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A BRIEF REPORT ON RAINFALL STATISTICS OVER TRIPURA DURING SEPTEMBER 2020 

ত্রিপুরায় সেপ্টেম্বর ২০২০ এ বৃত্রিপাপ্টের পত্ররেংখ্যা েম্পপ্টকে  এক েংত্রিপ্ত ত্ররপ্টপার্ে  

o Rainfall during September 2020 was normal over Tripura.  

o Quantitatively, the total rainfall of 300.1 mm was observed in the state during September this year, 

against the normal value of 254.0 mm (Departure +18%).  

o District wise, highest departure of rainfall from normal was observed in West Tripura district (+48%) 

and the highest deficit of rainfall was observed in North Tripura district (-18%).  

o The highest 24 hours’ rainfall was recorded at Amarpur (138.2 mm on 10th September 2020).  

o Seasonal rainfall departure in Tripura during this year’s monsoon season (June to September 2020) 

remained at -11% from normal. 

o The state capital, Agartala received 327.1 mm of rainfall during September 2020 (Departure +50%).  

 

বাাংলা সাংস্করণ 

o ২০২০ সালের সসলেম্বর মালস ত্রিপুরায় বৃত্রিপাত স্বাভাববক ত্রিে। 

o পত্ররমাণগতভালব, এই বির সসলেম্বর মালস রালযে ৩০০.১ ত্রমত্রম বৃত্রিপাত হলয়লি, যার স্বাভাত্রবক পত্ররমাণ 

হলো ২৫৪.০ ত্রমত্রম (তারতম্য +১৮%)। 

o সযো অনুযায়ী, সববাত্রিক বৃত্রিপালতর তারতমে সরকর্ব  করা হলরলি পবিম্ বিপরুা জেলাতত (+৪৮%) এবং 

সববাত্রিক ঘাটত্রত পত্ররেত্রিত হলয়লি উত্তর বিপরুা জেলাতত (-১৮%)। 

o সববাত্রিক ‘২৪ ঘন্টার বৃত্রিপাত’ সরকর্ব  করা হলয়লি অম্রপতুর (১০ই জসতেম্বর ২০২০, ১৩৮.২ বম্বম্) । 

o এই বিলরর বর্বা ঋতুলত (যনু সেলক সসলেম্বর) ত্রিপুরায় বৃত্রিপালতর তারতমে হলো স্বাভাববক জেতক  

-১১% । 

o রালযের রাযিানী আগরতোয় সসলেম্বর-২০২০ মালস ৩২৭.১ ত্রমত্রম বৃত্রিপাত হলয়লি (তারতম্য +৫০%)। 

 

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