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দখল দূষণ সরোপ্টে আদোলপ্টের অধেকোাংশ রোয়ই উপ্টেধিে 

 দখলদোরপ্টদর কবপ্টল ৪০৫ নদী 

ধবকোশ দত্ত ॥ নদী-খোল দখল-দূষণ সরোপ্টে উচ্চ আদোলপ্টের আপ্টদশ ধকছু বোস্তবোধয়ে হপ্টলও অধেকোাংশই উপ্টেধিে। দখল দূষণ সরোপ্টে উচ্চ আদোলে 

গে দশ বছপ্টর ৫৬ আপ্টদশ ধদপ্টয়প্টছ। যোর ধকছু আাংধশক বোস্তবোয়ন হপ্টয়প্টছ। বোধকগুপ্টলোর বোস্তবোয়ন প্রধয়য়ো ললপ্টছ। বোাংলোপ্টদপ্টশর ওের ধদপ্টয় 

প্রবোধহে ৪০৫ নদী অববে দখলদোরপ্টদর কবপ্টল। নদীপ্টখপ্টকোপ্টদর কোরপ্টণ আজ সদপ্টশর নদ-নদীগুপ্টলো েোপ্টদর মোনধলত্র হোরোপ্টে বপ্টেপ্টছ। ভরোপ্টের 

কোরপ্টণ েোধন প্রবোহ কপ্টম সগপ্টছ। ¯্ রোপ্ট্েধিনী নদী আজ েরু নোলোয় েধরণে হপ্টয়প্টছ। সছোে বড় ধেন শেোধেক নদী ধবলীন হপ্টে বপ্টেপ্টছ। যধদও 

ধরেকোরী আইনজীবীর মপ্টে, আদোলপ্টের আপ্টদপ্টশর ের অববে স্থোেনো উপ্টেপ্টদর ৭০ ভোগই কোয যকর হপ্টয়প্টছ। এ ছোড়ো বুধড়গঙ্গো, তুরোগ, বোলু ও 

শীেলিযো নদীর রোয়গুপ্টলোর ধকছু কোজ বোধক আপ্টছ। বোস্তবোয়ন হপ্টে ধকছু েময় লোগপ্টব। সনৌ েধরবহন প্রধেমন্ত্রী খোধলদ মোহমুদ সলৌধুরী নদী রিোর 

লযোপ্টলঞ্জ প্রধেহে করপ্টে নোনোমুখী েৎেরেোপ্টরোপ্টে েেকয থোকোর জন্য েকপ্টলর প্রধে আহ্বোন জোধনপ্টয়প্টছন। নদী ধদবে উেলপ্টি শধনবোর এক 

অনুষ্ঠোপ্টন মন্ত্রী একথো বপ্টলন।  

নদী রিোয় আদোলপ্টের এক রোপ্টয় বলো হপ্টয়প্টছ, বোাংলোপ্টদশপ্টক ১৩শ’ নদীর সদশ বলো হপ্টলও বেযমোপ্টন েো সনই। সদপ্টশ নদ-নদীর োংখ্যো ৭১০। এর 

মপ্টে ৩শ’ বড় নদী ও ৪শ’ শোখো-উেনদী রপ্টয়প্টছ। আন্তজযোধেক নদী ধহপ্টেপ্টব েধরধলে ৫৭ নদী। এর মপ্টে ভোরে সথপ্টক প্রবোধহে ৫৩ নদী, 

বোাংলোপ্টদশ সথপ্টক ভোরপ্টে প্রবোধহে ১ ও ধময়োনমোর সথপ্টক বোাংলোপ্টদপ্টশ প্রবোধহে ৩। যোরো দখল-দূষপ্টণ নদীপ্টক আয়োন্ত কপ্টরপ্টছ েোরো মোনবেোর শত্রু। 

এপ্টদর ধবরুপ্টে আপ্টেোেহীনভোপ্টব অধভযোন লোলোপ্টনো উধলে।  

আদোলে এ েয যন্ত ৫৬ মোমলোর অন্তব যেীকোলীন আপ্টদশ ও রোয় প্রদোন কপ্টরপ্টছ। যোর মপ্টে ৩০ নদী, ১৩ খোল ও ১৩ পুকুর রপ্টয়প্টছ। রোপ্টয়র ের নদী-

খোল ও পুকুর সথপ্টক অববে স্থোেনো উপ্টেদ করো হপ্টয়প্টছ। যধদও এখন েয যন্ত উেোর হয়ধন আধদ বুধড়গঙ্গোর লযোপ্টনল। েম্প্রধে রোপ্টয় তুরোগ নদীপ্টক 

