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িবষয়:  নেভ�র ২০২২ - জা�য়াির ২০২৩ ি�: এর আবহাওয়ার �ব �াভাস।                                                                                 

General Condition (সাধারণ অব�াv):  

১. গত জা�য়াির, �ফ�য়াির, মাচ �, এি�ল, �ম, �ন, �লাই, আগ�, �সে��র ও অে�াবর ২০২২ মােস Southern Oscillation Index (SOI) এর মান িছল যথা�েম 

+৪.১, +৮.২, +১৩.৮, +২২.৬, +17.1, +২১.২, +8.7, +9.1, +১৮.১ ও +১৭.৭ (Bureau of  Meteorology, Australia)| 

২. অে�াবর ২০২২ মােস সািব �কভােব সারােদেশ �াভািবক অেপ�া �বিশ (+42.9%) �ি�পাত হেয়েছ, তেব রাজশাহী িবভােগ �াভািবক অেপ�া কম এবং চ��াম ও 
ময়মনিসংহ িবভােগ �াভািবক �ি�পাত হেয়েছ। দি�ণ-পি�ম �মৗ�িম বা� (বষ �া) ২০ অে�াবর ২০২২ তািরেখ বাংলােদশ �থেক িবদায় িনেয়েছ। ২০ অে�াবর ২০২২ সকাল ০৬ 
টায় আ�ামান সাগর ও তৎসংল� দি�ণ�ব � বে�াপসাগর এলাকায় এক� ল�চাপ �ি� হয়, যা ২১ অে�াবর একই এলাকায় ��� ল�চােপ পিরণত হয়। এরপর এ� উ�রপি�ম 

িদেক অ�সর ও ঘণী�ত হেয় ২২ অে�াবর ��র ১২:০০ টায় �ব �-ম� বে�াপসাগর এবং তৎসংল� দি�ণ�ব � বে�াপসাগর ও উ�র আ�ামান সাগর এলাকায় (অ�াংশ: ১৩.০ 

উ�র, �ািঘমাংশ: ৯১.৫ �ব �) িন�চােপ পিরণত হয়। এরপর িন�চাপ� আেরা উ�রপি�ম িদেক অ�সর ও ঘণী�ত হেয় ২৩ অে�াবর ২০২২ সকাল ০৯:০০ টায় �ব �-ম� 
বে�াপসাগর এবং তৎসংল� এলাকায় গভীর িন�চােপ পিরণত হয়। গভীর িন�চাপ� উ�র-উ�রপি�ম িদেক অ�সর ও ঘণী�ত হেয় �ব �-ম� বে�াপসাগর এবং তৎসংল� 

পি�ম-ম� বে�াপসাগর এলাকায় (অ�াংশ: ১৬.৩ উ�র, �ািঘমাংশ: ৮৮.২ �ব �) ২৩ অে�াবর স��া ০৬ টায়  �িণ �ঝড় ‘িস�াং’-এ পিরণত হয়। �িণ �ঝড় ‘িস�াং’ �থেম উ�র 
িদেক এবং পরবত�েত উ�র-উ�র�ব � িদেক অ�সর হেয় ২৪ অে�াবর রাত ০৯ টা �থেক পরবত� ০৩ ঘ�ার মে� �ভালার িনকট িদেয় বিরশাল-চ��াম উপ�ল অিত�ম কের 

ম�রাত নাগাদ িন�চাপ আকাের ঢাকা- �িম�া- �া�নবািড়য়া ও এর পা�বত� এলাকায় (অ�াংশ: ২৩.৮ উ�র, �ািঘমাংশ: ৯১.০ �ব �) অব�ান কের। এরপর এ� আেরা উ�র 
িদেক অ�সর ও �ব �ল হেয় �থেম ��� ল�চাপ আকাের �নে�ােকানা �জলা ও এর পা�বত� এলাকায় অব�ান কের এবং পরবত�েত আেরা উ�র িদেক অ�সর ও �ব �ল হেয় 
���হীন হেয় পেড়। �িণ �ঝড় ‘িস�াং’ এর �ভােব ২৩-২৫ অে�াবর সমেয় �দেশর অিধকাংশ �ােন মাঝাির ধরেণর ভাির �থেক ভাির �ি�পাত হয়। এ সময় �দেশর অেনক �ােন 

অিতভাির বষ �ণ হয়। এ মােসর �দিনক সেব �া� �ি�পাত ৩২৪ িম.িম. বিরশােল (২৪ অে�াবর ২০২২) �রকড � করা হয়। এ মােস �দেশর সেব �া� তাপমা�া ৩৬.৫�স. �সয়দ�ের (০১ 

