
/35 জুলাi, 312৯ 

িতন নদীেত পািন বৃি  িত ার িট-বাঁেধ ধস 
কােলর ক  েড     

 

ঘের েকামরপািন, uঠােন বুকসমান। eর মে  কবুতেরর খাবার িনেয় যাে ন আেয়শা েবগম। বগুড়ার সািরয়াকাি  
uপেজলার ঘুঘুমাির u রপাড়া েথেক গতকাল েতালা ছিব। ছিব : কােলর ক   

সািব র্কভােব ব া পিরি িতর u িত হেলo কুিড় ােম ধরলা, েশরপুের পু  o শরীয়তপুের প া নদীর পািন 
িবপত্সীমার oপর িদেয় বiেছ। চলেছ নদীভাঙন। িত ার বাঁ তীর র ায় িনিম র্ত িট-বাঁেধ আবারo ধস েনেমেছ। 
টানা বৃি র কারেণ সড়ক o বাঁেধ েখালা আকােশর িনেচ আ য় েনoয়া বানভািসেদর দুেভ র্াগ আেরা েবেড়েছ। 
কুিড় াম o িসরাজগে  পািনেত ডুেব মারা েগেছ িশশুসহ দুজন। আমােদর ানীয় িতিনিধরা জািনেয়েছন 
িব ািরত: 

কুিড় াম : েজলায় সািব র্ক ব া পিরি িত aপিরবিত র্ত রেয়েছ। গত 35 ঘ ায় ধরলা নদীর পািন 42 েসি িমটার 
েবেড় িবপত্সীমার 31 েসি িমটার oপর িদেয় বiেছ। পু  নদ গতকাল িবেকল 4টার িদেকo িবপত্সীমার 25 
েসি িমটার oপের িছল। ধরলা aববািহকার 61িট ােমর িন া ল নতুন কের ািবত হেয়েছ। কুিড় াম সদেরর 
বাংটুর ঘাট েথেক ফুলবাড়ী বােঁধর oপর পাকা রা ািট বাংলা বাজার নামক ােন ভাঙেনর মুেখ পেড়েছ। বাঁধিট 
ভাঙেল 51 েথেক 61িট াম পুনরায় ািবত হেব। 

uিলপুের িত ার বাঁ তীর র ায় িনিম র্ত িট-বাঁেধ আবারo ধস েনেমেছ। 21 িদেনর বধােন আবারo বাঁেধর 61 
িমটার ধেস েগেছ। বাঁধিট েভেঙ েগেল পােশর কেয়কিট ােমর শত শত বািড়ঘর o আবািদ জিম ভাঙেনর কবেল 
পেড় নদীগেভ র্ িবলীন হেয় যােব। পািন u য়ন েবাড র্ িজo াগ েফেল বাঁধিট র ার েচ া করেছ। eিদেক সড়ক o 
বাঁেধ আ য় েনoয়া বানভািসেদর েবিশর ভাগi গতকাল পয র্  ঘের িফরেত পােরিন। গত রিববার রাত েথেক টানা 
বৃি র কারেণ সড়ক o বাঁেধ েখালা আকােশর িনেচ aব ান করা বানভািসেদর দুেভ র্াগ চরেম েপৗঁেছেছ। সরকাির 
াণ তৎপরতার পাশাপািশ েবসরকাির uে ােগ াণ কায র্ ম a াহত থাকেলo াণ সহায়তা a তুল বেল 



aিভেযাগ দুগ র্তেদর। গতকাল িচলমারী uপেজলার মাছাবা া ােম িফেরাজ (36) নােম eক িরকশাচালক ব ার 
পািনেত ডুেব মারা েগেছন। 

নীলফামারী : িডমলা uপেজলায় ব া পিরি িতর u িত হেয়েছ। গতকাল ারাজ পেয়ে  িত া িবপত্সীমার 39 
েসি িমটার িনচ িদেয় বািহত হয়। গত েসামবারo oi পেয়ে  নদীর পািন বাহ িছল িবপত্সীমা বরাবর। 

ডািলয়া পািন u য়ন েবােড র্র ব া পূব র্াভাস o সতক করণ েক  সূ  জানায়, গত 22 জুলাi িত া নদীর পািন 
িবপত্সীমা aিত ম কের। 24 জুলাi িবপত্সীমার 61 েসি িমটার oপর িদেয় বািহত হয়। 

েশরপুর : েশরপুের পুরাতন পু  নেদ পািন কমেত থাকেলo সািব র্ক ব া পিরি িত aপিরবিত র্ত রেয়েছ। 
uজােনর পািন নামেত থাকায় নকলা uপেজলার চরা েল শুরু হেয়েছ নদীভাঙন। হুমিকর মুেখ রেয়েছ 
নারায়ণেখালা দি ণ সরকাির াথিমক িব ালয়। েশরপুর েফিরঘাট পেয়ে  পু  নেদর পািন গতকাল দুপুের 
িবপত্সীমার চার েসি িমটার িনচ িদেয় বািহত হয়। েশরপুর-জামালপুর মহাসড়েক পাঁচ িদন ধের যানবাহন 
চলাচল ব  রেয়েছ।  

িসরাজগ  : েচৗহালীেত ব ার পািনেত ডুেব মিরয়ম (9) নােম eক িশশুর মৃতুয্ হেয়েছ। েস uপেজলার কুকরী 
কেলজপাড়া মহ ার বাবু িসকদােরর েমেয়। 

শরীয়তপুর : নিড়য়ার সুেরশব্র পেয়ে  গতকাল সকাল 22টায় প া নদীর পািন িবপত্সীমার িতন েসি িমটার oপর 
িদেয় বািহত হয়। eর ভােব শরীয়তপুেরর নিড়য়া, জািজরা, েভদরগ , েগাসাiরহাট o সদর uপেজলার a ত 
71িট ােম পািন েবশ কেরেছ। eলাকায় পািনবি  মানুেষর িবশু  পািন o গবািদ পশুর খা  সংকট েদখা 
িদেয়েছ। পািনর েতােড় জািজরা-নিড়য়া সড়েকর চারিট ান েভেঙ যান চলাচল ব  হেয় েগেছ। e ছাড়া ঢাকা-
শরীয়তপুর-ম লমািঝর ঘাট সড়েকর ডুিবসায়বর eলাকায় িনম র্াণাধীন েসতুর িবক  সড়ক তিলেয় যাoয়ায় চার 
িদন ধের যানবাহন চলাচল ব  রেয়েছ। 

পািনস দ uপম ী eনামুল হক শামীম গতকাল নিড়য়া o জািজরার ব া uপ ত eলাকা পিরদশ র্ন কেরন। পের 
িতিন পািনবি  মানুেষর মােঝ াণ িবতরণ কেরন। 

 


