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েনৗপেথর না  বৃি  করা। e জ  য় ধরা হয় ৯67 েকািট টাকা। 3128 সােলর 42 জুলাi জাতীয় aথ র্ৈনিতক 
পিরষেদর িনব র্াহী কিমিটর (eকেনক) সভায় e কে র aনুেমাদন েদoয়া হয়। কে র েময়াদকাল 3136 
সােলর জুন পয র্ । 3128 সােলর 6 নেভমব্র মািনকগে র পাটুিরয়া েফিরঘাট eলাকায় নদী খননকােজর uেদব্াধন 
করা হয়। eর মে  পাটুিরয়া েথেক পাকশী ি জ পয র্  48 িকেলািমটার েনৗপেথর খননকাজ শুরু হয় 3129 
সােলর 2 জানুয়াির। েশষ হয় eকi বছেরর 41 েম। খনন eলাকােক 25 aংেশ ভাগ কের (েসগেম ) 75 লাখ 
ঘনিমটার নদীপথ খননকাজ শুরু হয়। খনন কায র্ ম মাঠ পয র্ােয় যাচাiেয় েডেভলপেম  েটকিনকয্াল 
কনসালটয্া স নােম eকিট েবসরকাির িত ানেক িনেয়াগ েদয় আieমiিড। ক  eলাকায় 25িট খনন aংেশর 
িবিভ  েপশার eক হাজার 311 জেনর সা াৎকার, ক -সংি েদর সে  আেলাচনা o সেরজিমন পিরদশ র্েনর 
পর eকিট িতেবদন গত মােচ র্ পিরক না কিমশেন জমা েদoয়া হয়।পিরক না কিমশেনর eক কম র্কত র্া নাম 
কাশ না করার শেত র্ সমকালেক বেলন, রূপপুর পারমাণিবক িবদুয্ৎেক  িনম র্াণ কাজ সরকােরর a তম 

a ািধকার া  ক । eর মালপ  আনেত েনৗপথ খননকাজo aিত গুরুতব্পূণ র্। িক  পাটুিরয়া-পাকশী ি জ পয র্  
কয্ািপটাল ে িজংেয় aেনক তয্য় ঘেটেছ। পুনঃখনেনo িনয়ম সিঠকভােব মানা হে  না। eজ  সংি েদর 
েয়াজনীয় পরামশ র্ েদoয়া হেয়েছ।  

 
e িবষেয় জানেত চাiেল েনৗ সিচব আবদুস সামাদ সমকালেক বেলন, কয্ািপটাল ে িজংেয়র সময় ডাiক িনম র্ােণ 
পয র্া  বরা  িছল না। তাi িকছু জায়গায় বালু আবার নদীেত চেল েগেছ। eখন খননকাজ িনয়ম েমেন করা হে  
বেল িতিন দািব কেরন। রূপপুর ক  ত াবধানকারী িব ান o যুি  ম ণালেয়র সিচব আেনায়ার েহােসন 
বেলন, তার জানামেত খননকাজ সিঠকভােব স  হে । রূপপুর পারমাণিবক িবদুয্ৎেকে র জ  গিঠত 
িনuি য়ার পাoয়ার য্া  েকা ািনর পরামশ র্ক রবী নাথ রায় েচৗধুরী বেলন, গত বছর িবদুয্ৎেকে র দুi 
iuিনেটর েকার েকচার দুেটা নদীপেথ eেসেছ। eর েবিশ ম  করেত িতিন রািজ হনিন। খনেনর পরo জাহাজ 
চলাচল বাধা  :কয্ািপটাল ে িজং েশষ হoয়ার পর 3129 সােলর জুেন থমবার রূপপুর পারমাণিবক েকে র 
ভারী মালপ  জাহােজ েমাংলা েথেক রূপপুের েপৗঁেছ। চলিত বছেরর জানুয়ািরেত িতনিট জাহাজ েমাংলায় 
েপৗঁছেলo পাটুয়ািরয়া েথেক পাকশী পয র্  নদীর তলেদশ আবার ভরাট হoয়ায় পাটুিরয়া েথেক মালপ  সড়কপেথ 
ক  ােন েনoয়া হয়।  

