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ঘূর্ন িঝড়পরবর্তী উপকূলীয় এলকার বাাঁধসমুহ, কৃর্ি ও মৎসসম্পদরক্ষা

জরুরী র্ির্িতর্তক্ষর্র্তগ্রস্থ বাাঁধ মমরামতর্তরজনয স্থানীয় সরকারতক যুক্তকতর

প্রতয়াজনীয়অর্ িবরাদ্দ র্নর্িচর্তকরতর্ত হতব

সংবাদ সতেলন

www.coastbd.net২৩ মম ২০২০

ক্ষয়ক্ষর্র্তর র্চত্র

- সবতচতয় মবিীক্ষর্র্তগ্রস্থসার্তক্ষীরা ও খুলনা মজলা

- প্রায় ২ লাখ মহক্টর কৃর্িক্ষর্র্তগ্রস্থ [র্বতিিকতর মৎস, আম, র্তরমুজ, মর্রচ ও ধান]

- ১৮,৫০০ র্চংর্ড় মঘতড়পার্ন মবতড়প্রায় ৩৪০ মকাটি িাকারক্ষর্র্ত হতয়তে। প্রার্িসম্পতদরক্ষর্র্ত

১৪০ মকাটি িাকার মর্ত।

- প্রায় ১৫০ র্কতলার্মিার বাাঁধ ক্ষর্র্তগ্রস্তহতয়তে।

- বাতধাঁর সাতর্ সম্পর্কির্তকাঠাতমা র্হসাতব স্থানীয় সরকাতররঅধীতন র্াকাআরও ১০০০ র্কর্ম: রাস্তা, 
২০০টি র্িজওকালিািি ক্ষর্র্তগ্রস্তহতয়তে, যার মবর্িরিাগ বাতগরহাি, সার্তক্ষীরা ও খুলনা
মজলায়অবর্স্থর্ত। [সরকার্র মপ্রস মনাি ২১.০৫.২০]

র্ততব বাতধাঁর মক্ষতত্রউপকূলীয় সবকটি মজলাইকমতবিীক্ষর্র্তগ্রস্থহওয়ার র্বিয়টি সরকারী প্রর্র্ততবদন

ওআমাতদর র্নজস্বপয িতবক্ষতন এতসতে।

সংবাদ সতেলন
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বরগুনা মজলায়

বাাঁতধরক্ষর্র্ত

- মজলায় সব িতমাি ১৩'৫৭ র্কিঃর্মিঃ মবরীবাতধক্ষর্র্ত হতয়তে যাহা মজলা প্রিাসক র্নশ্চির্তকতরতেন।

- পার্নর মর্তাতড় ৪৩/২-এফ মপাল্ডাতরর সদর উপতজলারকালীবাড়ী এলাকায় ২০০ র্মিাতররও মবিী

মবর্ড়বাাঁধ মিতে র্র্তনটি গ্রাম র্তর্লতয় মগতে। সম্পূি ির্বধ্বস্তহতয়তে মগাজখালী বহমুুখী মাধযর্মক

র্বদযালতয়র একটি টিনতসিিবন।

- এোড়াওআমর্তর্ল উপতজলারআঠাতরাগার্েয়া ইউর্নয়তনর ৪৩/১-এিাখার্রয়া, মগাডাঙ্গা স্লুইচ মগি
ও ৫৪/র্ব পশ্চিমগাজীপুর এলাকায় পার্নর চাতপ মবর্ড়বাাঁধ মিতের্তর্লতয় মগতেসার্তটি গ্রাম।

- বরগুনা সদর উপতজলার নলতিানা ইউর্নয়তনর মসানাকািা মবরীবাধ উপতচ পার্ন প্রতবিকতর, বামনা
উপতজলার মচাঁ চান, পূব িসর্ফপুর, অতযাদ্ধা মবরীবাধ হমুর্কর মুতখ স্থানীয় িাতব মকান মতর্ত
মস্বচ্ছাশ্রতম মমরামর্তকরা হয়,

কৃর্িতর্তক্ষর্র্তর র্চত্র

ফসর্লজর্ম ২৫০ মহক্টর, িাকসবশ্চজখামার ৫০ মহক্টর, আমবাগান ৭ টি, এোড়া পাতনর বরজর্তরমুজ, 
মর্রতচর মক্ষর্ত ২০০ এরঅর্ধকমাতের মঘর [কৃর্ি র্বিাতগর র্তর্য]

সংবাদ সতেলন

মিালা মজলা

বাাঁতধরক্ষয়ক্ষর্র্ত

- মজলার মনপুরা এবং র্তজুমুশ্চদ্দন উপতজলায় র্নম িানাধীন বাাঁধ রতয়তে প্রায় ৪০ র্কর্মিঃ এরও মবিী।

