
বাঁধ ভেঙ নতনু নতনু এলাকা ািবত
িবিভ  ােন রল লাইেন পািন, ব  ন চলাচল * ৮ জলায় ব ার আরও অবনিতর আশ া
* পািনেত ডেুব ৫ িশ র মৃতু

কাশ : ১৮ জলুাই ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

দেশর ব াকবিলত বিশরভাগ জলার পিরি িত অবনিত হেয়েছ। িবিভ  ােন বাধঁ ও সড়ক ভেঙ নতনু
নতনু এলাকা ািবত হেয়েছ।

এেত পািনবি  হেয় পেড়েছন আরও লাখ লাখ মা ষ। বা রবানসহ কেয়কিট ােন ব া পিরি িতর িকছুটা
উ িত  হেলও  বেড়েছ  েভাগ।  এসব  জলার  রা াঘাট  ভেঙ  একাকার  হেয়  গেছ।  গাইবা া  ও
জামালপুেরর কেয়কিট ােন রললাইন পািনেত তিলেয় গেছ।

এেত ঢাকা- দওয়ানগ  সরাসির ন চলাচল ব  হেয় গেছ। এছাড়া িবিভ  ােন পাকা সড়ক ডুেব
যাওয়ায় সড়ক যাগােযাগও িবি  হেয় গেছ। টা াইল ও শরপুের পািনেত ডুেব মারা গেছ ৫ িশ ।

বানভািস মা ষ গ -ছাগল িনেয় উচঁু সড়ক ও বােঁধ আ য় িনেলও কেনা খাবােরর জ  হাহাকার দখা
িদেয়েছ। সরকািরভােব াণ িবতরণ করা হেলও তা অ তলু বেল জািনেয়েছন ভু েভাগীরা।

িটউবওেয়ল ডুেব যাওয়ায় দখা িদেয়েছ িব  পািনর সংকট। এর ফেল ডায়িরয়াসহ নানা পািনবািহত
রাগবালাই ছিড়েয় পড়ার আশ া দখা িদেয়েছ।

বধুবার মৗলভীবাজাের ব াতেদর মােঝ  াণ  িবতরণকােল  েযাগ  ব ব াপনা  ও  াণ  িতম ী  ডা.
এনামরু রহমান ও পািন স দ উপম ী এেকএম এনামলু হক শামীম  এমিপ বেলেছন,  দেশ ােণর
কােনা সংকট নই। মা েয় চািহদা অ সাের ােণর পিরমাণ আরও বাড়ােনা হেব।

  যগুা র িরেপাট
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এিদেক পু -যমনুা ও গ া-প া নদীর পািন আগামী ২৪ ঘ া অব াহতভােব বিৃ  পেত পাের। ফেল
এই  ই  নদীর  অববািহকায়  অবি ত  িড় াম,  জামালপুর,  গাইবা া,  ব ড়া,  িসরাজগ ,  টা াইল,
মািনকগ  ও ফিরদপুের ব া পিরি িতর আরও অবনিত হেত পাের।

ব া পূবাভাস ও সতকীকরণ কে র (এফএফডি উিস) িনবাহী েকৗশলী আিরফু ামান ভইূয়া বেলন,
ব ার মলূ কারণ উজােনর ব া ও পাহািড় ঢেলর পািন। িবদ মান পিরি িতেত মেন হে  আগামী ২০-২২
জলুাই থেক ব ার পািন কমেত  করেব। তেব এিট ১৯৮৮ বা ১৯৯৮ সােলর ব ার মেতা হওয়ার
আশ া এখন পয  নই।

িবেশষ েদর মেত, বতমান এই ব ার অ তম কারণ জলবায়ু পিরবতন। কননা, আবহাওয়া চরম বরী
আচরণ করেছ। যখন গরম আেস, তখন তা রকড ভেঙ উ াপ ছড়ায়। আবার ব া বা খরা এেল সটাও
তমন পযােয় পৗঁছায়।

দেশ ব াজিনত কারেণ নানা ধরেনর রাগব ািধেত এ পয  ৩০৮০ জন আ া  হওয়ার খবর পাওয়া
গেছ। ২৪ ঘ ায় আ া  হেয়েছন ৯৫৬ জন। একই সে  ব ার কারেণ ২৫ জেনর মতুৃ র ঘটনা ঘেটেছ।

