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হয়। িক  িকছু aংশ uে দ করার পর তা আবার ব  কের েদয়া হেয়েছ। েকন েয তারা ei aিভযান ব  কেরেছ 
আমরা তা বলেত পারব না। তেব চয্ােনলিট u ার কের ei দুi পােড়র েসৗ র্ বধ র্েনর জ  eকিট ক  হণ 
কেরেছ ঢাকা দি ণ িসিট করেপােরশন। তারা ei িবষেয় িব ািরত বলেত পারেবন।  

জানা েগেছ, পুরান ঢাকার েসায়ারীঘােটর িকছুটা পি েম চাঁদনীঘাট eলাকায় দু’ভােগ ভাগ হেয় যাoয়া বুিড়গ ার 
u র িদেকর শাখািট আিদ চয্ােনল িহেসেব পিরিচত। আর দি েণর শাখািট eখনকার মূল বুিড়গ া। বুিড়গ ার 
ei দুi ধারার মাঝখােন কামরা ীর চর, নবাবগ  চরসহ কেয়কিট eলাকার aব ান। কামরা ীর চর eলাকার 
িকছু aংশ ছাড়া ei চয্ােনেলর পুেরাটাi eখন ভরাট হেয় েগেছ। েসখােন গেড় uেঠেছ aসংখয্ বািড়-ঘর, বহুতল 
দালান iতয্ািদ। aথচ দুi দশক আেগo ei চয্ােনলিট হাজারীবাগ, রােয়রবাজার o েমাহা দপুেরর পাশ িদেয় 
আবারo বুিড়গ ার সে  সংযু  িছল। চয্ােনলিট u ােন 3125 সােলর 36 েম তৎকালীন েনৗম ী o নদী u াের 
গিঠত টা েফােস র্র সভাপিত শাজাহান খােনর েনতৃেতব্ eকািধক ম ী, টা েফােস র্র সদ রা সেরজিমন বুিড়গ ার 
আিদ চয্ােনলিট পিরদশ র্ন কেরন। চয্ােনলিটর দুরব া েদেখ েনৗম ী পেরর িদনi সিচবালেয় জরুির ƣবঠক ডােকন। 
oi ƣবঠেক আিদ চয্ােনল u াের েবশিকছু গুরুতব্পূণ র্ িস া  েনয়া হেলo পের আর েসগুেলা বা বায়ন হয়িন। 
কিমিট আর uপকিমিটর েবড়াজােল আটকা পেড় যায় ei চয্ােনেলর u ার ি য়া। তখন িবআiডি uিটeর 
েচয়ার ােনর েনতৃেতব্ eকিট কিমিট গঠন করা হয়। পের ঢাকার aিতির  েজলা শাসকেক (রাজসব্) আহব্ায়ক 
কের 24 সদ িবিশ  eকিট সাব-কিমিট গঠন করা হয়। eর ায় 2 মাস পর লালবাগ সােক র্েলর সহকারী ভূিম 
কিমশনারেক আহব্ায়ক কের আরo eকিট uপকিমিট গঠন করা হয়। তেব গত 6 বছেরo েকান কিমিটর িতেবদন 
আেলার মুখ েদেখিন বেল সংি রা জানায়।  

iিতহাস েথেক জানা েগেছ, াচীনকােল গ া নদীর eকিট বাহ ধেলশব্রী নদীর মা েম বে াপসাগের িগেয় 
পড়ত। ei ধারািট তার গিতপথ পিরবত র্ন কের eকসময় গ া েথেক িবি  হেয় বুিড়গ া নােম aিভিহত হয়। 
29৯8 সােল eক ভয়াবহ ভূিমকে র ফেল ঢাকার uজােনর নদ-নদীগুেলা মধুপুর জ েলর u র েথেক দি েণর 
িদেক সের যায়। েস সময় aথবা মতেভেদ তারo আেগ 2873 সােলর ভূিমকে র ফেল সলমািস, কলািতয়া, 
েমাহা দপুর, রােয়রবাজার, হাজারীবাগ eলাকা িদেয় বাহমান বুিড়গ া িকছুটা দি েণ সের যায়। তখন 
তলেদেশর গঠনগত পিরবত র্ন হoয়ায় নদীেত পিল পড়ার গিতo েবেড় যায়। ফেল মাঝখােন েজেগ uঠেত থােক 
চর, যার eকিট aংশ পরবত  সমেয় কামরা ীরচর o আেরকিট aংশ নবাবগ  চর িহেসেব পিরিচত হয়। eসব 
চেরর েভতর িদেয় কেয়কিট খাল o জলাভূিম থাকার মাণ েদখা যায় uিনশ শতেকর শুরুর িদেক ণীত িসeস 
ােপ। eিদেক বুিড়গ ার ধেলশব্রীর uৎস পিল ভরােটর কারেণ ব  হেয় েযেত থাকেল আিদ চয্ােনলিট সলমািস, 

