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হালিশরেে ডানিপ ঘারে গঙ্গাে জনয অবস্থান 
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দ্য লিন ওয়াক বযযরো : অলবেি ও লনর্মি গঙ্গাে দ্ালবরে উত্তে ২৪ পেগনাে হালিশহরে লবজ্ঞান দ্েবাে 
ও বীজপযে ডাাঃ লব. আে. আরেদ্কে লিন লপস অগমানাইরজশরনে উরদ্যারগ ১৯শশ এলিি শুক্রবাে 
সকাি ১০ো শেরক সন্ধ্যা ৬ো পর্মন্ত  গ  অবস্থান কেি দ্লষিণ বরঙ্গে লবজ্ঞান ও পলেরবশকর্মীো | 
হলেদ্বারেে র্ােৃসদ্ন আশ্ররর্ সন্ন্যাসীো দ্ীঘমলদ্ন ধরে গঙ্গাে জনয অনশন চালিরয় র্ারেন | ইলের্রধযই 
চােজন সন্ন্যাসী অনশরন আত্মাহুলে লদ্রয়রেন | বেমর্ারন িায় ১৮০ লদ্ন ধরে অনশন করে চরিরেন 
েরুন সন্ন্যাসী ব্রহ্মচােী আত্মরবাধান্দ| সন্ন্যাসীরদ্ে অলবেি ও লনর্মি গঙ্গা আর্দািনরক সর্েমন 
জালনরয় োরজয ইলের্রধযই অরধমক ডজন িেীকী অনশন ও গ অবস্থান হরয় শগরে | আজরকে গ  
অবস্থান োেই অনযসােী | 

https://thegreenwalk.com/2019/04/19/
https://thegreenwalk.com/2019/04/19/%e0%a6%85%e0%a6%ac%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%be%e0%a6%a8-%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%b6%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%ae%e0%a7%80/
https://thegreenwalk.com/author/rahultgw/
https://thegreenwalk.com/2019/04/16/%E0%A6%89%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A7%A7/
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অবস্থারন শর্াগদ্ান করে োরজযে অরনকগুলি লবজ্ঞান ও পলেরবশবান্ধ্ব সংগঠরনে সদ্সযো এবং লবলশষ্ট 
লশষিণক, অধযাপক, লবজ্ঞানী ও পলেরবশলবদ্ো | অবস্থারনে অনযের্ আরয়াজক ও দ্ীঘমলদ্রনে লবজ্ঞানকর্মী 
জয়রদ্ব শদ্ বরিন, 

               
      লবলশষ্ট লবজ্ঞানকর্মী জয়রদ্ব শদ্                       লবলশষ্ট পলেরবশকর্মী োপস লবশ্বাস 

“এই র্যহূরেম গঙ্গারক বাাঁচারে, গঙ্গারক লনর্মি কেরে সবরচরয় আরগ র্া দ্েকাে ো হি গঙ্গারক অলবেি 
ভারব বইরে শদ্ওয়া | গঙ্গারক অলবেি কোে দ্ালব লনরয় ব্রহ্মচােী আত্মরবাধানর্দে আর্দািনরক 
আর্ো লনরজরদ্ে আর্দািন বরিই র্রন কেলে , আজরকে গ  অবস্থারনে র্রধয লদ্রয় োেই বােমা 
লদ্রে চাইলে আর্ো | আজই শশষ নয়, অলবেি ও লনর্মি গঙ্গা আর্দািন লনেলবেন্ন্ভারব আর্ো 
চালিরয় র্াব |” 

বযাোকপযরেে পলেরবশবান্ধ্ব র্রেে অনযের্ সংগঠক োপস লবশ্বাস জানান, 

“র্ানযষ একা শবাঁরচ োকরে পােরব না, োরক শবাঁরচ োকরে শগরি সর্স্ত বাস্তুেন্ত্ররক অষিণয ণ্ণ োখরেই 
হরব | বাস্তুেরন্ত্রে সংবহনেন্ত্রই হি নদ্ী-েন্ত্র ; নদ্ী না োকরি সর্ি বাস্তেন্ত্রোই শভরে র্ারব | 
সরচেন র্ানযষ লবষয়লেে গুরুত্ব বযঝরে পােরে | োই এই র্যহূরেম শদ্শ জযরে অলবেি গঙ্গা ও লনর্মি 
গঙ্গা আর্দািন িলেলদ্ন িবি হরে | গঙ্গাে এই আর্দািনরক শকন্দ্র করে ‘নদ্ী বাাঁচাও জীবন বাাঁচাও 
আর্দািন’ শলিশািী হরব অলচরেই | আর্ো আর্দািরনে ধাোলেরক বরয় লনরে চাই ভলবষযৎ িজরেে 
জনয |” 

দ্ীঘমলদ্ন ধরে শকন্দ্র ও োজযসেকােগুলি গঙ্গারক লনর্মি কোে শচষ্টা চালিরয় র্ারেন, োে জনয শকালে 
শকালে োকা খেচ হরয় শগরে লকন্তু গঙ্গাে লনর্মিোে একর াাঁোও উন্ন্লে হয়লন | পলেরবশলবদ্ো বিরেন 
লনর্মিোে উন্ন্লে হয়লন র্ারন পেলে লঠক নয়, আসি পে হি গঙ্গারক অলবেি কো, অলবেি কেরে 
শগরি গঙ্গাে উপে বাাঁধ ও খাি শকরে জি শেরন শনওয়ারে লনয়ন্ত্র  আনরে হরব, অববধ খনন বন্ধ্ 
কেরে হরব | পলেরবশকর্মীরদ্ে দ্ালব োো আর্দািন চালিরয় র্ারবন র্েলদ্ন না গঙ্গা অলবেি হরব, 
একই ধ্বলন হলেদ্বারেে র্ােৃসদ্ন আশ্রর্ শেরক নীেরব িলেধ্বলনে হরে – ব্রহ্মচােী 
আত্মরবাধানর্দে আত্মাহুলেে পে আরো আত্মরবাধান্দো তেলে হরয় আরেন আত্মহুলেে জনয |  

https://thegreenwalk.com/2019/04/16/%E0%A6%89%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A7%A7/
https://thegreenwalk.com/2019/04/16/%E0%A6%89%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A7%A7/
https://thegreenwalk.com/2019/04/16/%E0%A6%89%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A7%A7/
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