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িতsা নদীবাঁধ o জলব টন িনেয় সাmpিতক eক আেলাচনায় িবjানী 
সমর বাগিচ eকিট p  তােলন, ‘iuেরাপ আেমিরকােত pচুর বাঁধ 
িডকিমশিনং হে  বছর বছর$ ভারতবেষ eকটাo বাঁধ ভাঙা হেয়েছ 
িক? সরকম হেয়েছ বেল আমার জানা নi$ ... আিম ভাবিছ, 
রবীndনাথ কত িদন আেগ বাধঁ ভাঙার কথা িলেখ গেছন মkুধারা-
ত$ সখােন িশবতরাiেয়র চািষেদর কথা যা বলা হেয়েছ, তা 
আজেকর চািষেদরo সমsা$ ...’ 
 e p  uেঠিছল সিদন। কারণ আেলাচনায় দখা যাি ল, 
ভারত o বাংলােদশ d- দেশরi ‘ দশেpিমক’ সরকার gােমর 
মাnষেক, িবেশষত বািণিজ ক বােরা চােষ িনযুk চািষেদর িতsা 
ব ারাজ থেক চােষর জল দoয়ার pিতrিত িদেয়েছ eবং 
pতািরতo কেরেছ। িকnt িতsা নদীর sাভািবক pবাহেক বাধামুk 
করার pেয়াজন দখা িদেয়েছ। iuেরাপ-আেমিরকার যসব দশ 
আমােদর ‘unয়ন’-eর ei পেথ ujীিবত কেরিছল, তারা 
iিতমেধ  নদীর sাভািবক pবাহেক unুk করার জn বাঁধ ভাঙার 
কাজ r কেরেছ। বােরা চােষর মজাটা টর পাে  আমােদর 
পা াব বা পি মবে র বধমােনর চািষরাo। িকnt কৃিtমভােব নদীেক 
আটেক বা মািটর তলা থেক যেথ ভােব জল তুেল িনেয় চাষ কের 
unিত করার িবপদ eখনo সকেলর কােছ s  হয়িন।  
 তাi d- দেশর রাজৈনিতক নতারা eখনo ‘unয়ন’-eর গl 
বেল মাnষেক pেরািচত করেত িপছপা নয়। িতsা জলব টন তাi 
আজo রাজনীিতর is  হেয় রেয়েছ। আমরা eবােরর সংখ ায় ei 
িবষয়টােত িকছুটা কথাবাতা বলেত চেয়িছ। 
 eকi সে  utরাখেNর িবপযয় আমােদর আেলাচনায় uেঠ 
eেসেছ। utরাখN চােখ আঙুল তুেল দিখেয় িদেয়েছ, ‘unয়ন’-
eর নােম শত শত ড াম আর জলিবd ৎ pকl িনমাণ পাহােড়র 
pকৃিতেক কীরকম িনমমভােব ংস কের চেলেছ। 

সময় eেসেছ ‘বাঁধ ভাঙা’র। pথমত ভাঙেত হেব আমােদর 
মেনর বাঁধ। আধুিনক িশkার য pেলপটা আমােদর মনেক চােখর 
সামেন ঘেট যাoয়া ঘটনােকo দখেত দয় না, আমােদর anভূিতেত 
শকল পিরেয় রােখ, unয়েনর মাদকতায় আমােদর ভুিলেয় রােখ, 
সi মেনর বাঁধ ভাঙার সময় eেসেছ।

 

বাঁধ ভেঙ দাo, ভােঙা!   

জুলাi-আগs ২০১৩       চতুদশ বষ     চতুথ সংখ া     ১০ টাকা 
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রাজ  বা দশ নদীর দঘ  aববািহকার িবsৃিত জনসংখ া (২০০১) জনবসিতর ঘনt (২০০১) 
িকেলা 
িমটাের 

শতাংেশ বগ িকেলা 
িমটাের 

শতাংেশ সংখ ায় শতাংেশ সংখ া pিত বগ িকিমেত 

িসিকম ১৫১ ৩৬.৫ ৭০৩৯ ৫৬.৯ ৫৪০,৪৯৩ ১৩.৭ ৭৭ 
িসিকম-পি মব  সীমাn ১৯ ৪.৬ --- --- --- --- --- 

পি মব  ১২৩ ২৯.৭ ৩২৯৪ ২৬.৬ ১,৪৭৭,৪৯৫ ৩৭.৬ ৪৪৯ 
বাংলােদশ ১২১ ২৯.২ ২০৩৭ ১৬.৫ ১,৯১৪,৯০৯ ৪৮.৭ ৯৪০ 

মাট ৪১৪ ১০০.০ ১২৩৭০ ১০০.০ ৩,৯৩২,৮৯৭ ১০০.০ ৩১৮ 

dিট ব ারাজ eকিট নদী 
দবািশস সনgp  

 

২৮ জুলাi িবেকল চারেটয় কলকাতার ‘আথেকয়ার বু  স’-e মnন সামিয়কী পিtকা আেয়ািজত সভায় ‘িতsা নদীর জল ব টন’ pসে  আেলাচনা কেরন দবািশস 
সনgp। তাঁর আেলাচনা pবn আকাের pকাশ করা হে । সভায় য কথাবাতা হয়, তা িকছুটা সmাদনা কের pে াtর আকাের আলাদা pকাশ করা হল। utরgিল 
িদেয়েছন দবািশস সনgp। eছাড়া, দবািশস সনgেpর pবn i- মল কের আেলাচনার জn িকছু মাnষেক পাঠােনা হেয়িছল। সi সূেt মাঃ খােলkjমান তাঁর eকিট 
pবn eবং মাঃ nrল iসলাম o ডঃ িকu আর iসলাম যুgভােব তাঁেদর িলিখত মnব  পািঠেয়েছন। egিল pকাশ করা হে । যেহতু ei িবষয়িট িনেয় আমরা eকটা 
সংলাপ চালােত চেয়িছ, তাi দবািশস সনgp i- মেলর মাধ েম eেঁদর সে  কথাবাতা চালােত থােকন। সi সংলাপo িকছুটা সmাদনা কের pকাশ করা হল। তেব 
পিtকার বতমান সংখ া pকােশর তািগদ থেক eখােন আমােদর আপাতত থামেত হেয়েছ। আশা কির, সংলােপ aংশgহণকারী ব িkগণ eবং পাঠেকরা তাঁেদর মতামত 
ব k কের ei আেলাচনােক eক সদথক aিভমুেখ িনেয় যেত uেদ াগী হেবন। 
 
িডিভিস o ফরাkার পর পি মবে র তৃতীয় বেড়া নদী পিরকlনা 
হল িতsা ব ারাজ pকl$ িতsা নদীর uৎপিt িসিকেমর কাংেস 
িহমবােহর মুখ থেক$ দিkণমুখী হেয় িসিকেম ১৫১ িকেলািমটার eবং 
পি মবে র সীমাn বরাবর ১৯ িকেলািমটার চেল eিট পি মবে  
pেবশ কের$ সখান থেক জলপাigিড় o কাচিবহার জলার oপর 
িদেয় আরo ১২৩ িকেলািমটার eিগেয় বুিড়gােমর কােছ বাংলােদেশ 
ঢােক$ তারপর ১২১ িকেলািমটার যাtা কের িচলমািরর কােছ যমুনা 
বা bhপুেt িগেয় মেশ (িচt ১)$১ ei নদী aববািহকার িবs ৃিত 
pায় ১২,৩৭০ বগ িকেলািমটার$ eর মেধ  বাংলােদেশ আেছ ১৬.৫ 
শতাংশ, িসিকেম ৫৬.৯ শতাংশ, বািক ২৬.৬ শতাংশ পি মবে $ 
িকnt aববািহকার pায় aেধক মাnষ থােক বাংলােদেশর aংেশ$ oi 
eলাকািট ঘনবসিতপূণ$ ২০০১ সােলর আদমsমাির anযায়ী সখােন 
জনবসিত িছল pিত বগ িকেলািমটাের ৯৪০ জন, আর পি মবে র 
aংেশ pিত বগ িকেলািমটাের ৪৪৯ জন$ তখন িসিকেমর aংেশ 
জনবসিত িছল pিত বগ িকেলািমটাের মাt ৭৭ জন$২ 
িতsা aববািহকা : eক নজের 

বরফ-গলা জল o বৃি জল di-i িতsা নদী িদেয় বেয় যায়$ 
বৃি জেলর পিরমাণ বিশ, তেব বছেরর কেয়কটা মাস pবােহর 
িসংহভাগ আেস বরফ-গলা জল থেক$ pবাহ সারা বছর সমান 
থােক না$ ফbrয়াির মােসর তুলনায় আগs মােসর pবাহ pায় 
পেনেরা gণ$ utরবে  িতsার জল য ধু মািটর oপর িদেয় বেয় 
যায় তা নয়, মািটর িনেচ িদেয়o eকিট ধীর pবাহ আেছ$ 
দািজিলেঙর সবক a েল, যখােন পাহাড় থেক সমতেল eেস 
পড়ার পর িতsা িবnিনর মেতা কেয়কিট ধারা রচনা কেরেছ, 
সখােন চoড়া নদীখাত পাথর, nিড় o বািল িদেয় গিঠত হoয়ায় 
নদীর জল drত চঁুiেয় িনেচ চেল যায়$ মািটর তলা িদেয় ধীের ধীের 
pবািহত সi জল আবার ভািটর িদেক নদীর sােত িগেয় মেশ$ 
তেব ei জেলর পিরমাণ িনেয় কােনা িনভরেযাগ  তথ  নi$  

১৯৭৬ সােল পি মব  সরকােরর সচ দpর utরবে র ছিট 
জলার ৯.২২ লk হkর কৃিষজিমেত জল সরবরাহ করবার 
পিরকlনা gহণ কের$ সi uেdে  িনিমত িতsা ব ারাজ pকেl 
সচ ছাড়াo ১০০০ মগাoয়াট জলিবd ৎ uৎপাদেনর কথা বলা 
হেয়িছল$ pকl anযায়ী জলপাigিড় জলার গাজলেডাবায় িতsার 
oপর eকিট ব ারাজ তির হয়$ ব ারােজর uজােনর জলাশয় থেক 
নদীর ডান (পি ম) িদেক বিরেয়েছ িতsা-মহানnা-িল -ক ানাল 
(িটeমeলিস), আর বাম (পবূ) িদেক বিরেয়েছ িতsা-জলঢাকা-
মiন-ক ানাল (িটেজeমিস)$ ব ারাজ ১৯৯৩ সােল চালু হেয় গেলo 
খাল dিট চালু হয় যথাkেম ১৯৯৭ o ২০১২ সােল$ িটeমeলিস-র 
জল িগেয় পেড় মহানnা নদীেত, সখােন ফুলবািড়েত আর eকিট 
ব ারােজর সাহােয  মহানnা মiন ক ানােল জল পাঠােনার ব বsা 
আেছ$ িsর হেয়িছল, pকlিট িতন পযােয় ( sজ) সmণূ করা 
হেব$ pথম sেজর আবার dিট aংশ (সাবেsজ) আেছ$ pথম 
সাবেsজ, যােত ৩.২ লk হkর জিমেত সেচর সংsান আেছ, তা 
eখনo সmণূ হয়িন$ িচt ২-e pথম সাবেsজ eলাকার আংিশক 

নকশা দখােনা হল$ 
সরকাির িহেসব 
মেত িটeমeলিসর 
মাধ েম ৪০,০০০ 
হkর জিম o 
িটেজeমিসর মাধ েম 
৮,০০০ হkর জিম 
eযাবৎ সেচর 
আoতায় eেসেছ$ 

মহানnার পি ম pাn থেক য খাল বিরেয়েছ, সi মহানnা 
মiন ক ানােলর িতন জায়গায় কৃিtম জলpপােতর সাহােয  িতনিট 
জল-চািলত টারবাiন ঘুিরেয় মাট ৬৭.৫ মগাoয়াট জলিবd ৎ 
uৎপাদেনর ব বsা হেয়েছ eখন পযn$ 

মূল পিরকlনার বাiের আর eকিট কাজ কের থােক িতsা 
ব ারাজ pকl$ সিট হল িশিলgিড় পুরসভােক দিনক ২৬,০০০ 
ঘনিমটার জল সরবরাহ, যা িটeমeলিসর থেক পােmর সাহােয  
করা হয়$ ei পিরমাণ বািড়েয় দিনক ৫৫,০০০ ঘনিমটার করার 
পিরকlনা আেছ$ তেব সেচর জn ব বহার করা জেলর তুলনায় 
ei পিরমাণ সামাn$ 

বাংলােদশ সরকার ১৯৯০ সােল লালমিণরহাট জলার দায়ানীেত 
িতsার oপর eকিট ব ারাজ িনমাণ কের, ৭.৪৯ লk হkর জিমেত 
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সেচর uেdে $ pথম পযােয় ১.১১ লk হkর জিমেত সেচর জল 
পৗঁছােনার ব বsা করা হেয়েছ$  

িতsার জল িনেয় di দেশর মেধ  িববাদ চলেছ বhিদন ধের$ 
ভারত o বাংলােদশ সরকার uভেয়i চায়, জল যতটা সmব সিরেয় 
ফলা হাক নদী দায়ানী ব ারাজ পিরেয় যাoয়ার আেগ$ সi কমিট 
গাজলেডাবা ব ারােজ কতখািন করা হেব আর কতখািন দায়ানীেত, 
িববাদ ধু তাi িনেয়$ বাংলােদশ সরকােরর বkব , খা মর েম 
গাজলেডাবা ব ারােজ জেলর িদক বদল করেল দায়ানী ব ারােজ 
জল কেম যায়, তাi জল ভাগাভািগর জn eকটা চিুk হাক$ 
পি মব  সরকার eযাবৎ বেল eেসেছ, গাজলেডাবা ব ারােজ খা 
মরsেম য জল পাoয়া যায়, তা সেচর জn যেথ  নয়; ei 
aবsায় চিুk কের বিশ জল ছাড়েত গেল চািষেদর sাথ k ু  হেব$ 
oিদেক ভারত সরকার চায় িমটমাট কের eকটা চিুk করেত$ 

িতsা নদী থেক যটুk জল পাoয়া যায় তা িনেয় বাংলােদশ 
সরকার তা সnt  নয়i, পি মব  সরকারo নয়$ ব ারাজ pকl 
কের pত াশা মেটিন কােরা$ dিট pকেlর ভgাংশ মাt rপািয়ত 
হেতi জলাভাব দখা যাে $ ei aবsায় pকl dিট সmণূ করা 
aথহীন হেব বেল মেন হে $ sভাবতi p  জােগ, জেলর eতখািন 
aভাব হল কী কের? 

িতsা নদী িদেয় বছেরর িবিভn মােস গেড় য-পিরমাণ জল 
ভারত-বাংলােদশ সীমানা (বুিড়gাম) aিতkম কের, তার eকটা 
আnমািনক িহসাব লখিচt আকাের দoয়া হল িচt ৩-e$৩ ei 
িহসােব ধের নoয়া হেয়েছ, uজান থেক আসা সবটুk জলi 
ব ারাজ িদেয় বেয় যেত দoয়া হে $ গাজলেডাবায় (যা বিুড়gাম 
সীমাn থেক ৭২ িকেলািমটার uজােন) িতsার pবাহ eর থেক িকছু 
কম, আর ভািটেত aবিsত দায়ানীেত pবাহ িকছু বিশ হেত পাের$  
দখা যাে , িতsা িদেয় য জল বেয় যায়, তার বিশরভাগটা যায় 
বষার সমেয়$ আবার িডেসmর থেক মাচ মাস পযn নদীেত জল 
বয় গেড় ২০০ িকuেমক বা তারo কম$ 

বাঁধ যমন জলাশেয় aেনকখািন জল ধের রাখেত পাের, ব ারাজ 
তমন পাের না$ ব ারাজ ধু জেলর pবােহ িকছুটা বাধা সৃি  কের, 
যােত জলতল eকটু uঁচু হয় eবং সi sবােদ তােক পােশর খাল 
িদেয় বiেয় দoয়া যায়$ কতটা জল নদী িদেয় যােব আর কতটা 
খাল িদেয় বoয়ােনা হেব তা গেটর সাহােয  িনয়ntণ করা যায়$ িকnt 
বষার জল ধের রেখ শীত বা gীে র িদনgিলেত ব বহার করা যায় 
না$ ব ারােজর জলাশয় বাঁেধর জলাশেয়র চেয় aেনক ছােটা$ 
তােত কেয়ক ঘNার জল ধের রাখা যায়, বnা িনয়ntণ করা যায় না$  

িতsা ব ারাজ pকেlর সচেসিবত eলাকায় pধান ফসলgিলর 
মেধ  (চা ছাড়া) আেছ আমন ধান, আuশ ধান, পাট, গম, আলু o 
ভুTা$ দিkণবে র িহসােব আমন ধােনর চােষ জল লােগ eক 
িমটােরর িকছু বিশ, বািকgিলেত আধ িমটােরর মেতা$৪ আমন 
চােষর বাড়িত সচটুk aব  বষার জেল হেয় যায় aেনকটা$ 
দািজিলং o জলপাigিড় জলার মািটেত ফাঁকেফাকর বিশ বেল 
জল খেত দাঁড়ায় না, drত িনেচ নেম যায়$ eকবােরর জায়গায় 
dবার সচ করেত হয়$ সখােন চারমাস ব াপী eকিট চােষ 
িমটারখােনক জল লােগ$ aথাৎ eক হাজার হkর কৃিষজিমর সেচর 
সবটা pেয়াজন মটােত eক িকuেমক জল দরকার হেত পাের$ 

খােলর uৎস থেক জিম পযn জল িনেয় যেত ভারতবেষ য 
aপচয় হয়, তার গড় িহসাব (৬০ শতাংেশর মেতা) ধরেল ei 
পিরমাণ দাঁড়ায় pিত হাজার হkের pায় আড়াi িকuেমক$৫ ২০১১ 
সাল পযn িটেজeমিস খাল চাল ুহয়িন, সচ হেয়িছল িটeমeলিসর 
আoতায় থাকা ৪০,০০০ হkর জিমেত$ তার জn ১০০ িকuেমেকর 
মেতা জল লাগার কথা$ বাsেব pায় eতখািন জলi সরােনা হেয় 
eেসেছ নদী থেক$  

বষার সময় নদীেত ei জেলর aভাব নi$ মজার কথা হল, 
২০১১ সাল পযn বছেরর কােনা সমেয়i ১০০ িকuেমেকর বিশ 
জল িটeমeলিস িদেয় বয়িন (িচt ৪)$ নদীেত যেথ  জল থাকেলo 
খােলর বহনkমতা (৪১৫ িকuেমক) পুেরাপুির কােজ লাগােনা হয়িন$ 

চিlশ হাজার হkর জিমর সচ সামলােত যিদ ১০০ িকuেমক 
জেলর দরকার হেয় থােক, তাহেল িতsা ব ারােজর di pােnর dিট 
খােলর সেবা  বহনkমতা ( মাট ৫২০ িকuেমক) ব বহার কের বেড়া 
জার di লk হkর জিমেত সচ হoয়া সmব$ p  হল, pকেlর 
pথম sেজর pথম সাবেsেজর ৩.৪২ লk হkর জিমেত সেচর 
pেয়াজন িতsা ব ারাজ মটােব কীভােব? আর মূল পিরকlনা ৯.২২ 
লk হkর জিমেত সেচর জn ঐিকক িহসােব য ২৩০০ িকuেমক 
জল লাগার কথা, স জল তা নদীেত বষাকােলo থােক না$ 

নদীেত যখন সবেচেয় বিশ জল থােক, সi সমেয় খালপেথ 
জল সরােনা হেয়েছ সবেচেয় কম$ খিরফ মরsেম খালেযােগ য জল 
সরবরাহ করা হেয় eেসেছ, তার চািহদা কতটা িছল তা s  নয়$ 
সরকাির িহসাব মেত, জলপাigিড় জলায়, যখােন সেচর sিবধা 
সবেচেয় বিশ পৗঁেছেছ, সখােন ১৯৯৪-৯৫ থেক ২০০৭-০৮ সােলর 
মেধ  খােলর সচেসিবত জিমর পিরমাণ বেড়েছ pায় িতিরশ হাজার 
হkর, িকnt খিরফ চােষর eলাকা oi পেব কেমেছ kিড় হাজার 
হkর$৬ জলপাigিড় জলায় বষায় যা বিৃ  হয় তা পি মবে র 
গড় মাtার িdgণ$৭ তাi বষাকােল খাল থেক সেচর pেয়াজন কম 
হoয়াটা আ েযর নয়$ িকnt খিরফ চােষর সে াচন িকছুটা 
আ েযর$ িতsা ব ারােজর খালgিল কাটা হেয়েছ পুব-পি েম, 
জিমর ঢােলর সে  আড়াআিড় ভােব$ খােলর পাড় uঁচু কের 
বাঁধােনা হoয়ায় তার utর িদেকর জিমেত বষায় জল দাঁিড়েয় খিরফ 
চােষ asিবধা হেয় থাকেত পাের$ মােটর oপর eটা পির ার য, 
pধানত খিরফ চােষ সহায়তার uেdে  গৃহীত ei pকেl খিরফ 
চােষর িবেশষ sিবধা হয়িন pকl-সিnিহত eলাকায়$ সmবত ei 
কারেণi ১৯৭৬ সােল pকেlর uেদ াগ r হoয়ার পর থেক মূল 
পিরকlনার সােপেk মাt পাঁচ শতাংশ জিম সেচর আoতায় আনা 
গেছ$ pকl যটুk হেয়েছ তার থেক sিবধা না মলার ফেল সচ 
eলাকা সmpসারেণর জn নতুন জিম aিধgহণ করা মুশিকল হেয় 
থাকেত পাের$ 

১৯৯৪-৯৫ থেক ২০০৭-০৮ সােলর মেধ  জলপাigিড় জলায় 
খাল থেক সেচর সবেচেয় বিশ pসার হেয়েছ রাজগ  o 
জলপাigিড় সদর bেক$ ei পেব ei dিট bেক রিব (শীতকালীন) 
চােষর eলাকা হাজার di eকর বেড়েছ$ তেব য চােষর eলাকা 
লািফেয় বেড়েছ তা হল বােরা ধান$ bক dিটেত বােরা চাষ আেদৗ 
হত না, সখােন তেরা হাজার হkেররo বিশ জিমেত বােরা চাষ 
হেত দখা গেছ oi পেবর শেষ$ ei শেsর ময়াদ জাnয়াির 
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থেক eিpল মাস aবিধ --- যখন মািট সবেচেয় কেনা থােক$ 
পুেরাপুির সচিনভর ei চােষ জল লােগ রিবশে র িতনgণ$৮ 
খােলর জেলর সd বহােরর জn কৃিষ দpর থেক চািষেদর বােরা 
চােষ uৎসাহ দoয়া হেয়িছল$ ঐিকক িনয়েম দখা যাে , জাnয়াির 
o ফbrয়াির মােস িতsা নদীেত যত জল থােক, তা িদেয় বেড়া 
জার রাজগ  o জলপাigিড় সদর bেক ২০০৭-০৮ সােলর মােপ 
বােরা চাষ হেত পাের, তার বিশ নয়$ eলাকা বাড়ােত গেল 
জলাভাব হেব$ 

২০১১ সাল aবিধ ফbrয়াির থেক eিpল মাস পযn িতsা 
pকেlর খালেযােগ গেড় ৮০ িকuেমেকর কাছাকািছ জল সরবরাহ 
করা হেয় eেসেছ (িচt ৪), সবটাi িটeমeলিসর মাধ েম$ বলা 
বাhল , চােষর জn তা যেথ  হয়িন$ িবকl সেচর জn ভূগেভর 
জেল হাত পেড়েছ$ ei রকম ঘটনা িডিভিসর সচেসিবত eলাকায় 
আেগi দখা গেছ$ eখন িতsা aববািহকােতo ei pবণতা দখা 
যাে $ ১৯৯৭ সােল িটeমeলিস চালু হoয়ার পর থেক ২০১০ 
সােলর মেধ  গাজলেডাবা ব ারাজ সিnিহত চারিট bেক নেভmর o 
জাnয়াির মােসর জলsর নেম গেছ --- eকথা পি মব  জল 
anসnান িবভােগর পযেবkেণ ধরা পেড়েছ$ কndীয় সরকােরর 
িরেপােটo eর সমথন িমেলেছ$৯ eর মেধ  dিট bক (রাজগ  o 
জলপাigিড় সদর) িতsার পি ম তীের, dিট (মাল o ময়নাgিড়) 
পূব তীের$ পি ম তীেরর সেচর জn ভূগেভর জেল টান পেড় 
থাকেব$ পূব তীেরর bকgিলেত খােলর সচ oi পেব চালু হয়িন$ 
তেব ব ারাজ থেক জল সিরেয় নoয়ার ফেল নদীর মূল খােত জল 
কম বেয়েছ --- ei ঘটনার সে  জলsর নেম যাoয়ার যাগ 
থাকেত পাের$  

জলিবd ৎ িনেয় িতsা ব ারাজ pকেlর aিভjতা sেখর নয়$ 
uৎপাদন ব বsা িতsা নদী থেক বh দূের মহানnা মiন ক ানােল$ 
খােল জল থাকেল তেবi টারবাiন ঘুরেব$ মহানnা নদীেত 
শীতকােল জল থােক না$ সেচর জেলর চািহদা তখন eত বিশ য 
সচ না কের ধু িবd ৎ uৎপাদেনর জn খােল জল পাঠােনা pায় 
aসmব$ সেচর জল িতsা থেক মহানnা পৗঁছােনার আেগi 
aেনকটা ব বহার কের ফলা হয়$ সব িমিলেয়, বষার কেয়ক মাস 
ছাড়া িবd ৎ uৎপাদেনর sেযাগ নi বলেলi চেল$ কাযেkেt দখা 
যাে , িতনিট কেnd ২০০৬-০৭ সােল মাট ৩.৪ কািট iuিনট 
িবd ৎ uৎপn হেয়েছ$ ei পিরমাণ হল সারা বছের মাট ekশ িদন 
পূণমাtায় uৎপাদেনর সমান$১০ ekশ িদন হল বছেরর ছয় 
শতাংেশরo কম$ eক eকিট কnd sাপন করেত কম aথব য় হয় 
না$ সgিল চাল ুরাখার খরচo আেছ$ eত al uৎপাদন কের খরচ 
oেঠ না$  

৬৭.৫ মগাoয়াট uৎপাদন kমতার ছয় শতাংশo যখন কােজ 
লাগােনা যায়িন, ১০০০ মগাoয়াট িবd ৎ uৎপাদন িন য় িছল eকিট 
aবাsব sp$ 

িতsা pকেl খা মরsেম নদীর sাভািবক গিতপথ থেক িবপলু 
পিরমাণ জল সিরেয় ফলা হয় --- pকৃিত বা পিরেবেশর তায়াkা 
না কের$ পিরেবশ-ankল pবােহর সংsান রাখা হয় না$ মেন করা 
হয়, নদীর জলেক সীমানা পিরেয় বাংলােদেশ বেয় যেত িদেল 
দেশর sাথ k ু  করা হেব$ িকnt ঘটনা হল, গাজলেডাবা ব ারােজ 

pবাহ িনয়ntণ করা হয় বাংলােদেশর সীমানা থেক aেনকটা uজােন$ 
গাজলেডাবা ব ারাজ থেক aেনকখািন জল সিরেয় ফলেল সখােন 
নদীিট যত শীণ হেয় পেড়, আরo ভািটর িদেক pভাব ততখািন 
পেড় না$ গাজলেডাবা থেক দায়ানী পযn যাtাপেথ নদী আবার 
িকছুটা ভের oেঠ$ গাজলেডাবা ব ারাজ সিnিহত a েল ei 
জাগােনর sেযাগ নi$  

িতsা নদী utরবে র pাণsrপ$ নদী ধ ু পিল সংবহন o 
ভূগেভর জলsরেক পু  কের না, aববািহকার গাটা বাstতnt নদীেক 
িঘেরi সােম  থােক$ মাnষ সi বাstতেntর বাiের নয়$ ভূগেভর 
জলsর নেম যাoয়ার ঘটনা সi বাstতেntর সাম  িবি ত হoয়ার 
iি ত দয়$ ei pবণতােক সামলােত না পারেল সবেচেয় বিশ 
িবপেদ পড়েত পাের গাজলেডাবার ভািটেত িতsা aববািহকায় 
বসবাসকারী মাnষজন$ ২০১১ সােলর আদমsমাির anযায়ী িতsা 
aববািহকার পি মবে র aংেশ মাট ১৬,৭৪,৮৬৪ জন বাস কের$ 
তােদর মেধ  ১৫,২৩,৭৩০ জন বাস কের গাজলেডাবা ব ারােজর 
ভািটেত$১১ ব ারাজ থেক বুিড়gােমর মেধ  িতsা নদীিট িকেয় গেল 
eবং ভূগেভর জলsর নামেত থাকেল সবেচেয় kিতgs হেব eরাi$ 
ভূগেভর জলsর kমাগত নেম যাoয়ার ঘটনা যমন eকিদেন হয় 
না, তমিন ei সমsার কােনা চটজলিদ সমাধানo নi$ 
দিkণবে  aেনক জায়গায় ei িবপদ eখনi uপিsত; িতsা 
aববািহকায় নািটশ eেস গেছ$ 

২০১১ সাল পযn িতsার পি ম িদেক িটeমeলিসর মাধ েম 
সেচর sিবধা পেয় eেসেছ িকছু চািষ$ সরকাির তথ  anযায়ী, সচ 
কােজ eেসেছ ধু খা মরsেম$ িকnt খা মরsেম িতsায় জল 
বিশ থােক না$ বতমােন যারা সেচর sিবধা পাে , তােদরo পুেরা 
চািহদা িমটেছ না$ ২০১২ সােল নদীর পূব িদেক িটেজeমিস চালু 
হoয়ার পর থেক সেচর kt যিদ বেড় থােক, তা eেদর sিবধা 
কিমেয়i হেয় থাকেব$ তাi sিবধা পাoয়া চািষেদর তািলকায় di 
িদেকর চািষেদরi ধরেল eকটু বািড়েয় ধরা হেব$ eরা সকেলi িতsা 
ব ারাজ িনেয় দীঘিদন sp দখার পর মাt িকছুিদন আংিশক sিবধা 
পেয়েছ, আর sp o বাsেবর ফাঁক বাজােত ভূগেভর জল ব বহার 
কেরেছ যথাসmব$ রাজগ  o জলপাigিড় সদেরর চািষেদর সেচর 
জল কিমেয় মাল o ময়নাgিড়র চািষেদর sিবধােভাগী তািলকায় িনেয় 
আসার aথ হল eরা কui pকl থেক চািহদা মেতা জল পােব 
না, বরং ভূগেভর জেলর oপর আরo চাপ বাড়েব$ 

