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খবন্ধ
জাতীয় গু ত্ব
েকােনা িবষয় আমােদর সামেন আসেলই েদখা যায়
মতামত æবং বয্াখয্া দােনর েক্ষে আমরা ব ধা-িবভক্ত হেয় পিড়,
æবং সবাই িনেজর মতামত অনয্েদর মেধয্ িতষ্ঠা করার েচষ্টা কির।
অথচ েযসকল িবষেয়র সােথ েদশ ও জািতর ভিবষয্ৎ ও ভাগয্ জিড়ত
েসসকল িবষেয়
জ্ঞান থাকা, মতামত দানকােল িনরেপক্ষ থাকা,
সে াপির িনেজর ভাবনােত েদশে েমর বিহঃ কাশ থাকা জ রী।
সা িতককােল ব ল আেলািচত “িটপাই খ বাঁধ” æমনই æকিট
জাতীয় গু ত্ব
িবষয় েযখােন েকােনা কার মতামত েদবার ে
িবষয়িট সম্পেকর্ য্নতম জ্ঞান থাকা েয়াজন। িবষয়িটর সােথ নদী,
জল বাহ, বনয্া, াকৃিতক ে াগ, পিরেবশ, ন াসন, কৃিষ, শিক্ত
উৎপাদন, অ ৈনিতক ক কাণ্ড, েকhশলগত িবষয়, সে াপির স্থানীয়
ও আঞ্চিলক রাজনীিত জিড়ত থাকায় িবষয়িট জিটল আকার ধারণ
কেরেছ। িবষয়িট জাতীয় গু ত্ব
িবধায় আমােদর সকেলরই æই
িবষেয় য্নতম জানােশানা থাকা উিচত যােত æই বয্াপাের জাতীয়
িবতকর্ উপিস্থত হেল অথবা সরকার িসদ্ধান্ত িনেত েগেল তােত আমরা
আমােদর যথাযথ মতামত রাখেত পাির। æকই সােথ সরকার বা
সরকােরর নীিতর িবেরািধতাকারী পক্ষেদর ল বয্াখয্া বা ল
চারণার বয্াপােরও আমরা সতকর্ হেত পাির।

িটপাই খ বাঁধ ও তদসংিশ্লষ্ট অনয্ানয্
কল্প েযমন,
েলরতল বয্ারাজ, েসচ খাল ইতয্ািদ কেল্পর সবগুেলাই আমােদর
শিক্তশালী িতেবশী ভারেতর উেদয্াগ বেল æই িবষেয় বাংলােদশ
সরকার ও তার জনগণেক েকhশলী পদেক্ষপ িনেত হেব। আন্ত ািতক
প ােয় বাংলােদেশর স্বাে র সপেক্ষ জনমত গঠন করার জনয্ েদেশ ও
েদেশর বাইের বসবাসকারী বাংলােদেশর সকল নাগিরকেকই æিগেয়
আসেত হেব। িটপাই খ বাঁেধর বয্াপাের জাতীয় বা আন্ত ািতক
প ােয় ান্ত চারণা বা বাংলােদেশর স্বা িবেরাধী েযেকান চকর্ান্ত
নসয্াৎ করার জনয্ আমােদর যথাসাধয্ েচষ্টা করা উিচত। িবষয়িট
মা বাংলােদেশর সমসয্া নয় বেল, æবং ভিবষয্েত æকই ধরেণর
আরও সমসয্া উপিস্থত হবার সম্ভাবনা আেছ বেল æই বয্াপাের
আমােদর সতকর্ হেত হেব æখনই। æই বয্াপাের বাংলােদেশর প পি কা, ইেলক িনক িমিডয়া æবং সভা-েসিমনাের িবিভন্ন বক্তা
েযসকল বক্তবয্ রাখেছন তােত েদেশর সাধারণ জনগণ অেনকটাই
িব ান্ত হেয় পেড়েছন। æর কারণ, েবিশরভাগ েক্ষে বক্তা বা
েলখেকর বক্তবয্ িবষয়িটর েকান িবেশষ æকিট িদকেক িনেয় করা
অথবা িবেশষ েকােনা েগাষ্ঠীর স্বাে র অ কূেল করা। æই ধরেনর
বক্তবয্গুেলা েথেক কৃত সতয্ উ ঘাটন ও বাংলােদেশর স্বা কীভােব
রিক্ষত হেব তা েবর করা æকজন সাধারণ মা েষর ক নয়। ত পির
æতদসংিশ্লষ্ট জিটল ৈবজ্ঞািনক ও কািরগরী িবষয়গুেলার সহজ ও
স জনেবাধয্ বয্াখয্ারও েয়াজন আেছ।
æই সমসয্ার উপর আেলাকপাত করার জনয্ æিগেয় æেসেছন
বাংলােদেশর ত ণ পািনসম্পদ েকhশল িবেশষজ্ঞ জািহ ল ইসলাম।
জনি য় বাংলা ব্লগ সচলায়তন-æ ধারাবািহকভােব িতিন সাধারেণর
েবাধগময্ কের বয্াখয্া কেরেছন িটপাই খ বাঁধ সংিশ্লষ্ট জিটল
ৈবজ্ঞািনক ও কািরগরী িবষয়গুেলা, ব না কেরেছন æর খুঁিটনািট িদক
আর ভাবগুেলা, বয্াখয্া কেরেছন সা িতককােল æই িবষেয় করা
েদশী-িবেদশী িবেশষজ্ঞেদর মতামত। æই বইিট তাঁর েসই ধারাবািহক

