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A BRIEF REPORT ON RAINFALL STATISTICS OVER TRIPURA DURING AUGUST 2020 

ত্রিপরুায় আগষ্ট 2020 এ বৃত্রষ্টপাতের পত্ররসংখ্যা সম্পতকে  এক সংত্রিপ্ত ত্ররতপার্ে  

o Rainfall during August 2020 was deficient over Tripura. 

o Quantitatively, the total rainfall of 176.5 mm was observed in the state during August this year, against the 

normal value of 340.9 mm (Departure -48%).  

o Station wise, the highest rainfall was recorded at Kanchanpur in North Tripura district (255.0 mm) and the 

lowest was recorded at Belonia in South Tripura district (135.8 mm). 

o The highest 24 hours’ rainfall was recorded at Arundhati Nagar (West Tripura) (90.0 mm on 1st August 

2020). 

o Seasonal rainfall in Tripura during first three months of the current monsoon season (June, July & August 

2020) is 18% less than normal. 

o The state capital, Agartala received 208.2 mm of rainfall during July 2020 (Departure -23%). 

o The monthly mean maximum temperatures at Agartala and Kailashahar were higher by 2.1°C and 1.0°C 

respectively. The highest maximum temperature during the month was 37.4°C (at Agartala on 5th August) 

o The monthly mean minimum temperatures at Agartala and Kailashahar were higher by 1.4°C and 1.2°C 

respectively. The lowest minimum temperature during the month was 25.0°C (at Agartala on 26th August) 

বাাংলা সাংস্করণ 

o ২০২০ সালের আগষ্ট মালস ত্রিপুরায় বৃত্রষ্টপাত ঘাটত্রত ত্রিে। 

o পত্ররমাণগতভালব, এই বির আগষ্ট মালস রালযে ১৭৬.৫ ত্রমত্রম বতৃ্রষ্টপাত হলয়লি, যার স্বাভাত্রবক পত্ররমান হে ৩৪০.৯ ত্রমত্রম 

(োরেম্য -৪৮%) । 

o স্টেশন অনযুায়়ী, সববাত্রিক বতৃ্রষ্টপাত স্টরকর্ব  করা হলয়লি কাঞ্চনপতুর, উত্তর ত্রিপরুা জেলা (২৫৫.০ ত্রম্ত্রম্) এবং সববত্রনম্ন 

বতৃ্রষ্টপাত স্টরকর্ব  করা হলয়লি ত্রবতলাত্রনয়া, দত্রিণ ত্রিপরুা জেলা (১৩৫.৮ ত্রম্ত্রম্)। 

o সববাত্রিক ‘২৪ ঘন্টার বৃত্রষ্টপাত’ স্টরকর্ব  করা হলয়লি অরুন্ধত্রত নগলর (১ো আগষ্ট ২০২০, ৯০.০ ত্রমত্রম) । 

o চেত্রত বর্বা ঋতুর প্রথম ত্রতন মালস (অথবাত যনু, যেুাই ও আগষ্ট) ত্রিপুরায় স্বাভাত্রবক স্টথলক ১৮% কম বতৃ্রষ্ট হলয়লি  । 

o রালযের রাযিান়ী আগরতোয় আগষ্ট-২০২০ মালস ২০৮.২ ত্রমত্রম বতৃ্রষ্টপাত হলয়লি (োরেম্য -২৩%)। 

o আগরতো এবং ককোশহলর মাত্রসক গড় সববাত্রিক তাপমািা স্বাভাত্রবক স্টথলক ক্রলম ২.১°স্টস আর ১.০°স্টস স্টবত্রশ ত্রিে| মালসর 

সববাত্রিক তাপমািা স্টরকর্ব  করা হলয়লি ৩৭.৪°স্টস (৫ আগষ্ট, আগরতোয়)| 

o আগরতো এবং ককোশহলর মাত্রসক গড় সববত্রনম্ন তাপমািা স্বাভাত্রবক স্টথলক ক্রলম ১.৪°স্টস আর ১.২°স্টস স্টবত্রশ ত্রিে| মালসর 

সববত্রনম্ন তাপমািা স্টরকর্ব  করা হলয়লি ২৫.০°স্টস (২৬ আগষ্ট, আগরতোয়)| 
 

** Rainfall in the range of -19% to +19% of the long period average value, is considered in the normal category. 
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