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ঘূিণ র্ঝড় আঘাত েহেনেছ। জেলা াস িছল না তখন। দমকা হাoয়ার কারেণ বেনর গাছপালা uপেড় o ডাল েভেঙ 
পেড়। িতিন বেলন, বুলবুেলর আঘােত সাত ীরা েরে র পু কািঠ ফের  ে শেনর ঘেরর িটেনর চালা িত  
হেয়েছ। কদমতলার eফিজ ারােকর িটেনর চাল uেড় েগেছ o রা াঘর িত  হেয়েছ। কাঠশব্র aিফেসর 
েছাট লার নদীেত ডুেব েগেছ eবং পাকাঘর িত  হেয়েছ। েকাবাদক ে শেনর কােঠর 211 ফুট ƣদেঘ র্য্র 
েজিটিট নদীেত িবলীন হেয় েগেছ। ারােকর চাল o রা াঘর িত  হেয়েছ। চুনকুিড়র েসালার ােনল uেড় 
নদীেত েভেস েগেছ। েদােবিক টহল ফাঁিড়র 51 ফুট দীঘ র্ প নিট েভেঙ েগেছ। নিলয়ান ের  aিফেস যাতায়ােতর 
রা া িত  হেয়েছ eবং aিফেসর চারপােশর গাছপালা েভেঙ পেড়েছ। eিদেক ঘূিণ র্ঝেড়র তা েব বে াপসাগর 
পােড়র সু রবেনর শরণেখালা েরে র দুবলার চেরর েজেলপ ীেতo য় িত হেয়েছ। চের শুটঁিকর েজেলেদর 
গেড় েতালা a ায়ী বসতঘর, মাচা o গুদামঘর েভেঙ িত  হেয়েছ। তেব খুব েবিশ িত হয়িন চেরর 
েজেলেদর াপনার। কারণ চেরর aিধকাংশ ঘরi ƣতির স া o সহজলভয্ বাঁশ, েগালপাতা, েহাগলা o পিলিথন 
িদেয়। ঝেড় oiসব ঘর, মাচা, চাল, েবড়া o পিলিথন uেড় েগেল তা আবার িঠক কের িনেয়েছন তারা। আর 
েমৗসুম মা  শুরু হoয়ায় েতমন িত হয়িন শুটঁিকর। গত 2 নেভমব্র েথেক দুবলার চের শুরু হেয়েছ শুটঁিক 
েমৗসুম। চলেব আগামী মাচ র্ পয র্ । চেরর েজেলেদর জাল o েনৗকার েকােনা য় িত হয়িন। েজেলরা জানান, 
eবােরর ঘূিণ র্ঝড় িনেয় বনিবভােগর চার o িতo িছল a া  দুেয র্াগকালীন সমেয়র তুলনায় েবিশ। 
েকা গাড র্ o েনৗবািহনী আেগ েথেকi তােদর িনরাপদ আ েয় সিরেয় েনয়। েজেলরাo aিধক সতকর্তাব ায় 
থাকায় তােদর লার o জাল দিড়র েকােনা িত হয়িন। 

a িদেক চলিত মােস সু রবেন সীিমত আকাের পয র্টন পিরচালনার িস া  েনoয়া হেয়েছ। আগামী 36 েথেক 
38 নেভমব্র পয র্  িতন িদন পয র্টন ব  রাখারo িস া  েনoয়া হেয়েছ। ম লবার খুলনার বন ভবেন টুয্র 
aপােরটর aয্ােসািসেয়শন aব সু রবেনর (েটায়াস) সে  বনিবভােগর eক সভায় e িস া  েনoয়া হয়। খুলনার 
বন সংর ক মঈনুি ন খান বেলন, সু রবেন আগামী 35 নেভমব্র পয র্  সীিমত আকাের পয র্টন চলেব। কারণ 
রাসেমলার আেগ টুয্র aপােরটররা পয র্টক বুিকং িনেয়িছেলন। েসগুেলা ছাড়ার জ i নেভমব্র মােস পয র্টন সীিমত 
করা হে । আর 36 েথেক 38 নেভমব্র িতন িদন পয র্টন ব  রাখা হেব। িতিন আরo বেলন, iিলশ িনেষধা ার 
কারেণ েজেলেদর দুi দফায় মাছ িশকার ব  িছল। ম লবার েথেক েজেলেদর পাস পারিমট চালু করা হেয়েছ। 

 

 


