
বুলবুল কেড় িনল ২৩ াণ ঘরবািড় িব  ১৩ জলায়
িব ৎিবহীন ৪ লাখ মা ষ, িত কিমেয়েছ রবন

বােগরহােট ঘূিণঝড় বুলবুেলর আঘােত িত  ঘর -বাংলােদশ িতিদন

উপ েল আঘাত করা ঘূিণঝড় বুলবুেল াণ গল ২৩ জেনর। দমকা হাওয়ায় গাছ ও ঘরচাপা পেড় এবং
আ য়েকে  অ  হেয় ১০ জলায় তােদর মৃতু  হয়। এর মেধ  ভালায় ১০ জন। এছাড়া খুলনা, বর না ও
গাপালগে  জন  কের  এবং  পটুয়াখালী,  শরীয়তপুর,  িপেরাজপুর,  মাদারীপুর,  বিরশাল,  সাত ীরা  ও

বােগরহােট একজন কের মারা  যান। এ ছাড়া অধল ািধক ঘরবািড়র য় িত হেয়েছ। একই সে  পাঁচ
জলায় এখেনা ৪ লাখ মা ষ িব ৎিবহীন রেয়েছ বেল জানা গেছ। িবেশষ রা বলেছন, রবেনর কারেণ

ভয়াল এ ঝেড়র য়- িত অেনক কম হেয়েছ।

খুলনার দীঘিলয়া এবং দােকাপ উপেজলায় গাছচাপা পেড় জন িনহত হেয়েছন। িনহতরা হেলন- দীঘিলয়া
উপেজলায় সনহািটর আলমগীর হােসন (৩২) এবং দােকােপর মীলা ম-ল (৫২)। মীলা শিনবার রােত
দি ণ দােকাপ সরকাির াথিমক িবদ ালয় সাইে ান শ াের িছেলন। ঝড় বল হওয়ার পর সকাল সােড়
৯টার িদেক িতিন িনেজর বািড় িফের যান। সখােন একিট গাছ ভেঙ পড়েল তােত চাপা পেড় মীলার মৃতু
হয়। অ িদেক সকাল ৯টার িদেক সনহািট ােম িনেজর বাসার কােছ ঝেড় ভাঙা শজেন গােছর িনেচ চাপা
পেড় আহত হন আলমগীর হােসন। খুলনা মিডেকল কেলজ হাসপাতােল নওয়ার পেথ তার মৃতু  হয়।
শিনবার রােত বর না সদর উপেজলার এম বািলয়াতলী ইউিনয়েনর এক আ য়েকে  অ  হেয় মারা যান
বানাই ােমর মাজা ফর আলীর ী হািলমা খাতুন (৭০)। িবকােল ঝেড় ভেঙ পড়া গােছর ডাল কাটেত িগেয়

আপেডট : ১২ নেভ র, ২০১৯ ০০:০০

িনজ  িতেবদক
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াণ গেছ সদর উপেজলার বুিড়রচর ইউিনয়েনর ছাট লবণেগালা ােমর বািস া মিহবু াহর। ভাঙা ডাল
কাটেত গােছ উেঠ পেড় িগেয় তর আহত হেল তােক বর না জনােরল হাসপাতােল নওয়া হয়। সখােন
িচিকৎসাধীন  অব ায়  স ায়  তার  মৃতু  হয়।  গাপালগে  পুের  কাটালীপাড়া  উপেজলার  বা াবািড়
ইউিনয়েনর বা াবািড় ােমর হাসান উি ন হাওলাদােরর ছেল সেকল হাওলাদার (৭০) ঝেড়া হাওয়ার মেধ
একিট গাছ ভেঙ পড়েল চাপা পেড় মারা যান। সদর উপেজলার খািটয়াগড় ােমর মৃত বাবন কাজীর ী মাঝু
িবিব (৬৭) গাছচাপা পেড়ন। শিনবার রাত ৩টার িদেক দমকা হওয়ায় গাছ উপেড় বসতঘেরর ওপর পেড়
পটুয়াখালীর  িমজাগ  উপেজলায়  হােমদ  ফিকর  (৬৫)  নােম  এক  বৃ  িনহত  হন।  শরীয়তপুেরর  নিড়য়া
উপেজলায়  ঘূিণঝেড়  ঘেরর  ওপর  গাছ  ভেঙ  পড়েল  ঘটনা েলই  মারা  যান  আলী  ব  ছয়াল  (৭০)।
িপেরাজপুেরর নািজরপুর উপেজলার মািলখালী ইউিনয়েনর লড়া ােম শিনবার সকােল বুলবুেলর তা-ব 
হেল গাছ উপেড় ঘেরর ওপর পড়েল মারা যান ননী িশকারী (৪২)। মাদারীপুর সদর উপেজলায় ঝেড়া হাওয়ায়
ঘরচাপা পেড় সােলহা বগম (৪০) নােম এক নারীর মৃতু  হেয়েছ। বিরশােল উিজরপুর পৗর শহেরর এক ন র
ওয়ােড  আশালতা মজুমদার (৬০) মারা যান গােছর িনেচ চাপা পেড়। বােগরহােটর রামপােল ঘেরর ওপর
গাছচাপা পেড় সািময়া খাতুন (১৫) নােম এক িকেশারীর মৃতু  হেয়েছ। শরীয়তপুেরর ডামুড া উপেজলার বড়
িসধল ড়া ােম দমকা হাওয়ায় ভেঙ পড়া গােছর িনেচ চাপা পেড় আেলয়া বগম (৩৮) এর মৃতু  হয়।
সাত ীরার ামনগর উপেজলার গাবুরা ইউিনয়েনর চকবারা ােম আবুল কালাম নােম ৪০ বছর বয়সী এক
মাছচািষ শিনবার রােত আ য়েকে  দেরােগ আ া  হেয় মারা যান।

