
িব িলয়ায় জলাধার ভরােট অধশত িত ান
িনি  িবিচখালী খাল, ঢাকা র াবাঁেধর জায়গা দখল

এভােবই ভরাট করা হে  জলাধার

জলাধার  আইনেক  বৃ া িুল  দিখেয়,  রাজউেকর  কােনা  আইন-কা েনর  তায়া া  না  কের  সাভােরর
িব িলয়ায় খাল,  িবল, জলাশয় ভরাট অব াহত রেয়েছ। বষায় অধশতািধক িত ান ভরাটকাজ অব াহত
রাখায় মিকেত পড়েছ পিরেবশ।  এেত ড ােপর আওতায় পিরকি ত নগরায়ণ গড়ার উেদ াগও সংকেট
পড়েব। অ িদেক ঢাকার জলাব তা ায়ী প িনেত পাের। সবিকছ ু দখার পরও শাসন রহ জনক ভিূমকা
িনেয়েছ। রাজউক, পিরেবশ অিধদফতর ও সাভােরর ানীয় শাসন কাযকর কােনা ব ব াই িনে  না। জানা
গেছ, র িদেক এখােন ভরাটকােজ িছল ি য়াংকা হাউিজং ও কালচারাল একােডিম নােমর একিট চ । এ
িত ােনর মািলক সাই র  রহমান  সজল সরকােরর  িবিভ  মহেলর  নাম ভািঙেয়  নদী,  খাল  ও জলাশয়

ভরােটর কাজ চািলেয় যাে ন। গত ই িদন সেরজিমন পিরদশন কের দখা গেছ, আরও কেয়কিট িত ান
একইভােব জলাশেয় মািট ফলেছ।

ড ােপর ািবত এলাকায় ায় অধশত িত ান ও নানা ব ি র উেদ ােগ জলাধার ভরাটসহ ভূিমর কৃিত
বদেল দওয়ার ম ব চলেছই। গাবতলী-আিমনবাজার থেক িব িলয়া-আ িলয়া হেয় ট ী পয  তরুােগর
উভয় তীরজেুড়ই চলেছ দখলবািজর সীমাহীন দৗরা । িবিভ  িশ া িত ান, মসিজদ-মা াসা, সাং িৃতক

িত ান, হাসপাতাল এমনিক িশ -বািণেজ র নানা িত ােনর জবরদখলবািজ রােধ কউ এিগেয় আসেছ
না। িবআইডি উিটএর উেদ ােগ তুরাগপােড়র অৈবধ দখলিবেরাধী মাবাইল কােটর অিভযান চলেলও তা
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সাঈ র রহমান িরমন, িব িলয়া ঘুের এেস
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থেক িব িলয়া, আ িলয়া ও ট ী অংশ মু  রেয়েছ। তুরােগর পুব পােড়র পনগর ও তুরাগ থানা এলাকায়ও
মাবাইল কােটর অিভযান চলেত দখেছ না এলাকাবাসী।

ড ােপর  পিরক না  অ যায়ী  রাজধানীর  ব া বাহ  এলাকা,  জলাশয় ও কিৃষজিমেত কােনারকম াপনা
িনমাণ; এমনিক ভূিমর কিৃত পিরবতন করা স ণূ িনিষ । উপর  ড াপভু  এলাকায় বদখল হওয়া ডাবা-
নালা, খাল, জলাশয় পুন ােরর ব াপাের ধানম ী শখ হািসনা বার বার কেঠার িনেদশ িদেয়েছন। িক  এর
মেধ ই উ ু  জলাশয় েলা  এেক এেক ভরাট করা  হেলও রাজউকসহ ড াপ-সংি রা কােনারকম বাধা
িদে ন না। ভাবশালী মহলিট এবার ঢাকা শহরর া বাঁেধর িবপুল পিরমাণ সরকাির জায়গাও জবরদখল
কের িনে । িমরপুর বিড়বাঁধ- ঘঁষা পািন উ য়ন বােডর বহাত হওয়া এ জায়গার দাম ায় দড় হাজার
কািট  টাকা বেল জানা গেছ। ত দশীরা  জানান, এক ডজেনর বিশ জার আর শত শত িমেকর

