
ভাঙেন িবলীন হে  জনপদ

িসরাজগে  ভাঙেন িবলীন হেয় যাে  ঘরবািড় -বাংলােদশ িতিদন

ব ার  পািন  কেম যাওয়ার  সে  সে  ভাঙেন  িবলীন  হে  নদীতীরবতী  িব ীণ জনপদ। ভাঙন আতে
িভেটমািট ফেল িনরাপদ আ েয় অব ান িনেয়েছন বানভািসরা। নওগাঁ ও িসরাজগে  যমুনা এবং রংপুের
িত ার ভাঙন নতনু কের  হেয়েছ। ভাঙন রােধ এলাকায় জ ির কাজ  কেরেছ ানীয় পািন উ য়ন
বাড। িতিনিধেদর পাঠােনা খবর-

িসরাজগ  : যমুনা নদীর পািন কমার সে  সে  দখা িদেয়েছ ভাঙন। ভাঙেন িবলীন হে  বসতিভটা ফসিল
জিম। িতন স ােহর ব ায় ায় ই শতািধক বসতিভটা  ও ফসিল জিম িবলীন হেয় গেছ। িবেশষ কের
চৗহালী  উপেজলার  খাসপু িরয়ায়  তী  ভাঙন   হেয়েছ।  িতিদনই  নদীগেভ  চেল  যাে  িচরেচনা

বসতিভটা। চলিত বছর িসরাজগ  সদর, বল িচ, চৗহালী ও শাহজাদপুর ৫িট উপেজলার ৪১িট ইউিনয়ন
ব াকবিলত হেয় পেড়। ব া ও ভাঙেন ায় ৫০ হাজােরর বিশ ঘরবািড় িত  হয়। এর মেধ  ায়
ভাঙেন ১৫ হাজার স ণূভােব িত  হয়। িত  মা ষ েলা  সবাই িন আেয়র পিরবােরর। অথ না
থাকায় ঘর মরামত করেত না পের ভাঙা ঘেরই জাড়াতািল িদেয় পিরবার-পিরজন িনেয় থাকেছ হে ।
কৃিষিনভরশীল মা ষ েলার ফসল ধান,  পাট,  আখ ও শাকসবিজ ন  হওয়ায় তারা  আরও চরম িবপােক
পেড়েছন।  টা াইল  পািন  উ য়ন  বােডর  িনবাহী  েকৗশলী  িসরাজলু  ইসলাম  জানান,  চৗহালীর  ই
িকেলািমটার অংেশ ভাঙন  হেয়েছ। আপাতত ১১২ িমটার এলাকায় জ ির কাজ  কেরেছ। পযায় ম
অথ বরা  পেল পুেরা অংেশ কাজ  করা হেব। িসরাজগ  জলা শাসক ড. ফা ক আহে দ জানান,

িত েদর তািলকা ও য় িতর পিরমাণ িন পেণর কাজ চলেছ। কাজ শেষ  ম ণালেয় িতপূরেণর

আপেডট : ৭ আগ , ২০১৯ ০০:০০

িনজ  িতেবদক
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আেবদন জানােনা হেব। ম ণালয় থেক যিদ বরা  দয় তেব িত েদর মােঝ িবতরণ করা হেব।

রংপুর : ব ার পর িত াপােড় নতনু কের দখা িদেয়েছ নদীভাঙন। িদন িদন ভাঙন ভয়াবহ প িনেয়েছ।
গত ১০ িদেন  ৩িট উপেজলায়  অধশত ঘরবািড় নদীগেভ িবলীন  হেয়েছ। িত ার  ভাঙেন  হািরেয়  যাে
বসতবািড়, আবািদ জিমসহ নানা াপনা। বাধঁ িদেয় ভাঙন র ার চ া কেরও তমন কােজ আসেছ না। এ
অব ায় নদীভাঙন থেক ায়ী সমাধান চান ভাঙন কবিলতরা। িত বছরই ব ার পর ভাঙন  হয় িত ার
রংপুর অংেশ। ভাঙেনর ফেল জলার গ াচড়া উপেজলার িব ীণ এলাকাসহ গ চড়া, কাউিনয়া ও পীরগাছা
এলাকায় ঘরবািড়, জিমজমা হািরেয় সব া  হয় কেয়ক লাখ মা ষ। এবারও ব ার পর  হেয়েছ িত ার
ভাঙন। রংপুেরর গ াচড়া উপেজলার ৭িট ইউিনয়েনর মাঝ িদেয় বেয় গেছ িত া। খরে াতা  এই নদীর
অব াহত ভাঙেন  ছালাপাক,  িচলাখাল,  মটুকপুর,  িবনিবনার চরসহ িব ীণ এলাকা  হািরেয়  গেছ  নদীেত।
এিদেক শংকরদহ াম, কািশয়ািনর চর, ইছিলসহ নদী তীরবতী চরা েলর িবিভ  এলাকার ল ািধক
হ র আবািদ জিম আজ িত ার গেভ। সা িতক এই ভাঙেনর ফেল জলার কমপে  ৫ লাখ মা ষ িত

