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বঙ্গোপসোগঙ্ে ঘূর্ণ িঝড় ইয়োস সম্পর্কিত প্রর্তবেদন (২৫ মে, ২০২১) 

 

বোাংলোঙ্েশ আবহোওয়ো অর্িেপ্তে ও ভোেত আবহোওয়ো অর্িেপ্তে এে সব িঙ্শষ তথ্যমঙ্ত ও উপগ্রহ র্িত্রোনুযোয়ী, পূব ি-মধ্য বঙ্গোপসোগঙ্ে 

অবস্থোনেত প্রবল ঘূর্ণ িঝড় ইয়োস (YAAS) উত্তে-উত্তে-পর্িঙ্ম অগ্রসে হঙ্য় আঙ্েো প্রবল ঘূর্ণ িঝঙ্ড় রূপ ননয়োে সম্ভোবনো েঙ্য়ঙ্ে। 

ঘূর্ণ িঝড়টি উত্তে-উত্তে-পর্িঙ্ম  অগ্রসে হঙ্য় আঙ্েো শর্ি সঞ্চয় কঙ্ে ২৬ নম নভোে-সকোল নোগোে উত্তে-পর্িম বঙ্গোপসোগঙ্ে ভোেঙ্তে 

সুন্দেবন সাংলগ্ন পর্িমবগ উপকূল ও উত্তে উর্িশ্যাে পারাদ্বীবপর েধ্যেতী স্থাবন আঘোত হোনঙ্ত পোঙ্ে এবাং পেবতীঙ্ত ২৬ নম দুপুে 

নোগোে আেও উত্তে-পর্িঙ্ম ভোেঙ্তে মূল ভূ-খঙ্েে র্েঙ্ক সঙ্ে নযঙ্ত পোঙ্ে। ঘূর্ণ িঝড়টির মকন্দ্র  ঘণ্টায় ৯৫-১০০ র্কর্ে মেবে অগ্রসর 

হবে, যা ঝবড়া হাওয়া রূবপ ঘণ্টায় ১২০ র্কর্ে পয িন্ত বৃর্ি পাবে।  সাের এখন খুেই উত্তাল রবয়বে। েতিোবন ঘূর্ণ িঝবড়র কারবণ সৃষ্ট 

োতাবসর সবে িাচ্চ ের্তবেে ঘণ্টায় ১৩৫-১৪৫ র্কর্ে, যা ঝবড়া হাওয়া রূবপ ঘণ্টায় ১৬০ র্কর্ে পয িন্ত বৃর্ি মপবত পাবর। ২৬ মে আঘাত 

হানার সেয় ঘূর্ণ িঝবড়র কারবণ সৃষ্ট োতাবসর সবে িাচ্চ ের্তবেে ঘণ্টায় ১৫৫-১৬৫ র্কর্ে, যা ঝবড়া হাওয়া রূবপ ঘণ্টায় ১৮৫ র্কর্ে পয িন্ত 

বৃর্ি মপবত পাবর। বতিমোঙ্ন এটি িট্টগ্রোম সমুদ্র বন্দে নেঙ্ক আনুমোর্নক ৫০০ র্কর্ম ের্িণ-ের্িণ-পর্িঙ্ম, কক্সবোজোে সমুদ্র বন্দে নেঙ্ক 

আনুমোর্নক ৪৫০ র্কর্ম ের্িণ-ের্িণ-পর্িঙ্ম, মাংলো সমুদ্র বন্দে নেঙ্ক আনুমোর্নক ৪৫০ র্কর্ম ের্িণ-ের্িণ-পর্িঙ্ম এবাং পোয়েো 

সমুদ্র বন্দে নেঙ্ক আনুমোর্নক ৪০০ র্কর্ম ের্িণ-ের্িণ-পর্িঙ্ম বঙ্গোপসোগঙ্ে অবস্থোন কেঙ্ে। 

 

ঘূর্ণ িঝড় ইয়োস খুলনো র্বভোঙ্গে খুলনা ও সাতক্ষীরা নজলোয় সব িোর্িক প্রভোব র্বস্তোে কেঙ্ত পোঙ্ে। ঘূর্ণ িঝঙ্ড়ে প্রভোঙ্ব এই সমঙ্য় 

বোাংলোঙ্েঙ্শে বর্েশোল ও খুলনো র্বভোঙ্গে উপকূলীয় অঞ্চঙ্ল ভোর্ে নেঙ্ক অর্তভোর্ে বৃর্িপোত ও স্বোভোর্বঙ্কে নিঙ্য় অর্িক উচ্চতোে 

নজোয়োে সাংঘটিত হঙ্ত পোঙ্ে, যোে ফঙ্ল সোতিীেো, খুলনো, বোঙ্গেহোট, র্পঙ্েোজপুে, বেগুনো, বর্েশোল, ঝোলকোঠি, পটুয়োখোলী, নভোলোে 

নেীসমূঙ্হে পোর্ন সমতল দ্রুত বৃর্ি নপঙ্ত পোঙ্ে। 

 

এক নজঙ্ে পর্ের্স্থর্ত- 

➢ ঘূর্ণ িঝবড়র েতিোন অেস্থা ও অেস্থান- েতিোবন প্রেল ঘূর্ণ িঝড়  ইয়োস আবরা শর্ি সঞ্চয় কঙ্ে আবরা প্রেল ঘূর্ণ িঝবড় রূপ র্নবত 

