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সারােদেশ বৃ
আগামীকাল 

eিদেক, ঘূিণ
ানীয় সতক

ব রেক 5 ন
গভীর সাগের
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িতিনিধেদর পাঠাে

সু রবন সংল  
বড় ধরেনর ফাটল
দ-নদীর পািন সব্াভ
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শালী েজায়াের 
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ল েদখা িদেয়েছ। 
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য়েছ। আজo eক
পাের।  

oয়ায় েদেশর মংল
চ াম সমু  ব
িমেয় 4 নমব্র ানী
কা o টলারেক প
o চরসমূহ 3 েথে

ািবত হয় uপকূল
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4 ফুট েবেড়েছ। স
পূণ র্ রেয়েছ। েসগু
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ফসল িত  হ
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লুটােনা পাকা ধান
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বােগরহাট : শু বার েজলার রণিজৎপুের গােছর ডাল েভেঙ পেড় গৃহবধূ শাহারুন েবগম (61) মারা যান। েমােড়লগে র পানগুিছ 
নদীেত 4 েথেক 6 ফুট পািন েবেড়েছ। ভাঙেনর মুেখ 7িট ােমর মানুষ আতে  রেয়েছ। েভেঙ পেড়েছ কাঁচা বািড় ঘর গাছপালা, 26 
ঘ া িবদুয্ৎ িবিছ  রেয়েছ। 

মংলা : ঝেড় মংলার 7িট iuিনয়েন 6 শতািধক কাঁচা ঘরবািড় আংিশক িবধব্  হেয়েছ। uপেড় পেড়েছ aসংখয্ গাছপালা। eছাড়া 
পশুর নদীেত 6িট লার o েনৗকা ডুিবর খবর পাoয়া েগেছ। তেব েকu হতাহত হয়িন। িবিভ  ােন ƣবদুয্িতক িপলার uপেড় পড়ায় 
রাত েথেক টানা 23 ঘ া িবদুয্ৎ সরবরাহ ব  থােক। 

েভালা : শিনবার সকােল দি ণ িদঘলদী iuিনয়েন ঘর চাপা পেড় রানী েবগম (56) নােম eক নারীর মৃতুয্ হেয়েছ। লালেমাহেনর 
কচুয়াখালী চর েথেক িনকটবত  আ য়েকে  যাoয়ার পেথ লার ডুেব িগেয় পাঁচজন আহত হেয়েছন। চরফয্াশেন 3 শতািধক 
বসতঘর িবধব্  হেয়েছ। ঘর চাপা পেড় aধ র্শত মানুষ আহত হেয়েছ। ে তুলীয়া নদীর েঢuর েতােড় েভেস যায় বাঁধর া সংর ণ 
কে র িনম র্াণাধীন েকর িজu াগ o পাথর িনম র্াণ সম ী। ািবত হেয় পের িন া ল কেয়কিট াম। েভেস েগেছ পুকুেরর মাছ। 

আ য়হীন হেয় পেরেছ কেয়কশ পিরবার। 

ল ীপুর : ঘর চাপায় রামগিত uপেজলার চর আলগী ােম আেনায়ারা েবগম (81) নােম eক বৃ া িনহত হেয়েছন। আহত হেয়েছ 
21 জন। িবধব্  হেয়েছ িতন শতািধক ঘরবািড়। eছাড়া ঝেড় রায়পুর o রামগিতসহ েজলার িবিভ  ােন শতািধক গাছ-পালা uপেড় 
পেড়েছ। েমঘনার পািনর u তা চার-পাঁচ ফুট েবেড় যাoয়ায় েজলার রামগিত, কমলনগর, সদর o রায়পুর uপেজলার িন া ল 
ািবত হেয়েছ। শু বার দুপুর েথেক েজলার িবিভ  eলাকা িবদুয্ৎ িবি  রেয়েছ। 

েনায়াখালী : েকা ানীগ  uপেজলার চরকাঁকড়া iuিনয়েন আম কুড়ােত িগেয় ঝুমুর (23) নােম ষ  ে ণীর eক িশশু o চরoয়াপদা 
iuিনয়েনর চর আিমনুল হক ােম ঘর চাপা পেড় eক িশশু িনহত হেয়েছ। e ঘটনায় আহত হেয়েছন 41 জন। সুবণ র্চের শতািধক 
ঘরবািড় িবধব্  হেয়েছ। 

চাদঁপুর : েদড় শতািধক ঘর িত  হেয়েছ। িশলারচর, খাসকাি , মাে র বাজার ােমর aধ র্শতািধক মানুেষর ঘর িত  
হেয়েছ। বহু গাছ-পালা িত  হেয়েছ। পাঁচজন আহত হন।  

বরগুনা : পাথরঘাটায় ঘর চাঁপা পেড় দু’জন িনহত হেয়েছ। আহত হেয়েছন আরo িতনজন। িনহতরা হেলন- েমা. ফারুক েহােসেনর 
ী নূরজাহান েবগম (71) o েমা. i ািহেমর েছেল জািহদুল iসলাম (9) িনহত হয়। িনহত নুরজাহান o জািহদুল স েক র্ দাদী 