ধলগ্যোল বো জুধরেটিক েোে যন ধহপ্টেপ্টব স োষণো করো হপ্টয়প্টছ। শুধু সয তুরোগ নদী আয়োন্ত েো নয়, গঙ্গো, ব্রহ্মপুত্র, সম নো এবাং বোাংলোপ্টদপ্টশর ওের 

ধদপ্টয় প্রবোধহে ৪০৫ নদী অববে দখলদোরপ্টদর দ্বোরো আয়োন্ত। এ ছোড়ো প্রধে বছরই দুই একটি কপ্টর নদী মপ্টর যোপ্টে বো শুধকপ্টয় যোপ্টে। নদী শুধকপ্টয় 

যোবোর কোরপ্টণ েোর প্রভোব হোওড় ধবপ্টলও েপ্টড়প্টছ। ফপ্টল বষ যোর েমপ্টয় নতুন নতুন এলোকো প্লোধবে হপ্টে। েোশোেোধশ নদী ভোঙপ্টনর মোত্রোও সবপ্টড় 

সগপ্টছ। অন্যধদপ্টক নদনদী ও ধমঠো েোধনর অপ্টনক প্রজোধের মোছ ধবলুপ্ত হপ্টয় সগপ্টছ। নদী দখপ্টলর প্রভোব প্রোধণকুপ্টলও েপ্টড়প্টছ। েধরপ্টবশ ধবেয যপ্টয়র 

কোরপ্টণ এরই মপ্টে সদড় ডজন প্রজোধের প্রোণী হোধরপ্টয়প্টছ। সুন্দরবপ্টনও এর প্রভোব েড়প্টে শুরু কপ্টরপ্টছ। সুন্দরী গোছ, সকওড়ো, সগোলেোেোেহ মূল্যবোন 

েম্পদ ধ্বাংপ্টের েম্মুখীন। একইেপ্টঙ্গ অপ্টনক েোধখ, বন্যপ্রোণী, বনজ উধিদ ও সেোকোমোকপ্টড়র বহু প্রজোধেও ধবলুধপ্তর েপ্টথ। েব ধকছুরই প্রভোব 

েপ্টড়প্টছ নদী দখপ্টলর কোরপ্টণ। 

োংধবেোপ্টনর ৩২ অনুপ্টেপ্টদ বলো হপ্টয়প্টছ, আইনোনুযোয়ী ব্যেীে সকোন ব্যধিপ্টক েোর জীবন হপ্টে বধিে করো যোপ্টব নো। প্রোকৃধেক েম্পদ, 

জীবববধলত্রয, েকল উনু্মি জলোভূধম, েমুদ্র, নদ-নদী, খোল-ধবল, হোওড়-বাঁওড়, ধিল, েমুদ্র, সেকে, নদীর েোড়, েোহোড়, েব যে, টিলো বন এবাং 

েোবধলক ট্রোস্ট। েম্পধত্ত ধ্বাংপ্টের কোরপ্টণ প্রধেধনয়ে নোগধরপ্টকর েথো মোনুপ্টষর জীবনহোধন  প্টে ললপ্টছ। সুেরোাং িোস্থযেম্মে েধরপ্টবশ প্রপ্টেযক 

নোগধরপ্টকর েোাংধবেোধনক অধেকোর।  

সূত্র মপ্টে ২০০৯ েোপ্টল েম্পূরক আপ্টবদপ্টনর েপ্টরও এখনও উেোর হয়ধন আধদ বুধড়গঙ্গোর লযোপ্টনল। নদীর জধমপ্টে হপ্টয়প্টছ েরকোরী ও সবেরকোরী 

প্রধেষ্ঠোন। নদীর জধম দখল কপ্টর বোনোপ্টনো হপ্টয়প্টছ শেোধেক  র-বোধড় -সদোকোনেোে য। এ কোরপ্টণ ১০ ধকপ্টলোধমেোর সদ যযপ্টর আধদ বুধড়গঙ্গোর লযোপ্টনলটি 

অধস্তত্ব সকোনমপ্টে টিপ্টক আপ্টছ এক ধকপ্টলোধমেোর। ঢোকোর কোমরোঙ্গীরলর মোিখোপ্টন বুধড়গঙ্গো নদী দুইভোগ হপ্টয়প্টছ। যোর একটি প্রবোহমোন বুধড়গঙ্গো, 

আপ্টরকটি লযোপ্টনলপ্টক েবোই সলপ্টন আধদ বুধড়গঙ্গো নোপ্টম। ২০০৯ েোপ্টল জধরেকোপ্টল বুধড়গঙ্গোর েীমোনো ধনে যোরণ হপ্টলও আধদ বুধড়গঙ্গো নোপ্টম 

