ঘূর্িণঝড়
আম্পােনর
তাণ্ডবপাবনায় ১৫৪ েকািট টাকার িলচুর
ক্ষিত
বার্তাকক্ষ : পাবনায় ঘূর্িণঝড় আম্পােনর তাণ্ডেব েমৗসুিম ফল িলচু
ও আেমর ব্যাপক ক্ষিত হেয়েছ। িলচুর জন্য িবখ্যাত েজলার ঈশ্বরদী
উপেজলাসহ িবিভন্ন এলাকায় প্রায় ২২ শতাংশ িলচু ও ২০ শতাংশ আম ঝের
েগেছ।

এেত শুধু িলচুেতই ১৫৪ েকািট টাকার ক্ষিত হেব বেল ধারণা করেছ েজলা
কৃিষ িবভাগ।

এ ছাড়া ঝেড় েজলার িবিভন্ন উপেজলায় সবিজ, কলা ও আউশ ধােনর ব্যাপক
ক্ষিত হেয়েছ। ভারী বৃষ্িটপােতর ফেল িকছু এলাকায় জলাবদ্ধতা সৃষ্িট
হেয়েছ।
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িবদ্যুৎসংেযাগ িবচ্িছন্ন হেয় েগেছ।

কৃিষ িবভােগর তথ্যমেত, ঘূর্িণঝড় আম্পােনর তাণ্ডেব সবেচেয় েবিশ
ক্ষিত হেয়েছ িলচুর। িলচুর েবাঁটা নরম হওয়ায় েঝােড়া বাতােস পাকার
অেপক্ষায় থাকা প্রায় ২২ শতাংশ িলচু ঝের পেড়েছ।

উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার িহসাব অনুযায়ী শুধু িলচুেতই ১৫৪ েকািট টাকা
ক্ষিতর আশঙ্কা েদখা িদেয়েছ। এ ছাড়া ২০ শতাংশ আম, ১০ শতাংশ সবিজ
এবং ২৫ শতাংশ জিমর কলা নষ্ট হেয়েছ।

েজলা কৃিষ িবভাগ সূত্ের জানা েগেছ, চলিত েমৗসুেম ঈশ্বরদীসহ েজলায়
প্রায় ৪ হাজার ৬০০ েহক্টর জিমেত িলচুর আবাদ হেয়েছ। িলচুর উৎপাদন
লক্ষ্যমাত্রা ধরা হেয়েছ ৪৬ হাজার েমট্িরক টন। উৎপািদত এই িলচুর
বাজারমূল্য প্রায় ৭০০ েকািট টাকা। প্রিতিট বাগােন েথাকায় েথাকায়

িলচু এখন পাকার অেপক্ষায় আেছ।

এ ছাড়া চলিত েমৗসুেম েজলায় প্রায় ১ লাখ েহক্টর জিমেত েবােরা ধান
ও গেমর আবাদ, সাের ১১ হাজার েহক্টর জিমেত সবিজ এবং ১৮০ েহক্টর
জিমেত কলার আবাদসহ প্রিতিট উপেজলােতই প্রচুর আেমর চাষ করা হেয়েছ।

ক্ষিতর এ তথ্য িনশ্িচত কের েজলা কৃিষ সম্প্রসারণ অিধদপ্তেরর
উপপিরচালক আজাহার আলী বেলন, প্রাথিমকভােব িলচুর ক্ষিতিটই েচােখ
পড়ার মেতা। অন্যিদেক েবােরা ধােনর ক্ষিত না হেলও আউশ ধােনর িকছু
ক্ষিত হেয়েছ।

মাঠপর্যােয় আম, সবিজ, কলাসহ অন্য সব ফসেলর ক্ষিত িনর্ণেয়র কাজ
চলেছ। অন্যিদেক ক্ষিত পুিষেয় িনেত পরবর্তী করণীয় িবষেয় িবিভন্ন
পদক্েষপ েনওয়ার প্রস্তুিত শুরু হেয়েছ।
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ক্ষিত ছাড়া ঝেড় েতমন েকােনা বড় ক্ষিতর খবর পাওয়া যায়িন। েকােনা
হতাহেতর ঘটনাও েনই।

এরপরও েজলা ও উপেজলা প্রশাসেনর কর্মকর্তারা তৃণমূল পর্যােয় িগেয়
েখাঁজখবর িনচ্েছন। েকউ ক্ষিতগ্রস্ত হেল প্রেয়াজনীয় সব ব্যবস্থা
েনওয়া হচ্েছ।

িবদ্যুৎসংেযাগ িবচ্িছন্ন হওয়াসহ সামিয়ক েযসব সমস্যা সৃষ্িট হেয়েছ
তা দ্রুত িনরসেনর জন্য কাজ চলেছ।