নািত। আর আহতরা হেলন, eকi eলাকার iuনুস (46 ), আবদুর রহমান (51) o েমা. আবু হািনফেক পাথরঘাটা uপেজলা সব্া য্ 
কমে ে  িচিকৎসা েদয়া হেয়েছ। 9 হাজার ঘর আংিশক িত হেয়েছ, 55 হাজার 81 েহ র জিমর ফসল eবং 26 হাজার গাছ 
পালা, 326 eকর পােনর বরজ িত  হেয়েছ। 

বগুড়া : কাজীপুর uপেজলার ভানুডা া বাজাের গাছ পেড় iসমাiল েহােসন o িবথী আ ার নােমর দু’জন িনহত হেয়েছন। মােঠর 
পাকা ধান িতর আশ া করেছন কৃষকরা। 

চাপঁাiনবাবগ  : েজলা সদর, িশবগ , নােচাল o েভালাহাট uপেজলায় েকান ধরেনর য় িতর েকান খবর না পাoয়া েগেলo 
েগাম াপুের বািড়র পােশর েডাবায় বৃি র পািনেত েগাম াপুেরর েবায়ািলয়া iuিনয়েনর কালুপুর ােমর সাiফুল iসলােমর েছেল 
েমারসািলন (5) মারা েগেছ বেল খবর পাoয়া েগেছ। 

ফিরদপুর : ঝেড়র ভােব ফিরদপুেরর দুিট uপেজলার দুিট iuিনয়েন 39িট বািড় িবধব্  হেয়েছ। uপেড় েগেছ েদড় শতািধক গাছ। 

িসরাজগ  : কািজপুের গাছ চাপা পেড় ভানুডা া বাজাের দাদা o নাতিনর মৃতুয্ হেয়েছ। আহত হেয়েছ আেরা 9 জন। িনহত িবিথ 
খাতুন (9) ভানুডা া ােমর মুকুল েহােসেনর েমেয় o মুকুল েহােসেনর িপতা iসমাiল েহােসন (66)। 

েফনী : েফনীেত 81িটর েবিশ ঘরবািড় িত  হেয়েছ। ায় 26শ eকর জিমর ফসল িত হেয়েছ। 



পটুয়াখালী : েজলার কুয়াকাটার মনসাতলী eলাকায় গাছ পেড় আহত হন েমাটরসাiেকল আেরাহী হািববুর রহমান মুসুি  (36)। 
আরo দুi জন আহত হেয় াথিমক িচিকৎসা িনেয়েছন। 9িট uপেজলায় 3 হাজার ৯3িট ঘর-বাড়ীর আংিশক o 7 হাজার 29 eকর 
জিমর মুগডাল, বাদাম o ধান ফসেলর িত হেয়েছ। eসময় ঘরচাপাসহ িবিভ ভােব গলািচপায় 8জন o কলাপাড়া uপেজলায় 5জন 
েমাট 22জন আহত হেয়েছ। গবািদপশুর িত হেয়েছ 286িট। িবধব্  হেয়েছ uপকূলীয় eরাকার 21 িকেলািমটার েবিড়বাঁধ। 
েজায়ােরর পািন সব্াভািবেকর েচেয় বৃি  েপেয় 61িট মােছর েঘর ািবত হেয় িত  হেয়েছ। 

মাদারীপুর : প া u াল, িশমুিলয়া-কাঠালবািড় েনৗরুেট পািন বৃি  েপেয় ঘাট eলাকা ািবত হেয়েছ। ব  রেয়েছ েফিরসহ সব 
েনৗযান চলাচল। uভয় পােড় 7 শতািধক যানবাহন আটকা পেড়েছ। কাঠালবািড় ঘােট শত শত যা ী o যানবাহন িমক আটকা 
পেড়েছ। 

ক বাজার : পািনর u তা সব্াভািবেকর েচেয় 5 েথেক 6 ফুট বৃি  পায়। কুতুবিদয়া দব্ীেপ 31 াম ািবত হেয়েছ। শত শত eকর 
পাকা ধান ন  eবং শত শত eকর লবণ চােষর কেয়ক হাজার েমি ক টন লবণ তিলেয় েগেছ। 

িকেশারগ  : শু বার েজলার িমঠামiন, iটনা o পাকুি য়ায় ব াঘােত িশশুসহ ছয়জন মারা েগেছন। শু বার দুপুেরর িদেক ভারী 
বৃি পাত o ঝেড়া হাoয়ার সে  ব পাত হেল তারা মারা যান। তারা হেলন, িমঠামiেনর সুমন িময়া (8), ƣবরািট iuিনয়েনর েমা. 
মিহuি ন (33), iটনার রুেবল দাস (37), পাকুি য়া uপেজলার আসাদ িময়া (56), চর ফরহািদ iuিনয়েনর নূরুন নাহার o 
মিজবুর রহমান (28)। 

েন েকানা : েন েকানার মদন uপেজলার হাoের ধান কাটেত িগেয় শু বার দুপুের ব াঘােত আবদুল বােরক (46) নােম eক কৃষক 
মারা যান। 

া ণবািড়য়া : নবীনগের ব াঘােত শু বার স য্ায় আেপল িময়া (31) নােম eক কৃষক িনহত হন। 

 


