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প্রশ্ন: ঘূতণিঝড় উপদ্রুি এলাকার জনজীেন সম্পবকি প্রতিবেদন ।

[ঢা. বো. ২০০৩; চ. বো. ২০১৩; তদ. বো, ২০১৩]

উত্তর:

“ প্রেল ঘূতণিঝবড় বসানাইমুড়ী তেপর্িস্ত ”

তনজস্ব প্রতিবেদক, বসানাইমুড়ী, রাজশাহী ।। গিকাল সকাবল উপবজলার সমগ্র এলাকার ওপর তদব়ে প্রোতহি

প্রেল এক ঘূতণিঝবড় জানমাবলর তেপুল ক্ষ়েক্ষতি হব়েবে। প্রা়ে ৭০ শিাাংশ ঘর-োতড় সমূ্পণিরূবপ তেধ্বস্ত

হব়েবে। োতক েসি োতড়গুবলার বকাবনা বকাবনাতির তিবনর চাল উবড় বগবে, বকাবনাতি দুমবড়-মুচবড় পবড়

বগবে। গােপালা, বেবির ফসলাতদ, গোতদ-পশু— সে লণ্ডভণ্ড হব়েবে। উপবজলার ৭তি গ্রাবমই এেন তেপর্িস্ত

দৃশয পতরলতক্ষি হবে। আশ্র়েহীন মানুষ বোলা আকাবশর তনবচ ঠাাঁই তনব়েবে।

ঝবড়র বেগ ঘণ্টা়ে প্রা়ে তিনবশা তকবলাতমিার তেল েবল আন্দাজ করা র্া়ে। এ পর্িন্ত ৫০০ মৃিবদহ উদ্ধার করা

হব়েবে। প্রতিমুহূবিিই নিুন মৃিবদবহর েের পাও়ো র্াবে। বোলা আকাবশর তনবচ অেস্থানকারী হাজার হাজার

মানুবষর আিিনাবদ করুণ দৃবশযর অেিারণা হব়েবে। োদয বনই, আশ্র়ে বনই, বনই তেশুদ্ধ পানী়ে জল।

নলকূপগুবলাও ঝবড়র িাণ্ডবে তেকল হব়ে পবড়বে। ফবল, পুবরা উপবজলার জনজীেন এেন মারাত্মক হুমতকর

মুবে পবড়বে। আহিবদর স্থানী়ে হাসপািাবল বনও়ো শুরু হবলও এেনও উদ্ধার কাে চলবে।

এ প্রতিবেদন বলো পর্িন্ত উপদ্রুিবদর জবনয েযাপক িৎপরিা শুরু হ়েতন। প্রাথতমকভাবে উপবজলা প্রশাসবকর

পক্ষ বথবক বর্ সরকাতর ত্রাণসামগ্রী তেিরণ করা হব়েবে, িা অবনকিাই অপ্রিুল। জরুতর তভতত্তবি, তেলম্ব না

কবর তেশুদ্ধ পানী়ে এোং জরুতর ওষুধপত্র োদয ও ডাক্তার বপ্ররণ না করবল অেস্থার মারাত্মক অেনতি ঘিবে

েবল ধারণা করা হবে। এলাকার রাজননতিক বনিৃেৃন্দ , গনযমানয ও ধনাঢয েযতক্তরা র্ার র্ার সাধযমবিা

মৃিবদর সৎকার এোং আহিবদর বসোদাবন সবচষ্ট রব়েবে। িারা সরকার ও এনতজও-গুবলার কাবে দ্রুি

ত্রাণসামগ্রী পাঠাবনার আহ্বান জাতনব়েবেন।
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ঘূতণিঝড় একতি প্রাকৃতিক দুবর্িাগ। এ েযাপাবর কাবরা হাি বনই। তকন্তু এবি র্ারা ক্ষতিগ্রস্ত হ়ে িাবদর সাহাবর্য

এতগব়ে আসা সকবলর কিিেয। আিি-পীতড়ি-তেধ্বস্ত বসানাইমুড়ীোসীর ত্রাণকাবর্ি সোই সাহাবর্যর হাি োড়াবেন

