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পাবনা েজলা প্রিতিনিধ: েবড়া উপেজলায় বন্যায় েবিশর ভাগ বািড়ঘর
ডুেব যাওয়ায় মানুষ মানেবতর জীবন যাপন করেলও উপেজলা প্রশাসন েথেক
বলা হচ্েছ, বন্যা পিরস্িথিতই ৈতির হয়িন। উপেজলার ইউিনয়ন পিরষেদর
েচয়ারম্যােনরা তথ্য না পাঠােনায় উপেজলা প্রশাসন তাঁেদর েকােনা
েখাঁজ েনয়িন।
সেরজিমেন উপেজলার হাটুিরয়া-নাকািলয়া ইউিনয়েনর প্যাঁচােকালা,
মালদাপাড়া, নতুনভােরঙ্গা ইউিনয়েনর বাগেশায়াপাড়া, সাফুল্যাপাড়াসহ
েবশ িকছু গ্রাম ঘুের েদখা েগেছ বািড়ঘর পািনেত তিলেয় থাকায় চরম
দুর্েভাগ েপাহাচ্েছ মানুষ।
প্যাঁচােকালা গ্রােমর মর্িজনা েবগম (৪০), জেমলা খাতুন (৬৫),
সািফয়া েবগমসহ (৩৮) ছয়-সাতজন নারী বেলন, ঘের পািন েঢাকায় তাঁরা
বন্যা িনয়ন্ত্রণ বাঁেধ অথবা অন্েযর বািড়েত িগেয় আশ্রয় িনেয়েছন।
ইকরাম েহােসন (৩০) বেলন, ‘তাঁেতর কাম কইর্যা খাই। ঘের পািন
েঢাকায় ১০ িদন ধইর্যা েবকার। চাল েকনার মেতা টাকাও ঘের নাই।’
হাটুিরয়া-নাকািলয়া ইউিপর ৫ নম্বর ওয়ার্েডর সদস্য ফজলুল হক বেলন,
‘আমার ওয়ার্েডর (প্যাঁচােকালা, মালদাপাড়া গ্রাম) ৯০ ভাগ বািড়েত
পািন। েলাকজন েখেয় না-েখেয় িদন কাটােলও সরকাির সহায়তা না আসায়
িকছুই করেত পারিছ না।’
েবড়া উপেজলায় একিট েপৗরসভা ও নয়িট ইউিনয়ন রেয়েছ। বন্যা িনয়ন্ত্রণ
বাঁেধর েভতের অবস্িথত হওয়ায় েপৗর এলাকা ও চাকলা ইউিনয়ন
বন্যামুক্ত।
িকন্তু
হাটুিরয়া-নাকািলয়া,
ৈকেটালা,
নতুন
ভােরঙ্গা,
পুরান
ভােরঙ্গা, জাতসািকনী, মাসুমিদয়া, রূপপুর ও ঢালারচর ইউিনয়েনর
েবিশর ভাগ এলাকা যমুনা ও পদ্মার তীের হওয়ায় সহেজই প্লািবত হয়।

েখাঁজ িনেয় জানা েগেছ, এরই মধ্েয আটিট ইউিনয়েনর শতািধক গ্রাম
প্লািবত হেয়েছ।
হাটুিরয়া-নাকািলয়া ইউিপর েচয়ারম্যান েমাস্তািফজুর রহমান বেলন,
‘আমার ইউিনয়েনর নয়িট ওয়ার্েডর মধ্েয ছয়িটই বন্যাকবিলত। এেত প্রায়
পাঁচ হাজার পিরবার বন্যায় চরম দুর্েভাগ েপাহাচ্েছ। বন্যার্ত
েলাকজেনর মধ্েয দ্রুত ত্রাণ েদওয়ার প্রেয়াজন।’ িতিন আরও বেলন,
‘বন্যায় ক্ষিতগ্রস্ত মানুেষর তািলকা প্রস্তুত করা হেয়েছ। ৩১
জুলাই তা ইউএনও কার্যালেয় পাঠােনা হেব।’
পুরান ভােরঙ্গা ইউিপর েচয়ারম্যান এ এম রিফক উল্লাহ বেলন, ‘আমার
ইউিনয়েনর নয়িট ওয়ার্েডর মধ্েয আটিটই পািনর িনেচ। এেত ২ হাজার
পিরবােরর ১০ হাজােররও েবিশ মানুষ দুর্েভাগ েপাহাচ্েছ। বন্যায়
ক্ষিতগ্রস্তেদর তািলকা দু-এক িদেনর মধ্েযই ইউএনও কার্যালেয়
পাঠােনা হেব।’
েবড়া উপেজলা ইউএনও সামসুন নাহার গত শিনবার (৩০ জুলাই) িবেকেল
বেলন, ‘বন্যার ব্যাপাের ইউিপ েচয়ারম্যানেদর তথ্য েদওয়ার কথা। এখন
পর্যন্ত তাঁরা বন্যা হেয়েছ বেল আমােক জানানিন। আিম যত দূর েজেনিছ
েবড়ায় বন্যার মেতা পিরস্িথিতর সৃষ্িট হয়িন।’
পাউেবা ৈকেটালা িনর্মাণ শাখার উপসহকারী প্রেকৗশলী জািকর েহােসন
গতকাল েরাববার (৩১ জুলাই) িবেকেল বেলন, গত ২৪ ঘণ্টায় উপেজলার
ৈকেটালা পেয়ন্েট যমুনা নদীর পািন িবপৎসীমার ৭১ েসন্িটিমটার ওপর
িদেয় প্রবািহত হচ্িছল।