সাহােয  ভাবশালীরা রাতারািত একেরর পর একর জায়গায় বালু ভরাট কের দখল কের িনে । বিড়বাঁেধর
িভতের পািন উ য়ন বােডর িবরাট জলাশেয়র একাংশও মািট ফেল ভরাট কের রীিতমেতা পাকা ইমারত
িনমাণ করা হেয়েছ। িবিভ  িত ােনর সাইনেবােডর আড়ােল শত শত একর জলাভূিম িনি  করা হে
বাধাহীনভােব। ঢাকা শহরর া বাধঁ ও িব িলয়ার মু  জলাশয় ভরাট কেরই তিড়ঘিড় স জায়গা েট পা র
করা হেয়েছ। টািঙেয় দওয়া হেয়েছ িবশালকায় সাইনেবাড, চার চলেছ সহজ িকি েত ট িবি র। নানা
কৗশেল তার িভড় জিমেয়ই বুিকং মািনর  নােম হািতেয়  নওয়া  হে  িবপলু  পিরমাণ টাকা। সরকাির

জায়গা-জিম কনােবচার রমরমা এ বািণজ  খালােমলাভােব চলেলও তােত বাধা িদে  না কউ। অৈবধভােব
বালু  ভরাট,  ট  তির ও িবি র বািণজ  িনেয়  ানীয় বািস ারা  অিভেযাগ জািনেয়ও পািন উ য়ন বাড
কমকতােদর কােনা ভিূমকা দখেত পাে ন না। সেরজিমন বিড়বাঁধসহ িব িলয়া ঘেুর সরকাির ব  মূল বান
জায়গা ও মু  জলাশয় দখলবািজ ও ভরােটর ভয় র দৃ  ল  করা গেছ। িব িলয়া ি জ পেয় ট থেক
কেয়ক শ ফটু উ েরই বিড়বাধঁ- ঘষঁা তুরাগপােড় এ জায়গার অব ান। িকছিুদন আেগও সখােন অৈবধ বালরু
গিদর বািণজ  চলিছল। তরুাগপােড়র অৈবধ দখলবাজ িহেসেব িচি ত কের াম মাণ আদালত সসব বালরু
গিদ উে দ কের দয়। িক  দখলমু  স জায়গা িনয় েণ পািন উ য়ন বাড কােনা ব ব া না নওয়ায় তা
অরি তই পেড় থােক। অিতস িত এ েযাগটাই লেুফ িনেয় রাতারািত িবপুল পিরমাণ জায়গা িনেজেদর
ক ায় িনেয় নয় ভূিম দখলবাজরা। খাজঁ িনেয় জানা যায়, জবরদখলকতৃ জায়গায় িবিভ  িত ােনর নােম
সাইনেবাড টািঙেয় দওয়া হেয়েছ। সখােন দড়, ই, আড়াই ও িতন কাঠা মােপর তির করা ট েলা চড়া
দােমই িবি  হে । িবেশষ ছাড় দওয়ার কথা জািনেয় তা আকষেণর চ া চলেছ।

জলাধার দখল ও ভরাট চলেছই : এিদেক ড াপভু  তুরাগ- ঘঁষা িব িলয়ার উ ু  জলাধার দখল ও ভরােটর
দৗরা  আরও বেড়ই চেলেছ। িতিদনই জলাশেয়র নতুন নতনু জায়গায় বালু ফেল ভরােটর পাশাপািশ

