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মঘনা নদীেত জার িদেয় অৈবধভােব বা উে ালন কের ফসিল জিম ও বসতবািড় ংেসর িব ে জলা
শাসন ও িলেশর সহায়তায় অিভযান চািলেয়েছ ন িত দমনকিমশন। দক অিভেযাগ কে (হটলাইন ১০৬)
মঘনা নদীেত অৈবধ দখল ও বা উে ালেনর অিভেযাগ আসেল এ অপরােধর িব ে তাৎ িণক অিভযান
পিরচালনার িনেদশ দন দক এনেফাসেম অিভযােনর সম য়কারী মহাপিরচালক ( শাসন) মাহা াদ নীর
চৗ রী।
ানীয় জনসাধারণ অিভেযাগ কের, এক িসি েকট ক ক িব ল অংেকর ষ লনেদেনর িবিনমেয় নদী ও
বসতবািড় দখল এবং ংস করা হে । সে সে ই পিরেবশ ও িতেবশ ংসকারী এ অপরাধ বে
নারায়ণগে র জলা শাসক ও িলশ পারেক েয়াজনীয় ািজে ট ও িলশ িনেয়াগ কের অপরাধীেদর
ফতার, জার জ এবং নদী, াম ও ফসিল জিম র ায় কেঠার িনেদশ দন দক মহাপিরচালক নীর
চৗ রী। স আেলােক আজ (১০/০৯/২০১৮) বলা ১১টা থেক মঘনা নদীর সানারগ ও অংেশ দেকর ত
ত াবধােন স ড়ািশ অিভযান চালােনা হয়। দক েম িছেলন উপপিরচালক মাঃ হলালউি ন শরীফ ও সহকারী
পিরচালক মাঃ সালাহউি ন আহেমদ সহ ৩ জন সদ । এেত সানারগ ও উপেজলা িনবাহী কমকতা ও
সহকারীকিমশনার ( িম) এবং িব ল সং ক িলশ ফাস অংশ নয়। বলা ০৩টা পয অিভযান চািলেয় ০৭
জার জ ও ০২জন জােরর মািলকসহ মাট ২০ জনেক ফতার করা হয়। একই সােথ জােরর মািলক
০২জনেক সবেমাট ০১ ল জিরমানাকরা হয়।
এ অিভযান সে দেকরমহাপিরচালক ( শাসন) এবংপিরেবশ অিধদ েরর সােবক পিরচালক (এনেফাসেম )
মাহা াদ নীর চৗ রীজানান, “এক ন িতবাজ চ অেথর িবিনমেয় নদী, ফসিল জিম এবংপিরেব শ ংস
করেছ। এ অপরােধর বিল হে সাধারণ জনগণ, সবনাশ হে
িষজিমর, পালেট যাে নদীর গিতপথ। যেহ
পিরেবশ িব ংসী কমকাে র সে ন িত জিড়ত, সেহ দক এ অপরাধ বে কেঠার অব ান িনেয়েছ।”িতিন
আেরা ম কেরন, “এ পিরেবশ িব ংসী অপরােধ কারও িন ু প থাকা মার অেযা অপরাধ।”

