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৬৫ খােলর মেধ  িবলীন ২০, অি  স েট ২৬
১০ বছের নানা উেদ াগ নয়া হেলও বা বায়ন নই

বহমান মা  ১২

রাজন ভ াচায ॥ রাজধানীর মগুদা থানার একটু সামেনই মা-া ি জ। রা ার ’পােশ স  ন। আেছ কােলা িববণ
পািনর কম- বিশ বাহ। গে  নােক মাল চেপ চেলন পথচারীরা। ানীয় লাকজন জািনেয়েছন, এিট মা-া খাল
নােম পিরিচত। সিত ই িবি ত হওয়ার মেতা খবর। এক সময় এর পিরিধ নািক অেনক বড় িছল। যেুগর পর যগু
দখেলর িতেযািগতা, ময়লা-আবজনায় খালিট এখন েন পিরণত হেয়েছ।

এলাকাবাসী জানান, এক সময় এ খাল িদেয় চলত ছাট-বড় নৗযান। পণ  পিরবহেনও এ খােলর  িছল বশ।
এখন খােলর জিমেত গেড় উেঠেছ অসংখ  াপনা। সবার চােখর সামেন িনিবচাের খালিট বহাত হেয়েছ। অথচ
কউ বাধা দয়িন। তাই তা ানীয় বািস ােদর ঃখ এিটেক আর খাল বলা যায় না। রাজধানীর ন েলাও অেনক

বড়। এত গল একিট খােলর ক ণ গ । রাজধানীর িখলগাঁও রলেগট াইওভার সংল  ফািনচার দাকান েলার
সামেন ‘িখলগাঁও-বাসােবা’ খােলর নাম স িলত ঢাকা ওয়াসার একিট ফলক রেয়েছ। এেত খাল দখলমু  রাখেত
সেচতনতামূলক িবিভ  কথা লখা রেয়েছ। তেব ফলকিটর আশপােশর কাথাও খােলর কান অি  নই।

রাজধানী জুেড় বহমান খাল েলার ক ণ মৃতু র গ  এখন পরুেনা মা ষেদর মেুখ মেুখ। যখােন এখন আর খােলর
কান অি  নই িক  মন থেক সের যায়িন সই িৃত িচ । যিদও বারবার সংি  ম ণালয় থেক  কের িসিট

কেপােরশন ও ঢাকা জলা শাসনসহ ওয়াসা কতৃপ  এসব খাল উ ােরর আশ^◌াস িদেয়েছ। গত ১০ বছেরর
বিশ সময় খাল উ াের ইিতবাচক কান পদে প আেসিন।

জানা গেছ, রাজধানীেত ১৯৮৫ সাল পয  ৫০ খােলর অি  িছল। এর আেগ িছল ৬৫। গত ২৯ বছের ৩৬িটর
বিশ িবলীন হেয় গেছ। বাদবািক ২৬িটর অি  খঁুেজ পাওয়া গেলও দখল ও দূষেণর মিকর মেধ  রেয়েছ এসব

জলাশয়। বাংলােদশ পিরেবশ আে ালেনর (বাপা) যু  স াদক পিত ইকবাল হািবব বেলন, ওয়াসার প  থেক
১২ খাল বহমান বলা হেলও বতমােন ২১ খাল বষা মৗ েম বহমান থােক। সংি  কতৃপ  উেদ াগ িনেল এ
খাল েলা সারা বছর বহমান রাখা স ব। িক  সংি  সং া েলা এসব িবষেয় উদাসীন।

িতিন বেলন, সরকােরর প  থেক বলা হে  ব -কালভাট েলা ভে  হেলও খাল উ ার করেত হেব। ওয়াসার
গািফলিতর কারেণ খাল েলা নালায় পিরণত হেয় অি  হারাে । বাপার প  থেক খাল উ ােরর একিট াব
তির কের সরকােরর কােছ দয়ার পিরক না চলেছ জািনেয় িতিন বেলন, ওই ােব ও দখােনা হেয়েছ কত

সহেজই রাজধানীর ২৬ খাল উ ার কের সচল রাখা স ব।

িবেশষ রা বলেছন, চলমান অব ার উ িত না হেল বা জলাশয় র ায় কিঠন পদে প না নয়া হেল আগামী ২০
বছেরর মেধ  রাজধানীেত আর খােলর কান অি  থাকেব না। দখেল যাওয়া ৪৩ খাল উে দ অিভযােন নামার কথা
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িছল দি ণ িসিট কেপােরশেনর। িস া  হয়, খাল উে েদর পর সীমানা িচি ত করা হেব। এরপর িনমাণ করা হেব
ওয়াকওেয়। খােলর ’পাের লাগােনা হেব ফুলসহ নানা জািতর গাছ। এখনও সবিকছু পিরক নােতই রেয়েছ।