সব িমিলেয়, িতsার ব ারাজ থেক সচ o িবd ৎ খােত uপকার 
যটুk পাoয়া যায় তা িদেয় pকlিট চালু রাখার খরচ oেঠ িকনা 
সেnহ, মূলধনী ব য় o মাnেষর dেভােগর (জিম aিধgহণ, uে দ, 
জীিবকা হািন iত ািদ) u ল হoয়া তা দূরsান$১২ pকেlর য লk  
িsর করা হেয়িছল তা aজনেযাগ  িছল না কখনi$ মাঝখান থেক 
খা মরsেমর aিতিরk জলিনভর চােষ uৎসাহ িদেত িগেয় kেম 
সেচর eকিট aবাsব চািহদা তির হেয়েছ, যার জn নদীেত পযাp 
জল নi$  

বাংলােদেশর িতsা ব ারাজ pকlিটo eকi রকম$ সােড় সাত 
লk eকর জিমেক সেচর আoতায় আনার psাব করা হেয়েছ, 
িকnt খা মরsেম চিlশ হাজার হkর জিম সচ করার মেতা 
জলo িতsায় থােক না$ যটুk থােক তার বােরা আনা 



মnন সামিয়কী                6                            জুলাi-আগs ২০১৩ 
 

গাজলেডাবায় নদী থেক সিরেয় ফলা হয় বেল আশাভ  হয় বিশ$ 
সমs dেভােগর জn দায়ী করা হয় ভারত সরকারেক$ 

িতsার জল িনেয় ভারত-বাংলােদশ িববাদ হল dিট aবাsব 
pকেlর ফল$ িববাদ খা মরsেমর জল িনেয়$ সi সময় বৃি  না 
হয় পি মবে , না বাংলােদেশ$ যটুk জল নদীেত থােক, তা মূলত 
িসিকম থেক বেয় আসা বরফ-গলা জল আর সখােন kরণ হেয় 
চলা ভূগেভর জল$ সi জল aববািহকার বাstতntেক সােম  রাখার 
পেk যেথ , িকnt যেথ  সচ করার পেk নয়$ পিরেবশ িনেয় 
কােনা সরকােররi মাথাব থা থােক না, তারা চায় সচ সmেn িনজ 
িনজ দেশর চািষেদর আশা জাগােত$ য আশা পূরণ হবার নয়, 
তােক লালন করেল আেখের আেস আশাভ  আর িবেdষ$ 

য িচnাপdিত থেক মেন হয় দেশর sাথ sরkা করা মােন 
eকিট নদীর a  ব বে দ করা, ভূগেভর জলsর নেম যেত 
দoয়া eবং পিরেবেশর িবপদ ডেক আনা, তার থেক aব াহিত 
পাoয়া দরকার$ খা মরsেম সচ কিমেয় বাংলােদশ সরকার যত 
জল চেয়েছ, তার চেয়o বিশ জল িতsা িদেয় বiেত িদেল ei 
িবপযয় রাধ হেত পাের$ তেব সi জলেক বুিড়gােমর সীমাn 
পেরােত দoয়াi যেথ  নয়$ বাংলােদেশo যিদ খা মরsেম 
দায়ানী থেক জল িবেশষ না সরােনা হয়, তেব নদীর যাtাপথ 
বরাবর পিরেবশ-ankল pবাহ বজায় থাকেব$ eেত aববািহকার 
বাংলােদশ-ভুk aংেশ ভূগভs জলsর নেম যাoয়ার সmাবনা দূর 
হেব, সiসে  রkা পােব পি মবে র সীমাn a েলর জলsর$ 

িতsার sাভািবক pবাহ iদানীং আরo eেলােমেলা হেত বেসেছ 
নদীর u  aববািহকায় ekশিট জলিবd ৎ pকেlর জের। eর 
কােনা কােনািট চালু হেয় গেছ, বািকgিলর কাজ চলেছ। egিলেত 
ছােটা ছােটা বাঁধ o জলাধার আেছ, যােত eক িদেনর মেতা জল 
ধের রেখ pেয়াজন মেতা িবd ৎ uৎপাদন করা যায়। যিদ 
aেনকgিল জলাধাের িদেনরেবলার ঘNা কেয়ক জল ধের রেখ 
সn ােবলা বিশ চািহদার সমেয় িবd ৎ uৎপাদেনর জn eক সে  
সi জল ছাড়া হয়, তাহেল ভািটেত িদেনর eকটা সময় জল বiেব 
sাভািবেকর চেয় aেনকটা কম, an সময় বিশ। পিরেবশ ankল 
pবাহ বজায় রেখ বষা মরsেম সীিমত সেচর ব বsা করেত 
চাiেলo asিবধা হেত পাের eেলােমেলা pবােহর জের। eক 
eকিট জলাধার থেক al কের হেলo সব িমিলেয় aেনকটা জল 
ন  হেব। তাছাড়া বাঁধ মােনi নদীর sাভািবক গিতপেথ eকটা বাধা, 
যার pভাব পেড় পিল সংবহেন, pাণীেদর গিতিবিধেত, জল মািটর 
িনেচ চঁুiেয় pেবশ করা বা বা  হেয় uেড় যাবার ছেn। িহমালেয়র 
ei ভ রু o ভুকmpবণ aংেশ বাঁধ থেক dঘটনার সmাবনা 
থেকi যায়। িতsা ব ারােজর বলায় যমন, ei বাঁধgিলর 
পিরকlনার সময়o তমিন কািরগির o ব বsাপনার িদকi pধান 
িবেবচ  হেয়েছ, পিরেবেশর িবষেয় anপু  িনরীkা বা pকা  
আেলাচনা হয়িন। 

নদীর পিরেবশগত িদকgিলর সংরkণ করা মােন জলজ pাণীেদর 
sাথেক মানবসমােজর sােথর চেয় বেড়া কের দখা নয়$ মহািবে  

পিরিsিতর বিচt  কlনার aতীত, তার pায় সবটাi আমােদর 
সহনসীমার বাiের$ ankল তাপমাtা, বায়ুচাপ, নানান গ ােসর 
ঘনt iত ািদর eক িনতাn ছােটা পিরসের মাnেষর বাঁচা মরা$ ei 
ankল পিরসর কােনা সরকাির pকেlর dারা রিkত হয় না$ বরং 
পরsেরর সে  সmকযুk িবিচt সব pাকৃিতক pিkয়ায় ei 
পিরসরটুk রিচত হয় --- যgিল আমরা িকছুটা জেনিছ$ িকnt 
ভােলা বুেঝ uঠেত পািরিন$ kdু পিল কণা, aিত kdু জীবাণুo ei 
pিkয়ায় aংশ নয়$ আমােদর িkয়াকলােপ যখন ei pিkয়া 
িবি ত হয়, পিরিsিত যখন আমােদর ankল আর থােক না, তখন 
সরকাির বােজট, মাnেষর সিmিলত jান --- কােনা িকছুi তার 
pিতিবধান করেত পাের না$ 
 
তথ সূt o টীকা : 
1. ei রচনার aিধকাংশ তথ  Rivers of West Bengal – A Status Report 

(Kalyan Rudra, West Bengal Pollution Control Board, 
Kolkata, 2011, পৃ. ৪১-৪৮ o ১৮১-১৯৬)–e pকািশত হেয়েছ$ 

2. ২০১১ সােলর আদমsমািরেত ভারতবেষর aংেশ জনসংখ া বেড়েছ মাটামুিট 
১৬ শতাংশ, বাংলােদেশর তথ  পাoয়া যায়িন eখনo$ 

3. eক িকuেমক হল pিত সেকে ড eক ঘনিমটার pবাহ$ 
4. ei আnমািনক িহসাব দoয়া হেয়েছ Water Resource and its Quality 

in West Bengal (West Bengal Pollution Control Board, 
Kolkata, 2009) িরেপােট$ 

5. ei আnমািনক িহসাব দoয়া হেয়েছ Integrated Water Resource 
Development – A Plan for Action  (National Council of 
Integrated Water Resource Development, Government of 
India,  1999) িরেপােট$ 

6. ei তথ  নoয়া হেয়েছ District Statistical Handbook (Department 
of Statistics and Economics, Government of West Bengal, 
1995, 2008) থেক$ 

7. বষাকালীন বৃি পােতর তথ  পাoয়া যােব Water Resource and its 
Quality in West Bengal (West Bengal Pollution Control 
Board, Kolkata, 2009) থেক$ 

8. ei আnমািনক িহসাব দoয়া হেয়েছ Water Resource and its Quality 
in West Bengal (West Bengal Pollution Control Board, 
Kolkata, 2009) িরেপােট$ 

9. Dynamic Ground Water Resources of India (Central Ground 
Water Board, Ministry of Water Resources, Government of 
India, 2011)–eর ম ােপ ei bকgিলেক জলsর নেম যাoয়ার 
eলাকাভুk করা হেয়েছ$ 

10. ei তথ  নoয়া হেয়েছ Review of Performance of Hydropower 
Stations (Hydropower Planning and Investigation Division, 
Central Electricity Authority, Ministry of Power, 
Government of India, 2007) থেক$ 

11. Census of India 2011: Provisional Population Totals, West 
Bengal (Directorate of Census Operations, Governmnent of 
India,  2011)$ 

12. কােজর agগিত বা লােকর uপকার যমনi হেয় থাkক, িতsা ব ারাজ 
pকlিটর আnজািতক grt o drত শষ করার pেয়াজনীয়তা িবচার কের 
eেক ‘জাতীয় pকl’-eর মযাদা দoয়া হয় ২০০৯ সােল$ সরকাির aেথর 
সংsােনর সময় জাতীয় pকl agািধকার পায়$

 
 

 খবর িদন            খবর িনন 
খবেরর কাগজ সংবাদমnন 

যাগােযাগ : ০৩৩-২৪৫৪৭৮৩৩; ০৩৩-২৪১৫১২৬৩; ০৩৩-২৪৯১৩৬৬৬; ০৩৩-২৪৫৪৭৮৩৩  
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িতsা জলব টন িনেয় আেলাচনাসভার pে াtর  

নদীর aববািহকা তা সাধারণত uজান থেক ভািটর িদেক চoড়া 
হেত থােক, িতsার kেt anরকম কন? 
নদীর খাত kমশ চoড়া হয় ভািটর িদেক। aববািহকা সাধারণত 
ভািটর িদেক সr হয়, যিদ না িনmগিতেত নদী শাখা-pশাখায় িবভk 
হেয় ব-dীপ তির কের। িতsার kেt eটাi হেয়েছ, স শাখা-
pশাখায় িবভk না হেয় িনেজi সাজা িগেয় bhপুেt িমেশেছ$ 
বষা o কেনা সমেয় িতsার দেঘ  কতটা তফাত হয়? 
বষায় নদী য খাত িদেয় বয় তা aেনক সাজা, কেনা সমেয় তার 
চেয় সr খাত ধের eেঁকেবঁেক যায়$ di দেঘ  কতটা তফাত, 
িনিদ  কের বলেত পারব না$ তফাতটা বিশ হয় নদীর িনmগিতেত$ 
সারিণেত িতsার য দঘ  দoয়া আেছ, তা কেনা সমেয় uপgেহর 
তালা ছিবর িভিtেত মাপা$ 
িতsা থেক মহানnা খােলর গিতপেথ তা aেনক নদী পেড়, খাল 
সgিল পেরায় কীভােব? 
নদী বা ঝারা পার করােনা হয় খােলর তলায় বানােনা sড়  
(ভায়াডাk) িদেয়$ ei নদীgিল জিমর সাধারণ ঢাল anযায়ী utর 
থেক দিkণ িদেক বয়, আর খােলর জল বয় পুব থেক পি েম$ 
তেব বষার সময় aজs নালা জেল ভের ফুেল oেঠ, তােদর জল 
খালপােরর বাঁেধ আটকােব$ তখন গাটা খালটাi যন eকটা বাঁধ$ 
খালপােরর রাsা িদেয় যেত যেত utর িদেক বষার জেলর 
ড ােমেজর িনদশন চােখ পেড়$ দেখ মেন হয় িনকািশর জn 
ভায়াডাk যেথ  নয়$   
িতsা pকl eলাকায় সচেসিবত জিমর pসার সেtto খিরফ চােষর 
eলাকা সংেকাচন হল কন? 
eকটা কারণ হেত পাের --- খােলর utর পােরর বাঁেধ আটেক জল 
দীঘকাল জিমর oপর দাঁিড়েয় থাকার ফেল সi সব eলাকায় খিরফ চাষ 
িঠক মেতা হেত পােরিন। তেব e ছাড়া an কারণo থাকেত পাের।  
(বলাi চkবতীর মnব ) সচেসিবত জিমর আসল পিরমাণ সরকাির 
িহসােবর থেক কম হেত পাের। িতsা pকেlর কােজ pচুর dনীিত 
হেয়েছ, টাকাপয়সা নয়ছয় হেয়েছ।  
ছিবেত িতsার pবাহ আর খালপেথ সরােনা জেলর পিরমাপ িমিলেয় 
মেন হে  কেনা মরsেমo নদীর সবটা জল ব বহার করা হয়িন 
সেচর জn; বেড়া জার aেধক নoয়া হেয়েছ। কন? 
সবেচেয় কেনা সমেয় নদী থেক সিরেয় নoয়া জেলর পিরমাণ 
আসেল ৮০ শতাংেশর মেতা। িতsা ব ারাজ কতৃপk  জল মােপ eকটু 
পেরাk ভােব --- তােত সাজাsিজ মােপর থেক eকটু কম আেস। 
খােলর জেলর িহেসবটা আেছ ব ারাজ কতৃপেkর মােপ, সাজাsিজ 
মাপা হেল আর eকটু বিশ হত। তা ছাড়া, pবােহর িহেসবটা হল 
বুিড়gাম সীমােnর, ব ারাজ থেক সi পযn যেত নদীেত জল eকটু 
বােড়। সi বাড়িত জলটা ব ারাজ থেক নoয়া যায় না। 
িতsা নদী িকেয় যাoয়ায় িঠক কতখািন eলাকায় মািটর জলsর 
নেমেছ? 
গাজলেডাবার ভািটেত জলপাigিড় জলার চারিট bেক জলsর 
নামেত দখা গেছ। সবটাi নদী িকেয় যাoয়ার জn নাo হেত 
পাের। aববািহকার aেনকখািন aংেশ খােলর জল পৗঁছায়িন, 

সখােন নদী িকেয় যাoয়ার pভাব সাজাsিজ পেড়েছ। যখােন 
পৗঁেছেছ সখােনo জল পযাp না হoয়ায় ঘাটিত সেচর কাজ 
মািটর জেল হেয়েছ। 
িতsার জেলর ভাগ চুিk হেত গেল নদীর জেলর sিবধােভাগী 
কতজন কান দেশ আেছ সi pস  oেঠ। আiনত কারা আসেত 
পাের ei িহসােব? 
pবেnর সারিণেত aববািহকায় বসবাসকারী লাকসংখ া দoয়া 
হেয়েছ। তেব iueন কনেভনশন anযায়ী, ধ ুaববািহকাবাসী নয়, 
নদীর জেলর oপর যারা িনভর কের সi সমg জনেগা ী আসেব 
িহেসেবর মেধ । ভারত o বাংলােদশ di সরকারi িতsা 
aববািহকার বাiের সেচর জল পৗঁেছ িদেয় সখানকার মাnষজনেক 
িহেসেবর মেধ  আনার চ া কের। গাজলেডাবায় িতsার পি ম 
িদেক িঠক মেতা জল পৗঁেছ িদেত না পারা সেtto ২০১২ সােলর 
জাnয়াির মােস পুব িদেকর খাল খুেল দoয়া eমনi eকিট uেদ াগ।  
eলাকার লাক কী চাiেছ? ফরাkার ব ারােজর মেতা িতsা 
ব ারােজর পছেনo িক sানীয় সমথন নi? 
eলাকার লােকেদর মতামত িনেয় কােনা সমীkার কথা জািন না। 
যখােন খােলর জল পৗঁেছেছ, সখােন pকেlর পছেন িকছু 
জনসমথন তা থাকেবi। sিবধাpাpেদর সংখ া বাড়ােনার জn eখন 
সরকার uেঠ পেড় লেগেছ। aেনেকi al sিবধা পায়, সেচর 
পুেরা জলটা পায় না। তবু ব ারাজ থেক জল আসা বn হেল 
তােদর তাৎkিণক sাথহািন তা হেবi। anিদেক ব ারােজর 
িবেরািধতাo কম নi। কােরা জিম িদেত হেয়েছ বেল রাগ। কu 
kিতপূরণ পছnমেতা পায়িন। নদী িকেয় যাoয়ায় আর মািটর 
জলsর নেম যাoয়ায় িবপেদ পেড়েছ aেনেক। জলপাigিড় o 
হলিদবািড়র বh মাnষ eর মেধ  আেছ।  
িতsায় কতটা জল বiেত িদেল পিরেবশ ankল pবাহ থাকেব? 
িতsা নদীেত e িনেয় কােনা িনিদ  সমীkার কথা জািন না। an 
দেশ an নদীেত সমীkা হেয়েছ। eরকম aেনকgিল সমীkার 
ফলাফল eকেt সংকিলত কের i টারnাশনাল iuিনয়ন ফর িদ 
কনজারেভনশন aফ নচার-eর eকিট িরেপােট বলা হেয়েছ, 
পিরেবশ রkায় নদীর য িবিচt ভূিমকা আেছ, তার eক eকিটর 
জn বছেরর য কােনা সমেয় তখনকার sাভািবক pবােহর ৬৫ 
থেক ৯৫ শতাংশ দরকার হয়। মাঝামািঝ eকটা িহসাব ধরেলল 
sাভািবক pবােহর anত ৮০ শতাংশ বজায় রাখেতi হেব, না 
রাখাটা হঠকারী কাজ হেব। 
িবেদিশ িহেসেব আমরা মানব কন? েনিছ পিরেবশ ankল 
pবােহর িহেসব করা হয় সামন বা কড মাছ ধরার বািণিজ ক sােথর 
িবচাের। সi িবচার িদেয় আমরা কী করব? 
সিত  কথাটা হল, কতটা জল িতsায় লাগেব পিরেবশ ankল 
pবােহর জn, তা আমরা কu জািন না। যতিদন না সi ধারণা 
আমােদর হে , ততিদন বাড়িত সাবধানতা দরকার। 
যিদ eতখািন জল নদী িদেয় যেত দoয়া হয়, তাহেল তা 
ব ারাজটারi দরকার নi --- সটা ভেঙ ফলেলi হয়? 
ভেঙ না ফলেলo সব গটgেলা খুেল রাখা যেত পাের aিধকাংশ সময়। 
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(মnব ) খুেল রাখেল হেব না। নদীর eকটা বেড়া কাজ পিল বেয় 
িনেয় যাoয়া। ব ারাজ থাকেল --- তার গট খালা থাkক বা বn  
--- পিল সখােন আটেক যােব। ব ারাজটাi ভেঙ ফলা দরকার।  
(সমর বাগিচর p ) iuেরাপ আেমিরকােত pচুর বাঁধ িডকিমশিনং 
হে  বছর বছর। ভারতবেষ eকটাo বাঁধ ভাঙা হেয়েছ িক? 
সরকম হেয়েছ বেল আমার জানা নi। 
(সমর বাগিচর মnব ) আিম ভাবিছ, রবীndনাথ কত িদন আেগ বাঁধ 
ভাঙার কথা িলেখ গেছন ‘মুkধারায়’। সখােন িশবতরাiেয়র 
চািষেদর কথা যা বলা হেয়েছ, তা আজেকর চািষেদরo সমsা। 
(পরেমেশর মnব ) ভারতবেষ ‘বাঁধ ভাঙা’ হেয়েছ oi eকটাi --- 
১৯২২ সােল! 
েনিছ কndীয় সরকার মমতা ব ানািজেক বাদ িদেয় সাজাsিজi 

চুিk করেছ বাংলােদেশর সে ? 
eরকম িকছু হেয় গেছ বেল িনিন। গাপেন িকছু হoয়া সmব নয়। 
চুিk হেলi তা হল না, সটা rপায়ণ করা পি মব  সরকারেক 
বাদ িদেয় হেব না। ব ারােজর িনয়ntণ তা পি মব  সরকােরর সচ 
দpেরর হােত। 
কndীয় সরকার িতsা ব ারাজ aিধgহণ কের চুিk rপায়ণ করেত 
পাের না? 
কnd-রাজ  kমতা ভাগাভািগর িনিদ  eলাকা আেছ। তা aিতkম 
করেত গেল আiিন জিটলতা থাকেব, রাজৈনিতক জিটলতাo। 
aিধgহণ সmব বেল মেন হয় না।  
নদী িদেয় জল যিদ বiেত দoয়াi হয়, তা হেল আর চুিkর কী 
দরকার? 
চুিkেত বাঁধা পড়েল কােনা দেশর সরকার চাiেলo নদীর জল 

iে মেতা সরােত পারেব না। 
নদীর জল eকবার সীমানা পিরেয় বাংলােদেশ ঢুকেল তা িনেয় 
সেদেশর সরকার কী করেছ সটা তা তােদর ব াপার। চুিk কের তা 
িনয়ntণ করা যায় কী?  
aব i যায়। নপােলর সে  মহাকালী (সারদা) নদী িনেয় ভারেতর 
eকটা চুিk আেছ, তােত দশ িকuেমক জল সারা বছর নদী িদেয় 
বiেত দoয়ার সংsান আেছ। ভারত সরকার সi চুিkেত বাঁধা। 
দশ িকuেমক জল বiেত দoয়া যিদ চুিkর শত হেত পাের, তা 
হেল বছেরর য কােনা সমেয় সi সমেয়র sাভািবক pবােহর ৮০-
৯০ শতাংশ ছাড়েত দoয়া বা শত না হেত পাের কন? বাংলােদশ 
সরকার তােত দায়বd থাকেব।  
িতsা ব ারাজ থেক di দেশi সাধারণ মাnেষর kিত হেয়েছ, স 
কথা সবাi জানেল হয়েতা পিরেবশ ankল pবােহর ব বsা করা 
সহজ হেব? 
জনমত তিরর কাজটা সহজ নয়। বাংলােদেশ িতsা ব ারাজ eখন 
পযn সবেচেয় বেড়া নদী pকl। তােক িঘের aেনক আশা আর sp 
িফির করা হেয়েছ। িকছু িকছু লাক সেচর sিবধা িকছুিদন পাoয়ায় 
স sিবধােক হেকর িজিনস বেল মেন হেত r কেরেছ। aেনেকর 
আশা, ভারত জল ছাড়েল সi হেকর জল পাoয়া যােব। আবার 
ভারেতo eরকম িকছু চািষ আেছ, যারা সেচর জল আংিশক ভােব 
পেয়েছ বা িশg িগর পােব বেল আশা কের। তারা ব ারােজর বেড়া 
সমথক, ‘হেকর জল’ বাংলােদশেক ছাড়েত নারাজ। di দেশর di 
ব ারাজ আর িকছু না কrক, সাধারণ মাnেষর মেধ  pিতেবশী 
দেশর pিত aেহতুক িবrd ভােবর চচায় inন িদেয়েছ। সটা 
সামলােনা মুশিকল।

িতsা নদীর পািন ব টেনর rপেরখা 
মাঃ খােলkjামান

 
পািনর aপর নাম যমন জীবন, তমনi বাংলােদেশর aপর নাম 
নদী$  হয়েতা ei সত টা বাঙািলরা বরাবরi জানেতা, আর তাi 
স ত ভােবi sাধীনতা যুেdর pাkােল সবার eকিট িpয় sাগান 
িছল, ‘ তামার আমার িঠকানা --- পdা, মঘনা, যমুনা’$ 
বাংলােদেশর ৮০% eলাকাi নদী-pাবন ভূিম$  নদীবািহত পিলমািটর 
sরায়েনর মাধ েমi কািট কািট বছর ধের ব ীয় বdীেপর সৃি  
হেয়েছ$  আর তাi, বাংলােদেশর pিতিট নদীর sােs র uপরi 
দেশর pকৃিত eবং aথনীিতর sাs o িনভরশীল$ নদীর গিত-
pকৃিতর uপর িনভর কেরi pিতিট নদীর aববািহকায় গেড় uেঠ 
জীবৈবিচt  eবং সমাজ o সভ তার সাপান$ স aেথ pিতিট নদীর 
aববািহকার পিরেবশ, pিতেবশ, কৃিষ, মৎs সmদ, নৗ-চলাচল, 
িশl-কারখানা, eবং সািবক aথৈনিতক কমকাNi আবিতত হয় 
নদীর pবাহমানতা uপর িভিt কেরi$ িতsা নদীর aববািহকায় 
িবদ মান pাকৃিতক জীবৈবিচt  o বসবাসরত  জনেগা ীর বলায়o 
e কথািট সবেতাভােব pেযাজ $ 

বাংলােদেশ ছােটা বেড়া কেয়কশত নদী pবহমান$ pিতিট নদীর 
uৎসমুখ থেক িনmমুখ পযn aংশ eবং নদীর diপােশর pাবনভূিমেক 
oi নদীর aববািহকা বলা হয়, যা িকনা pাকৃিতক িনয়েম গিঠত 

eকটা ভূিম-a ল$ নদীর aববািহকা pশাসিনক সীমােরখা মেন চেল 
না, তাi বাংলােদেশর aেনক বেড়া নদীর aববািহকার বেড়া aংশi 
দেশর সীমানার বাiের aবিsত$  পdা, মঘনা, যমুনার মেতাi, 
িতsা নদীর aববািহকার িবsীণ a লi ভারেতর িসিকম eবং 
পি মবে  aবিsত$  eকিট দেশর িকংবা মহােদেশর pিতিট 
a লi কােনা না কােনা নদীর aববািহকায় aবিsত, আবার ছােটা 
নদীর aববািহকা an কােনা বেড়া নদীর aববািহকারi aংশ$ স 
aেথ, িতsা নদীর aববািহকা bhপুt নদীর aববািহকারi aংশ, যা 
িকনা আবার মঘনা মাহনার aববািহকায় িগেয় িমেশেছ$ eকিট 
নদীর aববািহকার uজােনর a েলর pাকৃিতক eবং নৃেগাি র 
কমিkয়ার pভাব িনma েল ব াপক pভাব ফেল$ ei জni 
পািনিবjােন eকটা কথা চালু আেছ, ‘আমরা সবাi আমােদর নদীর 
aববািহকার িনmা েল বাস কির’ (We all live downstream)$ 
স aেথ, িতsা নদীর uজােন কী ঘটেছ তার pভাব সi নদীর 
িনmা েলo anভূত হে , eবং বৃহtর aেথ ব ীয় বdীেপর গঠন 
pণালীেতo sদরূpসারী pভাব ফলেছ$ 

বাংলােদেশর বেড়া বেড়া ৫৭িট আnজািতক নদীর মেধ  িতsা 
চতুথ বৃহtম নদী$ei নদীিট pায় ৪০০ িকিম দীঘ, যার িনmা েলর 
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১২৪ িকিম বাংলােদেশ aবিsত (1)$ ei নদীর aববািহকার আয়তন 
১২,১৫৯ বগ িকিম, যার মেধ  ২,০০৪ বগ িকিম, aথাৎ ১৭% 
বাংলােদেশ aবিsত (2)$ য কােনা নদীর পািন pবােহর পিরমাণ 
িনmা েল kমাnেয় বেড়i চেল, কারণ িনmা েল ধু uজােনর ভূ-
uপিরs সমs পািন pবাহi বেয় আেস না, ভািটেত aবিsত 
aববািহকা a েলর ভূগভs পািনo ভািট a েলর নদীেত বাড়িত 
পািন সরবরাহ কের$ আর তাi uজােনর ৯৯% aববািহকা a েলর 
পািন pবােহর পিরমাণ ভািট a েলর সবেশষ ১% aববািহকা 
a েলর পািনর পিরমাণ থেকo কম হয়$  aথাৎ pাকৃিতক িনয়েম 
কােনা নদীেক pবািহত হেত িদেল uজােনর সমs পািনi ভািট 
a ল িদেয় pবািহত হয় eবং pাকৃিতক িনয়েমর সােথ মািনেয় 
িনেয়i জীবৈবিচেt র িsিতsাপকতা তির হয়$  িতsা নদীর বলায়o 
e িনয়েমর ব ত য় হয়িন$ বাংলােদেশ aবিsত ১৭% aববািহকা 
a েলi সমg িতsা aববািহকায় বসবাসরত ২১ িমিলয়ন জনেগা ীর 
১৩ িমিলয়ন মাnষ (aথাৎ ৬০%) বসবাস কের eবং সi জনেগা ী 
িতsা নদীর পািনর oপর িনভর কেরi তােদর জীবন pিkয়া 
সািজেয়েছ (3)$ িসিকেম eবং পি মবে  িতsা aববািহকার 
যথাkেম ৭,০২৬ বগ িকিম eবং ৩,০৮৫ বগ িকিম a ল aবিsত 
হেলo সখােন যথাkেম ৫,৪০,৪৯৩ জন (pায় ২%) eবং ৮ 
িমিলয়ন (৩৮%) মাnষ বসবাস কের$ 

