পাবনার
ঐিতহ্যবাহী
গাজনার
িবেলর মুেখ একািধক অৈবধ েসাঁিত
বাঁধ
সুজানগর সংবাদদাতা : পাবনা সুজানগর উপেজলার ঐিতহ্যবাহী গাজনার
িবেলর মুেখ একািধক অৈবধ েসাঁিত বাঁধ িনর্মাণ কের মাছ ধরা,
স্লুইসেগেটর পাল্লা বন্ধ রাখা ইত্যািদর কারেন গাজনার িবল ভের আেছ
কচুিরপানায়।

িবপােক রেয়েছ হাজারও কৃষক।

পাবনার অেনেকর কােছ িবল গণ্ডহস্তী নােম পিরিচত। শস্য-মৎস্য
সম্পদসহ প্রাকৃিতক েসৗন্দর্েযর লীলাভূিম পাবনার এ িবল গাজনার
জিমর পিরমাণ ১৭ হাজার েহক্টর।

িবপুল সম্ভাবনাময় এবং একসমেয় িবলপােড়র মানুেষর কােছ েসানার খিন
খ্যাত এ িবল গাজনা এখন তােদর শুধুই দুঃখ। িকন্তু েসিট প্রাকৃিতক
নয়, প্রভাবশালী ও স্বার্থান্েবষী মহেলর সৃষ্ট।

৩-৪ বছর ধের িবেলর মুেখ পাউেবার স্লুইচেগেটর পাল্লা বন্ধ েরেখ
অৈবধ
েসাঁিতবাঁধ
িদেয়
প্রভাবশালীেদর
মাছ
িশকােরর
কারেণ
জলাবদ্ধতাসহ িবেলর ৯০ ভাগই ভের েগেছ কচুিরপানায়।

এ কচুিরপানা অপসারণ ব্যয়বহুল হওয়ায় কৃষক পেড়েছন িবপােক।
ফলশ্রুিতেত কমপক্েষ ১০ হাজার েহক্টর জিম অনাবািদ থাকার আশঙ্কা
েদখা িদেয়েছ।

এিদেক কেয়ক বছর আেগ গাজনা িবল উন্নয়েনর নােম জেল েগেছ সরকাির
প্রায় েসায়া ৪শ’ েকািট টাকা। প্রাপ্ত তথ্যমেত, স্বাধীনতার আেগ
পদ্মা-যমুনা এবং শাখা বাদাই ও আত্রাই নদীর পািনেত গাজনা িবলসহ
পাবনা েজলার ৯০ শতাংশ প্লািবত হেতা।

স্বাধীনতার পর জািতর িপতা বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান পাবনা
েজলােক বন্যামুক্ত করার বৃহৎ প্রকল্প গ্রহণ কেরন এবং ১৯৭২ সােলর
২৬ েফব্রুয়াির েবড়া উপেজলার নগরবািড়েত ১৫৮ িকেলািমটার দীর্ঘ
বন্যা িনয়ন্ত্রণ ‘মুিজব বাঁধ’ িনর্মাণ কােজর উদ্েবাধন কেরন।

এই বাঁধ িনর্মােণর ফেল গাজনা িবল, িবল গ্যারকাসহ এ অঞ্চেলর কৃিষ,
অর্থনীিতসহ প্রাকৃিতক পিরেবশ বদেল যায়।

এ অবস্থার মধ্েয ২০১২ সােল ৪১৪ েকািট টাকা ব্যেয় গাজনার িবল
বহুমুিখ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্েপর সঙ্েগ যুক্ত
হয়, কৃিষ, প্রাণী সম্পদ, বনিবভাগ, পাউেবা, মৎস্য িবভাগ,
এলিজইিডসহ িবিভন্ন সরকাির িবভাগ। এলিজইিড ৪৩িট সাবমারিসবল পাকা
েরাড িনর্মাণ করা। িকন্তু এসেবর মধ্েয, একমাত্র এলিজইিডর িকছু
সাবমারিসবল েরাড ছাড়া িবেল িকছুই দৃশ্যমান েনই।