আম্ফাতনরকারতন এসকলবাাঁতধর ১২-১৫ র্কর্ম: মবিীক্ষর্র্তগ্রস্থহতয়তে এবং মজায়ার ওপার্নর
মর্তাতড়অতনকজায়গায় ধুতয় মুতে প্রায় মিি হতয় মগতে।

- এোড়াও মজলার ৭টি উপতজলার বর্তিমান বাাঁতধর র্বর্িন্নঅংতি ৫.০০- ৫.৫০ র্কর্ম: বাাঁধআম্ফাতনর

কারতনক্ষর্র্তগ্রস্থএবং নরু্তনকতর মমরামতর্তর দরকার হতব।

- মজলার ১৮টি দরুবর্তী চতর মকান প্রকার মবরীবাাঁধ না র্াকায় মসখানকার হাজার হাজার মানুি

সবসময়ইঅরর্ক্ষর্তও ঝুর্কপূন িঅবস্থায় র্াকতে।

সংবাদ সতেলন
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পিুয়াখালী মজলা

- পিুয়াখালী মজলায়ক্ষর্র্তগ্রস্থবাতধর পর্রমান প্রায় ১৫ র্কিঃ র্মিঃ।

- এর মতধয সদর উপতজলার এবং দির্মনা উপতজলার রংতগাপালদী ইউর্নয়তনর বুর্ররকান্দা এলাকার

বাাঁধ মবর্িক্ষর্র্তগ্রস্তহতয়তে।

- র্বপদসীমার ১৭৬ মসর্মিঃ উপর র্দতয় পার্ন প্রবার্হর্ত হওয়ার বাাঁধ মিতঙ্গএবং বাধ উপর্চতয় মজায়তরর

পার্ন প্রতবিকতর মজলার ৮টি উপতজলার সবকটিই র্নম্নাঞ্চলপ্লার্বর্ত হতয়তে ।

- কমক্ষর্র্তগ্রস্থ মজলাগুতলার মতধয বাতগরহাি মজলায় ৪.৫ র্কর্ম:, র্পতরাজপুর মজলায় ২.৫ র্কর্ম: 
এবংকক্সবাজার মজলায় ৭.৫ র্কর্ম: বাাঁধ ক্ষর্র্তগ্রস্থহয়।

- কক্সবাজার মজলার কুরু্তবর্দয়া উপতজলা দ্বীপটিতর্ত মকান সুরর্ক্ষর্ত মবড়ীবাাঁধ না র্াকায়

ঘূর্ন িঝতড়র সময় এখানকার প্রায় ১,২৫০০০ জনতগাষ্ঠী সবসময়ই দতুয িাগ ঝুর্কর মতধয

র্তক।

সংবাদ সতেলন

এই মুহতুর্তিআমাতদর র্র্তনটি দাবী;

১. বাাঁধ মমরামতর্ত ৩০০-৪০০ মকাটির িাকার ময প্রাক্কলনকরা হতয়তে র্তাঅর্র্ত সত্বরঅর্ িাৎ বি িা
শুরু হওয়ার পূতব িই সরকারতক বরাদ্দ র্নশ্চির্তকরতর্ত হতব। উক্তবরাদ্দ পার্ন উন্নয়ন মবাডিতক

না র্দতয় র্তা স্থানীয় সরকার র্বতিিকতর ইউর্নয়নপর্রিদতক র্দতর্ত হতব।

২. বাাঁধ মমরামতর্ত স্থানীয় সরকারঅর্ িাৎ ইউর্নয়নপর্রিদতক যুক্তকরতর্ত হতব। মমরামর্ত

পর্রকল্পনা ও বাস্তবায়তন ইউর্নয়নপর্রিদ এবং স্থানীয়জনগতনরঅংিগ্রহতনকরতর্ত হতব।

র্ততব পার্ন উন্নয়ন মবাডি শুধুমাত্র কার্রগরী পরামি ির্দতল বাস্তবায়নআরওকায িকর হতব।

৩. পার্ন উন্নয়ন মবাডি বাাঁধ র্নম িাতনর দায়ীতত্ব র্াকতর্তপাতর, র্ততব দঘীতময়াতদঅর্ িাৎ সব সময়ই
বাাঁধ সংস্কার, মমরামর্ত ও বযবস্থাপনা ইর্তযার্দ র্বিয়সমুহ র্কিাতব স্থানীয় সরকাতরর হতর্ত নযস্ত
করা যায়, সরকারতক মস র্বিতয় িাবতর্ত হতব এবং প্রতয়াজনীয় নীর্র্তমালা প্রনয়নকরতর্ত হতব।

সংবাদ সতেলন
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আমরাআতলাচনা করতর্তপার্র


