




ননহত আহত

ফারাগঞ্জ ৩০/০৩/২০১৭ ১ জনাফ মভা: নুয নভয়া (৬০), নতা: আব্দুয যহভান, গ্রাভ: ফযকতপুয প্রফাসী ধনী ব্যনি

মকাম্পননগঞ্জ ৩১/০৩/২০১৭ ২ জনাফ দয়াভয় নফশ্বাস (৪৫), নতা: মৃত ভদন নফশ্বাস, গ্রাভ: মফতমুড়া ১০০০০

মকাম্পননগঞ্জ ০১/০৪/২০১৭ ৩ জনাফ পজর উনিন (৪০), নতা: মৃত আকফয আরী, গ্রাভ: দনরযগাঁও ১০০০০

মকাম্পননগঞ্জ ০১/০৪/২০১৭ ৪ জনাফ নূয উনিন (০৮),  গ্রাভ: দনরযগাঁও ১০০০০

মগায়াইনঘাট ০৩/০৪/২০১৭ ৫ জনাফ রুনফনা মফগভ (১৪), নতা: হাননপ নভয়া গ্রাভ: ১নং রুস্তভপুয ১৫০০০

মগায়াইনঘাট ২১/০৪/২০১৫ ৬ জনাফ ততয়ফ আরী, নতা- মৃত সুবুজ আরী, গ্রাভ-ফীযভঙ্গর, ইউন- রুস্তভপুয

ফারাগঞ্জ ০৫/০৪/২০১৭ ৭ জনাফ মভা: ভাসুক নভয়া, (১৪), নতা: জনভয আরী গ্রাভ: মহাসসনপুয ১৫০০০

নসসরট সদয ১৯/০৪/২০১৭ ৮ জনাফ এনাভ (১৪), নতা: মহাছন আহভদ, গ্রাভ: যাসয়যগাঁও, ইউন: জারারাফাদ ২০০০০

ওসভানীনগয ১৯/০৪/২০১৭ ৯ জনাফ সুরুজ আরী (৩৪), নতা: মৃত আছাদ আরী, গ্রাভ: পূফ ব টিনাাড়া ২০০০০

মকাম্পননগঞ্জ ২১/০৪/২০১৭ ১০ জনাফ তনহদুয যহভান (১২), নতা: আ: জনরর, গ্রাভ: দ: মফাযসদও, ইউন: মতনরখায ১০০০০

কানাইঘাট ০৯/০৫/২০১৭ ১১ জনাফ ইপজার আহভদ, নতা-মৃত ছইপ উল্লাহ্ (২২) ননজ দরই কানি পূফ ব, দ:ফানীগ্রাভ

মভাট= ১১ ১১০০০০

০৪/০৪/২০১৭ ১ নদপ্তী যানী দাস (২২), নতা-মৃত: ভুরন দাস

০৪/০৪/২০১৭ ২ জনাফ মভা: আনজজ নভয়া (৫৪) নতা-মৃত: ভনা

ননসযনগয ১৩/০৫/২০১৭ ৩ জনাফ জারার নভয়া (৪৫),গ্রাভ-রুস্তভপুয,ইউননয়ন- হনযপুয

ননসযনগয ৩১/০৫/২০১৭ ৪ জনাফ ভন্তু নভয়া (৫২), নতা- যনভজ উনিন, গ্রাভ-ফানরসখারা  

ননসযনগয ৩১/০৫/২০১৭ ৫ জনাফ নহদ নভয়া (৩২) নতা- নানহদ নভয়া, গ্রাভ-ফানরসখারা  

ননসযনগয ৩১/০৫/২০১৭ ৬ জনাফ নজনু নভয়া (৩০), নতা- আবু নভয়া, গ্রাভ-ফানরসখারা 

নফজয়নগয ৩১/০৫/২০১৭ ৭ জনাফ আফদুর হান্নান (৩০) নতা-আফদুর হানভদ,গ্রাভ-খাটিঙ্গা 

ফাঞ্চাযাভপুয ০৯/০৫/২০১৭ ৮ জনাফ আসাবুনিন (৩৫) নতা- আক্কাস আরী, গ্রাভ- াইকস চয ভাসে

নফীনগয ০৯/০৫/২০১৭ ৯ জনাফ মখাসদজা মফগভ (৩০), স্বাভী- কনফয নভয়া,গ্রাভ- শ্রীঘয ফাড়ীসত

