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াফ িরেপাটার ॥ নদী র ায় অবদােন ‘ব ব ু নদী পদক’ দেব সরকার। এজ  ‘ব ব ু নদী পদক নীিতমালা
২০১৯’ এর খসড়া ণয়ন কেরেছ নৗ পিরবহন ম ণালয়। ম লবার ম ণালেয়র সংবাদ িব ি েত এ তথ  জানােনা
হেয়েছ। এেত বলা হয়, নদীেক পির  রাখা, নদী দখলেরাধ, িশ  কারখানার সৃ  দূষণেরাধ, নদীর তীের ও
অভ ের অৈবধ কাঠােমা িনমাণসহ নদী ভরাটেরাধ, নদীর াভািবক গিত বাহ র া কােজ সহায়তা, নৗ চলাচল
উপেযাগী  কের নদীর ব মাি ক  ব বহার িনি ত করা এবং নদীেক দূষণ-দখল-ভরাটমু  কের াভািবক েপ
িফিরেয় আনার িবষেয় কিৃত পণূ অবদােনর জ  ‘ব ব  ুনদী পদক’ দয়া হেব।

নদী র া িবষয়ক য কান ে  দৃ মান অবদােনর জ  ব ি , সং া বা িত ান ছাড়াও সরকারী কমচারী বা
িত ানেক এ পদক দয়া যােব বেল িব ি েত জানােনা হেয়েছ। ‘ব ব ু নদী পদক’ জলা পযােয় একিট এবং

জাতীয় পযােয় িতনিট দয়া হেব। জলা পযােয় ব ি  বা িত ানেক (সরকারী, বসরকারী ও ায় শািসত সং া)
িবেশষ অবদােনর জ  ১৮ ক ােরট মােনর ১৫ াম ওজেনর একিট ণপদক, নগদ ৩০ হাজার টাকা ও সনদ দয়া
হেব। জাতীয় পযােয় ব ি  বা িত ানেক (সরকারী, বসরকারী ও ায় শািসত সং া) িবেশষ অবদােনর জ  ১৮
ক ােরট মােনর ২৫ াম ওজেনর ণপদক, নগদ ৫০ হাজার টাকা ও দয়া হেব।

খসড়া পদক নীিতমালা অ যায়ী,  উপেজলা,  জলা,  িবভাগীয় এবং জাতীয় বা  ক ীয় কিমিট  গঠন করা হেব।
িতবছর সে ের িব  নৗ িদবেস বা ধানম ীর িবধাজনক সমেয় এ পদক দয়া হেব। নৗ পিরবহন ম ণালয়

পরু ােরর সংখ া ও মলূ মান বা বতার িনিরেখ পিরবতন করেত পারেব।

িতবছর আ জািতক  নৗ  সং া  (আইএমও) সে েরর শষ স ােহ িব ব াপী  সামিু ক  পিরেবশ, নৗযােনর
িনরাপ া এবং চলাচেলর পথ গম করার লে  ‘িব  নৗ িদবস’ উদযাপন কের থােক। এ বছর ২৬ সে র ‘িব
নৗ িদবস’ পালেনর তািরখ িনধারণ কেরেছ আইএমও।
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