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িনয় ণহীন তীর র া য়: নদীেভেদ য় বধান 41 েথেক 61 েকািট টাকা; 
স া তা যাচাi ছাড়া য় া লন করা হে   

হািমদ সরকার 

েদেশর নদীগুেলার মেতা eগুেলার তীর সংর ণ খরেচo িনয় ণ আনা যাে  না। সমী া ছাড়াi ei সব কে  য় া লন করা 
হে । বছর ঘুরেলi ei তীর সংর ণ খােতর য় েবেড়i চলেছ। েকােনা ধরেনর লাগাম েনi ei u য়ন খরেচ। কােজর 
েমেটিরয়াল eকi হoয়া সে o eকi েদেশ নদীর তীর সংর ণ o র া েয় আকাশ-পাতাল তারত । িত িকেলািমটাের নদীর 
তীর র া বা সংর ণ েয়র বধান 41 েথেক 61 েকািট টাকা। েকােনা ধরেনর সাম  েনi পািনস দ খােতর নদীর তীর 
সংর ণ েয়র মে । েকােনাটােত য় িকেলািমটাের 23 েকািট টাকা আবার েকােনাটার য় 82 েকািট টাকার েবিশ। পিরক না 
কিমশন eসব েয়র াপাের েকােনা ধরেনর িনয় ণ আনেত পারেছ না। ক  মূ ায়ন কিমিট (িপiিস) েথেক েদয়া পরামশ র্ক o 
সুপািরশ ম ণালয়গুেলা আমেলi িনে  না।  
পািন u য়ন েবােড র্র কে র াবনার ত ানুযায়ী, ািবত িতিট কে র তীরর া েয়র মে  েকােনা ধরেনর িমল 
েনi। আবার eকi নদীেত ei েয়র িভ তাo েদখা েগেছ। 943 েকািট 37 লাখ টাকা েয় ািবত বগুড়া েজলার যমুনা নদীর 
তীর সংর ণ o পুনব র্াসন কে  িত িকেলািমটার তীর সংর েণ খরচ েদখােনা হেয়েছ 82 েকািট 52 লাখ 87 হাজার টাকা। 
eখােন 5 দশিমক 225 িকেলািমটার তীর সংর ণ করার কথা, যার জ  েমাট য় হেব 3৯4 েকািট 92 লাখ 35 হাজার টাকা। 
েযখােন িসেলেটর কালিকিন-কুিশয়ারা নদীর তীর সংর ণ চলমান কে  িত িকেলািমটাের তীর সংর ণ খরচ হে  22 েকািট 99 
লাখ 53 হাজার টাকা। eকiভােব হিবগে র িবিবয়ানা িবদুয্েকে র জ  কুিশয়ারা নদীর তীর সংর েণ িকেলািমটাের য় ধরা 
হেয়েছ 45 েকািট 22 লাখ 32 হাজার টাকা। eখােন েমাট 8 দশিমক 5 িকেলািমটার তীর সংর েণ য় ধরা হেয়েছ 363 েকািট 54 
লাখ টাকা। েনায়াখালীর মুসাপুের 5 দশিমক 5 িকেলািমটার নদীর তীর সংর েণ য় ধরা হেয়েছ 2 শ’ েকািট 9৯ লাখ 44 হাজার 
টাকা। eখােন িকেলািমটাের য় হেব 33 েকািট ৯4 লাখ টাকা। পািনস দ ম ণালেয়র a া  কে র ত  িবে ষেণ জানা 
েগেছ, শরীয়তপুর েজলার নিড়য়া uপেজলার প ার শাখা নদীর ডান তীেরর ভাঙন েথেক নoয়াপাড়া eলাকা eবং প া নদীর বাম 
তীেরর ভাঙন েথেক চরআ া eলাকা র া করার জ  664 েকািট টাকা েয়র ক  হেয়েছ। েযখােন নদীর 9 দশিমক 81 
িকেলািমটার তীর সংর েণ েমাট য় ধরা হয় 579 েকািট 27 লাখ 38 হাজার টাকা। ফেল eখােন িত িকেলািমটার তীর সংর ণ 
করেতi খরচ হেব 64 েকািট 92 লাখ 29 হাজার টাকা। eকi ম ণালেয়র aপর কে  িত িকেলািমটাের তীর সংর ণ কােজ য় 
ধরা হেয়েছ 32 েকািট 35 লাখ 98 হাজার টাকা। আর ক িট হেলা, কুিড় াম েজলার কুিড় াম সদর uপেজলা, রাজারহাট o 
ফুলবাড়ী uপেজলাধীন ধরলা নদীর ব া িনয় ণসহ বাম o ডানতীর সংর ণ eবং ে িজং। ei কে র েমাট য় 7৯8 েকািট 43 
লাখ টাকা। ei দুi কে  তীর সংর ণ কােজর বধান 43 েকািট 67 লাখ 42 হাজার টাকা। পািনস দ ম ণালেয়র চলমান 
a া  কে র েয়র সােথ তুলনা করেল েদখা যায়, তীর সংর ণ য় মা ািতির । u য়ন ক গুেলােত aেনক ে ে i সরকাির 
িনেদ র্শনা না েমেনi াবনা ƣতিরর বণতা বৃি  পাে । যার কারেণi কে র খরেচ েকােনা ধরেনর লাগাম েটেন ধরা যাে  না। 
পািনস দ খােত িবেশষ কের নদী ে িজং, তীর সংর ণ কে  য় হু হু কের বাড়েছ। বছর বধােন eসব কােজ িকেলািমটার 
িত খরচ 21 েথেক 23 েকািট টাকার েবিশ হাের বাড়েছ। পাuিব েকৗশলী বলেছন, aনুেমািদত নকশা eবং 3129-2৯ aথ র্বছেরর 

aনুেমািদত েরট িশিডuল aনুযায়ী নদীর তীর িতর া কােজর য় া লন করা হেয়েছ। e ছাড়া নদীভাঙেনর তী তা o াপনার 
oপর ধান েকৗশলীর মতামতসহ কািরগির কিমিট কতৃর্ক েভিটং িনেয় ei া লন কে  যু  করা হেয়েছ। পিরক না কিমশেনর 
েসচ uiংেয়র যু - ধান বেলেছন, নদীর তীর সংর েণর কােজ েচiেনজ, াপন, নকশা o e কােজ বহৃত মালামােলর িব ািরত 
িববরণ ক  াবনায় uে খ করা হয় না। eসব খােতর য় েযৗি ক পয র্ােয় িনধ র্ারণ করা uিচত। িতিট নদীর তীর সংর েণ 
েবিশর ভাগi eকi ধরেনর মালামাল বহার করা হয়। িক  েয়র বধান মা ািতির । সমজাতীয় কে র তুলনায় িত 
িকেলািমটাের বা িমটাের ei য় aতয্িধক। চলমান কে  ei য় িত িকেলািমটাের 55 েকািট 71 লাখ টাকা eবং সমা  কে  
52 েকািট 41 লাখ টাকা। 
 