সাmpিতককােল (২০১১ সােলর সেpmর) ভারতীয় pধানমntীর 
বাংলােদশ সফরকােল িতsার পািন ব টন চুিk িনেয় ব াপক 
আেলাচনা হেয়েছ$  স সফরেক কnd কের য কথাটা বারবার 
আেলািচত হেয়েছ তা হল, িতsা নদীর পািনেত বাংলােদেশর nায  
িহsা কী হoয়া uিচত$ মূলত e p িট aমীমাংিসত থাকার কারেণi 
শষ পযn িতsা পািনব টন চুিk sাkিরত হয়িন$ কিথত আেছ, 
পি মবে র মূখ মntী মমতা ব ানাজীর আপিtর মুেখ খসড়া য 
চুিkিট sাkিরত হয়িন তােত ভারত eবং বাংলােদশ ৫০:৫০ িহsা 
পাoয়ার কথা িছল, িকnt মমতা ব ানাজী মেন কেরন কােনাভােবi 
বাংলােদশেক ২৫%-eর বিশ পািন দoয়া সmব হেব না, কারণ 
তােত পি মবে র কৃষকেদর sাথ রkা হেব না$ পি মবে র 
পtপিtকায় eo বলা হে  য, বাংলােদশেক দoয়ার মেতা কােনা 
বাড়িত পািনi আসেল শীেতর মৗsেম িতsা নদীেত থােক না$ ei 
aমীমাংিসত is িট ভারত-বাংলােদশ সmেকর oপর িবrপ 
pিতিkয়ার সৃি  করেছ (6)$ 

eখন p  হে , িতsা নদীেত বাংলােদেশর nায  িহsা কী 
হoয়া uিচত? ei pে র পািনিবjান-সmত eবং পিরেবশিবjান-
সmত সহজ utর হে  aববািহকার ভািটর a ল িহেসেব িতsা 
নদীেত pবািহত সব মৗsেমর ১০০% পািনi বাংলােদেশর pাপ $  
pকৃিতর িনয়ম সটাi বেল$  পািন সmেদর pাকৃিতক ব াবsাপনা 
মেন িনেল সব পািন eবং পািন-বািহত পিলমািটর sাভািবক pবাহ 
ব াহত হেল ধু aথনীিতরi kিত হেব না, kিত হেব ব ীয় বdীপ 
গঠন pিkয়ারo, যা িকনা eখন বাড়িত hমিকর মুেখ পেড়েছ িবে র 
u তা-জিনত জলবায়ু পিরবতেনর কারেণ eবং সমুdপৃে র u তা 
বাড়ার কারেণ$ ব ীয় বdীপ গঠন pিkয়া ak ুn রাখার জn 
বষাকােলর pাবন eবং জায়ারভাটার িনয়িমত pাবন o পিল 
sরায়েনর মাধ েম ধীের ধীের ভূিমu তা বািড়েয় তালার কােনা 

িবকl বাংলােদেশর জn sফল বেয় আনেব না$ স aেথ, ধু 
িতsা নয়, সমs aিভn নদীর পািন eবং পিল pবাহ pাকৃিতক হাের 
বজায় রাখা ছাড়া বাংলােদেশর ভিব ৎ সিত i hমিকর মুেখ পড়েব$  
তাi, বnার pাবন যতi িবপিtদায়ক মেন হাক না কন, aতীেত 
ভূতািtক িনয়েম যমন বnার pাবেনi বাংলােদেশর িবsর pাবনভূিম 
গেড় uেঠেছ, ভিব েতo eকi pাকৃিতক pিkয়ার মাধ েমi 
বাংলােদেশর ভূখN িটেক থাকেত পারেব$ 

kমবধমান জনসংখ া বৃিdর কারেণ বাংলােদশসহ uপমহােদেশর 
সমs নদী eবং pাকৃিতক সmেদর oপরi pভাব পেড়েছ eবং 
কােনা নদীi আর pাকৃিতক িনয়েম বাধাহীনভােব pবহমান নi$  
pিতেবশী দশ থেক বাংলােদেশ pেবশ করা সবকিট নদীর pবােহi 
িবিভn ধরেনর pকl গেড় তালার মাধ েম sাভািবক গিতpবােহ 
িব  ঘটােনা হেয়েছ$ uপরnt, বাংলােদেশর aভ nেরo নদী সমুেহ 
নানামুখী pকেlর মাধ েম pাকৃিতক pবাহ িবি ত করা হেয়েছ$  
বাংলােদেশ িতsা নদীেত ডািলয়া নামক sােন ১৯৯৩ সােল eকিট 
ব ােরজ eবং ১,০০০ িকিম দীঘ সচ-খাল o ক ােনল তির কের 
নীলফামারী, রংপুর eবং বৃহtর িদনাজপুর জলার ১,১৩,০০০ eকর 
কৃিষজিমেত সেচর ব াবsা করা হয়$ ei সচ pকেlর সেবা  
লkমাtা ধরা হেয়িছল ১,৮০,০০০ eকর জিম$ কেনা মৗsেম 
গেড় ৯,০০০ িকuেসক পিরমাণ পািন pবােহর pাপ তা ধের িনেয় 
eiসব pকl হােত নoয়া হেয়িছল$ ডািলয়ায় aবিsত ব ােরজ 
pকেlর ভািটেত পিরেবশ, pিতেবশ, eবং কৃিষর oপর ei 
pকেlর কােনা িবrপ pিতিkয়া পেড়েছ িকনা তা িনেয় কােনা 
গেবষণা করা হয়িন$ ei সচ pকেlর মাধ েম বাংলােদেশর িতsা 
aববািহকা a েলর ৬৩% eলাকা সেচর আoতায় eেন সারা 
দেশর pায় ১৪% ফসল ফলােনা সmব হেয়িছল$ িকnt ei সচ 
pকেlর সাফল  বিশিদন ধের রাখা সmব হয়িন$ ডািলয়ার uজােন, 
পি মবে র গােজালেডাবায় eকিট ব ােরজ তির কের ১৯৯৬ সন 
থেক কেনা মৗsেমর পািনpবােহর pায় ৮৫% সিরেয় নoয়া 
হে  (িচt ১)$ পি মবে র জলপাigিড়, দািজিলং, utর 
িদনাজপুেরর ১,২৬,১১০ eকর জিম iিতমেধ i সেচর আoতায় 
আনা হেয়েছ eবং সবেমাট ৩,২০,০০০ (মতাnের ২২,৭৭,৩৪০) 
eকর জিম সেচর আoতায় আনার পিরকlনা রেয়েছ$ পি মবে  
িতsা সচ pকেlর মেধ  an নদীর aববািহকার জিমo রেয়েছ, যা 
িকনা আnঃনদী সংেযােগরi নামাnর (4)$  গােজালেডাবায় ব ােরজ 
িনমােণর আেগ যখােন কেনা মৗsেম বাংলােদেশ গেড় ৫,০০০ 
থেক ৮,০০০ িকuেসক পািন আসত, সখােন বতমােন ২,০০০ 
িকuেসেকরo কম পািন আসেছ$  eখােন uেlখ  য, কৃিষ কােজর 
বাiেরo নদীর pাকৃিতক কাযkম eবং pিতেবশজিনত জীবৈবিচt  
ধের রাখার জn নূ nতম pবােহর pেয়াজন হয়, যটােক 
পািনিবjােনর ভাষায় পিরেবশ pবাহ (environmental flow) 
বলা হয়$  গেবষকেদর মেত, কেনা মৗsেম িতsা নদীর নূ নতম 
পিরেবশ pবােহর পিরমাণ ৩,২০০ থেক ৯,৫০০ িকuেসক হoয়া 
আব ক (5)$  বলাi বাhল  য, বতমান pবােহর ২,০০০ িকuেসক 
পািন সচ িকংবা পিরেবশ pবাহ eর কােনািটর জni pতুল নয়$ 
uপরnt, গােজালেডাবা ব ােরজ ছাড়াo িতsা নদী eবং eর িবিভn 
শাখানদীর oপর পি মব  eবং িসিকেমর িবিভn a েল aসংখ  



মnন সামিয়কী                10                            জুলাi-আগs ২০১৩ 
 

জলিবd ত pকl তির করা হেয়েছ, যা িকনা pকারাnের নদীর 
sাভািবক pবাহেক িবি ত করেছ (িচt ২)$ 

ভারেতর পি মবে র িতsা সচ pকেlর মাধ েম যেহতু 
iিতমেধ i কেনা মৗsেমর pায় ৮৫% পািন সিরেয় নoয়া হে , 
eবং আরo বিশ জিম সেচর আoতায় আনার পিরকlনা রেয়েছ, 
তােদর পেk ৫০:৫০ পািনব টন চুিkেত আসা সmব নয় বেলi 
কােনা চুিki না করা তােদর জn লাভজনক$ িতsা aববািহকায় 
বাংলােদশ eবং পি মবে র জনসংখ ার আnপািতক হার ৬০:৪০$ 
সi িহেসেবo পিরেবশ-pবােহর জn নূ নতম ৩,২০০ িকuেসক 
পািন রেখ বািক পািনর ৬০:৪০ হাের ব টন করা যুিkযুk$ 
গােজালেডাবা ব ােরজ িনমােণর পূেবর ঐিতহািসক পািনpবাহেক 
িভিt ধের িনেয় ৬০:৪০ হাের চুিk হেল uভয়পেkর জn nায় 
িবচার করা হেব$  পািনিবjােনর সূt, আnজািতক নীিতমালা eবং 
nায়িবচােরর িভিtেতi িতsা eবং anাn aিভn নদীর পািন 
ব টেনর sরাহা হেব বেলi আমােদর pত াশা$ 

িচt ১. পি মবে র জলপাigিড় জলায় িতsা নদীর oপর 
িনিমত গােজালেডাবা বাঁধ$ বাঁেধর িনেচ kীণ জলধারা eবং বালুচর 
দৃ মান$ 

িচt ২. পি মব  eবং িসিকেম aবিsত িতsা নদীর aববািহকা 
a েল iিতমেধ i ৫িট জলিবd ৎ pকl বাsবায়ন করা হেয়েছ eবং 
৩১িট িনমাণাধীন রেয়েছ, যা িকনা pকারাnের নদীর sাভািবক 
pবাহেক িবি ত করেছ (7)। 
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মাঃ খােলkjামােনর সে  দবািশস সনgেpর i- মল সংলােপর সারাংশ (২৪-৩১ জুলাi ২০১৩) 

eক aববািহকা থেক an aববািহকায় জল sানাnর pসে  
খােলক : আপনার pবn পেড় o সংযুk ম াপ দেখ যটা বুঝলাম 
তা হল য গাজলেডাবা থেক িতsা নদীর pায় সব পািনi কৃিtম 
খােলর মাধ েম সিরেয় নoয়া হে  পি েম মহানnা, মচী, পুনভবা, 
আtাi সহ anাn নদীর aববািহকায় --- যা িকনা আnঃনদী 
সংেযােগরi নামাnর$ pেত ক নদীর aববািহকার পািন সmদ 
ব বsাপনা eবং sরkা সi নদীর aববািহকােতi সীমাবd থাকেব 
eটাi কাম , nায়স ত eবং িবjানসmত$ aববািহকা-িভিtক পািন 
সmেদর unয়নi সারা dিনয়ায় p াকিটস করা হেয় থােক$ eক 
নদীর পািন an নদীর aববািহকায় সিরেয় িনেয় সচ eবং পানীয় 
জেলর চািহদা যিদ িহেসব করা হয় ( যমনটা আপনার িরেপােট করা 
হেয়েছ), তাহেল rেতi ভ েরর ফাঁিক থেক যায়$ িতsার পািন 
সিরেয় ফরাkার uজােন যিদ গ ার পািন pবাহ বৃিdর uেদ াগ নoয়া 
হয়, তাহেল িতsার বষাকালীন পািনo পযাp হেব না$  
দবািশস : eক নদী থেক an নদীেত জল sানাnর বn করার 
মেতা কােনা জাতীয় বা আnজািতক আiন না থাকেলo eকথা 
িনঃসেnেহ বলা যায় --- eমন sানাnের sিবধার থেক kিত হয় 
aেনক বিশ$ তেব িতsা pকেlর kেt আnঃনদী sানাnেরর 

পিরমাণ সামাn$ pচুর aথব েয় দীঘ খাল খনন করা হেয়েছ, িকnt 
সi খাল িদেয় eক নদী থেক an নদীেত জল যায় না বলেলi 
চেল$ কেনা মরsেম তা খােলর pায় পুেরা জলটাi িতsা 
aববািহকায় থেক যায়$ (িশিলgিড়েত পানীয় জল িকছু যায়, তেব 
স pেয়াজন নগণ , eক িকuেমেকর কম$) তবু কেনা মরsেম 
িতsার জল সরােনা সমথনেযাগ  নয়$ তােত ধু বাংলােদশ নয়, 
ভারতবেষo kিত হে $ ei সব kিতর কথা ‘dিট ব ারাজ eকিট 
নদী’ pবেn জানােনা হেয়েছ$ আnঃনদী সংেযােগর িবষয়িট িতsার 
kেt আপাতত eতi গৗণ য তা িনেয় ব s হেল আরo বেড়া 
সমsা থেক নজর সের যেত পাের$ 
খােলক : an aববািহকায় পািন সরােনা িনেয় আিম বাsিবকi 
uিdg$ eটা আসেল ভারেতর kখ াত নদী সংযুিk pকেlর eকটা 
ধাপ$ িতsা pকেlর pথম sেজর pথম সাবেsেজi ৩ লk ৪২ 
হাজার হkর জিম সেচর আoতায় আনার কথা, যা িতsা 
aববািহকায় পি মবে র িহsার চেয় বিশ$ িতsা ব ারাজ 
pকেlর ম াপ থেক পির ার দখা যাে , সচ eলাকার 
বিশরভাগটাi an নদীর aববািহকায়$ আপিন িহেসব কের 
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বিশরভাগটাi an নদীর aববািহকায়$ আপিন িহেসব কের 
দিখেয়েছন, pকেlর খালgিলর পািন বহন kমতা িতsার কেনা 
মৗsেমর pবােহর চেয় বিশ$ eটা আরo ভেয়র কথা, কারণ 
খালgিল বানােনাi হেয়েছ কেনা মৗsেমর পুেরা পািনটুk টেন 
নoয়ার uপেযাগী কের$               
দবািশস : িতsা pকেl জলঢাকা, িতsা, মহানnা o ডাuক নদীেক 
খাল িদেয় যুk করার কথা আেছ, যা নদী সংযুিk pকেlর 
aংশভুk হেত পাের, e কথা মানেত asিবেধ নi$ িকnt খাল 
আেছ মােনi সখান িদেয় জল যাে , eকথা িঠক নয়$ pকl 
eলাকার য ম াপ দেখেছন, সটা ম াপi --- বাsব নয়$ আপিন 
gg ল আথ-e খালgিলর ছিব বেড়া কের দখেবন, মহানnার 
পরবতী aংেশ জেলর িচh মাt দখেত পােবন না$ খালgিলেত জল 
বয় ধু বষার সমেয়$ তাo খােলর বহন kমতার চার আনাo 
কােজ লাগােনা হয় না$ বষায় তা pায় সব জলটাi বাংলােদেশ 
বেয় যায়$ বতমােন িতsার আসল kিত হে  কেনা মরsেম জল 
সরােনার ফেল, যিদo সi sানাnিরত জল মূলত িতsা aববািহকার 
মেধ i (জলপাigিড় জলায়) থেক যায়$ 
 আnঃনদী জল sানাnর িবপjনক কাজ, িকnt িতsার kেt 
আরo িবপjনক হেয়েছ pকl িঘের আকাশ- ছাঁয়া pত াশার চচা$ 
eটা ধু ভারতবেষ নয়, বাংলােদেশo হেয়েছ$ সখােন শষ পযn 
সােড় সাত লk হkর জিমেত সেচর কথা বলা হেয়েছ, aথচ 
aববািহকার aংশ মাt di লk হkেরর মেতা$ বািক সব eলাকাi 
an নদীর aববািহকায়$ ei িবশাল eলাকায় যারা সেচর জল 
পােব আশা কের পায়িন, তােদর kােভর জn দায়ী িক আnঃনদী 
জল sানাnর না িমথ া আশার চচা?  
খােলক : gg ল-eর ছিব তা eক মুহূেতর িচt দয়, সারা বছেরর 
নয় --- গত পেনেরা বছেরর তা নয়i$ যিদ জল না বহন করেব 
তা খালgেলা বানােনা হেয়িছল কন? 
দবািশস : চািষেদর সিত কােরর sিবধা দoয়া eকটা uপলk ; 
বেড়া নদী pকl হয় তার িনজs যুিkেত$ বেড়া pকl মােনi বেড়া 
মােপর টাকা$ aেনক টাকা নড়াচড়া করেল aেনক gেঁড়া তির হয়$ 
সটা কার না ভােলা লােগ$ 
ভারেতর eকতরফা মেনাভাব eবং বাংলােদেশর ব না pসে  

খােলক : িতsার পািন যমন খুিশ যতদরূ খুিশ িনেয় ফলেল তা 
িতsােত eক ফাঁটা পািনo আর aবিশ  থাকেব না$ তখন বলা হেব 
য, যখােন িতsায় মােটi কােনা পািন নi সখােন বাংলােদশ িকংবা 
ভািটেত aবিsত কাচিবহাের কীভােব পািন দoয়া সmব? আশা করা 
যাে  য ভারেতর জনগণ eবং সরকার বাংলােদেশর িবrেd ei 
anায় আচরণ করা থেক িবরত থাকেব$ 
দবািশস : যেথ  জল িতsা নদী থেক সরােনা হেল সবারi kিত$ 
আমার মেন হয় ei আেলাচনায় আমরা বাংলােদেশর sাথ o 
ভারতবেষর sােথর দর কষাকিষেত না ঢুকেলi ভােলা$ বরং ভােলা 
কের বুেঝ দখা যাক সাধারণ লাকজেনর কীেস sায়ী sিবধা হয়$ আেগ 
দখা যাক িতsার dিট ব ারাজ আেখের সাধারণ মাnেষর uপকাের 
আেদৗ আসেছ িক না --- সীমােnর eপাের হাক বা oপাের$    
খােলক : িনি ত থাkন, আিম বাংলােদেশর হেয় oকালিত করিছ 
না$ আিম িশkাজগেতর মাnষ (academician), ঘটনাkেম 

বাংলােদিশ; পািনসmদ unয়েন সেবাtম ব বsাপনা পdিত (best 
management practice) তুেল ধরার চ া কের থািক$ aব  
বাংলােদেশর দৃি েকাণ আমার লখায় pকট হেয় থাকেত পাের$ 
কারণটা sাভািবক --- ভৗেগািলক o রাজৈনিতক ভােব শিkশালী 
pিতেবশী দশ আnজািতক নদীgিলেক eকতরফা িনয়ntণ করেছ, 
বাংলােদশ ei পিরিsিতর িশকার$ তেব বাংলােদেশর দায়ানী 
ব ারােজর পিরেবশগত িদক িনেয়o আিম p  তুেলিছ$ 
 আপিন তা জােনন, িতsার সমsা ভারত-বাংলােদশ সmেক 
uেtজনার eকটা বেড়া কারণ$ আমােদর যুিkিন  হেত হেব; 
আnজািতক নদীgিলর ব বsাপনায় িবjােনর দখােনা পেথ যেত 
হেব$ নীিত িনধারেণর বলায় িতsা aববািহকায় বসবাসকারী সকল 
মাnেষর sাথ o পিরেবেশর sাথেক agািধকার িদেত হেব$ িতsার 
জেলর nায  িহsা পাoয়া ভািটর দশ বাংলােদেশর i াধীন নয়$ 
ভারতেকi anকmা (compassion) o nায়িবচার দখােত হেব 
যৗথ নদীgিলর ব াপাের$     
দবািশস : দয়া কের anকmার pস  আনেবন না ei 
আেলাচনায়$ eেত ধু িব ািn তির হয়$ লােক ভােব eকজন 
ভাগ ছাড়েব তেব আর eকজন পােব$ ব াপারটা সরকম নয়$ 
ভারত সরকারেক িতsা িদেয় জল বiেত িদেত হেব ভারতবাসীরi 
sােথ, আর সi sােথর সে  বাংলােদশবাসীর sােথর িবেরাধ নi$ 
সকেলরi sােথ নদী aববািহকার পিরেবশ বাঁচােত হেব$     
খােলক : িতsার পািন ছেড় ভারেতর sাথ রkা হেব বলেত আপিন 
কী বাঝাে ন? তাi যিদ হেব তা eতিদন পািন ছাড়া হয়িন কন? 
আপিন িক বষার পািনর কথা বলেছন?         
দবািশস : গাজলেডাবা pকেlর খাল িদেয় সেচর ব বsা হবার পর 
থেক জলপাigিড়েত বষার চােষর eলাকা বােড়িন, বরং কেমেছ$ 
িকছু চািষ িকছু জল পেয়েছ, তােদর uৎসাহ দoয়া হেয়েছ কেনা 
মরsেমর চােষ, যােত জল aেনক বিশ লােগ$ খােলর জেল সচ 
kেলায়িন, মািটর জল ব বহার কেরেছ তারা$ aিতিরk ব বহাের 
মািটর জলsর নেম যাoয়ার pাথিমক iি ত পাoয়া যাে $ eখন 
আবার কেনা মরsেমর সীিমত জল আরo বিশ জিমেত আরo 
পাতলা কের ছিড়েয় দoয়া r হেয়েছ, তােত ei সমsা আরo 
জিটল হেব$  
 ব ারােজর ভািটেত িবsীণ eলাকার মাnষ সেচর জল পায়িন, 
ধু নদী িকেয় যাoয়া থেক িবপেদ পেড়েছ$ জলিবjােনর 

sাভািবক িনয়েম ব ারাজ থেক জল নoয়ার ফেল নদী সবেচেয় 
বিশ কায় িনকটবতী ভািট a েল$ সi a েলর মাnষ, যার মেধ  
জলপাigিড় o হলিদবািড় শহেরর বািসnারাo আেছ, তারা িকেয় 
যাoয়া নদী, নামেত থাকা জলsর o িবপযs পিরেবেশর িশকার$ 
 pকl থেক জলিবd ৎ পাoয়া গেছ uৎপাদন kমতার ৬ 
শতাংশ$ সেচর ব াপােরo sp o বাsেবর ব বধান মাটামুিট ei 
মােপi$ eত al sিবধা থেক pকl চালােনার খরচi oেঠ না$ 
তাছাড়া sিবধাgিল ssায়ী নয়, সামিয়ক$ anিদেক পিরেবেশর kিত 
aেনক দীঘsায়ী$ 
 তেব pকেlর থেক সবেচেয় বেড়া kিত হেয়েছ aপূণ pত াশার 
জের, বছেরর পর বছর য pত াশায় inন জাগােনা হেয়েছ 
( যমনটা বাংলােদেশo)$ pকৃিত-পিরেবেশর sাভািবক দােনর 
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সীমাটুk বুেঝ িনেয় িতsার থেক আমােদর pত াশার মাপ কমােত 
না পারেল আমরা পাগেলর মেতা লুঠপাট কের নদীটােক িছবেড় 
করেত থাকব$  
 ei সব দেখ েন মেন হয়, কেনা মরsেম সমs জলটাi 
িতsা িদেয় বiেয় দoয়া ছাড়া ভারতবাসীর sাথ রkার কােনা 
যুিkস ত পথ নi$ বষায় তা গাজলেডাবায় খুব eকটা জল 
sানাnর হয় না, স িনেয় আেলাচনায় যাি  না$  
খােলক : আমার িহেসেব িতsা aববািহকায় বাংলােদশ o পি মবে র 
জনসংখ ার anপাত ৬০-৪০, আপনার িহেসেব বাংলােদেশর aংশ 
আরo বিশ$ সi যুিkেত, পিরেবেশর জn pেয়াজনীয় pবােহর 
সংsান রেখ বািকটা থেক বাংলােদেশর anত ৬০ শতাংশ পািন 
পাoয়া িক nায  নয়? আিম তা সi psাবi কেরিছ$ 
দবািশস : আপিন ant বেলেছন, পািনিবjান পিরেবশিবjান o 
pকৃিতর িনয়ম anসাের ১০০ শতাংশ জল বাংলােদেশর pাপ ; স 
কথা সমথনেযাগ $ আশা কির য দায়ানীর ভািটেত বসবাসকারী 
জনেগা ীর জno আপিন eকi যুিk pেয়াগ করেবন$ রঙপুেরর 
দিkেণ যিদ আর eকিট দেশর সীমানা থাকত, সi দেশরo িক 
১০০ শতাংশ জল pাপ  হত না? 
 আপনার কথার প াঁেচ আপনােকi জড়ােনার dবুিd থেক eকথা 
বলিছ না$ আপনার সবেশষ psাব িনেয় আমার asিবেধ eটুki --
- পিরেবেশর জn বছেরর সব সমেয় ৮০ থেক ১০০ শতাংশ জল 
ছাড়া জrির বেল আমার মেন হয়$ তার ব াখ া ant িদেয়িছ$ যিদ 
৮০ শতাংশ জলo ছাড়া হয়, কেনা মরsেম তার পর eত কম 
জল বািক থােক য ৫০-৫০i বলুন আর ৬০-৬০i বলুন, 
ভাগাভািগi aথহীন হেয় দাঁড়ায়$ oiটুk জল ভাগ না কের ১০০ 
শতাংশ জল পাহাড় থেক সাগর aবিধ নদীর সবt বiেত িদেলi 
হয়$ বষার চােষ বরং িকছুটা সচ সmব --- ব ারাজ dেটা বানােনা 
যখন হেয়i গেছ$         
খােলক : বাংলােদেশর লােক সাধারণভােব anভব কের, ভারত 
nায  ভােব পািনর ব টন কের না$ বাংলােদেশর দািব eক ফাঁটাo 
anায  নয়, িকnt দoয়া না দoয়া সবi ভারেতর হােত$ 
aববািহকার বাiের পািন িনেয় িগেয় িশিলgিড় শহের পাঠােনা, 
িবd ৎ uৎপাদন --- কােনা ব াপােরi আnজািতক রীিতনীিত মেন 
বাংলােদেশর সে  আেলাচনা কের নoয়ারo pেয়াজন বাধ কের 
না স$ বাংলােদেশ aিবচােরর ei ধারণা ভােলা লkণ নয়, 
ভারতেকi uেদ াগী হেত হেব ei ধারণা দরূ করেত$ সংবাদ 
মাধ েমর খবর anসাের (সাuথ eিশয়ান নটoয়াক aফ ড ামস, 
িরভার a া ড িপp ল), ভারত bhপুেtর িবিভn uপনদীেত 
জলিবd ৎ pকl বানােনার uেদ াগ করেছ যােত pথম ব বহারকারী 
িহেসেব bhপুেtর জল দািব করা যায় --- চীন স জল sানাnর 
করার আেগi$ p  হল, ভারেতরo আেগ িতsা pকl চালু কের 
বাংলােদশ িক eকi রকম agািধকার pিত া কের ফেলিন? স 
aিধকার থেক বাংলােদশেক বি ত করা িক ভারেতর পেk 
িdচািরতা নয়?  
দবািশস : সরকারgিল িdচািরতা তা কেরi থােক, আমরা তােদর 
anকরণ করেত যাব কন? পিরেবশ িনেয় িdচািরতা করেল তেবi 
‘agািধকার’-eর p  oেঠ$ কেনা মরsেম আমরা যিদ পিরেবশ 

ankল pবাহ বজায় রাখেত চাi, তাহেল জল সরােনার p  নi, 
ভাগাভািগরo নয়$ 
খােলক : আপনার মতামত জেন ভােলা লাগল$ eখন আমার হােত 
বিশ সময় নi, িবsািরত পের জানাব$ আপাতত eটুk জানাi   
--- আপনার সে  আমার দখার ভি  aেনকটাi িমলেছ$ 

দায়ানী pকেlর সাফল  বা ব থতা pসে  
দবািশস : আপনার pবেn বলা হেয়েছ, দায়ানী (বা ডািলয়া) 
ব ারােজর ভািটেত পিরেবশ, pিতেবশ eবং কৃিষর oপর ei 
pকেlর কােনা িবrপ pিতিkয়া পেড়েছ িকনা তা িনেয় কােনা 
গেবষণা হয়িন$ eেkেt সেnেহর aবকাশ পােব পিরেবশ$ 
পিরেবেশর pে  ‘িনেদাষ pমাণ না হoয়া পযn দাষী’ ধরেত হেব 
য- কােনা unয়ন pকlেক$ ভারতবেষর িতsা ব ারাজ pকেlর 
িনরীkা থেক ‘ দােষর’ pমাণ পাoয়া গল িবsর$ eবার 
বাংলােদেশর িতsা ব ারাজ িনেয়o sাধীন িনরীkা হাক$  
 আপিন িলেখেছন, দায়ানী ব ারাজ সচ pকেlর সাফল  
বিশিদন ধের সmব হয়িন তার uজােন গাজলেডাবা থেক ভারত 
জল সিরেয় িনেত r করায়$ ei ধরেনর মnব  থেক িবরত থাকা 
ভােলা$ ভারতবেষর িতsা ব ারােজর িনরীkায় আমরা দেখিছ, 
ফাঁিপেয় তালা pত াশা আর বাsব pািpর ফারাক থােক কত$ 
pাথিমক িহেসেব তা মেন হে  দায়ানী pকেlর লk মাtাo 
ফাঁিপেয় তালা, বাsেবর িতsা তার জn pেয়াজনীয় জল 
কােনািদন জুিগেয় uঠেত পারেব না$ 
খােলক : আপিন িলেখেছন, কেনা মৗsেম িতsার pবাহ আসেল 
যা থােক তার চেয় বিশ anমান করা হেয়িছল বেল দায়ানী pকl 
ব থ হেয় থাকেত পাের$ আমার pবেnর eকিট তথ সূt থেক 
দখেবন, oi সমেয় sাভািবক pবােহর ৮৫ শতাংশ গাজলেডাবায় 
নদী থেক সিরেয় ফলা হয়, যার ফেল বাংলােদেশ নদী িকেয় 
যায়$ বাংলােদেশ কেনা মৗsেমর pবাহ ৯০০০ িকuেসক থেক 
কেম ১০০০ িকuেসক হেয় গেছ, যখােন পিরেবশ রkার জn 
আnমািনক ৩২০০ িকuেসক জrির$        
দবািশস : দায়ানী ব ারােজর কােছ ডািলয়ােত িতsা নদীর pবাহ 
মাপা হেয় আসেছ বh বছর ধের --- বাংলােদেশর sাধীনতারo 
আেগ থেক$ িতsার pবাহ যখন মুk িছল, সi যুেগo জাnয়াির 
থেক মাচ মােসর গড় pবাহ িছল ৬২০০ িকuেসেকর মেতা (pায় 
১৭৫ িকuেমক)$ (আপনার িহেসব সmবত eিpল মােসর, যখন 
নদীেত জল আর eকটু বিশ থােক$) eক eকিট চােষ কেয়ক মাস 
ধের য জলটা লােগ সi িহেসব কের আপিনi বলুন না, িতsার 
সব জলটা পেলo কেনা মরsেম দায়ানী pকl থেক কতখািন 
জিমেত সচ সmব, আর তার মেধ  কতখািন জিমেত সচ করার 
পরামশ আপিন দেবন পিরেবেশর কথা মাথায় রেখ$ 
খােলক : মানিছ, সােড় সাত লk হkর সেচর লk মাtা রাখা 
বাড়াবািড় হেয়িছল$ িতsার sাভািবক pবােহর যা িহেসব পাি  তার 
সবটুk ব বহার করেলo, আপনার মেতা িহেসব কের দখা যাে , 
বেড়া জার ২৮ থেক ৮১ হাজার হkর জিমেত সচ করা সmব$ 
aব  সবটুk জল সেচর জn ব বহার করা সmব নয়$ pকৃত সচ 
সবেচেয় বিশ হেয়িছল ১৯৯৮ সােল --- kিড় হাজার হkর জিমেত, 
যা pথম পযােয়র লk মাtার eক ভgাংশ মাt$ আপনার িহেসব 
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anযায়ী ভারত eর িdgেণরo বিশ (৪৮ হাজার হkর) জিমেত 
সেচর ব বsা কেরেছ$ জনসংখ ার িহsার িহেসেব anত ৬০ শতাংশ 
সেচর পািন ব বহার হoয়া দরকার িছল বাংলােদেশ$ aব  eভােব 
িহেসব করেল মেন হয়, সেচর পািন সরবরাহ করা ছাড়া নদীর যন 
আর কােনা কাজ নাi$ নদী তা পাiপলাiন মাt নয়, ত ার পািন 
জাগােনা, মাছেক বাঁচার জায়গা দoয়া, নৗবহন, পিল বহন কের 
ভূিম গঠন --- সব কাজi স কের$ 

