
ছয় নদী বাচঁােত মা ার ান
কাজ হেব ঢাকার চার চ ােমর ই নদীর দখল দূষণ রাধ, সীমানা িচি ত ও সংর ণ নাব তা বাড়ােনা

ছয় নদী বাচঁােত মা ার ান

রাজধানীর চার নদী বুিড়গ া,  শীতল া, তরুাগ ও বালু এবং চ ােমর কণফলুী ও হালদা  নদী বাচঁােত
াশ া াম, , মধ  ও দীঘেময়ািদ মহাপিরক না (মা ার ান) অ েমািদত হেয়েছ। ধানম ী শখ

হািসনা  চলিত মােসই এই  অ েমাদন  দন।  মহাপিরক নায়  নদী েলার  সীমানা  িনধারণ,  অৈবধ  দখল
িচি ত করা, দখলমু  সীমানা সংর ণ, নদী দূষণেরাধ, দখলেরাধ এবং নাব  বৃি র ওপর সেবা  
দওয়া হেয়েছ। অ েমািদত মা ার ােনর সংি  বণনা থেক এসব তথ  জানা গেছ।

াশ া াম : মা ার ােনর েতই বলা হেয়েছ াশ া ােমর (জ ির কমসূিচ) কথা। এক বছর
ময়ািদ এই কায েমর মেধ  রেয়েছ অৈবধ দখলেরাধ, নাব  বৃি  এবং দূষণেরােধর িবষয়িট। এেত অৈবধ

দখলেরাধ স েক বলা হেয়েছ, নদীর সীমানা িনধারণ, নদী তীেরর অৈবধ দখল িচি তকরণ, অৈবধ দখল
উে দ এবং  অৈবধ দখল মু  নদীর সীমানা  সংর েণর িবষয়। এই চারিট কায েমর মেধ  থম িট
বা বায়েনর জ  সময়সীমা বঁেধ দওয়া হেয়েছ িতন থেক ছয় মাস। এই কায ম চলমান রেয়েছ। এ িট
কায ম বা বায়ন করেছ ধানম ীর কাযালয়, ভূিম ম ণালয়, পিরেবশ, বন ও জলবায়ু িবষয়ক ম ণালয়,
জাতীয় নদী র া কিমশন, ভূিম রকড ও জিরপ অিধদফতর, রাজউক, িসিডএ, িবআইডি উিটএ এবং জলা

শাসন। আর অৈবধ দখল উে দ ও অৈবধ দখল মু  নদীর সীমানা সংর ণ কায ম  হেয়েছ জা য়াির
থেক।  চলেব  ধারাবািহকভােব।  এিট  বা বায়ন  করেছ  আইন  ও  ভূিম  ম ণালয়,  ভূিম  রকড  ও  জিরপ

অিধদফতর,  রাজউক,  িসিডএ,  িবআইডি উিটএ,  পিরেবশ  অিধদফতর  ও  জলা  শাসন।  নদীর  নাব
বাড়ােনার কিমিট গঠন, আইন সংেশাধন ও জাির করার জ  সময় বঁেধ দওয়া হেয়েছ িতন মাস। এিট
বা বায়ন করেব ধানম ীর কাযালয় ও নৗ পিরবহন ম ণালয় এবং নদী খনন কায ম চলিত জলুাই মাস
থেক  হেয় চলেব িনয়িমত। এই কায ম বা বায়ন করেব চ াম ব র কতৃপ ,  িবআইডি উিটএ,

পািন উ য়ন বাড এবং জাতীয় নদী র া কিমশন। এক বছেরর াশ া ােমর মেধ  নদী দূষণ রােধর
িবষেয় নদী দূষেণর কারণ, এর উৎস এবং কৃিত িনধারেণর কায েমর জ  সময়সীমা বঁেধ দওয়া হেয়েছ
ই থেক পাচঁ  মাস। িনধািরত সমেয়র মেধ  এই কাজ স  করেব পিরেবশ, বন  ও জলবায়ু  িবষয়ক

