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মৃতু র হাত থেক ঢাকার ৪ নদীেক এখনই বাঁচােত হেব

শাহীন রহমান ॥ ঢাকার চার নদীেত দূিষত তরল বজ  পিতত হওয়া বে  আদালত িনেদশ িদেলও খাঁজ িনেয় জানা
গেছ  ায়  ৩৪১  পেয় ট  িদেয়  এসব  বজ  সরাসির  নদীেত  পড়েছ।  এসব  বজ ের  মেধ  পেয়াবজ  ও  িসিট

কেপােরশেনর দূিষত কিঠন বজ  রেয়েছ। এসব দূিষত তরল বজ ের বাইেরও ব া িনয় ণ বাঁেধর ুইস গেটর মধ
িদেয় িবিভ  এলাকার রাসায়িনক বজ  সরাসির নদীেত পড়েছ। যা বুিড়গ া দূষেণর অ তম কারণ। এছাড়া নদীেত
চলাচলকারী জাহাজ থেক পাড়া তল, মিবল ও এর তীের গেড় ওঠা জাহাজ িশ কারখানা থেক দূিষত পদাথ
নদীেত  িমশেছ।  খুলনা  িব িবদ ালেয়র  সােবক  উপাচায  েফসর  গালাম  রহমান  ও  িবআইডি উিটর  সােবক

েকৗশলী তাফােয়ল আহে দ বুিড়গ া দূষেণর কারণ িনেয় একিট জিরপ চালান। এেত দখা গেছ,  ট ানাির
কারখানা,  িসেম ট,  কাগেজর ম ড,  ট টাইল,  খাদ  ি য়াজাতকরণ,  ইি িনয়ািরং  ওয়াকশপ,  ব াটাির,  ডাইং
কারখানা, গােম টিশ , ম বজ , িশ বজ , গৃহ ািলর অপিরেশািধত সব বজ ই নদীেত পড়েছ। যিদও স িত
ট ানাির  িশ  হাজারীবাগ  থেক  সাভাের  ানা িরত  হেয়েছ।  িক  উপেরাি িখত  এসব  বজ  অব াহত  পড়ায়
বুিড়গ ার দূষণ িব মা  কেমিন, বরং তা রেয় গেছ আেগর মেতাই।

বুিড়গ ার দূষণেরােধ আদালেতর হ ে প নতুন নয়। ২০০৯ সাল থেক একািধবার এ িবষেয় রায় দয়া হেয়েছ।
িক  আজ পয  দূষণেরাধ স ব হয়িন। গত ম লবার হাইেকাট তার এক রােয় বুিড়গ ার দূষণ বে  য়ােরেজর
লাইন ছাড়া  নদীেত পিতত হওয়া  সব  লাইন  বে  পদে প িনেত িবআইডি উিটএেক িনেদশ িদেয়েছ।  রােয়
বুিড়গ ায় পিতত ৬৮ য়ােরজ লাইন ছাড়া আর কান লাইন থেক বজ  নদীেত িমশেল স েলা ব  কের ৭
জা য়ািরর মেধ  হলফনামা িদেত বাংলােদশ অভ রীণ নৗপিরবহন কতৃপ েক (িবআইডি উিটএ) িনেদশ দয়া
হেয়েছ। ওই ৬৮ য়ােরজ লাইন বে র দািয়  ঢাকা ওয়াসার।

আইনজীবী  মনিজল মারেসদ বেলেছন,  িবআইডি উিটএর িতেবদন অ সাের বুিড়গ ায় এখন ৬৮ য়ােরজ
লাইেন বজ  পিতত হে । ওয়াসা  এর দািয় া ,  তােদরই এটা  ব  করেত হেব। এই ৬৮ বােদ বুিড়গ ার

ইপাের জিরপ কের যিদ য়ােরজ লাইন থােক স েলাও ৭ জা য়ািরর মেধ  ব  কের িবআইডি উিটএেক
িতেবদন িদেত বলা হেয়েছ। এছাড়া পিরেবশ অিধদফতর য ১৮িট ব  কেরেছ এর বাইের অ  কান িত ান

আেছ িকনা স িবষেয় িনিদ  কের িতেবদন িদেত বলা হেয়েছ। এিদেক ওয়াসা তােদর দয়া হলফনামা ত াহার
কেরেছ।  নতুন  কের  রিববােরর  মেধ  তারা  িতেবদন  দেব।  ওই  িদনই  (রিববার)  এ  িবষেয়  আেদশ  দেব
হাইেকাট।

িবেশষ রা বলেছন, দূিষত বজ  নদীেত এত পিরমােণ জেমেছ য নতুন কের ঢাকার চার নদী আর বজ  হজম
করেত পারেছ না। পািন ইেতামেধ  চ েচ আলকাতরার প ধারণ কেরেছ। পািনও পুঁিতময়। িবআইডি িটএর
সােবক েকৗশলী তাফােয়ল আহে দ বেলন, পেয়াবজ  ম য়ােরজ বৃি র  পািনর িনকাশী ব ব া  আলাদা
আলাদাভােব িনধািরত। িক  কিঠন বজ সহ গৃহ ািল বজ , িশ বজ  হাসপাতােলর বজ  সবই কান না কানভােব