২০১৭ সােলর ২২ জা য়াির ঢাকা দি ণ িসিট কেপােরশেনর ময়র মাহা দ সাঈদ খাকন রাজধানীর জলাব তা
িনরসেন খাল, ব  কালভাট অৈবধ দখলমু  করার জ  ঘাষণা দন। াথিমকভােব ন ীপাড়া-ি েমাহনী খাল ও
হাজারীবাগ বিড়বাঁধ এলাকার রা া অৈবধ দখলমু  করার অিভযান চালােনা হেব বেল জািনেয়িছেলন িতিন। তেব
ত াবধায়ক সরকােরর আমেল রাজধানীর দখল হেয় যাওয়া খাল েলা উ াের অিভযান চািলেয়িছল সনাবািহনী।
অিভযােন সফলতাও এেসিছল। িক  দখলমু  রাখার ধারাবািহকতা র া হয়িন। তাই সব খাল এখন ফর দখল
হেয়েছ।

ি েমািহনী খােলর বাঁচার চ া ॥ খালপাড় ঘেঁষ সাির সাির াপনা। কাঁচা-পাকা দাকানঘর িনমাণ করা হেয়েছ খােলর
ওপর। রেয়েছ আবািসক ভবনও। বলেত গেল ইে  মেতা াপনা িনমাণ করা হেয়েছ খােলর বেুক। ফলা হে
ময়লা-আবজনা। রাজধানীর িখলগাঁওেয়র ি েমাহনীর দারাঘােটর এই িচ ই বেল দয় কতটা লাগামহীনভােব চলেছ
খাল দখেলর মেহাৎসব। সরকারী জিম দখল কের অবােধ চলেছ ব বসা-বািণজ । পেুরা খাল দখেল মিরয়া ানীয়
ভিূমদ রাও।

খােলর সংখ া কত ॥ কতৃপে  রাজধানীেত খােলর সংখ া কত এ িনেয় িব াি  আেছ। ওয়াসা, িসিট কেপােরশন,
ঢাকা জলা শাসন ও ম ণালেয়র পিরসংখ ান এেকক রকম। রাজধানীর খাল সংর ণ ও র ণােব েণর দািয়ে
থাকা  ঢাকা  ওয়াসা বলেছ,  নগরীেত  খােলর সংখ া  ২৬। অ িদেক  ঢাকা  জলা  শাসেকর কাযালেয়র একিট

িতেবদেন বলা হেয়েছ, খােলর সংখ া ৫০। ঢাকা িডেটই  এিরয়া ােন (ড াপ) ঢাকায় মাট খােলর সংখ া ৪৩
বেল উে খ করা হেয়েছ। ওয়াসার িহসােব ১২ এবং জলা শাসক কাযালেয়র িতেবদেন ২৪ খাল আংিশক

বহমান বলা হেয়েছ। বািক খাল েলার বিশর ভাগ অৈবধ দখেল িবলু , িকছু আবার আবজনার ভাগােড় পিরণত
হেয় িবলিু র পেথ। িসিট কেপােরশেনর কমকতারা বলেছন, ঢাকা জলা শাসেনর প  থেক স িত তির করা
ম াপিট অেনক বিশ িব াসেযাগ । ওয়াসা কমকতারা জািনেয়েছন, রাজধানীর ২৬ খাল ঢাকা ওয়াসােক বিুঝেয় দয়া
হেয়েছ। এর মেধ  ১২ সং ােরর কাজ চলেছ।

ওয়াসা কতৃপ  বলেছ, রাজধানীর েনজ ব ব াপনা এক সময় াকিৃতকভােবই িনয়ি ত হেতা। তখন নগরীেতই
৬৫ খাল িছল। বতমােন বহমান খােলর সংখ া ২৬। এর মেধ  সাতিট খাল পেড়েছ িডএসিসিস এলাকায়। বািক
খাল েলা পেড়েছ উ র িসিট কেপােরশন এলাকায়। ঢাকার জলা শাসেনর প  থেক বলা হে , ধালাইখাল,
ন ীপাড়া খাল, ি েমািহনী খাল ও িডএনিড বাঁধ ব া িনয় ণ খােল িবিভ  অৈবধ াপনা গেড় উেঠেছ। এসব অৈবধ
াপনা অপসারণ করেল খাল েলা আবারও পেূবর ায় সচল হেব। তাছাড়া রাজধানীর িবিভ  খােলর মািলকানা