েধরধলে নদীর েীমোনো ধনে যোরণ হয়ধন। যোর ফপ্টল েরবেীপ্টে এই ধহউম্যোন রোইেে এযোন্ড ধেে ফর বোাংলোপ্টদপ্টশর েপ্টি আইনজীবী মনধজল 

সমোরপ্টশদ আদোলপ্টে এক েম্পূরক আপ্টবদপ্টন উি বুধড়গঙ্গো েীমোনো জধরপ্টের জন্য আদোলপ্টে আপ্টবদন জোনোন। আদোলে েো মঞ্জুর কপ্টর জধরে 

কপ্টর প্রধেপ্টবদন দোধখপ্টলর ধনপ্টদ যশ সদয়। কর্তযেি একটি কধমটি গঠন কপ্টর জধরে েম্পোদন কপ্টর সরধজস্ট্রোর বরোবপ্টর জধরে প্রধেপ্টবদন দোধখল 

কপ্টরপ্টছ। ধরপ্টেোে য অনুেোপ্টর সলোহোরপুল হপ্টয় কোলুনগপ্টরর ধদপ্টক লযোপ্টনলটির একটি অাংপ্টশর অধস্তত্ব েোওয়ো যোয়। যোর সদ যয প্রোয় েোপ্টড় োঁল 

ধকপ্টলোধমেোর।  



এধদপ্টক আদোলপ্টের আপ্টদপ্টশ সয েমস্ত নদী ও খোপ্টলর দু’েোপ্টড় অববে স্থোেনোেহ অন্য আপ্টদশ মোনো হপ্টয়প্টছ সযগুপ্টলোর মপ্টে রপ্টয়প্টছ, ঢোকো বুধড়গঙ্গো 

নদী, বধরশোপ্টলর সজল খোল, িোউেলো পুকুর, কোলীগপ্টঞ্জর ধোংখধল খোল, কপ্টেোেোি নদ, পুটিয়ো খোল, েন্ধ্যো নদী, কীেযনপ্টখোলো নদী, রোজশোহী শহপ্টর 

কপ্টয়কটি পুকুরেহ সবশ ধকছু নদী ও খোল দখলমুি করো হপ্টয়প্টছ। এ ছোড়ো সবশ ধকছু নদী ও খোল দখলমুি করোর আপ্টদশ সদয়ো হপ্টলও েো 

পুপ্টরোপুধর বোস্তবোয়ন করো যোয়ধন।  

এ প্রেপ্টঙ্গ ধহউম্যোন রোইেে এযোন্ড ধেে ফর বোাংলোপ্টদশ (এইল আরধেধব) সপ্রধেপ্টডন্ট এযোডপ্টভোপ্টকে মনধজল সমোরপ্টশদ জনকণ্ঠপ্টক বপ্টলন, নদীগুপ্টলোর 

বেযমোন সয অবস্থো েো ভয়োবহ। যধদও আদোলে প্রোয়প্টিপ্টত্রই ধবধভন্ন প্রধেকোরমূলক আপ্টদশ ধদপ্টেন। সেগুপ্টলো বোস্তবোয়প্টনর জন্য অপ্টনক সিপ্টত্রই সবগ 

সেপ্টে হয়। এমনও  েনো  প্টে সয পুকুর দখল করোর জন্য বঙ্গবন্ধুর নোম ব্যবহোর করো হয়। লোর নদী রিোর ধবষপ্টয় অপ্টনক েময় েদপ্টিে ধনপ্টয়ধছ। 

েহজ হপ্টয়প্টছ। সবশ ধকছু কোজ এখনও বোধক রপ্টয়প্টছ। নদীর প্রবোহ কপ্টম সগপ্টল নদীপ্টে অপ্টনক প্রোণীর অধস্তত্ব ধবেন্ন হপ্টে। প্রবোহ কমোর অন্যেম 

কোরণ ভোরে সথপ্টক সয েমস্ত নদীর েোধন প্রবোহ আপ্টে সেগুপ্টলোর ধনয়ন্ত্রণ। বুধড়গঙ্গোেহ লোর নদীপ্টক রিো কপ্টর ঢোকোর সভধনে ধহপ্টেপ্টব েধরধলধে 

প্রধেষ্ঠো করো েম্ভব। ধেধন আরও বপ্টলন, দূষণ ও অববে স্থোেনো উপ্টেপ্টদর জন্য সয েমস্ত অন্তব যেীকোলীন আপ্টদশ ও রোয় সদয়ো হপ্টয়প্টছ েোর ৭০ ভোগই 

