
নিড়য়া o জািজরায় পdার ভাঙন। ফাiল ছিব
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বষর্া েমৗসুেমর আেগ কাজ েশষ না হেল শরীয়তপুেরর নিড়য়া o জািজরা uপেজলায় পdার
ভাঙন pিতেরােধ েনয়া pায় েপৗেন 11শ’ েকািট টাকার pকl েভেs যােব। eমন আশ ার
কথা uেlখ কের পিরদশর্ন pিতেবদন জমা েদয়া হেয়েছ।

aনিভj িঠকাদার িনেয়াগেক pধান কারণ uেlখ কের pিতেবদেন আশ া pকাশ কের বলা
হেয়েছ, েম মােসর মেধয্ dত কাজ েশষ করেত না পারেল ভয়াবহ িবপযর্য় েনেম আসেব। e
কােজর t বঝুেত না পারেল িঠকাদােরর পেk pকl বাsবায়ন করা সmব হেব না। 17
জানুয়াির পািন unয়ন েবােডর্ র (পাuেবা) িচফ মিনটিরং o টাsেফাসর্ pধান কাজী েতাফােয়ল
েহােসন pিত ানিটর মহাপিরচালেকর কােছ e pিতেবদন েদন।

সেরজিমন েদখা েগেছ, শরীয়তপুেরর নিড়য়া uপেজলা o জািজরা eলাকায় পdার ভাঙেন
iিতমেধয্ িবলীন হেয় েগেছ ব  ঘরবািড় o সরকাির িবিভn sাপনা। pলয় রী পdার েপেট
চেল েগেছ নিড়য়ার pায় সােড় িতন িকেলািমটার eলাকা। সরকাির িহসােব গৃহহীন হেয়েছন 5

  েনসা ল হক েখাকন
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হাজার 81 জন।

তেব েবসরকাির িহসােব e তািলকা 7 হাজার ছািড়েয় েগেছ। ভাঙেন eরi মেধয্ e uপেজলার
সরকাির হাসপাতােলর মূল ভবন, চরজিুজরা সরকাির pাথিমক িবদয্ালয়, পূবর্ নিড়য়া সরকাির
িবদয্ালয়, সাধুর বাজার, চি পুর বাজার, সুের র ল ঘাট, oয়াপদা বাজার o ল ঘাট, মলূফ
বাজােরর eকিট বড় aংশসহ েকদারপুর iuিনয়ন পdায় িবলীন হেয়েছ।

eছাড়া েমাkােরর চর,  পাঁগাo,  বাঁশতলা eলাকায়o kয়kিত হেয়েছ। aনয্িদেক জািজরা
uপেজলায় পdার ভাঙেনর কবেল পেড়েছ পােলরচর, kে চর, িবলাশপুর iuিনয়েনর aেনক
eলাকা।

e aবsায় পdার ভাঙন pিতেরােধ 1 হাজার 77 েকািট টাকার pকl gহণ কের। িকn েয
িঠকাদাির pিত ান নদীভাঙন pিতেরােধ কাজ করেছ পাuেবার েকােনা pকেl তােদর কােজর
পূবর্ aিভjতা েনi বেল pিতেবদেন uেlখ করা হেয়েছ।

পািন সmদ মntণালেয়র uপমntী eেকeম eনামলু হক শামীম যুগাnরেক বেলন, ‘শরীয়তপুেরর
নিড়য়া o জািজরা pকl eলাকা শিনবার পিরদশর্ন কেরিছ। িঠকাদার pিত ানেক কােজর গিত
বাড়ােত কেঠার িনেদর্শনা েদয়া হেয়েছ। iিতমেধয্ ডািmং েবেড়েছ।’

aনিভj সাব-কnাkেরর aিভেযােগর িবষেয় uপমntী বেলন, ‘আসেল আমরা দািয়t েনয়ার
আেগ পdার ভাঙন pিতেরােধ pকlিটর িঠকাদাির pিত ানেক কােজর aনেুমাদন েদয়া হেয়েছ।
যখন e pকl aনুেমাদন হয় তখন আিম িছলাম নদীভাঙন eলাকার eকজন সাধারণ মানুষ।