িবতেকর সংখ াগত িভিt pসে  
খােলক : আপনার তেথ র সে  আমার তথ  িমলেছ না$ খাঁিট তথ  
চাi$ সংখ ার ব াপাের eক জায়গায় দাঁড়ােত না পারেল কােনা 
আেলাচনাi চেল না$  
দবািশস : িঠক কথা$ তেব dিট জায়গা ছাড়া আপনার সে  আমার 
তেথ র গরিমল িবেশষ নi$ 
 িতsা aববািহকায় জনসংখ া আপনার চেয় আমার িহেসেব 
aেনকটাi কম --- ধু বাংলােদেশ নয়, পি মবে o$ আিম িহেসব 
কেরিছ ২০১১ সােল di দেশ হoয়া জনগণনা থেক পাoয়া 
জলািভিtক সরকাির তথ  anসাের$ আপনার দoয়া িহেসব 
anযায়ী, িতsা aববািহকায় বাংলােদেশর aংেশ জনবসিতর ঘনt 
দাঁড়ায় pিত বগ িকেলািমটাের মাটামুিট ৬৫০০, আর পি মবে র 
aংেশ pিত বগ িকেলািমটাের ২৬০০$ গাটা বাংলােদেশ ei মুহূেত 
জনবসিত pিত বগ িকেলািমটাের হাজােরর িকছু বিশ হেব, িতsা 
aববািহকায় তার কেয়ক gণ বিশ হoয়া sাভািবক লাগেছ না$ 

 গরিমেলর আর eকিট kt হল, পিরেবশ ankল pবাহ$ ei 
ব াপাের নানা মুিনর নানা মত হেত পাের, তাi eকিট িহেসেবর 
oপর ভরসা না করাi যুিkযুk$ aেনকgিল সমীkার ফল eকt 
কের i টারnাশনাল iuিনয়ন ফর কনজারেভশন aফ িদ 
eনভায়রনেম ট বা আiiuিসeন eকিট িরেপাট বর কেরেছ 
(Dyson, M., Bergkemp, G. And Scanlon, J., eds., 2003: 
The Essentials of Environmental Flows, Water and 
Nature Initiative, International Union for Conservation 
of Nature and Natural Resources, 
http://moderncms.echosystemmarketplace.com/repositor
y/moderncoms_documents/iucn_the-essentials-of-
environmental-flows.pdf) তােত বলা হেয়েছ, পিল সংবহন, 
জীবৈবিচt  ধারণ, মািটর জলsেরর সাম  iত ািদ পিরেবেশর িবিভn 
িদক রkা করেত বছেরর য কােনা সমেয় eকিট নদীর sাভািবক 
গড় pবােহর ৬৫ থেক ৯৫ শতাংশ বজায় রাখার pেয়াজন$ িবষয়িট 
জিটল, আমােদর jান সীিমত, সাবধােন চলাi বুিdমােনর কাজ$ 
তাi pবাহমাtা সারাkণ ৯৫ শতাংেশর বিশ রাখেত পারেল 
ভােলা, ৮০ শতাংেশর িনেচ নামেত দoয়া aেহতুক ঝঁুিকর কাজ 
হেব$ িতsা aববািহকার pবাহ আমরা তির কিরিন$ pকৃিত কমন 
কের তা ধারণ কের চেলেছ আমরা িঠক বুিঝ না$ বndক হােত 
িশ র মেতা pকloয়ালারা সব লNভN কের চেলেছন$ eরকম 
হেত িদেল বD বিশ ঝুঁিক নoয়া হেয় যায়, ধু আমােদর জn 
না, আমােদর সnান সnিতেদর জn$

দবািশস সনgেpর pবেnর সূেt মাঃ nrল iসলাম o ডঃ িকu আর iসলােমর সংেযাজন 
 
‘dিট ব ারাজ eকিট নদী’ eকিট তথ বhল pবn$ pবnিটেত 
ভারেতর aংেশর তথ  snরভােব তুেল ধরা হেয়েছ$ eর সােথ 
বাংলােদশ aংেশর িনেm বিণত তথ  যাগ করা হেল pবnিট আরo 
তথ বhল হেব বেল আমােদর িব াস$  

বাংলােদেশ িতsা ব ােরজ pকl di পযােয় সmn করার 
পিরকlনা িনেয় pায় সােড় ৭ লk হkর জিমেত সচ, বnা থেক 
রkা o িন াশন sিবধা দoয়ার লেk  r করা হয়$ ধুমাt সচ 
sিবধা দয়ার লk মাtা িছল pায় সােড় ৫ লk হkর$ মূল ভৗত 
aবকাঠােমাসমূেহর মেধ  pায় ১৩ হাজার িকuেমক পািন িনগমন 
kমতা সmn ৬ শত িমটােরর বিশ দেঘ র ব ারাজ o pায় ৩ 
শত িকuেমক পািন িনগমন kমতা সmn ১ শত িমটােরর িকছু 
বিশ দেঘ র হড রgেলটর$ eছাড়া সচ নালা নটoয়ক, 
িন াশন খাল o বnা বাঁধ িনমাণ anভুk িছল$ লালমিনরহাট 
জলার ডািলয়ােত িতsা নদীর oপর ব ারাজ তির সmn হয় 
১৯৯০ সােল$ সীিমত সচ পািন সরবরাহ aবকাঠােমা িনেয় ei 
ব ােরজ ১৯৯৩ সােল চালু করা হয়$ eরপর ১৯৯৮ সােল pথম 
পযােয়র কাজ সmn হয়$ ei পেব ৩ শত িকেলািমটার দেঘ র 
মূল নালা, pায় দড় হাজার িকেলািমটার দেঘ র িdতীয় শাখা বা 
সেক ডাির নালা o ২ হাজার ৭ শত িকেলািমটার দেঘ র তৃতীয় 
শাখা বা টািশয়াির নালা eবং ৮ হাজার সচ পািন িনগমন মুখ বা 
আuটেলট তির করা হয়$ যােত কের ১ লk ১১ হাজার হkর 
জিমেত বষা মরsেম সেবা  ২০ হাজার হkর eবং বষাপূব 

মর েমo eকi পিরমাণ জিম িনধারণ করা হয়$ oi বছর 
বাংলােদেশর িতsা নদীর সেবা  পািন pবাহ িছল ২০৩ 
ঘনিমটার/ সেক ড$ সবিনm ৯০ ঘনিমটার/ সেক ড$ সেবা , সবিনm 
o গড় pবাহ থেক সচ পািন চািহদার যথাkেম শতকরা ৮০, ৩৫ 
eবং ৫৮ ভাগ পূরণ করার জn যেথ  িছল$ পেরর বছর সেবা  
pবাহ থেক সচ পািন চািহদার শতকরা ৩২ ভাগ পূরণ সmব হয়$ 
পরবতী চার বছেরর মেধ  সবেচেয় বিশ pবাহ িছল ২০০০ সােল$ 
oi বছর সেবা , সবিনm o গড় pবাহ ১৯৯৮ সােলর তুলনায় 
যথাkেম শতকরা ২০, ৮১ o ৩৯ ভাগ বিশ িছল$ তেব ২০০২ 
সােল ১৯৯৮ সােলর তুলনায় সবরকম pবাহ eক-চতুথাংশ hাস 
পায়$ সেবা  pবাহ সচ পািন চািহদার শতকরা ৬০ ভাগ পূরণ 
করার জn যেথ  িছল$ যা হাক, িতsা নদীর পািন ব বহার কের 
২০০১ সাল পযn সচ লk মাtার aিজত পিরমাণ িছল বষা মৗsেম 
সেবা  শতকরা ৮০ o সবিনm ২১ ভাগ eবং বষাপূব মৗsেম 
সেবা  শতকরা ১০০ eবং সবিনm শতকরা ৩৪ ভাগ$ মাঠ পযােয় 
২০০৩ সােল eক সমীkাকােল িতsা ব ারাজ থেক ৬ িকেলািমটার 
ভাটায় িনলফামারী জলার িডমলা uপেজলাধীন খািলশা চাপািন 
gােমর কৃষেকরা িতsার পািন ব বহাের সচ খরচ uেlখেযাগ  হাের 
hাস পেয়েছ বেল জানায়$ তােদর মেত নদীর পািন সেচ খরেচর 
পিরমাণ ভূগভs পািন সেচ খরেচর পাঁচ ভােগর eক ভাগ$ আট 
িকেলািমটার ভাটায় ঝুনাগাছ চাপাi iuিনয়েনর কৃষেকরা ১৯৯৮ 
সােলর বষা মৗsেম সচ িদেয় pায় ১৬ শত হkর জিম চাষ 
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করেত পাের$ পরবতী কেয়ক বছর তুলনামূলক ভােব বৃিd পেলo 
২০০০ সােল hাস পায়$ তেব বষাপূব মৗsেম সচাধীন জিম ১৯৯৯ 
সােল ১১ শত হkর থেক r কের ২০০২ সাল পযn বৃিd পেয় 
২০০৩ সােল hাস পায়$ দশ িকেলািমটার ভাটায় নাoতারা gােম সচ 
পািন ব বহার কের বছের di ফসল আবাদ r কের$ eেত িমক 
চািহদা বৃিd পায়, সi সােথ মজুিরo$ জলঢাকা uপেজলাধীন 
বেড়াঘাট চ াংমারী gামিট ব ারাজ থেক ২৫ িকেলািমটার ভাটায় 
aবিsত$ ei gােম িতsা নদীর পািন িদেয় সচ r হয় ২০০০ 
সােলর িদেক$ ei sিবধা পাoয়ার ফেল সেচর জn ভূগভs পািনর 
oপর িনভরশীলতা কেম আেস$ gােম aগভীর নলkেপর সংখ া ৫ 
শত থেক কেম ১ শেতর কাছাকািছ চেল আেস$ নদীর পািন িদেয় 
সচ দoয়ার ফেল বষা মৗsেম আবাদী আমন ধােনর ফলন 
শতকরা ৫০ ভাগ eবং  মৗsেম আবািদ বােরা ধােনর ফলন 
শতকরা ৩০ ভাগ বৃিd পায়$ সেচর জn পািন পাoয়ায় u  
ফলনশীল নতুন জােতর ধােনর আবাদ বৃিd পায়$ ei sেযাগ পেয় 
anাn কৃষেকরা আরo সচ নালা িনমােণর দািব কের$ ব ারাজ 
থেক ৫০ িকেলািমটার ভাটায় sবণখািল gােম সেচর জn িতsা 
নদীর পািন ধুমাt  মৗsেম পাoয়া যায় বেল জানা যায়$ তেব 
পািন পেত দির হয় eবং aিনি ত$ ei gােমর কৃষেকরা সংগিঠত 
হেয় পািন ব বহারকারী grপ তির কের িতsা ব ারাজ pকl থেক 
সচ sিবধা আদােয়র জn$ তােদর মেত নদীর পািন পেল ফসল 
uৎপাদন খরচ কেম eবং ফলনo বিশ পাoয়া যায়$ িডমলা 
uপেজলা কৃিষ কাযালেয় যাগােযাগ কের জানা যায় য আমন 
ধােনর জিমেত সাmpিতক কােল খরার pেকাপ বিশ হoয়ায় eবং 
বৃি কাল আেগর তুলনায় আগাম শষ হoয়ায় সচ চািহদা বৃিd 
পেয়েছ$ ei eলাকার মািটর িনেচর sর বালুময় হoয়ায় জিম থেক 
পািন িনঃসরণ drত হয়$ বৃি পাত কম বা না হoয়ায় বা বষাকাল 
আগাম শষ হoয়ায় আমন ধােন ফুল আসার সময় জিমেত খরার 
pেকাপ হয়$ eেত ফলন মারাtকভােব hাস পায়$  

যা হাক, uভয় দেশi aথৈনিতক o সামািজক িদক থেক 
িতsা নদীর grt aপিরসীম$ ভারেত িনিমত িতsা ব ারাজ pকেlর 
uেd  মূলত dিট$ pথমত নয় লk হkর জিমেত সচ পািন 
সরবরাহ$ িdতীয়ত জলিবd ৎ uৎপাদন$ aিধকnt িতsা নদীর পািন 
মহানnা নদীেত sানাnরকরণ$ আর বাংলােদেশ িনিমত িতsা 
ব ারাজ pকেlর uেd  মূলত eকিট$ সােড় পাঁচ লk হkর 
জিমেত সচ পািন সরবরাহ কের দেশর বৃহtর eক জনেগা ীর 
জn খাদ  uৎপাদন o কমসংsান$ সi সােথ আেছ পিরেবেশ িবrপ 
pিতিkয়া o ভূগভs পািনর আধার পূনভরেণর িবষয়$ যােহাক, 
uভয় দেশi সচ লk মাtা eখনo পযn aিজত হয়িন$ িবেশষ 
কের িতsা নদীর uজান ভারেত$ আর বাংলােদেশ pথম পযােয় 
লk মাtা যা মাট লk মাtার পাঁচ ভােগর eক ভাগ তাo aজন 
করা সmব হয়িন$ ei aবsায় িতsা নদীর পািনর িহsা কান দশ 
কত পােব ei িহসাব মলােনা মেন হয় বশ জিটলতর হেব$ তেব 
e pসে  গত ১৮ সেpmর ২০১১ ঢাকা িব িবদ ালেয়র সেনট 
ভবেন eক কনফােরেn বাংলােদেশ ভূতপূব ভারতীয় হাi কিমশনার 
বীনা িসকিরর িতsা নদীর পািন ব টন চুিkর জn জলতtt 
িবে ষেণর পরামশ pদােনর িবষয়িট uেlখেযাগ $ তাছাড়া ভারেতর 

দিkণ পি ম a েল পািন সরবরােহর জn িতsা সহ ৩০িট pধান 
নদীর সংেযাগ পিরকlনা মেন হয় eখনo uেdেগর িবষয়$ তেব 
uভয় দেশর পািন িবষয়ক সমsার sায়ী সমাধােনর uেdে  
নদীিভিtক পািন ব টন ব বsার বদেল aিভn নদীgিল িনেয় গ া-
bhপুt- মঘনা নদীর aববািহকার pিতেবশী দশgিলেক সে  িনেয় 
আ িলক যৗথ সমিnত পািন ব বsাপনা গেড় তালা দরকার$ আর 
eেkেt নপাল, ভুটান, মায়ানমার o চীনেকo নoয়া pেয়াজন$  
 

দবািশস সনgেpর জবাব 
বাংলােদেশর িতsা ব ারাজ pকl সmেn িবsািরত তথ  জানােনার 
জn ধnবাদ জানাi$ বশ কেয়ক gােম চাষ o সেচর িচ র পাoয়া 
গল সখানকার মাnষজেনর কথা থেক$ eটা বাড়িত pািp$  

আপিন িলেখেছন, pথম পযােয় লk  িছল eমন ব বsা করা 
যােত ১ লk ১১ হাজার হkর জিমেত বষা মৗsেম aিতিরk সচ 
দয়া যায়$ সi কাজ সমািpর পর বষাপবূ (সmবত বােরা) 
মৗsেমo সেচর ব বsা করা হয়$ সেচর চািহদা o চািহদা পূরেণর 
য তথ  িদেয়েছন, তােত বছেরর কান সমেয়র কথা বলা হে  তা 
s  নয়$ তেব আপনার পাঠােনা pবnিটর সে  িমিলেয় দখিছ 
আপিন eিpল মােসর ১ তািরখ থেক ২০ তািরেখর কথা বলেছন$ 
eটা িক আিম িঠক বুেঝিছ? বষাপূব মৗsেম চাষ িক pাথিমক 
পিরকlনােত িছল? 

বষার মৗsেম বৃি র ফাঁেক ফাঁেক কেনা িদনgিলেত aিতিরk 
সেচর pেয়াজন মটােনা যতখািন জিমেত সmব, বষাপবূ মৗsেম 
তা eমিনেতi সmব নয় নদীেত জল কম থােক বেল$ দায়ািন 
ব ারাজ থেক ১ লk ১১ হাজার হkর জিমেত বষাপূব মর েম সচ 
কান িদন  করা হেব, eটা aবাsব আশা$ তার জn আমােদর 
িহসাব anযায়ী ( য িহসাব ভারেতর kেt ব বহার করা হেয়েছ) 
২৭০ িকuেমেকর মেতা জল লাগেব$ িতsায় কােনা ব ারাজ হoয়ার 
আেগo বছেরর oi সময় eত জল িছল না$ সােড় সাত লk হkর 
জিমেত সচ করার তা p i oেঠ না -- তার জnয য জল 
লাগেব তা বষাকােলo aিধকাংশ সময় থােক না নদীেত$  

ভারতবেষর য কােনা সচ pকেl আেগ মূল খালgিল তির 
হয়, তার পর শাখা pশাখা$ আপনার লখা থেক মেন হে , 
বাংলােদেশo eরকমi হয়$ সেচর sিবধা pাথিমকভােব al িকছু 
জিমেত পৗঁছােল, আশপােশর জিমেত সেচর বাড়িত চািহদা তির 
হয়$ sানীয় sের সেচর চািহদাi ব ড়া কথা, সখােন নদীেত জল 
কত রেয়েছ বা কত জল িনেল পিরেবেশর kিত হেব না -- aতশত 
ভাবার aবকাশ নi$ বষায় o বষাপূব মৗsেম তা eকi 
খালব বsা িদেয় সচ হয়$ বষাপূব মৗsেম যখােন খাল রেয়েছ 
aথচ সচ পৗঁছাে  না, সখােন eকটা ব নার anভূিত হoয়া 
sাভািবক$ ভারতবেষo eমনটাi হেয়েছ$ al al সেচর sিবধায় 
িকছু চািষ aভ s হেয় গেল, সi সে  আরo কu কu sিবধা 
পাoয়ার আশা করেত থাকেল uেlা কােনা ব বsাi তারা মানেব 
না, ভাবেব ব না করা হে $ aবাsব sেpর থেক তির হয় 
aবাsব চািহদা, আর সi সে  pিতdিndতা$  

আপিন পিরেবেশ িবrপ pিতিkয়া o ভূগভs পািন আধার 
পুনভরেণর কথা uেlখ কেরেছন$ eটা খুবi ভােলা কথা$ িন য়i 
লk  কেরেছন, আমােদর pবেno ei িবষয়gিলেক grt দoয়া 
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হেয়েছ$ পৃিথবীর িবিভn sােন িবিভn নদীর oপর করা সমীkার 
uেlখ কের আiiuিসeন-eর eকিট সমীkা বলেছ, বছেরর য 
কােনা সমেয় sাভািবক pবােহর ৬৫% থেক ৯৫% লােগ 
পিরেবেশর eক eকিট চািহদা পূরণ করেত$ আমরা যখন িতsার 
পিরেবশ সmেn eত িবsািরত িনরীkা কিরিন, নদীেত eর চেয় কম 
জল রাখা হঠকারী কাজ হেব যােত aপূরণীয় kিত হoয়ার 
সmাবনা$ ei যুিk মানেল নদীেত eতটাi জল রাখেত হয় য 
বািকটুk িনেয় বষার সমেয় সামাn eলাকায় ছাড়া সচ করা যায় 
না$ িতsা নদী aববািহকার পিরেবশ রkা করেব, যা আমরা 
িনেজেদর kমতায় করেত পাির না$ ei কাজটাo স করেত পারেব 
না যিদ aবাsব দািব িনেয় নদীর জল টানাটািন করা হয়$ সi 
দািবgিলেক কাটছাঁট করা ছাড়া ssায়ী কােনা রাsা দখা যাে  না$  

পিরেবশেক কেnd না রেখ জল ভাগাভািগ করেত গেল 
আেখের ঠকব আমরা সবাi$ নপাল, ভুটান, মায়ানমার বা চীন 
আমােদর বাঁচােত পারেব না$ 
 

মাঃ nrল iসলােমর জবাব 
আপনার sিচিnত মতামেতর জn ধnবাদ$ আপনার aবগিতর জn 
জানাি  য, বােরা ধান আবাদ-কালেক মূলত বষা পূব মৗsম 
বাঝােনা হেয়েছ$ িতsা ব ারাজ eলাকায় আমন ধােনর সােথ সােথ 
বােরা ধান আবাদ বৃিd পেয়েছ$ ফেল di ফসিল (eকi জিমেত 
বছের di ফসল) জিমর পিরমাণ বাড়েছ$ তেব বােরা ধান আবােদ 

সচ বাবদ খরচ আমন ধােনর তুলনায় শতকরা ৭০ থেক ২০০ ভাগ 
বিশ$ িকছু জিমেত আমন o বােরা ধােনর মধ বতী সমেয় সিরষা 
বা আল ু uৎপাদন হoয়ায় িতন ফসিল আবািদ eলাকাo বেড়েছ$ 
বােরা মৗsেম পুেরা আবািদ eলাকায় নতুন u  ফলনশীল 
(uফশী) জােতর আবাদ হয়$ anিদেক আমন মৗsেম eখনo িকছু 
জিমেত দিশ জােতর চাষ হয়$ uফশী জােতর সােথ সােথ বছের 
di থেক িতন ফসল uৎপাদেনর sেযাগ হoয়ায় কমসংsান o খাদ  
সরবরাহ বৃিd পেয়েছ$  

uেlখ , িতsা ব ারাজ eলাকা সহ রঙপুর a েল বােরা ধান 
anাn eলাকার তুলনায় িকছুটা দিরেত রাপন করা হয়$ জাnয়াির 
মােসর শষ eমনকী ফbrয়াির মােসর rেতo$ eেত sিবধা হল, 
eিpল o ম মােস বৃি র পািন পাoয়ায় সেচর oপর িনভরশীলতা 
কেম আেস$  

আ িলক পািন ব বsাপনা গেড় তালার ব াপাের আমােদর 
বkব  হল, য সকল নদী বা নদী সমূহ eেকর aিধক দেশর মেধ  
িদেয় pবািহত হয় স সকল নদী বা নদী সমূেহর পািনর s ু 
ব বহােরর জn আ িলক সহেযািগতা aপিরহায$ তাi uভয় দেশর 
পািন িবষয়ক সমsার sায়ী সমাধােনর uেdে  নদীিভিtক পািন 
ব টন ব বsার বদেল aিভn নদীgিল িনেয় গ া-bhপুt- মঘনা 
নদীর aববািহকার pিতেবশী দশgিলর সােথ আ িলক যৗথ 
সমিnত পািন ব বsাপনা গেড় তালা eকাn pেয়াজন$

িবষয় : মিটয়াবুrেজর বাংলাভাষার সংকট 
মnন সামিয়কীর ম-জুন ২০১৩ সংখ ায় আসরাফ আিল গািজ o 
শািকল মিহনuিdেনর লখা ‘ মিটয়াবrুেজর বাংলাভাষার সংকট’ 
িনবnটা পেড় িকছু ভাবনা uপিsত হেয়েছ, সgেলা p  আকাের 
রাখলাম$ ei িবষেয় আরo বিশ যাঁরা জােনন, তাঁরা যােত িকছু 
আেলাকপাত করেত পােরন, সi uেdে i ei িচিঠ$ 
 মিটয়াবrুেজর বাঙািল দিজসমােজর ভাষা, শb o u ারণ-
বিশ  pসে  আেলাচনা rর সমেয় লখকরা জািনেয়েছন 
oখানকার িম  জনেগা ী কীভােব গেড় uেঠেছ তার সংিkp iিতহাস 
eবং তার পের তাঁরা বেলেছন, ‘ফেল বাংলা, িহিn, আরিব, ফারিস, 
ud, বমী, িস াপুির সমs শb িমেশ eকাকার হেয়েছ ei 
জনসমােজর ভাষায়$ আর u ারণ- বিশে  o pকাশ ভি মায় ei 
ভাষা eক sতnt  মাtা পেয়েছ আমােদর মাn কথ  বাংলা থেক$’ 
তারপেরর লাiেনi িলখেছন, ‘sতরাং িবকৃিতর ভাষা ei 
জনসমােজরi সৃি $ সi িবকৃিতর ধারা eখনo বতমান$’ aথাৎ, মাn 
কথ  য বাংলা, লখকেদরi ভাষায়, য বাংলােক ‘িশিkত িহndসমাজ 
anকরণ o anধাবন সূেt িনেজর ভাষার sকীয়তােক gহণবজেনর 
মধ  িদেয় আরo sচাrrেপ pিতি ত কেরেছ’, সi বাংলা ভাষা 
থেক ‘িনেজেদর িবি n কের িনেজেদর সীমাবdতােক pকাশ কের 
মিটয়াবrুজ পৃিথবী নামক eক িভনgেহর সনাতনপnী aিধবাসী 
িহেসেব sাতেnt র পিরচয় িদেয়েছ$’ পাশাপািশ তাঁরা দিখেয়েছন, 
‘aথচ মিটয়াবুrেজর পােশi aবিsত সেnাষপরু, আকড়া, চটা, 
চিড়য়াল a েলর মুসিলম জনগণ িহnd বাঙািলেদর সংsেশ িনেজেদর 
o িনেজর কথ  আ িলক ভাষােক aেনকটাi িdকরণ করেত 

পেরেছ$’  
আমার p  utাপন করেত aেনকখািন ud ৃিত িদলাম পাঠকেদর 

sিবধার জn$ আমার p  হল, মাn কথ  বাংলা থেক আলাদা হেল 
ভাষােক িবকৃত বলা যায় িক? মাn কথ  বাংলার সীমা কতখািন? 
sচাrrেপ ভাষােক pিতি ত করার হকদার কবল আমােদর 
oপরতলার িশিkত সমাজ? বiেয়র ভাষােতi ভাষার িdকরণ হেব? 
শhের kমতাবান বাবুেদর anকরেণ ভাষার সংকট দূর করা যায়? 
মাn কথ  ভাষা বনাম িবকৃত ভাষা 
‘িবকৃত u ারণ ছাড়াo মিটয়াবুrেজর কথ ভাষায় eমন কতgিল 
িবভাষােক ব বহার করেত দখা যায় যার কােনা মাথামুN ু নi’ --- 
ei মnেব র সে  সে  লখকরা যসব uদাহরণ িদেয়েছন, তার মেধ  
কতকgেলা শb sানীয় টােন rপ পােl ফলেলo সবাi মাটামুিট 
বােঝ --- যমন, তল- পঁয়াজেক ত াল-প াজ বলা, যািব না-করিব 
না- ক যািবিন-করিবিন বলা (িসেনমায় কালীসাধক কালীর মূিতর 
সামেন হােত খাবার িনেয় বলেছন ‘মা তুi খািবিন’), গেছ-করেছ-
মারেছ- ক গেস- কােtেস-মারেতেস বলা (বাঙািলরা aেনেকi বেল)$ 
িকছু শb মাn কথ  বাংলােত aিভধােনo পাoয়া যায়, যমন িচজ, 
খুিল ( ছােটা পাt িহেসেব)$ বািক শbgেলা sানীয় বাংলাভাষার মেধ  
যসব িবেদিশ শb eেস িমেশ গেছ তােদর িম ণ বা aপ ংশ হেত 
পাের$ যমন িনবেn ‘মারণব ািধ’ aেথ ‘বড়াজার’ শেbর uদাহরণ 
দoয়া হেয়েছ িবভাষা িহেসেব$ oটা য eকদম হেত পাের না, তা 
নয়$ বাংলা aিভধােন ‘জার’ শেbর য নানা মােন দoয়া আেছ তার 
মেধ  ‘জজিরত হoয়া’ বা ‘ িকেয় যাoয়া’o আেছ$ ব াকরেণর 