ব ি র নােমও রকড হেয় গেছ। এসব জিটলতাও িনরসন জ রী হেয় পেড়েছ।

আংিশক বহমান যসব খাল ॥ ঢাকা জলা শাসক কাযালেয়র ত করা ম াপ থেক দখা যায়, নিল খাল, ি ণ
খাল, কল াণপুর খাল, ম ল খাল, ডুমনী-কাঠঁালিদয়া খাল, কামরা ীরচর খাল, ব নবাড়ী খাল, মহাখালী খাল,

লশান  খাল,  লার  খাল,  নািসরাবাদ-িন র এপাইদ  খাল,  হাই ার  খাল,  রােয়রবাজার  খাল,  কালনুগর খাল,
রাজাবাজার খাল, ধানমি- খাল, পরীবাগ খাল, মরািদয়া-গজািরয়া খাল, জায়ারসাহারা খাল, ডমুনী খাল, বাউথার
খাল,  নািসরাবাদ-ন ীপাড়া  খাল,  দি ণগাঁও-ন ীপাড়া  খাল,  আরামবাগ  খাল,  গাপীবাগ  খাল,  ধলপুর  খাল,
ধালাইখাল, যা াবাড়ী-মাতয়ুাইল-মা-া খাল, িডএনিড বাঁধ ব া িনয় ণ খাল, িজয়া সরিণ খাল, ামপরু-কদমতলী

খাল এবং কদমতলী খাল আংিশক বহমান রেয়েছ। ঢাকা জলা শাসেকর কাযালয় থেক যসব খাল আংিশক
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বহমান বেল উে খ করা হেয়েছ, তার অিধকাংশই দৃ ত নালায় পিরণত হেয়েছ। আবার বা েব িকছু খােলর
অি ও নই।

’মােসর মেধ  দখলমু  করার উেদ াগ ॥ ফর খাল দখেলর উেদ াগ নয়া হেয়েছ িসিট কেপােরশেনর প  থেক।
ঢাকা  উ র িসিট  কেপােরশন এলাকায় অবি ত খাল েলার বাহ ধের রাখার  জ  আগামী  ই  মােসর মেধ
দখলমু  করা হেব বেল জািনেয়েছন িডএনিসিস’র ময়র মাঃ আিত ল ইসলাম। ওয়াসার সে  সম েয়র মাধ েম
এ কাজ করা হেব বেল জানান িতিন।

িতিন বেলন, ‘খাল েলা ওয়াসার অধীন। খােলর পাড় ঢাকা জলা শাসেনর অধীন। জলা শাসকেক বেলিছ
আপিন আেসন, পযেব ণ কেরন। খােলর ’পােশ যসব অৈবধ াপনা আেছ, এ েলা ভে  ফলা উিচত। আিম
বেল িদেয়িছ, কান খাল দখেল থাকেব না। গত বৃহ িতবার িমরপুেরর কালশী খাল পিরদশেন এেস ময়র এসব
কথা বেলন।

অৈবধ দখল উে দ অিভযােন িডএনিসিস ময়র আিত ল ইসলাম আরও বেলন, আমরা দখেত পেয়িছ নদীর
পােড়র অৈবধ াপনা েলা ভে  ফলা হেয়েছ। একইভােব খাল পােড়র অৈবধ াপনা েলাও ভে  ফলেত হেব।
খােল য পয  আমােদর মিশন যােব, নগরিপতা িহেসেব সই পয  খাল েলা আিম পির ার কেরই ছাড়ব। ময়র
আরও বেলন, আিম দেখিছ, বাইশেটিক খােলর কাথাও কাথাও এক- ই ফুট জায়গা অৈবধ দখেল রেয়েছ।
এ েলা উ ার করেত হেব। আমার কাজ হেব এই মহূুেত এ েলা পির ার করা।

িসিট কেপােরশেনর িতেবদন ॥ রাজধানীর জলাব তার মলূ কারণ িনেয় স িত ঢাকার খাল েলা িনেয় একিট
সিচ  িতেবদন তির কেরেছ ঢাকা উ র িসিট কেপােরশন। এেত দখা গেছ, ঢাকা মহানগরীেত খােলর সংখ া
৪৩। এর মেধ  ঢাকা ওয়াসা র ণােব ণ কের ২৬। নয়িট খাল রা া,ব কালভাট ও ি ক য়ােরজ লাইেন পিরবতন
করা হেয়েছ। বািক আটিট খাল রেয়েছ জলা শাসেনর িনয় েণ।

২০১৭ সােলর ১৬ জলুাই নগরীর জলাব তা িনরসেন িডএনিসিসর আ ঃিবভাগীয় সম য় সভায় ‘ঢাকায় জলাব তার
কারণ এবং রাজধানীর খাল েলার বতমান অব া’ িনেয় িতেবদনিট উপ াপন করা হয়। িতেবদনিট তির কেরন
িডএনিসিসর ত াবধায়ক েকৗশলী শরীফ উি ন।

