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ঘূিণর্ঝড় বলুবেুলর আঘাত

   

pাকৃিতক pিতkলতা েথেক বরাবর মােয়র মমতায় আগেল রাখা সুnরবন eবার ঘূিণর্ঝড় বুলবেুলo aেনকটা
kিতgs হেয়েছ। kিতর সিঠক পিরমাণ িন পেণ আেরা কমপেk সাত িদন সময় লাগেব। তেব pাথিমকভােব

ধারণা  করা  হেc,  পি ম  সুnরবেন  কমপেk  10  শতাংশ  গাছপালা  kিতgs  হেয়েছ।  eিদেক  ঘূিণর্ঝেড়র

আঘােত pাণহািনর সংখয্া 23 জেন দাঁিড়েয়েছ। aনয্ানয্ kিত কািটেয় uঠার েচ া করেছ uপkলীয় জনপেদর

মানুষ।

ঘূিণর্ঝড় বলুবুেলর pভােব িবিভn ঘটনায় মারা যাoয়া 23 জেনর বািড়েত
চলেছ  মাতম।  িবেশষ  কের,  সবর্েশষ  গত  েসামবার  েভালার  েমঘনা  নদীেত

লারডুিবেত  মারা  যাoয়া  10  েজেলর  ঘের  ঘের  eখন  কাnার  েরাল।  oi

ঘটনায় eখেনা eক েজেল িনেখাঁজ রেয়েছ। e ছাড়া সাতkীরায় গাছচাপা পেড়

আহত আেরকজন হাসপাতােল িচিকৎসাধীন aবsায় মারা েগেছ। েভেঙ পড়া
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েযাগােযাগ o িবদযু্ৎ বয্বsা aেনকটাi sাভািবক হেয় eেসেছ।

‘kিতgs কৃষক িবেশষ সুিবধা পােব’ : গতকাল ম লবার সিচবালেয় সংবাদ
সেmলেন  কৃিষমntী  ড.  আbুর  রাjাক  জানান,  ঘূিণর্ঝেড়র  কারেণ  েদেশর  কৃিষ  খােত  েমাট  আিথর্ক  kিতর
পিরমাণ pায় 264 েকািট টাকা। 16িট েজলার েমাট দiু লাখ 89 হাজার ছয় েহkর জিমর েরাপা আমন ধান,

শীতকালীন সবিজ, সিরষা, মসুর, েখসাির o পান  বরেজর kিত হেয়েছ। 50  হাজার 500  কৃষক কমেবিশ

kিতgs  হেয়েছ।  তােদর  pেয়াজন  aনসুাের  সাধয্মেতা  সহায়তা  েদoয়া  হেব।  কৃিষঋণ  gহীতােদরo  িবেশষ

সুিবধা েদoয়ার সুপািরশ করা হেব।

eিদেক  সুnরবন  িবভােগর  কমর্কতর্ ারা  বলেছন,  ঘূিণর্ঝড়  বুলবুেলর  আঘােত  সুnরবেন  kয়kিতর  সািবর্ক
ধারণা েপেত কমপেk সাত িদন সময় লাগেব। e জনয্ বন িবভােগর 63িট কয্াm কাজ করেছ। pাথিমক

ধারণা aনুযায়ী, পি ম সুnরবেন 10 শতাংশ গাছপালা ন  হেয় থাকেত পাের। তেব জেলাcাস না হoয়ায়

বেনর প -পািখ-জীবজnর েতমন েকােনা kিত হয়িন বেল aনমুান করা যায়।

বন িবভােগর কমর্কতর্ া eবং সুnরবন o দেুযর্াগ িনেয় গেবষণা কেরন—eমন বয্িkেদর সে  কথা বেল জানা
যায়,  বলুবলু  আছেড়  পেড়  সুnরবেনর  ভারতীয়  aংেশর  eেকবাের  পি েম  সাগর  dীেপ।  eখােনi  েমাহনা।
বলুবলু eেগােত থােক পূবর্ িদেক সুnরবন বরাবর। সুnরবন ঘূিণর্ঝড় বলুবুেলর গিতেক েখ েদয়। বলুবলু

আছেড় পড়ার anত িতন ঘ া পর সুnরবেনর বাংলােদশ aংেশ pেবশ কের। e সময় ঝেড়র শিk aেনকটাi

