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েমৗসুেমর e সমেয় eেস হাoরগুেলার ায় 96 ভাগ েবােরা ফসল কাটা হেয় েগেছ। পািন েঢাকার খবর েপেয় aবিশ  ফসল েয যার 
মেতা েকেট িনেয় যাে ন কৃষকরা। পািন বৃি  a াহত থাকেল িতর স ুখীন হেবন কৃষকরা। 

েজলা কৃিষ স সারণ aিধদফতেরর দািব, বাঁধ েভেঙ েয হাoরগুেলােত পািন ঢুকেছ েসগুেলার ৯4 ভাগ ধান কাটা হেয় েগেছ। বািক 
8 ভাগ ধান হাoেরর চু জিমেত ঝুিঁকমু  aব ায় আেছ। েসখােন পািন েঢাকার আেগi aবিশ  ধান েকেট িনেয় েযেত পারেবন 
কৃষক। 

3128 সাল েথেক হাoেরর কৃষেকর aিধকার র া িনেয় কাজ কের ানীয় সংগঠন হাoর বাঁচাo সুনামগ  বাঁচাo আে ালন। তােদর 
দািব, হাoের eখনo 41 ভাগ জিমেত পাকা ধান রেয়েছ। েয বাঁধগুেলা েভেঙ হাoের পািন ঢুকেছ েসগুেলা দুব র্ল কের িনম র্াণ করার 
কারেণ পািনর থম ধা ােতi েসগুেলা েভেঙ েগেছ। সংগঠনিটর সাধারণ স াদক িবজন েসন রায় eসব দািব কেরন। 

eিদেক, বৃি পােতর কারেণ কাটা ধান মাড়াi o মাড়াi করা ধান শুকােনা িনেয় িবপােক পেড়েছন কৃষকরা। 

েরাববার খরচার হাoের সেরজিমন িগেয় েদখা যায়, হাoেরর চাতলপার eলাকায় পাহািড় ঢেলর পািন েতােড় হাoরর া বাঁধ েভেঙ 
বল েবেগ হাoের পািন ঢুকেছ। a িদেক িমছাখািল রাবার ডয্াম uপেচo হাoের পািন ঢুকেত শুরু কের। 

নoগাঁ o িনয়ামতপুর : শু  o শিনবার দফায় দফায় aিবরাম বৃি েত ডুেব েগেছ িন া েলর iির o েবােরা ে ত। িনয়ামতপুর সদর 
iuিনয়েনর চাঁচাiবাড়ী ােমর কৃষক হা ান বেলন, িতিন 46 িবঘা জিমেত েবােরার আবাদ কেরেছন। সব জিমর ধানi েপেক েগেছ। 
িক  িমক সংকেট ধান কাটেত পারেছন না। 

বুধবার িমকেদর েবিশ মজুির িদেয় 6 িবঘা জিমর ধান েকেট জিমেত েরেখিছেলন uঠােন েতালার আশায়। িক  শু  o শিনবােরর 
বৃি েত েস ধান eখন পািনেত ভাসেছ। সদর uপেজলার বরুনকাি  ােমর কৃষক আবদুরo ধান পািনেত ডুেব যাoয়ার কথা 
জািনেয়েছন। 

েরাববার িনয়ামতপুর uপেজলার পাঁড়iল, ম পুর o িনয়ামতপুর সদর iuিনয়েনর িবিভ  মাঠ ঘুের েদখা যায়, েবােরা ে েত বৃি র 
পািন জেম রেয়েছ। েকােনা েকােনা ে েত পাকা ধােনর িশষগুেলা জেম থাকা পািনেত তিলেয় েগেছ। কৃষক তােদর ফসল বাঁচােত 
জিমর আiল েকেট পািন েবর করার েচ া করেছন। েকu েকu তিলেয় যাoয়া কাটা ধান মাঠ েথেক ঘের তুলেছন। 

uপেজলা কৃিষ কম র্কত র্া আমীর আবদু াহ েমা. oয়ািহদু ামান জানান, ঝেড়াবৃি েত িকছু িনচু eলাকার েবােরা ধান ডুেব েগেছ বা 
ঝেড়া হাoয়ায় শুেয় েগেছ। তেব ফণীর ভাব েকেট যাoয়ায় আশা করিছ আবহাoয়ার u িত ঘটেব eবং মােঠর ধান িনিব র্ে  কৃষক 
ঘের তুলেত পারেবন। 

