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দি ণ এিশয়ায় ব া ও ভূিমধেস মেৃতর সংখ া বেড়ই চেলেছ। নপাল ও ভারেত এখন পয  ১০০ জেনর
বিশ মা ষ ব ায় াণ হািরেয়েছন। পািনবি  রেয়েছন ৭০ লােখর বিশ মা ষ। এছাড়া বা চু ত হেয়েছন

হাজার হাজার মা ষ। গতকাল ম লবার মািকন সংবাদ মাধ ম িসএনএন ও বাতা সং া রয়টােসর খবের
এই তথ  জানােনা হেয়েছ।

খবের বলা হেয়েছ,  ম লবার নপােল বিৃ পাত থেমেছ। তেব েযাগ এখনই কাটেছ      না। আগামী
কেয়ক িদেন নপাল, ভারত, বাংলােদশ ও পািক ােন ভারী বিৃ পাত হেত পাের বেল আবহাওয়া পূবাভাস
বলেছ। ব া ও ভূিমধেস এখন পয  সবেচেয় বিশ িত  নপাল। দশিটেত কমপে  ৭৮ জেনর মতুৃ
হেয়েছ। ভারেতর উ র-পূবা লীয় রাজ  িবহার ও আসােম ব ার কারেণ ২৯ জেনর মতৃু  হেয়েছ। এছাড়া
পািক ােন ব ায় মারা গেছ ২৮ জন এবং বাংলােদেশ ১৬ জন।

ভারেতর কতৃপে র বরাত িদেয় খবের বলা হেয়েছ,  ব ার কারেণ ভারেত ই  রােজ  ৬৭ লাখ মা ষ
সরাসির িত । িবহাের ২৫ লাখ ও আসােম ৪২ লাখ মা ষ পািনবি । লাখ লাখ হ েরর বিশ ফসিল
জিম  এখন  পািন  িনেচ।  ব ার কারেণ  এসব  রােজ র  রা া,  ঘরবািড়  ব াপকভােব  িত  হেয়েছ।
গবািদপ  ও ব াণী পািনেত ভেস গেছ। িবহাের রা া ও রললাইন পািনেত তিলেয় গেছ। লাকজন
সহায়-স ল মাথায় িনেয় িনরাপদ আ েয়র খাঁজ করেছ।

সামবার রােত আসােম পু  নেদর পািন আেরা বেড়েছ। আসােমর ৩৩িট জলার মেধ  ৩১ থেক
৩২িট এখন ব াকবিলত। আসােমর মখু ম ী সবান  সােনায়াল পিরি িতেক ‘অত  সংকটজনক’ বেল
বণনা কেরেছন। সবেচেয় িত  এলাকার মা ষেদর িনরাপদ আ েয় িনেত ক ীয় ও রাজ  সরকােরর
এেজি েলা কাজ করেছ। য কােনা সময় ব বহােরর জ  িবমান বািহনীেক ত রাখা হেয়েছ। িবহােরর
এক লাখ ১৬ হাজার ও আসােমর ৮৩ হাজার মা ষেক সামিয়ক আ য়েকে  নওয়া হেয়েছ।

নপােল ৪২ হাজােরর বিশ িনরাপ া বািহনীর সদ  কাজ করেছন। তেব িত  ও বা চু ত মা েষর
জ ির াণ সহায়তা িদেত কতৃপ েক িহমিশম খেত হে । ব ার কারেণ ক বাজােরর রািহ া িশিবেরর
লাকজন ব াপক ঝুঁিকেত রেয়েছ। খবের বলা হেয়েছ, িতবছর মৗ িম জলবায়রু কারেণ বিৃ পাত হয় এই

অ েল। িক  আকি ক ব াপক বিৃ পাত ভয়াবহ ব া ও ভূিমধেসর কারণ হয়। চলিত ব া পিরি িতর
আেরা অবনিত হেল বা চু ত মা েষর পাশাপািশ াণহািনর সংখ া বাড়েব বেল আশ া করা হে ।
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