ইট-িসেমে টর াচীর তুেল জবরদখল পাকােপা  করা হে । গত বৃহ িতবার বলা সােড় ১১টায় িব িলয়ায়
সেরজিমন িগেয়  দখা  যায়,  িবেশষ  পাহারায়  দখলবাজ  একিট  িত ােনর  ২০-২৫  জন িমক সরকাির
িবিচখালী খালিট বালু ফেল ভরাট করেছন। এ খালিটর মাধ েম যগু যুগ ধেরই খয়াঘাট, কাকােবা ও নাইরাদী

ােমর িবল- ডাবার সমুদয় পািন িন াশন হেয় আসেছ। িবিচখালী খাল ায়ীভােব ব  কের দওয়ায় ওই িতন
ােম ায়ী জলাব তা সিৃ র আশ া করেছন বািস ারা।

সাভােরর  িব িলয়া,  খয়াঘাট,  কাকােবা,  নাইরাদী  ােমর  অেনক মা ষ  ভাবশালী  মহেলর  দখলবািজর
কারেণ রাতারািত ির -িনঃ  হেয় গেছ। বাপ-দাদার সহায়স দ, ফসিল জিম, সবিজবাগান, মােছর জলাশয়-
সবিকছেুতই ভূিমদখলদার চে র আ াসী থাবা বেসেছ। এমনিক উ ু  জলাধােরর ৮-১০ ফটু গভীর পািনেত
িনমি ত থাকা জিমও র া পাে  না। দখলবাজ বািহনী গভীর জলাশয় িঘেরও হাজার হাজার াক বাল ু ফেল
সসব জায়গা জবরদখল কের িনে । তারা বহাত জিম িফের পেত ানীয় জন িতিনিধ থেক  কের
মতাসীন দেলর নতা-কমীেদর াের াের ঘেুরেছন, দফায় দফায় ধরনা িদেয়েছন সাভার থানায়ও। িকছেুতই

িকছ ুহয়িন। ভূিম দখলদার বৃ  চ িটর ক া থেক এক ছটাক জিমও উ ার করা যায়িন।

নাইরাদী ােমর বািস া মা র রহমান জানান, বড় কাঁকর মৗজার শতািধক িবঘার জলাভূিমিট মা  এক
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রােতই বালু  ফেল ভরাট করা হেয়েছ। তবু  দখলবািজ থামেছই না। জলাশেয়র িবরাট এলাকা িঘের ইট-
িসেমে টর  াচীর  িনমাণ  যমন  চলেছ,  তমন  জলাধার  ভরােটর  িব িৃতও ঘটােনা  হে  পা øা  িদেয়ই।
দখলবািজর ােস িনেজর জায়গাজিম হারােনা মা. হা ান, আশরাফুল ইসলাম, মাশাররফ হােসন চৗধুরী,
ইয়ািসন িময়া, িবনয় ম ল, মজবাহউি ন, শিহ র রহমান, এলাহী, সয়দ আলমগীরসহ অেনেকই জানান,
তােদর বাপ-দাদার স দ মু  জলাশয় দখল কের ভরাট কের ফলা হে । সখােনই গেড় উঠেছ বড় বড়
অ ািলকা।

খাল ভরাটকারী দখলবািজর িব ে  কেঠার ব ব া নওয়ার ঘাষণা িদেয়েছন িব িলয়া ইউিনয়ন পিরষেদর
চয়ারম ান সাই র রহমান জন। িতিন বেলন, িব িলয়ার উ ু  এ জলাশেয়র কােনা অংশ কােনাকােলই

ভরাট িছল না। জলাশেয়র মধ  িদেয় কােনা রা া িনমাণ করার ই ওেঠ না। ইউিপ চয়ারম ান বেলন,
এখানকার অিত পূণ সরকাির িবিচখালী খাল ভরাট ও জবরদখেলর অিভেযাগ পাওয়া গেছ। য কােনা
মূেল  িশগিগরই এ খালিট উ ার করা হেব বেলও িত িত দন চয়ারম ান।
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