
ছাতেক অিতবিৃ েত  রা াঘাটসহ িব ীণ  এলাকা  তিলেয়  গেছ
—ইে ফাক

টানা বিৃ  ও ঢেল ব ার পদ িন
ল ািধক মা ষ পািনবি , ৪৮ ঘ ায় উ র ও উ র- পবূা েলর পিরি িতর আেরা অবনিত
হেত পাের

কাশ : ১২ জুলাই ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

কেয়কিদেনর টানা  বষেণ  ও পাহািড় ঢেল দেশর উ রা ল,  উ র-পূবা ল ও দি ণ-পূবা ল ািবত
হেয়েছ।  িত া  নদী  তীরবতী  চার  জলার  িন া লও  পািনবি  হেয়  পেড়েছ।  ন েকানা  চ াম,
বা রবান,  রা ামািটর িকছু এলাকায় ব া  দখা িদেয়েছ। এিদেক, নামগে  ব া  পিরি িতর আেরা
অবনিত  হেয়েছ।  দেশর  িবিভ  জলা  থেক  আমােদর  িতিনিধরা  ব া  পিরি িতর  অবনিতর  খবর
জািনেয়েছন।

পািন উ য়ন বােডর ব া পূবাভাস ও সতকীকরণ কে  র িনবাহী েকৗশলী মাঃ আিরফু ামান ভুইয়া
ইে ফাকেক জানান, দেশর ১৩ নদীর পািন িবপদসীমার ওপর িদেয় বািহত হে । আগািম ৪৮ ঘ া
ভারী  বিৃ র আশংকা  রেয়েছ। ফেল দেশর উ রা ল  ও উ র-পূবা েল পিরি িত আরও খারাপ হেত
পাের। গতকাল থেক িত া নদীর পািন ডািলয়া ও দায়ািন পেয়ে ট িবপদসীমার ২৫ সি টিমটার ওপর

  আিসফরু রহমান সাগর
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

িদেয় বািহত হে । রমা নদীর পািন কানাইঘাট পেয়ে ট িবপদসীমার ১২.২৫ সি টিমটার ও নামগ
পেয়ে ট ৭.২০ সি টিমটার, সািরেগায়াইন নদীর পািন সািরঘাট পেয়ে ট ৪৪ সি টিমটার, সােম রী নদীর
পািন গাপুর পেয়ে ট ১২.৪০ সি টিমটার ও কমলাকা া পেয়ে ট ৬.৬০ সি টিমটার, কংস নদীর পািন
জািরয়াজাজইল  পেয়ে ট  ৯.৯৫  সি টিমটার,  সা ু  নদীর  পািন  দৗহাজাির  পেয়ে ট  ৭  সি টিমটার,
মাতামু রী নদীর পািন লামা পেয়ে ট ১২.২৫ সি টিমটার ও িচিরংগা পেয়ে ট ৬.২৫ সি টিমটার ওপর
িদেয় বািহত হে । এিদেক, গতকাল থেক স ায় হালদা নদীর িট পেয়ে ট আর িসেলেটর িশয়ারা
নদীর পািন শরপুর ও িসেলট পেয়ে ট িবপদসীমার ওপর িদেয় বািহত হে । আগািম ৪৮ ঘ ায় যমনুা
নদীর পািন বাহা রাবাদ পেয়ে ট িবপদসীমা অিত ম করেত পাের।

এিদেক, পাহািড় ঢল ও টানা বিৃ েত িত া নদীর তীরবতী এলাকা ািবত হেয়েছ। এেত কেয়ক হাজার
পিরবার পািনবি  হেয় পেড়েছ।  অেনক ইির- বােরা তও তিলেয় গেছ। অ িদেক রংপুেরর গ াচড়ায়
পািনবি  হেয়েছ ায় ২ হাজার পিরবার। রা াঘাট তিলেয় যাওয়ায় উপেজলার সে  চরা েলর যাগােযাগ
ব ব া িবি  হেয়েছ। লালমিনরহােটর পাট ােমর দহ াম ইউিনয়েন ায় ১০ হাজার মা ষ পািনবি
হেয় পেড়েছ। িড় ােমর রাজারহােট পাচঁ হাজার মা ষ পািনবি । নদীর তীরবতী ২০িট বািড় নদীগেভ
িবলীন হেয় গেছ।

এিদেক পাহািড় ঢেল ন েকানার কলমাকা া উপেজলায় ৮িট ইউিনয়ন ািবত হেয়েছ। পািনবি  হেয়
পেড়েছ শতািধক  ােমর লাকজন। অপরিদেক ফনীর পর রাম ও ফুলগাজীর মু রী, িসেলািনয়া, ক য়া
নদীর বাঁধ ভেঙ িন  এলাকায় ১৩ ােন ১৬িট াম ািবত হয়।

চ ােম  পাহাড় ধস: বল  বিৃ েত চ াম  নগরীর লালখান বাজার পাড়া কেলািন পাহােড় গতকাল
বহৃ িতবার পাহাড় ধেসর ঘটনা ঘেটেছ। অ িদেক, বিৃ পােত কাটগড়, পেত া, আ াবাদ, হািলশহর,
বাকিলয়া, চা গাওঁ, চকবাজার, ষালশহর, লকবহরসহ িবিভ  এলাকা পািনেত ািবত হেয়েছ। বল
বিৃ পােত পাহাড় থেক বািল ও মািট সড়েক এেস পড়ায় রা িুনয়া ও রাউজােনর িবিভ  সড়ক এলাকায়
যানবাহন চলাচল ব াহত হে  বেল ানীয় সূ েলা জানায়। 

িসেলট ও নাগে  ব া  পিরি িতর অবনিত:অব াহত বষণ ও পাহাড়ী ঢেল িসেলট িবভােগর িবিভ
নদ-নদীর পািন ত বিৃ  পাে । ােন ােন ব া িনয় ণ বাঁধ ও সড়ক ডিুবেয় নদীর পািন ফসেলর মাঠ
িবেশষ কের আমেনর বীজ তলা তিলেয় গেছ। অেনক াম ািবত হেয়েছ। হাজার হাজার মা ষ পািন
ব ী হেয় পড়েছ। িসেলট িবভােগর নামগ  জলার সব কিট উপেজলা এবং িসেলট মৗলভীবাজার ও
হিবগ  উপেজলার িবিভ  এলাকা নতুন কের ব া কবিলত হওয়ার খবর এেসেছ।   নামগে র ৮ িট
উপেজলায় ১৮৮ িট াথিমক িবদ ালয় ও ৬ উপেজলায় ৫০ িট মাধ িমক ও মা াসায় পািন ঢেুকেছ।
অেনক ােন ামীন সড়ক যাগােযাগ ব  হেয় পেড়েছ। নামগ  সদর উপেজলার মাহনপুর ইউিনয়েনর
১৬ িট াম ািবত হেয় দড় হাজার মা ষ পািনব ী আেছন বেল উপেজলা িনবাহী কমকতােক গতকাল
বহৃ িতবার ইউিপ চয়ারম ান নূ ল হক জানান।

এিদেক, ছাতেক টানা এক স াহ ধের ভারী বষণ ও পাহািড় ঢেল উপেজলার িন া লসহ িব ীণ এলাকা
ািবত হেয়েছ। রমা, চলা ও িপয়াইন নদীর পািন িবপদসীমার উপর িদেয় বািহত হে । ইিতমেধ

উপেজলার কেয়ক হাজার মা ষ পািনব ী হেয় পেড়েছন।
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