eখন eলাকার sােথর্ e pকl বাsবায়ন aেনকটা চয্ােল  িহেসেবi িনেয়িছ।’ িতিন বেলন,
‘ ধু পdা নয়, সব নদীভাঙন কবিলত eলাকায় যােত যথাযথভােব েsিসিফেকশন aনযুায়ী
pকl বাsবায়ন করা হয় েস বয্াপাের সেবর্াc agািধকার েদয়া হেব।’

জ ির o জন tপূণর্ কাজ মলূ িঠকাদার সাব-কnাk িদেত পােরন িকনা জানেত চাiেল
পাuেবার মহাপিরচালক মাহফুজরু রহমান যুগাnরেক বেলন, ‘oেপন েটnােরর মাধয্েম েযসব
িঠকাদার কাজ েপেয় থােকন তােদর সাব-কnাk েদয়ার েকােনা সুেযাগ েনi। িকn িডিপeম
(ডায়েরk pিকuরেমn েমথড) পdিতেত কাজ েদয়া হেল সংি  pিত ান আসেল সাব-
কnাk িদেত পাের িকনা তা আমার জানা েনi।’

বাsবায়নকারী  িঠকাদাির  pিত ােনর  aনিভjতার  িবষেয়  pিতেবদেন  বলা  হয়,  ‘খুলনা
িশপiয়াডর্  িলিমেটড যােদর সাব-কnাকটর িহেসেব িনেয়াগ িদেয়েছ তােদর পািন unয়ন েবােডর্
কাজ করার েকােনা aতীত aিভjতা েনi।

িঠকাদাির pিত ানিটর e aনিভjতার কারেণ আগামী বষর্া েমৗসুেম pকl eলাকায় েয কী
ধরেনর ভয়াবহ িবপযর্য় েনেম আসেত পাের েস বয্াপাের তারা েকােনা ধারণা করেত পারেছন
বেল মেন হয় না। পািন unয়ন েবােডর্ র কােজর সে  aনয্ানয্ িডপাটর্ েমেnর কােজর পাথর্কয্
বঝুেত না পারেল িঠকাদােরর পেk e ধরেনর কাজ বাsবায়ন করা সmব হেব না।’

খুলনা িশপiয়ােডর্ র বয্বsাপনা পিরচালক কেমােডার েমা. আিনসুর রহমান েমাlাহ েসামবার
যুগাnরেক বেলন, ‘পািন unয়ন েবাডর্  pকlিট 2012 েথেক 2015 সাল কাজ করেত পােরিন।
e করেত করেত িকn সােড় 3 িকেলািমটার েভেঙ েগেছ। 2018 সােলর েশষ িদেক e
কােজর চুিk sাkর কেরিছ আমরা।

6-7 বছের পাuেবা েযটা করেত পােরিন, মাt 2-3 মােস েসটা করেত েপেরিছ। anত eক
লাখ িজo বয্াগ েফলা হেয়েছ। 18 েথেক 20 লাখ িজo বয্াগ েফলেত হেব েম মােসর মেধয্।
eটা করেত পারেল আগামী বছর ভাঙন েরাধ হেব। eত বড় pকl েমািবলাiেজশেনoেতা
টাiম লােগ।’

িতিন বেলন, ‘aনয্ িঠকাদার কাজ করেলo সাবর্kিণকভােব আমরাi পdার ভাঙন pিতেরাধ
pকেlর কাজিট তদারিক করিছ। eখােন েকােনা ধরেনর ৈশিথেলয্র aবকাশ েনi।’
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সাব-কnাkেরর aনিভjতার aিভেযাগ pসে িতিন বেলন,  aিভjতা না থাকেল তারা
রাজবাড়ী o নরিসংদীেত কাজ করেছ িকভােব? যারা e ধরেনর aিভেযাগ করেছ তারা িঠক
করেছ না। িবষয়িট িনেয় আগামীকাল (আজ) মntণালেয় eকিট িমিটং আেছ। িনিদর্  সমেয়র
আেগ কাজটা েশষ করেত সবর্াtক েচ া করিছ, েযন আগামী বছর নিড়য়া o জািজরাবাসীেক
ভাঙন েথেক রkা করা যায়।’