৯ জেলর লাশ উ ার : ঘূিণঝড় বুলবুেলর তা- ব ভালায় লার ডুিবর ঘটনায় িনেখাঁজ ১৩ জেলর মেধ
বিরশােলর মেহ ীগ  উপেজলার মাছকাটা নদী থেক ৯ জেনর লাশ উ ার কেরেছ পুিলশ। গতকাল রােত
উপেজলার  বাহা রপুর  এলাকা  থেক  নদীেত ভাসমান  অব ায় লাশ েলা  উ ার  করা  হয়।  উ ার  হওয়া
লাশ েলা হে - ভালার লারহােটর মৃত ল হেকর ছেল কামাল দালাল (৩৫), একই এলাকার কােদর
মা ার ছেল হাসান মা া (৩৮), কােদর বপারীর ছেল নূরনবী বপারী (৩০), ছিলমন মাত েরর ছেল

মিফজ মাত র (৩৫), এিছন পােটায়ারীর ছেল নজ ল ইসলাম (৩৫), মাসেলউি ন মািঝর ছেল কিবর
হােসন (৪০), ইসমাইল খােনর ছেল িব াল (৩২), চরফ াশেনর মৃত মুিজবল হক মু ীর ছেল আ াস মু ী

(৪৪) ও একই এলাকার মৃত জামাল িব ােসর ছেল রিফক িব াস (৪৪)। এর আেগ রিববার রােত উ ার
হওয়া  ব ি র  নাম  খারেশদ িময়া।  মেহি গ  থানার  ওিস আিব র রহমান িবষয়িট িনি ত কেরেছন।
এিদেক ওেয়  জান পাওয়ার িডি িবউশন কা ািন ওেজাপািডেকা কতপৃ  জািনেয়েছ, ঘূিণঝড় বুলবুেলর
তা- ব খুলনা  িবভােগর পাঁচ  জলায় ৪ লাখ মা ষ  িব ৎহীন হেয় পেড়েছন। ওেজাপািডেকার ব ব াপনা
পিরচালক শিফক উি ন গতকাল বেলন, খুলনা িবভােগর পাঁচ জলায় ৩২িট িফডােরর আওতায় ৪ লাখ মা ষ
িব ৎহীন হেয় পেড়েছন। ৩২িট িফডােরর মেধ  গতকাল পয  ১৫িট চালুর উপেযাগী হেয়েছ। বািক েলার
কাজ শষ করার চ া চলেছ। আমােদর িনজ  িতেবদক ও িতিনিধেদর পাঠােনা আরও খবর- খুলনা :
খুলনার কয়রা, দােকাপ ও পাইকগাছায় ঘূিণঝেড়র ভােব ায় ৪৭ হাজার ২৭৫িট ঘরবািড় িব  হেয়েছ।
মািটর সে  িমেশ গেছ কেয়ক হাজার কাঁচা বসতঘর। রা াঘােট গাছপালা উপেড় পেড় যাগােযাগ িবি
হেয় গেছ। উপেজলা পযােয় িব ৎ ব ব া  এখেনা  াভািবক হয়িন। কৃিষ স সারণ অিধদফতর বলেছ,
ঘূিণঝেড় ধু খুলনা জলায় ২৫ হাজার হ র জিমর ফসল আ া  হেয়েছ। সবেচেয় বিশ িত  হেয়েছ

ায় ১ হাজার ৯২ হ র জিমেত শীতকালীন সবিজ ও ভেস গেছ কেয়ক হাজার মােছর ঘর। এ ছাড়া
দি ণ-পি মা েলর ১৬ জলার রাপা  আমেনর ফসল িবন  হেয়েছ ই লাখ ৮৯ হাজার হ র জিমর।
বর না : বুলবুেলর ভােব বর নার ৬িট উপেজলায় ৫ সহ ািধক ঘরবািড় িত  হেয়েছ। স ূণ িব
হেয়েছ ২৫০িট কাঁচা ও আধাপাকা ঘর। আ য়েকে  বাধক জিনত কারেণ ১ জন ও গাছ থেক পেড় ১ জন
মারা গেছন। এ ছাড়াও ৬িট উপেজলায় কমপে  ১৭ জন আহত হেয়েছন। বে াপসাগের একিট মাছ ধরা
লারসহ ১৫ জেল িনেখাঁজ রেয়েছ। িত  হেয়েছ ৮৬িট িশ া িত ান। ানীয় িব ৎ িবভাগ সূে  জানা
গেছ,  বর না  ভা ◌ািরয়া  স ালন লাইেনর ৩৬ িকেলািমটার িব ৎ লাইন িবি  হেয়েছ।  উপেড় গেছ