  িচিঠপt     
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eতসব িনয়ম িনেয় ধরা যাক মাথা ঘামালাম না$ কারণ, ব াকরণ 
কমনভােব মানব বা মানব না তা িনেয়o মতেভদ আেছ$ যাi হাক, 
oi শbgেলা আকাশ থেক পেড়িন eবং ogেলার মােন sানীয় 
মাnেষরা যিদ িনেজেদর মেধ  বুঝেতi পাের, তাহেল ogেলােক 
আ িলক ভাষা িহসােব gহণ কের িনেল িবকৃিতর তা কােনা p i 
oেঠ না; বরং মাn-কথ -বাংলার সীমানা আেরকটু িবsতৃ হয় eবং 
বাংলাভাষা আরo সমৃd হয়$ eখােন uেlখ  আেলাচ  িনবেn ‘ভােবর 
আদানpদান o সািহত -সংsৃিত চচার মাধ ম িহেসেব কলকাতার 
কথ ভাষােক মাn ভাষার মযাদা দoয়া মেন নoয়া হেয়েছ$ িকnt 
আ িলক য ভাষার কথা oখােন বলা হেয়েছ সi ভাষা ছাপার 
akের বiেয়র মেধ  eেলo asিবধা কী? বাংলা সািহেত  eমন ভুির 
ভুির uদাহরণ আেছ$ তারাশ েরর লখায় রািঢ় ভাষা বা মািনক 
বেn াপাধ ােয়র ‘পdানদীর মািঝ’ ত পূবব ীয় বাঙািল ভাষা আমরা 
aেনক আেগi পেয়িছ$ eমনকী সtর-আিশ বছর আেগi মণীশ 
ঘটেকর রিচত ‘kড়ািন’ কিবতার শষ চার লাiন বােদ সবটাi 
পূবব ীয় ভাষায় লখা হoয়ােতo সািহত -সংsৃিত চচার কােনা 
asিবধা হয়িন$ পাঠকেদর য eেকবাের asিবধা হয় না, তা নয়$ 
যমন, বাংলােদেশর আখতাrjামান iিলয়ােসর লখা পড়েত r 
করেল pথমটায় d-চারেট শb বুঝেত asিবধা হয় যিদ পাঠক an 
a েলর হয়$ খািনক পের িকnt oi শেbর বারংবার ব বহাের eকটা 
aথ কের নoয়া যায়$ 
কথ  ভাষা আর বiেয়র ভাষা 
সািহেত  যা চেল, সকেলর জn পাঠ বiেতo িক তা চলেত পাের? 
eরকম eকটা p  eখােন eেসi যায়$ স kেt pেবশ করার আেগ 
বিল, an a েলর মাnেষর সে  সংেযােগর kেt মিটয়াবুrেজর 
মাnেষর ভাষা anরায় হেয় দাঁড়ায় eমন eকটা কথা লখকরা 
বেলেছন$ আিম ব িkগতভােব মিটয়াবুrেজর alিকছু মাnেষর সে  
কথা বেল তমন asিবধা বাধ কিরিন$ হেত পাের, oখানকার 
দিজেদর সে  anর ভােব মশার sেযাগ আমার হয়িন বেল আিম 
বুঝেত পারিছ না সমsা কাথায়$ তেব eরকম সমsা পি মবে র 
anাn a েল ঘুরেত িগেয়o হেয়েছ$ সখােন িবেশষ আ িলক 
শেbর মােন বুেঝ নoয়ার জn আমােক আবার p  কের বুেঝ িনেত 
হেয়েছ বkার বkব টা কী$ তােত আমার মেন হেয়েছ, ei তা 
আরo কত শb আেছ বাংলায়, সgেলা িশেখ িনলাম$ কখনi মেন 
হয়িন oi ভাষা oi a েলর ‘জীবনধারার জড়তা’ বা 
‘pকাশakমতা’ ক তুেল ধরেছ$ 
 য িনবn িনেয় আেলাচনা হে  তার লখেকরা মিটয়াবুrজ 
a েলর িকছু িশkেকর সে  কথা বেল বুেঝেছন য দিজসমােজর 
ছেলেমেয়রা লখাপড়া িশখেত না পারার eকটা কারণ ‘পাঠ বiেয়র 
সে  আ িলক ভাষার সাযুজ  না থাকা’$ eরকম eকটা aিভjতা 
আমারo হেয়িছল নিদয়ার তহT a েলর বাংলােদশ সীমানাবতী 
eকটা sুেল িগেয়$ তােত আিম যা বুেঝিছলাম সটা eকটু 
uেlারকম$ aথাৎ, ei য কতািব ভাষা --- eর মেধ i eকটা 
গNেগাল আেছ$ বigেলা লখা হয় কলকাতার ভাষায় কলকাতার 
পিরেবেশ$ eরকম eকটা কndীয় ব বsায় তির হoয়া বi 
পি মবে র িবিভn a েলর ছাtছাtীেদর হােত পৗঁছােলo তােদর 
সে  কােনারকম সংেযাগ তির করেত পাের না$ সখােন ভাষার 

eকটা সমsা আেছ বেট$ তবু তা eত বেড়া নয়$ বাংলাভাষাi 
তা$ বরং iংেরিজ মাধ েম যারা পেড়, তােদর eকটা বেড়া aংেশর 
ভাষার সমsা িবjান-aে র মেতা যৗিkক িবষয়েকo কিঠন কের 
তােল eরকম aেনক দেখিছ$ সবেচেয় বেড়া কথা হল, বiেয়র 
পাতায় য িবষয়gেলা িনেয় লখা থােক সgেলা ছাtছাtীরা 
িনেজেদর জীবেনর সে  িমিলেয় িনেত পাের না বেলi িবষয়িশkা 
oপর oপর হয়$ uদাহরণ িহেসেব, য sুেলর uেlখ করলাম 
সখানকার ভূেগাল kােস ফােরর ছাtছাtীেদর িজেjস করেল 
তােদর চিlশজেনর মেধ  d-eকজন বলেত পাের (বi থেক মুখs 
কের) পি মবে র utর দিkণ পূব পি েম কী আেছ$ িকnt 
eকজনo বলেত পাের না তােদর sুেলর utর-দিkণ iত ািদ 
িদকgেলা কাথায়? আবার সূয কান িদক থেক oেঠ p  করায় 
d-চারজন িকnt সীমােnর িদেক হাত দিখেয় সিঠক utর বলেত 
পাের$ uদাহরণ আর না বািড়েয়o িকnt বলা যায়, য pথাগত 
িশkা আমরা sুেলর মধ  িদেয় পেয় আিস সi িশkাi িক বiেয়র 
ভাষা বেল যা চালু আেছ তােকi eকঢালাভােব সকেলর anকরেণর 
যাগ  eবং ভাষার সংকট মাচেনর uপায় িহসােব ভাবাে  না? 
ভাষা : কথ -aকথ  
আেলাচ  িনবেn আ িলক কথ ভাষায় িখিs- খuেড়র বাড়াবািড় িনেয় 
বলা হেয়েছ। বা া-বেড়া সকেলi কথায় কথায় গাল দয় বা 
মিহলােদর সামেনo a ীল ভাষা pেয়াগ কের --- eটা তা ধু ei 
a েল নয়। আিম তা দিখ কলকাতা শহেরর মিধ খােন, যখােন 
আমার বাসা, সi a েলর ভাষাo গালাগািলেত িকছু কম যায় না। 
পােশর বািড়েত গNেগাল লাগেল (যা pায় রােতi হেয় থােক) ছেল 
মােক গাল দয় --- গাল মােন িখিs, মােড়র মাথায় আমারi 
ছােটােবলার বnুরা সেn েবলায় কাজ থেক িব াম পাoয়ার আhােদ 
য ভাষায় পরsরেক সেmাধন কের তা লখা যায় না, িব িবদ ালেয়র 
ক াি টেন বা ছাtেদর আDায় গেল শানা যায় sিশিkত ছেলরা 
নাংরাতম িখিs িদেয় sাটেনস ফলাে  eবং কােনা kেti 
মিহলােদর uপিsিতেক আলাদা সমীহ করার িবষয় মেন করেছ না। 
আেরক aংেশর মিহলারাo, িবেশষত যারা খেট খায়, তারা রেগ 
গেল িখিs দেব না? তা কী দেব? সমােজর িহংs চােপ পীিড়ত 
eেদর িবkbু মন eiসব মূঢ়-mান-মূক মুেখ আর কান ভাষার 
জাগান দেব? িখিs কথ  থেক িলিখত সািহেত , হলভরা দশেকর 
কােছ নাটেকর দৃে  দৃে  rত হেয় হাততািল পাে । ‘ফ াতাড়ু’ 
নাটক দখেত গেল eটাi দখেত পােবন --- য দৃে  িখিs ধ ু সi 
দৃে i কমবয়িস দশকরা হাততািল িদেয় হল ফািটেয় িদে । aতeব, 
aকথ  ভাষা বা গালাগাল মােটi আ িলক ঘটনা নয়, eমনকী dঘটনা 
বলা যােব িকনা তা িনেয়o p  আেছ। eটােক eকটা সমsা আকাের 
দখেল eর আলাদা সমাধান কী হয় তা জািন না, তেব মাn-কথ -
বাংলাভাষা চচাi য eর eকমাt rষা নয় সটা বলাi যায়। কারণ 
asখটা িঠক ভাষার বা তার aভােবর নয়, মেনাভােবর। 
ভাষার সংকট 
ভাষার সংকট িনেয় আেলাচনা করেত িগেয় িনবেn সংকেটর ফলাফল 
িহেসেব বলা হেয়েছ, ‘সংকীণ মেনাভাব pকাশ পােব ... মৗলবাদীরা 
যার sেযাগ নেব’$ eবং ‘যুেগর পিরবতনgেলােক খাপ খাoয়ােত না 
পের kমশ হািরেয় যােব’$ eখােন eকটা কথা বলা দরকার য 
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‘সংকীণ মেনাভাব’ o ‘ মৗলবাদ’ সামািজক সংকট$ egেলার সে  
ভাষার সংকেটর সmক থাকেলo তা িনধারক নয়$ 
 আর সংকেটর সমাধান িহেসেব বলা হেয়েছ পিরবােরর মেধ  
ছােটােদর সে  ‘মাn কথ  ভাষা’য় কথা বলেত যােত তারা সi 
ভাষায় কথা বলেত aভ s হয়$ eটা বাsেব কতটা সmব? আিম 
aব  uেlাটাi দেখিছ$ কােজর জায়গায় পাশািক ভাষায় কথা বলা 
আর বািড় িফের িনজs দিশ বা আ িলক ভাষায় পিরবােরর 
লাকজেনর সে  আলাপ$ eেত কােনা asিবধা আেছ বেল মেন হয় 
না$ ভাষা খুবi সাথকভােব চচা কেরন eরকম বাঙাল কিব-
সািহিত কেকo oরকমi দেখিছ$ 
 িনবেn পাশািক বাংলাভাষার pিত আnিরকতা o দায়বdতার 
কথা eেসেছ$ আমার মেন হয়, কলকাতার ভাষােকi সবজনমাn কথ  
ভাষা কের তালােতo িকnt eক ধরেনর মৗলবাদ জnােত পাের$ ei 
ধরেনর িশিkত মৗলবাদীেদর দেখিছ আ িলক ভাষা িনেয় তু -
তাি ল  হাসাহািস করেত$ eেদর মেধ  eকটা দল মেন কের iংেরিজ 
ভাষায় দkতা aজন করা eবং বাংলাভাষােক eেলেবেল কের রাখাটা 
বশ কােজর, যরকমটা পি মবে  alাংেশ চাল ুo বhলাংেশ কাম  
হেয় আেছ eবং eটােকi যুেগর পিরবতেনর সে  খাপ খাoয়ােনা বলা 
হে $ আবার আেরকটা দল মেন কের বাংলাভাষােতi সব কাজ 
চালােত পারেল সবাi তরতর কের eিগেয় যােব, বাংলােদেশ িকnt তা 
হয়িন$ oখােন সরকাির সব কাজ বাংলােত হেলo, বিশরভাগ 
মাnেষর জীবনটাi যুেগর পিরবতেনর সে  খাপ খাoয়ােত না পের 
kমশ হািরেয় যাে $ 
 সব িমেল যা মেন হয়, আসেল ei সমs ভাষার oপেরo 
আেরকটা ভাষা আেছ --- kমতার ভাষা$ স ভাষায় না আেছ 
iংেরিজ, না বাংলা$ না আেছ তার মাn কথ  rপ aথবা আ িলক 
আদল$ eটা বুেঝ নoয়া খুব দরকাির আর তার জn pেয়াজন চাল ু
যা িকছু আেছ --- ভাষা, ভাষার রাজনীিত, িশkার িবষয় o পdিত 
বা যুেগর পিরবতেনর ধারণা সহ সমs িকছুেকi p  করা$ না হেল 
ভাষার সংকেটর srপ আমরা ধরেত পারব না$ 
২৭ জুলাi ২০১৩        তমাল ভৗিমক  
            ভবানীপরু, কলকাতা 
 

শািকল মিহনuিdেনর pতু tর 
পtেলখেকর গঠনমূলক আেলাকপাত বশ pশংসনীয়, তাঁেক সাধুবাদ 
জানাi। eরপর খালাখুিলi বলেত চাi, বাংলাভাষার pিত বাঙািল 
দিজ সমােজর aনীহা, ঔদাসীn o আnিরকতার aভাবেক তুেল 
ধরেতi uk িনবেnর aবতারনা। বাঙািল aথচ তার মাতৃভাষার বাধ 
থাকেব না, মাn শেbর মাnতা দেব না, বাঝার জn সময় খরচ 
করেব না, ভাবেলশহীন মেনাভাব ব k করেব --- ei িদকটায় 
আেলাকপাত করার চ া করা হেয়েছ। 
 পtেলখক িবকতৃ ভাষা pসে  যা বেলেছন, তার utের বলেত 
চাi, মাn কথ  বাংলা থেক আলাদা বেল িবকৃত বলা হয়িন, udট 
u ারণ- বিশ  সmn ভাষা বা শb যা বশ ককশ eবং rিতকটূo 
বেট। aেনকটা i াকৃতভােবi u ারেণর pলিmত টান eখানকার 

শbgেলােক িবকৃত কেরেছ। িবকৃত শb মােটi কাম  নয়, বজনীয়। 
কারণ িবকৃত শb dারা ভাষা বা শbভাNার সমৃd হয় না।  
 িবভাষার uদাহরণ িহেসেব সড়পা, সাংিড়, আিজেমািজ, 
eকচালান, eকঘিড়, ধ ারাং iত ািদ শbgেলার aথ দিজ a েলর 
বাiের কu বােঝ না। য শb বাiেরর কােরার সে  ভাবpকােশ 
সাহায  কের না, বরং asিবধার সৃি  কের তা না বলাi utম।  
 িবেশষভােব uেlখ , দিজ a ল বৃহtর মিটয়াবুrেজর eকিট 
aংশমাt। পtেলখক হয়েতা মিটয়াবুrেজর আেলাকpাp কােনা 
কােনা মাnষজনেদর সে  পিরিচত হেয় থাকেবন। দিজ সমােজর 
ভাষা চলেল kিত নi। িকnt sান-কাল-পাt ভেদ কান ভাষা 
ব বহার করা uিচত তা aেনেকi ajতার কারেণ জােন না। eকটা 
জড়তা ভােবর লনেদেন বাধা হেয় দাঁড়ায়। eলাকার মাnষজেনর 
সামিgক বৗিdক িবকাশেকo যা ব াহত কের। ভাষা িনেয় eখানকার 
মাnেষর মত িবিনময় pায় শূni বলা চেল। বািড় বা তার 
আেশপােশ, ণীকেk মাsারমশাi কােনা শেbর বা ভােবর aথ 
পির ার করেত হাজারটা শb বলেলo তারা মেন রাখেত পাের না। 
sফ চচার aভাব বেল। মাsারমশাio ‘দিজ’ ভাষায় সgেলার 
ভাষাnর ব বহার চায় না, িনেজ লjােবাধ কের, পােছ কu 
িটটকাির কের। eটা কান ধরেনর মানিসকতা? যtতt দিজ ভাষার 
ব বহার aহিমকা-হামবড়াi মেনাভাবেকi pকাশ কের। দখােত চায় 
আমরা আমরাi। দিজ মাnষgেলা মিটয়াবুrেজর পৃিথবীেত 
জীবনটােক গNীবd কের রাখেব? মেন রাখেত হেব পৃিথবীটা 
pিতিনয়ত পাlাে । সi পাlােনা pিতেবেশর সে  খাপ 
খাoয়ােনার দরকার নi? বাiের পেথঘােট বর হেতi হেব। তাi 
মাn শb িশ কাল থেক রp করার কথা বলা হেয়েছ। 
 পtেলখেকর aপর eকিট pে র utের বলেত হয়, বাংলাভাষা 
a লেভেদ আ িলক rপলাভ কেরেছ। eকi uপভাষা ব বহারকারী 
a েলর িবিভn sােন ভাষার পাথক  লk  করা যায়। সi কারেণ য 
কােনা ভাষার eকিট pমাণ-ভাষােক মাধ ম কের িশkাসংsিৃত eিগেয় 
চেল। যিদo আ িলক ভাষার rপgিলেক িনেয়o িশkাসংsিৃত eিগেয় 
চলেত পাের। আ িলক ভাষাভাষী জনেগা ীর মেধ o পৃথক বিশ  
লk  করা যায় বেল কােনা eক জনেগা ীর ভাষােক মাn ভাষা ধের 
সািহত -িশkা eিগেয় চেল। যিদo সািহত  আ িলক ভাষায় হেতi 
পাের। িকnt িশkাpদান সmব নয়। যমন ধরা যাক, রাঢ় uপভাষার 
কথা। মিদনীপুেরর ভাষার সে  নিদয়ার, দিkণ ২৪ পরগনার সে  
utর ২৪ পরগনার বা কলকাতার ভাষার পাথক  লিkত হয়। তাহেল 
কান ভাষায় পাঠ পুsক রিচত হেব?  
 পtেলখক যিদ eখানকার দিজ জনবসিতর ছােটা-বেড়ােদর ভাষা 
িনজ কােন নেতন, বাধহয় ভােলা হত। aিশিkত, eমনকী 
slিশিkত মাnষজন মিহলা-পুrেষর বাছিবচার না কের কীভােব নানা 
টাiেপর িখিs খuেড় বাংলাভাষার শbভাNারেক িদেন িদেন সমৃd 
কের চেলেছ, িতিন িকছটুা হেলo uপলিb করেত পারেতন। 
 

সmাদেকর মnব  
আেলািচত িবষয়িটর মেধ  eমন িকছু তক সৃি  হেয়েছ, যা আরo 
বৃহtর পিরসের আেলাচনা হoয়া দরকার। আশা কির, পাঠকমNলী 
eব াপাের uেদ াগী হেবন।      
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মিণপুেরর ভুেয়া সংঘষ 
sিpম কাট িনেয়ািজত কিমশেনর িরেপাট o sপািরশ

 
আিম নীনা, iiিভeফeeম-eর সেkটাির। ২০০৮ সােলর ৪ নেভmর 
আমােদর পিরবােরর dপুেরর খাoয়াদাoয়ার পের আমার sামী 
নঙেমiেথম মাiেকল তাঁর eক বnুর বািড়র uেdে  রoনা হেলন। 
সi বnুর বাবার ােdর an ােনর আেয়াজেন সাহায  করার দরকার 
িছল। সখােন dপুর িতনেট নাগাদ তাঁর কােছ eকটা ফান eেসিছল। 
িতিন বিরেয় িগেয়িছেলন। ৩ ট ৩২ িমিনেট আিম oঁর কাছ থেক 
eকটা ফান পলাম য তাঁেক সেnহ করা হে , আিম যন oঁর 
বানেক ঘটনাটা জানাi। বােনর সে  পুিলেশর ভােলা যাগােযাগ 
িছল, তােত oঁর ছাড়া পেত sিবধা হেব। আিম ঘটনাটা িব াসi 
করেত পারিছলাম না। তাi িনি ত হoয়ার জn oঁেক আবার ফান 
করলাম। িকnt eবার িতিন ফান oঠােলন না। ফানটা an eকজন 
তুলেলন। যখন আিম তাঁেক আমার sামীর কথা িজjাসা করলাম, 
িতিন জানােলন, আমার sামী বাথrেম গেছন। আিম তাঁেক িজেjস 
করলাম, আপনারা eখন কাথায় আেছন? িতিন জবাব িদেলন, oঁরা 
আমােদর বািড়র কােছi আেছন। 
 আিম oঁর বান আর পিরবােরর সকলেক জানালাম। তাঁরা িবিভn 
পুিলশ sশেন যাগােযােগর চ া করেলন। িকnt কােনা লাভ হল 
না। রাত ন-টার সময় আieসিটিভ-র সংবােদ আিম আমার sামীর 
িনথর দহটা দখেত পলাম; oঁেক সংঘেষ িনহত eকজন ‘িমিলট া ট’ 
বা ‘ টরিরs’ িহেসেব দখােনা হল, oঁর দেহর পােশ নািক eকটা 
hা ড gেনড পাoয়া গেছ। আিম দেখ হতবাক হেয় গলাম, 
কীভােব আমার sামীেক ‘ টরিরs’ ছাপ িদেয় মের ফলা হল! ...  

 

মিণপেুর aৈবধভােব হত া হoয়া ব িkেদর পিরবারবেগর eকিট সংsা 
iiিভeফeeম (eকsTা-জুিডিসয়াল eকিজিকuশন িভিkম ফ ািমিলজ 
a ােসািসেয়শন মিণপরু) eবং anাnেদর ২০১২ সােলর eকিট 
আেবদেনর িভিtেত sিpম কাট ৪ জাnয়াির ২০১৩ eকিট কিমশন 
গঠন কের। ei কিমশেন িনযুk চয়ারম ান aবসরpাp িবচারক eন 
সেnাষ হগেড় eবং di সদs জ eম িলংেদা o ডঃ aজয় kমার 
িসং- ক ১২ সpাহ সময় দoয়া হয় সmণূ তদn কের িরেপাট পশ 
করার জn। যিদo আেবদনকারীরা ভুেয়া সংঘেষ ১৫০০-র বিশ 
হত াকােNর দৃ াn sিpম কােট তুেল ধেরিছেলন, িকnt ২০০৯-২০১০ 
সােলর pথম ৬িট ঘটনা িনেয় কিমশনেক তদn করার িনেদশ দoয়া 
হয়। কিমশন ৩০ মাচ িরেপাট পশ কের। eেত pমািণত হয়, ei ৬িট 
ঘটনায় মৃত আজাদ খান, খাm বঙমায়মু aসনিজত, নােমiরাকপাম 
গািবন মiেতi, নােমiরাকপাম নােবা মiেতi, eলাঙবাম 
িকরণিজত িসং, চাঙথাম uমাকাn eবং আেকাiজাম িpয়bত কােনা 
সংঘেষ যুk িছেলন না eবং তাঁরা আেদৗ আtরkার জn (িনরাপtা 
বািহনীর) কােরার dারা খুন হনিন, aথাৎ eেঁদর eকতরফাভােব হত া 
করা হেয়েছ।  
 

sপািরশসমূহ   
 

1. e িনেয় কােনা সেnহ নi য মিণপরু রােজ  িবেdাহ 
(iনসােজিn) রেয়েছ। িকnt দশেকর পর দশক ধের ‘আm ড 
ফােসস sশাল পাoয়ার a াk’ AFSPA ব বহার কের 
যাoয়ার তমন কােনা pভাব ei পিরিsিতর oপর পেড়িন। 

anিদেক, ৬িট kেt pকৃতপেk কােনা সংঘষ ঘেটিন। egিল 
AFSPA–র aপব বহােরর s  মমািnক নিজর। 

2. ভারতবেষ আজেক সntাসবাদ যত না আদশ- কিndক, তার 
চেয় বিশ বকারেtর ফল। যিদo জি রা eকটা আদেশর রঙ 
eেত চাপােনার চ া কের। িকnt আধিুনক pযুিk সামিgক 
বকারt না কিমেয় আরo বািড়েয় িদে  eবং বাজার 
বষম েক eক িতk পযােয় পৗঁেছ িদেয়েছ। বরং সntাসবাদ 
gp- গা ীgেলােত বশ িকছু ছেলপুেলেক িনেয়ািজত কেরেছ। 
যুবসমােজর aিsরতা kমবধমান। eকমাt eক সচল pশাসন 
ei িবষয়েক িনেজর কমসূিচর anভুk কের িকছুটা সামািজক 
িsিত আশা করেত পাের। 

3. জীবন রিD কিমিটেক AFSPA–র ফলাফেলর পযােলাচনা 
করেত দoয়া হেয়িছল। সi কিমিট নািনর পর কndীয় 
সরকােরর কােছ য িরেপাট পশ কের, তােত বলা হেয়িছল, 
AFSPA হল ‘দমেনর pতীক, ঘৃণার সামgী eবং িবেভদ o 
s াচােরর হািতয়ার’। eখনকার ei কিমশন সi িরেপাট 
aত n যেtর সে  খিতেয় দেখেছ eবং dাশীলভােব তার 
সে  ঐকমত  pকাশ করেছ।  

4. AFSPA বা UAPA (আনলফুল a ািkিভিটজ িpেভনশন 
a াk) ছাড়াo মিণপেুর যত শী  সmব sাভািবক জীবনযাtা 
িফের আসা দরকার। জনসাধারেণর মেধ  শtrতা o িহংসা যেথ  
হেয়েছ। ei রােজ  নাগিরক সমােজর uপিsিত টর পাoয়া যায় 
eবং eর ফেল মিণপেুর সামািজক সেচতনতা বেড়েছ দেশর 
গড়পড়তা মাtার চেয় বিশ। eটাi uপযুk সময় যখন 
AFSPA–র ৩নং ধারা মাতােবক আরo বিশ বিশ eলাকা 
থেক AFSPA তুেল নoয়া যেত পাের। eকi সে  ১৪৪ 
ধারাo kমাnেয় তুেল নoয়া যায়। যিদ কােনা পযােয় aবsার 
aবনিত ঘেট, তখন সরকােরর হােত িবষয়টা পুনিবেবচনা করার 
sেযাগ রেয়েছ। AFSPA–র ময়াদ বাড়ােনার জn aব i 
সংিবধােনর ৩৫৬(৩) ধারার সে  তুলনা টেন রাজ  িবধানসভায় 
psাব রাখা যেত পাের। 

5. ‘নাগা িপপl স মুভেম ট ফর িহuম ান রাi  স’-eর মামলার 
kেt মাননীয় sিpম কাট সনাবািহনীর সদরদpেরর করণীয় o 
করণীয়-নয় িবষয়gেলা িsর কের িদেয়েছ। eর সামাn ল ন 
আিম a াk anযায়ী দNনীয় aপরাধ। eটা সবেkেti 
বাধ তামূলক করা যেত পাের।  

6. মিণপেুরর সরকাির pশাসনেক আরo সিkয় o সহাnভূিতশীল 
হেত হেব। পুিলশেক আরo জনসাধারেণর pিত বnুভাবাপn 
হেত হেব। eটা সফল হেল পিরিsিত sাভািবক হেব eবং 
জনসাধারেণর আsা aজন করা যােব। eটা যথাযথ grt িদেয় 
করা হয়িন। আমােদর নজের eেসেছ, রােজ র আieeস o 
আiিপeস aিফসােররা জনসাধারণ থেক িবি n।  
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7. মিণপরু পুিলেশর কমাে ডা বািহনী CDO- ক iে মেতা 
জনসাধারণেক সnts করেত দoয়া যায় না। তােদর ভূিমকা, 
দািয়t eবং কতব েক s ভােব িনধািরত কের দoয়া দরকার। 
জলার sপািরে টনেড ট o পুিলেশর uধতনেদর eেদর oপর 
তদারিকর ব বsা দরকার। বতমােন eটা ঘটেছ না।  

8. ‘pকাশ িসং বনাম iuিনয়ন aব iি ডয়া (২০০৬)’ মামলায় 
মাননীয় sিpম কােটর িনেদশ anযায়ী ২০০৭ সােল মিণপেুরর 
বh জলায় সরকার ‘িডিsTk পুিলশ কমেp টস aথিরিট’ গঠন 
কেরিছল। eেত sপািরশ করা হেয়িছল, ei িডিsTk পুিলশ 
কমেp টস aথিরিটর সে  pেত ক জলায় eকজন কের 
নাগিরক সমােজর pিতিনিধ থাকেব। ei aথিরিটেক কাযকর 
কের তালা দরকার eবং তা ব াপক pচার মারফত জনসমেk 
িনেয় আসা দরকার। বতমােন ei aথিরিট পুিলেশর খারাপ 
আচরণ, কস নিথভুk না করা iত ািদ দখেছ। আমরা 
sপািরশ করিছ, িনেখাঁজ মাnেষর ব াপাের পুিলশ, সনা o 
anাn আধােসনাবািহনীর িবrেd সাধারণ মাnেষর aিভেযাগ 
খিতেয় দখেব ei aথিরিট। যিদ aিভেযােগর সত তা থােক, 
তাহেল aথিরিট সi জলার sপািরে টনেড ট aব পুিলশ 
aথবা ভারত সরকােরর কমা ডা ট aব িদ আমড ফােসর 
কােছ দাষী ব িkেদর িবrেd pেয়াজনীয় আiনগত পদেkপ 
নoয়ার জn বলেব। সরকার সকলেক ei কােজ সহেযািগতা 
করার জn িনেদশ দেব। আলাদা কােনা িgভ াn সল খালার 
দরকার নi। রাজ  sের ei aথিরিট গঠন করেত হেব, 
যখােন কমপেk eকজন নাগিরক সমােজর সদs থাকেব eবং 
তারা িতনমাস anর জলা sেরর aথিরিটর কােজর 
পযােলাচনা করেব।  

9. ডপুিট sপািরে টনেড ট aব পুিলশরা কিমশেনর কােছ জানায়, 
তােদর িনেজেদর িনয়িমত কােজর বাiের UAPA–র anভুk 
৫০০-৬০০ কেসর তদn করেত হেয়েছ। তদn করেত িগেয় 
দখা গেছ, সমs সংঘেষর কেসi eফআiআর-e UAPA–র 
eকিট বা dিট ধারা যুk হেয়েছ। oi ডপুিট sপািরে টনেড টরা 
ei সংঘেষর মামলাgেলার agািধকার দoয়ার মেতা aবsায় 
িছেলন না। য ৬িট মামলার জn কিমশনেক িনযুk করা 
হেয়িছল, সgিল তদেnর জn বছেরর পর বছর ধের পেড়িছল।       

