
 

 

সপ্তাহের মাহে আবার নিম্নচাহের সম্ভাবিা, েমেনমহে বৃনি, সহে থাকহে ভাহের জ াোর 

আবার নিম্নচাপের সংপেত। চলনত সপ্তাপে বাংলাপেপের েনিণ 

েনিম অঞ্চল এবং েনিমবাংলার উেকূল সংলগ্ন বপগােসাগপর 

নিম্নচাপের সম্ভাবিা রপেপে। তার জেপর েনিণ অঞ্চপল বনৃি 
বাড়পব, এমিটাই োিা নগপেপে বাংলাপেে আবোওো 
অনিেফতর সূপে। 

শ্রাবণ মাস েপুড়ই এপের ের এে নিম্নচাে ততনর েপেপে 

বপগােসাগপর। ভাদ্র মাপসর শুরুপত আরও এেটি নিম্নচাপের 

োরপণ লম্বা সমে িপর বনৃি চলপত োপর। জমৌসুমী বােু সনিে 

থাোে প্রাে সারা জেপেই এখি ভারী জথপে অনত ভারী বনৃি 

অবযােত আপে। জসামবার (১৭ অগাস্ট ২০২০) সোল 

জথপেই খুলিা সে েনিণ-েনিম অঞ্চপলর িািা জেলাে বনৃিোত েপে। সোল জথপেই উেকূলীে অঞ্চপলর আোে 

জমঘলা নেল। জবলা বাড়ার সপগ সপগ বনৃিও শুরু েে। েপেেনেি এমিই আবোওো থােপব বপল োনিপেপে 

আবোওো েফতর।  

অমাবসযার সাপথ নিম্ন চাপের প্রনতনিোে আগামী বেৃস্পনতবার এবং শুিবার (২০ ও ২১ অগাস্ট) বনৃি 

আরও নেেুটা বাড়পব বপল োনিপেপেি আবোওো নবজ্ঞািীরা। আবোওো অনিেফতর ইনতমপিযই নতি িম্বর 

সতেক  সংপেত োনর েপরপে। আবোওোনবেরা মপি েরপেি আগামী ১৯ অগাস্ট জথপে বনৃি বাড়পব। এ 

োড়াও জমৌসুমী বােু সনিে থাোে সপ্তাে েপুড় বনৃি চলপব। 

অগাপস্টর ১৯ তানরপখ অমাবসযা আর জসপেম্বপরর ২ তানরপখ েূনণকমা। বেপরর এই সমেটাই ভাপদ্রর মরা োটাল, 
ভরা োটাপল জোোপরর উচ্চতা থাপে সবপচপে জবনে। টাইডাল জফারোস্ট ডটেম’-এর তথয অিযুােী েশুরিেী 
এলাোে অথকাৎ খুলিা অঞ্চপল অমাবসযার সমে জোোপরর উচ্চতা ১১ ফুপটর উেপর থােপব। আর চট্টগ্রাম 

অঞ্চপল এটা োাঁড়াপব ১৫ ফুপটর উেপর। আম্ফাপির োরপি জযসব এলাোর বাাঁি িনতগ্রস্থ েপেপে এবং এখপিা 
জমরামত েরা সম্ভব েে িাই জসসব এলাো আবার েলমগ্ন েওোর আেংো আপে। 

নেশুরা রপেপে সবপচপে ঝুাঁ নের মপিয  
এই অঞ্চপলর নেশুপের েিয প্রপোেি েরুনর সতেক তা ও সোেতা । ইনতমপিয বিযা, িেী ভাঙি, 
জোনভড- ১৯ মোমারী ইতযানে োরপণ নেশুরা েপুভক াপগর নেোর েপেপে সবপচপে জবনে। োনিপত 
ডুপব মারা যাওো, সাপের োমড় এবং এোনিে স্বাস্থয ঝুাঁ নের মপিয রপেপে নেশুরা । তেেুনর, নেশুরা এখি 

নেিা ও তেেবোলীি েমকোপের বাইপর। এই অবস্থাে সু্কল জথপে ঝপর েড়া, োচার, বালযনববাে ও 
জযৌি নিযকাতিসে িািা ঝুাঁ নেপত রপেপে নেশুরা।  

আমাপের এখিই সম্ভাবয এই ঝুাঁ নেগুপলার নেপে মপিাপযাগ জেওো প্রপোেি। এখিই যনে আমরা  েেপিে 

নিপত োনর তােপল তাত্ক্িনণেভাপব িনতসমেূ েমাপিা যাপব। 

যা েরপত েপব 
 নেশুপের বাইপর যাওোর জিপে জখোল রাখুি, প্রপোেপি েরোে জবড়া নেি বা আশ্রেপেপে 
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োোরার বযবস্থা েরুি। 
 থাোর োেগা বা আশ্রেপেপের আপেোপের এলাো েনরষ্কার েনরেন্ন রাখপত েপব এবং সাপে 

োমড় জথপে রিা জেপত  নিনচং োউডার এবং োবকনলে অযানসড বযবোর েরুি। 
 সংিমণ জরাপি নবপেষ েপর আশ্রেপেেগুপলাপত সামানেে েরূত্ব নিনিত এবং োত জিাোর নবষেটি 

নিেনমত তোরনে েরুি।  
 আশ্রে জেপের সামপি সবার েিয সাবাি োনি রাখার বযবস্থা েরপত েপব। 
 তবেযুনতে তার বা নেনিসেে বযবোপরর জিপে প্রপোেিীে সুরিা সতেক তা অবলম্বি েরুি। 
 জমামবানত বযবোর েরপত নিরুৎসানেত েরুি, এগুপলা জবনেরভাগই জস্টনরি (প্রাণী বা উনিজ্জ ফযাট) 

বা েযারানফি (জেপরানলোম বেক য) জথপে ততনর েরা েে যা েনরপবে ও নেশু উভেপরই েিয 
িনতোরে। 

 খােয সোেতা জেোর সমে রুটি িা নেপে িরম নখাঁচুনর নবতরণপে উৎসানেত েরুি।  
 োনি নবশুদ্ধ িা েপর খাওো ও বযবোর জথপে নবরত থাকুি। বযবোর এবং সম্ভব েপল 

খাওোর েিয বনৃির োনি সংরিণ েরুি।  
 নেশু বান্ধব জেে নেশুপের তেেবোলীি োে চালাপত সেপযানগতা েরপব, তপব মোমারীর 

েনরনস্থনতটি মাথাে জরপখ প্রনতটি নেশুবান্ধব জেপে নেশুপের সংখযা ২০ েপির েনরবপতক  ১০ েি েরা 
প্রপোেি। 

 তেপোরবান্ধব স্বাস্থয জসবাসে েুনি, েেঃনিষ্কােি, ঋতুোলীি েনরেন্নতাসে সামানেে ও মািনসে 
জসবা প্রোি েরা প্রপোেি।  

 