কোয যকর হপ্টয়প্টছ। এ ছোড়ো বড় রোয়গুপ্টলো ধবপ্টশষ কপ্টর বুধড়গঙ্গো, তুরোগ, বোলু ও শীেলিযো নদীর রোয়গুপ্টলোর ধকছু কোজ বোধক আপ্টছ। বেযমোপ্টন 

বুধড়গঙ্গোর দূষণ সরোপ্টে কোজ ললপ্টছ। আশো করো হপ্টে বুধড়গঙ্গো নদীর দূষণ দূর কপ্টর লন্ডপ্টনর সেমে নদীর মপ্টেো করো হপ্টব। উপ্টেখ্য, সেমে নদীও 

উেোর (দূষণমুি) করপ্টে এক যুপ্টগর সবধশ েময় সলপ্টগধছল। বুধড়গঙ্গোর নদীর দূষণ ও দখল দুটিই আগোমীপ্টে বন্ধ্ হপ্টল নদী েোর পূপ্টব যর সবধশষ্ট্য 

ধফপ্টর েোপ্টব। 

েধরপ্টবশ েপ্টলেন আইনজীবীরো বপ্টলপ্টছন, হোইপ্টকোপ্টে যর ধনপ্টদ যশ অনুেোপ্টর েদপ্টিে সনয়ো হপ্টল বুধড়গঙ্গোেহ লোর নদী রিো কপ্টর রোজেোনী ঢোকোপ্টক 

সভধনে ধহপ্টেপ্টব প্রধেষ্ঠো করো েম্ভব। নদী খোল পুকুর জলোেোর ভরোে বপ্টন্ধ্ ব্যবস্থো গ্রহপ্টণর সুস্পষ্ট্ ধনপ্টদ যশনো থোকপ্টলও প্রশোেপ্টনর ধনধিয়েোর কোরপ্টণ 

অপ্টনক সিপ্টত্রই প্রভোবশোলীপ্টদর কোরপ্টণ এগুপ্টলো ভরোে হপ্টে। নদীর প্রবোহ কপ্টম যোওয়োয় কোরপ্টণ অপ্টনক জলজপ্রোণী ধবলুপ্ত হপ্টয় যোপ্টে। প্রকৃধেপ্টে 

ধবরূে প্রভোব েড়প্টছ। 

সডপুটি এযোে যধন সজনোপ্টরল এপ্টকএম আধমন উধিন মোধনক জনকণ্ঠপ্টক বপ্টলন, নদী রিোয় আদোলে এ যোবে সবশ ধকছু অন্তব যেীকোলীন আপ্টদশ ও 

রোয় প্রদোন কপ্টরপ্টছ। এপ্টে কপ্টর নদীর অভযন্তপ্টর ও েোপ্টড় গপ্টড় ওঠো অববে স্থোেনো উপ্টেদ হপ্টয়প্টছ। আশো করধছ সযগুপ্টলো এখনও বোস্তবোয়ন হয়ধন েো 

অধলপ্টরই বোস্তবোয়ন হপ্টব। নদীর েোধনর িোভোধবক প্রবোহ থোকপ্টল বন্যো জপ্টলোচ্ছ্বে হপ্টব নো। দূষপ্টণর মোত্রোও কপ্টম যোপ্টব। আদোলে সয ৫৬ মোমলোয় 

আপ্টদশ ও রোয প্রদোন কপ্টরপ্টছ সেগুপ্টলো এইলআরধেধবর দোপ্টয়রকৃে মোমলো। এর বোইপ্টর আরও ধকছু সবেরকোরী োংগঠন এধগপ্টয় এপ্টেপ্টছ। এর মপ্টে 

রপ্টয়প্টছ েধরপ্টবশ আইনধবদ েধমধে (প্টবলো), েধরপ্টবশ বাঁলোও আপ্টন্দোলন (েবো) েহ অন্যোন্য োংগঠন। বুধড়গঙ্গো, তুরোগ, শীেলিযো ও বোলু নদী 

রিোয় ধহউম্যোন রোইেে এযোন্ড ধেে ফর বোাংলোপ্টদশ (এইল আরধবধে) একটি ধরে দোপ্টয়র কপ্টর। ধরে দোপ্টয়প্টরর ফপ্টল ২০০৯ েোপ্টলর ২৫ জুন 

হোইপ্টকোে য ১২ দফো ধনপ্টদ যশনো ধদপ্টয় একটি মোইল ফলক রোয় প্রদোন কপ্টরন। ঢোকোর েোপ্টশ লোর নদীপ্টক বাঁলোপ্টে বাংশী নদী ও েপ্টলশ্বরী নদী এবাং 

