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বে�াপসাগের ঘূিণ র্ঝড় “েমাখা” স�িকর্ত সংি�� �িতেবদন 

১৩.০৫.২০২৩ 

বাংলােদশ ও ভারত আবহাওয়া অিধদ�েরর সব র্েশষ ত�ানুযায়ী, পূব র্-ম� বে�াপসাগর ও তৎসংল� এলাকায ়অব�ানরত অিত �বল ঘূিণ র্ঝড় 
‘েমাখা’  উ�রউ�রপূব র্ িদেক অ�সর হেয় একই এলাকায়  অব�ান করেছ। এিট আজ সকাল (১৩ েম ২০২৩) ০৬ টায়  ক�বাজার সমু�ব�র 
েথেক ৭৪৫ িক.িম. দি�ণ-দি�ণপি�েম এবং পায়রা সমু�ব�র েথেক ৭৪৫ িক.িম. দি�েণ অব�ান করিছল। এিট আেরা উ�র-উ�রপূব র্ 
িদেক অ�সর ও ঘণীভূত হেয ়১৪ েম ২০২৩ সকাল ০৬ টা েথেক স�য্া ০৬ টার মে� ক�বাজার-উ�র মাযা়নমার উপকূল অিত�ম করেত 
পাের। আজ রাত (১৩ েম ২০২৩) েথেক চ��াম ও বিরশাল িবভােগর উপকূলীয ়এলাকায ়অিত �বল ঘূিণ র্ঝেডর় অ�ভােগর �ভাব শুরু হেত 
পাের। উপকূল অিত�েমর সময় এর েকে� বাতােসর গিতেবগ ঘ�ায় ১৫০ িক.িম. এর অিধক থাকেত পাের। এই সময় অমাব�া বা পূিণ র্মার 
েকান �ভাব থাকেব না। 

অিত �বল ঘূিণ র্ঝডি়টর অ�বত� অংশ ও বায়ুচাপ পাথ র্েকয্র আিধেকয্র �ভােব উপকূলীয ়েজলা ক�বাজার ও চ��াম এবং তােদর অদূরবত� 
�ীপ ও চরসমূেহর িন�া�ল �াভািবক েজাযা়েরর েচেয় ০৮-১২ ফুট অিধক উ�তার বায়ু তািডত় জেলা�ােস �ািবত হেত পাের। 

অিত �বল ঘূিণ র্ঝডি়টর অ�বত� অংশ ও বায়ুচাপ পাথ র্েকয্র আিধেকয্র �ভােব উপকূলীয ়েজলা েফনী, েনাযা়খালী, ল�ীপুর, চাঁদপুর, েভালা 
এবং তােদর অদূরবত� �ীপ ও চরসমূেহর িন�া�ল �াভািবক েজাযা়েরর েচেয ়০৫-০৭ ফুট অিধক উ�তার বায়ু তািডত় জেলা�ােস �ািবত 
হেত পাের। 

অিত �বল ঘূিণ র্ঝড়িটর �ভােব চ��াম, িসেলট ও বিরশাল িবভােগ ভারী (৪৪-৮৮ িমিম) েথেক অিত ভারী (২৮৯ িমিম) বষ র্ণ হেত পাের এবং 
অিত ভারী বষ র্েণর �ভােব ক�বাজার, বা�রবান, রা�ামািট, খাগডা়ছিড ়ও চ��ােমর পাহাডী় অ�েলর েকাথাও েকাথাও ভূিম �স হেত পাের। 

এমতব�ায়, উপকূলীয় এলাকার িবিভ� অবকাঠােমা ও েপা�ােরর উপর িবেশষ নজর রাখা �েয়াজন। 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
  

  

িচ�ঃ ভারত আবহাওয়া দ�র হেত �া�, ঘূিণ র্ঝেড়র স�া� গিতপথ ও উপ�হ িচ� । 

 

 

 

 

 

 

(েমাঃ আিরফু�ামান ভূইঁয়া) 
িনব র্াহী �েকৗশলী 

ব�া পূব র্াভাস ও সতক�করণ েক� 
বাপাউেবা, ঢাকা 
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