10. মিণপেুর ২৭১৩িট UAPA–র আoতায় থাকা মামলায় কবলমাt 
১৩িটর চাজিশট তির হেয়েছ। বািকgেলা পেড় রেয়েছ।  

11. কিমশেনর sপািরশ, সংঘেষর য ঘটনাgিলেত মৃতু  হেয়েছ, 
সgিল িসআiিড- ক িদেয় তদn করা হাক, িকnt ডপুিট বা 
a ািসেs ট sেরর aিফসােরর িনেচ কাuেক িদেয় নয়। ei 
কােজর জn ছ-মােসর মেধ  িসআiিড- ক যথাযথ শিkশালী 
কের তুলেত হেব।  

12. UAPA–র সমs মামলা sশাল iনেভিsেগশন িটম গঠন 
কের তদn করেত হেব। eর ব বsাপনা o ফান নাmার 
ব াপকভােব pচার কের জনসাধারণেক জানােত হেব। 

13. pিত মােস িডআiিজ sেরর িনেচ নয় eমন eকজন aিফসারেক 
িদেয় সংঘেষর ঘটনাgিলর তদেnর পযােলাচনা করেত হেব। 

14. মিণপেুরর িডিজিপ- ক িদেয় পিরপরূক িবsািরত িনেদশ িদেত 
হেব যােত ei তদেnর কােনা trিট না হয় eবং তদেnর 
আধিুনক ব বsা pেয়াগ করা হয়।  

15. সংঘেষর য ঘটনাgিলেত মৃতু  হেয়েছ, সgিল pিত িতনমাস 
anর eকিট কিমিটেক িদেয় পযােলাচনা করেত হেব, তার 
দািয়েt থাকেবন রাজ  মানবািধকার কিমশেনর pধান, সে  
থাকেবন িpিnপাল হাম সেkটাির eবং রােজ র িডিজ। ei 
পযােলাচনার uেd  হেব, তদn চািলেয় যাoয়ার দরকার আেছ 
িকনা তা দখা।  

16. কিমশন sপািরশ করেছ, সংঘেষর য ঘটনাgিলেত মৃতু  
হেয়েছ তা eকিট sশাল কাট িদেয় িবচার করােনা হাক। 
িবচারাধীন মামলার সংখ া anযায়ী ei কােটর সংখ া রাজ  
সরকার o হাiেকাট িsর করেব। eর uেd  হেব 
মামলাgিলর িন িt ঘটােনা।  

17. তদn কের কিমশন দেখেছ, পিুলশ িনেজেদর কাযকলাপ o 
তদেnর সময় grতর গNেগাল কেরেছ। কিমশন তাi 
িনmিলিখত পদেkেপর sপািরশ করেছ : ক) পুিলশ য 
gিলgেলা ছঁুেড়েছ eবং aপরােধর ঘটনাsল থেক সgেলার য 
ফাঁকা খালgেলা পাoয়া গেছ, তার মেধ  িবsর ফারাক। 
মিণপরু পুিলেশর িডিজ-র astশst সংkাn anেমাদন, ব বহার 
o িহেসবপেtর ব াপাের s াি ডং aডার রেয়েছ। eiসব িনেদশ 
মানা হয়িন। eব াপাের grতর dনীিত হেত পাের। খ) 
aপােরশেনর পের gিলর ফাঁকা খালgেলার জn ঘটনাsেল 
পুিলশ কােনা anসnান কেরিন। eেত তদেn trিট হেত পাের। 
গ) বhেkেt ঘটনার বশ িকছুিদন পের পাsমেটম করা 
হেয়েছ। মৃতেদেহর দহগত পিরবতেনর ফেল grtপণূ সূt ন  
হেয় যেত পাের। সংঘেষর ঘটনার পর যত drত সmব 
পাsমেটম করা uিচত। ঘ) সংঘেষর ঘটনায় মৃতেদেহর 
পাsমেটেমর িভিডo করা uিচত। ঙ) পাsমেটেমর সময় 
মৃেতর হাত ধাoয়া uিচত eবং তা ফেরনিসক িবে ষেণর জn 
পাঠােনা uিচত। eটা জrির, কারণ বhেkেt িনরাপtা বািহনী 
দািব কেরেছ, মৃত ব িk জীিবতাবsায় gিল চািলেয়েছ। চ) তদn 
চলাকালীন মৃেতর হােতর ছাপ যথাযথ আiিডি টিফেকশেনর জn 
eবং মৃেতর dারা ব বhত aেstর oপর হােতর ছােপর সে  
িমিলেয় দখার জn নoয়া দরকার। ছ) বােজয়াp বstgেলা 
ফেরনিসক সােয়n ল াবেরটিরেত aেনক দির কের পাঠােনা 
হেয়েছ, eমনকী কেয়ক বছর পার কের। বােজয়াp করার eক 
সpােহর মেধ  তা oi ল াবেরটিরেত পাঠােনা uিচত eবং 
সখােন drত পরীkা কের iনেভিsেগিটং aিফসােরর কােছ 
িরেপাট পাঠােনা uিচত।       

18. aসামিরক pশাসেনর সাহােয  সনা মাতােয়েনর kেt ‘নাগা 
িপp লস মুভেম ট ফর িহuম ান রাi  স’-eর মামলায় মাননীয় 
sিpম কাট তােদর রােয়র ২৪, ২৫ o ২৬ প ারায় িকছু 
গাiডলাiন তির কের িদেয়েছ। িনরাপtা বািহনীেক egেলা 
যথাযথ মেন চলেত হেব।  

19. eটা কিমশেনর কােছ s  য মিণপরু রােজ র পুিলশেক 
যতখািন চ ােল  মাকািবলা করেত হয়, তার তুলনায় তােদর 
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শিk aপযাp। তাi eটা জারােলাভােব sপািরশ করা হে , 
মিণপরু সরকার eকটা প বািষকী পিরকlনার মাধ েম তার 
aসামিরক পুিলেশর শিk, সামথ  o pিশkণ গেড় তুলুক যােত 
aসামিরক kমতার সাহােয র জn কndীয় সশst বািহনী 
মাতােয়ন করা সmণূ বn হেত পাের। কndীয় সরকারেক ei 
কােজ সবিদক থেক সাহায  করেত হেব।  

20. বতমােন আসাম রাiেফl স-eর ৬০ কাmািন, িসআরিপeফ-
eর ৩৭ কাmািন eবং িবeসeফ-eর ১২ কাmািন মিণপেুর 
মাতােয়ন রেয়েছ। সংঘষ pিতেরােধর কােজ িসআরিপeফ o 
িবeসeফ- ক ব বহার করা হয় না।  

21. তদn চলাকালীন eটা নজের আনা হেয়েছ, sিpম কােটর 
eকিট রােয় রেয়েছ য AFSPA-র ৬নং ধারা anযায়ী কndীয় 

সরকােরর আগাম anেমাদন ছাড়া আসাম রাiেফl েসর বািহনীর 
িবrেd কােনা চাজিশট ফাiল করা যােব না। িকnt িনিদ  
aিভেযােগর িভিtেত পিুলশ কতৃপk তােদর oপর eফআiআর 
িনেয় তদn করেত পাের। ei িবষয়gেলা আসাম রাiেফl স, 
মিণপরু পিুলশ o রােজ র মাnষেক জানােনা দরকার, নেচৎ 
AFSPA-র ৬নং ধারার নাম কের pশাসন নানা aিনয়ম করেত 
পাের। 

22. কিমশন sপািরশ করেছ য, AFSPA-র ৬নং ধারার aধীেন 
aডার িদেত কndীয় সরকার eকটা সময়সীমা মেন চলেব, 
সটা aিভেযাগ rজ ুকরার anেরাধ gহণ করার পর িতনমাস 
হেত পাের। 

anবাদক : িজেতন নnী

utরাখেNর িবপযয় eবং পুনগঠন 
মেহর iি িনয়ােরর সে  সাkাৎকার

 
utরাখেNর িবপযয় িনেয় কথা বলেত িগেয়িছলাম মেহর 
iি িনয়ােরর সােথ$ মূলত আমােদর uেd  িছল বjািনক দৃি েকাণ 
থেক িবষয়িট সmেক জানােবাঝা$ তার মেধ  pাথিমক িবষয়টা িছল 
ei ভয়াবহতার কারণ কী? আেলাচনার rেতi আমরা বিল, 
িবপযয়টা ধুমাt utরাখেNi সীমাবd িছল না$ িবপযেয়র 
িবশালতা রাজৈনিতক সীমােরখা মেন চেলিন$ িহমালেয়র আ েয় 
থাকা oi a েলর সমs জায়গাi তার সীমার মেধ  িছল$ তারo 
আেগ আমরা জানেত চাi ei িবপযয়টা কন হল? 

মেহরদা কথা r করেলন eকটা শেbর গl িদেয়$ শbটা 
২০০৫ সােলর আেগ আমােদর ভাষার মেধ  িছল না$ শbটা হল 
Cloudburst$ মুmাiেয়র Cloudburst-eর আেগ ei শbটা 
আমােদর, সমতেলর মাnষেদর ভাষার মেধ  িছল না$ তারপর ল  -
eর ঘটনা$ তার মােন িকnt ei নয় য Cloudburst িছল না$ 
গাটা িহমালয় a েলi Cloudburst eকিট সাধারণ ঘটনা$ পাহািড় 
মাnষরা জােন Cloudburst হেব, যখন হেব তখন নদী তেড় নেম 
আসেব কারণ নদী oখােন নালার মেতা$ চoড়ায় aেনক কম$ 
সমতেলর ekল-okল নদীর সােথ তার কােনা তুলনাi করা চেল 
না$ sতরাং Cloudburst eকিট সাধারণ ঘটনা eবং আেদৗ 
apত ািশত নয়$ মেহরদা বেল চলেলন ‘আিম যখন দরাdেন 
িছলাম, ১৯৭০-eর দশেক, আিম দখতাম জুন মােস বৃি  আসতi 
না, জুলাiেয় মােঝ মােঝ আসত, বষা আসত আগs থেক$ 
পুেরাদেম বানভািস বষা হত আগs মােস$ e হল ভারতীয় বষার 
চিরt$ যখােন পড়েব না তা িছেটেফাঁটাo পড়েব না, যমন 
gজরাট, রাজsান, সৗরাT --- পি মঘােটর uেlািদেক, যােক 
বেল রiন ােডা$ আর যখােন পড়েব, তা ঢেল পড়েব$ 
শহরgেলা ei ঢেল পড়া বৃি র সামেন aসহায়$ িনকািশ ব বsা 
ভােলা থাকেল িকছুটা sরাহা িন য়i হয় িকnt তার সীমা আেছ$ 
মুmাi বা কলকাতা যিদ জল বর কের সমুেd ফলেত না পাের 
তাহেল জল জেম যােব$ কােরারi িকছু করার নi$ িকnt পাহাড় 
সরকম নয়$ পাহাড় তা িনেজi eক িবরাট নালা! বিৃ  পড়েছ, 
মািটর সােথ িমেশ anঃসিললা হেয় িমশেছ নদীর িবিভn ধারা 

uপধারার সােথ$ আর ঢালু পেথ সi জল নেম আসেছ িনেচর 
িদেক, কােনা ব িতkম নi’$ মেহরদা eকটু থামেলন$ তারপর 
বেল চলেলন ‘ তা, বৃি  হেব$ মৗsমী বায়ুর িনয়ম মেন, তার 
গিতপথ মেনi বৃি  হেব তােত আ য হবার িকছু নi$ িকnt 
utরাখেNর গl r হয় ২০০০ সােল$ kমায়ুন আর গােড়ায়ােলর 
dিট জলা িনেয় তির হল utরাখN$ তার আেগ তা আজেকর 
utরাখN িছল utরpেদেশ$ সখােন তােদর aবsা িছল খুবi 
খারাপ$ পি মবে র kেt যমন জলপাigিড় আর কাচিবেহরর 
কrণ aবsার কথা আমরা বলাবিল কির, eকiরকমভােব utরাখN 
a লo িছল চড়ূাn aবেহিলত, বি ত, কানঠাসা$ নেত হত, 
‘তুম তা পাহািড় হা, তুমেকা কয়া পাতা’ ei জাতীয় কথাবাতা$ 
utরাখN হoয়ার ফেল, oরা খুবi আনেn িছল। িকnt eখন তা 
ধুi িনরানn’$ মেহরদা বেল চলেলন ‘eতgেলা pেজk কেরেছ 

oখােন ...$’  
আমরা িজেjস করলাম, ‘egেলা িক সব ২০০০-eর পেরi 

হেয়েছ?’  
--- না তা নয়, egেলার aেনকgেলাi r হেয়িছল ১৯৯৩ 

সােল$ িকnt কাজ গিত পেয়েছ সi ২০০০-eর পরi$  
মেহরদা eবাের খুলেলন eকটা সরকাির িরেপাট$ 

Performance Audit of Hydropower Development 
through Private Sector Participation$ eটা CAG বা 
ক ােগর িরেপাট$ eিট আেছ কndীয় সরকােরর CAG-eর 
oেয়বসাiেট$ সরকাির ei িরেপােটর িবেশষ eকিট তাৎপয হল, 
eিট পারফরম াn aিডট aথাৎ বাsেব কাজ কী হেয়েছ তা িমিলেয় 
দখা হেব$ খাতায়-কলেম িহসােবর গাঁজািমল িদেয় পার পাoয়া 
যােব না$ eটাo লk ণীয় য ei pেজkিট সরকাির eবং বসরকাির 
যৗথ uেদ ােগ$ মেহরদা চেল গেলন িরেপােটর pথম aংেশ 
utরাখেNর িবd ৎ uৎপাদেনর বতমান চহারােত$ িবd েতর ব াপাের 
utরাখN eখনo সmণূ sিনভর নয়$ তােক an রাজ  থেক 
িবd ৎ আমদািন করেত হয়, যখন নদীেত জল কম থােক, মােন 
নেভmর থেক মাচ বা ম মাস পযn$ আবার যখন নদীেত জল 
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utরাখেNর িবd ৎ uৎপাদেনর বতমান চহারােত$ িবd েতর ব াপাের 
utরাখN eখনo সmণূ sিনভর নয়$ তােক an রাজ  থেক 
িবd ৎ আমদািন করেত হয়, যখন নদীেত জল কম থােক, মােন 
নেভmর থেক মাচ বা ম মাস পযn$ আবার যখন নদীেত জল 
থােক তখন স িবd ৎ রpািন কের$ utরাখেNর িবd েতর চািহদা ৫ 
gণ বেড়েছ ২০০২ থেক ২০০৮ পযn$ e pসে  eল utরাখেN 
থােকন eক কািটর িকছু বিশ লাক$ আর কদারনােথর বসিত 
২০০১-eর সnােসর িহসােব ৪৭৯ জন$ eেদর pায় পুেরাটাi পrুষ, 
৯৮%$ eেদর মেধ  ৬ বছেরর িনেচ কu নi$ মােন পুেরাটাi 
কােজর লাক$ eেদর মেধ  িকছু সাধুo আেছ$ আর চাল ু িসজেন 
ei সংখ াটাi দাঁড়ায় িদেন ৫০০০-eর বিশ$ য কথাটা eর মধ  
িদেয় মেহরদা বলেত চাiিছেলন সটা হল, বাiেরর লাক টু িরs 
যমন যমন আসেছ, তােদর সােথ পাlা িদেয়i বাড়েছ dগম 
কদারনােথর বািসnা আর বাড়েছ িবd েতর চািহদা$ 

মেহরদা বলেত লাগেলন, ‘eবছর বৃি  pচুর হেয়েছ eবাের$ 
pথমত eবছর বষা aেনক আেগ eেসেছ, pায় eকমাস আেগ$ 
ভারেতর জলবায়ুর iিতহােস, স iিতহাস aব  খুব পুেরােনা না, 
১৯৬০ থেক িলিখত, eত আেগ বষা কােনািদন আেসিন$ আর বৃি  
হেয়েছo pচুর$ জুেনর pথম িতন সpােহ বৃি  হেয়েছ sাভািবেকর 
চেয় িতনgণ বিশ$ eর মেধ  জুেনর ১৩ থেক ১৯ eর মেধ  বৃি  
হেয়েছ sাভািবেকর তুলনায় ৮ gণ$ জুেনর ১১ থেক ১৭ তািরেখর 
মেধ  বৃি  হেয়েছ ২০ iি $’  

‘তুিম যিদ oপর থেক তালা ছিব দখ তাহেল দখেত পােব 
eখােন গাছ নi$ গাছ থাকেল তা বৃি েক বশ খািনকটা িনয়ntন 
করেত পাের$ পাতার ছাuিন থােক, বৃি র গিতটা কেম যায় আর 
মািটেক রkা কের$ িকnt eখােন তা গাছ নi$ ফেল বৃি  আছেড় 
পড়েছ ঝুেরা মািটর oপর$ িহমালয় পিৃথবীর নবীনতম পাহাড়$ পূব 
বা পি মঘােটর মেতা নয়$ িহমালেয় মািট eখেনা aেনক নরম$ 
িহমালয় eখেনা বেড় চেলেছ, গড়পড়তা ২ িমিম pিত বছর$ eকটা 
িবsীণ eলাকা, কেয়কটা দশ, যমন ভারত, িতbতেক pিতিদন 
িহমালেয়র ei বােড়র সােথ তাল িমিলেয় চলেত হেব$ গাটা 
a লটাi oঠা নামার মধ  িদেয় যােব$ ei uঠেব আবার পেড় 
যােব eসবেতা হেবi$ eেকবােরi sাভািবক$’ 

‘ei রকম জায়গার মেধ , pকৃিতর aকৃপণ দান জল আর 
নদীেক কােজ লািগেয় তারা কতgেলা পাoয়ার p া ট কেরেছ আর 
সgেলা সবi সরকাির- বসরকাির যৗথ uেদ ােগ$ eেদর uৎপাদন 
kমতা ২৫ মগাoয়াট থেক ৩০০ মগাoয়াট পযn’$ e pসে  eল 
৬৯িট জলিবd ৎ pকl চালু িছল ১৬ জুেনর আেগ$ eখােন eকটা 
কথা uঠল$ সরকািরভােব, eেদর বলা হে  Run-of-the-river 
hydroelectricity aথাৎ নদীর জলেক বাঁধ িদেয় ধরার কােনা 
দরকার নi, ধু তার গিতপেথ টারবাiেনর চাকা বিসেয় িদেলi 
হল$ eমনটা হেল তা আর বলার িকছু থােক না$ নদীর sাভািবক 
গিতেক বাঁধ যমন বাধাpাp কের তমনটা তা eেkেt হে  না$ 
eবাের মেহরদা বলেলন ‘িকnt তুিম আমায় বাঝাo তা ৩০০ 
মগাoয়াট তুিম Run-of-the-river-e কী কের পােব? িহমালেয়র 
কােনা নদী িক sাভািবকভােব eত িবপুল জলিবd ৎ িদেত পাের?’ 
aথাৎ ঘুিরেয় িফিরেয় যাi বলা হাক না কন, বাঁধ দoয়া হেয়েছ$ 

সi বাঁেধর জলেক sাভািবক গিতপেথর বাiের িদেয় aেপkাকৃত 
সr গিতপথ িদেয় তীb বেগ চালােনা হেয়েছ তেব টারবাiেনর চাকা 
ঘুের ৩০০ মগাoয়াট তির কেরেছ$ 

আেলাচনােত uেঠ eল আরo eকিট কথা$ ei িবপযয় িকnt 
ধু মঘ ভা ার কারেনi হয়িন$ eর সােথ কাজ কেরেছ িহমবাহর 

গেল পড়া জলo$ ei pসে  eল িব  u ায়ন বা gাবাল oয়ািমং 
eর জn কতটা দায়ী? eককথায় মেহরদা বলেলন, ‘দায়ী তা 
বেটi$ পিৃথবীর িবিভn pােn eর pভাব দখা যাে $ a লেভেদ 
কাথাo িহমবাহ গেল যাে  আবার কাথাo মাtা ছািড়েয় বেড় 
যাে $ সাধারণভােব িহমালেয়র দিkণ-পূব িদেক aথাৎ আসাম, 
িতbত, নপাল ei a লটােত িহমবাহ গেলi চেলেছ’$ আেলাচনা 
eেগােনার পর eিবষেয় মেহরদা আরo বেলিছেলন তাঁর ধারণার 
কথা$ বেলিছেলন gাবাল oয়ািমংেয়র ফেল ei ঋতুচেkর পিরবতন 
aথাৎ বষার pায় eকমাস eিগেয় আসাটা হয়েতা aে র সাহােয  
pমাণ কের দখােনা যায়, যিদo a টা aিত drহ eিবষেয় সেnহ 
নi$ মেহরদার লখােত eিবষেয় aেনকটা uেlখ আেছ$ gাবাল 
oয়ািমং ঘটেছ aিনয়িntত ফিসল ফুেয়ল aথাৎ পেTাল িডেজল 
পাড়ােনার ফেল$   

eবাের মেহরদা কিmuটার িskেন খুলেলন কদারনাথ মিnেরর 
ছিব$ গাটা মিnরটা শk gানাiেটর$ ei মিnেরর বয়স তার 
গােয়র লখিচেtর িহসাব anযায়ী anত ী পূব ৮৫০ শতাbী$ 
কখেনা হয়েতা পুেরা মিnরটাi চাপা পেড় গেছ আs িহমবােহর 
িনেচ আবার যখন স সের গেছ বা গেল গেছ জল বিরেয় 
pবািহত হেয় গেছ িকnt তার বেয় আনা পাথর, কাদা, মািট যন  
আঁচড় কেট গেছ gানাiেটর গােয়$ ফেল মিnেরর সব ভেস 
গেলo মিnর রেয় গেছ$ কu জােন না যখন মিnর তির হয় 
তখন oখােন িহমবাহ িছল িকনা$ হয়েতা িহমবােহর মােঝ ছােটা 
eকটা ফাঁকা জায়গােতi তির হেয়িছল কদারনাথ মিnর$ িহসাব 
িনকাশ কের িবjানীরা দেখেছন pায় ৩০০ বছর আেগ শষ 
িহমবাহ যা আ n কের রেখিছল মিnরেক তা সের যায় আর 
যাবার সময় রেখ যায় আঁচেড়র দাগ$ মেহরদা বলেলন, ‘ei হে  
ভারেতর মিnেরর বিশ $ rdpয়ােগo eকi ব াপার$ pাকৃিতক 
িবপযেয় মিnর kিতgs হয়, িকnt কখেনাi িবলীন হেয় যায় না$’  

‘িকnt টাuন ভেস গেছ$ কন ভেস গেছ? পাবিলক pাiেভট 
পাটনারিশপ$ ভারেত ১৯৯২ সােলর পর থেকi তির হেয়েছ 
মধ িবt, u -মধ িবt আর eেদর চািহদা মটােতi তির হেয়েছ 
eেকর পর eক মল যমন সাuথিসিট মল$ কলকাতােত তবু ভােলা, 
anত কনsTাকশন হয় িকnt oখােন তা সসেবরo কােনা বালাi 
নi$ যার যরকম খুিশ eকটার পর eকটা িবিlং দাঁড় কিরেয় গেছ 
pকৃিত, মািটর ধারণ kমতা বা an কােনা িকছুর তায়াkা না 
কেরi আর সখােন িগেয় uপিsত হেয়েছ eেকর পর eক শhের 
u -মধ িবেtর দল’$ 

কথা pসে  uঠল EPW-র eকিট িরেপােটর কথা$ সখােন 
uিlিখত হেয়েছ নদীর dধাের anত ২০০ িমটার জায়গা ছেড় রাখা 
uিচত নদীর sাভািবক গিতর জn$ eেক বলা হয় floodplain$ 
িকnt utরাখেN  floodplain ছাড়া তা দূরsান pায় নদীর ভতের 
ঢুেক বািড় বানােনা হেয়েছ$ নদীর aববািহকা যখন বাসেযাগ  িহসােব 
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গেড় তালা হয় তখন তুলনামূলকভােব িনরাপদ eবং বাসেযাগ  
জায়গােত বড়েলাকরা বািড় কের নয়$ মেহরদা বলেলন, গিরব 
যখন ঝাপিড় বানায় তখন eরকমi বানায়, জল নi, িনকািশ 
ব বsা নi নদীর ধাের বা eেকবাের ভতের জাড়াতািল দoয়া 
বাসsান যার ভেস যেত eক মুহূতo সময় লােগ না’$ 

পের kিতপূরেণর খিতয়ান িহসাব করেত িগেয় মেহরদা 
বেলিছেলন িবরাট aে র টাকার kিতপূরেণর দায় চেপেছ িবমা 
কাmািনgিলর ঘােড়$ eর সবটাi হল জলিবd ৎ কাmািনgিলর 
আর গািড়র, যা ভেস গেছ$ িকnt নদীর ধাের বআiিন বা আধা-
আiিন বািড়ঘরgিলেত থাকা মাnষgিলরi কােনা িহসাব নi, তার 
আবার সmিt আর kিতপূরণ! 

eত বাসsােনর দরকার হল কন, হঠাৎ কের? মেহরদা 
বলেলন, ১৯৭০-eর দশেক eর pায় িকছুi িছল না, eসবi হেয়েছ 
utরাখN হoয়ার পের unয়েনর জায়াের$ আর আজ মুখ মntী 
বলেছন, e হল িহমালয়ান sনািম! মােন যা করার pকৃিতi কেরেছ, 
মাnেষর তথা সরকার বা রােTর তােত কােনা হাত নi$ eবাের 
মেহরদা যন রেগi গেলন ‘pকৃিত মােন --- টাuনটা pকৃিত 
বািনেয়েছ? ৫ হাজার লাক pিতিদন oখােন যত সটা pকৃিত 
কেরেছ তাi তা? pকৃিত বািনেয়েছ বাঁধ বুিঝ? হিলকpার যাবার 
হিলপ াড িছল utরাখেN$ ১৯৭০-eর দশেক দরাdেন eয়ারেপাট 
পযn িছল না, যটা িছল সটা িছল িমিলটািরর জn’$    

িকnt eখন সময় পুনগঠেনর$ িবমা কাmািনর টাকায় জলিবd ৎ 
pকlgিল হেব আর utরাখে ডর জn িব  ব া  ম রু কেরেছ 
টাকা, মুখ মntী বhgনা পুনগঠন করেবন utরাখN$ িজেতনদা p  
করেলন, ‘ei পুনগঠন িনেয় কােনা p  করা হে  না?’ pায় 
শষ করেত না িদেয় মেহরদা বলেত লাগেলন, ‘না না কীেসর 
p ? কাথাo তুিম দখছ utরাখN িনেয় কu কথা বলেছ? 
িমিডয়া eখন নতুন নতুন আরo মুখেরাচক is েত ঝাঁিপেয় পেড়েছ 
ফেল কীেসর p ? eখন যিদ utরাখেNর মাnষ ei p  তােল 
আর আমরাo যিদ িগেয় সi p gিলেক eকটু সামেন আনেত পাির 
... িকnt তুিম তা জােনা আমােদর পিলিট  স$ eখােন গঠন, ংস, 
পুনগঠন সবটাi পয়সার িহসােব$ আর ক না জােন যিদ ব াবসা 
বাড়ােত চাo তা ভােঙা আবার তির কেরা যমন আমিরকা কের 
চেলেছ iরােক  --- pথেম ংস আর তারপের পুনগঠন। 

িজেতনদা িজjাসা করেলন, ‘eর আেগo কেয়ক বছর ধেরi 
ধসটা eকটু বাড়াবািড় রকমi হি ল$ তা সেtto িক কােনারকম 
সতকতা বা িনয়ntণ আেসিন ei aিনয়িntত pকৃিত ংস করা 
unয়নযেj, ড াম, টাuনিশপ, রাsার?’ eর utের মেহরদা 
বলেলন ‘ক ােগর িরেপাট শােনা$ আিম কাট করিছ$  The 
State’s policy on hydropower projects was silent on the 
vital issue of maintaining downstream flow in the 
diversion reach$ aথাৎ নদীর sাভািবক গিতপথেক ব াহত কের 
তির (িচt ১)’। 

১নং িচt দখেল ব াপারটা পির ার হেব$ নদীর sাভািবক গিত 
আঁকাবাঁকা$ তার dধাের aববািহকা জুেড় গেড় oেঠ মাnেষর বসিত, 
গাছপালা ei সব$ িকnt ৩০০ মগাoয়ােটর শিkর িখেদ তােত মেট 
না$ ফেল sাভািবক গিতপেথর মেধ  পেড় বাধঁ$ বাঁধ থেক সr 

তুলনামূলকভােব aেনক সাজা পেথ চালনা করা হয় সi জলেক$ 
সi জেলর তােড় ঘাের টারবাiন, তির হয় িবd ৎ$ ei নতুন 
গিতপথ তির হেয়েছ পাহাড় কেট তার পেটর ভতর িদেয়, 
aেনকটা আমােদর মেTা রেলর মেতা$ তাহেল দাঁড়ােলা ei য 
নদীর sাভািবক গিতপথ গল িকেয়$ eবাের মেহরদা pায় 
আতনাদ কের uঠেলন, ‘ সখােন তা লাক থােক; সখােনi তা 
লাক থােক$ আের য কােনা pাণীi তা জেলর aভােব মের যােব 
তাহেল মাnষ বাঁচেব কী কের?’ মেহরদা ক ােগর িরেপাট পেড় 
চলেলন “The physical verification of four out of five 
operational projects, showed that river-beds down 
stream had almost completely dried up, the water flow 
was down to a trickle, and extremely inadequate for the 
sustenance of ecology and nearby groundwater 
aquifers.” eরপরo আর কী বলার থাকেত পাের? e তা 
সরকাির aিডট িরেপাট$ 