বিছলা, েমাহা দপুর o হাজারীবােগর িদেক ায় পািনশূ  হেয় পেড়। শু  েমৗসুেম েসখােন শুরু হয় চাষাবাদ। 
eরপর নগরায়েনর সে  পা া িদেয় চেল দখল, ভরাট o বািড়ঘর িনম র্াণ।  

সরজিমন ঘুের েদখা েগেছ, আিদ চয্ােনল ভরাট o দখেলর ফেল eর oপর িনিম র্ত েসতুগুেলা eখন ায় 
a েয়াজনীয় হেয় পেড়েছ। কামরা ীর চেরর েলাহারপুল o পাকা েসতুর িনেচ পািন থাকেলo পি েমর a  
েসতুগুেলার েকাথাo হাঁটু পািন, েকাথাo কচুিরপানা আর আগাছায় ভরা। মািট ভরাট কের aেনক েসতুেক দুi িদক 
েথেক দখল কের েফলা হেয়েছ। দখল চলেছ eখনo। নবাবগে র পাকা েসতুিট 3114 সােলর িডেসমব্ের িনম র্াণ 
করা হয়। eক যুেগর বধােন oi েসতুিট eখন a েয়াজনীয় হেয় পেড়েছ। েসতুর িনেচ পািন েনi, আেছ মািট। 
দুi িদেক aসংখয্ াপনা। আবাসন বসায়ীরা বালু ভরাট কের ei eলাকায় সাির সাির ট িবি  কেরেছন। 
eকi aব া কামরা ীর চেরর রসুলপুর o হাজারীবােগর েকা ািনঘাট েসতুরo। বাংলােদশ পিরেবশ আে ালেনর 
(বাপা) সাধারণ স াদক ড. েমা. আবদুল মিতন সংবাদেক বেলন, আমরা বারবার ানীয় েজলা শাসক o 
সংি  িবআiডি uিটe’র কম র্কত র্ােদর aবেহলা েদখিছ। বুিড়গ াসহ সব নদী দূষণ o দখলমু  করেত হেল 
সরকােরর সিঠক পদে প, কেঠার আiন o বা বায়নi েকবল পাের নদী বাঁচােত। বুিড়গ া o eর আিদ চয্ােনল 



বাঁচােত হেল সামি ক পিরক না দরকার। কারণ eখােন শুধু aৈবধ াপনা রেয়েছ তা নয়। নদী গিতপথ 
পিরবত র্ন করায় aেনেকর ƣবধ জিমo eখন নদীর সীমানা হেয় েগেছ। আiন aনুযায়ী নদীর জায়গায় াপনা করা 
যায় না। তাi aেনক ƣবধ মািলেকর াপনা uে েদরo েয়াজন হেত পাের। e ছাড়া নদী তীেরর াচীন াপনা 
সং ার কের সংর ণ করা, নদীেত পািনর বাহ বাড়ােত খনন করা o তীেরর েসৗ র্ সৃি  করা জরুির। eসব 
কােজর জ  সিদ া o দৃঢ়তা দুেটাi েয়াজন বেল ম  কেরন িতিন। e িবষেয় িবআiডি uিটe েচয়ার ান 
কমেডার eম মাহবুব uল iসলাম সংবাদেক বেলন, আিদ বুিড়গ া চয্ােনলিট ঢাকা েজলা শাসেকর আ াের। ei 
চয্ােনেলর মুেখ িকছু aংশ আমরা uে দ কেরিছলাম। িক  পরবত েত তা েবিশদূর a সর হয় িন। েসেহতু আমরা 
মূল বুিড়গ া নদী দুi তীর র া uে দ aিভযান চালােনা হেয়েছ। েসেহতু আিদ বুিড়গ া চয্ােনেলিট u াের আর 
কাজ করা হয়িন। যিদ চয্ােনলিট িবআiডি uিটe’র আoতায় েদয়া হয়। তাহেল চয্ােনলিট u াের কায র্ ম েনয়া 
হেব বেল জানান িতিন। ঢাকার আশপােশর দুi নদী আিদ বুিড়গ া o শীতল য্া eখন aি তব্ সংকেট। দখল-
দূষেণ e ঢাকার iিতহােসর গুরুতব্পূণ র্ ei দুi নদী eখন হািরেয় েফলেছ aতীত ঐিত । eকi সে  
aপিরণামদশ  পিরক না o কৃিতিবেরাধী কম র্কাে র কারেণ েনৗপথ িহেসেব e দুi নদীর চািহদাo েলাপ েপেত 
বেসেছ। eকােল ঢাকার িবিভ  eলাকায় চলাচেলর জ  ei দুi নদীর পািন বােহর েয হণেযাগয্তা িছল তা 
েযন কােলর আবেত র্ েলাপ েপেত বেসেছ। সেরজিমন ঘুের ei দুi নদীর বত র্মান দুরব া িনেয় e িতেবদন 
িলেখেছন মাহমুদ আকাশ। 

