
তরুাগ তীের ল াকা
সাভাের রাজউেকর জলাধার আইেনর িত ভঁুইেফাড় কা ািনর বৃ া িুল, উৎক ায় পিরেবশবাদীরা, ম ী
বলেলন ব ব া নব

সাভাের এভােবই খাল জলাশয় দখল কের িনমাণ হে  আবািসক এলাকা -বাংলােদশ িতিদন

রাজউেকর  অ েমাদন  ছাড়াই  ‘ড াপ’  ল ন  কের  জলাশয়  ভরােটর  ভয় র  কা-  চলেছ  তুরাগ  তীেরর
িব িলয়ায়।  সখােন  ি য়াংকা  কালচারাল  একােডিমর  সাইনেবােডর  আড়ােল  শত  শত  একর  জলাভূিম
িনি  করা হেলও বাধা িদে  না কউ। অ াত মতায় দাপুেটরা রােতর আঁধাের ইট-িসেমে টর াচীর
তুেল হাজার হাজার াক বালু ফেল ভরাট করেছ জলাভূিম। মুহেূতই িনি  করা হে  উ ু  জলাধার।
এেত মিকেত পেড়েছ তুরাগ নদ ও আশপাশ এলাকার জলাভূিম। ানীয় বািস াসহ ভূিমর মািলকরা বাধা
িদেয়ও দখলবাজ বািহনীর  সামেন  িটকেত পারেছন না।  তারা  সাভার  থানায়  এেকর পর  এক িজিড  ও
অিভেযাগ দািখল কের এবং  শাসেনর িবিভ  ের ধরনা  িদেয়ও বালু  ভরােটর  অিভশাপ থেক রহাই
পাে ন না। উে া ভঁুইেফাড় হাউিজং িত ান ি য়াংকার মািলক সাই র রহমান সজল জিমর মািলকসহ
এলাকাবাসীর  িব ে  ২০িটরও বিশ  িমথ া  মামলা  িদেয়  শাসিনক হয়রািন  চালাে ন  বেল  অিভেযাগ
উেঠেছ। ভু েভাগীরা জািনেয়েছন, এলাকাবাসীর ওপর জার-জলুেুমর কােনা অিভেযাগ থানা পুলশ আমেল
িনে  না।  অ িদেক  রাজউকও িনিবকার।  অথচ  ি য়াংকার  সাধারণ  িজিডর  ঘটনােতও  বশ  কেয়কিট
পিরবারেক পুিলশ ামছাড়া কের ছেড়েছ। তারা বািড়ঘের থাকেত পারেছ না, এলাকায় এেস দাড়ঁােত পয
পারেছ না।  সাভার  থানা  পুিলশ রীিতমেতা  ওই িত ানিটর  ভাড়ােট বািহনীর  ভূিমকায়  নেমেছ বেলও
অিভেযাগ কেরেছন বািস ারা। নগর পিরক নািবদ ও পিরেবশিবদরা বলেছন, এভােব জলাশেয়র জায়গা
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সাঈ র রহমান িরমন
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দখল কের হাউিজং  করেল ভয়াবহ অব া  তির হেব। মিকেত পড়েব রাজধানী  ঢাকা। উ ু  জলাশয়
ভরােটর লাগামহীন দৗরাে র কারেণ ঢাকা বাচঁােনার ‘িডেটইল এিরয়া ান’ (ড াপ) বা বায়ন এরই মেধ
মিকর মুেখ পেড়েছ। এ সে  জানেত চাইেল গহৃায়ণ ও গণপূত ম ী শ ম রজাউল কিরম বাংলােদশ
িতিদনেক বেলন,  ‘ড াপ ল ন  কের,  জলাভূিম ভরাট কের  কােনা  াপনা  বা  আবাসন  গেড় তালার

অ েমাদন আমরা িকছেুতই দব না। কৃিত পিরবতন কের কােনা িকছইু করেত দওয়া হেব না। এমন কউ
করেল আইনগত ব ব া নওয়া হেব। িব িলয়ায় জলাভূিম ভরাট কের কউ আবাসন গেড় তলুেল স আইন
অমা  কেরেছ।  িবষয়িট  আিম দখব।  এমন  হেল  সংি েদর  িব ে  আইনগত ব ব া  নওয়া  হেব।’
সেরজিমেন িগেয় দখা গেছ, িমথ া মামলা ও হয়রািনর ফােঁকই িব িলয়া ােমর পূব পাশ থেক নাইরাদী

