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আজ সারা দেশ পািলত হে  ‘িব  নদী িদবস’। নদী র ায় সেচতনতা বাড়েত িত বছর সে েরর চ থ রাববার িব াপী 
িদবস  পািলত হেয় আসেছ। এবাের িদবস র িতপা  হেলা- ‘নদী এক  জীব  স া, এর আইিন অিধকার িনি ত ক ন।’ 

এিদেক ঢাকাসহ দেশর বিশরভাগ নদ-নদী এখন দখলদারেদর কবেল। ভয়ানক ষেণর িশকার িত  নদী। নানা কারেণ মরেত 
বেসেছ দেশর নদ-নদী। পাথর ও বা  উে ালেনর কারেণ অেনক নদী িত  হে । সরকাির িহসােব নদী দখেলর সে  ায় ৪৭ 
হাজার ি  ও িত ান জিড়ত। যিদও বা েব এ সং া ল ািধক। দখলবাজরা পািন বােহ বাধা িদেয় করেছ মাছ চাষ। তারা 
দখল কেরেছ নদীর ই পাড়। এমনিক বহমান নদীর পািনেত ব শ-কােঠর মাচা েল বািনেয়েছ ঘরবািড়- দাকানপাট। 

অ স ােন জানা গেছ, ঢাকার ট ী থেক সদরঘাট হেয় ডমরার লতানা কামাল ি জ পয  িড়গ া, রাগ ও বা  নদ ষেণ 
জিড়ত ১২০ িত ান। নারায়ণগে  নদী ষেণর তািলকায় রেয়েছ ৭৪  িত ান। এিদেক ষণকারীেদর মে  একক িত ান 
িহেসেব শীেষ রেয়েছ ঢাকা ওয়াসা। সরকাির িহসাব অ যায়ী, িতিদন নদীেত ২২৫ কা  িলটার পয়ঃবজ  ফলেছ ঢাকা ওয়াসা। 

নদী ও পিরেবশবাদী সংগঠেনর নতারা বেলেছন, বা েব ঢাকার চারপােশর চার নদী এবং নারায়ণগে র শীতল া নদীর অব া 
আরও ক ণ। আর সারা দেশ ষেণর িচ  ভয় র ও চরম উে গজনক। 

১৯ সে র পয  জাতীয় নদী র া কিমশেনর হালনাগাদ করা ত  অ যায়ী- ৬২ জলায় নদী দখলবােজর সং া ৪৬ হাজার ৮৩৯ 
জন। এর মে  সবেচেয় বিশ দখলবাজ িম া জলায়। এর সং া ৫৯০৬ জন। ি তীয় ও তীয় ােন আেছ নায়াখালী ও ি য়া। 
এর সং া যথা েম ৪৪৯৯ ও ৩১৩৪ জন। ঢাকায় এ সং া ৯৫৯ জন। 

তািলকা হেলও দখলবাজেদর উে দ-অিভযান ব একটা হয় না। িবেশষ কের ঢাকার বাইের নদী-দখলবাজ উে েদ অিভযান নই 
বলেলই চেল। ঢাকায় মােঝ-মে  ঢাক- ঢাল িপ েয় অিভযান র পর অ  কারেণ তা ায়ী হয় না। সংসদীয় ায়ী কিম েক 
দয়া নৗ পিরবহন ম ণালেয়র এক িতেবদেন ধারাবািহক উে দ অিভযান পিরচালােনার কথা জানােনা হেয়েছ 

 


