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২০০৫ সাল থেক পািলত িব  নদী িদবসেক  সামেন রেখ য িট অিনবায উেঠ আেস তা হেলা বাংলােদেশ
নদ-নদীর সংখ া কত? ব  জন িতেত আট শতািধক নদীর কথা শানা গেলও বতমােন কায়ে েশ িটেক আেছ
৭১০িট। এর মেধ  ৩শ  বড় নদী এবং ৪শ  শাখা নদী-উপনদী। ৫৭িট নদী আ জািতক িহেসেব পিরিচত। এর মেধ
৫৩িট ভারত থেক বািহত, িময়ানমার থেক ৩িট এবং বাংলােদশ থেক ভারেত বািহত ১িট নদী। সিত  বলেত
িক, কানিটর অব াই ভাল নয়। ফারা া-গজলেডাবাসহ নানা  বাধঁ  ও ব ারােজ াভািবক বাহ  অব  ায়।
ত পির  িতিনয়ত  দখল-দূষেণ  জজিরতÑ  দেশ  ও  িবেদেশ  সমানভােব,  ভূিমদ  ও  জনমা ষ  কতৃক।
বাংলােদশসহ উপমহােদেশ নদীর বাহ সচল রাখাসহ নদী র ায় নূ নতম সেচতনতা  নই বলেলই চেল। য
কারেণ ইেতামেধ ই শতািধক নদী িবলীন হেয় গেছ। বািক েলারও যায় যায় অব া। এমনিক দেশর অভ ের

বািহত ৪০৫িট নদী অৈবধ দখলদারেদর কবিলত হওয়ায় মানিচে  স েলার অব ান ায় হারােনার উপ ম।
ফেল নদ-নদীেক জীবনস া বেল অিভিহত কের স েলােক অিবলে  অবমু  করার জ  সেবা  আদালেতর
িনেদশও থেক যাে  উেপি ত।

নদ-নদী ব ল ইিতহাসখ াত বাংলােদশেক আর বুিঝ নদীমাতৃক দশ  অিভধায় ভূিষত করা যায় না। কননা, কােলর
বােহ মা েষর অব াহত দখল-দূষেণ অিধকাংশ ¯ ◌াতি নী কে ািলনী নদ-নদীর অব া মৃত ায় অথবা জীব ৃত।

ছাট ছাট নদীর কথা বাদ িদেলও বতমােন মঘনা অববািহকা বােদ একদা বৃহৎ কীিতনাশা ম া প া-যমুনা-
পুে র  অব াইবা  কী?  স  াপেট  অ  নদ-নদীর  রব া  সহেজই অ েময়।  নদ-নদী  িকেয় যাওয়ায়

চাষাবাদ ব াহত হে  কৃষেকর। িব প ভাব পড়েছ কৃিত ও পিরেবেশ। মের যাে  গাছপালা। হািরেয় যাে
সবুজ িনসগ কৃিত। রীিতমেতা মিকর স ুখীন হে  মৎ  জািত, ািণ ল ও জীবৈবিচ ।

চ ােমর কণফুলীসহ রাজধানীর চারপােশর নদ-নদী, সেবাপির দেশর সব নদী ও শাখা নদীেক দখল-দূষণমু
কের সারা  বছর ধের নাব  রাখার  জ  সরকার একিট মা ার ান তথা  মহাপিরক না হণ কেরেছ। এেত
একিদেক যমন নদীমাতৃক বাংলােদেশর আবহমান িচরায়ত কৃিত ও প িফের আসেব, তমিন নৗযান চলাচেলর
মাধ েম ব বসা-বািণজ  স সারণসহ মা েষর যাতায়ােতর পথ সহজ, গম ও লভ হেব। সরকার য দেশর নদ-
নদীেক সারা বছর ধের নাব  বজায় রেখ দখল ও দূষণমু  রাখেত সেচ  এবং আ িরক তা ইেতামেধ ই দৃ মান
হেয় উেঠেছ নানা কায েমর মাধ েম। তুরাগ, বুিড়গ া, বালু ও শীতল ায় ায় িনয়িমতই চলেছ উে দ অিভযান।
রাজধানীর বাইেরও এই উে দ অিভযান চলমান। নদী দখল ও দূষণ িতেরােধ সরকার িজেরা টলাের  নীিত

হণ কেরেছ। এই মহাপিরক না বা বায়ন হেল নৗপথ সচেলর পাশাপািশ সারা বছর নদীর নাব  র াসহ সচ
িবধা ও চাষাবাদ অেপ াকৃত সহজ এবং স সািরত হেব িনঃসে েহ। ইিলশসহ মােছর উৎপাদনও বাড়েব।

বাংলােদেশর অভ ের ৮ শতািধক নদ-নদী এবং ৫৭িট আ ঃেদশীয় সংেযাগ নদী রেয়েছ। এ েলার সে  িতেবশী
দশ ভারত, নপাল, ভুটান, িসিকম, এমনিক চীনও জিড়ত। তরাং আ ঃেদশীয় পািন ব ব াপনা ও ষম ব েনর

ে ও এসব দেশর সি য় অংশ হণ অপিরহায। পািনস েদর ু ও সমি ত ব ব াপনার জ  উ য়ন সহেযাগী
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১২িট দেশর সহেযািগতায় বাংলােদেশ ড া ান (িবিডিপ) ২১০০  নােম যুগা কারী একিট উেদ াগ বা বায়ন
করা হে । দীঘেময়াদী সমি ত এই পািন ব ব াপনা পিরক নায় আগামী এক শ  বছের পািনর াপ তা, এর
ব বহারসহ িতেবশ ও পিরেবশগত িবষয়সমূহ িবেবচনায় রাখা হেয়েছ। মেন রাখেত হেব য, নদী না বাঁচেল বাঁচেব
না বাংলােদশও।
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