অসংখ  পাল। এ ছাড়াও শহেরর অভ রীণ িবতরণ লাইন িছঁেড় গেছ। পটুয়াখালী : বুলবুেলর ভােব দমকা
হওয়ায়  গাছ উপেড় বসতঘের চাপা  পেড়  ঘটনা েলই এক বৃ  মারা  গেছন। এিদেক ঘূিণঝড় ‘বুলবুল’
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শি শালী হেয় বল বেগ যখন বাংলােদেশর উপ েলর িদেক ধেয় আসিছল তখনই জ  িনেয়েছ এক
ক ািশ ।  ঘূিণঝেড়র  সে  িমল  রেখ  তার  নাম  রাখা  হেয়েছ  বুলবুিল  আ ার  ব া।  শিনবার  পুের
পটুয়াখালীর  কলাপাড়া  উপেজলার  নীলগ  ইউিনয়েনর  একিট  আবাসেন  গভবতী  মা  মায়রা  বগম এই
ক াস ান  সব কেরন।  সাত ীরা  :  বুলবুেলর  আঘােত  সাত ীরার  নদন  সংল  উপ লীয়  উপেজলা
আশা িন ও ামনগের ১৩ হাজার কাঁচা ঘরবািড় স ূণ িব  ও ৩৩ হাজার ৪৬০িট কাঁচা ঘরবািড় আংিশক
িব  হেয়েছ এবং ১৬ হাজার ২০০ হ র ফসেলর িত হেয়েছ বেল জািনেয়েছন জলা শাসক এস এম
মা ফা কামাল এবং জলা াণ ও েযাগ কমকতা শা  মার। এ ছাড়া উপ লীয় উপেজলায় শত শত

িবঘা মৎ  ঘর ও ফসিল জিম বৃি র পািনেত তিলেয় গেছ। এ ছাড়া  উপ লীয় অ েলর নরম (সফট)
কাঁকড়া েজে র ব াপক িত হেয়েছ। এ ছাড়া সাত ীরার িট পািন উ য়ন বােডর চুনা, খালেপটুয়া ও
কেপাতা  নেদর ১১ িকেলািমটার বিড়বাঁেধ ব াপক ফাটল ও ভাঙন দখা িদেয়েছ।

ল ীপুর : রামগিতেত ঘূিণঝড় বুলবুেলর আঘােত অধশতািধক কাঁচা ঘরবািড় িব  হেয়েছ। বােগরহাট :
বােগরহােট ঘূিণঝড় বুলবুেলর তা েব ১ লাখ ৩২ হাজার ৩০০ মা ষ িত  হেয়েছন। িব  হেয়েছ ৪৪
হাজার ৫৬৩িট ঘরবািড়। িত  হেয়েছ ১৮ দশিমক ৩৫ িকেলািমটার বিড়বাঁধ ও ৩৫ হাজার ৫২৯ হ র
জিমর ফসল। পািনেত ভেস গেছ িচংড়সহ ৭ হাজার ২৩৪িট মৎ  খামার। মাছচািষেদর ২ কািট ৯৩ লাখ
টাকার িত হেয়েছ। ভেঙ পেড়েছ ৭০িট িব েতর খুঁিট, িত  হেয়েছ িব ৎ লাইন। বার রাত থেক
শরণেখালা উপেজলাসহ জলার িবিভ  ােম িব ৎ সরবরাহ ব  রেয়েছ। অ িদেক ঘূিণঝড় বুলবুল যখন
ধেয়  আসিছল  তখন  বােগরহােটর  মাংলা  উপেজলার  িমঠাখালী  এিটিস  সরকাির  াথিমক  িবদ ালয়

আ য়েকে  স ান সব কেরেছন িমঠাকালী ােমর হ ফা বগম। বার িদনগত রাত ১টা ১৫ িমিনেট জ
নয় এই ক ািশ । ঘূিণঝড় বুলবুেলর সে  িমিলেয় তখনই িশ িটর নাম রাখা হয় ‘বুলবুিল’। বতমােন মা-
মেয় জেনই  আেছন। বিরশাল : বিরশাল জলার িবিভ  উপেজলায় ৩ হাজার ৫০িট কঁ◌াঁচা ঘরবািড়, ১

লাখ হ র জিমর আমন ধান, ৬ হাজার হ র জিমর রিবশ , ১ লাখ গাছপালা এবং ১২০ িকেলািমটার কাঁচা
রা া, ২২ িকেলািমটার বিড়বাঁধ িত  হেয়েছ।
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