েবড়া েপৗরেময়েরর যমুনা নদীেত
অৈবধ বন্দর- বছের েকািট টাকা
আদায়
পাবনা প্রিতিনিধ : পাবনার েবড়ায় যমুনা নদীেত ‘অৈবধ’ েনৗবন্দর
প্রিতষ্ঠা কেরেছন েবড়া
সভাপিত আব্দুল বােতন।
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েময়র

ও
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আওয়ামী

লীেগর

েবড়া েপৗর এলাকার বৃশািলখায় স্থািপত এ বন্দর েথেক প্রিত বছর
েকািট েকািট টাকা আদায় করা হচ্েছ। মাত্র ১০ িকেলািমটার দূের
বাঘাবাড়ী েনৗবন্দর বাদ িদেয় মালবাহী েনৗযান এ ঘােট েনাঙর করায়
িবপুল অঙ্েকর রাজস্ব বঞ্িচত হচ্েছ সরকার।

সূত্র জানায়, েনৗবন্দর পিরচালনায় একমাত্র অনুেমািদত ও রাষ্ট্রীয়
স্বীকৃত প্রিতষ্ঠান বাংলােদশ অভ্যন্তরীণ েনৗপিরবহন কর্তৃপক্ষ
(িবআইডব্িলউিটএ)।

অথচ িনয়মনীিত উেপক্ষা কের
করেছন েবড়ার েপৗর েময়র।

বৃশািলখায়

অৈবধ

েনৗবন্দর

পিরচালনা

তেব বৃশািলখা ঘাটেক অৈবধ মানেত নারাজ েময়র আব্দুল বােতন। িতিন
বেলন, স্থানীয় সরকার আইন অনুসাের ঘাট েথেক অর্িজত রাজস্ব অবশ্যই
স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ পােব।

েযেহতু বৃশািলখা ঘাট েপৗর এলাকার মধ্েয, তাই েপৗরসভা েসখান েথেক
রাজস্ব সংগ্রহ করেছ। এখােন িবআইডব্িলউিটএর অনুেমাদেনর েকােনা
প্রেয়াজন েনই।

সেরজিমন বৃশািলখায় িগেয় েদখা যায়, বন্দর পিরচালনার জন্য হুরাসাগর
নেদর পােড় েপৗর েময়র একিট একতলা ভবন িনর্মাণ কেরেছন।

েসখােন েঝালােনা সাইনেবার্েড েলখা রেয়েছ, বৃশািলখা
রাজঘাট, ব্যবস্থাপনা ও পিরচালনায় আলহাজ আব্দুল বােতন।

েবসরকাির

পােশই ঘােট েনাঙর করা ১০িট মালবাহী জাহাজ েথেক িসেমন্ট, কয়লা ও
খাদ্যশস্য নামােনা হচ্েছ। পের ট্রােক েসসব পণ্য েনওয়া হচ্িছল িনজ
িনজ গন্তব্েয।

েপাটন ট্েরডার্স নােমর একিট পণ্য পিরবহন সংস্থার প্রিতিনিধ
েসাহরাব েহােসন বেলন, বাঘাবাড়ী েনৗবন্দের শ্রিমক সংকটসহ নানা
জিটলতা রেয়েছ।

ফেল জাহাজ েথেক পণ্য নামােত সময় েবিশ লােগ। বৃশািলখা ঘােট েস
সমস্যা েনই। আমরা তুলনামূলক কম খরেচ এ ঘাট িদেয় পণ্য আনা-েনওয়া
করেত পাির।

এ ঘাট পিরচালনােক সম্পূর্ণ অৈবধ বেল মত িদেয়েছন িবআইডব্িলউিটএর
অিতিরক্ত পিরচালক রিফকুল ইসলাম।

িতিন বেলন, আইন অনুসাের িবআইডব্িলউিটএ েদেশ েনৗবন্দর পিরচালনায়
ৈবধ কর্তৃপক্ষ। বাঘাবাড়ীর আশপােশ সরকাির বা েবসরকাির েকােনা
সংস্থােক েনৗবন্দর পিরচালনার অনুেমাদন েদওয়া হয়িন।

স্থানীয় সরকার েখয়া পারাপােরর জন্য ঘাট ইজারা িদেত পাের, িকন্তু
পণ্যবাহী জাহাজ েনাঙর কের বৃশািলখা ঘােট েযভােব বন্দেরর
কার্যক্রম চালােনা হচ্েছ, তা সম্পূর্ণ অৈবধ।

িতিন আরও বেলন, বাঘাবাড়ী ঘােট েনাঙর করা প্রিতিট মালবাহী জাহাজেক
প্রিত টন মাল খালােসর জন্য ৩৪ টাকা ৫০ পয়সা িদেত হয়।

েসই িহসােব বৃশািলখা ঘােটর কারেণ সরকার প্রিত বছর েকািট েকািট
টাকার রাজস্ব েথেক বঞ্িচত হচ্েছ।

