
আগামী পুর্ণি
�মায় (সে�প্টে�ম্বর ৩) আবাপ্টেরা অস্বাভার্ণিবক সে�ায়াপ্টেরর �ম্ভাবনা !!!

�াধার
ত বছপ্টেরর এই �ময়টাই ভাপ্টে"র মরা কাটাল, ভরা কাটাপ্টেল সে�ায়াপ্টেরর উচ্চতা থাপ্টেক �বপ্টে(প্টেয় সেবর্ণি) থাপ্টেক। 
সে�প্টে�ম্বর মাপ্টে� (ভা"-আর্ণি-ন) পুর্ণি
�মায় �াগপ্টের অস্বাভার্ণিবক পর্ণিরর্ণি/র্ণিতর �ৃর্ণি1 হয় এবং উপকূলীয় অঞ্চল
সে�ায়াপ্টেরর পার্ণিনপ্টেত প্লার্ণিবত হয়। আপ্টেগর বছরগুর্ণিলর তথ্য র্ণিবপ্টে9ষ
 করপ্টেল সে;খা যায় সে�প্টে�ম্বর মাপ্টে� 
সে�ায়াপ্টের উপকূলীয় অঞ্চল প্লার্ণিবত হওয়া ক্রম) র্ণিনয়র্ণিমত পর্ণির
ত হপ্টেয়প্টেছ, ২০০৫ �াপ্টেলর ১৮ সে�প্টে�ম্বর, 

   ২০০৬ সালের ২৩ সালে�র ২৩ ২৩ সে�প্টে�ম্বর,   ২০০৭ সালের ৭ সালে�র ২৩ ৭ সালের ৭ সে�প্টে�ম্বর এবং ২০০৮ �াপ্টেলর ১৭ সে�প্টে�ম্বর    উপকূ�ীয় এলাকাসমূহ এবারের এ�াকাসমূহ এবারের এবালের ২৩ র ২৩ 

   মলে�া জ�ায় এলাকাসমূহ এবারের ালের ২৩ প্লাবিব� হ এবারের লেয় এলাকাসমূহ এবারের বি��।

আগামী ৩ সে�প্টে�ম্বর, ২০২০ (ভাাপ্টে"র ভরা সে�ায়ার) উপকূলীয় অঞ্চল পরবতG সে�ায়াপ্টের প্লার্ণিবত হপ্টেত পাপ্টের 
এবং আবাপ্টেরাও উপকূলীয় �নপ; ব্যাপকভাপ্টেব �লমগ্ন ও   দীর্ঘ�লেময় এলাকাসমূহ এবারের াদী ��াবদ্ধ�ার ২৩    মুলে!ামুবি! পড়লে� পালের ২৩ । 

টাইডাল সেJারকাস্ট ডটকম’-এর তথ্য অনুযায়ী পশুরন;ী এলাকায় অথ�াৎ খুলনা অঞ্চপ্টেল আ� (২৬ অগা1) 
সে�ায়াপ্টেরর উচ্চতা যা আপ্টেছ (৮ Jুট) পুর্ণি
�মার �ময় (৩ সে�প্টে�ম্বর) সে�ায়াপ্টেরর উচ্চতা আপ্টেরা ৩ Jুট
সেবর্ণি) হপ্টেয় ১১ Jুপ্টেটর উপপ্টের থাকপ্টেব। আর (ট্টগ্রাম অঞ্চপ্টেল এটা ;াঁড়াপ্টেব ১৪ Jুপ্টেটর উপপ্টের। আমJান  এবং 
(লর্ণিত সে�ায়াপ্টেরর কারপ্টে
 সেয�ব এলাকার বাঁধ ক্ষর্ণিতগ্র/ হপ্টেয়প্টেছ সে��ব এলাকা ছাড়াও আপ্টেরা নতুন নতুন 
এলাকা অর্ণিধক মাত্রায় �লমগ্ন হওয়ার আ)ংকা আপ্টেছ। 

অস্বাভার্ণিবক সে�ায়াপ্টের কম বয়�ী র্ণি)শুপ্টে;র পার্ণিনপ্টেত ডুপ্টেব যাওয়ার ঘটনা ইর্ণিতমপ্টেধ্য র্ণিবর্ণিভন্ন �ংবা; মাধ্যপ্টেম
প্রকার্ণি)ত হপ্টেয়প্টেছ। এই �মপ্টেয় র্ণি)শুপ্টে;র র্ণিনরাপত্তার র্ণি;প্টেক র্ণিবপ্টে)ষ ;রৃ্ণি1 সে;য়া প্রপ্টেয়া�ন। 

সে�ায়াপ্টেরর পার্ণিনপ্টেত আবাপ্টেরা প্লার্ণিবত হপ্টেত পাপ্টের উপকূলীয় অঞ্চল 

অমাব�্যার �াপ্টেথ র্ণিনম্ন (াপ্টেপর প্রভাপ্টেব টানা বৃর্ণি1 এবং ন; ন;ীপ্টেত সে�ায়াপ্টেরর পার্ণিনর সেবপ্টেড় যাওয়ার
কারপ্টে
 গত ২১ �লুাই ২০২০ সেথপ্টেক তৃতীয় ;Jায় খুলনা, বাপ্টেগরহাট, �াতক্ষীরা, সেভালা, সেনায়াখালী,
লক্ষ্মীপুর, পটুয়াখালী, বরগুনা�হ উপকূপ্টেলর র্ণিবর্ণিভন্ন এলাকা সেবরঁ্ণিড়বাধ সেভপ্টে\ বন্যা কবর্ণিলত হপ্টেয়প্টেছ। 

বাংলাপ্টে;) আবহাওয়া অর্ণিধ;Jতপ্টেরর মপ্টেত, উত্তর বপ্টে\াপ�াগর ও তৎ�ংলগ্ন বাংলাপ্টে;) এলাকায় 
লঘু(াপটি বত� মাপ্টেন উত্তরপর্ণি^ম বপ্টে\াপ�াগপ্টের অব/া করপ্টেছ এবং �মু" বন্দর �মুহপ্টেক ০৩ (র্ণিতন 
নম্বর) /ানীয় �তক�  �ংপ্টেকত সে;র্ণিখপ্টেয় সেযপ্টেত বপ্টেলপ্টেছ। লঘু(াপটির প্রভাপ্টেব সে�প্টের ;র্ণিক্ষ
 অঞ্চপ্টেল বরৃ্ণি1 
বাড়প্টেব। উপকূলীয় অঞ্চপ্টেল স্বাভার্ণিবপ্টেকর সে(প্টেয় অর্ণিধক উচ্চতার সে�ায়াপ্টেরর পার্ণিন প্রপ্টেবপ্টে)র পূব�াভা� বহাল সেরপ্টেখপ্টেছ 

আবহাওয়া অর্ণিধ;Jতর। 
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�তক�  �ংপ্টেকত
২৬ অগা1 ২০২০


