সমু ব েরর জন সংেকত সমূহ
সংেকত ন র

সংেকত সমূেহর অথ

১নং দূরবত সতক সংেকত

জাহাজ ছেড় যাওয়ার পর দুেযাগপূণ আবহাওয়া স ুখীন হেত পাের। দূরবত এলাকায় এক ঝেড়া
হাওয়ার অ ল রেয়েছ, যখােন বাতােসর গিতেবগ ঘ ায় ৬১ িকঃিমঃ যা সামূি ক ঝেড় পিরণত
হেত পাের।

২নং দূরবত

ঁিশয়ারী সংেকত

দূের গভীর সাগের এক ঝড় সৃি হেয়েছ। সখােন বাতােসর একটানা গিতেবগ ঘ ায় ৬২-৮৮
িকঃিমঃ। ব র এখনই ঝেড় কবিলত হেব না, তেব ব র ত াগকারী জাহাজ পিথমেধ িবপেদ
পড়েত পাের।

৩নং ানীয় সতক সংেকত

ব র ও ব ের না র করা জাহাজ েলা দুেযাগ কবিলত হওয়ার আশ া রেয়েছ। ব ের ঝেড়া
হাওয়া বেয় যেত পাের এবং ঘূিণ বাতােসর একটানা গিতেবগ ঘ ায় ৪০-৫০ িকঃিমঃ হেত পাের।

৪নং ানীয় ঁিশয়ারী সংেকত

ব র ঘূিণঝড় কবিলত। বাতােসর স াব গিতেবগ ঘ ায় ৫১-৬১ িকঃিমঃ তেব ঘূিণঝেড়র চূ ড়া
িত নওয়ার মেতা তমন িবপ নক সময় এখেনা আেসিন।

৫নং িবপদ সংেকত

ব র ছাট বা মাঝারী তী তার ঝ াব ল এক সামূি ক ঝেড়র কবেল িনপিতত। ঝেড় বাতােসর
সেবা একটানা গিতেবগ ঘ ায় ৬২-৮৮ িকঃিমঃ। ঝড় ব রেক বাম িদেক রেখ উপ ল
অিত ম করেত পাের।

৬নং িবপদ সংেকত

ব র ছাট বা মাঝারী তী তার ঝ াব ল এক সামূি ক ঝেড়র কবেল িনপিতত। ঝেড় বাতােসর
সেবা একটানা গিতেবগ ঘ ায় ৬২-৮৮ িকঃিমঃ। ঝড় ব রেক ডান িদেক রেখ উপ ল
অিত ম করেত পাের।

৭নং িবপদ সংেকত

ব র ছাট বা মাঝারী তী তার ঝ াব ল এক সামূি ক ঘূিণঝেড়র কবেল িনপিতত। ঝেড়
বাতােসর সেবা একটানা গিতেবগ ঘ ায় ৬২-৮৮ িকঃিমঃ। ঝড় ব রেক উপর বা িনকট
িদেয় উপ ল অিত ম করেত পাের।

৮নং মহািবপদ সংেকত

ব র চ বা সেবা তী তার ঝ ািব ু ঘূিণঝেড়র কবেল পড়েত পাের। ঝেড় বাতােসর
সেবা একটানা গিতেবগ ঘ ায় ৮৯ িকঃিমঃ বা তার উে হেত পাের। চ ঝড় ব রেক
বাম িদেক রেখ উপ ল অিত ম করেব।

৯নং মহািবপদ সংেকত

ব র চ বা সেবা তী তার ঝ ািব ু এক সামূি ক ঘূিণঝেড়র কবেল িনপিতত। ঝেড়
বাতােসর সেবা একটানা গিতেবগ ঘ ায় ৮৯ িকঃিমঃ বা তার উে হেত পাের। চ ঝড়
ব রেক ডান িদেক রেখ উপ ল অিত ম করেব।

১০নং মহািবপদ সংেকত

ব র চ বা সেবা তী তার ঝ ািব ু এক সামূি ক ঘূিণঝেড়র কবেল িনপিতত। ঝেড়
বাতােসর সেবা একটানা গিতেবগ ঘ ায় ৮৯ িকঃিমঃ বা তার উে হেত পাের। চ ঝড়
ব েরর উপর বা িনকট িদেয় উপ ল অিত ম করেব।

১১নং যাগােযাগ িবি

সংেকত

আবহাওয়া িবপদ সংেকত দানকারী কে র সােথ সকল যাগােযাগ িবি
ানীয় কমকতা আবহাওয়া অত দুেযাগপূণ বেল মেন কেরন।

