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েগেছ, যােদর কৃিষকাড র্ আেছ তােদর ধান েনi। যােদর ধান আেছ তােদর কৃিষকাড র্ েনi। তাi ei তািলকা 
সংেশাধেনর দািব জানান হাoেরর কৃষকরা। সুনামগে র ধম র্পাশার কৃষক েনতা, েক ীয় কৃষক সং াম সিমিতর 
আiনিবষয়ক স াদক খায়রুল বাশার ঠাকুর খান বেলন, লটািরর নােম সরকাির দলীয় েনতাকম েদর সুিবধা 
েদoয়ার aপেচ াo হেয়েছ। সরকাির গুদােম ধান েদoয়ার আশা কৃষকরা েছেড়i িদেয়েছন। কৃষেকর ei হতাশা 
ভিব েত ভয়ংকর পিরণিত েডেক আনেব। ফসল র া বাঁেধ হিরলুট : হাoের ফসল র া বাঁেধর বরা  কেয়কিট 
চ  েলাপাট কের িদে  বেল aিভেযাগ আেছ। হাoের কখনi িনধ র্ািরত সমেয় ফসল র া বাঁেধর কাজ েশষ হয় 
না। আবার েকাথাo েকাথাo বাঁেধর েগাড়া েথেক মািট েতালায় বাঁধ আরo দুব র্ল হেয় যাে । aিনয়ম o 
গািফলিতর aিভেযােগ গত েফ য়ািরেত ধম র্পাশার চ  েসানারথাল হাoেরর ছয়িট ক  বা বায়ন কিমিটর 
(িপআiিস) সভাপিতেক জিরমানা কেরন া মাণ আদালত। 3128 সােল aকাল ব া o দুন িতবাজেদর aপকেম র্ 
হাoর তিলেয় যায়। িঠকাদার o িপআiিসর িবরুে  দুন িতর মামলাo হয়। aথ র্নীিতিবদ o গেবষক a াপক 
আবুল বারকাত বেলন, 3128 সােল সুনামগে  িঠকাদার o পাuেবার কম র্কত র্ারা পর র েযাগসাজেশ আট েকািট 
29 লাখ টাকা আ সাৎ কেরেছন। রাজৈনিতক েযাগসাজেশ হাoেরর িবিভ  কে  দুন িত হে । 
 
চলিত aথ র্বছের সুনামগে  হাoেরর ফসল র া বাঁধ িনম র্াণকােজ থম পয র্ােয় 79 েকািট টাকা বরা  েদoয়া 
হেয়েছ। েয়াজেন বরা  আরo বাড়ােনা হেত পাের। 26 িডেসমব্র েথেক বাঁেধর কাজ শুরু কের 39 েফ য়ািরর 
মে  েশষ করার কথা রেয়েছ। সুনামগে  হাoেরর কৃিষ o কৃষক র া আে ালেনর আহব্ায়ক িচ র ন তালুকদার 
বেলন, রাজৈনিতক ভােব জিমর মািলক না হেয়o িপআiিসেত ঠাiঁ হেয়েছ aেনেকর। সুিবধােভাগীরা লাভবান 
হেত a েয়াজনীয় ক  িনেয় থােকন। e ছাড়া আেগ বাঁধ িনম র্ােণ দুন িতর মামলার আসািমo িপআiিসর 
সভাপিত o স াদক হেয়েছন। eবার েযন eটা েকােনাভােবi না হয়। িতিন বেলন, বাঁেধর কােজ যারা 
আিথ র্কভােব লাভবান হন, তারা েকােনা কােজ 31 হাজার টাকার হেল েসখােন 3 লাখ টাকা বরা  আনার েচ া 
কেরন। খাল েকেট কুিমর আনার শ া : সুনামগে র মাহারাম নদী eকসময় িছল হাoেরর দুঃখ। e নদী িদেয় 
সরাসির কেয়কিট হাoের পািন ঢুেক েযত। মানুেষর েচ ায় বাঁধ িদেয়o আটকােনা যাি ল না েসিট। eকপয র্ােয় 
াকৃিতকভােবi তা ব  হেয় যায়। e বছর সরকার মাহারাম o যাদুকাটা iজারা িদেত েট ার আহব্ান কেরেছ। 

মাহারাম নদী iজারা িদেল হাoেরর জ  'খাল েকেট কুিমর' আনা হেব বেল মেন কেরন পিরেবশ o হাoর u য়ন 
সং ার সভাপিত কাসিমর েরজা। eেত ফসলহািনর আশ াo করেছন িতিন। 

 


