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ঘটনা েল যাi। ঘটনা েলর আশপােশর িসিসিটিভ ফুেটেজ েদখা েগেছ, লাল eকিট কাভাড র্ ভয্ান তােক চাপা 
েদয়। েশেরবাংলা নগর থানার oিস জােন আলম মুি  যুগা রেক বেলন, েমাটরসাiেকলচালক সুমন হাসপাতাল 
েথেক াথিমক িচিকৎসা িনেয় পািলেয়েছ। তার েমাবাiল েফান ব  রেয়েছ। ছা ীর লাশ ময়নাতদে র জ  
েসাহরাoয়াদ  েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল মেগ র্ রেয়েছ। eকমা  েমেয়র মৃতুয্েত েসাহরাoয়াদ  হাসপাতাল 
মেগ র্র সামেন আহাজাির করিছেলন মা ফারজানা হক। eসeসিস পরী াথ  েছাট ভাi ফারহানুল হক মৃদুল বেলন, 
িবশব্িব ালেয় গািড় িনেয় েযত আপু। আজ (বৃহ িতবার) আিম গািড় িনেয় ঘুরেত যাব বেল আপু 
েমাটরসাiেকেল যাি ল। ি য় ব র মৃতুয্র সংবােদ হাসপাতােল ছুেট আেসন সহপা রা। হাসপাতােল মেগ র্র 
সামেন বেস কাঁদিছেলন তারা। তামা া নােমর eক বা বী বেলন, কয্া ােস ি য় ব েদর eকজন িছল লাব । 
েস আমােদর মােঝ েনi, মানেত পারিছ না। পািরবািরক সূ  জানা েগেছ, বাবা বসায়ী iমদাদুল হক o মা 
গৃিহণী ফারজানা হেকর eক েছেল o eক েমেয়। লাব  িছল ভাi-েবােনর মে  বড়। ামলীর 4 নমব্র েরােড 
44 নমব্র িলিভং ামলী নােমর বাসায় পিরবােরর সে  থাকেতন। তােদর ােমর বািড় ময়মনিসংেহর ফুলবািড়য়া 
uপেজলার হিরপুর ােম। ময়নাতদ  েশেষ রােত লাশ পিরবােরর কােছ হ া র করা হয়। রােতi ামলীেত 
জানাজা েশেষ তার লাশ সাভােরর ে তুলঝরা eলাকায় নানাবািড়েত তােক েনয়া হয়। 

রা িনয়া (চ াম) : iসলামপুর-গাবতল সড়েক বৃহ িতবার েভাের কাঠভিত র্ চাঁেদর গািড় িটনেশড ঘের uেঠ 
পড়েল ঘুম  5 িমক মারা যান। তারা হেলন েমাহা দ জাফর, আবদুল েমানাফ, নািজম uি ন, েমা. িরয়াজ। 
আহত হেয়েছন নািজম, েনামান িসি কী, েবচু িময়া o েদেলায়ার েহােসন। েবচু িময়ার বাবা আবদুল েমানাফ 
ঘটনা েল মারা যান। হতাহতেদর বািড় েনায়াখালীর হািতয়ায়। iসলামপুর iuিনয়েনর 7নং oয়ােড র্ হাসান 
েকা ািনর মািলকানাধীন iটভাটার িমকরা িটনেশড ঘের ঘুিমেয় িছেলন। গুরুতর আহত 5 জনেক চেমক 
হাসপাতােল পাঠােনা হেয়েছ। চাঁেদর গািড়িট জ  কেরেছ পুিলশ। 

নoগা ঁ : রানীনগের া রচাপায় িনহত লছা ীর নাম তাসিতয়া আ ার (25)। েস uপেজলার কামতা জগৎপুর 
ােমর u ল েহােসেনর েমেয়। eেত মমতাজ খাতুন o সুিম আ ার নােম আরo দুi ছা ী আহত হেয়েছ। তারা 

সবাi কামতা u িব ালেয়র ছা ী। বৃহ িতবার আবাদপুকুর-আদমদীিঘ রা ার বগাড়বািড় নামক বাজাের e 
দুঘ র্টনা ঘেট। িবকােল বগারবািড় বাজাের াiেভট পড়া েশেষ িতনজন ে েট বািড় িফরিছল। 