েবল আমরা মবন কতর। আশ্র়েহীনবদর জবনয ঘর-োতড় তনমিাণ কবর িাবদর পুনেিাতসি করার কাজতিও

গুরুত্বপূণি। সরকার এ েযাপাবর আশু পদবক্ষপ গ্রহণ করবে— এিাই সকবলর প্রিযাশা।

প্রতিবেদবকর নাম ও তঠকানা : আতরশা সালসাতেল, িালাইমারী বমাড়, রাজশাহী

প্রতিবেদবনর তশবরানাম : প্রেল ঘূতণিঝবড় বসানাইমুড়ী তেপর্িস্ত

প্রতিবেদন তিতরর সম়ে : সন্ধ্যা ৬:০০িা

প্রতিবেদন তিতরর িাতরে : ২০ নবভম্বর, ২০২১ তি.
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ভােসম্প্রসারণ

দুনিীতি জাতির সকল উন্নতির অন্তরা়ে। 

ো দুনিীতি জািী়ে জীেবনর অতভশাপস্বরূপ। 

ো দুনিীতি জািী়ে জীেবনর সকল উন্নতির অন্তরা়ে।

[তস. বো, ১৯, ১৭; ঢা.বো, ১৫; কু. বো, ১৫:র্, বো, ০৫:চ, বো. ১৩, ০৩]

নীতি ও তনতিকিাতেবরাধী কাজই হবে দুনিীতি। এর প্রভাবে একতি জাতির স্বপ্ন ও সম্ভােনা অঙু্কবরই তেনষ্ট হব়ে

র্া়ে। একতি জাতির সামতগ্রক উন্ন়েবনর পবথ র্ি প্রকার সমসযা আসবি পাবর দুনিীতি িার মবধয অনযিম।

দুনিীতি একতি জাতিবক তনিঃবশবষ বঠবল বদ়ে অক্ষব়ের পবথ। িাই এবক বদো হ়ে "অতভশাপ" রূবপ।

মানুষ সৃতষ্টর বসরা জীে। তশক্ষা ও মূলযবোবধর র্থার্থ সমন্বব়ের মাধযবম সৃষ্ট মনুষযত্ববোধ মানুষবক দান কবরবে

এ মতহমাতন্বি মর্িাদা। অথচ দুিঃেজনক হবলও সিয, মানুবষর এ বশ্রষ্ঠত্ব আজ প্রবশ্নর সমু্মেীন। সিিা ও

সুনীতির প্রবশ্ন মনুষয-সমাবজর তেতশষ্টিা আজ িকিািীি ন়ে। বকাবনা জাতির সামতগ্রক জীেনাচরবণ সিিা ও

মূলযবোবধর অেক্ষ়ে ঘিবল জািী়ে জীেবন বনবম আবস তেপর্িব়ের অশতন সাংবকি। েযতক্ত, সমাজ ও রাষ্ট্র

আক্রান্ত হ়ে দুনিীতির রাহুগ্রাবস। সাংকিাপন্ন হব়ে ওবঠ জািী়ে অতস্তত্ব। সম্প্রতি আমাবদর বদবশ মহামাতর

আকাবর বদো তদব়েবে দুনিীতি নামক েযাতধতি। দুনিীতি একিা জািী়ে সমসযা। মুতষ্টবম়ে মানুষ েযতক্তস্বাথি হাতসবলর

জবনয দুনিীতির আশ্র়ে তনব়ে থাবক। কালক্রবম এিা অতনোর্ি পথ ধবর গ্রাস কবর তশক্ষাঙ্গন বথবক শুরু কবর

বগািা সমাজবক। সরকাতর, বেসরকাতর প্রতিষ্ঠাবনর কমিকিিা-কমিচারী সকবলই অেলম্বন করবি থাবক এ

অসুদপা়েতি। ক্ষতিগ্রস্ত হ়ে বদবশর অথিনীতি, েযাহি হ়ে জািী়ে উৎপাদন। এগুবলা দুনিীতির প্রিযক্ষ ফলাফল।

