ ঘন্টো হওয়োর েম্ভোবনো আসে। ২১ ফে  ২২ ফে 

েোঝোতর ফেসি ভোরী বৃষ্টিপোসতর (৪০-৫০ তেতি) েম্ভোবনো আসে। 

 

 এই সময় করণীয় ষকছু পদলিপ: 

সাধ্ারণঃ 

       ১. দয়া করে উপরে়াক্ত সমযক়ারে ব়াড়িরে থ়াকুন। 

       ২. ডবদুুৎব়াহী ে়াে থথরক দরূে থ়াকুন।  

       ৩. দুব বে ম়াটিে ব়াড়িরে থ়াক়া এড়িরয চেুন, সম্ভব হরে প়াক়া স্থ়ারন আশ্রয ডনন।  

       ৪. শুকরন়া খ়াব়াে ও প়ানীয জে সংগ্রহ করুন।  

       ৫. গোসের তিোয় আশ্রয় ফনসবন নো। 

       ৬. ভোঙো বোতি ফেসি তনরোপদ দরূসে েোিুন। 

       ৭. ফিোসনো প্রিোর িসরোনো ভোইরোসের উপেগ গ ফদখো তদসি ডোক্তোরবোবু েোসে ফ োগোস োগ  িরুন। 

 

 



কৃিক বনু্ঃ 

       ১. আম ও ডেচু িৃষি ভোইসদর পরোের্ গ ফদওয়ো হসে / অনুসরোধ িরো হসে ফ  আডথ বক ক্ষয এ়ি়ারে 

প়াক়া আম ও ডেচু গোে ফেসি ফপসি ফ িুন এবং ডনে়াপদ স্থ়ারন সংেক্ষণ করুন। 

    ২. ফিসে ফনওয়ো র্েয েরুতিত স্থোসন েজতু িরুন।  

    ৩. জতের চোর পোসর্র জি তনষ্কোর্সনর নোিো গুতি পতরষ্কোর রোখুন।  

    ৪. খুব প্রয়জন নো হসি জতেসত  োসবন নো বজ্র তবদযুৎ েহ বষৃ্টিপোসতর েম্ভোবনো আসে।  

    ৫. গোসের তিোয় আশ্রয় ফনসবন নো। 

    ৬. আগোেী ২-৩ তদন  েসির এবং েবজজর জতেসত ফিোসনো ধরসের ওষুধ ফে িরসবন নো।  

    ৭. জতেসত জিসেচ ফদয়োর প্রসয়োজন ফনই।  

    ৮.আিোর্ পতরষ্কোর ফদসখ েোসের  েি বোতিসত তুিুন।  

গাবাষদ পশঃ 

      ১. েোইসলোসনর প্রভোব েোিোর জনয গবোতদ পশুসদর ব়াইরে চেরে থদরবন ন়া এবং সুেডক্ষে স্থ়ারন 

ে়াখুন।  

      ২. গবোতদ পশুসদর খ়াব়াে ও প়ানীয জে সংগ্রহ করুন। 

 

ড: শলভন্দ ুবলন্দযাপাধ্যায়, ষিন্ডিপাে মনাডাে অষফসার, গ্রামীণ কৃষি মমৌসম মসবা, পুন্ডিবাষি,  

উত্তর বঙ্গ কৃষি ষবশ্বষবদযােয় 

 

 

 

 

 

 