াম পয  ায়  এক িকেলািমটার  দীঘ জলাশেয়  আড়াআিড়ভােব বাধঁ  িদেয়েছ  ‘সজল বািহনী’।  বােঁধর
অভ ের থাকা শত শত একর জলাশয় ভরাট হে  িত রােত। এ ব াপাের সাভার মেডল থানার অিফসার
ইনচাজ  এ  এফ  এম  সািয় দ  বাংলােদশ  িতিদনেক  বেলন,  ‘িব িলয়া,  খয়াঘাট,  নাইরাদী  এলাকার
বািস ারা  কিতপয় িত ােনর িব ে  রােতর আঁধাের জলাশয় ভরাট-সং া  কেয়কিট সাধারণ ডােয়ির
কেরন থানায়। তৎ ণাৎ পুিলশ ঘটনা েল যায় এবং জলাধার ভরােটর অপকম বে র ব ব া  নয়। ওই
এলাকায়  এেকর পর এক িমথ া  মামলা  সািজেয় সাধারণ বািস ােদর ামছাড়া  করার অিভেযাগিট আিম
িনেজ খিতেয় দেখ েয়াজনীয় ব ব া নব।’

বাংলােদশ  পিরেবশ  আে ালেনর  (বাপা)  যু -স াদক,  পিত  ও  নগর  পিরক নািবদ ইকবাল  হািবব
বাংলােদশ িতিদনেক বেলন,  ‘নদী  ও াবনভূিম ভরাট হেয় গেল ব াসহ ায়ী জলাব তা সৃি  হেব।
নদীেক আদালত জীব  স া ঘাষণা িদেয়েছ। নদী হত া ও মা ষ হত া সমান অপরাধ। কেনা মৗ েম
নদীেত যতটু  পািন থােক সটু ই ধু নদী নয়। বষায় যতদূর ািবত হয় সবটা িনেয়ই নদী। বষায় নদীেক
বাড়েত না িদেল নদী মের যায়। নদীর পােশর জলাভূিমেক সাদা চােখ নদীর অংশ মেন না হেত পাের। িক
এটা নদীর ব া বাহ অ ল। নদীর াবনেক ধারণ কের। এই াবনভূিম ভরাট করা বা বদলােনার কােনা

েযাগ নই। রাজউেকর আইন, জলা শাসেকর ভূিম আইন, পিরেবশ আইনসহ অেনক েলা আইেন এ
ব াপাের  িনেষধা া আেছ। নদী ও জলাভূিম ভরাট আইিন ও কৃিতগতভােব হ ারক িস া । াবনভূিম
ভরাট করেল নদীরও মৃতু  হয়।  িবআইডি উিটএ,  রাজউক,  জলা  শাসন- এই িত ান েলার  দািয়
নদ-নদী, জলাভূিম র া করা। জনগণ দশ চালায় না, তারা জানান িদেত পাের, গণমাধ ম কাশ করেত
পাের। িক  জলাভূিম র ার দািয়  সরকােরর সংি  িত ান েলার। তারা সটা না করেল বুঝেত হেব,
এর সে  তারাও জিড়ত। সরকারেক এই অকাযকর িত ান েলার িব ে  ব ব া িনেত হেব।’

ড ােপর পিরক না অ যায়ী রাজধানীর ব া বাহ এলাকা, জলাশয় ও কৃিষজিমেত কােনা  রকম াপনা
িনমাণ, এমনিক ভূিমর কৃিত পিরবতন করা স ণূ িনিষ  রেয়েছ। উপর  ড াপভু  এলাকায় বদখল হওয়া
ডাবা-নালা,  খাল,  জলাশয় পুন ােরর ব াপাের ধানম ী  শখ হািসনা  বারবার কেঠার িনেদশ িদেলও

িব িলয়ায়  জলাশয় িনি  করা  ব  হে  না। সখােন  সরকাির খাল,  হালট,  ব ি মািলকানার জিমেত
১০-১২ ফটু উ তায় বািল ফেল মুহেূতই েট পা র করা হে । রােতর আঁধাের বালু ভরাট করা জায়গার
সসব জিম নামমা  মূেল  িবি  করেতও মািলকেদর বাধ  করা হে । এভােব উ ু  জলাশয় েলা এেক