ঝালকািঠ : রাজাপুর o কাঁঠািলয়া uপেজলায় িবষখালী নদী তীেরর 511 ফুট েবিড়বাঁধ িত  হেয়েছ। সুগ া o িবষখালী নদীর 
পািন ঢুেক 611 েহ র জিমর ফসেলর াপক িত হেয়েছ। ঝেড়া হাoয়ায় েভেঙ েগেছ 35িট কাঁচা ঘরবািড়। েজলা শাসন েথেক e 
ত  জানােনা হেয়েছ। eছাড়াo মােছর েঘর o পুকুর তিলেয় িবিভ  জািতর মাছ েভেস েগেছ বেল িত রা জািনেয়েছন। 

কাঁঠািলয়ার েশৗলজািলয়া ােমর কৃষক রমজান আলী বেলন, িবষখালী নদী তীেরর বাঁধ েভেঙ পািন ঢুেক আমােদর েবােরা ে ত 
তিলেয় েগেছ। রাজাপুেরর বড়াiয়া ােমর কৃষক মিজবুর রহমান বেলন, ধানে ত পািনেত ডুেব আেছ। 

e বছর 61 হাজার টাকার ফসেলর িত হেত পাের। পািনর মে  aপিরপকব্ ধান কাটাo যাে  না। ঝালকািঠর ভার া  েজলা 
শাসক েমা. েদেলায়ার েহােসন মাতুবব্র বেলন, কাঁচা ঘরবািড় o িশ া িত ােনরo িত হেয়েছ। আমরা য় িতর তািলকা ত 

করিছ। 

েভালা, মনপুরা o লালেমাহন : েজলায় ঘরবািড় হািরেয় দুi শতািধক পিরবার েখালা আকােশর িনেচ aব ান করেছ। েরাববার পয র্  
েজলা শাসেনর তরফ েথেক eেদর দুi েবলা শুকেনা খাবার, দুi েবলা রা া িখচুিড় িবতরণ করা হয়। সব্া য্ িবভাগ েথেক েদয়া হে  
িচিকৎসা েসবা। কেয়কিট u য়ন সং ার কম o eেদর চাল-ডাল িদেয় সহেযািগতা কেরন। 



eিদেক ত ঘর বা চালা িনম র্াণ করার জ  েরাববার িবকােল েজলার সবেচেয় িত  eলাকা ে াড়ািলয়ার 9নং oয়ােড র্ 213 
পিরবারেক দুi বাি ল েঢuিটন o নগদ 4 হাজার টাকা কের দান করা হয় বেল জানান েজলা শাসক েমাহা দ মাসুদ আলম 
িছি ক। 

eছাড়া েজলায় 21 হাজার 548 েহ র জিমর ফসেলর িত হেয়েছ। িতন uপেজলায় ায় েদড় িকেলািমটার বাধ িত  হেয়েছ। 
েভালা সদের েদড় শতািধক, মনপুরায় ৯1িট o চরফয্াশেন 211িট, তজুমি েন 61িট, েবারহানuি েন 41, লালেমাহেন 61িট কাঁচা-
পাকা ঘর িবধব্  হয়। 

eিদেক েভালায় ঘরচাপা পেড় eকজন িনহত হoয়ার খবর সরকািরভােব বলা হেলo ফণীর ভাবজিনত কারেণ মারা েগেছন 7 জন। 
eরা হেলন- ভয্ানচালক সিফক (44), 8 মােসর a ঃস া আেনায়ারা েবগম (51), েমা. হাসান (7), েমা. আবু জােহর (43), 
আেনায়ার েহােসন o জািহদুল iসলাম সািকল (26) o রানী েবগম রানু ( 56)। 

uিলপুর (কুিড় াম) : দু’িদেনর ঝড়-বৃি েত uপেজলার েবশিকছু eলাকায় আধা পাকা েবােরা ধানগাছ মািটেত নুiেয় পেড়েছ। িক  
িমেকর aভােব তা কাটােত পারেছন না কৃষক। aেনক eলাকায় কৃষকরা মিহলা িমক িদেয় ধান কাটেত শুরু কেরেছন। 

uপেজলা কৃিষ aিফসার সাiফুল iসলাম জানান, যুি গতভােব কৃষকরা aেনক সেচতন হoয়ায় য় িত তুলনামূলকভােব কম 
হেয়েছ। ফণীর আগাম বাত র্া পাoয়ায় aেনক কৃষক তােদর ে েতর পাকা ধান েকেট িনেয়েছন। 