সবচিনভাবে লক্ষ করবল বদো র্া়ে, দুনিীতির রাষ্ট্রী়েকরবণর সুদূরপ্রসারী ফলাফল েুেই ভ়োেহ।

দুনিীতির ফবল জািী়ে উন্নতির পথ রুদ্ধ হব়ে জাতি হব়ে পবড় হিাশাগ্রস্ত— র্া িাবদর মবধয পাশতেকিার জন্ম

তদব়ে থাবক। জািী়ে জীেবন দুনিীতির রাহু র্তদ সমাজবক গ্রাস কবর, িাহবল উন্নতির আশা করা েৃথা।

সাম্প্রতিক েেরগুবলাবি োাংলাবদশসহ িৃিী়ে তেবের উন্ন়েনশীল বদশগুবলাবি দুনিীতির ভ়োল থাো তেসৃ্তি

হব়েবে। তনম্ন বশ্রণীর বথবক ধনাঢয েযতক্ত পর্িন্ত সকল মহল এই চবলবে দুনিীতির মবহাৎসে। অবনবক মবন

কবরন, দতরদ্রিার ফবলই আতেভূিি হ়ে দুনিীতি। অথিাৎ সৎ পথ বথবক জীেনর্াত্রার মান সতঠক পর্িাব়ে রাো

সম্ভে ন়ে। িাই অতফস-আদালবি তনম্ন বশ্রণীর কমিচারী কমিকিিাগণ ঘুষ গ্রহণ কবরন।
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তকন্তু দাতরদ্র বর্ দুনিীতির মূল কারণ ন়ে ,োাংলাবদবশর সাম্প্রতিক রাজননতিক অেস্থা বথবক আমরা িা অনুধােন

করবি পাতর। ২০০৭ সাবল িত্ত্বােধা়েক সরকার এবদবশর উাঁচু বমাহবলর েহু রাঘে-বো়োলবক দুনিীতির দাব়ে

বগ্রফিার কবর শাতস্তর েযেস্থ কবরবেন। এ েযাপাবর দুনিীতি দমন কতমশন পালন করবে ঐতিহাতসক ভূতমকা।

বদবশর সাধারণ মানুষ অোক তেস্মব়ে অেবলাকন করবে উচ্চপদস্থ কমিকিিা , মন্ত্রী, রাজনীতিতেদবদর দুনিীতির

বনাাংরা প্রেণিাবক। দুনিীতির এ বনতিোচক তদকিার সেবচব়ে েড় তশকার হ়ে রু্েসম্প্রদা়ে। পতরশীতলি

তচন্তাবোবধর অভাবে সাফলযলাবভর জবনয িারা সহবজই অশুভ ও ধ্বাংবসর পথ বেবে বন়ে। এভাবে জািী়ে

জীেবন সৃতষ্ট হ়ে অতস্তবত্বর সাংকি ।

দুনিীতিগ্রস্ত জাতি কেনও কাতিি সাফলয লাভ করবি পাবর না। আমাবদর তেবশষি বদবশর তশতক্ষি সমাজবক

এিা উপলতি করবি হবে। সমৃদ্ধ ও কলযাণকর সমাজ গড়বি হবল জািী়ে জীেন বথবক দুনিীতি অপসারণ করা

অিীে জরুতর।
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DINAJPUR BOARD

প্রতিবেদন

প্রশ্ন: ঘূতণিঝড় উপদ্রুি এলাকার জনজীেন সম্পবকি প্রতিবেদন ।

[ঢা. বো. ২০০৩; চ. বো. ২০১৩; তদ. বো, ২০১৩]

উত্তর:

“ প্রেল ঘূতণিঝবড় বসানাইমুড়ী তেপর্িস্ত ”

তনজস্ব প্রতিবেদক, বসানাইমুড়ী, রাজশাহী ।। গিকাল সকাবল উপবজলার সমগ্র এলাকার ওপর তদব়ে প্রোতহি

প্রেল এক ঘূতণিঝবড় জানমাবলর তেপুল ক্ষ়েক্ষতি হব়েবে। প্রা়ে ৭০ শিাাংশ ঘর-োতড় সমূ্পণিরূবপ তেধ্বস্ত

