
নদী দখল দষূণ মু  করেত মা ার ান চড়ূা
কািশত: ১৮ - এি ল, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

িবেশষ িতিনিধ ॥ নদী দখল, দূষণমু  এবং নাব  ফরােত মা ার ােনর খসড়া চড়ূা  কেরেছ সরকার। আগামী
১০ বছেরর মেধ  চ ােমর কণফুলী নদীসহ ঢাকার চারপােশর নদী েলা দখল, দূষণমু  করা ও নাব  িফিরেয়
আনেত এই পিরক না হােত নয়া হেয়েছ। বধুবার ানীয় সরকার িবভােগ চ ােমর কণফুলী নদীসহ ঢাকার
চারপােশর নদী েলার দূষণেরাধ এবং নাব  বিৃ র জ  মা ার ান তির সং া  কিমিটর সভায় এিট চড়ূা  করা
হয়। এই কিমিটেত িবিভ  ম ণালেয়র িতিনিধ রেয়েছন। বঠক শেষ ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ী
মাঃ তাজলু ইসলাম সাংবািদকেদর এ কথা বেলন।

িতিন বেলন, উ ত বাংলােদশ গড়েত হেল ামগে র সকল মা েষর কােছ উ য়েনর সব িবধা পৗেঁছ িদেত হেব।
তমিনভােব নদীমাতৃক বাংলােদেশর নদী েলােক দূষণমু  করেত হেব, নাব  ফরােত হেব। এজ  ধানম ীর

িনেদেশ একিট টা েফাস বা কিমিট করা হেয়েছ, পদািধকার বেল আিম সই কিমিটর চয়ারম ােনর দািয়  পালন
করিছ।

ম ী বেলন, এরই মেধ  কিমিট  একিট খসড়া মা ার ান কেরেছ, সই মা ার ােনর ওপর আেলাচনা কের
নীিতগতভােব  সিট  অ েমাদন কেরিছ। একিট ওয়ািকং  প গঠেনর িস া  গৃহীত  হেয়েছ। ধানম ীর কােছ
অ েমািদত খসড়া মা ার ানিট উপ াপন করা হেব। এ িবষেয় উিন অেনক আ িরক, িবষয়টােক িতিন অেনক

 দন, সই িহেসেব এ িবষেয় তার অেনক তথ  জানা আেছ। যিদ কাথাও ইনপুট দয়া দরকার মেন কেরন,
সংেযাজন করা দরকার মেন কেরন, িতিন সটা করেবন।

কত বছর ময়াদী মা ার ানিট, এর মেধ  কী আেছ- জানেত চাইেল ানীয় সরকার ম ী বেলন, টমস নদী এক
সময় দূিষত হেয় িগেয়িছল, গােবজ ডাি ং স টার িহেসেব ব ব ত হেতা। সই টমস নদী ৫০ থেক ৫৫ বছর
লেগেছ আেগর জায়গায় িফিরেয় িনেত। আমরা য মা ার ানিট কেরিছ সটােত াশ া াম, েময়াদী,

মধ েময়াদী ও দীঘেময়াদী পিরক না িনেয় মা ার ানিট করা হেয়েছ।

িতিন বেলন, এর মেধ  আমােদর ল মা া ১০ বছর। াথিমকভােব াশ া াম চলেছ। আপনারা দেখেছন নদী
দখল য েলা হে  তা মু  করা হে , ওয়াকওেয় িনমাণ করা হেব। ওয়াসার নতেৃ  ািনেটশেনর কাজ 
হেয়েছ। ঢাকা শহেরর য়ােরজ লাইন িঠক করা হেব, যােত নদীেত কান দূিষত পািন না যায়।

তাজুল ইসলাম বেলন, বজ  িনেয় আমরা কাজ করিছ। বজ  যােত নদীেত এখােন সখােন ডাি ং করা না হয়
সজ  বজ  থেক িব ত উৎপাদেন করেত পাির, এই ব ব া িনেত কাজ করিছ।
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