হেয়েছ। এরই মেধ  িত ার ভাঙন রােধ বশ কেয়কিট ােন বািলর ব া, কংি েটর ক ফলা হে  বেল
জািনেয়েছন রংপুর পািন উ য়ন বােডর উপিবভাগীয় েকৗশলী তিববুর রহমান।রংপুর পািন উ য়ন বােডর
িনবাহী েকৗশলী মেহদী হাসান বেলন, িত ার ভাঙন রােধ বরা  চেয় ঊ তন কতৃপে র কােছ িচিঠ
দওয়া হেয়েছ। বরা  পেল ব ব া নওয়া হেব।

নওগাঁ : নওগারঁ রাণীনগর ও আ াই উপেজলায় ছাট যমুনা নদীর পািন কেম যাওয়ায় অত  ঝঁুিকপূণ হেয়
পেড়েছ। তাই এই বাধঁিট ই উপেজলার মা েষর গলার কাটঁা। চরম আতে  রেয়েছ রাণীনগর ও আ াই
উপেজলাবাসী।  কারণ  বাধঁিটেত  দীঘিদন  কােনা  সং ার  না  করায়  রাণীনগর  উপেজলার  ঘাষ াম,
না াইবাড়ী,  কৃ পুর  ও  আ াই  উপেজলার  ফলুবািড়,  শাহােগালা  এলাকার  ায়  ৮  িকেলািমটার  নদীর
বিড়বাধঁ  চরম  ঝুঁিকপূণ  অব ায়  রেয়েছ।  স িত  ব ায়  এই বােঁধর  িকছু  অংশ ভেঙ  ািবত  হেয়িছল

কেয়কিট াম। এর পর পািন উ য়ন বাডসহ অ া  দফতেরর সহেযািগতায় ানীয়রা ভেঙ যাওয়া অংশিট
মরামত করায় বঁেচ যায় কেয়কশ াম, ফসেলর মাঠ ও পু র-জলাশয়।

জানা গেছ, নদীর পািন আটকােনার জ  আিশর দশেক নওগারঁ রাণীনগর উপেজলার গানা ইউিনয়েনর
ঘাষ াম,  না াইবাড়ী,  কৃ পুর  ও  আ াই  উপেজলার  ফলুবািড়  এলাকায়  ানীয়  সরকােরর  সহায়তায়
ানীয়রা তির কেরন বিড়বাধঁ। এরপর থেক সরকােরর কােনা দফতর এই বিড়বােঁধর কােনা সং ার

কেরিন। ানীয়রা বাশঁ ও বািলর ব া িদেয় কােনা মেত র া কের আসেছ এই বাধঁিট। িক  বতমােন এই
বােঁধর অব া  খবুই আশ াজনক। নদীেত পািন কেম যাওয়ায় ভাঙেত  কেরেছ মািটর বড় বড় চাপ।
ভাঙেনর ফেল বােঁধর ওপর িদেয় পােয় হেঁট যাওয়ার মেতা কােনা রা া নই। য কােনা সময় এই বাধঁ
ভেঙ ািবত হেত পাের রাণীনগর ও আ াই উপেজলার কেয়কশ াম আর শত শত িবঘা জিমর ফসল।

তবুও কােনা দফতেরর নজর নই বােঁধর িদেক।

নীলফামারী : ব ার ফেল নীলফামারী জলায় ৪০ িকেলািমটার কাচঁা  রা া,  ায় সােড় িতন িকেলািমটার
পাকা রা া, ৫িট ি জ, সােড় আট িকেলািমটার বাধঁ িত  হেয়েছ। এ ছাড়া সােড় ৪৪ হ র স ণূ এবং
সােড় ৬৭ হ র জিমর ফসেলর য় িত হেয়েছ।
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