পdার ভাঙন pিতেরাধ pকেl সাব-কnাকটেরর কাজ pসে  পাuেবার িচফ মিনটিরংেয়র
pিতেবদেন বলা হেয়েছ, ‘নিড়য়া uপেজলা o জািজরা eলাকায় ‘পdা নদীর ডান তীর রkা’
শীষর্ক pকেlর সাiট পিরদশর্ন করা হয়। uিlিখত pকেlর আoতায় িজo বয্াগ (বালু ভিতর্
বsা) ডািmং কাজ গত বছেরর 12 িডেসmর েথেক  হয়। িকn ডািmং কােজর গিত
aতয্n মnর।’

মাঠপযর্ােয়র কমর্কতর্ ােদর সে  আেলাচনার udৃিত িদেয় কাজী েতাফােয়ল েহােসন e িবষেয়
বেলন, ‘e pকেlর আoতায় জ ির িভিtেত 4 িকেলািমটার ৈদঘর্য্ নদী তীর সংরkণ কােজ
েমাট 18 লাখ িজo বয্াগ ডািmংেয়র জনয্ িনধর্ারণ করা হয়।

িকn pকl eলাকার আoতার বাiের uজান o ভািটেত ভাঙন aবয্াহত থাকায় আরo দiু
িকেলািমটার ৈদেঘর্য্ কাজ করেত হেব। eেkেt িজo বয্ােগর লkয্মাtা হেব 28 লাখ। বতর্ মােন
িতনিট বােজর্ র (বালু ভিতর্  িজo বয্াগ পিরবহেন বয্ব ত ল  টািমর্নােলর পnুেনর মেতা)
মাধয্েম 16 জানুয়াির পযর্n েমাট 61 হাজার 402িট িজo বয্াগ ডািmং করা হেয়েছ।’

কােজর মnর গিতর িবষয়িট uেlখ কের pিতেবদেন বলা হয়, ‘16 জানুয়াির 1 িদেন সেবর্াc
ডািmং হেয়েছ 6 হাজার 332 বয্াগ। pিতিদন গেড় 6 হাজার বয্াগ ডািmং করা হেল 31
জানুয়াির পযর্n ডািmং হেব 1 লাখ 5 হাজার িজo বয্াগ।’ িবষয়িটর t েবাঝােত িগেয়
pিতেবদেন বলা হয়, ‘pকেlর বািক 26 লাখ 5 হাজার িজo বয্াগ ডািmং কাজ 30 েমর
মেধয্ েশষ করেত হেল 1 েফbয়াির েথেক pিতিদন ডািmং করেত হেব গেড় pায় 25 হাজার
বয্াগ।

তার  মেধয্  20  হাজার  বয্াগ  ডািmং  করেত  হেব  বাজর্  dারা  eবং  5  হাজার  বয্াগ
ডািmং/েpিসং (পাড় বাঁধাi) করেত হেব েনৗকা eবং নদীর পাড় েথেক। e গিতেত ডািmং
করা না েগেল 15 িদন পের লkয্মাtা eমন আকার ধারণ করেব যা বাsবায়ন করা আর
সmব হেব না। বনয্ায় ভয়াবহ প ধারণ করেব পdা।

pবল েsােতর কারেণ তখন আর বাজর্  বয্বহার করা যােব না।’  e িবষেয় বলা হয়,
‘aপিরকিlতভােব জ ির িভিtেত ডািmং কের ভাঙন েরােধ েয সময় eবং aথর্ বয্য় হেব
ততিদেন েভেঙ যােব আরo বসতবািড়, হাটবাজার, sুল-কেলজ o েদাকানপাট। িবপযর্য় েনেম
আসেব eলাকাজেুড়।’