পুলঙ্গী, েঙ্গী ও কণ যেোড় খোপ্টলর যথোযথ োংরিণ এবাং নদীগুপ্টলোর েপ্টঙ্গ খোলগুপ্টলোর োংপ্টযোপ্টগর ধবষপ্টয়ও কোয যয়ম গ্রহপ্টণ েরকোপ্টরর প্রধে আহ্বোন 

জোনোন। উচ্চ আদোলপ্টের রোপ্টয়র ধবরুপ্টে ধরধভউ আপ্টবদন খোধরজ কপ্টর সদয় আেীল ধবভোগ।  

এর আপ্টগ দখল ও দূষপ্টণ জজযধরে বুধড়গঙ্গোপ্টক রিোর জন্য সবলো ১৯৯৮ েোপ্টল হোইপ্টকোে য ধবভোপ্টগ ধরে দোপ্টয়র কপ্টর। আদোলপ্টের রোপ্টয়র ের অববে 

উপ্টেদ হপ্টয়প্টছ দী য আইনী প্রধয়য়োয়। রোপ্টয়র ের নদীর েোপ্টর ওয়োকওপ্টয় ধকছুেো হপ্টয়প্টছ। এ ছোড়ো বুধড়গঙ্গোর েোধন দূষণ বপ্টন্ধ্ কোয যকর ভূধমকোর 

জন্য জনিোপ্টথ য একটি মোমলো করো হয়। সেেোরও রোয় হপ্টয়প্টছ। ওই রোপ্টয় ৬ মোপ্টের মপ্টে ওয়োেোপ্টক নদীর মপ্টে বজযয সফলোর েমস্ত লোইন বপ্টন্ধ্ 

করোর ধনপ্টদ যশ সদয়ো হপ্টয়ধছল। এ ছোড়ো ধেটি কপ্টে যোপ্টরশন ও পুধলশ ধবভোগপ্টকও অপ্টনকগুপ্টলো ধনপ্টদ যশনো সদয়ো হপ্টয়ধছল। এই রোয় পুপ্টরোপুধর বোস্তবোয়ন 

হয়ধন।  

ধরেকোরী আইনজীবী বপ্টলন, রোয় বোস্তবোয়ন করপ্টে ধগপ্টয় ২/৩ বছর আপ্টগ শ্যোমপুর ধশল্পএলোকোর বজযয বুধড়গঙ্গোয় সফলোর জন্য দোয়ী ধশল্পগুপ্টলোপ্টক 

ধবদুযে ধবধেন্ন করপ্টে সগপ্টল স্থোনীয় োংেদ েদপ্টের সনর্তপ্টত্ব কপ্টয়ক হোজোর েমথ যক প্রধেপ্টরোে গপ্টড় সেোপ্টল। েধরপ্টবশ প্রধেমন্ত্রীপ্টক স রোও কপ্টর। 

ধেধন আশো প্রকোশ কপ্টর বপ্টলন এ রোয় অবশ্যই কোয যকর হপ্টব। বুধড়গঙ্গো দূষপ্টণ দোয়ী হোজোরীবোপ্টগর ধশল্প েধরপ্টয় সনয়োর জন্য আদোলে অবমোননোর 

মোমলো করো হয়। আেীল ধবভোপ্টগর দৃঢ় অবস্থোপ্টনর কোরপ্টণ ট্যোনোধর েরোপ্টে বোে হয়। হোজোরীবোপ্টগর বজযয বন্ধ্ হপ্টয়প্টছ। েোশোেোধশ নদীর েোপ্টশ সথপ্টক 

আপ্টগর মপ্টেো বজযযও সফলো হপ্টে নো।  

কণ যফুলী নদীর েোপ্টশ অববে স্থোেনো উপ্টেপ্টদ হোইপ্টকোপ্টে যর আপ্টদশ বহোল ॥  

কণ যফুলী নদীর েোপ্টশ অববেভোপ্টব গপ্টড় সেোলো স্থোেনো উপ্টেপ্টদ হোইপ্টকোপ্টে যর আপ্টদশ বহোল সরপ্টখপ্টছ আেীল ধবভোগ। ফপ্টল কণ যফুলীর সয অাংপ্টশ অববে 

স্থোেনো আপ্টছ সেটুকু অেেোরণ করপ্টে আর সকোন বোেো সনই বপ্টল জোধনপ্টয়প্টছন ধরেকোরী আইনজীবী। ললধে বছপ্টরর ১৫ এধপ্রল কণ যফুলী ধশে 

