
নদী দখলকারী িনবাচেন অেযাগ  হেবন
কািশত: ০২ - জুলাই, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

হাইেকােটর রায়

াফ িরেপাটার ॥ নদীেক জীব  স া ঘাষণা কের দয়া হাইেকােটর রােয়র পণূা  অ িলিপ কাশ করা হেয়েছ।
২৮৩ পৃ ার রায়িট িবচারপিতেদর া েরর পর সামবার ীমেকােটর ওেয়বসাইেট কাশ করা হয়। এর আেগ
গত ৩ ফ য়াির নদীেক জীব  স া িহেসেব উে খ কের রায় দান কের হাইেকাট।

রােয় বলা হয়, নদীসমেূহর বাঁচা-মরার ওপর বাংলােদেশর অি  জিড়ত। নদী েলা চলকু িনরবিধ। জায়ার ভাটার
নদী েলা তার িভ  িভ  প দখেত থা ক। মািঝ-মা ারা মেনর েখ আবার নদীেত াণ খুেল ভািটয়ািল গান গেয়
উঠকু। বাংলার দামাল ছেলরা নদীেত মেনর েখ আবার দাাপাদািপ ক ক। মৎ জীবীেদর মুেখর হািস আবার
িফের আ ক। পািনর ছলাৎ  ছলাৎ  শে  নৗকার মািঝরা  িনি ে  ঘুমাক। চরু অেথর িবিনমেয় দশ-িবেদেশ
হাওয়াই জাহােজ ঘেুর না বিড়েয় বাংলার জনগণ আবার পাল তালার নৗকায় পািল বাংলা দখেত ঘেুর বড়াক।

রােয় ১৮িট িবষয় তুেল ধরা হেয়েছ। এর মেধ  অ তম হেলা নদী দখলকারীরা  বাংলােদেশর সকল ইউিনয়ন,
উপেজলা, জলা পিরষদ এবং জাতীয় সংসদ িনবাচেন াথীর অেযাগ তা িহেসেব অ ভু  কের আগামী ছয় মােসর
মেধ  অ  িবভাগেক হলফনামা স াদেনর মাধ েম অবিহত করা। রােয় আদালত বেলেছ, মা েষর জীবন-জীিবকা
নদীর সে  ওতে াতভােব জিড়ত। মানবজািতর িটেক থাকার অ তম মাধ ম হে  নদী। নাব স ট ও বদখেলর
হাত থেক নদী র া করা না গেল বাংলােদশ তথা মানবজািত স েট পড়েত বাধ । িনউিজল া ড, অে িলয়া,
ভারতসহ িবিভ  দেশর সরকার আইন ণয়ন কের নদীেক বদখেলর হাত থেক র ার চ া করেছ। নদী র ায়
আ জািতকভােব জাগরণ  হেয়েছ। এখন সবারই ভাবনা- পিরেবেশর জ  নদী র া করেত হেব।

হাইেকাট রােয় তরুাগ নদীেক িলগ াল পাসন (আইনগত ব ি ) ঘাষণা কের বেল, অৈবধ দখলদাররা িতিনয়তই
কম- বিশ নদী দখল করেছ। অৈবধ াপনা তির করায় স িচত হেয় পড়েছ নদী। এসব িবষয় িবেবচনা কের তুরাগ
নদেক  িলগ াল/জুিরসিটক  পাসন  িহেসেব  ঘাষণা  করা  হেলা।  ােটলাইেটর  মাধ েম  দেশর  সকল  নদ-নদী,
খাল-িবল, জলাশেয়র অব ান িচি ত কের একিট িডিজটাল ডটােবজ তির করেত হেব। সই ডটােবজ দেশর
সকল ইউিনয়ন, উপেজলা, পৗরসভা, জলা ও িবভােগ নাগিরেকর জ  উ ু  কের িদেত হেব। ই তীেরই গেড়
উেঠেছ বাল-ুপাথেরর ব বসা; এখন যন নদীর চহারা হারােত বেসেছ এক সমেয়র ম া তুরাগ। মানবািধকার
সংগঠন িহউম ান রাইটস এ া ড িপস ফর বাংলােদেশর প  থেক করা এক িরেট তুরাগ নদীর অৈবধ দখলদারেদর
নাম  ও  াপনার  তািলকা  হাইেকােট  দািখল  কেরিছল  িবচার  িবভাগীয়  তদ  কিমিট।  রােয়  বলা  হয়,  অৈবধ
দখলদারেদর ারা িতিনয়তই দেশর কম- বিশ নদী দখল হে । অৈবধ াপনা তির করায় স িচত হেয় পড়েছ
নদী। নাব  ও বদখেলর হাত থেক নদী র া করা না গেল বাংলােদশ তথা মানবজািত স েট পড়েত বাধ । এসব
িবষয় িবেবচনা কের তুরাগ নদীেক িলগ াল বা জুিরসিটক পাসন িহেসেব ঘাষণা করা হেলা। ‘মানবজািত িটেক
থাকার অ তম মাধ ম হে  নদী। িবিভ  দেশর সরকার আইন ণয়ন কের নদীেক বদখেলর হাত থেক র ার
চ া করেছ।’ ধু য তুরাগ নদী আ া  তা নয়, গ া, পু , মঘনা এবং বাংলােদেশর ওপর িদেয় বািহত
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৪৫০িট নদী অৈবধ দখলদারেদর ারা আ া  ।