পাবর এেং এটি পূে ি-মধ্য বঙ্গোপসোগঙ্ে অবস্থোন কেঙ্ে। বতিমোঙ্ন এটি িট্টগ্রোম সমুদ্র বন্দে নেঙ্ক আনুমোর্নক ৫০০ র্কর্ম 

ের্িণ-ের্িণ-পর্িঙ্ম, কক্সবোজোে সমুদ্র বন্দে নেঙ্ক আনুমোর্নক ৪৫০ র্কর্ম ের্িণ-ের্িণ-পর্িঙ্ম, মাংলো সমুদ্র বন্দে নেঙ্ক 

আনুমোর্নক ৪৫০ র্কর্ম ের্িণ-ের্িণ-পর্িঙ্ম এবাং পোয়েো সমুদ্র বন্দে নেঙ্ক আনুমোর্নক ৪০০ র্কর্ম ের্িণ-ের্িণ-পর্িঙ্ম 

বঙ্গোপসোগঙ্ে অবস্থোন কেঙ্ে। 

➢ পেবতী অবস্থো- এটি আগোমী ২৬ নম নভোে-সকোঙ্ল উপকূঙ্ল আঘোত হোনঙ্ত পোঙ্ে।  

➢ সম্ভোব্য গর্তপে- এটি উত্তে-পর্িম বঙ্গোপসোগঙ্ে ভোেঙ্তে সুন্দেবন সাংলগ্ন পর্িমবগ উপকূল ও উত্তে উর্িশ্যাে পারাদ্বীবপর 

েধ্যেতী স্থাবন আঘোত হোনঙ্ত পোঙ্ে এবাং পেবতীঙ্ত ২৬ নম দুপুে নোগোে আেও উত্তে-পর্িঙ্ম ভোেঙ্তে মূল ভূ-খঙ্েে র্েঙ্ক 

সঙ্ে নযঙ্ত পোঙ্ে। 

➢ বোতোঙ্সে গর্তঙ্বগ ও সোগঙ্েে পর্ের্স্থর্ত- ঘূর্ণ িঝড়টির মকন্দ্র  ঘণ্টায় ৯৫-১০০ র্কর্ে মেবে অগ্রসর হবে, যা ঝবড়া হাওয়া রূবপ 

ঘণ্টায় ১২০ র্কর্ে পয িন্ত বৃর্ি পাবে।  সাের এখন খুেই উত্তাল রবয়বে। েতিোবন ঘূর্ণ িঝবড়র কারবণ সৃষ্ট োতাবসর সবে িাচ্চ 

ের্তবেে ঘণ্টায় ১৩৫-১৪৫ র্কর্ে, যা ঝবড়া হাওয়া রূবপ ঘণ্টায় ১৬০ র্কর্ে পয িন্ত বৃর্ি মপবত পাবর। ২৬ মে আঘাত হানার 

সেয় ঘূর্ণ িঝবড়র কারবণ সৃষ্ট োতাবসর সবে িাচ্চ ের্তবেে ঘণ্টায় ১৫৫-১৬৫ র্কর্ে, যা ঝবড়া হাওয়া রূবপ ঘণ্টায় ১৮৫ র্কর্ে 

পয িন্ত বৃর্ি মপবত পাবর।  

➢ আঘোত হোনোে স্থোন ও সময়- আগোমী ২৬ নম নভোে-সকোল নোগোে উত্তে-পর্িম বঙ্গোপসোগঙ্ে ভোেঙ্তে পর্িমবগ ও এে 

সাংলগ্ন উত্তে উর্িশ্যাে পারাদ্বীবপ আঘোত হোনঙ্ত পোঙ্ে এবাং পেবতীঙ্ত উত্তঙ্ে বোাংলোঙ্েঙ্শে সুন্দেবন সাংলগ্ন খুলনো উপকূঙ্লে 

র্েঙ্ক অগ্রসে হঙ্য় ২৬ নম দুপুে নোগোে উত্তে-পর্িঙ্ম ভোেঙ্তে মূল ভূ-খঙ্েে র্েঙ্ক সঙ্ে নযঙ্ত পোঙ্ে। 

➢ আক্রোন্ত সম্ভোব্য র্বভোগ সমূহ- বর্েশোল ও খুলনো র্বভোগ। 

➢ আক্রোন্ত সম্ভোব্য নজলো সমূহ- সম্ভাব্য সে িার্িক আক্রান্ত মেলা- খুলনা ও সাতক্ষীরা । অন্যান্য উবেখবযাগ্য মেলা সমূহ হল- 

বোঙ্গেহোট, র্পঙ্েোজপুে, বেগুনো, বর্েশোল, ঝোলকোঠি, পটুয়োখোলী, নভোলো। 
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(নমোোঃ আর্েফুজ্জোমোন ভূ ূঁইয়ো) 

র্নব িোহী প্রঙ্কৌশলী 

বন্যো পূব িোভোস ও সতকীকেণ নকন্দ্র, 

বোপোউঙ্বো, ঢোকো। 

র্িত্র-১: ভোেত আবহোওয়ো অর্িেপ্তে হঙ্ত প্রোপ্ত, 

উপগ্রহ র্িত্র (২৪/০৫/২০২১) 

 

র্িত্র-২: বোাংলোঙ্েশ আবহোওয়ো অর্িেপ্তে হঙ্ত প্রোপ্ত,  

ঘূর্ণ িঝড় ইয়োঙ্সে সম্ভোব্য গর্তপে (২৪/০৫/২০২১) 
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