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 ���েকানা

 �বণ�িতব�ী বৃ� মা লাকজানে�ছা (৭০), বাক� ও বুি��িতব�ী িতন স�ান িরপা ম�ণ (১৬), িলটন িময়া (১২), 

তিরক�ল িময়াসহ (৬) সাত সদেস৵র পিরবার িনেয় অেন৵র জায়গায় এক� ছাপরাঘের বাস করেতন ���েকানার 

খািলয়াজ�িরর জােহরপুর �ােমর ক�িষ�িমক িলয়াকত আলী (৫০)।

হাওেরর �চ� বাতাস, �ঢউ বা আফােলর ভাঙেন গত িতন দশেক অ�ত প�চবার �ানও পিরবত৴ন করেত হেয়েছ 

িলয়াকতেক। বষ৴াকাল �র� হেলই বছেরর �ায় অেধ৴ক সময় কাটােত হেতা আতে�র মেধ৵। এখন আর �সই 

�ি��া ��ই। িতিন পিরবার িনেয় পাকা বািড়েত বসবাস করেছন।

�িতেবশ� িবধবা আেয়শা আ�ার (৬৫) চলােফরায় অ�ম বাক� ও বুি��িতব�ী �মেয় খুেদজাসহ (১৬) প�চ 

স�ান িনেয় অেন৵র জিমেত �ছা� ছাপরায় জীবেনর ��িশর ভাগ সময় কা�েয়েছন। গত এক যুেগ ত�র �ান 

প�ব চ�বত�

ক�িষ�িমক িলয়াকত আলী সাত সদেস৵র পিরবার িনেয় আেগ ছাপরাঘর থাকেতন। এখন আর �ি��া ��ই। ত�রা এখন পাকা বািড়েত
থাকেছন �থম আেলা
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পিরবত৴ন কেরেছন িতনবার। বড় �ই �ছেল ও এক �মেয় িবেয়র পর ত�র �খ�জ রােখন না। অেন৵র বািড়েত 

কাজকম৴ কের �িতব�ী �মেয়� ও �ছাট �ছেল আবু তােহরেক (১২) িনেয় ��ােনারকেম জীবন চালান িতিন। পাকা 

বািড় ত�র কােছ ক�নার অত�ত িছল। িতিনও পাকা এক� বািড় �পেয়েছন। 

 গত �সামবার উপেজলা �শাসন ত�র বািড়� বুিঝেয় �দয়। �িতব�ী স�ান িনেয় �ষ বয়েস এ আ�য় �পেয় 

িতিন অেনকটাই �ি�েত রেয়েছন। িতিন বেলন, ‘অহন থাই�া শাি�েত ঘুমাইেত পাির। ��ান রইদ বৃ� আেয় 

না।’ ১ লাখ ৭১ হাজার টাকা ব৵েয় বািড়�েত রেয়েছ �� কের �াবার ঘর, এক� কের রা�াঘর, �ৗচাগার ও 

ঘেরর সামেন এক� বারা�া।

�ধু িলয়াকত বা আেয়শাই নন, খািলয়াজ�ির উপেজলােত এমন পাকা বািড় �পেয়েছন অ�ত ৪৪৩� পিরবার। 

আরও ৪০০� পিরবােরর জন৵ ি�ত�য় পয৴ােয়র কাজ চলেছ। গত  বৃহ�িতবার সকাল �থেক স�৵া পয৴� 

হাওরা�েলর ওই উপেজলার মুিজবনগর, মুিমননগর, জােহরপুর, শ৵ামপুর, যাদবপুরসহ সাত� �ােম ঘুের �দখা 

�গেছ, �ছাট �াম�েলােত ��াথাও �থেক �থেক আবার ��াথাও সািরব�ভােব রিঙন এসব ঘর �াভা পাে�। 

চারিদেক িব�ীণ� মােঠ �সানািল ধান বাতােস �দাল খাে�।

�ানীয় কেয়কজন বািস�া বেলন, আর মাসখােনেকর মেধ৵ যখন বষ৴া �র� হেব, তখন �ায় সাত মাস এসব 

বািড়র চারিদেক �ধু পািন আর �ঢউেয়র �খলা হেব। উপেজলা সদর ইউিনয়েনর ৬ ন�র ওয়ােড৴র মুিজবনগর 

�াম�র ইিতহাস খুব ��িশ িদেনর নয়। ১৯৯৬ সােল ওই ইউিপর �চয়ারম৵ান ছােনায়ার��ামান তালুকদার এক� 

�ক� ��ির কের হাওেরর মােঝ �ায় এক িকেলািমটার দীঘ৴ সরকাির জায়গায় �াম� �াপন কেরন। পের জািতর 

জনক ব�ব�� �খ মুিজবুর রহমােনর নােম �ােমর নামকরণ কেরন িতিন। বত৴মােন �াম�েত �ায় �দড় হাজার 

মানুষ বসবাস করেছ। ওই �ােম ৭৩� পিরবােরর মেধ৵ পাকা ঘর হ�া�র কেরেছ �শাসন।

এক স�াহ আেগ নত�ন ঘের উেঠেছন শারীিরক �িতব�ী িবধবা আেয়শা। িতিন বেলন, ‘আমার �ামী আ�াস 

