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িতিদন যা ীবাহী o প বাহী েনৗকা যাতায়াত কের থােক। eকiভােব রাজীবপুর েনৗকাঘাট, েকাদালকািট, 
নয়াচর, েমা ারচর, সান বািড়, বাহাদুরাবাদ, ফুলছিড় েথেক িচলমারী, গাiবা ার বালাসী, কামারজািন েনৗপেথ 
েনৗকা চলাচল কের। বলেত েগেল েজলার মূল ভূখ  েথেক িবি  েরৗমারী o রাজীবপুর uপেজলার মানুষ 
u রা েলর সে  েযাগােযাগ র া কের পু  নদ হেয়। eর বাiের aসংখয্ মানুষ েনৗকা িদেয় eক চর েথেক 
আেরক চের যাতায়াত কের। িক  বত র্মােন নেদ পািন না থাকায় eসব েনৗপথ বে র uপ ম হেয়েছ। eরi মে  
ব  হেয় েগেছ aেনক েনৗপথ। হুমিকর মুেখ রেয়েছ a ত 26 লাখ মানুেষর েযাগােযাগ ব া। েরৗমারীর 
ফুলুয়ারচর েনৗঘােটর সাব-iজারাদার আ স সবুর বেলন, ‘7 লাখ টাকা িদেয় েনৗকাঘাট iজারা িনেয়িছ। িক  
নেদ পািন না থাকায় েনৗকা চলাচল করেত পারেছ না। eেত আমার আসল টাকাi oঠােনা স ব হেব না।’ eকi 
aব া ায় সব েনৗঘােটর iজারাদারেদর। 

ছাiরুি ন নােমর eক েখয়া েনৗকার মািঝ বেলন, ‘নদ শুিকেয় মরা খােল পিরণত হেয়েছ। চেরর েলাকজন ে েট 
পারাপার হে ।’ িচলমারী েনৗকাঘােটর েটাল আদায়কারী িলচু িময়া জানান, আেগ েযখােন (েযমন িচলমারী-
েরৗমারী; িচলমারী-রাজীবপুর) েপৗঁছেত দুi ঘ া সময় েলেগেছ eখন লাগেছ িতন েথেক চার ঘ া। রাজীবপুর 
েনৗঘােটর েনৗকা বসায়ী ƣতয়ব আলী জানান, নেদ পািন না থাকায় তাঁর দুিট প বাহী েনৗকা eখন শুকনায় পেড় 
আেছ। আবার নেদর বুেক প বাহী aেনক েনৗকা আটেক তলা েভেঙ মালপ  ন  হয়, েনৗকারo িত হয়। 
নেদর পািন শুিকেয় যাoয়ায় েনৗকাঘােট েযেত িতন-চার িকেলািমটার বালুর চর ে েট েনৗকায় uঠেত হয়। সময়o 
লােগ aেনক েবিশ। 

 