িকnt Diversion reach-eর খলা eখােনi শষ না$ pাবেনর 
সময় যমন হল eবােরর utরাখেNর িবপযেয়, নদী তা কথা নেব 
না$ স তা বলেব না আিম কবল oi টােনেলর মধ  িদেয়i যাব$ 
টােনলেতা ভে  চুরমার হেয় গেছ, তার ব বsা সব ভেঙ পেড়েছ 
জেলর pবল তােড়$ ফেল নদী তখন dkল ভািসেয় িফের যােব 
তার sাভািবক গিতপেথ। মােন, মেহরদা বলেলন, ‘oরা যখন জল 
পােব না, তখন িকছুi পােব না আর যখন পােব তখন ভেস যােব, 
মের যােব। মরণ d-িদেকi’$ িজেতনদা বলেলন, ‘মােন oরা 
কােনারকম সতক হয়িন ...।’ মেহরদা বলেলন, ‘বছর dেয়ক 
আেগ আিম oখােন িগেয়িছলাম, দেখিছ eসবi চলেছ পুেরাদেম। 
কােনা পিরবতন নi’$ pস ত ei িরেপাটিট ২০০৯ সােলর$ 
sতরাং আশা করা যায় ২ বছর আেগ কতৃপk e ব াপাের জানেতন 
িকnt an সমs িরেপােটর মেতা eর বkব gিলo রেয় গিছল 
grtহীন সবgাসী unয়েনর মরীিচকার সামেন$ 

ক ােগর িরেপাট anসাের ২০০৯ সােল ৪২িট জলিবd ৎ pকl 
িবd ৎ uৎপাদন করেছ, ২০৩িট িনমীয়মান aবsায় eবং আরo বh 
pকl পিরকlনা sের িছল$ ক ােগর িরেপােটi বলা আেছ আরo 
eকিট grtপূণ তথ $ টােনল তির করেত মািট তা খঁুড়েত হল, 
eবাের ei মািট কাথায় যােব? eত মািট ফলা হেয়েছ কাথায়? 
কাথায় আবার, নদীেত, সহজ িহসাব$ মেহরদা বলেলন, ‘আমার 
বnু িবনায়ক দtরায় oখােন িছল$ o বেলেছ ভাi আিম জািন বnা 
হত$ িকnt বnায় eত কাদা আসত না’ aথাৎ নদীর নাব তা, জেলর 
চিরt eবং aববািহকা a েলর ভূগভs জলsর সবi গল$ 

ক ােগর িরেপােটর আর eকিট grtপূণ িদক হল গাছ লাগােনার 
িহসাব$ ৩৮% জলিবd ৎ pকl যেথ  গাছ কেটেছ িকnt pায় 
eকটাo গাছ লাগায়িন$  

‘আিম যিদ দিড় িদেয় তামার মাথার oপর eকটা বেড়া পাথর 
ঝুিলেয় িদi আর তারপর সটা যিদ তামার মাথায় পেড় তেব িক 
আিম বলব আিম তা দিড় কািটিন$ eেতা nাচারাল$ আের 
nাচারাল বেল িচৎকার করেলi তা হল না তার eকটা মােন তা 
থাকেত হেব$ pকৃিতর ছnেক তুিম যিদ কেট দাo তাহেল pকৃিত 
তা সiভােব আবার eকটা ছn খঁুজেবi$ সটােক যিদ তুিম 



মnন সামিয়কী                23                            জুলাi-আগs ২০১৩ 
 

nাচারাল বেলা তা আমার আর িকছু বলার নi$ তাহেল তা 
িকছুi করেত হেব না$ তাহেল আর ক াগ িদেয়i বা কী হেব বা 
িকছু িদেয়i কী হেব?’ eকদেম কথাgেলা বলেলন মেহরদা$ 

eখােন uঠল িডজাsার ম ােনজেম ট p ােনর কথা$ ২০০৭ সােল 
eকটা পিরকlনা করা হেয়িছল eধরেনর িবপযয় কীভােব মাকািবলা 
করা হেব স িবষেয়$ যিদo সটা ২০০৭ eর পর কu ছঁুেয়o 
দেখিন$ ‘আের, িডজাsার ম ােনজেম ট p ান থাকেলi তা হল 
না, সটােক কী কের ব বহার করেত হয় সi jানটােতা থাকার 
দরকার$ যখােন বs িবjান মিnেরর মেতা জায়গােত কােনািদন 
আgন লাগেল কী করেত হেব স িবষেয় কােনা হােতকলেম 
pিশkণ দoয়া হয় না সখােন utরাখেN িডজাsার ম ােনজেম ট 
p ােনর কী দশা তা তা সহেজi anমান করা যায়$ কী করব আিম 
ei িডজাsার ম ােনজেম ট p ান িনেয়? জাপােন জাপািন বা ারা 
ভুিমকm দখেল ঘাবড়ায় না, টিবেলর তলায় ঢুেক যায় কারন 
তােদর িরহাসাল করােনা হয়$ eখােন oরকম িকছু িক কােনািদনo 
ভাবা যায়?’ – মেহরদার ei কথার আর কােনা জবাব আমােদর 
কােছ িছল না$ মেহরদােক p  করলাম eটা িনেয় কােনা িপ আi 
eল iত ািদ কের িক কােনা লাভ আেছ? মেহরদা বলেলন, ‘লাভ 
তা aব i আেছ$ eমনকী িপআieল সফল না হেলo লাভ 
আেছ’$ টিবল চাপেড় বলেলন মেহরদা, ‘আমার টাকা, কীভােব 
খরচা হে  তা জানবার সmণূ aিধকার আমার আেছ’$ 

eত বেড়া মােপর িবপযয় ঘেট গল তার eকটা কারণ িক ei 
য utরাখেNর িনজs কােনা আবহাoয়ার পূবাভাষ িনণায়ক ব বsা 
িছল না? utরাখN িনভর করত িদিl, পাটনা, হিরয়ানার 
পূবাভােষর oপর$ আেগ থেক িক িকছুi জানা যায়িন? কu 
কােনারকম সতকবাতা দয়িন? pস ত আেলাচনায় eল কাঠমাNরু 
িরেপােটর কথা$ সখােন বলা হেয়েছ মুখ মntী চেয়িছেলন গাটা 
ঘটনাটা বমালুম চেপ যেত$ স চ া aব  সফল হয়িন$ ংেসর 
িবশালতাi তার anরায় হেয় দাঁিড়েয়িছল$ িকnt িরেপাট যা পাoয়া 
গেছ তােত দখা গেছ পূবাভাষ িছল$ তােক বার বার িরভাiজ 
করা হেয়িছল িবপদসূচেকর মাtা বাড়ােনা হেয়িছল$ িকnt pশাসিনক 
sের, জলাশাসক বা an আমলারা িকছুi কেরিন বা তারা বুেঝi 
uঠেত পােরিন কী করা uিচত$ মেহরদা বলেলন ‘pশাসিনক sের 
pশাসকরা হল বাবু, বাবুরা কী কের আর না কের তা তা আমরা 
জািন, নয় িক?’ 

নপােলর িরেপাট pসে  িজেতনদা বলেলন, ‘ বিশরভাগ মাnষ 
যারা মারা গেছ তারা িছল নপািল$ তারা িছল িমক, aসংগিঠত 
িদনমজুর যারা পাহােড় মুিটয়ার কাজ কের$ eরা মারা যাoয়ােত 
pথমিদেক pশাসন খুব eকটা নেড়চেড় বেসিন বা gাh কেরিন$ 
নড়াচড়া r হয় যখন পযটকরা মারা যেত r কের$ তার আেগর 
কেয়ক হাজার মুিটয়ার মৃতু র িহসাব রাখেত কui uৎসাহী নয়’$ 

gাবাল oয়ািমংেয়র pস  ঘুের িফের আবার আসিছল$ eর 
সােথi আসিছল বাsবতা$ ভারতবষ বা utরাখN আেমিরকা নয়$ 
eখােন গািড়-বািড় কমাo বলা িকছুটা aথহীনo বেট$ িকnt pািsক 

ব বহার তা বn করা যায়$ ভারত সরকার pািsেকর oপর 
িনেষধাjা িদেয়েছ, eকটু মাটা pািsক ব বহার করেত বেলেছ, 
িকnt eেকবাের িনিষd কেরিন$ ফেল গৗরীkেN যাবার পেথ পুণ াথী 
টু িরsরা িকেন িনেয় যাে  ২০ টাকার pািsক রনেকাট আর নেম 
আসার সময় তা িবসজন িদেয় আসেছ গৗরীkেN$ pািsকেক 
সmণূ িনিষd করা pসে  মেহরদা বলিছেলন, ‘বাংলােদশ কেরেছ, 
আয়াল া ড কেরেছ, আমরা কন করেত পারব না?’ 

তথাকিথত unয়েনর িবেরািধতার সােথসােথ utরাখেNর 
aথনীিতর p িটo a া ীভােব জিড়ত$ তেব িক টু িরজম পুেরাপুির 
বn কের িদেত হেব? ‘তা কন হেব?’ বলেলন মেহরদা$ 
টু িরজমেক তা িনয়ntণ করা যেত পাের$ হেজ িক তুিম যেত 
চাiেলi যেত পােরা? eকটা িনয়ntণ তা আনা সmব আর সটুk 
করা গেলi aেনকটা সমsা কমােনা যেত পাের$ গািড় বা 
হিলকpার কের পয়সা খরচ করেলi গাদা গাদা দূষণ সৃি  কের 
যখন তখন পৗেছ যাবার pবনতা eবং সূেযাগ বn করেত হেব$ 
eেত dিদেকi লাভ --- utরাখN বাঁচেব আর বাঁচেব মহাঘ জব 
তল, পেTাল$ 

সময় শষ হেয় আসেছ$ মেহরদা ডাকেলন কিmuটােরর 
সামেন, eকটা ছিব দখােত (িচt ২)$ 

হাiিত আর ডািমিনকান িরপাবিলেকর সীমানার ছিব$ iিতহাস 
বেল sন আর ােnর uপিনেবশ িছল ei di দেশ। unয়ন আর 
সােহবেদর রাজেtর দাপেট হাiিতেক িচনেত আর asিবধা নi$ য 
জায়গাটা nাড়া, লাল, rk সটা হাiিত$ eখােন আর eকটা 
ভূিমকm হেল বা িবপযয় হেল কী হেব? কী হেত পাের? p টা 
হল আমরা িক utরাখNেক unয়েনর জায়াের ভািসেয় হাiিত 
বানােত চাi? 

িbিটশ শাসেনর আেগ ভারেত রাজােদর, নবাবেদর রাজt িছল$ 
তারা aত াচার কেরেছ$ ভয় রভােবi কেরেছ িকnt তােদর সােথ 
িbিটশ শাসকেদর eকটা বেড়া পাথক  িছল$ রাজারা কখেনা 
pজােদর বাধ  কেরিন তার তির মাল িকনেত$ তখন ভারত আর 
চীন িছল পৃিথবীর সবেচেয় সমৃিdশালী দশ$ সসব ংস কের 
দoয়া হেয়েছ আর আজ তুিম বলছ ভারত annত, গিরব আর 
তার unয়ন দরকার!  

মেহরদা বলেলন, ‘পুনগঠন? কীেসর প্ুনগঠন? িভখাির 
বানাবার তাড়েজাড়, যমন হাiিত? আেলকজা ডার বা an য 
কােনা সmাট মািটর নীেচ থাকা সmেদর িদেক, pকৃিতর িদেক হাত 
বাড়ায়িন$ স হাত বািড়েয়েছ ei সময়, ei সভ তা’$  

কথাবাতা শষ$ eবার িফের িগেয় িরেপাট লখার পালা$ কী 
িলখব? সভ তা? ডেভলপেম ট? মেহরদা বলিছেলন gাথ আর 
ডেভলপেম ট eক নয়$ তুিম গােয় হােত পােয় gা করেত পােরা 
িকnt তার মােনi িক তুিম ডেভলপ করেল? জািন না, utরটা 
আর সবার মেতাi আমরাo খুঁজিছ আর সi মnেনর িরেপাট লখা 
হে  eবােরর মnেন$
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িবপযেয়র eকমাস পর 
কমন আেছ কদারঘািটর মাnষ 

ীমান চkবতী o শমীক সরকার

লা-পতা 
১$ hিষেকেশর মূল বাসsপ ‘লা-পতা’ পাsাের ছয়লাপ --- দেখ 
চমেক uঠলাম$ কদারনােথর িবপযেয়র য কথা eতিদন খবেরর 
কাগেজ বা িটিভেত জেনিছ, তার সাkাৎ পিরচয় আমােদর হল 
eiভােবi$ রিঙন, সাদাকােলা, জরk, হােত লখা --- হেরক 
রকম পাsার, িবিভn বয়ান, কােনাটােত ফ ািমিল ফােটাgাফ তা 
আবার কােনাটা কবল পাসেপাট ছিব$ মূল বkব  eকটাi --- 
কদারনােথর িবপযেয় হািরেয় গেছ ছিবর মাnষিট, নাম ei, বয়স 
ei$ সnান চাi$ কাথাo কাথাo সnান দoয়ার iনাম-o লখা 
আেছ$ eক লk টাকা aবিধ iনাম তা হােমশাi চােখ পড়ল$ 
eকটা িবjাপনo দখলাম, sানীয় eকিট ফােটাgািফর দাকােনর$ 
তারা িবনা পয়সায় (ি - ত) কদাের িনেখাঁজ যাtীেদর সnান চেয় 
পাsার বািনেয় দেব$ আমােদর যাtাস ী, ছাt আেnালেনর কমী 
কােটাদেরর kমায়িুন যুবক প জ বাoয়াির বলল, egেলার ছিব 
তুেল রােখা! 
২$ বােসর জানলা থেক জ েলর রাsার পােশ চের বড়ােনা 
কতকgেলা ষাঁড়েক দিখেয় প জ বলল, oi বলদgেলার কােনা 
মািলক নi$ utরাখেN িবেজিপ সরকােরর আমেল গা-হত া িনিষd 
হেয়েছ$ eখনকার কংেgস সরকার eেস তা বহাল রেখেছ$ ফেল 
বলদ বচােকনা করা যায় না আেগর মেতা$ িকnt বলদ পাষার 
মেতা kমতা যােদর নi, তারা কী করেব? তারা বলদgেলােক 
বািড় থেক pচরু দূের eেন ছেড় দয়$ যিদ বলদ কাuেক িদেত 
হয়, তাহেল বলেদর সে  তােক কেয়ক হাজার টাকাo িদেত হয়$  
৩$ hিষেকশ থেক oপের oঠার পেথ িতনধারার ধাবা eলাকায় 
পিরিচত ব sতা নi$ খাবারo বশ ভােলা, যা aভািবত$ eর রশ 
পিরেয় eকট ু িঝিমেয় িনেয় চাখ মলেতi দখলাম, eকজায়গায় 
িবশাল ধস সবুজ পাহােড়র গােয়$ আর তার aনিতদূের dিট 
িবশালাকার মাবাiল টাoয়ার$ যাoয়ার পেথ d-eকটা বাস আর d-
eকটা িজপ কবল চােখ পড়ল$ পযটেকর লােগজ মাথায় চািপেয় 
পাহাড় কাঁিপেয় চলা টাটা-sেমা, বােলেরা, মািহndা pভৃিত 
গািড়gেলা যন uধাo$ ei রাsায় আেগর বছরgেলােতo বশ 
কেয়কবার eেসিছ$ িকnt eমনটা কােনািদন দিখিন$  
৪$ কখেনা দিখিন গ ার ei rপo$ গ া বলেত দবpয়ােগর 
আেগ গ াi বেট$ তার পের, মnািকিন-aলকানnার িমিলত ধারা 
(যা দবpয়ােগ িগেয় utরকাশীর িদক থেক আসা ভাগীরিথর সে  
িমেশ গ া হেয়েছ) গ া যন uপেচ পড়েছ$ আর কী ঘালা জল$ 
দবpয়াগ পিরেয় rdpয়ােগর িদেক যত চেলিছ, িবপযেয়র আভাস 
িমলেত r করল$ রাsার ধার িদেয় িদেয় িকছু মিnর/বািড় ভাঙা$ 
ীনগর eকিট বেড়া শহর$ তার কাছাকািছ eেস দখলাম, িপচঢালা 

রাsার ধার িদেয় পাড় ভেঙেছ$ আর রাsার যিদেক গ া, তার 
uেlািদেকর বািড়gিলেত কেনা কাদাভিত$ বাঝা গল, গ া রাsা 
টপেক চেল eেসিছল aপরিদেকর বািড়gিলর মেধ o$ ীনগেরর 
চকিট সবসময় লােক লাকারণ  থােক$ িজপ, ভাড়ার গািড় আর 

বােস ছয়লাপ থােক$ আজ দখলাম, নশান$ rdpয়াগ যাoয়ার 
লাক পাoয়া যাি ল না$ আমােদর বাসটা, rdpয়াগ aবিধ যােব, 
aেনকkণ দাঁড়ােলা ীনগের$ ীনগর থেক rdpয়ােগর মােঝ 
anত dেটা জায়গায় দখলাম, মnািকিন-aলকানnার িমিলত ধারার 
oপর কােঠর পলু ভেঙ পেড়েছ$ rdpয়ােগ বdীনাথ থেক eেসেছ 
aলকানnা, আর কদারনাথ থেক eেসেছ মnািকিন$ aলকানnার 
িদেক য িbজটা, eখন দখা যাে  নদী থেক বশ কেয়ক িমটার 
oপের, ১৬-১৭ জুন নদী oi িbজটােক ছািপেয় িগেয়িছল$ বােসর 
সহযাtীরা eকথা জানাল$  
৫$ rdpয়াগ থেক িজেপ aগ sমুিন যাoয়া িঠক হল$ aগs মুিন 
শহেরর থেক খািনকটা Tক কের গেলi তারপর gpকািশর গািড় 
পাoয়া যােব$ rdpয়াগ থেক aগs মুিনর িদেক যাoয়ার রাsা 
মnািকিনর গা িদেয়$ ei রাsা িদেয় চলেত চলেতi বুঝলাম, 
eতkণ আমরা িবপযেয়র য িচhgেলা দেখিছ, eখােন তা aেনক 
বিশ$ িপচ রাsা ভেঙ ঢুেক গেছ মnািকিনেত$ aগ sমুিন ঢাকার 
িকছু আেগ গাটা িপচ রাsাটাi uধাo, ধেস গেছ গ ার বুেক$ 
বদেল গ ার তল বরাবর eকিট ‘ মকিশ ট' রাsা তির হেয়েছ 
জিসিব িদেয় ধস সিরেয়$ সi িনচ ুরাsার eমাথা oমাথা দখা যায় 
না$ d-িদেক dিট পুিলশ দাঁিড়েয় বাঁিশ বািজেয় গািড় বা পথচারী 
পারাপার করেছ$ ei পেথi ফরার সময় আ য হেয় দেখিছলাম, 
পুিলশ dিট নi$ আমােদর গািড় মাঝরাsায় আেরকিট মালবাহী 
গািড়র সm ুখীন হেয়িছল$ oi মালবাহী গািড়িটেক িপিছেয় যেত 
হেয়িছল পুেরা রাsাটা, আমােদর গািড়টার পথ কের দoয়ার জn$  
ংস িচt 

৬$ aগs মুিনেত গািড় থেক নেম পােয় হঁেট যেত হেব খািনকটা$ 
তারপর ভেঙ যাoয়া িবরাট িbেজর oপর িদেয় সাবধােন পেরােত 
হেব মnািকিন$ oi পােয় হাঁটা রাsায় পড়n িবেকেলর আেলায় যা 
দখলাম, তােত আমােদর চাখ ছানাবড়া! িপচরাsা eবং তার 
পােশর eকটা গাটা বাজার uধাo হেয় গেছ$ বাজারটার কেয়কিট 
দাকান ঝুেল আেছ, আkিরক aেথ$ য পিরমাণ ধস eখােন 
নেমেছ, তার u তা ৩০০ ফুেটর কম হেব বেল মেন হল না$ eক 
জায়গায় পাহােড়র গা িদেয় eকিট ঝরনা eেস িমেশেছ গ া 
(মnািকিন) বেk$ সi স মেক িডিঙেয় তির হেয়েছ পােয় চলার 
পথ$ নয়া রাsা$ সi রাsা িদেয় নদীর oপােশর gামgিল, 
িবজয়নগর pভৃিতর sুল পড়ুয়া থেক r কের মিহলারা, সবাi 
aগs মুিনেত যাoয়া আসা করেছ$ aগs মুিনi eকমাt কােছিপেঠর 
গ -শহর eখােন$ বেড়া বাজার$ aতeব দরকাির িজিনেসর জn 
eখােন আসেতi হেব$ আর সi পােয় হাঁটা পথটার eকিদেক 
ফঁুসেত থাকা গ া, আর eকিদেক ২০০-৩০০ ফুট খাড়া ধস$ 
কাথাo কাথাo সi ধেসর গােয় লটকােনা দাকােনর ভgাংশ --- 
কংিkেটর চাঁi িবপjনকভােব ঝুেল আেছ িনচ িদেয় চলা পথচারীর 
মাথার oপর$ ফরার সময় eখান িদেয় আমােদর সামেনi ধস 



মnন সামিয়কী                25                            জুলাi-আগs ২০১৩ 
 

নেমিছল$ মােঝমােঝ বৃি  হি ল তখন$ মাঝরাsায় সi  ধস 
সামেন দেখ মাnষ পিড়মির কের পালাি ল$ আমরাo পািলেয় 
িফের eেসিছলাম$ তারপর pায় pাণ হােত কের oখানকার 
aিধবাসীেদর মেতাi খুব drত oi পােয় চলার পথিট পিরেয়িছলাম$ 
drত যাoয়াo মুশিকল oখান িদেয়$ কারণ, পােশর পাহাড় থেক 
ঝরনার তীb ধারা eেস িমশেছ eখােন গ ার সে $ সেn র পেরo 
eখােন লাক চলাচল হয়, হেব$ আমরা সমতেলর মাnষ$ আমােদর 
ধারণার বাiের eখানকার মাnেষর িনত  যাতায়াত$ যাi হাক, 
সেn  নেম আসিছল, তাi টানা পােয় ভাঙা িbজ পিরেয় 
িবজয়নগর গ িটর মাঝ িদেয় Tক কের uঠেত লাগলাম oপেরর 
িদেক gpকাশী যাoয়ার িজেপর খাঁেজ$ যাoয়ার পেথ দখলাম, 
িবজয়নগের গ ার থেক anত ৩০০-৪০০ ফুট uঁচুেত য বািড়gেলা 
আেছ, সgেলার ছােদর oপের কাদাভিত$ মােন egেলার মাথায় 
uেঠ গিছল গ ার জল! নলাম, িদেনর বলায় aগs মুিনর 
বাজারিট ধেস পেড়$ তাi মাnষ মারা যায়িন eখােন$  
৭$ ২৬ জুলাi সn ায় যখন আমরা gpকাশীর uেdে  হঁেট চেলিছ 
আর গািড়র খাঁজ কের চেলিছ, হঠাৎ eকটা িডনামাiট ফাটােনার 
আoয়াজ নলাম$ aগ sমুিন থেক িbজ পার হেয় আসার সময় 
আমরা দখিছলাম, বেড়া পাহােড়র ধস কাটােনার চ া চলেছ$ 
aগ sমুিন থেক আমােদর সাথী িজ eস নািটয়াল হাঁটেত হাঁটেত 
aেনক কথা বলিছেলন$ িতিন িনেজেক কদারনাথ মিnেরর সরকাির 
রkীবািহনীর eকজন বেল দািব করেলন$ ১৭ জুন থেক িতিন 
udারকােয লেগেছন$ িনেজর pাণ হােত কের aেনক তীথযাtীেক 
বাঁিচেয়েছন$ ei pথম িতিন eকিদেনর ছুিটেত বািড় িফরেছন$ বািড় 
gpকাশী আর aগ sমুিনর মাঝামািঝ বােহত gােম$  
 নািটয়ােলর কথা থেক জানা গল ১৬ তািরখ সn ার পর ১৭ 
তািরখ সকােল বােনর ধাkায় বঁেচ যাoয়া মাnেষর dগিতর কথা$ 
বােনর pথম ধাkায় বঁেচ যাoয়া তীথযাtী o কদারঘািটর িবিভn 
কােজর সােথ জিড়েয় থাকা মাnষজন গৗিরkN, রামবাড়া, 
শানpয়াগ থেক eিদক oিদক পালােত থােক$ sানীয়রা aেনেক 
পাহােড়র oপেরর িদেক oেঠ$ কu জলেsােতর uেlা িদেক 
জ েলর মেধ  পালােত থােক$ তীথযাtীেদর মেধ  aেনেক sানীয়েদর 
দখােনা পেথ রামবড়া িদেয় বিরেয় আসেত চ া কের$ িকnt সখােন 
িbজ ভেঙ যাoয়ার কারেণ তােদর আটেক পড়েত হয়$ পের udার 
কায r হেল পাহােড়র dipােn দিড় বঁেধ পার হবার ব বsা r 
হয়$ িকnt eভােব ঝুলেত aনভ s তীথযাtীেদর aেনেকi দিড়েত 
বেয় যেত িগেয় হড়েক িনেচ পেড় যায়$ কu কu pথেম 
কােনারকেম পার হেয় দিড় ছাড়েতi হঠাৎ টােন থাকা দিড় আলগা 
হেয় িপছেনর িদেক ঝুেল আসেত থাকা তীথযাtীরা হড়েক পেড় যায় 
িনেচ নদীখােতর জেলর sােত$ eভােবi agনিত তীথযাtী দিড় বেয় 
পার হেত িগেয় মুিড়-মুড়িকর মেতা ভেস যায়$ মাnষ ভেস যাoয়ার 
ei িববরণ েন আমােদর মন খুবi খারাপ হেয় গল$  
gpকাশীর uেdে  রােতর পাহােড় আমরা eকাকী 
aগs মুিন থেক Tক কের লmা চড়াi ভেঙ চলিছ তা চলিছi$ 
সেn  নেম eেসেছ$ gpকাশী যাoয়ার গািড় পাoয়া গল না$ 
আেশপােশ pচুর গািড়, বেড়া বাস থেক r কের ছােটা ছােটা 
pাiেভট কার সার বঁেধ দাঁিড়েয়$ রাত সােড় আটটায় ডাি ড gােম 

