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e িনেয় হাiেকােট র্র আেদেশর পর েজলা-uপেজলা শাসন পুকুর খনন বে  eলাকায় মাiিকং কেরi তােদর দািয়তব্ েশষ কের। 
aিভেযাগ রেয়েছ ানীয় শাসন o পুিলশেক ােনজ কেরi িসি েকট ei কাজ কের যাে । 

পবা uপেজলার পািরলা iuিপ েচয়ার ান সাiফুল বারী বেলেছন, শাসেনর মদেদi পুকুর কাটা চলেছ। আমার iuিনয়েনর aেধ র্ক 
জিম পুকুেরর েপেট চেল েগেছ। বািক যা আেছ তাo পুকুেরর েপেট যাে । খননকারীরা ানীয় শাসন o পুিলশেক ােনজ কেরi 
eসব করেছ। 

aিভেযাগ সে  পবা uপেজলা িনব র্াহী aিফসার জািহদ েনoয়াজ বেলন, পুকুর কাটা বে  a াহতভােব া মাণ আদালত 
পিরচালনাসহ িবিভ  পদে প েনয়া হে । eর সে  ঢালাo পুকুর কাটার কুফল স েক র্o জনগণেক সেচতন করার েচ া চলেছ। 
eেত শাসেনর মদদ েনi বেল দািব কেরন িতিন। হাiেকােট র্র আেদেশর িবষেয় পৃথক েনািটশ জািরর কথাo uে খ কেরন িতিন। 
রাজশাহীর েজলা শাসক eসeম আবদুল কােদর বেলন, আমরা সব র্া কভােব েচ া করিছ aৈবধভােব পুকুর কাটা বে । আমরা 
eজ  ানীয় eমিপসহ সেচতন মানুেষর সহেযািগতা িনি । আশা কির aিচেরi aৈবধ পুকুর কাটা বে  স ম হেবা। 

মানবািধকার আiনজীবী েমজবাহুল iসলাম আিসফ বেলন, িনিব র্চাের মাছ চােষর জ  পুকুর কাটার eবং iটভাটার কারেণ eলাকার 
পিরেবশ হুমিকর মুেখ। রাজশাহীর সমৃ  কৃিষে  িবলু  হoয়ার পেথ। eভােব চলেত থাকেল কেয়ক বছেরর মে  রাজশাহীেত 
কৃিষজিম আর aবিশ  থাকেব না। 
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