এসব মা েষর িচিকৎসা সহায়তা িদেত উপ ত অ েল ১৯৫৮িট মিডেকল িটম কাজ করেছ। এই তথ
িনি ত কেরেছন া  অিধদফতেরর হলথ ইমােজি  অপােরশন স টার ও কে াল েমর সহকারী
পিরচালক ডা. আয়শা আ ার।

এিদেক িবিভ  জলায় ব ায় িত  অসহায় মা ষেদর অিবলে  পযা  াণসাম ী ও িনরাপদ আ েয়র
ব ব া করেত সরকােরর িত দািব  জািনেয়েছন বাংলােদশ তমজুর সিমিতর সভাপিত অ াডেভােকট
সােহল আহে দ এবং সাধারণ স াদক আেনায়ার হােসন রজা। বধুবার এক িববিৃতেত তারা এ দািব

জানান।

িত েদর  িত  জািতসংঘ  মহাসিচেবর  সমেবদনা  :  বাংলােদশ,  ভারত,  নপাল  ও  িময়ানমাের
ব ায় িত েদর িত সমেবদনা জািনেয়েছন জািতসংঘ মহাসিচব আে ািনও েতেরস।

িনউইয়ক সময় ম লবার দয়া এক িববিৃতেত িতিন ব ায় জান ও মােলর িতেত শাক কাশ কেরন।

একই িদন জািতসংঘ মহাসিচেবর উপ-মখুপা  িনয়িমত সংবাদ সে লেন বেলন, বাংলােদেশ বিৃ পাত ও
ভূিমধেস ইিতমেধ  ২ লাখ ৭০ হাজােররও বিশ মা ষ িত  হেয়েছ,  মতুৃ  হেয়েছ ১৪ জেনর। এ
অব ায় জািতসংঘ ও াণ সং া েলা সখােন মানিবক সহায়তায় ত রেয়েছ।

বু েরা ও িতিনিধেদর পাঠােনা খবর-

নওগাঁ :  বধুবার ভাের মা া উপেজলার আ াই নদীর ডান তীের চকবালু নামক ােন ায় ১০০ ফটু
ব া িনয় ণ বাঁধ ভেঙ অ ত ২০িট াম ািবত হেয়েছ। এেত ায় ৫০ হাজার মা ষ পািনবি  হেয়
পেড়েছন। সাদপুর- জাকাহাট সড়ক যাগােযাগ ব  হেয় গেছ।

শত শত হ র জিমর ধান, শাক-সবিজ ও পাটসহ িবিভ  ফসল তিলেয় গেছ। গত এলাকার বািস ারা
িনত েয়াজনীয় িজিনসপ  িনেয় বাধঁ বা উচঁ ুসড়েক িগেয় আ য় িনেয়েছন।

িড় াম, নােগ রী, রাজারহাট, উিলপরু : পু  ও ধরলা নদীর পািন ি িতশীল হেলও তী  ভাঙেনর
ফেল নতনু নতুন এলাকা ািবত হে । বধুবার সকাল ৮টায় রৗমারীর ব েরর এলাকায় এলিজইিডর
সড়ক ভেঙ যাওয়ায় গাটা উপেজলা এখন পািনবি ।

এর আেগ ম লবার রােত রৗমারীেত দাঁতভাঙা এলাকার হািজরহাট ও ধনারচের এলিজইিডর সড়ক ভেঙ
১৫িট াম ািবত হয়। এর ফেল নতুন কের প াশ হাজার মা ষ পািনবি  হেয়েছন।

এমন  পিরি িতেত  জলা  শাসেনর  তরফ  থেক  াণ  তৎপরতা   হেলও  বসরকাির  পযােয়র
সংগঠন েলা এিগেয় না আসায় বানভািসরা চরম েভােগ পেড়েছন। গত এক স াহ ধের বািড়েত আটেক
পড়া মা ষ েলা ালািন সংকেটর কারেণ রা াবা া  করেত পারেছন না। উচঁু ােন গবািদপ  রাখেলও
গা-খােদ র অভােব গৃহ রা অসহায় হেয় পেড়েছন।
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এিদেক বধুবার পুের উিলপুেরর নাইগাছ ইউিনয়েনর কািজর চক এলাকার মন িময়ার দড় বছেরর
িশ  ফুয়াদ পািনেত পেড় মারা গেছ। এ িনেয় গত আট িদেন জলায় পািনেত ডেুব মারা গল ১৩ জন।
জলা শাসন কে াল ম থেক জানা যায়, জলায় অ ত ৬ লাখ ৯ হাজার মা ষ পািনবি ।