এেক ভরাট করা হেলও রাজউকসহ ড াপ-সংি রা কউ কােনা রকম বাধা িদে ন না। ানীয় অিধবাসী
মাখেল র রহমান, মা র রহমান, সা াদ হােসন, িম টু সরকার, িবনয় চ সহ অেনেকই াভ কাশ

কের বেলেছন,  বড় কাকঁর,  খয়াঘাট,  িব িলয়া,  কাকােবা  ও নাইরাদী  াম িঘের থাকা  িবশাল জলাশয়
রীিতমেতা নয়নািভরাম দৃে র অবতারণা কের। এ জলাশয় তরুাগ নেদর সে  িমেলিমেশ ট ী পয  িবরাট
এলাকার কৃিত ও পিরেবশেক িভ  মা া িদেয়েছ। জলাশেয়র কারেণ যুগ যুগ ধেরই জিমর মািলকরা মা
একিট ফসল পেলও সারা বছর মাছ আর সবিজর কােনা কমিত থােক না তােদর। এখানকার মাছ ও সবিজ
রাজধানীেত সরবরাহ কের আিথকভােব অেনক বিশ লাভবান হন তারা।

রাজউক সূ  জানায়, ড াপ িনেদিশত ম ােপর মেধ  নতনু কের কােনা াপনা গড়া বা জলাশয় ভরাট করেত
িনেষধা া রেয়েছ। যারা গেড়েছ তােদর িব ে  ব ব াও নওয়া হে । উে দ অিভযােনর মাধ েম তুেল
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দওয়া হে । তরুাগপাড় ঘঁেষ ও ড াপ িনেদিশত ম ােপর মেধ  যারা অৈবধভােব ভরাট কেরেছন, তােদর
নািটস দওয়া হেয়েছ, যার মেধ  ি য়াংকা হাউিজং ও িটং ট অ তম। স িত তােদর নািটস দওয়া

হেয়েছ। তােদর অৈবধভােব াপন করা একিট সাইনেবাডও ভেঙ ফলা হেয়েছ। িবিভ  ান থেক দখেলর
অিভেযাগ  পাওয়ার  পর  পিরদশেনর  জ  গিঠত িটম  ইিতমেধ  ওই সব ান  পিরদশন  কেরেছ।  চড়ূা

িতেবদেনর পর আবারও উে দ অিভযান চালােনা হেব।

রাজউেকর িবশদ অ ল পিরক না সূে  জানা যায়, সাভােরর িব িলয়া ইউিনয়েনর বড় কাকঁর, খয়াঘাট,
কাকােরা ও নাইরাদী ড াপ পিরক নার মেধ  পেড়েছ। পিরক না অ যায়ী, এই অ লিট ব া বাহ অ ল
িহেসেব িবেবিচত। অথাৎ এই অ েল উ ু  জলাধার থাকেব। কােজই এখােন  জলাধার ভরাট বা  ভূিম
উ য়েনও  িনেষধা া  রেয়েছ।  িক  স  িবষেয়  কােনা  তায়া া  না  কের  জলাধার  ভরাট  চলেছ,  যা
পািন বােহ  বাধা  সৃি  করেব। এেত অিতব াসহ জলাব তা ায়ী প নেব। এ িবষেয় জানেত চাইেল
রাজউেকর িবশদ অ ল পিরক না কে র পিরচালক আশরাফলু ইসলাম বাংলােদশ িতিদনেক বেলন,
‘ড াপ িনেদিশত এলাকায়  জলাশয় ভরাট বা  ভূিম উ য়েন  িনেষধা া  রেয়েছ। তবু িব িলয়ায়  একািধক

িত ান কতৃক অৈবধভােব জলাশয় ও বালু ভরােটর িবষয়িট কতৃপে র নজের এেসেছ। কাজ ব  করেত
নািটসও পাঠােনা হেয়েছ। সংি  থানােকও অবিহত করা হেয়েছ। অৈবধ দখেলর িব ে  িনয়িমত অিভযান

করেতও সংি  জানাল অিফসেক িনেদশ দওয়া হেয়েছ।’
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