মভাট= ৯

ফাননয়াচং ১৯/০৪/১৭ ১ জনাফ ছভছু নভয়া (৬২), নতা- মৃত নপসযাজ নভয়া, গ্রাভ-ইকযাভ,ইউন-সুজাতপুয

ফাননয়াচং ০৯/০৫/২০১৭ ২
জনাফ মভা: ফনসক (২৭), নতা- ভজমুল্লযা, গ্রাভ-জাতুকন বাড়া,

মভাট= ২

গাইফান্ধা সুিযগঞ্জ ১৯/৪/২০১৭ ১
যাসহরা মফগভ,স্বাভী-মভা:ছানভউর ইসরাভ,গ্রাভ-রার চাভায,ইউননয়ন-কাানসয়া

মভাট= ১

সুফর্ বচয ১৮/০৩/২০১৭ ১ মভা: মসনরভ (৪০), নতা: মৃত নূয মভাহাম্মদ, গ্রাভ: চয জব্বয ২০০০০

সুফর্ বচয ১৭/০৫/২০১৭ ২
জনাফ জনহয আহাম্মদ মসনরভ (৩০), নতা- মৃত পসয়জ আহম্মদ, গ্রাভ- দ: চযক্লাকব

মনায়াখারী সদয ২০/০৪/২০১৭ ৩
মভা: নযপ (০৮),নতা : খুযনদ আরভ,ভাতা: সুনপয়া মফগভ,গ্রাভ : দনির্ শুল্লনকয়া,

ওয়ার্ ব : ০৯,ইউননয়ন : এওজফানরয়া
ভাসে ২০০০০

মনায়াখারী সদয ২০/০৪/২০১৭ ৪
নরন আিায (০৬),নতা : খুযনদ আরভ,ভাতা: সুনপয়া মফগভ,গ্রাভ : দনির্ শুল্লনকয়া,

ওয়ার্ ব : ০৯,ইউননয়ন : এওজফানরয়া
ভাসে ২০০০০

মভাট= ৪ ৬০০০০

২০/০৪/২০১৭ ১ জনাফ মভা: ভাযজান (১৬), নতা-ফাদর আকন, গ্রাভ-গাগুনযয়া ২ নদীসত

২০/০৪/২০১৭ ২ জনাফ, ইউসুপ খান (২৬), নতা-ইভাভ খান, গ্রাভ-গাগুনযয়া নদীসত

মভাট= ২

নসসরট

ব্রাহ্মর্ফানড়য়া

ননসযনগয

মভসহনিগঞ্জ

হনফগঞ্জ

মনায়াখারী

ফনযার

জানু/১৭ হইসত অদ্য (  ) প্রাকৃনতক দুসম বাগ ও অন্যান্য (ফজ্রাত) দুঘ বটনায় ননহত (আহত সংখ্যা) ব্যনিয নাসভয তানরকা এফং অনুদাসনয টাকায নযভার্ :

আনথ বক সাহাসেয নযভান (টাকা)উসজরা মৃতুযয তানযখ সংখ্যা ননহত ব্যনিয নাভ/ ঠিকানা আহসতয সংখ্যা দূঘটনায স্থানমজরা
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অষ্টগ্রাভ ২২/০৪/২০১৭ ১ জনাফ মভা: নুরুর ইসরাভ (৫৮), নতা: মৃত আজগয আরী, গ্রাভ: আনরগনয ভধ্যাড়া হাওড়

অষ্টগ্রাভ ২২/০৪/২০১৭ ২ জনাফ নযপাত নভয়া, নতা: মনসহয নভয়া, গ্রাভ: ভধ্য অষ্টগ্রাভ হাওড়

নভোভইন ২২/০৪/২০১৭ ৩ জনাফ মভা: সুসন, নতা: নগয়াসউনিন, গ্রাভ:যহভতপুয হাওড়

তাড়াইর ২২/০৪/২০১৭ ৪ জনাফ ভননক নভয়া, নতা: নহদ নভয়া, গ্রাভ: আসনায়াযপুয হাওড় ধান কা:ফ

মভাট= ৪

সন্দ্বী ২২/০৪/২০১৭ ১ জনাফ সানাউল্লাহ াভীভ (৩৩), নতা: আফদুর ফাসতন, ইউন: কারাাননয়া