কেম িগেয়িছল। তবু সুnরবন পি ম িবভােগর (সাতkীরা o খুলনা ের ) aেনক গাছপালা েভেঙ পেড়েছ।
বেনর oi eলাকায় গরানগােছর পিরমাণ েবিশ। আবার গরানগাছ লmােট o িচকন হেলo েবশ শk। e কারেণ

oi সব গােছর kিত কম হেয়েছ। েবিশ uপেড় পেড়েছ বাiন o েগoয়া গাছ। আর েযেহতু জেলাcাস হয়িন,

তাi ঝেড় হিরণ বা aনয্ানয্ জীবজnর েকােনা kিত হoয়ার আশ া খুবi কম।

সীিমত  আকাের  পযর্টন  :  eিদেক  চলিত  নেভmর  মাসজেুড়  সুnরবেন  সীিমত  আকাের  পযর্টন  পিরচালনার
িসdাn হেয়েছ। মােঝ 25 েথেক 27 নেভmর িতন িদন পযর্টন বn থাকেব। গতকাল সকাল 11টায় খুলনার বন
ভবেন টুয্র aপােরটর aয্ােসািসেয়শন aব সুnরবেনর (েটায়াস) সে  বন িবভােগর eক সভায় e িসdাn
েনoয়া হয়। সুnরবন পি ম িবভাগীয় বন কমর্কতর্ া বিশ ল আল মামুন কােলর ক েক জানান, পািনেত

েকােনা  সমসয্া  েনi।  তাi  ধু  পযর্টক  নয়,  েজেলেদরo  পাস-পারিমট  েদoয়া  হেব।  খুলনার  বন  সংরkক

মঈনিুdন খান বেলন, ‘সুnরবেন আগামী 24 নেভmর পযর্n সীিমত আকাের পযর্টন চলেব। কারণ রাসেমলার

আেগ টুয্র aপােরটররা পযর্টক বুিকং িনেয়িছেলন। েস েলা ছাড়ার জনয্i নেভmর মােস পযর্টন সীিমত করা

হেc। আর iিলশ ধরায় িনেষধাjার কারেণ েজেলেদর দiু দফায় মাছ িশকার বn িছল। e কারেণ েজেলেদর

জনয্ আজ (গতকাল ম লবার) েথেকi পাস-পারিমট েদoয়া  হেব।’

সুnরবেন পযর্টক pেবশািধকার সীিমত করা হেc : বােগরহাট pিতিনিধ জানান, ঘূিণর্ঝড় বুলবেুলর তা েবর
কারেণ িব  ঐিতহয্ সুnরবনেক িব াম িদেত চায় বন িবভাগ। e জনয্ সুnরবেনর oপর েথেক চাপ কমােত
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পযর্টকেদর  pেবশািধকার  সীিমত  করা  হেc।  eর  aংশ  িহেসেব  আগামী  25  েথেক  27  নেভmর  িতন  িদন

সুnরবেন সব ধরেনর পয্াকেজ টুয্র বn রাখার িসdাn হেয়েছ।

খুলনার বন সংরkক মঈনিুdন খান জানান, বলুবেুলর আঘােত সুnরবেনর kিত িন পেণ বন িবভাগ কাজ
করেছ। eরi মেধয্ aবকাঠােমাগত kিতর তথয্ পাoয়া েগেছ। সুnরবন পূবর্ িবভােগর িবভাগীয় বন কমর্কতর্ া
(িডeফo) মাহমুদলু হাসান জানান, বলুবেুলর আঘােত সুnরবন পূবর্ িবভােগর ছয়িট আবািসক ভবন, 17িট
aনাবািসক  ভবন,  19িট  িবিভn  ধরেনর  sাপনা  আংিশক  kিতgs  হেয়েছ।  10িট  েজিট,  িতনিট  লার  o

িsডেবাট  সmূণর্ভােব  kিতgs  হেয়েছ।  ৈবদয্মারী  eলাকায়  বনায়ন  করা  180িট  েরiনি গাছ  kিতgs

হেয়েছ। সব িমিলেয় 49 লাখ 60 হাজার টাকার kিতর িহসাব িমেলেছ। eর বাiের বেনর গাছপালার kিত