ভা া (ফিরদপুর) : ভা া-বিরশাল মহাসড়েকর ভা া কুমার নেদর পােশ বাiপাস সড়েক াকচাপায় িনহত 
িকেশােরর নাম রািবব্ (22)। বৃহ িতবার রােত aসু  মা লাiজু েবগমেক ডা ার েদখােনার জ  বাবার সে  
ভা া হাসপাতােল আেস রািবব্। ভয্ােন েফরার পেথ েপছন েথেক eকিট াক তােদর চাপা েদয়। 

া ণবািড়য়া : কাজীপাড়ায় কালীবািড় েমাড়-ƣপরতলা সড়েক aেটািরকশাচাপায় িনহত মা াসাছাে র নাম iমািমন 
(23)। েস কাজীপাড়ার ফজলু িময়ার েছেল। বৃহ িতবার েবলা 23টার িদেক iয়ািমন সড়ক পারাপার হoয়ার 
সময় aেটািরকশা তােক চাপা েদয়। 

রা ামািট : বৃহ িতবার সকােল শহেরর তবলছিড়র েটিনস াব eলাকায় পুিলেশর িপকআপ ভয্ােনর সে  বন 
িবভােগর কম র্চারী বু  িবজয় চাকমার (49) েমাটরসাiেকেলর মুেখামুিখ সংঘষ র্ হয়। eেত বু  িবজয় মারা যান। 
িতিন পাব র্তয্ চ াম দি ণ বন িবভােগর সুবলং েরে র েবাট ান। 

মধুপুর (টা াiল) : টা াiেলর মধুপুের িসeনিজচািলত aেটািরকশার চাপায় িনহত যা ীর নাম মজনু িময়া (56)। 
বৃহ িতবার েবলা 22টায় টা াiল-ময়মনিসংহ সড়েকর মধুপুেরর কাকরাiদ ি েজর কােছ e দুঘ র্টনা ঘেট। মজনু 
িময়া মধুপুর েপৗর eলাকার েটংির ােমর মৃত আতাব আলীর েছেল। 



মাদারীপুর : িশবচের মািটেবাঝাi াকটরচাপায় িনহত িমেকর নাম ফারুক (46)। বুধবার স য্ায় কুেমরপাড় 
ােমর eকিট বািড়েত াকটর মািট েফলেত আেস। মািট েফলা েশেষ eকi গািড়র িমক ফারুকেক 

aসাবধানতাবশত চাপা েদয় চালক শাoন। ফারুক ঢাকার শাহবাদ থানার আিমনবাজার েগাপালপুর eলাকার 
মালগুিন িময়ার েছেল। 

দুমিক (পটুয়াখালী) : িনহত বসায়ীর নাম িরপন িসপাi (46)। বৃহ িতবার েভাের েলবুখালী-বাuফল সড়েকর 
মা াসা ি জ eলাকায় মুরিগেবাঝাi িপকআপ ভয্ানিট িনয় ণ হািরেয় গােছ ধা া খায়। eেত িরপন িনহত হন। 
িতিন বাuফেলর েসানামি  ােমর আলী েহােসন িসপাiর েছেল। 

কচুয়া (চাদঁপুর) : কচুয়া-েগৗরীপুর ভায়া ঢাকা সড়েকর দাuদকাি র খাজা মােক র্ট eলাকায় িপকআপচাপায় িনহত 
েহলপােরর নাম েসাহাগ (2৯)। বৃহ িতবার েস চল  গািড়র oপর েথেক আম পাড়েত িগেয় িনেচ পেড় েগেল 
eকিট িপকআপ তােক চাপা েদয়। েসাহাগ া ণবািড়য়ার বা ারামপুেরর মিরচাকাি  ােমর শাহাদাত েহােসেনর 
েছেল। 

চ াম : নগরীর কণ র্ফুলী থানার চুনা ফয্া ির eলাকায় িসeনিজচািলত aেটািরকশা uে  িনহত যুবেকর নাম 
আবদুল হািমদ রাজু। িতিন আেনায়ারা uপেজলার বখিতয়ার পাড়া পি মচাল eলাকার aিল আহেমেদর েছেল। 
aেটািরকশািট a  eকিট গািড়েক oভারেটক করেত িগেয় uে  যায়। 

িপেরাজপুর : সব্রূপকািঠ-িপেরাজপুর সড়েক eকিট াক o াটািরচািলত aেটার মুেখামুিখ সংঘেষ র্ র য্াব সদ সহ 
a ত 8 জন আহত হেয়েছন। বুধবার স য্ায় uপেজলার িবআরিডিব aিফেসর সামেন e দুঘ র্টনা ঘেট। 