বরগুনা o পাথরঘাটা : েজলায় ায় 36 িকেলািমটার ব া িনয় ণ বাঁধ িত  হেয়েছ। েয েকােনা মুহূেত র্ oiসব বাঁধ েভেঙ 
েজায়ােরর পািন েবশ কের জীবন o স েদর িতর আশ া রেয়েছ। 

ানীয়রা বলেছন, ফণীর ভােব ভাঙন কবিলত eলাকার ব া িনয় ণ বাঁধ েভেঙ নদীেত িবলীেনর uপ ম হেয়েছ। iিতমে  িকছু 
িকছু eলাকায় িনচু েবিড়বাঁধ েভেঙ ফসেলর মাঠ ািবত হেয়েছ। পাuেবা বরগুনা কায র্ালয় সূ  মেত, 33িট েপা ােরর a ত 43িট 
পেয়ে  29 িকেলািমটার ব া িনয় ণ o েবিড়বাঁধ িত  হেয়েছ। 

তেব ানীয়রা বলেছন, a ত 36 িকেলািমটার বাঁধ e মুহূেত র্ ঝুিঁকেত রেয়েছ। েরাববার সকােল বরগুনা সদর uপেজলার নলী o 
আজগরকািঠ eলাকার িগেয় েদখা যায়, oi eলাকার ায় 8 িকেলািমটার ব  িনয় ণ বাঁধ ঝুিঁকপূণ র্। 

নলেটানা eলাকার বািস া আবু হািনফ বেলন, ফণী আমােদর চরম িতর মে  েফেলেছ। আমােদর ঘরবািড় a ত থাকেলo 
জীবেনর েকােনা িনরাপ া েনi। কারণ, াবন েথেক র া কের েয বাঁধ, েসi বাঁেধরi aেধ র্ক পািনর েতােড় েভেঙ নদীেত িবলীন 
হেয়েছ। াণ চাi না, আমােদর বাঁধ িনম র্াণ করা দরকার। বাঁেধর ত েমরামত চাi আমরা। 

eিদেক পাথরঘাটায় ঝেড় ঘরবািড় হািরেয় aেনেকর ঠাঁi হেয়েছ েখালা আকােশর িনেচ। 

খুলনা : uপকূলীয় দােকাপ uপেজলার েবিড়বাঁধ েভেঙ েলাকালেয় পািন েবশ কেরেছ। বািনশা া বাজােরর u র পােশর েবিড়বাঁধ 
েভেঙ দুিট াম ািবত হেয়েছ। eিদেক কয়রা uপেজলায় কেপাতা  নদীর পােড় হিরণেখালা েবিড়বাঁেধ ভয়াবহ ভাঙন েদখা 
িদেয়েছ। 

uপেজলার সদর iuিনয়েনর বাঁধ েয় সরু আiেল পিরণত হেয়েছ। েজায়ােরর পািনর চাপ বাড়েল েয েকােনা সময় eিট েভেঙ েযেত 
পাের। e aব ায় eলাকাবাসী েসব্ া েমর মা েম বাঁধ র ার কাজ চািলেয় যাে ন। 

দােকাপ uপেজলা িনব র্াহী কম র্কত র্া আবদুল oয়াদুদ বেলন, পশুর নদীর পািন বৃি  পাoয়ায় দােকােপর বািনশা া বাজােরর u র পােশ 
বাঁধ েভেঙ েজায়ােরর পািন েলাকালেয় েবশ কেরেছ। eেত পািনবি  হেয় পেড়েছন হাজার হাজার মানুষ। 

সাত ীরা : ‘মানুষ াণ চায় না, চায় বাঁধ। তারা চায় দুেয র্ােগ সাiে ান েশ ার’- eকথা uে খ কের পািনস দ uপম ী eেকeম 
eনামুল হক শামীম বেলন, সাত ীরার ামনগেরর 664 িকেলািমটার বাঁধ আরo চু eবং েটকসi করার কাজ শুরু করা হেব। 
আগামী 61 বছর ধের যােত বাঁধ িনেয় e a েলর মানুষেক ঝুিঁকর মে  থাকেত না হয় েসi কাজi করা হেব। 