শরপরু : শরপুর সদর, িঝনাইগাতী, নািলতাবাড়ী ও ীবরদী উপেজলার িন া ল ািবত হেয়েছ। এসব
ইউিনয়েনর শতািধক ােমর মা ষ পািনবি । নািলতাবাড়ী উপেজলার মিরচপুরান ইউিনয়েনর ২িট ােন
ভাগাই নদীর তীর র া বাধঁ ধেস গেছ।

জলার ায় ৫১িট সরকাির াথিমক িবদ ালয় ও ৭িট মাধ িমক িবদ ালয় সামিয়কভােব ব  ঘাষণা করা
হেয়েছ। এিদেক ম লবার িবকােল ীবরদী উপেজলার পূব তািতহািট ােমর আবলু কালােমর ৯ বছেরর
ছেল হািমদ ব ার পািনেত ডুেব মারা গেছ।

টা াইল, ভঞূাপরু,  দল য়ার ও নাগরপরু :  টা াইল সদরসহ চারিট উপেজলার অ ত ৭০িট া?ম
ব াকবিলত। বািড়ঘের পািন েবশ করায় চরম েভােগ িদন কাটেছ বািস ােদর। ম লবার িবকােল
ভূঞাপুর উপেজলার গাবসারা  ইউিনয়েনর গািব পুর ােম  ঘের ব ার পািন ঢেুক পড়ায় িজিনসপ
সরােত ব  িছেলন মা-বাবা।

এ সময় ব ার পািনেত ডেুব াণ হারায় তােদর এক বছেরর িশ  স ান িজহাদ। একই িদন পু ের ডুেব
আিটয়া ইউিনয়েনর না াপাড়া ােমর তােয়বা (৭) এবং আ মু (৬) নােমর ই িশ  মারা গেছ। স েক
তারা মামােতা-ফুফােতা বান।

এিদেক পািনর বল ােত  দল য়ার িসিলমপুর সড়েকর গড়ািসন  নামক ােন  এলিজইিডর ি েজর
অ াে াচ ধেস সড়ক যাগােযাগ িবি  হেয় পেড়েছ।

রা ামািট  :  জলা সদরসহ িবিভ  উপেজলার িব ীণ এলাকা পািনেত িনমি ত হেয়েছ। এেত বািড়ঘর
ছাড়া হেয়েছন অসংখ  পিরবার। মানেবতর জীবনযাপন করেছন গত লাকজন। ডুবেছ পযটন এলাকার
মেনারম ঝলু  সতিুট।

জলার বরকেল ম ল ও বধুবার গত লাকজনেক াণ িদেয়েছ,  িবিজিবর ছাটহিরণা  জান। িবিভ
উপেজলায় াণ পািঠেয়েছ জলা শাসনও।

বা রবান : সড়ক থেক ব ার পািন নেম যাওয়ায় আট িদন পর বধুবার বা রবােনর সে  সারা দেশর
সড়ক যাগােযাগ চালু  হেয়েছ।  তেব পাহাড় ধেসর কারেণ  মা  উপেজলার সড়ক যাগােযাগ এখনও
িবি  রেয়েছ।

দওয়ানগ , বকশীগ , মাদারগ , সিরষাবাড়ী ও ইসলামপরু (জামালপরু) : দওয়ানগ  রলওেয়
শেনর সব কয়িট লাইন ব ার পািনেত তিলেয় যাওয়ায় ঢাকা- দওয়ানগ  সরাসির ন চলাচল ব

হেয় গেছ। সান বাড়ী সড়ক ভেঙ যাওয়ায় দওয়ানগ -রািজবপুর যানবাহন চলাচল ব  হেয় গেছ।
বকশীগে র ৭৫িট ােমর ায় ৮০ হাজার মা ষ পািনবি  হেয় পেড়েছন।

বধুবার ভাের মাদারগে  ৪ িকেলািমটর দীঘ যমনুা ব া িনয় ণ বাঁধ ভেঙ অ ত ৭ ােমর ায় সব
ঘরবািড়েত পািন েবশ কেরেছ।

