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পরী া িদেত এেস িলর চাকায় িপ  ত ণী
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দেশর িবিভ  ােন সড়ক ঘটনায় ৭ জন িনহত হেয়েছন। এ সময় আহত হেয়েছন আরও অ ত ১৮
জন। রাজবাড়ীেত াথিমক িশ ক িনেয়াগ পরী া  িদেত এেস িলর চাকায় িপ  হেয় াণ গেছ এক
ত ণীর। নােটাের ঈেদর কনাকাটা করেত ামীর মাটরসাইেকেল চেড় মােকেট যাওয়ার সময় ঘটনায়
মারা  যান ী। ময়মনিসংেহর গৗরীপুের বােনর বািড়েত ঈেদর দাওয়াত িদেয় ফরার সময় িপকআপ
ভ ােনর সে  অেটািরকশার মেুখামিুখ সংঘেষ ভাইেয়র মতুৃ  হেয়েছ। এছাড়া ঢাকা, িকেশারগ , ব ড়া ও
খুলনায় ৪ জন মারা গেছন। এ িনেয়

ম মােসর ৩১ িদেন সড়েক াণ হারােলন ২৬৬ জন। বু েরা ও িতিনিধেদর পাঠােনা খবর-

বািলয়াকাি  (রাজবাড়ী) : বািলয়াকাি েত াথিমক িশ ক িনেয়াগ পরী া িদেত এেস িলর চাকায় িপ
হেয় াণ গেছ শখ মমতাজ মৗ (২২) নােম এক ত ণীর। িতিন রাজবাড়ী সদর উপেজলার বাণীবহ
ইউিনয়েনর কইডা া ােমর মিমন শেখর মেয়। বার সকাল সােড় ৮টার িদেক মৗ তার ভাইেয়র
মাটরসাইেকেল  চেড়  পরী া  িদেত  বািলয়াকাি  কে  যাি েলন।  পেথ  বািলেবাঝাই  িলর  সে
মাটরসাইেকেলর ধা া লােগ। এ সময় মমতাজ িছটেক পেড় িলর চাকায় িপ  হেয় ঘটনা েলই মারা

যান।

বাগািতপাড়া (নােটার) : আট মােসর ছেল স ানেক বািড়েত রেখ ঈেদর কনাকাটা করেত ামীর সে
মাটরসাইেকেল নােটার শহের যাি েলন গৃহবধূ হাফসা বগম (২১)। িক  ভােগ র িনমম পিরহাস ঈেদর

নতনু পাশাক কনা হল না তার। পেথ ঘটনায় মারা যান হাফসা। বার িবকাল সােড় ৩টার িদেক
নােটার-বাগািতপাড়া সড়েকর আেখেরর মাড় এলাকার রাম পুের এ ঘটনা ঘেট। ঘটনায় িনহেতর ামী
িমলন হােসন (৩৬)  আহত হেয়েছন। িনহত হাফসা বগম বাগািতপাড়া উপেজলার মািছমপুর ােমর
আলাউি ন আলীর পু বধ।ূ

ঢাকা : রাজধানীর িখলে েত সড়ক ঘটনায় ৫০ বছর বয়সী এক ব ি  িনহত হেয়েছন। বহৃ িতবার রাত
৩টায়  িখলে েতর  জায়ার  সাহারা  িবআরিটিস  আউটেগািয়ং  বাস  িডেপার  সামেন  ঢাকা-ময়মনিসংহ
মহাসড়েক এ ঘটনা ঘেট। বার সকােল ময়নাতদে র জ  িনহেতর মরেদহ ঢাকা মিডেকল কেলজ
(ঢােমক) হাসপাতাল মেগ পাঠায় পুিলশ। িখলে ত থানার এসআই ভাশীষ সরকার জানান,  িনহেতর
পরেন সাদা-কােলা রংেয়র ি  কায়াটার প া ট ও হাফহাতা িট-শাট িছল। তার পিরচয় শনাে র চ া
চলেছ।

িকেশারগ  : থানায় হািজরা িদেত অেটাবাইেক চেড় ামপুিলেশর ই সদ  মা. মিনর হােসন ও জািকর
হােসন  িলয়ারচর  যাি েলন।  পেথ  উ র  বড়  ছড়াই  এলাকার  হাতধয়ুাকাি র  ি েজ  উঠেত  িগেয়

অেটাবাইকিট উে  যায়। এেত মিনর হােসন িনহত হেয়েছন। আহত হেয়েছন জািকর হােসন। িনহত
মিনর হােসন উপেজলার গাবিরয়া আব াহপুর ইউিনয়েনর ৭নং ওয়ােডর ামপুিলশ সদ  িছেলন।
পুিলশ অেটাবাইক চালক আরমান িময়ােক আটক কেরেছ।

  যগুা র ড
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গৗরীপুর (ময়মনিসংহ) : বড় বােনর বািড়েত ঈেদর দাওয়াত িদেয় ফরার পেথ সড়ক ঘটনায় ছাট ভাই
তাির ল ইসলােমর (২০) মতুৃ  হেয়েছ। বহৃ িতবার ময়মনিসংহ-পূবধলা সড়েকর পূবধলার তাপপুের
িপকআপ ভ ােনর সে  অেটািরকশার মেুখামিুখ সংঘেষ এ ঘটনা ঘেট। িনহত তাির ল গৗরীপুর উপেজলার
মইলাকা া ােমর িনজাম উি েনর ছেল।

ব ড়া  :  ব ড়া-নওগাঁ  সড়েকর পচাঁিচয়া  থানা  বাস া ড  এলাকায়  বার সকােল  ােকর ধা ায়
পারেভজ হােসন ফেটা (৪০) নােম এক অেটা ভ ানচালেকর মতৃু  হেয়েছ। পুিলশ াকিট জ  করেলও এর
চালক ও হলপার পািলেয় গেছ। িনহত ভ ান চালক ফেটা কাহালু উপেজলার পাইকর পি মপাড়া ােমর
শাহাদত হােসেনর ছেল।

িম া : চাি নায় বপেরায়া গিত ও ওভারেটিকংেয়র কারেণ িনয় ণ হািরেয় যা ীবাহী বাস খােদ পেড়েছ।
এেত যা ীসহ ১৫ জন আহত হেয়েছন। বার ভার ৬টায় চাি নায় ছরাপ এলাকায় এ ঘটনা ঘেট।
ানীয়রা আহতেদর উ ার কের চাি না া  কমে  হাসপাতােল পািঠেয়েছ। অপরিদেক ঢাকা-চ াম

মহাসড়েকর আেলখারচর এলাকায় াক-লিরর মেুখামিুখ সংঘষ হয়। এেত ই গািড়র চালক ও হলপার
তর আহত হেয়েছন।

খুলনা : খলুনা বাইপাস সড়েক িপকআেপর িনেচ চাপা পেড় অ াত পিরচয় এক পথচারী (৩৫) িনহত
হেয়েছন। বার সকাল ৮টার িদেক নগরীর আড়ংঘাটা থানা এলাকার কাি ক ল নামক ােন এ ঘটনা
ঘেট। পুিলশ ঘটনা ল থেক লাশ ও ঘটনাকবিলত িপকআপ উ ার কেরেছ। তেব চালক ও হলপার
পািলেয় গেছ।
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