ম ণালয়।  ময়ািদ কায ম :   ময়ােদর কায ম বা বায়েনর জ  ই থেক পাচঁ বছর সময়
িনধািরত। এই সমেয়র মেধ  অৈবধ দখল রােধর অংশ িহেসেব নদী  তীেরর অৈবধ দখল িচি ত করেত
২০২০ সােলর জা য়াির থেক জনু মাস পয  ছয় মােসর সময় বঁেধ দওয়া হেয়েছ। এই কাজ বা বায়ন
করেব ভূিম ও আইন ম ণালয়, ভূিম রকড ও জিরপ অিধদফতর, রাজউক, িসিডএ, িবআইডি উিটএ ও
জলা  শাসন। আর অৈবধ দখলমু  নদীর সীমানা  সংর েণর চলমান  কাজিট বা বায়ন  করেব ানীয়

সরকার িবভাগ,  পিরেবশ, বন ও জলবায়ু িবষয়ক ম ণালয়,  ভূিম রকড ও জিরপ অিধদফতর, রাজউক,
িসিডএ, িবআইডি উিটএ ও পিরেবশ অিধদফতর।  ময়ািদ কায েম নদীর নাব  বৃি েত কিমিট গঠন,

আপেডট : ২৪ জলুাই, ২০১৯ ০০:০০

িনজামলু হক িবপলু
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আইন সংেশাধন ও জাির করার জ  ছয় মাস থেক এক বছর সময় দওয়া হেয়েছ। যা বা বায়ন করেব
ধানম ীর কাযালয়, আইন ও নৗ পিরবহন ম ণালয়, জাতীয় নদী র া কিমশন ও চ াম ব র কতৃপ ।

িবিবধ গেবষণা ও সমী া কায ম পিরচালনার জ ও ছয় মাস থেক এক বছর সময় দওয়া হেয়েছ। এিট
বা বায়ন করেব পািন স দ ম ণালয়, ানীয় সরকার িবভাগ, িবআইডি উিটএ, পাউেবা, ভূিম রকড ও
জিরপ অিধদফতর, জাতীয় নদী র া কিমশনও চ াম ব র কতৃপ । নদী দূষেণর উৎস ব  এবং পািনর

বাহ িনি তকরেণ সময় দওয়া হেয়েছ ২০২০ সােলর জা য়াির পয । এিট বা বায়ন করেব আইন ও পািন
স দ ম ণালয় এবং িবআইডি উিটএ। নাব  িনি তকরেণ ২০২০ সােলর জা য়াির থেক পাচঁ বছর সময়
দওয়া  হেয়েছ।  এই  কায ম  বা বায়ন  করেব  ধানম ীর  কাযালয়,  পািন  স দ  ম ণালয়,  িসিট

করেপােরশন, িবআইডি উিটএ, বাংলােদশ পুিলশ এবং জাতীয় নদী র া কিমশন। নদী দূষণ রােধ দূষেণর
কারণ, উৎস এবং কৃিত িনধারেণর কায ম পিরচালনার জ  সময় ২০২০ সােলর জা য়াির থেক এক
বছর।  এিট  বা বায়ন  করেব  ধানম ীর  কাযালয়,  পিরেবশ,  বন  ও  জলবায়ু  িবষয়ক  ম ণালয়  এবং
িবআইডি উিটএ। দূষণ রােধ আইন ও নীিতমালা ণয়েন সময় দওয়া হেয়েছ ছয় মাস থেক িতন বছর।
যা বা বায়ন করেব আইন, পিরেবশ, বন ও জলবায়ু পিরবতন িবষয়ক ম ণালয়, িশ  ম ণালয় এবং ানীয়
সরকার িবভাগ। নদী এবং নদীর তলেদেশ অিধকতর দূষণ িতেরােধর জ  সময় দওয়া হেয়েছ ২০২০
সােলর  জা য়াির  থেক।  যিট ধারবািহকভােব চলেব।  এিট বা বায়ন  করেব পিরেবশ,  বন,  ও  জলবায়ু
পিরবতন িবষয়ক ম ণালয়, িসিট করেপােরশন, নদী র া কিমশন এবং িশ  ম ণালয়।

