
       

ব বnু নদী পদক িনেয় মntণালয় o কিমশন মেুখামিুখ

নদীর  aৈবধ  দখল  o  দষূণ  েরােধ  aবদােনর  জনয্  জাতীয়  পযর্ােয়  ‘ব বnু  নদী  পদক’  িদেত  চাiেছ
েনৗপিরবহন মntণালয়, েযখােন েভেটা িদেয়েছ e-সংkাn কিমশন। জাতীয় নদী রkা কিমশন বলেছ, জািতর
িপতা  ব বnুর  মেতা  সবর্কােলর  সেবর্াc  মযর্াদাসmn  বয্িkেtর  নােম  েনৗ  পদক  pদােন  সেবর্াc  সতকর্ তা
aবলmন করা দরকার। তাড়া ড়া কের e ধরেনর মহামলূয্বান o মযর্াদাসmn পুরsার pবতর্ ন সমেয়ািচত
হেব না বেল মেন কের জাতীয় নদী রkা কিমশন। বুিড়গ া, তুরাগসহ রাজধানীর চারপােশর নদ-নদী েলা
aৈবধ দখলমুk করেত নানা ধরেনর uেদয্াগ িনেয়েছ েনৗপিরবহন মntণালয়। পাশাপািশ সারা েদেশর নদ-
নদী েলার নাবয্ বজায় রাখেত ে িজংেয়র মহাপিরকlনা gহণ করা হেয়েছ। eরi মেধয্ বিুড়গ ার সদরঘাট
o  সংলg  eলাকা  দখলমkু  করা  হেয়েছ।  নদীর  পািনেত  o  তীরবতর্ী  eলাকায়  ময়লা-আবজর্ না  েফলায়
িনেষধাjার পাশাপািশ দষূণ েঠকােত ল  o িsমােরর িভতের বজর্ য্ বয্বsাপনা গেড় েতালার িনেদর্শ েদoয়া
হেয়েছ।  eসব  uেদয্াগেক  আরo  চাঙা  করেতi  ব বnু  নদী  পদক  েদoয়ার  পিরকlনা  gহণ  করা  হয়।
েনৗপিরবহন সিচব আবদসু সামাদ বাংলােদশ pিতিদনেক বেলন, ‘েদেশর নদ-নদী েলা রkায় িবিভn ধরেনর
পদেkপ gহণ করা হেয়েছ। eখন ei নদ-নদী েলা দষূণ o aৈবধ দখলদািরt েথেক রkা করেত সারা বছর
পুিলশ o েসনাবািহনী িদেয় পাহারা েদoয়া যােব না। নদ-নদী েদেশর pাণ, eর pিত মানেুষর ভােলাবাসা o
দািয়tেবাধ জািগেয় তুলেত হেব। আমরা মেন কির েযসব বয্িk বা সংsা নদী রkায় aবদান রাখেব তােদর e
দািয়tেবাধ o ভােলাবাসা জািগেয় রাখেত জািতর জনক ব বnুর নােম জাতীয় পদক েদoয়ার েচেয় েসরা
আর িকছু হেত পাের না। e কারেণ আমরা e ধরেনর uেদয্ােগর পিরকlনা gহণ কেরিছ। eখন নদী রkা
কিমশন েকন eর িবেরািধতা করেছ তা তারাi ভােলা বলেত পারেব।’ গত 19 আগs েনৗপিরবহন মntণালেয়
পাঠােনা িচিঠেত জাতীয় নদী রkা কিমশন পদেকর িবেরািধতা কের েয যুিk েলা িদেয়েছ তা হেc : নদী
রkায় eখেনা েকােনা েসkের দশৃয্মান েকােনা agগিত aজর্ ন করা েকােনা সংsা/দফতর/বয্িkর পেk সmব
হয়িন। তাi eত dত e ধরেনর পুরsার েদoয়া সমেয়ািচত হেব না। নদী রkার জনয্ কিমশন সৃি র পর
কাযর্kম  হেয়েছ মাt। eখনi নদী রkা পুরsার pবতর্ ন করেল জনমেন e পুরsােরর িবষেয় সংশয়,
সেnহ o িব প pিতিkয়া সৃি  হেত পাের। কিমশন কতৃর্ ক গিঠত uপেজলা, েজলা, িবভাগীয় নদী রkা কিমিট
বতর্ মােন সারা েদেশ কাযর্কর রেয়ছ। কাযর্কর মূলয্ায়েন েদখা  যায়, eসব কিমিট eখেনা সারা েদেশ নদীর
aৈবধ দখল, uেcদ o udার, পুন dার, পািন o পিরেবেশর দষূণ েরােধ দশৃয্মান েকােনা agগিত aজর্ ন
করেত সkম হয়িন। e-সংkাn কাযর্kম মলূয্ায়ন হেত আরo িকছু সময় লাগেব। ব বnু নদী পদক িনেয় e
ধরেনর  মতামত  িদেয়i  ধু  kাn  হয়িন  কিমশন।  মntণালয়  পদক  pবতর্ েনর  িনেদর্শাবিল  িদেয়  জাতীয়  বা
েকndীয় পযর্ােয় েয কিমিটর পেরখা িদেয়িছল, েসখােনo কিমশেনর েচয়ারময্ান, সদসয্ o pিতিনিধ যােত না
রাখা হয় েস িবষেয় aনেুরাধ জািনেয়েছ। ব বnু নদী পদেকর িবষেয় e ধরেনর েনিতবাচক মত েদoয়ার
িবষয়িট  sীকার  কের  জাতীয়  নদী  রkা  কিমশেনর  সিচব  আিমনলু  iসলাম  বাংলােদশ  pিতিদনেক  বেলন,
‘মntণালয়  জাতীয় পযর্ােয়  ব বnুর  নােম  েয  পদক িদেত  চাiেছ তা েদoয়ার মেতা পিরিsিত  eখেনা ৈতির
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হয়িন বেল কিমশন মেন করেছ।’

ব বnু নদী পদক িনেয় মntণালয় o কিমশন মেুখামুিখ|467498|Banglad... https://www.bd-pratidin.com/home/printnews/467498/2019-10-20

2 of 2 10/20/2019, 10:21 AM


