
 
31 দখলদােরর তািলকা হেলo uেcদ aিভযান হয়িন

দখল আর দষূেণ মের যাoয়া করেতায়া নদী আর গিত পােc না। udার aিভযানo eকরকম আর চলেছ না।
ব ড়া েজলা pশাসন েথেক 31 দখলদােরর তািলকা করা হেলo েসi uেcদ aিভযানo আর পূরণ হয়িন।
মােঝ দ-ুeকবার দখলদারেদর িব েd aিভযান পিরচািলত হেলo eখন আর েকােনা aিভযান েদখা যায় না।
আর uেcদ aিভযান না চালােনায় করেতায়ার পােড় িদন িদন েবেড়i চেলেছ দখলদােরর সংখয্া।
জানা যায়, pায় 200 িকেলািমটার তীর েঘেঁষ pাচীন পু-◌্রনগরীর েগাড়াপtন হেলo েসi সভয্তার সে  eখন
করেতায়াo iিতহােসর পাতায় ঠাঁi িনেত চেলেছ। করেতায়া ব ড়া শহেরর বুক িচের pবািহত হেয় েজলার
েশরপুর  uপেজলার  চাnাiেকানায়  বাঙািল  নদীেত  িগেয়  িমেলেছ।  uৎপিtsল  েথেক  eর  ৈদঘর্য্  pায়  200
িকেলািমটার। eকিদেক পািনশনূয্তায় pবাহ বn, aনয্িদেক ভরাট আর দখেলর ফেল করেতায়া eখন মতৃ।
নদীিটর  শহেরর  aংেশ  েয  েযখােন  েপেরেছ  দখল  o  ভবন  িনমর্াণ  কেরেছ  icামেতা।  েজলা  pশাসেকর
কাযর্ালেয়র সামেনi দখল কের নদীর িভতর ব তল ভবন িনমর্াণ করা হেc। ei sােন নদীর মেধয্ েঘর িদেয়
সাiনেবাডর্  টাঙােনা হেয়েছ। ব ড়া শহেরর মধয্ িদেয় pবািহত নদীর pায় 20 িকেলািমটার দখল আর দষূেণর
িশকার হেয় ে েনর কােলা পািনেত পিরণত হেয়েছ।
দখল করা নদীর তীের িনমর্াণ করা হেয়েছ শত শত বািড়ঘর, বয্বসাpিত ান o িবশাল িবশাল ভবন। সময়-
সুেযাগমেতা  pভাবশালীরা  নােম-েবনােম নদীর  তীর  দখল  কের  িনেc।  েজলা  শহেরর  eলাকায়  নদীর  তীর
েঘেঁষ গেড় uেঠেছ ভবন। ভবন েলার ে েনজ বয্বsা করা হেয়েছ নদীর বেুক। e ছাড়া ব ড়া েপৗরসভার
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pধান ে ন েলা িমিলত হেয়েছ করেতায়া নদীেত।
ব ড়া েজলা pশাসেনর রাজs শাখা সূt জানায়, শহেরর মেধয্ করেতায়া নদীর কেয়কিট sান দখল হেয় েগেছ।
দখল  হেয়  যাoয়া  sােন  বািড়ঘর,  ে ন  িনমর্াণ  করা  হেয়েছ।  সব  িমিলেয়  দখিল  জিমর  পিরমাণ  সােড়  পাঁচ
eকর। করেতায়া দখেলর সে  জিড়ত aিভেযােগ সবর্েশষ 31 দখলদােরর নােমর তািলকা ৈতির করা হয়।
েজলা pশাসন 31 দখলদােরর তািলকা ৈতির কের তােদর পt িদেয়েছ।
 েসi পেt বলা হেয়েছ, তােদর aৈবধভােব িনমর্াণ করা ভবন বা ঘর বা pিত ান বা sাপনা িনজ uেদয্ােগ
সিরেয় িনেত হেব। aনয্থায় িনধর্ািরত সময়সীমার পর েজলা pশাসন েথেক uেcদ aিভযান পিরচালনা কের
aৈবধ sাপনা েভেঙ েফলা হেব। িকn েসi পেtর িনেদর্শ আর আেলার মুখ েদেখিন। মােঝ eকবার aৈবধ
দখলদার uেcদ aিভযান পিরচালনা করা হেলo তােত খুব েবিশ uেcদ হয়িন। শহেরর মালতীনগের uেcদ
aিভযান পিরচালনা করার পর েসখােনi থমেক েগেছ aিভযান। মালতীনগেরর ভাটকািn eলাকায় িছnমলূ,
গিরব,  aসহায়  মানুেষর  ঘর  েভেঙ  িদেয়  uেcদ  aিভযান  পিরচালনা  করা  হয়।  আর  মলূ  শহেরর  মেধয্
pভাবশালীরা দালান  ৈতির  কের  ভাড়া িদেয়  লাখ  লাখ  টাকা  আয়  করেলo েসিট uেcদ  হয়িন  রহসয্জনক
কারেণ।
ব ড়া শহেরর বািসnারা জানান, শহেরর েচেলাপাড়া, িডিস aিফেসর সামেন, চানমারী ঘাট, ফেতহ আলী
বাজার, utর েচেলাপাড়া, দtবাড়ী, জ ল iসলাম ঘাট, নবাববাড়ী eলাকা, ফুলবাড়ী, মািটডািলসহ pায়
20  িকেলািমটার  দখল  হেয়  নদী  eখন  মতৃ।  eসব  দখলদার  uেcদ  কের  নদীিটর  pবাহ  িঠক  রাখার  দািব
জািনেয়েছন eলাকাবাসী।
ব ড়া  পািন  unয়ন  েবােডর্ র  িনবর্াহী  pেকৗশলী  মাহববুরু  রহমান  বেলন,  ‘করেতায়ার  দiু  পােড়  aৈবধ
দখলদারেদর তািলকা ৈতিরর িবষেয় েজেনিছ। pবাহ না থাকায় নদীিট িকেয় েগেছ। দiু পােড় েসৗnযর্বধর্ন
o নদী রkায় েবশ িকছু pকl হােত েনoয়া হেয়েছ। e বয্াপাের eকিট পt েpরণ করা হেয়েছ। aনেুমাদন েপেল
কাজ  হেব।’
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