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ন�র- ২৩.০৯.২৬৮০.১৭২.১৬.০০২.১৫.                                                                                                                      তািরখ:                                                                   

িবষয়:  �ন – আগ� ২০২২ ি�: এর আবহাওয়ার �ব �াভাস।                                                                                 

General Condition (সাধারণ অব�াv):  

১. গত �লাই, আগ�, �সে��র, অে�াবর, নেভ�র ও িডেস�র ২০২১ এবং জা�য়াির, �ফ�য়াির, মাচ �, এি�ল ও �ম ২০২২ মােস Southern Oscillation Index (SOI) 

এর মান িছল যথা�েম +১৫.৯, +৪.৬, +৯.৩, +৬.৩, +১২.৫, +১৩.৮ এবং +৪.১, +৮.২, +১৩.৮, +২২.৬ ও +17.1 (Bureau of  Meteorology, Australia)| 

২. �ম ২০২২ মােস সারােদেশ �াভািবক অেপ�া িক�টা �বিশ �ি�পাত হেয়েছ। িসেলট, রাজশাহী ও রং�র িবভােগ �াভািবক অেপ�া �বশী এবং ময়মনিসংহ িবভােগ �াভািবক 
অেপ�া কম এবং অ�া� িবভােগ �াভািবক �ি�পাত হেয়েছ। পি�মা ল�চােপর সােথ �বালী বা��বােহর সংেযাগ ঘটায় ০১, ০৩, ১২, ১৬, ১৯-২০ �ম তািরেখ সারােদেশ 
িবি��ভােব �বল ব�পাত ও অ�ায়ী দমকা/ঝেড়া হাওয়াসহ �ি�/ব�সহ �ি�পাত হেয়েছ। এ সময় এ মােসর সেব �া� বাতােসর গিতেবগ ঘ�ায় ৮৩ িক.িম. (১২ �ম, ব�ড়া)  
�রকড � করা হয়। ভারেতর পি�মব� ও তৎসংল� বাংলােদেশর পি�মা�লীয় এলাকায় তাপীয় ল�চাপ অব�ান করায় ০৭-০৮ এবং ১৬-২০ �ম তািরেখ �লনা, বিরশাল, চ��াম, 

ঢাকা ও িসেলট িবভােগ িবি��ভােব �� �থেক মাঝাির ধরেণর তাপ�বাহ বেয় যায়। এ সময় �দেশর সেব �া� তাপমা�া  ৩৭.৬�স. (যেশার, ২০ ও ২৪ �ম ২০২২) �রকড � করা 

হয়। এ মােস �দেশর সে��া� এবং সব �িন� তাপমা�া �াভািবক অেপ�া যথা�েম ০.৪�স. এবং ০.২�স. �বিশ িছল। �ি�পাত, কালৈবশািখ ঝড়, তাপ �বাহ, �িষ আবহাওয়া 
এবং �দেশর নদ-নদীর অব�া �ম ২০২২ মােসর �ব �াভােসর সােথ সংগিত�ণ � িছল।  

৩. �া� আবহাওয়া উপা�, ঊ��াকােশর আবহাওয়া িব�াস, বা�ম�েলর িবিভ� �েরর িবে�িষত আবহাওয়া মানিচ�, জলবা� মেডল, Climate Predictability Tool 
(CPT), ECMWF, JMA, APCC-Korea, RIMES, C3S এবং িব� আবহাওয়া সং�া অ�েমািদত Global Producing Centre (GPCs) �থেক �া� NWP 
মেডল �ব �াভাস, SOI (এল-িনেনা/লা-িননা’র অব�া) ইত�ািদর যথাযথ িবে�ষণ�ব �ক �ন -আগ� ২০২২ এর �ব �াভাস িনে� �দ� হেলা: 

িবভাগ 
�ন ২০২২ ি�: �লাই ২০২২ ি�: আগ� ২০২২ ি�: 

�ন ২০২২ ি�: মােস মা�র আ� �তা 
(০৫-৫০ �স.িম. পয ��) 

�াভািবক �ি�পাত 
(িম:িম:) 

�ব �াভাস �ি�পাত  
(িম:িম:) 

�াভািবক �ি�পাত 
(িম:িম:) 

�ব �াভাস �ি�পাত 
(িম:িম:) 

�াভািবক �ি�পাত 
(িম:িম:) 

�ব �াভাস �ি�পাত 
(িম:িম:) 

ঢাকা 356 340-375 368 330-405 312 280-340 50-60 
ময়মনিসংহ 432 410-450 427 385-470 340 305-375 50-60 
চ��াম 589 530-645 720 650-790 556 500-610 45-55 
িসেলট 634 560-620 579 520-635 456 410-500 5৫-60 
রাজশাহী 305 290-320 362 325-400 279 250-305 ৫০-৫৫ 
রং�র 389 370-410 427 385-470 380 340-415 ৪৫-৫৫ 