ধবল্ডোপ্টে যর দোপ্টয়র করো আপ্টবদন খোধরজ কপ্টর এ আপ্টদশ সদয় আেীল ধবভোগ। আপ্টদপ্টশর ের আইনজীবী মনধজল সমোরপ্টশদ বপ্টলন, কণ যফুলী নদীর 

অববে স্থোেনো উপ্টেপ্টদ ধহউম্যোন রোইেে এযোন্ড ধেে ফর বোাংলোপ্টদপ্টশর েি সথপ্টক একটি ধরে দোপ্টয়র করো হপ্টয়ধছল। ওই ধরপ্টের েধরপ্টপ্রধিপ্টে সজলো 



প্রশোেন সথপ্টক একটি জধরে প্রধেপ্টবদন ধদপ্টয়ধছল। সেখোপ্টন প্রোয় ২১শ’ অববে স্থোেনো ধছল। এরের ২০১৬ েোপ্টল একটি রোয় হয় সযখোপ্টন এেব 

অববে স্থোেনো উপ্টেপ্টদর ধনপ্টদ যশ ধদপ্টয়ধছপ্টলন আদোলে। ওই রোপ্টয়র আপ্টলোপ্টক গে ৪ সফব্রুয়োধর সজলো প্রশোেপ্টনর েি সথপ্টক এ উপ্টেদ অধভযোন শুরু 

কপ্টর। এ েময় কণ যফুলী ধশে ধবল্ডোে য নোপ্টম একটি প্রধেষ্ঠোন গে ৬ সফব্রুয়ধর সলম্বোর জজ আদোলপ্টে আপ্টবদন কপ্টর স্থধগেোপ্টদশ ধনপ্টয় যোয়। এরের 

েোপ্টদর ওই আপ্টবদনটি আেীল ধবভোপ্টগ শুনোধন হয়। আদোলে শুনোধন সশপ্টষ েোপ্টদর আপ্টবদন ধডেধমে (খোধরজ) কপ্টর ধদপ্টয়প্টছ। এর ফপ্টল কণ যফুলী 

ধশে ধবল্ডোপ্টে যর যেটুকু জোয়গোয় নদীর অাংপ্টশ েপ্টড়প্টছ সেটুকু ভোঙপ্টে আর সকোন বোেো সনই।  

৪৫০ নদী অববে দখলদোরপ্টদর দ্বোরো আয়োন্ত ॥ নদী দখলকোরীপ্টক েব েরপ্টনর ধনব যোলন ও ঋণ গ্রহপ্টণ অপ্টযোগ্য স োষণো কপ্টরপ্টছ হোইপ্টকোে য। তুরোগ নদী 

রিোোংয়োন্ত ধরপ্টের চূড়োন্ত শুনোধন ধনপ্টয় ধবলোরেধে মইনুল ইেলোম সলৌধুরী ও ধবলোরেধে সমোোঃ আশরোফুল কোমোপ্টলর েমন্বপ্টয় গঠিহ হোইপ্টকোপ্টে যর 

সদ্বে সবি নদীরিোয় যুগোন্তকোরী ধনপ্টদ যশনো ও প্রধেপ্টরোেমূলক ব্যবস্থোেহ মোমলোর রোয় স োষণো কপ্টরন। েোশোেোধশ নদীপ্টক জীবন্ত েত্তো স োষণো কপ্টর 

সদয়ো হোইপ্টকোপ্টে যর রোপ্টয়র পূণ যোঙ্গ অনুধলধে প্রকোশ করো হপ্টয়প্টছ। ২৮৩ পৃষ্ঠোর রোয়টি ধবলোরেধেপ্টদর িোিপ্টরর ের ১ জুলোই সুপ্রীমপ্টকোপ্টে যর 

ওপ্টয়বেোইপ্টে এই রোয় প্রকোশ করো হয়। এর আপ্টগ গে ৩ সফব্রুয়োধর নদীপ্টক জীবন্ত েত্তো ধহপ্টেপ্টব উপ্টেখ কপ্টর রোয় প্রদোন কপ্টর হোইপ্টকোে য।  

রোপ্টয় বলো হয়, নদীেমূহ বাঁলো-মরোর ওের বোাংলোপ্টদপ্টশর অধস্তত্ব জধড়ে। নদীগুপ্টলো ললুক ধনরবধে। সজোয়োর-ভোেোর নদীগুপ্টলো েোর ধভন্ন ধভন্ন রূে 

সদখপ্টে থোকুক। মোধি-মোেোরো মপ্টনর সুপ্টখ আবোর নদীপ্টে প্রোণ খুপ্টল ভোটিয়োধল গোন সগপ্টয় উঠুক। বোাংলোর দোমোল সছপ্টলরো নদীপ্টে মপ্টনর সুপ্টখ আবোর 

