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বঙ্গোপসোগঙ্ে নিম্নচোপ সম্পনকিত সংনিপ্ত প্রনতঙ্বদি 

২৩.১০.২০২২ 

বোংলোঙ্দশ আবহোওয়ো অনিদপ্তে ও ভোেত আবহোওয়ো অনিদপ্তঙ্েে সব িঙ্শষ তথ্যোনুযোয়ী, পূব ি-মধ্যবঙ্গোপসোগে ও তৎসংলগ্ন 

এলোকোয় অবস্থোিেত গভীে নিম্নচোপটি আঙ্েো সোমোন্য উত্তেপনিম নদঙ্ক অগ্রসে হঙ্য় একই এলোকোয় অবস্থোি কেঙ্ে। এটি আজ 

দুপুে ১২ টোয় চট্টগ্রোম সমুদ্রবন্দে থেঙ্ক ৭৮০ নক.নম. দনিণ-দনিণপনিঙ্ম, কক্সবোজোে সমুদ্রবন্দে থেঙ্ক ৭১৫ নক.নম. 

দনিণদনিণপনিঙ্ম, থমোংলো সমুদ্রবন্দে থেঙ্ক ৭৩০ নক.নম. দনিঙ্ণ এবং পোয়েো সমুদ্রবন্দে থেঙ্ক ৬৯৫ নক.নম. দনিঙ্ণ অবস্থোি 

কেনেল। পেবতীঙ্ত এটি গনতপে পনেবতিি কঙ্ে উত্তে-উত্তে-পূব ি নদঙ্ক অগ্রসে ও আঙ্েো ঘিীভূত হঙ্য় ২৪ অঙ্টোবে  সকোঙ্ল 

ঘূনণ িঝড় ‘নসত্োং’-এ পনেণত হঙ্ত পোঙ্ে। ঘূনণ িঝড়টি উত্তে-উত্তে-পূব ি নদঙ্ক অগ্রসে হঙ্য় আগোমী ২৫ অঙ্টোবে থভোঙ্ে  বোংলোঙ্দঙ্শে 

বনেশোল ও চট্টগ্রোম নবভোঙ্গে মধ্যবতী এলোকো নদঙ্য় উপকূল অনতক্রম কেঙ্ত পোঙ্ে। উপকূল অনতক্রঙ্মে সময় ঘূনণ িঝঙ্ড়ে কোেঙ্ণ 

সৃষ্ট বোতোঙ্সে সঙ্ব িোচ্চ গনতঙ্বগ ঘণ্টোয় ৮৫-৯৫ নকনম, যো ঝঙ্ড়ো হোওয়ো রূঙ্প ঘণ্টোয় ১০৫ নকনম পয িন্ত বৃনি থপঙ্ত পোঙ্ে। 

আগোমী ২৪-২৬ অঙ্টোবে, বোংলোঙ্দঙ্শে উপকূলীয় খুলিো, বনেশোল এবং চট্টগ্রোম নবভোঙ্গ ভোেী থেঙ্ক অনত ভোেী বষ িণ সংঘটিত 

হঙ্ত পোঙ্ে। গভীে নিম্নচোপটিে বনি িতোংশ, অমোবশ্যো নতনে ও বোয়ুচোপ পোে িঙ্কেে আনিঙ্কেে প্রভোঙ্ব উপকূলীয় সকল থজলো এবং 

তোঙ্দে অদূেবতী দ্বীপ ও চেসমূঙ্হে নিম্নোঞ্চল স্বোভোনবক থজোয়োঙ্েে থচঙ্য় ০৩-০৫ ফুট অনিক উচ্চতোে বোয়ুতোনড়ত জঙ্লোচ্ছ্বোঙ্স 

প্লোনবত হঙ্ত পোঙ্ে। জঙ্লোচ্ছ্বোঙ্সে উচ্চতো পেবতীঙ্ত আঙ্েো বৃনি থপঙ্ত পোঙ্ে।  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

  

চিত্রঃ ভারত আবহাওয়া দপ্তর হতত প্রাপ্ত, ঘূনণ িঝঙ্ড়ে সম্ভাব্য গচতপথ ও উপগ্রহ নচত্ । 

 

 

 

 

 

 

 

(থমোোঃ আনেফুজ্জোমোি ভূ ূঁইয়ো) 
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