হব়েবে। োতক েসি োতড়গুবলার বকাবনা বকাবনাতির তিবনর চাল উবড় বগবে, বকাবনাতি দুমবড়-মুচবড় পবড়

বগবে। গােপালা, বেবির ফসলাতদ, গোতদ-পশু— সে লণ্ডভণ্ড হব়েবে। উপবজলার ৭তি গ্রাবমই এেন তেপর্িস্ত

দৃশয পতরলতক্ষি হবে। আশ্র়েহীন মানুষ বোলা আকাবশর তনবচ ঠাাঁই তনব়েবে।

ঝবড়র বেগ ঘণ্টা়ে প্রা়ে তিনবশা তকবলাতমিার তেল েবল আন্দাজ করা র্া়ে। এ পর্িন্ত ৫০০ মৃিবদহ উদ্ধার করা

হব়েবে। প্রতিমুহূবিিই নিুন মৃিবদবহর েের পাও়ো র্াবে। বোলা আকাবশর তনবচ অেস্থানকারী হাজার হাজার

মানুবষর আিিনাবদ করুণ দৃবশযর অেিারণা হব়েবে। োদয বনই, আশ্র়ে বনই, বনই তেশুদ্ধ পানী়ে জল।

নলকূপগুবলাও ঝবড়র িাণ্ডবে তেকল হব়ে পবড়বে। ফবল, পুবরা উপবজলার জনজীেন এেন মারাত্মক হুমতকর

মুবে পবড়বে। আহিবদর স্থানী়ে হাসপািাবল বনও়ো শুরু হবলও এেনও উদ্ধার কাে চলবে।

এ প্রতিবেদন বলো পর্িন্ত উপদ্রুিবদর জবনয েযাপক িৎপরিা শুরু হ়েতন। প্রাথতমকভাবে উপবজলা প্রশাসবকর

পক্ষ বথবক বর্ সরকাতর ত্রাণসামগ্রী তেিরণ করা হব়েবে, িা অবনকিাই অপ্রিুল। জরুতর তভতত্তবি, তেলম্ব না

কবর তেশুদ্ধ পানী়ে এোং জরুতর ওষুধপত্র োদয ও ডাক্তার বপ্ররণ না করবল অেস্থার মারাত্মক অেনতি ঘিবে

েবল ধারণা করা হবে। এলাকার রাজননতিক বনিৃেৃন্দ , গনযমানয ও ধনাঢয েযতক্তরা র্ার র্ার সাধযমবিা

মৃিবদর সৎকার এোং আহিবদর বসোদাবন সবচষ্ট রব়েবে। িারা সরকার ও এনতজও-গুবলার কাবে দ্রুি

ত্রাণসামগ্রী পাঠাবনার আহ্বান জাতনব়েবেন।
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ঘূতণিঝড় একতি প্রাকৃতিক দুবর্িাগ। এ েযাপাবর কাবরা হাি বনই। তকন্তু এবি র্ারা ক্ষতিগ্রস্ত হ়ে িাবদর সাহাবর্য

এতগব়ে আসা সকবলর কিিেয। আিি-পীতড়ি-তেধ্বস্ত বসানাইমুড়ীোসীর ত্রাণকাবর্ি সোই সাহাবর্যর হাি োড়াবেন

েবল আমরা মবন কতর। আশ্র়েহীনবদর জবনয ঘর-োতড় তনমিাণ কবর িাবদর পুনেিাতসি করার কাজতিও

গুরুত্বপূণি। সরকার এ েযাপাবর আশু পদবক্ষপ গ্রহণ করবে— এিাই সকবলর প্রিযাশা।

প্রতিবেদবকর নাম ও তঠকানা : আতরশা সালসাতেল, িালাইমারী বমাড়, রাজশাহী

প্রতিবেদবনর তশবরানাম : প্রেল ঘূতণিঝবড় বসানাইমুড়ী তেপর্িস্ত

প্রতিবেদন তিতরর সম়ে : সন্ধ্যা ৬:০০িা

প্রতিবেদন তিতরর িাতরে : ২০ নবভম্বর, ২০২১ তি.
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