অে�াবর ২০২২) এবং �দেশর সব �িন� তাপমা�া ১৬.0�স. ���িলয়ায় (৩1 অে�াবর ২০২২) �রকড � করা হয়। এ মােস �দেশর সেব �া� এবং সব �িন� তাপমা�া �াভািবক অেপ�া 

০.9�স. এবং ০.2�স. �বিশ িছল। �ি�পাত, তাপমা�া, �িণ �ঝড়, �িষ আবহাওয়া এবং �দেশর নদ-নদীর অব�া অে�াবর 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 নেভ�র ২০২২ - জা�য়াির ২০২৩ ি�: এর �ব �াভাস িনে� �দ� হেলা: 

িবভাগ 
নেভ�র ২০২২ ি�: িডেস�র ২০২২ ি�: জা�য়াির ২০২৩ ি�: 

নেভ�র 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 32 30- 35 10 08-12 09 07-09 40 - 50 
ময়মনিসংহ 19 15 - 20 10 08-12 10 08-09 40 - 50 
চ��াম 63 55 - 70 9 07-11 07 06-07 50 - 60 
িসেলট 35 30 - 40 10 08-12 07 06-07 40 - 50 
রাজশাহী 15 12 - 18 11 08-13 09 07-08 45 - 55 
রং�র 10 08 - 12 8 6-10 11 09-10 35 - 45 

�লনা 31 28 - 35 10 08-12 14 11-13 40 - 50 

বিরশাল 59 52 - 65 9 07-11 09 07-08 45 - 55 
(ক)  নেভ�র ২০২২ ি�: 
1. নেভ�র ২০২২ মােস সামি�কভােব �দেশ �াভািবক �ি�পােতর স�াবনা আেছ। 
2. এ মােস বে�াপসাগের ১-২ � ল�চাপ �ি� হেত পাের, যার মে� ০১ � �িণ �ঝেড় �প িনেত হেত পাের। 
3. এ মােস িদন ও রােতর তাপমা�া �মা�েয় �াস পােব।  তেব এ মােস িদন ও রােতর তাপমা�া �াভািবক থাকেত পাের। 
4. নেভ�র ২০২২ মােস �দেশর উ�রা�ল ও নদী অববািহকায় �ভাররাত �থেক সকাল পয �� হালকা/ মাঝাির ধরেণর �য়াশা পড়েত পাের।  
5. নদ-নদীর অব�া: নেভ�র মােস �দেশর �ধান নদ-নদী স�েহ �াভািবক �বাহ িবরাজমান থাকেত পাের।    
6. �িষ আবহাওয়া: এ মােস �দেশ �দিনক গড় বা�ীভবন  3.0০ - 5.0০ িম.িম. এবং গড় উ�ল �য �িকরণকাল 4.30 - 6.30 ঘ�া থাকেত পাের।  
(গ) িডেস�র ২০২২ ি�: 
১. িডেস�র ২০২২ মােস বাংলােদেশ �াভািবক �ি�পাত হেত পাের। এ মােস রােতর তাপমা�া �মা�েয় �াস পােব।  

২. এ মােস �দেশর উ�র, উ�র-�ব �া�ল ও ম�া�েল ১-২� �� (08-10�স.) / মাঝাির (০৬-০৮�স.) ধরেণর �শত� �বাহ বেয় �যেত পাের।  
৩. এ মােস �শষরাত �থেক সকাল পয �� �দেশর উ�রা�ল ও নদ-নদী অববািহকায় মাঝাির/ ঘণ �য়াশা এবং অ�� হালকা/ মাঝাির ধরেণর �য়াশা পড়েত পাের।  
(গ) জা�য়াির ২০২৩ ি�: 
১. জা�য়াির ২০২৩ মােস সামি�কভােব �াভািবক �ি�পােতর স�াবনা আেছ।  

২. এ মােস �দেশ ২-৩ � �� (08-10�স.) �থেক মাঝাির (০৬-০৮�স.) ধরেণর �শত� �বাহ বেয় �যেত পাের, যার মে� ০২ � তী� �শত� �বােহ  (০৪-০৬�স.) �প িনেত 
পাের। 
৩. এ মােস �দেশর উ�র, উ�র-�ব �া�ল, উ�র-পি�মা�ল ও ম�া�েল এবং নদ-নদী অববািহকায় মাঝাির/ ঘণ �য়াশা এবং অ�� হালকা/ মাঝাির ধরেণর �য়াশা পড়েত 
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। 

 

       
          কািত�ক 1429 
          ১১ নেভ�র ২০২২ ি�: 

 

(�মাঃ আিজ�র রহমান) 
পিরচালক 

�ফান: ৪৮১১২৪৫৬ (অিফস) 