 
বালু েফলা হেয়েছ নদীেতi : িতেবদেন বলা হয়, পিরদশ র্নকােল েদখা যায়, কয্ািপটাল ে িজংেয়র সময় 25 
েসগেমে র aিধকাংেশi ডাiক িনম র্াণ করা হয়িন। খনেন uে ািলত বালু নদীর তীর ে েষ o নদীেতi েফলা 
হেয়েছ। খনেনর পের বষ র্ায় তী  ে ােত েসi বালু িফের eেস আবার নদীর তলেদশ ভরাট কের েফেলেছ। ফেল 
মা  eক বছেরর মে  সমিরমাণ েমiনেট া  ে িজংেয়র েয়াজন হে । খনেনর আoতায় পেড়েছ রাজবাড়ী 
সদর, পাংশা, পাবনা সদর, সুজানগর, কুি য়া সদর, কুমারখালী, হাতাশ, হিরপুর, িমরপুর o েভড়ামারা uপেজলা। 
 
িতেবদেন বলা হেয়েছ, পিরদশ র্নকােল পাটুিরয়া েথেক পাকশী পয র্  কয্ািপটাল ে িজংেয়র 25িট েসগেমে র 

24িটেতi বালু েফলার জ  ডাiেকর aি তব্ পাoয়া যায়িন। তেব খননকারীরা দািব কেরেছ, চারিট েসগেমে  বালু 
ডাiক কের েফলা হেয়েছ। পাঁচিট েসগেমে  খনেনর বালু েফলা হেয়েছ নদীর তীর ে েষ। দুিট েসগেমে  বালু 
েফলা হেয়েছ প ার েখালা চের। রাজবাড়ী েজলার পাংশার হাবাশপুর, রতনিদয়া iuিনয়ন; পাবনা সদেরর ভাড়ারা 
iuিনয়ন, সািদবাজপুর, কািলকাপুরসহ িবিভ  iuিনয়ন eবং কুি য়া সদেরর হিরপুর, কয়া iuিনয়ন; িমরপুর 
uপেজলার বহলবািড়য়া, েভড়ামারার বািহরচর iuিনয়েন ডাiেকর aি তব্ েদখা যায়িন। পাংশার িমজানপুর 
iuিনয়েন পয র্েব কেদর জানােনা হয়, নদীর খনন করা বালু চের েফলা হেয়েছ। তা বষ র্াকােল আবার নদীেত 
িফের তলেদশ ভরাট কের েফেলেছ। িনিবড় পিরবী ণ সমী ায় পাoয়া েগেছ, খনেনর বালুর ায় 56 শতাংশ 
নদীেত, 28 শতাংশ নদীর পােড় eবং 2 দশিমক 55 শতাংশ কৃিষজিমেত েফলা হেয়েছ। uে ািলত বালুর 41 



শতাংশ িনধ র্ািরত ডাiেক, 7 শতাংশ ি গত বািড়, ল, মা াসা, মসিজেদর ান ভরাট কােজ েফলা হেয়েছ। 
তেব 66 শতাংশ eলাকাবাসী aিভেযাগ কেরেছন, মািটর ডাiক ƣতিরর সময় বাঁেশর পাiিলং o তরজা েবড়া 
(বাঁেশর েবড়া) িনম র্াণ করা হয়িন। 43 শতাংশ বেলন, বালু সংর েণ বাঁেশর েব নী েদoয়া হেয়েছ। 24 শতাংশ 
uপকারেভাগী িবষয়িট স েক র্ জােনন না।  
 
সংর ণ খননকােজo aিনয়ম :পিরদশ র্ক দল সেরজিমন িদব্তীয় পয র্ােয়র খননকােজo aিনয়ম েপেয়েছ। 
িতেবদেন বলা হয়, কয্ািপটাল ে িজংেয়র কেয়ক মােসর মে i নদী ভরাট হেয় যায়। তাi পাটুিরয়া েথেক 

