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েবড়া প্রিতিনিধ: েবড়া উপেজলায় যমুনা নদীর েমাহনগঞ্জ েথেক রাকশা
পর্যন্ত প্রায় ১৩ িকেলািমটার অংেশ অৈবধভােব বালু েতালা হচ্েছ।
অবােধ বালু েতালায় এরই মধ্েয দুই গ্রােমর িবরাট একিট অংশ যমুনায়
িবলীন হেয়েছ বেল এলাকাবাসীর অিভেযাগ।
এ ছাড়া হুমিকেত রেয়েছ যমুনার পশ্িচম তীর সংরক্ষণ প্রকল্পসহ অন্তত
১২িট গ্রাম। এই অবস্থায় বালু উত্েতালন বন্েধর দািবেত গতকাল
েসামবার (০৬ েসপ্েটম্বর) েদড় হাজােরর েবিশ মানুষ মানববন্ধন
কেরেছন।
অৈবধ বালু উত্েতালন বন্েধ যমুনার চর ও তীর-সংলগ্ন ১৫ গ্রােমর
মানুষ একেজাট হেয় ‘সর্বদলীয় বালুকাটা প্রিতেরাধ কিমিট’ গঠন
কেরেছ।
কিমিট েজলা প্রশাসক, ইউএনও, পািন উন্নয়ন েবার্ডসহ (পাউেবা)
িবিভন্ন কার্যালেয় বালু উত্েতালন বন্েধ িলিখত আেবদন েদয়।িকন্তু
এেত েকােনা কাজই হয়িন।
দািব আদােয় গতকাল যমুনাপােরর েদড় হাজােরর েবিশ মানুষ মানববন্ধন
কেরেছন। দুপুর ১২টা েথেক ১টা পর্যন্ত নাকািলয়া বাজার-সংলগ্ন সড়েক
এই মানববন্ধন হয়।
পের পথসভা কেরন তাঁরা। দািব আদায় না হেল তীব্র আন্েদালন গেড়
েতালা হেব বেল হুঁিশয়াির কের েদন তাঁরা।
বালুকাটা
প্রিতেরাধ
কিমিটর
সভাপিত
নজরুল
ইসলাম
বেলন,
‘বালুদস্যুেদর কারেণ এরই মধ্েয সাত েথেক আট শ পিরবােরর ঘরবািড় ও
ফসিল জিম িবলীন হেয় েগেছ।
এভােব চলেত থাকেল িশগিগরই ভাঙেনর কবেল পড়েব েমাহনগঞ্জ েথেক রাকশা

পর্যন্ত এলাকার কমপক্েষ ১২িট গ্রাম।
বালু উত্েতালন েরােধ প্রশাসন েকােনা ব্যবস্থা না েনওয়ায় বাঁচার
তািগেদ বাধ্য হেয় আমরা ১৫ েথেক ১৬িট গ্রােমর মানুষ একেজাট
হেয়িছ।’
িলিখত অিভেযাগ ও সেরজিমেন জানা যায়, যমুনা নদীর েমাহনগঞ্জ েথেক
রাকশা পর্যন্ত প্রায় ১৩ িকেলািমটার অংশ অত্যন্ত ভাঙনপ্রবণ।
ভাঙন েরােধ পাউেবার উদ্েযােগ ২০০১ সােল েবড়া উপেজলায় যমুনা নদীর
পশ্িচম তীর সংরক্ষণ প্রকল্েপর কাজ শুরু হয়।
প্রায় ৩৫০ েকািট টাকা ব্যেয় ২০০৫ সােল এ প্রল্েপর কাজ েশষ হয়।
দক্িষণ চরেপঁচাকালা সরকাির প্রাথিমক িবদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কিমিটর
সভাপিত ও দক্িষণ চরেপঁচাকালা গ্রােমর বািসন্দা ইব্রািহম েহােসন
বেলন, ‘গ্রােমর সামেনর অংশ েথেক বালু েতালা হচ্িছল। এরই প্রভােব
স্কুল, মাদ্রাসা, মসিজদসহ গ্রােমর েবিশর ভাগ অংশই িবলীন হেয়
েগেছ।’
চরেপঁচােকালা

গ্রােমর

আবদুল

কিরম

বেলন,

‘বালুদস্যুেদর

আমাগের গ্রােমর ৫০০ পিরবার ঘরবািড় হারায়া িনঃস্ব হয়া
বালুকাটা বন্ধ না হিল গ্রােমর বািক অংশও যাওয়ার পেথ।’

কারেণ
পিড়েছ।

নাকািলয়া বাজার কিমিটর সাধারণ সম্পাদক েরজাউল কিরম বেলন, ‘তীর
সংরক্ষণ প্রকল্প ফলপ্রসূ হওয়ায় আমরা েভেবিছলাম, নাকািলয়া বাজার
ভাঙন েথেক মুক্ত হেয়েছ। িকন্তু বালুদস্যুেদর কারেণ ঐিতহ্যবাহী এই
বাজারিট এখন আবার হুমিকেত।’
এিদেক এলাকাবাসী বেলন, ৮০ েথেক ৯০ ব্যক্িত শতািধক েনৗকার সঙ্েগ
খননযন্ত্র লািগেয় বালু তুলেছন। বালু উত্েতালনকারীেদর মধ্েয
েনতৃস্থানীয় শরীফুল ইসলাম ওরেফ েভালা েমম্বার বেলন, ‘বালু
উত্েতালেনর ফেল েকােনা ক্ষিত হচ্েছ না। বালু উত্েতালেনর ফেল
নদীভাঙেনর সৃষ্িট হেয়েছ বা হেত পাের বেল েকউ যিদ প্রমাণ িদেত
পাের, তেব আমরা তৎক্ষণাৎ বালুকাটা বন্ধ কের েদব।
বরং বালু েতালার সঙ্েগ জিড়ত হেয় প্রায় এক হাজার মানুেষর
কর্মসংস্থান
হেয়েছ।
একিট
স্বার্থান্েবষী
মহল
সম্পূর্ণ
উদ্েদশ্যপ্রেণািদত হেয় বালু উত্েতালেনর িবেরািধতা করেছ।’

ইউএনও সামসুন নাহার বেলন, ‘অৈবধ বালু উত্েতালনকারীেদর িবরুদ্েধ
িশগিগরই প্রেয়াজনীয় ব্যবস্থা েনওয়া হেব। এরই মধ্েয িবষয়িট িনেয়
আিম ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তােদর সঙ্েগ কথা বেলিছ।’