আলী ভ�ঁইয়া ১০ বছর আেগ মইরা �গেছ। এক �ছেল ও �ই �মেয়, তারাের িবয়া �দওেনর পর ��উ �দেহ না 

আমাের। আিম �িতব�ী ভাতা ও মাইনেসর সাহায৵ িদয়া চিল। আমার ��ােনা ঘর আিছল না। মাইনেসর একটা 

ভাঙা ঘের থাকতাম। বাইষা মােস ঘেরর চােলর িছি� িদয়া পািনেত সব িভজত। আিম ঘের ছািত টা�াইয়া 

থাকতাম। এমন মাগনামাগিন পা�া বািড়র মািলক হইয়াম। এইডা জীবেনও ভাবতাম পারিছলাম না।’
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���েকানার খািলয়াজ�িরর জােহরপুর �ােমর ১১১ হতদির� ভ�িমহীন পিরবার �পেয়েছ পাকা ঘর

ওই �ােমর িদনমজ�র নজর�ল ইসলােমর �মেয় স�ম ���ণেত প�য়া র�না আ�ার বেল, ‘আমরা িতন ��ান, �ই 

ভাইসহ বাবা–মা খুব ক� কইরা মা�র ভাঙা ঘের ঝড়বৃ�র মেধ৵ আতে� থাকতাম। �ই ভাই �ছা�, ��ানরা ই��েল 

পিড়। ইউএনও স৵ার আমরার ক� �দই�খা সরকাির এই পা�া ঘর� িদেছন। ঘের কােরে�র বািত �েল। আমরা 

কখেনা পা�া ঘের থাকার িচ�া কিরিন। এখন আমরার খুবই আন� লােগ। এ জন৵ �ধানম�ী �খ হািসনােক 

ধন৵বাদ। িতিন আমােদর মেতা গিরবেদর কথা মেন রােখন।’

�ানীয় বািস�া ও উপেজলা �শাসন সূে� জানা �গেছ, মুিজব শতবেষ৴ �দেশর ��ােনা মানুষ গৃহহীন থাকেব না—

�ধানম�ী �খ হািসনার এমন িনেদ৴শনা বা�বায়েন ভ�িমহীন ও গৃহহীনেদর জন৵ বাস�ান িনম৴াণ �কে�র কাজ 

চলেছ। ��লার ১০� উপেজলায় �থম পয৴ােয় ৯৬০� ঘর বরা� �দওয়া হয়। এর মেধ৵ খািলয়াজ�িরেত ৪৪৩� 

ঘর রেয়েছ। সব ঘেরর কাজ �ষ হেয় �গেছ। এখন সুিবধােভাগ�েদর হ�া�র করা হে�।

খািলয়াজ�ির উপেজলা পিরষেদর ভাইস �চয়ারম৵ান ও উপেজলা আওয়ামী লীেগর সাংগঠিনক স�াদক সুমন 

চ�বত� বেলন, ‘�ায় ১ লাখ ১৬ হাজােরর জনসংখ৵ার এই উপেজলায় অ�ধকাংশ মানুষ হতদির�। ত�েদর 

জায়গাজিম ঘরবািড় ��ই। ক�িষ�িমক ও মাছ ধরার ওপর িনভ৴রশ�ল। বছেরর অেধ৴ক সময় সারা উপেজলায় 

থইথই পািন থােক। হাওেরর ৪৪৩� পিরবার পাকা ঘর পাওয়ায় তােদর আত� অবসান হেয় �ি�র জীবন লাভ 

করেছ। �ধানম�ী �খ হািসনা িবনা মূেল৵ হতদির� ভ�িমহীনেদর গৃহিনম৴াণ �ক�� এলাকায় সাড়া �ফেলেছ। 

এেত সরকােরর ভাবমূিত৴ উ�ল হে�।
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স�াদক ও �কাশক: মিতউর রহমান
�� © ২০২১ �থম আেলা

ইউএনও এ এইচ এম আিরফ�ল ইসলাম বেলন, ‘হাওের রা�াঘােটর সমস৵ায় িনম৴াণসাম�ী পিরবহেন ক� হেলও 

কােজর �ণগত মান িঠক ��েখ ৪৪৩� ঘর ��িরেত আিম সবার সহেযািগতা �পেয়িছ। ময়মনিসংহ িবভাগ�য় 

কিমশনার �মা. কামর�ল হাসান ও ��লা �শাসক কাজী �মা. আব�র রহমান স৵ারগণ িনেদ৴শনা ও পরামশ� �ক� 

বা�বায়েন সাহস জ�িগেয়েছন। য�রা ঘর ও জিম �পেয়েছন, ত�েদর �য আন�, তা আমােক অনু�া�ণত কের।’

িতিন জানান, এ ছাড়া উপেজলা �শাসেনর প� �থেক মুিজব শতবেষ৴ �দড় হাজার ভ�িমহীন পিরবারেক ৪০ 

�থেক ৬০ শতক কের খাস ক�িষজিম বে�াব� �দওয়ার কাজ চলেছ। এর মেধ৵ এক হাজার পিরবারেক বে�াব� 

�দওয়া হেয়েছ।
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