িন পেণ কাজ চলেছ।

eিদেক সুnরবন েথেক চারিট লারসহ 49 জন রাস uৎসেবর দশনাথর্ীেক আটক করা হেয়েছ। গত েসামবার
সnয্ায় বােগরহােটর সুnরবন পূবর্ িবভােগর শরণেখালা uপেজলার আেলারেকাল eলাকা েথেক বন িবভাগ
তােদর  আটক  কের।  িনেষধাjা  uেপkা  কের  তারা  aৈবধভােব  লার  িনেয়  বে াপসাগেরর  েমাহনায়

দবুলারচের রাস uৎসেব যািcল। তােদর সবার বািড় েমাংলা uপেজলার িবিভn gােম।

েভালা pিতিনিধ জানান, চাঁদপুর েথেক মাছ িবিk কের েফরার পেথ েমঘনা নদীেত চরফয্াশেনর েতাফােয়ল
মািঝর েনৗকা ডুেব িগেয় িনেখাঁজ 10 জেনর লাশ udার হেয়েছ। তারা সবাi চরফয্াশেনর দলুারহাট থানার

বািসnা। তারা হেলন েখারেশদ আলম, িবlাল, মিফজ, কামাল, কিবর, নরূনবী, আbাস, হাসান, নজ ল o

রিকব। e ছাড়া দঘুর্টনার পরপরi  13 েজেলেক জীিবত udার করা হয়।

সাতkীরা pিতিনিধ জানান, গত রিববার েভাের ঘূিণর্ঝেড়র সময় sানীয় িনছার সরদার (55) ঘুিমেয় থাকা
aবsায়  ঘেরর  oপর  eকিট গাছ  েভেঙ পড়েল  িতিন আহত হন। েসামবার রােত খুলনা  েমিডকয্াল  কেলজ

হাসপাতােল েনoয়ার পেথ িতিন মারা যান।

েফেরিন সাত েজেল : পাথরঘাটা (বর না) pিতিনিধ জানান, গত শিনবার রােত সাগের িনেখাঁজ 15 েজেলর
মেধয্  আটজন  udার  হেলo  গতকাল  পযর্n  বািক  সাত  েজেল  েফেরিন।  তারা  হেলন  বর না  সদেরর  eম
বািলয়াতলী iuিনয়েনর িলটন, সুমন o েমাসেলম eবং তালতলী uপেজলার লালুপাড়া gােমর সবুজ, কামাল
হাoলাদার, শান ুহাoলাদার o রােসল হাoলাদার।

বর না েজলা মৎসয্জীবী লার মািলক সিমিতর সভাপিত েগালাম েমাsফা েচৗধুরী udার হoয়া েজেলেদর
বরাত িদেয় জানান, গত বৃহsিতবার িবেকেল ‘eফিব তিরkল’ সুnরবনসংলg নািরেকলবািড়য়া eলাকায়
মাছ ধরার সময় iি ন িবকল হেয় পড়েল eফিব গাজী নােমর আেরক লাের eক েজেল িফের আেসন। oi
েজেল বুলবুল আঘাত হানার পরিদন aনয্ eকিট লার  িনেয় udার করেত  িগেয় eফিব তিরkেলর েখাঁজ
পানিন। eর আেরাহী 15 েজেলর মেধয্ আটজনেক গতকাল সাতkীরার শয্ামনগর uপেজলার বািলর চর েথেক

udার করা হয়।
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সmাদক : iমদাদলু হক িমলন,
ভারpাp সmাদক : েমাsফা কামাল,
is oেয়s িমিডয়া gপ িলিমেটেডর পেk ময়নাল েহােসন েচৗধুরী কতৃর্ ক pট-371/e, bক-িড, বসুnরা, বািরধারা েথেক
pকািশত eবং pট-িস/52, bক-েক, বসুnরা, িখলেkত, বা া, ঢাকা-1229 েথেক মিুdত।
বাতর্ া o সmাদকীয় িবভাগ : বসুnরা আবািসক eলাকা, pট-371/e, bক-িড, বািরধারা, ঢাকা-1229। িপeিবek :

028402372-75, ফয্াk : 8402368-9, িবjাপন েফান : 8158012, 8402048, িবjাপন ফয্াk : 8158862,

8402047। E-mail : [email protected]

সুnরবেন | Kaler Kantho https://www.kalerkantho.com/home/printnews/838509/2019-11-13

4 of 4 11/13/2019, 10:17 AM


