
ঘূর্ণিঝড় বুলবুল: শর্িশালী হয়ে ধেয়ে আসযে বাাংলাযেযশর র্েযে 

 

ঘরূ্ণিঝড় বলুবুল ক্রযেই শর্িশালী হয়ে বাাংলাযেযশর উপকূযলর র্েযে ধেয়ে আসযে বযল জার্িয়েযে আবহাও়ো 
অর্েেফতর। 

ঘূর্ণিঝযড়র প্রভাযব সাগর উত্তাল হয়ে ওঠা়ে বৃহস্পর্তবার র্বযেল িাগাে ধোাংলা ও পা়েরা সেদু্রবন্দর ও এর 
আযশপাযশর চরাঞ্চযল সতেিতা সাংযেত চার ধেযে বার্ড়য়ে সাত েরা হয়েযে। 

ধভালা, বরগুিা, পটু়োখার্ল, বর্রশাল, র্পযরাজপুর, ঝালোর্ঠ, বাযগরহাট, সাতক্ষীরা, খুলিার উপকূলী়ে এলাো়ে সাত িম্বর 
সতেিতা সাংযেযতর আওতা়ে রয়েযে। 

চট্টগ্রাে সেুদ্র বন্দযর পণয খালাস সাের়্েে বন্ধ রাখার র্িযেিশ র্েয়েযে ও়োটার ট্রান্সযপাটি ধসল। 

ঘরূ্ণিঝড় 'বলুবুল' বাাংলাযেযশর ধোো়ে আঘাত েরযব? 
 

শর্িবার রাত ধেযে ধরাববার সোযলর েযেয ধেযোযিা সে়ে বাাংলাযেযশর উপকূযল ঘূর্ণিঝড়র্ট প্রবল ধবযগ আঘাত 
হািযত পাযর বযল আশঙ্কা প্রোশ েযরযেি আবহাও়ো অর্েেপ্তযরর েেিেতিা আবুল োলাে ের্িে। 

সবযচয়ে ঝুুঁর্ের েযেয রয়েযে খুলিা ও বর্রশাল ধজলার উপকূলী়ে অঞ্চল। 

বৃহস্পর্তবার সন্ধযা়ে ঘূর্ণিঝড়র্ট চট্টগ্রাে বন্দর ধেযে ৬২০ র্েযলার্েটার ের্ক্ষণ-পর্িযে অবস্থাি েরর্েল। 

ঝযড়র অবস্থাি পা়েরা ও ধোাংলার আযরা োোোর্ে র্েল। 

আবহাও়ো অর্ফস বলযে ঘূর্ণিঝড়র্ট এখি পেিন্ত প্রবল ধবযগ বাাংলাযেশ অর্ভেুখী। তযব এর গর্তপে ও তীব্রতা 
ধেযোযিা েুহযূতি বেযল পর্িেবযের র্েযে সযর ধেযত পাযর। 

বাতাযসর এেটািা গর্তযবগ এখি পেিন্ত ঘণ্টা়ে ১০০ র্েযলার্েটার ো েেো ও ঝযড়া হাও়ো আোযর ঘণ্টা়ে ১২০ 
র্েযলার্েটার পেিন্ত বৃর্ি ধপযত পাযর। ধসইসযে ভারী ধেযে অর্ত ভারী বৃর্িপাত হযত পাযর। 

সেযুদ্রর ধেউ স্বাভার্বযের ধচয়ে আযরা পাুঁচ ধেযে সাত ফুট পেিন্ত উুঁচু হযত পাযর। 

https://www.bbc.com/bengali/news-50342355


র্বর্বর্স বাাংলাযে র্ে. ের্িে বযলি, "এই ঘূর্ণিঝড়র্টর গর্তযবগ েখযিা ধবর্শ হযে, েখযিা েে হযে। বযোপসাগযর 
ধেসব ঘূর্ণিঝযড়র সৃর্ি হ়ে, উপকূযল আঘাত েরার আযগ সাোরণত ধসগুযলার শর্ি বৃর্ি পা়ে। আবার েখযিা-েখযিা 
দুবিল হও়োর ির্জরও রয়েযে।" 

 

সতেি অবস্থাি 

এর্রেযেয চট্টগ্রাে সেুদ্র বন্দযর পণয খালাস সাের়্েে বন্ধ রাখার র্িযেিশ র্েয়েযে ও়োটার ট্রান্সযপাটি ধসল। 

