
ধানম ীর নদী খনেনর অ ািধকার কে  বাধা

দেশর নৗপথ পুন াের ধানম ী শখ হািসনার অ ািধকার ক  পু  নেদর ভরব-কিটয়াদী নৗপথ
খননকােজ বাধা  িদে  ানীয়  াথাে ষী  কেয়কিট মহল।  খনেনর  মািট  িনেয়  িকেশারগে র  কিটয়াদী  ও
নরিসংদীর মেনাহরদী উপেজলার একিট গা ীর মেধ  চলেছ টানাটািন। ই জলার শাসেনর সম য়হীনতায়
নেদর খনন কাজ মুখ থুবেড় পেড়েছ বেল জানা গেছ। তেব পেু র নাব তা িফিরেয় আনেত খননকাজ
এিগেয় নওয়ার ঘাষণা িদেয়েছন িবআইডি উিটএ, ানীয় শাসন, জন িতিনিধসহ সাধারণ মা ষ।

নদ খনেনর ফল পেত আশাবাদী কিটয়াদীর ানীয় বািস ােদর দািব হেলা- খনেনর ফেল পিরেবশগত
ভারসাম  িফের আসেব। তখন নৗ- যাগােযাগব ব া সচল হেব। মা ষ নৗপেথ কম খরেচ পণ  পিরবহন ও
যাতায়াত  করেত পারেব।  কােগা  চলাচল করেব।  আবার এই নেদর  মািট  ানীয়  লু,  কেলজ ও িবিভ
িশ া িত ানসহ সরকােরর ব মুখী উ য়ন কােজ ব বহার করা হেব। নেদর পািন সচ কে  ব বহার করা
অেনক সহজ হেব। কেনা মৗ েম এই নেদ কােনা পািন থােক না। ানীয় মা ষ তােদর েয়াজনীয় কােজ
নেদর পািনও ব বহার করেত পারেবন। কিৃষকােজ মা ষ িনত িদন পািন ব বহার করেত পারেবন। নেদর পািন
জিমেত ফলােব সানার ফসল। নদ তা াণ িফের পােবই, আসেব াকৃিতক ভারসাম ও।

এ সে  বাংলােদশ অভ রীণ নৗপিরবহন কতৃপ - িবআইডি উিটএর অিতির  ধান েকৗশলী ও ক
পিরচালক মা. সাই র রহমান গতকাল বাংলােদশ িতিদনেক বেলন- এটা ধানম ীর একিট অ ািধকার া

ক  হওয়ায় এখানকার জনগণ ও শাসন সবাই সা ার। ই জলার শাসেনর সম য়হীনতা সে  িতিন
বেলন- এখােন থমিদেক বুঝেত একটু সম া হেয়েছ। কারণ- যুগ যুগ ধের এখােন কােনা িজং হয়িন।
ফেল ৫০ বছর আেগ নেদর সীমানা যখােন িছল, এখন সখােন নই। নদ সের যাওয়ার ফেল এই সম া
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ল আিমন রােসল, িকেশারগ  থেক িফের
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তির হেয়েছ। আবার ানীয় মা েষর মেধ  এক ধরেনর দখলদাির  বজায় রাখার বণতা িছল। সটা ানীয়
শাসন ও জন িতিনিধরা িমেল রাহা কেরেছন।

িবআইডি উিটএ কমকতার সে  একমত পাষণ কের কিটয়াদী উপেজলা পিরষেদর চয়ারম ান মাহা দ
মুশতা র রহমান গতকাল বাংলােদশ িতিদনেক বেলন- আমােদর মেধ  য ভলু- বাঝাবুিঝ হেয়িছল, সটা
সমাধান হেয়েছ। শাসেনর সহায়তায় ধানম ীর এই ক  ত বা বায়েনর িদেক এিগেয় যােব। মািট
িনেয় ানীয় মা েষর মেন য সংকট তির হেয়েছ, তার সমাধান আমরা করেত পেরিছ। এখন িজং কাজ
আগামীকাল (আজ) থেকই বা বায়েনর কায ম  করব। সম য়হীনতা সে  িতিন বেলন- ই জলা

শাসন আেগই যিদ আলাপ-আেলাচনা করত, তাহেল আেগই আমরা ঐকমেত  পৗেঁছ যতাম। ই জলার
শাসেনর  িবষয়িট  অেনক  আেগই  উপলি  করা  উিচত  িছল।  ই  জলার  মােঝ  যাগােযাগ  তিরেত

অনাকাি ত এ ঘটনা ঘেটেছ।

িবআইডি উিটএ জািনেয়েছ- ২০১৭ সােল  হওয়া ভরব-কিটয়াদী নৗপথ খনন কে র ময়াদ শষ হেব
আগামী ২০২১ সােল। অভ রীণ ৫৩িট নৗপেথর ৪০ হাজার িকেলািমটার নৗপথ খনেনর জ  থম পযােয়
২৪িট নদী খনন ক  হণ করা হেয়েছ। ইিতমেধ  মাংলা-ঘিষয়াখালী নৗপথসহ কে র ৫৮ দশিমক
২৩ শতাংশ কাজ শষ হেয়েছ। এই ক  বা বায়েনর লে  ভরব-কিটয়াদী  েট পুরাতন পু  ও
আিড়য়াল খাঁ নেদর িজং কাজ  হয় ২০১৭ সােল। সারা দেশর অভ রীণ ৫৩িট নৗপেথর ক ািপটাল

