
িড় ােম ব ার পািনেত অেনক রা াঘাট তিলেয় গেছ। ছিবিট
গতকাল  শহর  সংল  কামরপুর  এলাকার  -সাম ল  হায়দার
বাদশা

উ ের কমেছ, মধ া েল ব ার চাপ বাড়েছ
এক হাজােররও বিশ িশ া িত ান ব , দওয়ানগে র সে  রল যাগােযাগ ব , ২ িশ র
মৃতু , নদীর াত বেড় যাওয়ায় দখা িদেয়েছ ভাঙন

কাশ : ১৭ জলুাই ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

বিৃ  ও  পাহািড় ঢেল  সৃ
ব ায় এখেনা কেয়ক লাখ
মা ষ  পািনবি  রেয়েছ।
ব ার  কারেণ  এক
হাজােররও  বিশ
িশ া িত ােন  পাঠদান
ব  রেয়েছ।  িবিভ  ােন
নদীর  াত  বেড়
যাওয়ায়  দখা  িদেয়েছ
তী  ভাঙন।  ব কবিলত
এলাকায়  খাদ ,  িব
পািনর  অ তলুতায়
মা েষর  েভাগ  চরেম।
লালমিনরহাট,  ন েকানা,
মৗলভীবাজার,  নামগ

ও  িসেলট  জলায়  ব া
পিরি িত  ি িতশীল
থাকেলও  অবনিত  হেয়েছ

িড় াম,  জামালপুর,
গাইবা া,  ব ড়া,
টা াইল,  িসরাজগ ,
শরপুের।  ািবত

এলাকায় হাজার হাজার হ র জিমর ফসেলর িত হেয়েছ। ভেস গেছ ব  পু েরর মাছ। ভেঙ পেড়েছ
অসংখ  মািটর ঘর।  গতকাল আ িলক অিফস, জলা িতিনিধ ও উপেজলা সংবাদদাতােদর পাঠােনা
িরেপােট এসব তথ  পাওয়া গেছ।

পািনেত ডেুব ই  িশ র মতৃু :  িড় ােমর  নােগ রীেত ব ার পািনেত ডুেব এক িশ  মারা গেছ।
অপরিদেক জামালপুেরর ইসলামপুর উপেজলার গায়ােলরচর ইউিনয়েনর মালমারা ােম আ ু াহ (৫)
নােম এক িশ  ব ার পািনেত পেড় মারা যায়। আ ু াহ ানীয় মা. ফা েকর ছেল।

রমা- িশয়ারা  ছাড়া  ধান নদ-নদীর পািন বাড়েত পাের :পািন  উ য়ন বােডর ব া পূবাভাস ও
সতকীকরণ কে র তথ  অ যায়ী,  গতকাল দেশর ২৩িট পেয়ে ট ধান নদ-নদীর পািন িবপ সীমার
উপর িদেয়  বািহত হয়।  রমা- িশয়ারা  ছাড়া  দেশর সকল নদ-নদীর পািন  বিৃ  পাওয়ার আশ া
রেয়েছ। বাংলােদশ ও ভারেতর আবহাওয়া অিধদ র জানাে , আগামী ২৪ ঘ ায় পু -যমনুা ও গ া-

  ইে ফাক ড
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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।

|

প ার পািন বাড়েত পাের। িড় াম, জামালপুর, গাইবা া, ব ড়া, টা াইল ও িসরাজগে  ব া          
পিরি িতর আেরা  অবনিত হেত  পাের।  তেব,  লালমিনরহাট,  ন েকানা,  মৗলভীবাজার,  নামগ  ও
িসেলট জলায় ব া পিরি িতর উ িত হওয়ার স াবনা রেয়েছ।

াবেনর সে  ভাঙন :যমনুা  ও ধেল রীর পািন বিৃ  পাওয়া টা াইেলর নাগরপুের ভাঙন  হেয়েছ।
উপেজলার আগিদঘিুলয়া, িনি পুর ও পাইকশা মাঝাইল ােম ও কাজীবািড়, কদারপুের ব াপক ভাঙন
দখা িদেয়েছ। এেত গৃহহীন হে  ব  পিরবার। ভাঙন অব াহত থাকেল ই একিদেনর মেধ  পাইকশা