উত্তর বযোপসাগযর অবস্থািরত োে েরার ধিৌো ও ট্রলারগুযলাযে উপকূযলর োোোর্ে র্িরাপযে োেযত বলা হয়েযে। 

খুলিা, বর্রশাল ও চট্টগ্রাযের উপকূলী়ে এলাো়ে অভযন্তরীণ ধিৌ চলাচল সাের়্েে বন্ধ রাখযত বলা হয়েযে। 

সাোরণ োনুষযে জরুর্র ধসবা র্েযত উপকূলী়ে ধবর্শরভাগ উপযজলা়ে স্থাপি েরা হয়েযে েয্ট্রাল রুে। 

এরইেযেয উপকূলী়ে র্বর্ভন্ন এলাো়ে োইর্োং েযর স্থািী়ে এলাোবাসীযে সতেি োোর পরােশি র্েযেি উপযজলা 
পেিায়ের সরোর্র েেিেতিা ধেযে শুরু েযর এির্জও েেিী, ধরাভার ও স্কাউট সেস্যরা। 
 

সতেি অবস্থাি 

এর্রেযেয চট্টগ্রাে সেুদ্র বন্দযর পণয খালাস সাের়্েে বন্ধ রাখার র্িযেিশ র্েয়েযে ও়োটার ট্রান্সযপাটি ধসল। 

উত্তর বযোপসাগযর অবস্থািরত োে েরার ধিৌো ও ট্রলারগুযলাযে উপকূযলর োোোর্ে র্িরাপযে োেযত বলা হয়েযে। 

খুলিা, বর্রশাল ও চট্টগ্রাযের উপকূলী়ে এলাো়ে অভযন্তরীণ ধিৌ চলাচল সাের়্েে বন্ধ রাখযত বলা হয়েযে। 

সাোরণ োনুষযে জরুর্র ধসবা র্েযত উপকূলী়ে ধবর্শরভাগ উপযজলা়ে স্থাপি েরা হয়েযে েয্ট্রাল রুে। 

এরইেযেয উপকূলী়ে র্বর্ভন্ন এলাো়ে োইর্োং েযর স্থািী়ে এলাোবাসীযে সতেি োোর পরােশি র্েযেি উপযজলা 
পেিায়ের সরোর্র েেিেতিা ধেযে শুরু েযর এির্জও েেিী, ধরাভার ও স্কাউট সেস্যরা। 



 

 

 

 

 

লবলু িাে হল ধেি 

প্রর্তবেরই বযোপসাগযর ঘূর্ণিঝড় ততর্র হ়ে। এজন্য আেিাইযভ আযগ ধেযেই িাে সাংরক্ষণ েরা োযে। 

িােগুযলা র্িেিারণ েরা হ়ে আরব সাগর ও বযোপসাগর তীরবতিী রাষ্ট্রগুযলা র্িয়ে গর্ঠত ৮ সেযস্যর এের্ট পযাযিল 
ধেযে। সাংস্থার্টর িাে ইযোির্েে অযা্ড ধসাশ্যাল োউর্ন্সল ফর এর্শ়ো অযা্ড পযার্সর্ফে- এসেযাপ। 

তারা র্ি়ের্েত তবঠযের োেযযে িাে প্রস্তাব েযরি, এবাং সবার সম্মর্তর র্ভর্ত্তযত ধসটা অনুযোেি েরা হ়ে। 

বতিোযির "বুলবুল" িাের্ট পার্েস্তাি ধেযে ধে়ো হয়েযে বযল জািা ধগযে। 

ঘূর্ণিঝযড়র উৎপর্ত্ত 

উত্তর আন্দাোি সাগযর এই ঘূর্ণিঝযড়র উৎপর্ত্ত বযল জািা ধগযে। ৫ই িযভম্বর ধসখাযি প্রেযে র্িম্নচাপ সৃর্ি হ়ে, ে়ে 
তার্রযখ গভীর র্িম্নচাপ এবাং সাত তার্রযখ দুপযুরর র্েযে এর্ট ঘূর্ণিঝযড় রূপ ধি়ে। ওইর্েি রাত ধেযে এর্ট শর্িশালী 
ঘূর্ণিঝযড় রূপ ধি়ে। 

ঘূর্ণিঝড়র্ট ক্রযেই আরও শর্িশালী হয়ে উঠযে বযল আবহাও়ো অর্েেফতর ধেযে বলা হয়েযে। 
 

 তেযসূত্র- র্বর্বর্স বাাংলা, োো , ৮ িযভম্বর ২০১৯  
 