দোেোদোধে করুক। মৎেজীবীপ্টদর মুপ্টখর হোধে আবোর ধফপ্টর আসুক। েোধনর ছলোৎ ছলোৎ শপ্টে সনৌকোর মোধিরো ধনধিপ্টন্ত ঘুমোক। প্রচুর অপ্টথ যর 

ধবধনমপ্টয় সদশ ধবপ্টদপ্টশ হোওয়োই জোহোপ্টজ ঘুপ্টর নো সবধড়প্টয় বোাংলোর জনগণ আবোর েোল সেোলোর সনৌকোয় রূেোধল বোাংলো সদখপ্টে ঘুপ্টর সবড়োক।  

রোপ্টয় ১৮ ধবষয় তুপ্টল েরো হপ্টয়প্টছ। এর মপ্টে অন্যেম হপ্টলো- নদী দখলকোরীরো বোাংলোপ্টদপ্টশর েকল ইউধনয়ন, উেপ্টজলো, সজলো েধরষদ এবাং 

জোেীয় োংেদ ধনব যোলপ্টন প্রোথীর অপ্টযোগ্যেো ধহপ্টেপ্টব অন্তর্ভ যি কপ্টর ৬ মোপ্টের মপ্টে অত্র ধবভোগপ্টক হলফনোমো েম্পোদপ্টনর মোেপ্টম অবধহে করো। 

রোপ্টয় আদোলে বপ্টলপ্টছ, মোনুপ্টষর জীবন-জীধবকো নদীর েপ্টঙ্গ ওেপ্টপ্রোেভোপ্টব জধড়ে। মোনবজোধের টিপ্টক থোকোর অন্যেম মোেম হপ্টে নদী। 

নোব্যেঙ্কে ও সবদখপ্টলর হোে সথপ্টক নদীরিো করো নো সগপ্টল বোাংলোপ্টদশ েথো মোনবজোধে েঙ্কপ্টে েড়প্টে বোে। ধনউধজল্যোন্ড, অপ্টস্ট্রধলয়ো, ভোরেেহ 

ধবধভন্ন সদপ্টশর েরকোর আইন প্রণয়ন কপ্টর নদীপ্টক সবদখপ্টলর হোে সথপ্টক রিোর সলষ্ট্ো করপ্টছ। নদী রিোয় আন্তজযোধেকভোপ্টব জোগরণ শুরু হপ্টয়প্টছ। 

এখন েবোরই ভোবনো- েধরপ্টবপ্টশর জন্য নদীরিো করপ্টে হপ্টব। 

রোপ্টয় তুরোগ নদপ্টক ধলগ্যোল েোে যন (আইনগে ব্যধি) স োষণো কপ্টর বপ্টলন, অববে দখলদোররো প্রধেধনয়েই কমপ্টবধশ নদী দখল করপ্টছ। অববে 

স্থোেনো সেধর করোয় োংকুধলে হপ্টয় েড়প্টছ নদী। এেব ধবষয় ধবপ্টবলনো কপ্টর তুরোগ নদপ্টক ধলগ্যোল/জুধরেটিক েোে যন ধহপ্টেপ্টব স োষণো করো হপ্টলো। 

অববে স্থোেনো সেধর করোয় োংকুধলে হপ্টয় েড়প্টছ নদী। 

নদী রিোয় আপ্টদশ ও রোয় ॥ সয ৩০ নদীর ওের দূষণ ও দখপ্টলর ওের অন্তব যেীকোলীন আপ্টদশ ও রোয় সদয়ো হপ্টয়প্টছ েোর মপ্টে রপ্টয়প্টছ, েটুয়োখোলী 

কলোেোড়োর টিয়োখোলী নদী, লাঁেোইনবোবগপ্টঞ্জর মহোনন্দো নদী, নোপ্টেোপ্টরর তুলশী গাংগো নদী, বধরশোপ্টলর েন্ধ্যো নদী, কীেযনপ্টখোলো নদী, সকরোনীগপ্টের 

েপ্টলশ্বরী নদী, ঢকোর লোর নদী অববে স্থোেনো উপ্টেদ ও দখলমুি, বু্ু্ুধড়গঙ্গোর অববে স্থোেনো উপ্টেদ, বুধড়গঙ্গো নদীর েোধন দূষণ বন্ধ্ করো, 

শ্যোমপুর কদমেলী এলোকোয় বুধড়গঙ্গো নদী দখলমুি করো, ধমপ্টররবোগ এলোকোয় বুধড়গঙ্গো নদী দখল কপ্টর লবণ কোরখোনো স্থোেন বন্ধ্ করো, 