পাকশী ি জ পয র্  েনৗপেথর না  েফরােত 26িট েসগেমে  ভাগ কের গত জানুয়াির েথেক আবার খননকাজ শুরু 
হয়। পয র্েব ক দেলর পিরদশ র্েন েদখা েগেছ 2, 9 o 21 নং েসগেমে  ডাiক িনম র্াণ কের মািট েফলা হেয়েছ। 
েসগেম  3 eর খননকাজ পািন u য়ন েবাড র্ স  কেরেছ। েসগেম  4-e বাঁেশর েব নী দুব র্ল থাকায় 
uে ািলত বালু নদীর চর o নদীর মৃত চয্ােনেল েফলা হেয়েছ। েসগেম  5-e না  িঠক থাকায় খনন করা হয়িন। 
েসগেম  6 o 7-e খনেনর জায়গা েথেক নদীর িকনারা 5 িকেলািমটার দূের থাকায় মািট নদীেতi েফলা হয়। 
েসগেম  8-e ডাiক িনম র্াণ কের বালু রাখা হেয়েছ। ৯ নং েসগেমে  াম দূের হoয়ায় নদীর িকনাের বালু েফলা 
হেয়েছ, যা বষ র্ার পািনেত আবার নদীেত চেল আসেব বেল আশ া কেরেছ পয র্েব ক দল। 22 নং েসগেমে র 
বাঁেশর েব নী দুব র্ল হoয়ায় তা েভেঙ েগেছ। 23, 24, 25 o 26 নং aংেশ পিরদশ র্েনর সময় ডাiক পাoয়া 
যায়িন। পরবত  সমেয় ক  পিরচালক পয র্েব ক দলেক জািনেয়েছন, বত র্মােন সব েসগেমে  ডাiক িনম র্াণ করা 
হেয়েছ বেল িতেবদেন দািব করা হেয়েছ।  
 
ক  বা বায়েন নানান িট :পয র্েব ক দেলর িতেবদেন বলা হেয়েছ, ক  হেণর সময় পয র্া  কািরগির 
ানস  েলাক েনoয়া হয়িন। 571 িক.িম. েনৗপথ খননকাজ সিঠকভােব বা বায়ন o তদারিকর জ  

িবআiডি uিটeর 21/23 জন মাঠ পয র্ােয়র েকৗশলী দরকার হেলo রেয়েছন পাঁচজন। পয র্েব ণকােল রূপপুর 
পারমাণিবক িবদুয্ৎ কে র সংি েদর সে  খননকােজর দািয়েতব্ থাকা িবআiডি uিটe কম র্কত র্ােদর 
সমনব্য়হীনতা পিরলি ত হয়। কয্ািপটাল ে িজংেয়র েসগেম  3-eর a গ র্ত রাজবাড়ী সদর uপেজলার বরাট 
iuিনয়েনর uরাকা া েমৗজায় নদীর তীরবত  eলাকা খনেনর ফেল তীের ভাঙন েদখা েদয়। ভাঙেনর আেরকিট 
কারণ বাল্ েহড ে জার িদেয় নদী েথেক গভীর কের বালু েতালা। কয্ািপটাল ে িজংেয় েতালা বালু নিথভু  করা 
হয়িন। তেব বত র্মােন েমiনেট া  ে িজংেয় তা করা হে  বেল িবআiডি uিটe জািনেয়েছ। ক  eলাকার নদী 
খনেনর জ  ানীয় জন িতিনিধেদর স ৃ  করা হয়িন। ফেল ডাiক িনম র্াণ eবং বালু েফলা িনেয় সম া েদখা 
েদয়। খননকােজর েদখভােলর জ  21 েকািট টাকা েয় সরকাির িত ান িসiিজআieসেক িনেয়াগ েদoয়া 
হয়। তেব খননকাজ পিরদশ র্েনর সময় সমী াকারীরা িসiিজআieেসর কমকতর্ােদর মােঠ পানিন।  
 
সুপািরশ :খননকাজ সু ুভােব বা বায়েন সমী ক দল কেয়কিট সুপািরশ দান কেরেছ। িতেবদেন বলা হেয়েছ, 
বষ র্া েমৗসুেমর পর েসে মব্র-aে াবের যখন নদীেত ে াত কম থােক eবং uজান েথেক পিল আসা াস পায় তখন 
খননকাজ চালােল সফলতা িমলেব। কে র সে  নদী িবেশষ েদর স ৃ  করেত হেব। uে ািলত বালু সরকাির 
িনচু জিম, রা া, ধম য় িত ান, িশ া িত ান, কবর ান, eিতমখানা aথবা ি মািলকানার িনচু জিমেত েফলা 
েযেত পাের। কৃিষজিমেত মািট েফলা যােব না। েকান ােন খনন কায র্ ম চলেব o uে ািলত বালু েকাথায় েফলা 
হেব, তা ানীয় জন িতিনিধেদর জানােত হেব। শুকেনা ােন বালু েফলেত মািটর ডাiক eবং পািনেত বালু 
েফলার সময় বাঁেশর েবড়া শ  কের িনম র্াণ করেত হেব। িসiিজআieস কম র্কত র্ােদর মােঠ েথেক সিঠকভােব 
তদারিক করেত হেব, যােত িতবছর সমসংখয্ক েমiনেট া  ে িজং করা না লােগ। 
 


