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েমরামত সরকাির aথ র্ aপচয় ছাড়া িকছুi নয়। eটা eলাকার েকােনা uপকাের আসেব না। িতিন ভিব েত ব ার কবল েথেক 
eলাকার মানুষেক র ার জ  েটকসi বাঁধ িনম র্ােণর আহব্ান জানান। 
 
িবরল uপেজলার রাজারামপুর ােম েঢপা নদীর বাধঁ েমরামেত আরo শুভ েরর ফাঁিক ধরা পেড়েছ। েসখােন শুধু বালুর ব া রাখা 
হেয়েছ। কােজর কাজ িকছুi হয়িন। eেতi খরচ েদখােনা হেয়েছ 29 লাখ টাকা। েসখােন বালুর ব া েফলার কােজ িনেয়ািজত সাব 
ক া র িবদুয্ৎ রায় জানান, িত ব া 39 টাকা দের বালু ভিত র্র কাজ িনেয়েছন িতিন। e পয র্  বালু ভিত র্ করা হেয়েছ দুi হাজার 
511 ব া। আরo বালু ভিত র্ করা হেব বেল জানান িতিন।  
 
eলাকাবাসীর aিভেযাগ- িতবছরi নদীর পািন বাড়েল eখােন পাuেবার েলাকজন আেসন। িক  কােজর কাজ িকছুi হয় না। ব ার 
পািনেত আমােদর দুেভ র্াগ েথেকi যায়।  
 
aিভেযাগ সে  িদনাজপুর পাuেবার িনব র্াহী েকৗশলী ফiজুর রহমান বেলন, বালু িদেয় বাঁধ েমরামেতর িনয়ম আেছ। eলাকাবাসী 
না বুেঝi aিভেযাগ করেছ। িতিন জানান, ব ায় যােত বাঁধ েভেঙ মানুষ য় িতর িশকার না হয়, েসজনi আপদকালীন কে  
eসব বাঁধ েমরামেতর কাজ করা হে ।  
 
িদনাজপুের েমাট বাঁেধর ƣদঘ র্য্ 319 িকেলািমটার। eর মে  শহরর া বাঁধ আেছ 38 দশিমক ৯7 িকেলািমটার। 3128 সােলর ব ায় 
শহরর া বাঁেধর চারিট ানসহ েজলার 69িট ােন বাঁধ েভেঙ ািবত হয় িদনাজপুর।  
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