মোধনকগপ্টঞ্জর কোলীগঙ্গো নদী ভরোে বপ্টন্ধ্ ব্যবস্থো গ্রহণ, যপ্টশোপ্টরর মুপ্টিশ্বরী নদী ভরোে বন্ধ্ , মুন্সীগপ্টঞ্জর মোদবপ্টরর হোে নদী দখল বন্ধ্, 

ব্রোহ্মণবোধড়য়োর ঢোলভোঙ্গো নদী ভরোে বন্ধ্, আশুগপ্টঞ্জ সম নোর বুপ্টক অববে সজটি স্থোেন বন্ধ্ করো, শীেলিযো নদী ভরোে বন্ধ্ করো, েোেিীরোর 

কপ্টেোেোি নদীর অভযন্তপ্টর বাঁে ধনম যোণ বন্ধ্ করো, নোরোয়ণগপ্টঞ্জর সেোনোরগাঁপ্টয় সম নো নদীরিো, কুধমেোর সগোমেী নদীরিো, লট্টগ্রোপ্টমর কণ যফুলী, 

সগোমেী নদী রিোয় ও অববে দখল উপ্টেপ্টদর, মোগুরোর েপ্টলশ্বর নদীরিো, খুলোয় ময়ূর নদী দখল কপ্টর ধলধনয়ো েোকয ধনম যোণ বন্ধ্ করো, বুধড়গঙ্গো 

নদীর সভেপ্টর ধরধয়প্টয়শন সেন্টোর স্থোেন বন্ধ্ করো, ঢোকোর তুরোগ নদীর অববে স্থোেনো উপ্টেদ, মোধনকগপ্টের েপ্টলশ্বরী নদী ভরোে বন্ধ্, েোবনোর 

ইছোমধে নদী ভরোে বন্ধ্  

খোল ভরোে ও দখপ্টলর ধবরুপ্টে আপ্টদশ ॥ আদোলে ১৩ খোল ভরোে ও দখপ্টলর বপ্টন্ধ্ অন্তব যেী আপ্টদশ ও রোয় ধদপ্টয়প্টছ। যোর মপ্টে আপ্টছ খুলনোর 

ধেতুখোধল খোল ভরোে বপ্টন্ধ্ ব্যবস্থো গ্রহপ্টণর ধনপ্টদ যশ, ঢোকো আগোরগাঁও ওয়োশো খোল, লট্টগ্রোপ্টমর লোকেোই খোল, ধেরোজগপ্টঞ্জর সবলকুধল ওয়োেদো খোল, 

আখোউড়োর কোলোন্দী খোল, সকরোনীগপ্টঞ্জর ধোংহ খোল, েঙ্গীবোধড়র কোমোড়খোরো বোজোর খোল, যোত্রবোড়ীর কবরস্থোন খোল, বধরশোপ্টলর পুটিয়ো খোল  

পুকুর ভরোে বপ্টন্ধ্ ধনপ্টদ যশনো ॥ আদোলে নদী ও খোল ভরোে বপ্টন্ধ্ ধনপ্টদ যশনো ছোড়োও প্রোয় ১৩ পুকুর ভরোে বপ্টন্ধ্ ধনপ্টদ যশনো প্রদোন কপ্টরপ্টছ। যোর মপ্টে 

রপ্টয়প্টছ, মোদোরীপুর শহপ্টরর পুকুর, রাংপুর শহপ্টর পুকুর ভরোে কপ্টর িোস্থয কমপ্টপ্লক্স সেধর বন্ধ্ করো, বধরশোপ্টল ধদ ী ভরোে কপ্টর খোদ্য গুদোম ধনম যোণ 

বপ্টন্ধ্ ব্যোবস্থো গ্রহণ, ধেপ্টরোজপুপ্টরর নোধজরপুপ্টর পুকুর ভরোে বন্ধ্, নোরোয়ণগপ্টঞ্জর কাঁলপুপ্টর পুকুর ভরোে বন্ধ্, রোজশোহী শহপ্টর পুকুর ভরোে বন্ধ্, সভোলো 

লোলপ্টমোহন পুকুর ভরোে বন্ধ্, বধরশোল িোউেলো পুকুর ভরোে বন্ধ্, আদোলে েোড়োয় পুকুর ভরোে বন্ধ্, ঢোকো ধবধশ্বধবদ্যোলয় পুকুর, এবাং লট্টগ্রোম 

শহপ্টর মুন্সীপুকুর ভরোে বপ্টন্ধ্ ব্যবস্থো গ্রহণ। 