পৗঁেছ যখন গািড় পাoয়া গল না, eমনকী বুক কের যাব বলােতo 
িমলল না, তখন oi gােমi থাকার ব বsা করেত সেচ  হলাম$ 
aবsাপn, uঁচু জােতর বলবn িসং রানা আমােদর িনেজর বািড়েত 
িনেয় িগেয় চা খাoয়ােলন। বলেলন, eকখানা ঘর আেছ, থাকার 
ব বsা হেত পাের$ কথায় কথায় বলবn জানােলন, eকটা গািড় 
আেছ, িকnt Dাiভার িনচ ুজােতর, দূের gােম বািড়$ eখন eত 
রােত gােম চেল িগেয়েছ$ েনi নািটয়াল গািড়র মািলকেক সে  
িনেয় anকােরর মেধ  Dাiভারেক খঁুজেত গেলন$ িতিন দড়মাস 
তাঁর বu বা ােক দেখনিন$ আজ রােত বািড় যেত না পারেল 
আবার কেব দখা করেত পারেব ক জােন$ আমরা মেন মেন 
চাiিছলাম, Dাiভার যন রািজ না হয়$ রােতর বলায় পাহােড় 
বেরােনােত আমােদর মন সায় িদি ল না$  
 বলবn িসং রানা জানােলন, বান যিদন আেস, তার আেগর d-
িতনিদন ধের sTাiক চলিছল কদারনােথ$ হােটল মািলক থেক 
পালিক বাহক --- pায় সব ধরেনর ধাnার লােকেদর eকটা বেড়া 
aংশ sTাiক কেরিছল$ eকটা aনশনo চলিছল কদাের$ eসিডeম 
িগেয়o কােনা িমটমাট করেত পােরনিন$ তাi ১৬-১৭ জুন pায় 
িতনিদেনর যাtী জমা হেয় িগেয়িছল কদারনাথ, রামবড়া, 
গৗিরkN, শানpয়ােগ$ ফেল বােন মৃেতর সংখ া aেনক বেড় 
িগেয়েছ$ ei gাম থেকo মারা গেছ িতনজন$ তােদর বয়স ১৭ 
থেক ২৫-eর মেধ $  
 িকnt নািটয়াল Dাiভারেক রািজ কিরেয় ফলেলন, d-হাজার 
টাকায় gpকাশী পযn িনেয় যােব$ িতিন বলেলন, িতিন নািক 
Dাiভারেক বেলেছন, তুi য জােতরi হ' ভাi আিম তার পােয় 
পড়িছ$ িনেয় চল gpকাশী$ কী আর করা, aগত া রoয়ানা িদলাম, 
ঘিড়র কাঁটা তখন দশটা ছঁুi ছঁুi$ Dাiভােরর সে  তার d-িতনজন 
দেশায়ািল ভাi, গািড়র মািলক আর আমরা চারজন$ Dাiভার বােদ 
সব দেশায়ািলরাi মদ খেয় িনেয়েছ$  
 পেথ বৃি  r হল$ eবং আমােদর আশ া বািড়েয় িদেয় বৃি  
বাড়েত লাগল$ রাত eগােরাটা নাগাদ নািটয়ােলর গnব  eেস 
গল$ িতিন নেম গেলন$ পাহািড় রাsায় বৃি র মেধ  eকিদেক 
পাহাড় আর eকিদেক খাদ রেখ রািtেবলা আমােদর গািড় চলল$ 
পেথ anত d-জায়গায় দখলাম, dিট তেলর ট া ার পাহােড় ধস 
নেম ফঁেস রেয়েছ$ আমােদর Dাiভার খুব পাকা$ পােশর eক 
িচলেত সr জায়গা িদেয়i গািড় িনেয় বিরেয় গল$ বশ বুঝেত 
পারলাম, আজ রােত যিদ gpকাশী পৗঁছােত পাির, তাহেল 
িনেজেদর ভাগ বান বেল মেন করব$  
 রাত বােরাটা নাগাদ হডলাiেটর আেলায় দখা গল রাsা জুেড় 
ধস$ বৃি র সােথ সােথ oপর থেক ঝুরঝুর কের পাথর পড়েছ 
তখনo$ ঘ াঁচ কের bক কেষ Dাiভার জািনেয় িদল, আর যােব না 
গািড়$ ei ধসটা আমরা পােয় drত হঁেট গেল eখনo পিরেয় 
যেত পাির$ eখান থেক gpকাশী কেয়ক িকেলািমটার মাt$ আমরা 
নেম eলাম, ভাড়া িমিটেয় বৃি র মেধ  d-জন eকটা ছাতার িনেচ 
আর eকজন মাথায় গামছা িদেয় িপেঠ rকsাক িনেয় হাঁটেত r 
করলাম$ িকেলািমটার খােনক যাoয়ার পর দখলাম, eকটা পুিলেশর 
গািড় রাsার মেধ  দাঁিড়েয়, gpকাশীর িদেক মুখ কের$ আমরা কােছ 
যেতi ভতর থেক মুখ বর কের eকজন পুিলশ জািনেয় িদল, 
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gpকাশী যাoয়া যােব না, সামেন িবশাল ধস নেমেছ রাsায়$ 
আমােদর মুখ চুন হেয় গল, তবু িনrপায় হেয় বললাম, দিখ হঁেট 
যাoয়া যায় িক না$ আরo িকছুটা হাঁটেতi দখলাম, রাsার যিদেক 
খাদ, সিদেক eকটা িজপগািড় দাঁিড়েয় আেছ, পছেনর দরজা নi$ 
আমরা িঠক করলাম, সামেন ধেস যিদ আটেক যাi, তেব রাতটা 
ei িজেপi কাটােবা$ যাiেহাক, আরo িকছুটা হাঁটার পর দখলাম, 
সিত i রাsার oপর বেড়াসেড়া eকটা ধস, eখনo ঝুরঝুর কের 
পাথর পড়েছ oপর থেক$ কােনামেতi সটা পেরােনা সmব নয়$ 
নািটয়ােলর oপর kাভ, িনেজেদর oপর হতাশা আর anকার 
aজানা পাহােড়র ভয় --- সবিকছু ছািপেয় িগেয় আমরা িপছেন 
হঁেট eলাম িজপটার কােছ$ ফাঁকা িজপ$ কu ফেল রেখ চেল 
গেছ gােম$ পছনটা ফাঁকা$ eকলােফ uেঠ পেড় বুঝলাম, 
কাকেভজা হেয় গিছ$ জুেতা-জামা-প া ট খুেল eকট ু কেনা প া ট-
জামা পেড় িনেয় িজেপর পছন িদকটায় কােনারকেম িতনজন 
বসলাম$ বৃি  তখনo পড়েছ$ মাবাiল খুেল সময় দখারo কােনা 
rিচ িছল না$ িবsুেটর প ােকট থেক িবsটু বর কের খেতo iে  
করিছল না$ প জ জানাল, eখােন িতন ধরেনর ভয় রেয়েছ -- 
eক, জnt জােনায়ােরর ভয়$ di, পােশর পাহাড় থেক হঠাৎ ধেসর 
ভয়$ িতন, sানীয়রা ভারেবলা আমােদর চার বেল িপটেত পাের, 
তার ভয়$ pথম dেটা ভয় আমােদর মেন ধরল, তৃতীয় ভয়টা ততটা 
গােয় লাগল না$ তেব আমরা িতনজেনi eকটা িবষেয় eকমত 
হলাম, eত রােত আমােদর বেরােনা িঠক হয়িন$ ডাি ড gােমi 
থেক যাoয়া uিচত িছল$  
 রাত কেট গল িনিবে $ সকােল সi বেড়া ধসিট কােনামেত 
পিরেয় আরo anত আধ িকেলািমটার হঁেট আমরা পৗঁছালাম 
gpকাশী, ছাT শহর$ মাঝখােন দািজিলং ম ােলর মেতা eকটু 
সমতল, সটাi বেড়া বাজার eলাকা$ aত সকােল আমােদর দেখ 
দাকানদাররা িজেjস করল, আমরা সারারাত হঁেট eেসিছ িক না$ 
আমরা বললাম রােত আটেক িছলাম ধেসর কারেণ$ চা খেয় eিদক 
oিদক হাঁটিছ িকnt িখেদয় পট চা চা করেছ$ aবেশেষ pায় ৪০ 
িমিনট বেস থাকার পর eকিট দাকােন আমােদর গরম গরম পুির 
িমলল$ ei সমেয় eখােন টু িরs গমগম কের, িকnt eখন স 
ব sতা আর নi$ তাi দাকােনর ব াপারীেদর মেধ  সi তৎপরতা 
চােখ পড়ল না$ আমরা ৩০০ টাকায় eকটা হােটেলর ঘর িনলাম, 
সাফsতেরা হেয় eকট ুিব াম নবার জn$ সকােল gpকাশী পৗঁেছ 
আমরা মিডেকল িটেমর খাঁজ না পেলo বলার িদেক মাবাiল 
সংেযাগ পাoয়া গেল eগােরাটা নাগাদ gpকাশী বাসs াে ড তােদর 
সােথ আমােদর সাkােতর সময় িঠক হয়, তারা eখান থেক িকছু 
দূেরর gাম থেক মিডেকল ক াm সের িফের আসেছ$  
মিডেকল িমশেনর সােথ d-িদন 
৮। dপুর বােরাটা নাগাদ NutরাখN আপদা রাহাত ম '-র কমীেদর 
dিট িটম uিখমঠ থেক eল$ িটম িলডার মুিনশ ভাi, নাগিরক 
পিtকার সmাদক$ d-জন তrণ ডাkার, eকজেনর নাম সৗরভ$ 
আেরকজন aিজত$ আর িছল মুেকশ ভাi -- স sানীয়, 
utরাখেNরi সমতল eলাকার িমক গেণশ ভাi, রাজু ভাi, eবং 
আরo কেয়কজন --- আিম নাম ভুেল গিছ$ gpকািশ থেক oষুধ 
কনা হল$ কনার আেগ আমরা মাট দশ হাজার টাকা িদলাম মুিনশ 

ভাiেয়র হােত$ আমােদর মnন-eর সােড় ছ-হাজার আর কলকাতার 
ছাt-যুবেদর পিtকা ‘আেnালেনর সংলাপ’-eর বnুেদর তালা সােড় 
িতন হাজার$ প জ ভাi িফের গল$ eকটা হােটেল dপুেরর ভাত 
খেয় আড়াiেট নাগাদ আমরা dিট িটেম ভাগ হেয় গলাম$ gpকাশী 
আর গৗিরkেNর মাঝামািঝ গ  মেতা জায়গা ফাটা$ সখােন আমরা 
ভাড়া গািড় থেক নেম গলাম$ আর eকটা িটম চেল গল বারাs-র 
িদেক$ ফাটা আসার পেথ kমায়ুন gােমর তrণ মুেকশ আমােদর িটেম 
িছেলন$ মুেকশ oেদর gােম মিডেকল িমশেনর কাজ দেখ 
s ােসবক িহসােবi ei িমশেন যাগ দন$ তাঁর sানীয় পিরিচিত 
eবং গােড়ায়ািল ভাষা জানার কারেণi gামবাসীেদর আমােদর 
মিডেকল িমশেনর uেd  বাঝােত sিবেধi হি ল$  
 ২৭ জুলাi ফাটার কােছ খাট, খারাi, মুখা ডা মাlা gামgিলেত 
যাi kিতgs gামgিলেত pাথিমক িচিকৎসা পিরেষবা পৗেছ দবার 
জn$ খাট o খারাi gাম dিটেত মূলত পুেরািহত পিরবােরর 
বসবাস$ িকছু kিtয় রাজপুত পিরবারo রেয়েছ$ gাম dিট যেথ  
বিধ $ু কেয়কিট পিরবার বােদ aিধকাংশi s ল eবং জীিবকার 
জn কদারনােথর টু িরs ব বসার সােথ যুk$ pেত েকর পাকা 
বািড়$ aেনেকরi দাতলা$ রঙ করা$ তেব ২৮ জুলাiেয়র মাখা ডা 
মাlা gােম dপুের মিডেকল ক াm বিসেয় আমরা কদারঘািটেত 
আসা তীথযাtী o তােক িভিt কের গেড় oঠা utরাখN সহ 
আেশপােশর রাজ  eবং পা বতী দশ নপােলর মাnেষর aথৈনিতক 
জীবেনর িনভরশীলতার নানা কথা জানেত পাির$ ১২০িট পিরবােরর 
ei gামিটর ৯৫ শতাংশ মাnষ দিলত ণীভুk$ ei gােমর 
বািসnারা মূলত ডািল, খ র, িপঠঠু পিরেষবার সােথ যুk$  
কদার ফ াkিরo নi, পািলেয়েছ লাংেকাo 
৯$ ফাটার di িকেলািমটােরর মেধ  বেড়া রাsার যিদেক খাদ, 
সিদেকর (aথাৎ িনেচর িদেকর) gামিটর নাম মাখা ডা তlা$ আর 
যিদেক পাহাড়, aথাৎ oপেরর িদেকর gামিটর নাম মাখা ডা মাlা$ 
কংেgেসর প ােয়ত। প ােয়ত pধান লািk লাল বিলেয় কiেয়$ 
তাঁর দশিট ডািল আেছ, গৗিরkN থেক কদারনাথ$ তাছাড়া িতিন 
কদােরর ডািল iuিনয়েনর eকজন মাথা$ তাঁর কাছ থেক 
কদারনাথেক িঘের গেড় oঠা ধমীয় টু িরজম ব াবসার িকছু খঁুিটনািট 
জানা গল$ ম মাস থেক aেkাবর --- ei হে  িসজন$ 
দoয়ািলর িদন পুেজা িদেয় বn হয় কদােরর মিnর$ তার মেধ  
ম-জুন মাস, aথাৎ বষার িঠক আেগ সবেচেয় িভড় হয়$ ম-জুেনর 
ভরা টু িরs মর েম pিতিদন pায় ১০-১৫ হাজার তীথযাtী আসা-
যাoয়া কের$ চিlশ বছর আেগ সi সংখ ািট িছল িদেন eকেশা 
থেক দড়েশা জন$ তখন ei মাখা ডা gােমর মেধ  িদেয়i যত 
তীথযাtীরা খ ের চেপ বা ডািলেত$ সময় লাগত ২০ থেক ২১ 
িদন$ eখন িজেপ কেয়ক ঘ টায় যাoয়া যায়$ আর হিলকpার 
পিরেষবা r হoয়ার পের মাt ২০-২৫ িমিনেটi কদার দশন সের 
চেল আসা যায়$  
 দিলত সmpদােয়র মজdর aধু িষত gাম মাখা ডার pধান লািক 
লােলর মুেখর বণনায় কদারঘািট হল ‘ কদার ফ াkির'$ তার 
কথােতi জানেত পাির গত ১৩ জুন থেক কদারঘািটেত িবিভn 
পিরেষবার সােথ যুk sানীয়েদর ডাকা বn সmেক$ বসরকাির 
a ািভেয়শন কাmািনgিলেক সরকার যেথ  লাiেসn িদেত r 
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কের বছর dেয়ক আেগ থেক$ আেগ dিট কাmািন মাt তােদর 
হিলকpার চালাত$ eখন pায় নয় দশিট কাmািন দরাdন, 
uিখমঠ, কালীমঠ, ফাটা সহ িবিভn sান থেক হিলকpাের কের 
তীথযাtীেদর কদারনাথ মিnের নামােনা oঠােনা করেছ$ eেত কের 
sানীয়েদর হােটল-লজ, ধাবা, ছােটা দাকানদারেদর ব াবসার kিত 
হে $ apেয়াজনীয় হেয় পড়েছ খ র, ডািল, িপঠ,ু Tকার বা 
িজেপর মেতা পিরেষবাgিল$ 
 লািক লােলর দoয়া পিরসংখ ান anযায়ী, মর েমর ei সমেয় 
সবসাkেল  মাট ৩৮৭০িট ডািল চলত$ eকটা ডািল বা পালিক 
মােন eকজন যাtী আর চারজন বাহক$ eছাড়াo মালপt বহন 
করার জn িছল খ র আর খ র-মািলক$ ডািল ভাড়া করেল 
pথেমi গৗিরkেN ৪২০০ টাকা aিgম িদেয় ভাড়া করেত হত$ eর 
মেধ  ডািল িপছু মািলেকর শয়ার ২৫০ টাকা, ৩০ টাকা পায় 
পালিকর মেধ  য গিদ থােক, তার মািলক, ২৪০ টাকা নয় জলা 
পিরষদ, aথাৎ সরকার$ কmুটাের িরিসট দoয়ার বেnাবs আেছ$ 
বািক ৩৬৮০ টাকা চারজন ডািল বাহেকর মেধ  ভাগ হয়$ ডািল 
মািলকেদর রিজেsTশন করেত হয় ২৫০০ টাকা িদেয়$ eকজন ডািল 
মািলক সবািধক ১০িট ডািল চালােত পাের$ eক eকিট ডািল 
বানােত খরচ ৫ হাজার টাকা$ ei a েল ডািল বানােনার আলাদা 
কািরগর আেছ$ তারা সr সr বাঁেশর মেতা দখেত লকিড় িদেয় 
সgেলা বানায়$ মাখা ডা gাম থেক ৪০িট ডািল খাটত 
কদারঘািটেত$   
 কদারঘািটেত ei সময় ei ডািল বাহক, িপঠু বাহক (যারা 
িপেঠ কের যাtীেদর িনেয় যায় গৗিরk ড থেক কদারনাথ), পাটার 
বা মাল বহনকারীরা আেস পা বতী রাজ  জm ু o কা ীর, 
utরpেদশ, িহমাচলpেদশ eবং পােশর দশ নপাল থেক$ নপাল 
থেক আসা িপঠ ুবাহকেদর ছ-মােসর জn পাস িনেয় নাম নিথভুk 
করেত হয়$ রিজেsTশন িফ ৭০০ টাকা$ পাঁচ বছেরর জn তা 
ভ ািলড$ তেব aেনেকi নতুন মরsেম পুেরােনা কাগজ দখােত 
পাের না, হািরেয় ফেল$ আর িকছু (লািক লােলর িহেসেব ২০ 
শতাংশ) লাiেসnিবহীন িপঠ ু বাহক থােকi, aেনেকরi pথেমi 
সাতেশা টাকা দoয়ার kমতা বা iে  থােক না$ সi সংখ াটাo 
কম কের দড় d-হাজােরর মেতা$ মরsেম pায় ৭০০০ নপািল 
eপাের eেসিছল$ যােদর মেধ  হাজার পাঁেচক িছল নিথভুk$ 
pিতিদন ei িসজেন ৪০০ থেক ৫০০ ডািল (aথাৎ ১৬০০-২০০০ 
ডািল বাহক), ঘাড়া খ র িমিলেয় pায় ১০০০ আর িপঠ ু বাহক 
৫০০-৬০০ কের যাoয়া আসা কেরিছল$ লািক লােলর িহেসব, 
কদারঘািটেত বn েধর কারেণ গৗিরkN, রামবড়া, কদারনাথ 
িমিলেয় ১৬-১৭ জুন pায় ৪০ থেক ৪৫ হাজার মাnষ আটেক িছল$   
লািক লাল জানায়, িবপযেয়র আেগর িদন aথাৎ ১৫ জুন সংkািnর 
পরেবর জn তােদর gােমর pায় সকেলi িনেচ নেম আেস$ pায় 
পুেরা gামিটi কদােরর oপর িনভরশীল হেলo, ei gাম থেক oi 
িবপযেয় মারা গেছ মাt eকজন$ রামবড়ােত ধাবা চালাত িদলীপ 
িসং (৫১), িতিন তাঁর খ র সহ মারা যান$ বািকরা সকেল বঁেচ 
যায়$ আমােদর মেন হল, কদারঘািটেত বন  চলেত থাকায় ei 
gােমর aিধকাংশ ছােটা দাকান মািলক, খ র মািলক বা ডািল 
মািলকরা িনেজেদর লাকসােনর কথা ভেবo কদার থেক নেম 

eেসিছল$ ei বন  তােদরi pিতিনিধtকারী িবিভn iuিনয়েনর 
তরেফ ডাকা হেয়িছল$ eর সােথ শািমল হেয়িছল sানীয় 
তীথযাtীেদর পিরেষবা পশার সােথ যুk iuিনয়ন; eমনকী মিnর 
সিমিতর পাNারাo$ বn েধর ফেল যাtীর সমাগম যমন বিশ িছল 
কদাের, তমিন sানীয়েদর সমাগম কেম গিছল$ 
bািsংেয় kতিবkত হে  পাহাড় 
১০$ aগs মুিন ছািড়েয় িবজয়নগর পিরেয় Tক কের oপের oঠার 
সমেয়i বুক-কাঁপােনা িডনামাiেটর শb েনিছলাম$ পাথর কেট 
নয়, িডনামাiট bাs কের পাহাড় ফািটেয় utরাখেNর unয়ন 
aেনক িদন ধেরi চলেছ$ utরাখN পৃথক রােজ র sীকৃিত পাoয়ার 
আেগ গাটা eলাকায় িপচ ঢালা রাsা িছল ৮ িকিম$ utরাখN 
রাজ  হoয়ার পর গত দশ বছের pায় ১৫ িকিম রাsা করা হেয়েছ$ 
eর বিশরভাগটাi পাহােড় িডনামাiট ফািটেয়$ eমনi বলিছল 
প জ$ সi bাs কের পাহাড় ফাটােনার ফেল নবীন ভি ল 
পবেতর কী হাল হয়, তা কu খিতেয় দখার ধার ধােরিন$ 
 রাsার সে  সে i যুk হেয়েছ জলিবd ৎ কndgিল$ ছােটা 
ছােটা খালা জলিবd ৎ কnd নয়$ যgেলা তির হে , সgেলা 
বেড়া বেড়া sর  কেট বানােনা জলিবd ৎ কnd$ eমিনেত পাহািড় 
নদীর ধারায় টারবাiন ঘুিরেয় জলিবd ৎ uৎপাদন করার বেnাবs, 
aথাৎ খালা জলিবd ৎ pকেlর চেয় sর  কেট বানােনা বেড়া 
জলিবd ৎ pকেl kিত হয় বিশ, জানােলন ধািন gােমর িশব িসং 
পােটায়ার$ sর  কেট বানােনা মােন কী? ফাটার কােছ ল ানেকা 
নােম eকিট কাmািনর জলিবd ৎ pকেlর sর  দখলাম$ 
gামবাসীরা জানাল, oi sর িট ৯ িকিম লmা$ বstত ei sর  
িদেয় নদীটারi গিত পিরবতন কের দoয়া হয়$ নদীর বিশরভাগটা 
বাঁধ িদেয় আটেক সi বাঁেধর গােয় sরে র eকিট মুখ রাখা হয়, 
যােত পুেরা নদীেsাতটা oi sর  িদেয় চেল যায়$ সi sর  
পাহােড়র ভতর িদেয় কেয়ক িকেলািমটার িগেয় খােল eমন eক 
জায়গায়, যখােন নদী বাঁক ঘুের eেসেছ$ sরে র িনয়িntত 
জলধারায় টারবাiন ঘুিরেয় ‘সংগিঠত'ভােব জলিবd ৎ তির করা 
যায়$ ei sর  তির করা হয় bাs কের পাহাড় ফািটেয়$ 
aগ sমুিন, rdpয়াগ, gpকাশী, ফাটা eলাকার য লােকেদর 
সে i আমরা কথা বেলিছ, তারাi বেলেছ, জলিবd ৎ কেndর 
কারেণ bািsং কের কের পাহাড় ঝুরঝুের হেয় গেছ$ তাi eকটু 
মঘ ভাঙা বৃি েতi নামেছ ব াপক ধস$ ফাটার কােছ সিরগাঁoেত 
লােক রােt eকট ু বৃি  হেলi ঘেরর বাiের বিরেয় আসেছ$ 
পরsর বািড়র িদেক টেচর আেলা ফেল জানান িদে  িনেজেদর 
aিsেtর কথা$ আর eকটা gাম, uিনশ ঘর মেতা, নাম মেন নi, 
বািসnারা রােt কu gােম থাকেছ না$ চেল আসেছ ফাটা শহের$ 
আtীয়sজনেদর বািড়েত$  
 bািsং ধ ুনয়$ বেড়া বেড়া sর  পাহােড়র যখান িদেয় গেছ, 
তার oপের যসব gাম রেয়েছ, সgেলার বািড়gিলেত ফাটল দখা 
িদেয়েছ$ যমন মাখা ডা মাlা$ pেত কিট বািড়েত ফাটল$ ল ানেকা 
কাmািনর sরে র কাজ r হoয়ার পর gােম pিতবাদ হেয়িছল$ 
gােমর সব পিরবারgেলােক ২ থেক ১০ হাজার টাকা কের িদেয় 
pিতবাদ বn কের কাmািন$ কােক কত টাকা দoয়া হেব তা িঠক 
হেয়িছল, কার গলার জার কত তা িদেয়$ পুিলশ pশাসনেক জেড়া 
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কের বndেকর ডগায় করা হেয়িছল লাকেদখােনা জন নািন$ বলা 
হেয়িছল, gােমর pচুর unিত করা হেব$ রাsা থেক কিmuটার 
স টার -- সব$ চাকির দoয়া হেব ল ানেকা কাmািনেত$ িকnt ৫ 
বছের eখেনা পযn জনা পেনেরা যুবকেক চাকির িদেয়েছ ল ানেকা$ 
বতন বােড়িন eকটুo তােদর$ ei িচt মাখা ডা মাlা gােমর$ 
িন য়i anাn gােমরo eকi হাল$ o hাঁ, মাখা ডা gােমর 
eকপােশ eকটা psবণ িছল$ pাকৃিতকভােবi মািট ফঁুেড় জল 
uঠত$ িকnt gােমর িনচ িদেয় sর  যাoয়ায় সi জল বn হেয় 
গেছ$ eখন জল আনেত aেনক দূর যেত হয়$   
 কদারঘািটর িবপযেয়র পর ল ানেকার কাজ বn হেয় িগেয়েছ$ 
মাখা ডা gােমর aেনেকর আশ া, oi কাজ আর r হেব না$ 
জলিবd ৎ pকেlর ব াপক kিত হেয়েছ িবপযেয়$ sর  কাটেত 
িগেয় বর হেয় আসা পাহােড়র পাথেরর টুকেরা তারা জিমেয় রাখত 
খােদর ধাের$ তার বিশর ভাগটাi জেলর ধাkায় নদীখােত িগেয় 
পেড় নদীখাত aেনক uঁচু কের িদেয়েছ$ কাmািনর বh কািট টাকা 
দােমর মিশনপt ভেস গেছ বােন$  
দিব আপদা 
িহিn দিনক ‘জাগরণ'-eর ক াচলাiন -- িবে র সবেচেয় বিশ 
পিঠত সংবাদপt$ আkিরক aেথo হয়েতা তাi$ সi মগা িমিডয়া 
তার utরাখN িনেয় িরেপািটং r কের িবপযয়েক দিব আপদা বা 
দবী িবপযয় নাম িদেয়$ ২৪ তািরেখর কাগেজ দখিছলাম, eকিট 
িরেপািটং-eর pিতিট প ারাgাফ r হেয়েছ ‘ দিব আপদা' কথাটা 
িদেয়$ আমরা য a েল গলাম, সখানকার বিশরভাগ মাnষ 
aব  তমন মেন কের না$ যমন ধািন gােম িশব িসং বা খাড়াi 
gােমর eক মিহলা িযিন মােয়র িদেকর ১৯ জন আtীয়েক 
হািরেয়েছন, তাঁেদর কথায় সরকার ১৪ তািরেখi আবহাoয়া দpর 
থেক জানেত পেরিছল, eমন eকটা িকছু হেত চেলেছ কদারনােথ$ 
িকnt সরকার তা জানায়িন পাবিলকেক$ যিদ আমরা জানেত 
পারতাম, তাহেল d-ঘ টার মেধ  কদারঘািট, রামবড়া, গৗিরk ড, 
শানpয়াগ থেক মাnষেক িনরাপদ জায়গায় সিরেয় িনেয় আসা 
যত$ তাছাড়া সরকার udারকায r কেরেছ ২১ জুন থেক$ aথচ 
১৬-১৭ তািরেখi ঘেটেছ িবপযয়$ কu কu utরাখেNর মুখ মntীেক 
জুেতা মারার কথাo বলেলন$  
 সরকার থেক r কের ধমgr, টু র aপােরটর থেক কেপােরট  
--- pেত েকরi দখলাম utরাখN সহ কদারনােথর িবপযয়েক 
দিব আপদা বেল aিভিহত করার eকটা চ া রেয়েছ$ bাhণেদর 
বাস য gােম, যমন খাট gাম --- সখােনo eকটা eরকম pবণতা 
লk  করলাম$ ei bাhণেদর gামgিলেক সরকার বশ তাষােমাদ 
করেছ$ bাhণ aধু িষত eকিট gাম লামেগাNীেত িগেয় মুখ মntী মৃত 
িপছু পাঁচ লk টাকা kিতপূরণ ঘাষণা কেরেছন$ আবার ei খবরo 
নলাম, sানীয় eমeলe কদার eলাকায় িগেয় মার খেয়েছন 
লােকর হােত$ িফের আসার পর নলাম, কদাের মnািকিন নদী 
পেরােত িগেয় মহkমা শাসক নদীেত পের মারা গেছন$  
 ধািন বা মাখা ডার খেট খাoয়া পিরবারgেলা eবং খাট বা 
খাড়াi gােমর কদােরর পাNা পুেরািহত aধু িষত পিরবারgেলা --- 

ei dেয়র মেধ  কদারঘািটর িবপযেয়র চিরtায়েণ ফারাক রেয়েছ$ 
ধািন gােমর eক বয়s দাকািন আমােদর eমনo বলেলন, 
কদারনাথেক িঘের ei বািণেজ র কারেণ লাকসমাগম বেড় গেছ, 
pচুর গািড় চলেছ, হিলকpার চলেছ ফেল দূষণ বাড়েছ$ তার সে  
ei িবপযেয়র যাগ রেয়েছ$ মঘভাঙা বৃি  বেড় গেছ$ খেট 
খাoয়া মাnষ ei িবপযেয়র পছেন সরকাির ব থতা, জলিবd ৎ 
pকেlর টােনল o bািsং, সািবক দূষণ --- eসবেক দখেছ$ 
তােদর কথায় s , মাnেষর হাত --- কাmািনর হাত --- নীিত 
িনধারকেদর হাত$ আর নীিত িনধারক, বেড়া িমিডয়া, কেপােরট 
আর পুেরািহত পাNারা (িসজেন eেকক মােস eেদর দবতার 
দালািলেত কেয়ক লk টাকা রাজগার হয় বেল জানা গল)$ eর 
পছেন ভগবােনর হাত দখেছ$ দবতার হাত দখেনoয়ালােদর 
সবেথেক pগিতশীল aংশিট বলেছ, দবতা কদাের ধ ুিশবমিnরটা 
রেখেছ, বািক সব আপদ ভািসেয় িনেয় গেছ$  
 তেব িবপযেয়র ধাkা eখনo সামেল uঠেত পােরিন কদারঘািটর 
আেশপােশর ৫০-৬০ িকিম দূরt পযn gামgিলর মাnষ$ pায় 
pেত ক gাম থেকi কu না কu মারা গেছ$ রাজগার eেkবাের 
বn$ চাষ কের িদন চলেব না$ aেনেকi ভাবেছ eলাকা ছেড় িদিl 
চেল যাoয়ার কথা$ aিভবাসেনর কথা$ আমােদরেক কu কu 
িজেjস করল কলকাতায় কাজ িমলেব িকনা? ৩০ জুলাi আমােদর 
স ীসািথরা gpকািশেত eকিট শাকসভা আেয়াজন কেরিছল$ তােত 
যসব gােম মিডক াল ক াm বসােনা হেয়িছল, সiসব gামgেলা 
থেক পয়সা খরচ কের eেস pায় দড়েশা মাnষ aংশ িনেয়িছল$ 
িকnt কােনা pিতবাদী কাযkেম aংশ নoয়ার জn সংগঠকরা যখন 
gামবাসীেদর আhান জানায়, তখন gামবাসীরা তা pত াখ ান কের$ 
বেল, eখন তােদর oিদেক মন নi$  
 ফরার পেথ িজেপ আসেত আসেত দখিছলাম aগs মুিন থেক 
ীনগেরর রাsা ফাঁকা$ বাস, Tকার সেবেতi সoয়ারী কম$ eেদর 

বাসচালক, ক ডা টর, িজপ বা Tকােরর Dাiভােরর মুেখর িদেক 
তাকােলi চােখ পেড় িবষ তা$ aগs মুিন থেক িজেপ ফরার পেথ 
সমs রাsাটাi pায় নসান$ anবার eিদেক eেস টু িরsেদর 
লােগজ বাঝাi য িজপgিল পাশ িদেয় বিড়েয় যত তার কােনা 
দখা eবার িমলল না$ দেখ মেন হে  eক aেঘািষত বn পািলত 
হে  কদারগামী ei পথ জুেড়$ ফরার সময় কাথাo কােনা রাsা 
মরামিতর তাড়েজাড় চােখ পড়ল না$ মাt dিট জায়গায় 
কেয়কজনেক দখলাম পাথর ভাঙেত, তাo সরকম িকছু নয়$ মেন 
পড়ল kািnকারী মজdর সংেঘর aিমত kমােরর কথা, িতিন 
আমােদর বেলিছেলন eখােন শারীিরক েমর কােজর িমক মূলত 
আেস বাiের থেক$ িহমাচলpেদশ, িবহার, utরpেদশ, eমনকী 
বাংলা থেকo$ কদার িবপযেয়র পের ei সড়ক- িমকেদর আর 
হিদশ নi$ হয়েতা িবপযেয়র আতে  সকেলi ei মুলুক ছেড় 
পািলেয়েছ$ আমরাo eখন পালােনার তাড়নায় চেলিছ, মnেনর 
িরেপাট পাঠােত হেব, যত তাড়াতািড় সmব$
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