পি ম  সরকাির াথিমক িবদ ালয়িট  নদীগেভ িবলীন  হওয়ার আশ া  রেয়েছ।  ভূঞাপুের যমনুা  নদীর
ব াপক ভাঙ? ন িতন া? ম ঘরবা?িড় নদীেত িবলীন হওয়ার আত  দখা িদেয়েছ। রংপুেরর গ াচড়ায়
িত ার ভাঙেন ২০ পিরবােরর ঘরবািড় িবলীন হেয়েছ।  গাইবা া  সদর,  রগ ,  সাঘাটা  ও ফলুছিড়
উপেজলার  ২৬িট  ইউিনয়েনর  িতন  লােখর  বিশ  মা ষ  পািনবি  হেয়  পেড়েছ।  ব  রেয়েছ  ১৭৩িট
িশ া িত ান। িড় ােমর নােগ রীেত ৭০ হাজার মা ষসহ জলায় িতন শতািধক াম ািবত হেয় ায়
িতন লাখ মা ষ পািনবি । রংপুেরর পীরগাছায় ব ার সে  দখা িদেয়েছ সাপ আত । ময়মনিসংেহর
ধাবাউড়ায় ৫০ াম ািবত হেয়েছ। ন েকানা পৗর এলাকার নাগড়া মধ পাড়া এলাকায় জলাব তার

কারেণ এলাকাবাসী চরম েভােগর মেধ  পেড়েছন। পািন িন াশেনর ব ব া না থাকায় বিৃ  হেলই সড়কিট
পািনর িনেচ চেল যায়। জলায় ই শতািধক িশ া িত ান ব  রেয়েছ। ব ড়ার সািরয়াকাি , সানাতলা
ও ধনুেট  ায় ৭০ হাজার মা ষ পািনবি  হেয় পেড়েছ।

জামালপুের ৭িট উপেজলার ৪৭িট ইউিনয়নসহ িতনিট পৗরসভা ািবত হেয়েছ। পািনবি  হেয় পেড়েছ
ায়  িতন  লােখর বিশ  মা ষ।  ব ার  কারেণ  সােড়  িতনশরও  বিশ লু-মা াসা  ব  রেয়েছ।  পাচঁ

শতািধক মািটর ঘর ংস হেয়েছ।  িত  হেয়েছ দড় হাজােররও বিশ বািড়ঘর।  শরপুর জলার
নািলতাবাড়ীর ভাগাই নদীর তীর র া বাঁধ ভেঙ ৪২ াম ািবত হেয়েছ। িঝনাইগাতীেত ব ায় ৪০

ােমর ২০ হাজার মা ষ পিনবি । িসরাজগে  যমনুা নদীর পািন বিৃ  অব াহত থাকায় জলার ব া
পিরি িতর অবনিত হেয়েছ।

িসেলেটর ১৩ জলায় ব ায় ায় সােড় িতন লাখ মা ষ িত  হেয়েছ। িবিভ  ােন ভেঙেছ ২৪৫
িমটার বাধঁ। ব  রেয়েছ ায় দড় শতািধক লু-মা াসা। নামগে  ব ায় িত  হেয়েছ ১ লাখ ২০
হাজার মা ষ। এখেনা ব  আেছ ১৬৮িট িবদ াপীঠ। মৗলভীবাজােরর কমলগে  ব া পিরি িত ি িতশীল
রেয়েছ। এছাড়া খাগড়াছিড়েত পাহািড় ঢল ও পাহাড় ধেসর কারেণ জলা সদর, দীিঘনালা, মহালছিড়,
মািটরাংগা, পানছিড় ও রামগড় উপেজলার িবিভ  ােন ফসল ও বীজতলা, ধান ধান সড়ক, রা াঘাট
এবং ি জ-কালভােটর ব াপক য় িত হেয়েছ। বসরকাির িহেসব মেত, এ জলায় য় িতর পিরমাণ
কমপে  সাত কািট টাকা।

দওয়ানগে র সে  রল যাগােযাগ ব   :  জামালপেুরর ইসলামপুর শন মা ার মা. িমজা র
রহমান জানান,  দওয়ানগ  রলওেয় শন ইয়াড পািনেত তিলেয় যাওয়ার কারেণ আ ঃনগর িত া

নসহ সব ন চলাচল ব  রেয়েছ। বতমােন ইসলামপুর পয  ন চলাচল করেলও য কােনা মহূুেত
তা ব  হেয় যেত পাের।
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