সন্দ্বী ২২/০৪/২০১৭ ২ জনাফ মভা. নদদায (৪০), নতা: ননজাভ উনিন, ইউন: কারাাননয়া

 পটিকছনড় ২২/০৪/২০১৭ ৩ জনাফ নূয ফানু (৪০), স্বাভী: আফদুয যাজ্জাক, ইউন: ভুজপুয

মভাট= ৩

নঘওয ১ জনাফ শুবা মফগভ (৫৫) স্বাভী: মৃত মটনু ভন্ডর, গ্রাভ: মগায়ারজান ফাড়ীসত

সাটুনযয়া ২ জনাফ ননতাই সযকায (১৪), নতা- মৃত: ফন সযকায, গ্রাভ-হযগজ চয াড়া

সাটুনযয়া ৩ জনাফ জয়ন্ত সযকায (১৪), নতা- মৃত: গসন সযকায, গ্রাভ-হযগজ চয াড়া

নসংগাইয ৪ জনাফ মসক তাসহয আরী (৩০), নতা- মৃত: সভসন আরী, গ্রাভ- জাভারপুয, ফায়যা

নসংগাইয ৫ জনাফ মভা: আসরাভ (৪০), নতা- মৃত যওন আরী, গ্রাভ- জাভারপুয, ফায়যা

নসংগাইয ৬ জনাফ ম ফাসযক (৪৮) নত- মখ খাসরক,  গ্রাভ- জাভারপুয, ফায়যা ৯

মভাট= ৬

শ্রীভঙ্গর ১৮/০৩/২০১৭ ১ যাসহনা মফগভ (৪৫) স্বাভী মৃত: ভাকসুদ আরী, গ্রাভ: নফরাস াড়া চা ফাগান ১ ফাড়ীসত ২৫০০০

ফড়সরখা ০১/০৪/২০১৭ ২ মভা: আর আনভন (১২), নতা: মচযাগ আনর, গ্রাভ: বাটউনচ ভাসে ২৫০০০

মভাট= ২ ৫০০০০

যাভগড় ২০/০৩/১৭ ১ জনাফ মযাসকয়া মফগভ (৩৫), স্বাভী আব্দুয যউপ, গ্রাভ: ফাাড়া টিরা ভাসে

ানছনড় ২৪/০৪/১৭ ২ জনাফ মভা: ওভয পারুক (৩০), নতা: মভা: সাভছুর আরভ, গ্রাভ: ছনটিরা ভাসে

ানছনড় ২৪/০৪/১৭ ৩ জনাফ সননজতা চাকভা (৩২), স্বাভী: নয়ন মজযানত চাকভা, গ্রাভ: উত্তয দুদুক ছড়া ভাসে

সদয ১৩/০৫/২০১৭ ৪ জনাফ সানু ভাযভা (২২),ফটতরা এরাকায ফানসিা ভাসে

সদয ১৩/০৫/২০১৭ ৫ জনাফ মনওম্রাসং ভাযভা (৪৫) বাইসফানছড়ায ফানসিা ফাযািায়

সদয ১৩/০৫/২০১৭ ৬ জনাফ মথায়াইপ্রু ভাযভা (২০) বাইসফানছড়ায ফানসিা

মভাট= ৬

মুযাদনগয ২৬/০৪/২০১৭ ১ জনাফ মজাহযা খাতুন, স্বাভী: ধনু নভয়া, গ্রাভ: মযায়াচারা ২০০০০

নততাস ১৮/০৩/২০১৭ ২ জনাফ হানসনা আিায () স্বাভী- আরী আকফয, সাং -ভনজদপুয ১০০০০

নততাস ১৮/০৩/২০১৭ ৩ জনাফ হনুপা আিায () স্বাভী- যাজ নভয়া, সাং -ভনজদপুয ১০০০০

ফরুড়া ১৯/০৫/২০১৭ ৪ জনাফ মভা: পারুক, নতা- আ: যনহভ, সাং- আগানগয ২০০০০

ফরুড়া ০১/০৬/২০১৭ ৫ জনাফ সনহদ উল্লযাহা, নতা- আরী আহাম্মদ মভাল্লা সাং- কনযয়া

মভাট= ৫ ২০০০০

ঈশ্বদী ৩০/০৪/২০১৭ ১ জনাফ াহানুয ভানরখাঁ (১৭) নতা-  ফাবুভানর খাঁ, গ্রাভ- চযরুপুয, ইউনন: াকী