tপূণর্ e pিতেবদেন বলা হয়, ‘আগামী বষর্া েমৗসুম  হoয়ার আেগ েম মােসর মেধয্
কাজ েশষ করেত হেল pেয়াজন হেব 12 েসট বােজর্ র। বতর্ মােন pকl eলাকায় িতন েসট
বাজর্  dারা কাজ চলেছ। 3িট বাজর্  10 জানয়ুাির pকl eলাকায় eেলo e pিতেবদন ৈতির
পযর্n ডািmংেয়র uপেযাগী করা যায়িন’ বেল pিতেবদেন uেlখ করা হয়।

তথয্ানুসnােন জানা েগেছ, ভাঙন ভয়াবহ আকার ধারেণর পরi সরকার বয্াপক psিত েনয়।
eরi aংশ িহেসেব ‘জািজরা o নিড়য়া uপেজলায় পdা নদীর ডান তীর রkা pকl’ নােম
pকlিট হােত েনয়। 1 হাজার 77 েকািট টাকার e pকl বাsবায়নকাল ধরা হয় 2017 েথেক
2021। 2018 সােলর 2 জানয়ুাির জ ির pকlিট eকেনক সভায় aনুেমাদন পায়। সরকােরর
শীষর্ পযর্ায় েথেক dত বাsবায়েনর তািগদ িদেয় oi মােসর 25 তািরখ পিরকlনা কিমশন
সরকাির আেদশ জাির কের।

30 জানয়ুাির পািন সmদ মntণালয় েথেক pশাসিনক আেদশ জািরর পর 20 মাচর্  pকl
পিরচালক িনেয়ােগর আেদশ জাির হয়। eরপর pকlিট সিঠকভােব বাsবায়েনর sােথর্ িডিপeম
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© সবর্st stািধকার সংরিkত 2000-2018 | ei oেয়বসাiেটর েকােনা েলখা, ছিব,
aিডo, িভিডo aনুমিত ছাড়া বয্বহার েবআiিন।

দরপt পdিতেত বাsবায়েনর জনয্ 16 েম aথর্ৈনিতক িবষয়ক মিntসভা কিমিটর (িসিসie)
aনুেমাদন পায়। e pিkয়া aনসুরেণর মধয্ িদেয় দফায় দফায় ৈবঠেকর পর 1 হাজার 77
েকািট 48 লাখ 49 হাজার টাকা দের খুলনা িশপiয়াডর্ েক কাজিট েদয়া হয়।

19 েসেpmর সরকাির kয়সংkাn মিntপিরষদ (িসিসিজিপ) কিমিট খুলনা িশপiয়াডর্ েক চূড়াn
aনুেমাদন েদয়। কােজর মnর গিতর িবষেয় পাuেবার িচফ মিনটিরংেয়র pিতেবদেনর পর 5িট
বাজর্  pকl eলাকায় সচল েদখা েগেছ। েখাঁজ িনেয় জানা যায়, েব ল gেপর eকিট pিত ান
pকlিট সাব-কnাk িনেয়েছ।

pিত ানিটর  ভাiস  েচয়ারময্ান  জিসম  uিdন  eিট  পিরচালনা  করেছন।  aনিভjতার
aিভেযােগর িবষেয় pিত ােনর বkবয্ েনয়ার েচ া করা হয়। কেয়কবার েফান েদয়ার পরo
জিসম uিdন েফান িরিসভ কেরনিন। পের খুেদবাতর্ া পািঠেয় বkবয্ চাiেল িফরিত খুেদবাতর্ ায়
িতিন জানান, িবেদেশ aবsান করায় তার পেk বkবয্ েদয়া সmব হেc না।

eকপযর্ােয় েব ল gেপর লশােনর pধান কাযর্ালেয় েযাগােযাগ করা হয়। e িবষেয় েকu
বkবয্ িদেত রািজ নন বেল জানােনা হয়।
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