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বঙ্গোপসোগঙ্ে নিম্নচোপ সম্পর্কিত প্রর্তবেদন (২৩ মে, ২০২১) 

 

বোাংলোঙ্েশ আবহোওয়ো অনিেপ্তে ও ভোেত আবহোওয়ো অনিেপ্তে এে তথ্যমঙ্ত, পূব ব-মধ্য বঙ্গোপসোগঙ্ে অবস্থোিেত 

লঘুচোপটি আজ ২৩ মম একটি সুস্পষ্ঠ র্নম্নচাবে পনেণত হঙ্ত পোঙ্ে ।নিম্নচোপটি আগোমী ২৪ মম উত্তে-উত্তে-পনিঙ্ম অগ্রসে 

হঙ্য় যশ (YASS) িোঙ্ম ঘূনণ বঝঙ্ে পনেণত হঙ্ত পোঙ্ে এবাং পেবতী ২৪ ঘণ্টোয় এটি আঙ্েো প্রবল ঘূনণ বঝঙ্ে রূপ মিয়োে 

সম্ভোবিো েঙ্য়ঙ্ে। ঘূনণ বঝেটি উত্তে-উত্তে-পনিঙ্ম  অগ্রসে হঙ্য় আঙ্েো শনি সঞ্চয় কঙ্ে ২৬ মম সকোল িোগোে ভোেঙ্তে 

উর্িশ্যা-পনিমবগ ও বোাংলোঙ্েঙ্শে খুলিো উপকূঙ্ল আঘোত হোিঙ্ত পোঙ্ে এবাং ২৬ মম নবকোল িোগোে ভোেঙ্তে উর্িশ্যা-

পনিমবগ ও বোাংলোঙ্েঙ্শে খুলিো উপকূল অনতক্রম কঙ্ে মযঙ্ত পোঙ্ে। বতবমোঙ্ি নিম্নচোপটি ভোেঙ্তে উর্িশ্যা ও 

বোাংলোঙ্েঙ্শে খুলিো উপকূল মেঙ্ক আনুমোনিক ৭০০ নকঙ্লোনমটোে দুরুঙ্ে বঙ্গোপসোগঙ্ে অবস্থোি কেঙ্ে। ঘূনণ বঝঙ্েে মকঙ্ে 

বোতোঙ্সে সঙ্ব বোচ্চ গনতঙ্বগ ঘণ্টোয় ১০-১৫ নকনম, যো ঝঙ্েো হোওয়ো রূঙ্প ঘণ্টোয় ২৫ নকনম পয বন্ত বৃনি পোঙ্ে। সোগে এখি 

উত্তোল েঙ্য়ঙ্ে। 

 

ঘূনণ বঝঙ্েে প্রভোঙ্ব এই সমঙ্য় বোাংলোঙ্েঙ্শে বনেশোল ও খুলিো নবভোঙ্গে উপকূলীয় অঞ্চঙ্ল ভোনে মেঙ্ক অনতভোনে বৃনিপোত 

ও স্বোভোনবঙ্কে মচঙ্য় অনিক উচ্চতোে মজোয়োে সাংঘটিত হঙ্ত পোঙ্ে, যোে ফঙ্ল সোতক্ষীেো, খুলিো, বোঙ্গেহোট, নপঙ্েোজপুে, 

বেগুিো, বনেশোল, ঝোলকোঠি, পটুয়োখোলী, মভোলোে িেী সমূঙ্হে পোনি সমতল দ্রুত বৃনি মপঙ্ত পোঙ্ে। 

 

এক িজঙ্ে পনেনস্থনত- 

 র্নম্নচাে/ ঘূর্ণ িঝবের েতিোন অেস্থা ও অেস্থান- েতিোবন এটি একটি র্নম্নচাবে ের্রণত হবেবে এেং পূে ি-মধ্য 

বঙ্গোপসোগঙ্ে অবস্থোি কেঙ্ে। বতবমোঙ্ি এটি ভোেঙ্তে উর্িশ্যা ও বোাংলোঙ্েঙ্শে খুলিো উপকূল মেঙ্ক আনুমোনিক 

৭০০ নকঙ্লোনমটোে দুরুঙ্ে বঙ্গোপসোগঙ্ে অবস্থোি কেঙ্ে। 

 পেবতী অবস্থো- এটি আগোমী ২৪ মম গভীে নিম্নচোপ এবাং পেবতীঙ্ত ঘূর্ণ িঝে যবে রূোন্তর্রত হবত োবর। পেবতী 

২৪ ঘণ্টোয় এটি আঙ্েো প্রবল ঘূনণ বঝঙ্ে রূপ মিয়োে সম্ভোবিো েঙ্য়ঙ্ে। 

 সম্ভোব্য গনতপে- প্রকৃত গনতপে পনেস্কোে িয়। এটি ভোেঙ্তে উর্িশ্যা-পনিমবগ ও বোাংলোঙ্েঙ্শে খুলিো উপকূল 

অনতক্রম কঙ্ে উত্তে-পনিম নেঙ্ক সঙ্ে মযঙ্ত পোঙ্ে। 

 বোতোঙ্সে গনতঙ্বগ ও সোগঙ্েে পনেনস্থনত- ঘূর্ণ িঝবের মকবে োতাবসর সবে িাচ্চ গর্তবেগ ঘণ্টাে ১০-১৫ র্কর্ে, যা 

ঝবো হাওো রূবে ঘণ্টাে ২৫ র্কর্ে েয িন্ত বৃর্ি োবে। সাগর এখন উত্তাল রবেবে। 

 আঘোত হোিোে সময়- আগোমী ২৬ মম সকোঙ্ল ভোেঙ্তে উর্িশ্যা-পনিমবগ ও বোাংলোঙ্েঙ্শে সুন্দেবি সাংলগ্ন 

খুলিো উপকূঙ্ল আঘোত হোিঙ্ত পোঙ্ে এবাং ২৬ মম নবকোঙ্ল উি এলোকো গুঙ্লো অনতক্রম কঙ্ে মযঙ্ত পোঙ্ে। 

 আক্রোন্ত সম্ভোব্য নবভোগ সমূহ- বনেশোল ও খুলিো নবভোগ। 

 আক্রোন্ত সম্ভোব্য মজলো সমূহ- সোতক্ষীেো, খুলিো, বোঙ্গেহোট, নপঙ্েোজপুে, বেগুিো, বনেশোল, ঝোলকোঠি, পটুয়োখোলী, 

মভোলো। 
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(মমোোঃ আনেফুজ্জোমোি ভ ূঁইয়ো) 

নিব বোহী প্রঙ্কৌশলী 

বন্যো পূব বোভোস ও সতকীকেণ মকে, 

বোপোউঙ্বো, ঢোকো। 

 

নচত্র-১: ভোেত আবহোওয়ো অনিেপ্তে হঙ্ত প্রোপ্ত, 

উপগ্রহ নচত্র (২২/০৫/২০২১) 
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