িতেবদেন দখা গেছ, িবদ মান খাল েলার মেধ  রামচ পুর খাল ১০০ ফুেটর জায়গায় ৬০ ফুট, মহাখালী খাল
৬০ ফুেটর জায়গায় ৩০ ফটু, প ািরস খাল ২০ ফেুটর েল ১০-১২ ফুট, বাইশেটিক খাল ৩০ ফেুটর েল ১৮-২০
ফুট, বাউিনয়া খাল ৬০ ফেুটর বদেল ৩৫-৪০ ফুট, ি ণ খাল ২০০ ফেুটর বদেল ১৭০ ফুট, আব াহপরু খাল ১০০
ফুেটর বদেল ৬৫ ফুট, কল াণপরু ধান খাল ১২০ ফেুটর েল ানেভেদ ৬০ থেক ৭০ ফুুট, কল াণপুর ‘ক’ খােলর
িবশাল অংেশ এখন  ন, পনগর খাল ৬০ ফুেটর েল ২৫ থেক ৩০ ফুট, কাটা র খাল ২০ িমটােরর বদেল
১৪ িমটার, ই ািহমপুর খােলর কচেু ত সংল  মাঝামািঝ ােন ৩০ ফুেটর েল ১৮ ফুট রেয়েছ। এসব খােলর
অিধকাংশ ােন ভাবশালীরা দখল কের ব তল ভবন, দাকানপাট ও ময়লা আবজনায় ভরাট কের রেখেছ। ফেল
খােল পািনর বাহ ব  হেয় গেছ। অেনক জায়গায় িবলীন হেয় গেছ অি ।

মতুৃ র হর নেছ িবিভ  খাল ॥ রামচ পুর খাল  নেবাদয় ধান সড়েকর ৮ নং রাড থেক। খালিটর এ অংশ
থেক ৬০০ িমটার পর ওয়াসা পা  সংল  অংেশ অৈবধ ব তল াপনা িনমাণ ও ময়লা আবজনার পূ জেম আেছ।

এ খাল পােড়র ৩০ ফুট জায়গা ভরাট কের রা া তির কেরেছ িসিট কেপােরশন। এছাড়া নেবাদয় ধান সড়েকর ১০
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নং রােডর িনিবড় হাউিজং িবশাল অংশ দখল কের াপনা তির কেরেছ।

িডএনিসিসর ৩৩ ও ৩৪ নং ওয়ােডর িবশাল অংশ জুেড় কাটা র খােলর অব ান। এ খালিটর দঘ  এক হাজার ৭১৫
িমটার। বতমােন খােলর র অংেশ ১৪ িমটার এবং শষাংেশ ২০ িমটার  রেয়েছ। ১৫০ বগিমটার জুেড় গেড়
উেঠেছ অৈবধ াপনা। তাছাড়া এক হাজার ৫৪৫ িমটার অংশ ময়লা ও আবজনায় ভরা। এ খালিটর ১৬৫/৫, পলুপার
৬৭/৫ পি ম কাটা র, ২৫২/১ বিসলা রাড, বিড়বাঁধ রাড কালভাট, মাহা দপরু হাউিজং, নেবাদয় হাউিজং ও ৩
নং রাড কালভােটর দি ণ পােশ খােলর মেধ  একিট মসিজদ ও একিট গীজা গেড় উেঠেছ। এসব এলাকায় ৬০ ফুট

ে র েল ৩০ ফুট রেয়েছ। কসাইবাড়ী খােলর অি ই নই। উ রার দি ণ আজমপরু থেক  হেয় কসাইবাড়ী
হেয় মা ারেটক পয  িব িৃত িছল এ খালিটর। এখন এিট পিরণত হেয়েছ েন। এর দঘ  িছল আট হাজার িমটার
এবং  ১০ থেক ১২ িমটার আেছ। কল াণপুর ‘খ’ খাল কাগেজ-কলেম ৪০ ফুট হেলও অেনক জায়গায় খােলর
কান অি  নই। শীতল া নদী হেত উৎপ  হেয় মশ স  হেয় ঘাপদি ণ মৗজার পি ম াে  বাওয়ানী জুট

িমেলর ভতের িগেয়িছল ঘাপদি ণ খাল। এ খালিটর বতমােন কান অি  নই।

িসিট কেপােরশেনর িতেবদেন জলাব তা দূর করেত িকছু পািরশ করা হেয়েছ। এেত বলা হেয়েছ, জলাব তা
িনরসেনর জ  খােলর ওপর িনিমত অৈবধ াপনা অপসারণ, কতৃ সীমানা িনধারণ, িবলীন হওয়া খাল উ ার,
পনুখনন ও বষা মৗ েমর আেগ খাল পির ার করেত হেব।
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