শীতল য্া নদী u াের েনi েকান পিরক না  

িতন শতািধক ডকiয়াড র্ o বালু িভিট uে দ হয়িন 

দখল o দূষেণ িশকার শীতল য্া নদী u াের েনi েকান পিরক না। িত স ােহ িতন িদন uে দ aিভযান 
পিরচালনা করা হেলo aৈবধ 4 শতািধক ডকiয়াড র্ o শতািধক বালু মহাল uে দ করা হয়িন। eছাড়া সীমানা 
িপলাের রেয়েছ আপি । নারায়ণগে র ƣসয়দপুর েথেক রূপগে র মুড়াপাড়া পয র্  33 িকেলািমটার দীঘ র্ শীতল য্া 
নদীর সীমানা িচি ত করেত 6 হাজার 22িট িপলার াপন করা হেয়েছ। eর মে  ায় 3 হাজার 2৯9িট িপলার 
নদীর সীমানার সিঠক ােন বসােনা হয়িন বেল আপি  জািনেয়েছ aভয্ রীন েনৗপিরবহন কতৃর্প  
(িবআiডি uিটe)। e িপলারগুেলা েবিশরভােগi িবিভ  িশ  িত ােনর সামেন aবি ত। e সব িত ান 
কৃি মভােব নদীর তীর ভরাট কের িপলারগুেলা সিরেয় েফেলেছ বেল aিভেযাগ কেরন ানীয়রা। শীতল য্া নদীর 
দু’তীের জিরপ কের পুনরায় সীমানা িপলার াপেনর সুপািরশ করার জ  3128 সােল eকিট কিমিট গঠন করা 
হয়। িক  3 বছেরo জিরপ কাজ েশষ করেত পােরিন oi কিমিট। তাi নতুন কের িপলার াপেনর পি য়া 
eখনo শুরু করা যায়িন বেল সংি  কম র্কত র্া জানায়। e িবষেয় িবআiডি uিটeর পিরচালক েমা. শিফকুল হক 
(ব র) সংবাদেক বেলন, ঢাকা নদী ব েরর মেতা নারায়ণগ  নদী ব র eলাকায় uে দ aিভযান পিরচালনা 
করা যায়িন। কারণ শীতল য্া নদী দুতীের সীমানা িপলার িনেয় েয আপি  জানােনা হেয়িছ েস িবষয়িট eখেনা 
সমাধান হয়িন। eর জ  3128 সােল নারায়ণগে র aিতির  েজলা শাসক (রাজসব্) েক আহব্ায়ক কের eকিট 
কিমিট গঠন করা হেয়েছ। কিমিটেত িবআiডি uিটeসহ সংি  সং ার কম র্কত র্ারা রেয়েছন। কিমিট শীতল য্া 
নদীর দু’তীের জিরপ কাজ পিরচালনা করেছ। জিরপ কাজ েশেষ সীমানা িপলার বসােনা িবষেয় িস া  েনয়া হেব। 

সেরজিমেন শীতল য্া নদীর দু’তীর ঘুের েদখা েগেছ, নারায়ণগে র েজলার সদর o ব র থানার ম িদেয় 
বািহত হেয়েছ শীতল য্া নদীিট। ei নদীর ব র থানার িকছু িকছু eলাকায় নদীর সীমানা িচি ত কের িপলার 
াপন করা হেলo সদর থানার পােড় েকান িপলার াপন করা হয়িন। তেব ব র থানার েকান eলাকায় সীমানা 

িপলােরর েকান িচ  েনi। িকছু িকছু eলাকায় িপলার থাকেলo তা বালু িদেয় ভরাট কের েদয়া হেয়েছ। 
নারায়ণগে র মদনগে র লার ঘাট দি ণ পাশ েথেক মাহমুদ নগেরর েসানাকা া পয র্  95িট িপলার াপর করা 