ঈশ্বদী ১৭/০৫/২০১৭ ২ জনাফ মভা: আিায মভাল্লা (৩৫ ফছয) নতা - সাজ আরী মভাল্লা, গ্রাভ-নদয়াযফাঘইর,

সুজানগয ২৩/০৪/২০১৭ ৩ জনাফ মভাযদ ভন্ডর(৫৫), নতা- কুদ্দুস ভন্ডর, গ্রাভ: তাযাফানড়য়া, ইউন: সাতফানড়য়া

সুজানগয ১৭/০৫/২০১৭ ৪ জনাফ মভা: ছাভাদ মখ (৪৬ ফছয) নতা- কভয উনিন গ্রাভ- হাাভপুয, নানজযগঞ্জ

চাটভহয ২৪/০৪/২০১৭ ৫ জনাফ ফাচ্চু নভয়া(৪৫), নতা- ইয়ানসন আরী, গ্রাভ: মফায়ানরয়া ইউন: াশ্ববর্াঙ্গা

চাটভহয ২৪/০৪/২০১৭ ৬ জনাফ খনরলুয যহভান,নতা: আসছন খান, গ্রাভ: ফড়সগায়াখযা

ফরুযা ৩১/০৫/২০১৭ ৭ জনাফ মভা: নহদুল্লা () নতা- আরী আহসম্মদ, গ্রাভ- ভনদুক, ইউন- আদযা,

মভাট= ৭

আড়াইহাজায ১ জনাফ সুসফতাযা (৪০) স্বাভী মভা: ইসভাইর গ্রাভ-ভযদাাদী, ইউন- ভাহদমুদয,

কুনভল্লা

াফনা

নাযায়নগঞ্জ

খাগড়াছনড়

ভননকগঞ্জ

নকসাযগঞ্জ

মভৌরবীফাজায

চট্টগ্রাভ
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আড়াইহাজায ০৯/০৫/২০১৭ ২ জনাফ সুসফদা মফগভ, স্বাভী- ইসভাইর, গ্রাভ- ানন্তপুয, ইউননয়ন- ভাহমুদপুয

আড়াইহাজায ০৯/০৫/২০১৭ ৩ জনাফ জানভর মহাসসন, নতা- মুত আপাজউনিন, গ্রাভ- দুপ্তাযা নিভাড়া, ইউননয়ন- দুপ্তাযা

আড়াইহাজায ০৯/০৫/২০১৭ ৪ জনাফ জানকয মহাসসন (৪৭) নতা-মৃত: আপাজ উনিন, গ্রাভ-ব্রাহ্মভদী মখরায ভাসে

মভাট= ৪

মধাফাউড়া ০৯/০৫/২০১৭ ১ জনাফ এংযাজ নভয়া, নতা- আব্দুর ভাসরক, গ্রাভ- যাউনত, ইউননয়ন- মাড়াকান্দুনরয়া ৩

মধাফাউড়া ০৯/০৫/২০১৭ ২ জনাফ আযাদ নভয়া, নতা- আব্দুর ভাসরক, গ্রাভ- যাউনত, ইউননয়ন- মাড়াকান্দুনরয়া

সদয ৩ জানাফ তানভভ, নতা-  গ্রাভ- , ইউননয়ন- ভাসে

মভাট= ৩

সদয ০৯/০৫/২০১৭ ১ জানাফ মসনরনা মফগভ (৪০),স্বাভী- দুরার সযদায,৩ নং ওয়ার্ ব, ইউননয়ন- যাজযাসজশ্বয ৩

সদয ০৯/০৫/২০১৭ ২ জানাফ ইয়ানসন সযদায (১৫),নতা-দুরার সযদায,৩নং ওয়ার্ ব, ইউননয়ন-যাজযাসজশ্বয

কচুয়া ০১/০৬/২০১৭ ৩ জনাফ বুলু মফগভ (৪৪), স্বাভী-মভা: আরী মহাসসন, গ্রাভ- উত্তয ননিপুয ২০০০০

হাইভচয ০৫/০৬/২০১৭ ৪ জনাফ ইসভাইর হাওদায (৩৫) নতা- মৃত আহসান হাওরাদায, গ্রাভ- সুরুজ সযকায কানি ২০০০০

