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বালু উত্তালত্ে হুমকির মু ত্ে বৃ টিশ আমত্লর সেতু
টাঙ্গে েত্ের এই সেতু ১৯৭১ োত্ল পাকিস্তাকে বাকিেী উকিত্ে সেোর সেষ্টা িত্র। এেে সেতুটির অবিাঠাত্মা
েিবত্ি অবস্থাে রত্েত্ে। করিশা উঠত্লও সেতুটি সেঁত্প ওত্ঠ।
ঠাকুরগাাঁও প্রকতকেকি

ঠাকুরগাাঁওত্ে কেমমাণািীে সেলা োর্ম ার সেশত্ের মাটি র্রাট িরার েেয শিত্রর টাাংগে েেীর উপর শত বেত্রর পু রাতে
সলািার ব্রীত্ের কেে সেত্ি সেকোং সমকশে কেত্ে বালু সতালা িত্ে। এত্ত হুমকির মু ত্ে পত্িত্ে সেতুটি। প্রিাশ,েীলফামারীর
ঠিিাোর সোত্িল পারত্র্ে এই িাে পাে। কতকে মূ ল ঠিিাোর িত্লও স্থােীে ঠিিাোর কিত্েত্ব সমা. আইোল িি িােটি
িরত্েে। আইোল িি সেশেটির অবিাঠাত্মার কেত্ে মাটি র্রাত্টর েেয স্থােীে িত্েিেে তরুণত্ি োকেত্ব সেে। তারা ওই
সলািার সেতুর কেে সেত্ি গত িত্েিকেে সেত্ি বালু উত্তালে শুরু িত্রত্েে। বালু র্রাট িাত্ের োকেত্ত্ব োিা োকির
সিাত্েে বত্লে, প্রকত বগমফুট বালু সতালার েেয োর টািা সেো িত্ব বত্ল ঠিিাোত্রর েত্ঙ্গ িো িত্েত্ে। ২০ সেত্ি ২৫
কেত্ের মত্িয বালু সতালার িাে সশষ িত্ব। েেেযন্ত্র বোত্োর আত্গ কতকে ঠিিাোরত্ি সেতু ও শির রক্ষা বাাঁি এলািা সেত্ি
বালু উত্তালত্ে কেত্ষিাজ্ঞা রত্েত্ে বত্ল োোে। পত্র ঠিিাোর পাকে উন্নেে সবার্ম (পাউত্বা) সেত্ি বালু উত্তালত্ের েেয
অেু মকত সেে। ওই এলািার বাকেন্দা মকেবর রিমাে বত্লে, টাঙ্গে েত্ের ওপর কব্রটিশ আমত্ল কেকমমত িে সলািার এই সেতু।
১৯৭১ োত্ল মু কিযুদ্ধ েলািাত্ল পাকিস্তাকে বাকিেী এই সেতু উকিত্ে সেোর সেষ্টা িত্র। এেে সেতুটির অবিাঠাত্মা
এিবাত্রই েিবত্ি অবস্থাে রত্েত্ে। করিশা উঠত্লই সেতুটি সেঁত্প ওত্ঠ। এর কেে সেত্ি সযর্াত্ব বালু সতালা িত্ে, তাত্ত

সযত্িাত্ো েমে সেতুটির সর্ত্ে সযত্ত পাত্র। আইোল িি োোে, পাউত্বার অেু মকত কেত্েই কতকে েত্ে সেকোং সমকশে
বকেত্েত্েে। সেতুর ক্ষকত িত্ল সমকশে েকরত্ে সেো িত্ব।
ঠাকুরগাাঁও পাউত্বার কেবমািী প্রত্িৌশলী সমা. নেমু ল িি বত্লে, ঠিিাোর সমৌকেির্াত্ব অেু মকত কেত্েত্েে। তত্ব তাাঁরা সেতুর
কেে সেত্ি বালু তুলত্েে কি ো, তা কতকে োত্েে ো। তাত্ের বাাঁি ও সেতুোংলগ্ন এলািাে বালু তুলত্ত কেত্ষি িরা িত্েকেল।
সেোত্ে সলাি পাঠিত্ে সোাঁেেবর কেত্ে বযবস্থা সেো িত্ব।
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