‘ফণী’র প্রভােব েদেশর উপকূলীয়
এলাকায় জেলাচ্ছ্বাস হেত পাের

িনউজ েডক্স : সুপার সাইক্েলােন রূপ েনয়া ঘূর্িণঝড় ‘ফণী’র প্রভােব
েদেশর উপকূলীয় এলাকায় জেলাচ্ছ্বাস হেত পাের বেল জািনেয়েছ
বাংলােদশ আবহাওয়া অিধদফতর।
অিধদফতেরর সামুদ্িরক সতর্কবার্তায় বলা হেয়েছ, ঘূর্িণঝড় ও
অমাবস্যার
প্রভােব
উপকূলীয়
েজলা
চট্টগ্রাম,
েনায়াখালী,
লক্ষ্মীপুর, েফনী, চাঁদপুর, বরগুনা, েভালা, পটুয়াখালী, বিরশাল,
িপেরাজপুর, ঝালকািঠ, বােগরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা এবং তােদর
অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরগুেলার িনম্নাঞ্চল স্বাভািবক েজায়ােরর েচেয়
৪-৫ ফুট অিধক উচ্চতার জেলাচ্ছ্বােস প্লািবত হেত পাের।
ঘূর্িণঝড় অিতক্রমকােল চট্টগ্রাম, েনায়াখালী, লক্ষ্মীপুর, েফনী,
চাঁদপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, বিরশাল, েভালা, িপেরাজপুর, ঝালকািঠ,
বােগরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা েজলাগুেলা এবং তােদর অদূরবর্তী দ্বীপ
ও চরগুেলােত ভারী েথেক অিত ভারী বর্ষণসহ ঘণ্টায় ৯০-১১০
িকেলািমটার েবেগ দমকা অথবা ঝেড়া হাওয়া বেয় েযেত পাের।
উত্তর বঙ্েগাপসাগর ও গভীর সাগের অবস্থানরত সব মাছ ধরার েনৗকা ও
ট্রলারেক দ্রুত িনরাপদ আশ্রেয় েযেত বলা হেয়েছ এবং পরবর্তী

িনর্েদশ না েদয়া পর্যন্ত িনরাপদ আশ্রেয় থাকেত বলা হেয়েছ।
‘ফণী’ সামান্য উত্তর-উত্তরপূর্ব িদেক বাঁক িনেয় চট্টগ্রাম
সমুদ্রবন্দর েথেক ১ হাজার ৬৫ হাজার দক্িষণ-পশ্িচেম, েমাংলা
সমুদ্রবন্দর েথেক ৯১৫ িকেলািমটার দক্িষণ-পশ্িচেম এবং পায়রা
সমুদ্রবন্দর েথেক ৯২৫ িকেলািমটার দক্িষণ-পশ্িচেম অবস্থান করেছ।
এ কারেণ চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরেক ৪ নম্বর স্থানীয় সংেকত নািমেয় ৬
নম্বর িবপদ সংেকত েদখােত বেলেছ বাংলােদশ আবহাওয়া অিধদফদতর। এ
ছাড়া েমাংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দরেক ৪ নম্বর স্থানীয় সংেকত নািমেয়
৭ নম্বর িবপদ সংেকত েদখােত বলা হেয়েছ। এ ছাড়া কক্সবাজার
সমুদ্রবন্দরেক ৪ নম্বর স্থানীয় হুঁিশয়াির সংেকত েদখােত বলা
হেয়েছ।
আবহাওয়ার িবেশষ িবজ্ঞপ্িতেত (ক্রিমক নম্বর-২৮) জানােনা হেয়েছ,
পশ্িচম-মধ্য বঙ্েগাপসাগর ও কাছাকািছ এলাকায় অবস্থানরত অিত প্রবল
ঘূর্িণঝড় ‘ফিণ’ সামান্য উত্তর ও উত্তর-পূর্ব িদেক অগ্রসর হেয় একই
এলাকায় অবস্থান করেছ। এিট বৃহস্পিতবার সকাল ৯ টায় চট্টগ্রাম
সমুদ্রবন্দর েথেক এক হাজার ১ হাজার ৬৫ িকেলািমটার দক্িষণপশ্িচেম, কক্সবাজার সমুদ্রবন্দর েথেক এক হাজার ২৫ িকেলািমটার
দক্িষণ-পশ্িচেম, েমাংলা সমুদ্রবন্দর েথেক ৯১৫ িকেলািমটার দক্িষণপশ্িচেম এবং পায়রা সমুদ্রবন্দর েথেক ৯২৫ িকেলািমটার দক্িষণপশ্িচেম অবস্থান করিছল। এিট আরও ঘণীভূত হেয় উত্তর বা উত্তর-পূর্ব
িদেক অগ্রসর হেত পাের।
ঘূর্িণঝড় েকন্দ্েরর ৭৪ িকেলািমটােরর মধ্েয
সর্েবাচ্চ গিতেবগ ঘণ্টায় ১৬০ িকেলািমটার, যা

বাতােসর
দমকা বা

একটানা
েঝােড়া

হাওয়ার আকাের ১৮০ িকেলািমটার পর্যন্ত বৃদ্িধ পাচ্েছ। ঘূর্িণঝড়
েকন্দ্েরর িনকেট সাগর খুবই িবক্ষুব্ধ রেয়েছ।
এিদেক েয েকােনা পিরস্িথিত েমাকােবলায় ব্যাপক প্রস্তুিত িনেয়েছ
চট্টগ্রােমর েজলা প্রশাসন। প্রস্তুিতর এেকবাের েগারােতই ছুিট
বািতল করা হেয়েছ ত্রান কােজ জিড়ত সকল সরকাির কর্মকর্তােদর।
ঘূর্িণঝেড়র প্রভােব সাগর উত্তাল থাকায় বঙ্েগাপসাগের অবস্থানরত
েদিশ-িবেদিশ জাহাজেক সর্তক থাকার িনর্েদশনা িদেয়েছ বন্দর
কর্তৃপক্ষ।