হাইেকােটর িনেদশ সে ও ৩৪১ পেয়  িদেয় বজ  িমশেছ বিুড়গ ায় » শেষর পাতা » DAILYJANA... http://www.dailyjanakantha.com/print/details/article/465640/

1 of 2 12/17/2019, 4:36 PM



পেয়া  ও  ম  েনেজ িন াশন  ব ব ার  সে  িমেশ  যাে ।  ফেল  নদীর  পািনেত  অ া  বজ ের  পাশপািশ
কিলফেমর  (মা েষর  পেয়াবজ  থেক  য  জীবাণু  তির  হয়)  মা া  খুবই  িবপ নক  রেয়েছ।  এই  কিলফম
ব াকেটিরয়ার উপি িতও পািনবািহত নানা রােগর অ তম কারণ। িতিন বেলন, বুিড়গ ার দষূণেরাধ কাযকর িবষদ
পিরক না হণ এখনই অপিরহায। এ প পিরি িত তির হওয়ায় হাে িরর টসা নদী মের গেছ। একই পেথ
হাঁটেছ রাজধানীর বুিড়গ া, শীতল া, বালুসহ অ সব নদীও। ত পদে প নয়া না হেল অিচেরই এসব নদীর
মৃতু  ঘটেব।

সেরজিমন ঘুের ও িবেশষ েদর সে  কথা বেল জানা গেছ, য়ােরজ লাইন ছাড়াও বুিড়গ ার তীের গেড় ওঠা
িশ কারখানা ও করানীগে  জাহাজ িনমাণ ও মরামেতর কারখানা থেকও বজ  নদীেত পড়েছ। নদীর বুেক

িতিদন কেয়ক শ  বড় বড় জাহাজ, ছাট নৗকা, কােগা চলাচল কের। এসব জাহাজ থেক িনগত পাড়া তল,
মিবল, ি জ ও ম বজ  অিধকহাের নদীদূষণ করেছ। ডাইং কারখানার বজ , তজগাঁও িশ কারখানার বজ  এবং
ডমরা ও ামপুেরর িশ  বজ ও সরাসির নদীেত িমশেছ। বৃি র পািনর সে  ম য়ােরেজর মাধ েম সড়েকর

কিঠন বজ  বুিড়গ ার পািনেত পড়েছ। এসব বজ ের সম েয় পািন এত দূিষত হেয় পড়েছ য নদীর গভীর থেক
িমেথন গ াস বু ু  উৎি  হে , যার উৎকট গ  দূর থেক নােক এেস লাগেছ।

তারা বেলন, মা েষর শরীেরর দিূষত পদাথ বর কের দয়ার অ ষ  িহেসেব কাজ কের শরীেরর িট িকডিন। এই
িকডিন অচল হেল যমন দূিষত পদাথ ছাঁকেত না পারেল শরীেরর অভ ের িবষি য়া সৃি  হয়। তমিন নদনদী,
খালিবল, জলাশয় ইত ািদও শহেরর িকডিন। দূিষত পদাথ এেত বীভূত হেয় এই পািন পিরেবেশর ভারসাম  ন
কের িদে । নদী বাঁচােনা আজ সভ তার জ  চ ােল  হেয় গেছ।

িবেশষ রা বলেছন, নদী বাঁচেল দশ বাঁচেব। নদীর দখল-দূষণ থেক র া করেত সরকােরর পাশাপািশ সবাইেক
নদী র ায় এিগেয় আসেত হেব। দখল-দূষণেরােধ সবাইেক সি িলতভােব কাজ করেত হেব। এমনিক নদীর ায়

ুল-কেলেজর  িশ াথীসহ  নাগিরক  সমােজর  মা ষেক  স ৃ  করেত  হেব।  মা েষর  নানা  কমকাে-ই  দেশর
নদী েলা দূষণ, দখলসহ নাব  হারাে । বিশরভাগ নদী দখল, দূষণ আর বেজ  এখন মৃত ায়। এছাড়া শীতল া,
তুরাগ, ধেল রী, বালু ও বিুড়গ ায় সব ই চলেছ দখলদারেদর আ াসী রাজ । তারা বেলন, কলকারখানার তরল
বজ  শাধনাগার বা ইিটিপ া ট ব বহােরর লে  কারখানা মািলকেদর বাধ  করেত হেব। নৗযান ইি েনর পাড়া
মিবল যন নদীেত না ফলা হয় সিদেকও দৃি  িদেত হেব। নদী বাঁচাও  আে ালেনর সভাপিত অধ াপক মাঃ
আেনায়ার সাদত বেলন, নদী দূষণকারীেদরও করেত হেব। বতমােন নদী র ায় একিট অ ল পিরেবশ িবরাজ
করেছ। কােজই নদী র া কের সবাইেক এিগেয় যেত হেব।
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