নদী ও জলাশয় দখল ব  করেত িকছু িতেরাধমলূক িনেদশনাও িদেয়েছ আদালত। যার মেধ  আেছ , নদ-নদী,
খাল-িবল, জলাশেয়র অৈবধ দখলদারেদর িচি ত কের তােদর নােমর তািলকা জনস েুখ কাশ করেত হেব। নদী
বা  জলাশয় দখলকারী  বা  অৈবধ াপনা িনমাণকারীরা  ব াংক ঋণ পাওয়ার যাগ  হেবন না। ঋণ দয়ার সময়
আেবদনকারীর িব ে  এ ধরেনর অিভেযাগ আেছ িক না তা খিতেয় দখার ব ব া করেব বাংলােদশ ব াংক। জাতীয়
বা ানীয়- কান ধরেনর িনবাচেন াথীর িব ে  নদী দখল বা অৈবধ াপনা িনমােণর অিভেযাগ থাকেল তােক
িনবাচেনর অেযাগ  ঘাষণা করেব িনবাচন কিমশন। দেশর সকল সরকারী বসরকারী িশ া িত ােন িত ই
মােস কমপে  একিদন এক ঘ া ‘নদী র া, র া, দূষণ িতেরাধ’ িবষেয় সেচতনতামলূক াস িনেত হেব। িশ া
ম ণালয় এ িনেদশনা বা বায়ন করেব। দেশর সকল িশ  কারখানার সকল িমক কমচারীর অংশ হেণ িত ই
মােস এক িদন এক ঘ া সেচতনতামলূক সভা বা বঠক করেত হেব। িশ া ম ণালয় এ িনেদশনা বা বায়ন করেব।
দেশর িতিট ইউিনয়ন, উপেজলা, পৗরসভা, জলা ও িবভােগ িত িতন মােস একবার নদী িবষেয় িদনব াপী

সভা-সমােবশ করেত হেব। সরকারেক এ িনেদশনা বা বায়ন করেত হেব।

রােয় বলা হয় , রা  দেশর সকল নদ-নদী, পাহাড়-পবত, সমু - সকত, বন, খাল-িবল, জলাধার এর মািলক
িহেসেব Trustee - এর মেতা দািয়  পালন করেব। এই ি েত উপেরা  নীিতর আওতা ১২নং িববাদীর িলজ
দিলল বািতল ঘাষণা কের আদালত। Parnes Patriae Jurisdiction আওতায় আদালত ব মুখী আেদশ দান
কের। উ  Jurisdiction আওতায় তরুাগ নদীেক জীব  স া িহেসেব ঘাষণা কের আদালত। জাতীয় নদী র া
কিমশনেক Person in Loco Parentis-এর আওতায় দেশর সকল নদ-নদীর আইনগত অিভভাবক িহেসেব
ঘাষণা করা হয়। আজ থেক সকল নদ-নদী, খাল-িবল র ায় য কান পদে প হেণ জাতীয় নদী র া কিমশন

উপযু  ব ব া হণ করেব।

২০১৯ সােলর ৩ ফ য়াির িবচারপিত মই ল ইসলাম চৗধুরী ও িবচারপিত মাঃ আশরাফুল কামােলর সম েয়
গিঠত ব  এই  রায় ঘাষণা  কের।  মানবািধকার ও  পিরেবশবাদী  সংগঠন  িহউম ান  রাইটস এ া ড  িপস ফর
বাংলােদেশর (এইচআরিপিব) করা িরট মামলায় এই রায় দয়া হয়। আদালেত িরট আেবদনকারীর পে  িছেলন
আইনজীবী এ াডেভােকট মনিজল মারেসদ। এর আেগ গাজীপুেরর তুরাগ নেদর ট ী কামারপাড়া সতুর ই পাশ

ভাবশালী ব ি  ও িত ােনর দখল করােক ক  কের এইচআরিপিবর করা এক িরট আেবদেন এ রায় দয়া হয়।
আইনজীবী এ াডেভােকট মনিজল মারেসদ সাংবািদকেদর বেলন, এর মধ  িদেয় মা েষর মেতাই নদীর মৗিলক
অিধকার ীকিৃত পল। নদী যােত জীব  থাকেত পাের, দখল বা দূষণ না হয় স জ  একটা মেসজ িদেত যাে
আদালত। ভিব েত আর কউ যন নদী দখেলর সাহস না কের।
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