হেয় পেড়েছ এবং

নদী ব েরর জন সংেকত সমূহ
সংেকত ন র
১-নং নৗ সতক সংেকত

সংেকত সমূেহর অথ
ব র এলাকা ণ ায়ী ঝেড়া আবহাওয়ার কবেল িনপিতত হওয়ার স াবনা রেয়েছ। ঘ ায় সেবা
৬০ িকঃিমঃ গিতেবেগর কালৈবশাখী
ে ও এই সংেকত দিশত হয়। এই সংেকত আবহাওয়ার
চলিত অব ার উপর সতক নজর রাখারও তািগদ দয়।

২-নং নৗ ঁিশয়ারী সংেকত

ব র এলাকা িন চােপর সমতূ ল তী তার এক ঝড় যার গিতেবগ ঘ ায় অনু ৬১ িকঃিমঃ বা
এক কালৈবশাখী ঝড়, যার বাতােসর গিতেবগ ৬১ িকঃিমঃ বা তদু । নৗ-যান এেদর য
কান র কবেল িনপিতত হওয়ার স াবনা রেয়েছ। ৬৫ ফু ট বা তার কম দঘ িবিশ
নৗযানেক ত িনরাপদ আ েয় যেত হেব।

৩-নং নৗ- িবপদ সংেকত

ব র এলাকা ঝেড় কবিলত। ঘ ায় সেবা একটানা ৬২-৮৮ িকঃিমঃ পয গিতেবেগর এক
সামূি ক ঝড় সহসাই ব র এলাকায় আঘাত হানেত পাের। সকল কার নৗ-যানেক অিবলে
িনরাপদ আ য় হণ করেত হেব।

৪নং নৗ-মহািবপদ

সংেকত ব র এলাকা এক
চ বা সেবা তী তার সামূি ক ঝেড় কবিলত এবং সহসাই
ব র এলাকায় আঘাত হানেব। ঝেড় বাতােসর সেবা একটানা গিতেবগ ঘ ায় ৮৯ িকঃিমঃ বা
তদু । সকল কার নৗ-যানেক িনরাপদ আ য় থাকেত হেব।

Signals for Maritime Ports
Signals
Distant Cautionary Signal No. I
Distant Warning Signal No. II
Local Cautionary Signal No.III
Local Warning Signal No.IV

Danger Signal No. V

Danger Signal No. VI

Danger Signal No. VII

Great Danger Signal No. VIII

Great Danger Signal No. IX

Great Danger Signal No. X
Failure of Communication No. XI

Meanings
I) There is a region of squally weather (wind speed of 61 kms/hour) in the
distant sea where a storm may form.
II) A storm (wind speed of 62-88 kms/hour) has formed in the distant deep sea.
Ships may fall into danger if they leave harbour,
III) The port is threatened by squally weather (wind speed of 40-50 kms/hour).
IV) The port is threatened by a storm (wind speed of 51-61 kms/hour) but it
doesn't appear that the danger is as yet sufficiently great to justify extreme
precautionary measures.
V) The port will experience severe weather from a storm of slight or moderate
intensity (wind speed of 62-88 kms/hour) that is expected to cross the coast to
the south of Chittagong port or Cox's Bazar port and to the east of Mongla port.
VI) The port will experience severe weather from a storm of slight or moderate
intensity (wind speed of 62-88 kms/hour) that is expected to cross the coast to
the north of the port of Chittagong or Cox's Bazar and to the west of the port of
Mongla.
VII) The port will experience severe weather from a storm of light or moderate
intensity (wind speed of 62-88 kms/hour) that is expected to cross over or near
the port.
VIII) The port will experience severe weather from a storm of great intensity
(wind speed of 89 kms/hour or more) that is expected to cross the coast to the
south of the port of Chittagong or Cox's Bazar and to the east of the port of
Mongal.
IX) The port will experience severe weather from a storm of great intensity
(wind speed of 89 kms/hour or more) that is expected to cross the coast to the
north or the port of Chittagong or Cox's Bazar and to the west of the port of
Mongla.
X) The port will experience severe weather from a storm of great intensity (wind
speed of 89 kms/hour or more) that is expected to cross over or near the port.
XI) Communications with the Storm Warning Centre have broken down and
local officers consider that a devastating cyclone is following.

Signals for Inland River Ports
Signals
Cautionary Signal No. I
Warning Signal No. II
Danger Signal No. III
Great Danger Signal No. IV

Meanings
I) The area is threatened by squally winds (wind speed of 60 kms/hour) of
transient nature. This signal is also hoisted during nor’westers.
II) A storm (wind speed of 61 kms/hour) or a nor’wester (wind speed 61
kms/hour or more) is likely to strike the area (Vessels of 65 feet and under in
length are to seek shelter immediately.
III) A storm (wind speed of 62-88 kms/hour or more) is likely to strike the area
soon (all vessels will seek shelter immediately).
IV) A violent storm (wind speed of 89 kms/hour or more) will strike the area
soon (all Vessels will take shelter immediately).