মভাট= ৪

হনযর্াকুন্ডু ০৯/০৫/২০১৭ ১ আভান উল্লাহ (৪৫), নতা- আব্দুর  হক, গ্রাভ- াফ বতীপুয, 

হনযর্াকুন্ডু ০৯/০৫/২০১৭ ২ জানাফ নভযাজ (৩৫), নতা- ইউসুপ আরী, গ্রাভ পুরতাড়াঙ্গা

কারীগঞ্জ ০৯/০৫/২০১৭ ৩ জানাফ আনজুয়াযা, স্বাভী- নপয়ায যহভান, গ্রাভ- মভাল্লার্াঙ্গা

মভাট= ৩

দামুড়হুদা ০৯/০৫/২০১৭ ১ জানাফ সুভ, নতা- যনফউর ইসরাভ, গ্রাভ- কানাইর্াঙ্গা, উসজরা- দামুড়হুদা

০৯/০৫/২০১৭ ২ জানাফ সাভাদ, নতা- হায়দায আরী, গ্রাভ- কুতুফপুয, উসজরা- দামুড়হুদা

মভাট= ২

নড়াইর সদয ০৯/০৫/২০১৭ ১ জানাফ জুরনপকায, নতা- , গ্রাভ- াইকভানয, ইউননয়ন- চন্ডীফযপুয

মভাট= ১

কুনড়গ্রাভ মযৌভাযী ০৯/০৫/২০১৭ ১ জনাফ আসনায়ায মহাসসন, নতা- , গ্রাভ- আভফানড়

মভাট= ১

আত্রাই ১৩/০৫/২০১৭ ১ জনাফ যতন প্রাভাননক (৫০), নতা-হাসতভ প্রাভাননক, খসয়যহাট,ফাঘা, যাজাহীয ধান মিসত

আত্রাই ১৩/০৫/২০১৭ ২ জনাফ যতন প্রাভাননক (৫০), নতা-হাসতভ প্রাভাননক, খসয়যহাট,ফাঘা, যাজাহীয ধান মিসত

নওগাঁ সদয ১৩/০৫/২০১৭ ৩ জনাফ আপজার মহাসসন (৫৫), নতা- জসয়জ উনিন, গ্রাভ-পসতপুয ধান মিসত

নওগাঁ সদয ১৩/০৫/২০১৭ ৪ জনাফ যনপকুর ইসরাভ (১৮),নতা-হাসসন আরী, গ্রাভ-সনযজপুয ভাসে

ভহাসদফপুয ১৩/০৫/২০১৭ ৫ জনাফ আযাপাত মহাসসন (৯),নতা-আযাপ,গ্রাভ-নফযং উোসন

সাাহায ০২/০৬/২০১৭ ৬ জনাফ হীদুর ইসরাভ (৪৫),নতা-মৃত-তধরা,গ্রাভ-কুনচিা চকাড়া, ৪ আভ ফাগান

সাাহায ০২/০৬/২০১৭ ৭ জনাফ যনত মচৌধুযী (২৫),নতা-মৃত ভাহ্ফুজুর হক তাযা মচৌধুযী,গ্রাভ-কুনচিা

সাাহায ০২/০৬/২০১৭ ৮ জনাফ আবু যায়হান(২০),নতা- মভা: ইসভাইর মহাসসন,গ্রাভ-চসহযা

মভাট= ৮

সুনাভগঞ্জ সদয ১১/০৫/২০১৭ ১ জনাফ সাইুর ইসরাভ (১৫), নতা- আবাদ নভয়া, গ্রাভ- ফালুচযহাটি, ইউন- সুযভা ১

মভাট= ১

গাজীপুয কানরয়াককর ১৫/০৫/২০১৭ ১ জনাফ এযাদ মহাসসন (২৮) নতা- কলুয উনিন, (bdnews হসত প্রাপ্ত) ইসটয বাটায়

মভাট= ১

মসায  বা ২৮/০৫/২০১৭ ১ জনাফ হীদ সযদায (৪০),নতা-আব্দুয যহভান, গ্রাভ- কানপুয 

মভাট= ১

যায়পুযা ১ জনাফ মযখা মফগভ, স্বাভী- রার নভয়া, গ্রাভ-াহাড় কানি, ইউন- মুসাপুয

যায়পুযা ২ জনাফ আব্দুস সারাভ, নতা- ইসভাইর, গ্রাভ-াহাড় কানি, ইউন- মুসাপুয

মভাট= ২

নযনসংদী

নওগাঁ

নঝনাইদহ

ভয়ভননসংহ

নাযায়নগঞ্জ

চুয়ার্াংগা

চাঁদপুয
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মভাট মৃসতয সংখ্যা ৯২
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