নদী  দূষণ  রােধ  সেচতনতা  বৃি র  চলমান  কায ম  বা বায়েনর  দািয়ে  রেয়েছ  পিরেবশ  অিধদফতর,
চ াম িসিট করেপােরশন, চ াম ব র কতৃপ । এবং চ ােমর হালদা নদীর নাব  বৃি  ও দূষণেরােধর
সময় জলুাই থেক ২০২১ সােলর জনু মাস পয । বা বায়নকারী  িত ান পিরেবশ অিধদফতর, চ াম
িসিট করেপােরশন, চ াম ব র কতপৃ ।

মধ  ময়ািদ কায ম : মধ  ময়ােদর পিরক নার বা বায়ন সময় পাচঁ বছর থেক দশ বছর। এই সমেয়
মূলত িতনিট িবষেয় অ ািধকার পােব : অৈবধ দখলেরাধ, নাব  বৃি  এবং দূষণেরাধ। এর মেধ  অৈবধ দখল
উে দ কায ম পিরচালনা  করার জ  ২০২১ সােলর জা য়াির থেক এক বছেরর সময় বঁেধ  দওয়া
হেয়েছ। এই কায ম বা বায়ন করেব ধানম ীর কাযালয়, আইন ও ভূিম ম ণালয়, ভূিম রকড ও জিরপ
অিধদফতর, রাজউক ও জলা শাসন। আর অৈবধ দখল মু  নদীর সীমানা  সংর ণ করার জ  সময়
দওয়া হেয়েছ ২০২০ সােলর জা য়াির থেক অব াহতভােব। এই কায ম বা বায়ন করেব ানীয় সরকার

িবভাগ, পিরেবশ, বন ও জলবায়ু পিরবতন িবষয়ক ম ণালয়, ভূিম রকড ও জিরপ অিধদফতর, রাজউক ও
পিরেবশ অিধদফতর।

নদীর  নাব  বৃি র  লে  নদী  দূষেণর  উৎস ব  এবং  পািনর  বাহ  িনি তকরণ চলেব ২০২০ সােলর
জা য়াির থেক, যা এরপরও চলমান থাকেব। এিট বা বায়ন করেব আইন ও পািন স দ ম ণালয়, পিরেবশ
অিধদফতর, িবআইডি উিটএ এবং ওয়াসা। আর নদীর বাহ িনি তকরেণ কাজ করেব ধানম ীর কাযালয়,
পািন স দ ম ণালয়, িসিট করেপােরশন িবআইডি উিটএ, পুিলশ ও নদী র া কিমশন।

এই পাচঁ থেক দশ বছর ময়ােদ নদী এবং নদীর তলেদেশর অিধকতর দূষণ রােধ কাজ করেব পিরেবশ,
বন ও জলবায়ু পিরবতন িবষয়ক ম ণালয়, িসিট করেপােরশন, নদী র া কিমশন ও িশ  ম ণালয়। এই
কায ম  হেব ২০২০ সােলর জা য়াির থেক।  

 পােব ৩িট িবষয় :  মহাপিরক নায় দীঘ  ময়ােদর বণনা  িদেত িগেয়  বলা  হেয়েছ দশ বছর এবং
পরবতী সময় পয । এখােনও অৈবধ দখল, নদীর নাব  বৃি  এবং নদী দূষণ রােধ সেবা   দওয়া
হেয়েছ। এর মেধ  অৈবধ দখল ব িতত নদীর সীমানা সংর ণ কায ম চলমান রেয়েছ। বািক িটর িবষেয়
বলা হেয়েছ এ েলা  হেব ২০২০ সােলর জা য়াির থেক।
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