�লনা 296 280-310 339 305-375 291 260-320 ৫০-৫৫ 

বিরশাল 483 460-510 519 465-570 433 390-475 ৫০-৫৫ 

(ক)  �ন ২০২২ ি�: 

1. �ন ২০২২ মােস সামি�কভােব �দেশ �াভািবক �ি�পােতর স�াবনা আেছ। এ মােসর �থম দশেক সারােদেশ দি�ণ-পি�ম �মৗ�মী বা� (বষ �াকাল) িব�ার লাভ করেত পাের।  
২. এ মােস বে�াপসাগের ১-২ � ল�চাপ �ি� হেত পাের, যার মে� ০১ � �মৗ�মী িন�চােপ পিরণত হেত পাের। 
৩. এ মােস �দেশর উ�র, উ�র-পি�ম ও ম�া�েল ১-২ িদন িবজিল চমকােনাসহ মাঝাির ধরেণর ব�ঝড় হেত পাের। এছাড়াও সারােদেশ ৪-৬ িদন িবজিল চমকােনাসহ হালকা 

ব�ঝড় হেত পাের।   

৪. এ মােস �দেশ িবি��ভােব �� (৩৬-৩৮�স.) �থেক মাঝাির (৩৮-৪০ �স.) ধরেণর তাপ �বাহ বেয় �যেত পাের। এ মােস িদন ও রােতর তাপমা�া �াভািবক থাকেত পাের। 
৫. b`-b`xi Ae ’̄v: Ryb gv‡m fvix e„wócvZRwbZ Kvi‡Y ‡`‡ki DËivÂj, DËi-c~e©vÂj, DËi-ম�া�ল  Ges `wÿYc~e©vÂ‡ji KwZcq ’̄v‡b ¯̂í‡gqv`x eb¨v cwiw ’̄wZi m„wó n‡Z 

cv‡i| 
৬. K…wl AvenvIqv: G gv‡m ‡`‡ki ‰`wbK Mo ev®úxfeb 3.২5 - 4.২5 wgtwgt Ges Mo D¾¡j m~h© wKiYKvj ৫.৭৫ -৬.৭৫ N›Uv _vK‡Z cv‡i| 
(খ)  �লাই ২০২২ ি�: 
১. �লাই মােস evsjv‡`‡k �াভািবক �ি�পােতর স�াবনা আেছ। 
২. এ মােস বে�াপসাগের ১-২ � �মৗ�মী িন�চাপ �ি� হেত পাের। 
(গ) আগ� ২০২২ ি�: 
১. আগ� মােস evsjv‡`‡k �াভািবক �ি�পােতর স�াবনা আেছ। 
২. এ মােস বে�াপসাগের ১-২ � �মৗ�মী িন�চাপ �ি� হেত পাের। 
 

মাননীয় ম�ী             
�িষ ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।         
ফ�া�ঃ ৯৫৪০৫৫৫, ৯৫৭৬৫৬৫ 
 
অ�িলিপ (�জ��তার িভি�েত নয়): 

১। মাননীয় �িতম�ী, �েয �াগ �ব�াপনা ও �াণ ম�ণালয়, ফ�া�ঃ ৯৩৫০০২১। 
২। ম�ী পিরষদ সিচব, ম�ী পিরষদ িবভাগ, ফ�া�ঃ ২২৩৩৮৬৫৫৯। 
৩। �� সিচব, �ধান ম�ীর কায �ালয়, ফ�া�ঃ ৫৮১৫৩০২০। 
৪। িসিনয়র সিচব, জন�াশাসন ম�ণালয়, ফ�া�ঃ ২২৩৩৫২২১। 
৫। িসিনয়র সিচব, পািন স�দ ম�ণালয়, ফ�া�ঃ ৯৫০৪০০। 

৬। িসিনয়র সিচব, বািনজ� ম�ণালয়, ফ�া�ঃ ৯৫৪৫৭৪১। 
৭।  সিচব, �িতর�া ম�ণালয়, ফ�া�ঃ ৫৮১৫২৫৩০। 
৮। সিচব, �েয �াগ �ব�াপনা ও �াণ ম�ণালয়, ফ�া�ঃ ৯৫৪৫৪০৫। 
৯।  সিচব, �িষ ম�ণালয়, ফ�া�ঃ ৯৫৭৬৫৬৫। 
১০। সিচব, খা� ম�ণালয়, ফ�া�ঃ ৯৫১৪৬৭৮। 

 

       
            �জ�� 1429 
          ০৭  �ন ২০২২ ি�: 

 

(�মাঃ আিজ�র রহমান) 
পিরচালক 

�ফান: ৪৮১১২৪৫৬ (অিফস) 