ইসলামপুর শন মা ার মা. িমজা র রহমান জানান, দওয়ানগ - মলা হ রমঠু রলওেয় শন
এবং িবিভ  ােন রল লাইন পািনেত তিলেয় যাওয়ার জামালপুর- দওয়ানগ  ন চলাচল ব  রেয়েছ।
বানভািস লাকজন িবিভ  িশ া িত ােন আ য় িনেয়েছ। সরকািরভােব াণ তৎপরতা খবুই অ তলু।
বসরকাির কােনা সং ার াণ িবতরণ ল  করা যায়িন।

গাইবা া : গাইবা ার ি েমািহনী রল শন থেক বানারপাড়া জংশন পয  িবিভ  পেয়ে ট রল লাইন
ডুেব যাওয়ায় বধুবার সকাল ১১টা থেক ওই েট সরাসির ন চলাচল ব  হেয় গেছ। ফেল এখন
থেক ডাউন ন েলা গাইবা া রলওেয় শন পয  এবং আপ ন েলা বানারপাড়া পয  চলাচল

করেছ।

 তেব আ ঃনগর লালমিণ এ ে স ও রংপুর এ ে স ন িবক ভােব রংপুর-পাবতীপুর-সা াহার হেয়
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

ঢাকায় চলাচল করেব। এ কারেণ লাকাল েনর যা ীেদর িবপােক পড়েত হে ।

অপরিদেক গাইবা া- রগ  সড়েকর কদেমর তল থেক চাপাদহ পয  এবং গাইবা া-ফুলছিড়-সাঘাটা
সড়েকর বশিকছু এলাকায় হাটঁপুািন ওঠায় স েলােত সকল কার যানবাহন চলাচল ব  হেয় গেছ।

ব ড়া : বধুবার িতন উপেজলায় নতনু কের িতনিট াম ািবত হেয়েছ। ব া িনয় ণ বাঁেধ আ য় িনেয়েছ
ায় ই হাজার পিরবার। সব িমিলেয় ব া গত হেয় পেড়েছন ৮২ হাজার ৩৮০ জন। সািরয়াকাি র

চালয়ুাবািড় ইউিনয়েনর কেয়কিট ােম পািন ঢেুক পেড়েছ।

এসব এলাকার মা ষ গবািদপ , আসবাবপ  ও অ া  সাম ী িনেয় িনরাপদ আ েয় চেল যাে ন। কউ
কউ বািড়েত বাঁেশর মাচা তির কের তার ওপর রেয়েছন।

িবয়ানীবাজার (িসেলট)  :  দশ ইউিনয়ন ও পৗরসভার অিধকাংশ এলাকা ািবত হেয়েছ। উপেজলার
১৮িট িশ া িত ান ব  ঘাষণা করা হেয়েছ।

গায়াল  (রাজবাড়ী)  :  প া নদীর গায়াল  উপেজলার দৗলতিদয়া পেয়ে ট পািন িবপদসীমার ১০
সি টিমটার ওপর িদেয় বািহত হে । এেত উপেজলার িন া ল ািবত হেয়েছ।

বধুবার ব া মাকােবলায় উপেজলা শাসেনর েযাগ ব ব াপনা সং া  জ ির সভায় এ তথ  জানােনা
হয়।

কলমাকা া ( ন েকানা) : পাহািড় ঢেলর পািনর চাপ কম থাকায় ব া পিরি িতর িকছুটা উ িত হেয়েছ।
তেব মা েষর েভাগ বাড়েছ। ামীণ সড়েকর অিধকাংশই ভেঙ গেছ। উচঁু ান ও সড়েক আ য় নয়া
মা েষর খাবার ও িব  পািনর অভাব িমটেছ না।

উপেজলাজেুড় য াণ িবতরণ করা হে , তা েয়াজেনর তুলনায় যেথ  নয় বেল ানীয়েদর অিভেযাগ।
ব া গত এলাকায় দখা িদেয়েছ চমেরাগ ও ডায়িরয়াসহ িবিভ  পািনবািহত রাগ। উপেজলার ১৪৭িট

াথিমক িবদ ালেয় পাঠদান ব  রেয়েছ।
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