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প্রকাম্ের তাষরখ : ২২ অম্টাবর, ২০২২ 

 

বাাংলাদেশ আবহাওয়া অধিেপ্তর (ধবএমধি) এবাং ভারদের আবহাওয়া অধিেপ্তদরর (আইএমধি) েথ্য অনুসাদর, আন্দামান সাগর ও 

েৎসাংলগ্ন েধিণপূব ব বদগাপসাগর এলাকায় সুস্পষ্ট লঘুচাপটি ঘনীভূে হদয় ধনম্নচাদপ পধরণে হদ ়েদে এবাং এটি আরও ঘনীভূে হদয় ২৩ 

জশ অদটাবর েধিণ-পূব ব বদগাপসাগদর একটি গভীর ধনম্নচাদপ পধরণে হদে পাদর । পরবেীদে, এটি ২৪ জশ অদটাবদরর মদে িীদর 

িীদর উত্তর ধেদক অগ্রসর হদয় বদগাপসাগদরর উপর ঘূধণ বঝদে পধরণে হওয়ার খুব সম্ভাবনা রদ ়েদে। এটি উত্তর-উত্তরপূব ব ধেদক অগ্রসর 

হদয় ২৫ জশ অদটাবর বাাংলাদেদশর উপকূদলর কাোকাধে জপ ৌঁোদে পাদর। এই  জিদে, ২৪ -২৬ অদটাবর ২০২২ -এর মদে উপদরাক্ত 

জেলাগুধলদে ঘূধণ বঝদি়ের কারদণ মাঝাধর জেদক ভারী বৃধষ্টপাদের সম্ভাবনা রদ ়েদে এবিং উপকূদলর জকাোও জকাোও অধে ভারী বর্ বদণর 

িম্ভাবো রদয়দে । এই পধরমাণ বৃধষ্টপাে এবাং উচ্চ বাোদসর গধের কারদণ ফসল চাদর্র উপর প্রভাব পি়েদে পাদর। এমোবস্থায়, 

মহাপধরচালক, কৃধর্ সম্প্রসারণ অধিেপ্তর মদহােদয়র অনুদমােনক্রদম ঘূধণ বঝদের িধেকর প্রভাব জেদক দন্ডায়মাে েিল রিার েন্য 

ধনম্নধলধিে েরুধর পরামশ বসমূহ প্রোন করা হদলা: 

 

• আমে িাে ৮০% পষরপক্ক হম্ল অষতিত্ত্বর মকম্ট মেলার পরামে ি মদয়া হম্লা। অন্যথায় ঘূষণ িঝম্ড় েিম্লর ব্যাপক ক্ষষত হম্ত পাম্র। 

• পষরপক্ক উদ্যাে েিল ও িবষজ দ্রুত িিংগ্রহ কম্র ষেম্ত হম্ব। 

• মিচ োলা পষরষ্কার রাখম্ত হম্ব যাম্ত িাম্ের জষমম্ত অষতষরক্ত পাষে জম্ম ো থাম্ক। 

• মক্ষম্তর চারপাম্ে উচুুঁ বাঁি ষদম্ত হম্ব যাম্ত পাষের মরাত দন্ডায়মাে েিম্লর ক্ষষত করম্ত ো পাম্র। 

• ঘূষণ িঝড় চম্ল যাওয়ার পর অষত বৃষি ও ঝম্ড় ময োছগুষল মাটিম্ত পম্ড় যাম্ব তা অষত দ্রুত উঠিম্য় মেলম্ত হম্ব। 

• মযম্হতু  ারী বৃষি ও ঝম্ড়া হাওয়ায় বীজ ও চারা ম ম্ি মযম্ত পাম্র তাই এই মূহুম্তি বীজ বপে ও চারা মরাপণ মথম্ক ষবরত থাকম্ত 

হম্ব। 

• মিচ, িার ও কীটোেক প্রম্য়াে আপাতত বন্ধ রাখম্ত হম্ব। 

• পুকুম্রর চারপাে জাল ষদম্য় ষিম্র ষদে মযে  ারী বৃষিপাম্তর পাষেম্ত মাছ ম ম্ি ো যায়। 

• েবাষদ পশু ও হাঁি-মুরেী ষেরাপদ উচ্চ স্থাম্ে স্থাোন্তষরত করম্ত হম্ব। 

• মৎস্যজীষবম্দর িমুম্ে যাওয়া মথম্ক ষবরত থাকার পরামে ি মদয়া হম্লা। 

                                                                                                            

     ি. জমাোঃ শাহ কামাল িান 

     প্রকল্প পধরচালক 

           জমাবাইল জফান নাং +৮৮০১৭১২ ১৮৪২৭৪ 