িবশাল

িবেলর

েযিদেক

েচাখ

যায়,

শুধু

কচুিরপানা

আর

কচুিরপানা।

িবেলর পূর্েব যমুনার শাখা বাদাই নদীর মুেখ পাউেবার স্লুইচ েগেট
পািন বন্ধ েরেখ অৈবধ েসাঁিতবাঁধ িদেয় মাছ িশকার করেছন স্থানীয়
প্রভাবশালীচক্র।

েজলা কৃষকলীেগর সম্পাদক েতৗিফকুর আলম েতৗিফক বেলন, সংশ্িলষ্ট
িবভাগগুেলার অবেহলা, অব্যবস্থাপনা এবং দুর্নীিতর কারেণ িবেলর এ
অবস্থা হেয়েছ।

িতিন বেলন, ৩-৪ বছর ধের প্রভাবশালী মহল িবেলর পািন বন্ধ েরেখ
অৈবধ েসাঁিতবাঁধ িদেয় মাছ িশকার করায় পুেরা িবেলর কচুিরপানা েবর

হেত পারেছ না।

ফলশ্রুিতেত এখন িবেলর ফসল উৎপাদন ব্যাহত হচ্েছ,
ধ্বংস ও পিরেবেশর ভারসাম্য নষ্ট হেত বেসেছ।

জীবৈবিচত্র্য

েজলা পল্লী উন্নয়ন সমবায় েফডােরশেনর েচয়ারম্যান কৃষক েনতা
হািববুর রহমান হািবব বেলন, ২০১২ সােল গাজনার িবল উন্নয়েনর জন্য
েয েসায়া ৪শ’ েকািট টাকা ব্যয় করা হয় তা েকােনা কােজ আেসিন।

িতিন বেলন, এ প্রকল্েপর একমাত্র এলিজইিডর িকছু সাবমারিসবল েরাড
ছাড়া িবেল িকছুই দৃশ্যমান েনই।

িবল গাজনার সমস্যার কথা স্বীকার কের েজলা কৃিষ িবভােগর উপপিরচালক
কৃিষিবদ আজাহার আলী (অিতিরক্ত পিরচালক
বেলন, গাজনা অপার সম্ভাবনার একিট িবল।

পেদ

পেদান্নিতপ্রাপ্ত)

এিট শস্য ও মৎস্যভাণ্ডার িহেসেব পিরিচত।

িতিন বেলন, পাবনা েজলা েদেশর দ্িবতীয় বৃহত্তম েপঁয়াজ উৎপাদেনর
েজলা। এর মধ্েয শুধু গাজনার িবেলই ৯ হাজার েহক্টর জিমেত েপঁয়াজ
উৎপাদন হয়। িকন্তু জলাবদ্ধতা ও কচুিরপানার কারেণ এ আবাদ ব্যাহত
হচ্েছ।

পাবনা িবজ্ঞান ও প্রযুক্িত িবশ্বিবদ্যালেয়র ভূেগাল ও পিরেবশ
িবভােগর সহকারী অধ্যাপক ড. নাজমুল ইসলাম বেলন, অনুপম েসৗন্দর্েযর
আধার িবল গাজনার জলাবদ্ধতা ও কচুিরপানা অপসারণ কের এর সুস্থ
প্রাকৃিতক ও িবেনাদেনর পিরেবশ িফিরেয় আনা অত্যন্ত জরুির।

পাবনা পাউেবা’র িনর্বাহী প্রেকৗশলী (যান্ত্িরক) আহম্মদ উল্লাহ
জানান, স্থানীয়ভােব সুিবধােভাগী একািধক মহল স্লুইচ েগেটর পািন
অপােরিটং কের থােকন। পাউেবা শুধু অবকাঠােমাগত িবষয়িট েদখভাল কের

থােক।

পাবনার েজলা প্রশাসক কবীর মাহমুদও গাজনার িবেলর সমস্যার কথা
স্বীকার কের বেলন, তােদর একার পক্েষ সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়।