হেয়েছ। eর aিধকাংশ িপলার সিঠক ােন বসােনা হয়িন। e সব িপলারগুেলা েযখােন বসােনা হেয়েছ e েথেক 
আরo 261-811 ফুট uপের নদীর সীমানা। e সব িপলার িনেয় আপি  রেয়েছ িবআiডি uিটe। eর মে  
মদনগ  ল ঘােটর দি ণপােশ বসু রা িসেম  ফয্া িরর সামেন ৯িট, মাহমুদ নগর eলাকায় সািমট পাoয়ার ান 
ে শেনর সামেন 23িট, মদনগে র লারঘােট 2৯িট, বাংলােদশ িসেম  ফয্া িরর সামেন 9িট, িসেম  িসেম  
ফয্া িরর সামেন 8িট, সাররার জুট িমেলর সামেন 5িট o েসানাকা া বাদশা ডকiয়ােড র্র সামেন 4িট িপলার িনেয় 
আপি  রেয়েছ। eছাড়া িকছু িকছু eলাকায় নদীর সীমানা িচি ত করা জ  ািপত িপলার েভে  বালু ভরাট করা 
হে । িপলার েরেখ নদী aেনক িভতের িগেয় মািট ভরাট করা হেয়েছ বেল ানীয়রা জানায়। e িবষেয় মদনগে র 
লারঘাট eলাকায় মাহমুদ নােমর eক বািস া সংবাদেক বেলন, েবিশর ভাগ eলাকায় িপলার েভে  মািট ভরাট 

কের ডকiয়াড র্ ƣতির করা হেয়েছ। eছাড়া aেনক eলাকায় নদীর তীের aৈবধ াপনা uে দ কের গাছ লাগােনা 
হেলo তা েবিশ িদন থােকিন। গাছ েভে  বালু মহাল ƣতির করা হেয়েছ। e সব িবআiডি uিটe কম র্কত র্া েদেখo 
েকান ব া িনে  না। e িবষেয় িবআiডি uিটeর নারায়ণগ  ব েরর যু  পিরচালক েশখ মাসুদ কামাল 
সংবাদেক বেলন, শীতল য্া নদীর দুi পােড় িত স ােহ িতন িদন কের uে দ aিভযান পিরচালনা করা হে । 
uে দ aিভযােনর পাশাপািশ জিড়প কাজ করা হে । ei জিরপ পি য়া েশেষ নদীর সীমানা িপলার পুনঃ াপন 
করা হেব। কতিদেনর মে  ei জিরপ ি য়া েশষ হেব তা সিঠকভােব বলা মুসিকল। আশা করিছ চারপােশর 
েনৗপথ র ার তৃতীয় কে  শীতল য্া নদীর সীমানা িপলার াপেনর কাজ শুরু হেব বেল জানান িতিন। 

জানা েগেছ, ঢাকার চারিদেকর বুিড়গ া, তুরাগ, বালু, ধেলশ^রী o শীতল য্া নদীর সীমানা িনধ র্ারেণর জ  311৯ 
সােল আদালেতর িনেদ র্েশ গণপূত র্ ম ণালেয়র িপডি uিড নারায়ণগে র শীতল য্া নদীেত 6122িট সীমানা িপলার 
াপন করা হেয়েছ। eর মে  32৯9িট িপলার িনেয় আপি  রেয়েছ িবআiডি uিটe নারায়ণগ  ব র aিফেসর। 

eেত শীতল য্া নদীর পূব র্পােড় 2467িট eবং 953িট িপলার সিঠক ােন বসােনা হয়িন বেল সং ািট জানায়। 
eছাড়া শীতল য্া নদীর তীেড় ায় 4 শতািধক িশপ o ডকiয়াড র্ ƣতির হেয়েছ। eর মে  86িট 
িবআiডি uিটeর aনুমিত থাকেলo েবিশর ভােগi aৈবধভােব ƣতির করা হেয়েছ বেল জানায় সং ািট। e িবষেয় 
িবআiডি uিটeর েচয়ার ান কমেডার eম. মাহবুব uল iসলাম সংবাদেক বেলন, শীতল য্া নদীর দুi পােড় 
aৈবধ াপনা uে দ aিভযান পিরচালনা করা হে । তেব আমােদর সুপারিভশেনর aভােব aেনক aৈবধ াপনা 
রেয় েগেছ। eছাড়া নদী সীমান িপলার াপেনর জিরপ কাজ eখনo েশষ হয়িন। eকিট কিমিট গঠন করা হেয়িছল 
তা কায র্কর হয়িন। শীতল য্া নদী র ায় eখনo েকান ক  েনয়া হয়িন। তেব সােড় 911 েকািট টাকার িদব্তীয় 
কে  শীতল য্া নদীর eকিট aংেশ oয়াকoেয় িনম র্ােণর পিরক না রেয়েছ। তৃতীয় পয র্ােয় কে র 

শীতল য্াসহ ঢাকার চারপােশর 221 িকেলািমটার েনৗপথ র া কাজ করার পিরক না রেয়েছ বেল জানান িতিন।  

 