পািনস দ uপম ী েরাববার িবকােল সাত ীরা সদর uপেজলার ধুিলহর iuিনয়ন পিরষদ চতব্ের ফণীেত িত েদর মােঝ াণ 
িবতরণকােল eকথা বেলন। aনু ােন দুেয র্াগ ব াপনা o াণ িতম ী ডা. eনামুর রহমান বেলন, সাত ীরায় আরo কমপে  
eকশ’িট সাiে ান েশ ার িনম র্াণ করা হেব। 

পটুয়াখালী (দ.) : পটুয়াখালীর িব ীণ র্ eলাকার aরি ত েবিড়বাঁধ পিরদশ র্ন কেরেছন পািনস দ িতম ী কেন র্ল (aব.) জািহদ 
ফারুক শামীম। েরাববার সকাল েথেক েজলার কলাপাড়া, িমজর্াগ সহ কেয়কিট uপেজলার নদীপেথ ঘুের বাঁধগুেলা পিরদশ র্ন কেরন 
িতিন। 

e সময় িতিন বেলন, ব াদুগ র্ত eলাকায় েবিড়বাঁধ েমরামেতর কাজ আগামীকাল (েসামবার) েথেক শুরু হেব। eছাড়া েটকসi 
েবিড়বাঁধ িনম র্ােণ পিরক না েনয়া হেব। e সময় িতিন ফণীেত িত েদর মােঝ াণসাম ী িবতরণ কেরন। 

দশিমনা (পটুয়াখালী) : দশিমনা uপেজলায় ফণীর আঘােত 41িট িটনেশড াথিমক িব ালয় িবধব্  হেয়েছ। সহকারী িশ া কম র্কত র্া 
েমা. শিফকুল iসলাম বেলন, uপেজলার 8িট iuিনয়েন eসব ল িত  হয়। e িবষয় েজলা াথিমক িশ া কম র্কত র্ােক 
িলিখতভােব aবিহত কেরিছ। 

বগুড়া : ধুনট uপেজলায় দু’িদেনর বৃি েত পাকা সড়ক েভেঙ েযাগােযাগ িবি  হেয় েগেছ। eেত িশ াথ , িশ কসহ িবিভ  েপশার 
শত শত মানুষেক দুেভ র্াগ েপাহােত হে । ভু েভাগীরা aিবলেমব্ িত  সড়কিট সং াের সংি  িবভােগর হ ে প কামনা 
কেরেছন। 

িডিসেদর পাঠােনা াথিমক য় িতর িতেবদন : ঘূিণ র্ঝড় ‘ফণী’র আঘােত িত  হেয়েছ 37 েজলার 2 লাখ 66 হাজার 773 
eকর ফসিল জিম। িত  হেয়েছ 5 হাজার 344িট ঘরবািড়। ফণীর ভােব 6৯িট াম ািবত হেয় িত  হেয়েছ ায় 33 
িকেলািমটার বাঁধ। বহুল আেলািচত e ঘূিণ র্ঝেড় 6 জন মারা েগেলo আহত হেয়েছন 943 ি । 

eছাড়া 286িট গবািদ পশু মারা েগেছ। ফণীর ভােব িত  37 েজলার েজলা শাসেকর (িডিস) াথিমক িতেবদেন uেঠ 
eেসেছ eমন িচ । 

e ঘূিণ র্ঝড় েমাকােবলায় সরকােরর প  েথেক িবিভ  েজলার 27 লাখ 77 হাজার 54 জন ি েক ঘূিণ র্ঝড় আ য় েকে  িনরাপদ 
আ য় েদয়া হেয়েছ। ঘূিণ র্ঝড় েমাকােবলায় 31 েজলায় 4 হাজার 911 টন চাল, 2 েকািট ৯8 লাখ টাকা নগদ eবং 52 হাজার শুকনা 
খাবার ােকট বরা  েদয়া হেয়েছ। 

ভার া  স াদক : সাiফুল আলম, কাশক : সালমা iসলাম 

কাশক কতৃর্ক ক-355 গিত সরিণ, কুিড়ল (িবশব্েরাড), বািরধারা, ঢাকা-233৯ েথেক কািশত eবং যমুনা ি ি ং e  পাবিলিশং 
িলঃ েথেক মুি ত। 
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