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তীব্রতায়

কমলকন্ঠ িরেপার্ট ।। গত কেয়কিদন েথেক কনকেন িহেমল বাতাস ও শীেতর
তীব্রতায় কমলগঞ্জ উপেজলার মানুষ েভাগান্িতেত পেড়েছন। শীেতর কারেন
সকল প্রকার কাজ-কর্েম ব্যাঘাত ঘটেছ। প্রেয়াজন ছাড়া েকউই ঘর েথেক
েবর হচ্েছন না। মােঘর শুরুেতই শীেতর প্রেকাপ বাড়েত শুরু কেরেছ।
িদেনর েবলা সূর্েযর তােপ েতমন শীত অনুভূত না হেলও সন্ধ্যা নামার
সােথ সােথই ঠান্ডর তীব্রতা বাড়েত শুরু কের। রাত যতই গভীর হয়
ঠান্ডার প্রেকাপ ততই বাড়েত থােক। এ অবস্থা চেল পেরর িদন
সূর্েযাদয় পর্যন্ত। সকাল ও রােতর েবলা খড়কুটা জ্বািলেয় অেনেক শীত
িনবারেনর েচষ্টা করেছন। ঘন কুয়াশার িদেনর েবলায়ও যানবাহন েহডলাইট
জ্বািলেয় চলাচল করেত েদখা েগেছ। টানা কেয়কিদেনর শীেতর তীব্রতায়
মধ্য ও িনম্নবৃত্েতর মানুষ গরম কাপেড়র েদাকােন ভীর করেছন। এ
অবস্থায় রােত গরম কাপেড়র অভােব শীত কষ্েট ভুগেছন িছন্নমূল
মানুেষরা। রােতর েবলা দূর্েভাগ েপাহােত হচ্েছ বৃদ্ধ ও িশশুেদরেক।
িবেশষ কের চা জনপেদর মানুষ তীব্র শীেতর কবেল পেড়েছ। ফেল হাড়
কাঁপােনা শীেত জবুথবু হেয় পেড়েছন মানুষজন। িছন্নমুল ও েখেট খাওয়া
মানুেষরা দূর্েভােগ পেড়েছন। যতই িদন যাচ্েছ তাপমাত্রার পারদ ততই

িনেচর িদেক নামেছ। মােঘর শুরুেত এেস েযন হামেল পেড়েছ শীত। েভােরর
ঘন কুয়াশা আর কনকেন ঠান্ডায় কাবু হেয় পেড়েছন িছন্নমুল
মানুষগুেলা। তীব্র শীেত িবপর্যস্ত হেয় পেড়েছ উপেজলার মানুষ।
িবেশষ কের চা বাগান গুেলােত এবং গ্রামগুেলােত শীেতর কাঁপুিন
েবিশ। টাকা-পয়সার অভােব শীতবস্ত্র িকনেত পারেছন না িনন্ম আেয়র ও
বাগােনর অসহায় শ্রিমকরা। শীতবস্ত্েরর অভােব প্রাত্যিহক েভাের
শীেতর তীব্রতার জন্য কােজ েযেত কষ্ট েপাহােত হচ্েছ তােদর। চা
বাগান এলাকার চা শ্রিমেকরা সকােলর িদেক গােছর পাতা, লাকিড় কুিড়েয়
আগুন জ্বািলেয় শীত িনবারেণর েচষ্টা করেছন। এিদেক গবািদ পশু ও
শীেতর তীব্রতা েথেক রক্ষা পাচ্েছনা। গবািদ পশুেক শীেতর প্রেকাপ
েথেক রক্ষা করেত তােদর গােয় চেটর বস্তা জড়ােনা হচ্েছ। সােথ সােথ
েরাগব্যািধর প্রেকাপ েদখা যাচ্েছ। েরাগব্যািধেত েবশী আক্রান্ত
হচ্েছন িশশু েথেক শুরু কের বৃদ্ধবয়সী পর্যন্ত সবাই। সর্িদ,জ্বর,কািশ,শ্বাসকষ্ট,িনউিমিনয়া সহ ঠান্ডজিনত েরাগ েদখা যাচ্েছ।
িশশু ও বয়স্ক েরাগীর সংখ্যা েবশী। তারা হাসপাতাল প্রাইেভট
িচিকৎসকেদর কােছ িচিকৎসা িনচ্েছন।