িজংেয়র জ  ২০১২ সােল ১৪ নেভ র একেনক ক িট অ েমাদন কের। থম দফায় ২৪িট এবং ি তীয়
দফায় ২৯িট পণূ নদীপথ খনন করার কথা রেয়েছ। নদ খনেনর এই মহাপিরক না বা বািয়ত হেল
নৗপথ সচল হেব। এই কে র অংশ িহেসেব নরিসংদী জলার বলাব উপেজলায় আিড়য়াল খাঁ/পরুাতন

পু  নেদ ৪০ িকেলািমটার নৗপথ খননকাজ চলেছ। িক  গত জা য়াির মাস থেক ানীয়েদর বাধার
কারেণ নৗপথ খননকাজ ব  রাখা হেয়েছ।

এ  সে  ক  পিরচালক  মা.  সাই র  রহমান  গতকাল  বাংলােদশ  িতিদনেক  বেলন,  ধানম ীর
অ ািধকাের থাকা ৫৩িট নদী খনন কে র একিট হেলা ভরব-কিটয়াদী নৗপথ। আমরা কিটয়াদী অংশ

িজং করেত এেসিছ। এখােন সীমানা িনেয় জিটলতা তির হেয়েছ। এই কারেণ গত ২২ আগ  একিট
ঘটনা ঘেটেছ। এরপরই আজ (গতকাল) সীমানা িনধারেণর একিট বঠক কেরেছ িকেশারগ  জলা শাসন।

তারা আমােদর য সীমানা িনধারণ কের িদেয়েছন, স অ যায়ী আগামীকাল (আজ) িজং কাজ  হেব।
আইনশৃ লা িনরাপ া িনি ত করার কথা িদেয়েছন শাসেনর কমকতারা।

জানা গেছ- িবগত একশ বছের ভরব-কিটয়াদী নৗপেথ কােনা িজং হয়িন। িজং না হওয়ার ফেল ২৫
থেক ৩০ বছর আেগ নদীর য সীমানা িছল, তা একিদক থেক আেরকিদেক সের এেসেছ। ফেল এখন নদীর

িসএস ও আরএস ম ােপর কােনাটার সে ই িমল নই। এ কারেণ ানীয় বািস ােদর মেধ  উে জনা িবরাজ
করেছ য- আসেল নদ কান িদেকর। এ িবষয়িট গতকাল িকেশারগ  জলা শাসন ও কিটয়াদী উপেজলা

শাসন, উপেজলা পিরষদ ও ানীয় জন িতিনিধেদর মাধ েম চূড়া  হেয়েছ।

সবেশষ গত ২২ আগ  কিটয়াদী উপেজলার লাহাঝুিড় ইউিনয়ন এলাকায় িজং কায ম পিরদশনকােল
ানীয়  জন িতিনিধসহ  এলাকার  কিতপয়  াথাে ষী  মহল  কােজ  বাধা  দান  কের।  িবআইডি উিটএর
েকৗশলীেদর ওপর অতিকত হামলা চালােনা হয়। র া  হেয় পেড়ন একজন ানীয় জন িতিনিধ। এর

আেগ িজং কােজ িনেয়ািজত িঠকাদার িত ান মিশনািরজ িনেয় নদী খননকােজর িত িনেলও গত ই
মােসও স কাজ  করা স ব হয়িন িবিভ  রকেমর বাধার কারেণ। এসব িবষয় রাহা করেত গতকাল
িকেশারগে র  জলা  শাসেনর  নতৃে  ঘটনা ল  পিরদশন  করা  হয়।  পের  কিটয়াদী  উপেজলা  িনবাহী
কমকতার কাযালেয় িবআইডি উিটএ, জলা শাসেকর িতিনিধ,  পুিলশ শাসন,  উপেজলা চয়ারম ান,
ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ানসহ ানীয় িবিভ  সং ার উপি িতেত একিট জ ির বঠক হয়।
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ওই বঠেক িকেশারগে র অিতির  জলা শাসক (এিডিস-রাজ ) লাল চ  সূ ধর বেলন- ধানম ীর
িনেদশনা মেনই নেদর খননকাজ চলেব। াত মাতােবক নদ চলেব। আমরা সরকাির এেজ ডা বা বায়ন
করব। কিটয়াদী উপেজলা িনবাহী কমকতা- ইউএনও ইশরাত জাহান কয়া বেলন- সবাই িমেল ভােলাভােব
ভরব-কিটয়াদী নৗপথ িজং কে র কাজ এিগেয় নব।
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