রচনার সম্পািদত
াঙ্গ সংকলন। বইিট পাঠকােল æকজন সাধারণ
পাঠক িটপাই খ বাঁধ িবষেয় যথাযথ ধারণা পােবন। বাংলােদেশর
ে িক্ষত েথেক িবষয়িটেক েদখা, বাংলােদেশর স্বাে র িবষয়িটেক
িঠকভােব
িটেয় েতালা, æবং æই বয্াপাের অেহ ক কাউেক
েদাষােরাপ না করার
হ কাজিট জািহ ল ইসলাম দক্ষতার সােথ
কেরেছন। িবষয়িট সম্পেকর্ সাধারণ পাঠকেদর আগর্েহ আর
সচলায়তেনর উেদয্ােগ
াথিমকভােব æই বইিটর ইেলক িনক
সংস্করণ কািশত হল। ধারাবািহক রচনা কাশকােল েযসকল পাঠক
নানা িবষেয় তাঁেদর িনজস্ব মতামত দান কেরেছন, শ্ন কেরেছন
তার দরকারী অেনকগুেলাই সম্পািদত æই সংকলন ল আেলাচনায়
চেল æেসেছ। তেব ঘটনা বােহর গিত কৃিত িবেবচনায় ও পাঠকেদর
িতিকর্য়ার পিরে িক্ষেত ভিবষয্েত æই বইিটর আরও বি ত ও
িবস্তািরত সংস্করণ আসেত পাের। জাতীয় স্বাে েভদােভদহীন অিভন্ন
মতামত গেড় েতালার লেক্ষয্ æবং æই বয্াপাের নীিতিন ারকেদর
সহায়তা করেত æই
ায়তন বইিট হৎ িমকা রাখেত পারেব বেল
িবশ্বাস রািখ।

জাহাঙ্গীর েমাহাম্মদ আিরফ
ঢাকা, অগাস্ট ২৫, ২০০৯

কাশেকর কথা
বাংলা গর্ন্থ কােশর জগেত ন ন ধারার চনা কেরেছ কাশায়তন।
সমেয়র সােথ বাংলাভাষী মা ষ বেঙ্গাপসাগেরর সংলগ্নতা পিরতয্াগ
কের ছিড়েয় পেড়েছ েগাটা িবেশ্ব। েদেশ ি ত বাংলা গর্ন্থ তাঁেদর
হােত েপhঁেছ েদয়া æকিট
হ দায় হেয় দাঁিড়েয়েছ। অথচ তাঁেদর
পাঠিপপাসায় ঘাটিত অ ত হেচ্ছ না, বরং রেত্বর কারেণ বাংলা
বইেয়র চািহদা উত্তেরাত্তর িদ্ধ পােচ্ছ। িবশ্বেজাড়া পাঠেকর কােছ বই
েপhঁেছ েদবার য়াস েপেয়েছ কাশায়তন;
িক্তর ঊধ্বর্শ্বাস গিতর
সােথ সমলেয় িবদয্মান তাই কাশায়তেনর উেদয্ােগ থমবােরর
মেতা আেয়ািজত হেচ্ছ অনলাইন কাশনা বয্বস্থা, কািশত হেচ্ছ
বইেয়র ইেলক িনক সংস্করণ, যা িনেমেষই েপhঁেছ যােব বাংলাভাষী
বলেয়র কােছ।
জািহ ল ইসলােমর “িটপাই খ বাঁধ ও বাংলােদশ ে ক্ষাপট”
গর্ন্থিট কাশায়তেনর যা ায় থম পদেক্ষপ। েনটজগেতর পাঠেকর
িত আম ণ রইেলা বইিট পােঠর।
ধনয্বাদ।
কাশনা প দ, কাশায়তন
অগাস্ট ২৮, ২০০৯
contact@prakashayatan.com
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িমকা
গঙ্গা, হ্ম , আর েমঘনা নদী িবেধhত বাংলােদেশ রেয়েছ ৫৪িট
আন্তঃসীমান্ত নদী, যার অিধকাংশই æেসেছ ভারত েথেক। বাংলােদেশ
সভয্তার িবকাশ
হেয়িছল নদীেক েক কেরই। নদীেক িঘেরই
তাই আমােদর জীবন, জীিবকা, ও সং িত। নদীর বাহ েকােনা
রাজৈনিতক সীমােরখােক েমেন চেল না বেল æর উপর উজান-ভািট
িনি েশেষ সবার অিধকার সমান। িনেজর জীবদ্দশায় গঙ্গা নদী েথেক
ফারাক্কা বয্ােরেজর মাধয্েম ভারেতর æকেচিটয়া পািন অপসারণ ও
বাংলােদেশ æর ক্ষিতকর ভাব অ ধাবন কেরিছ। পািনসম্পদ
েকhশেলর ছা ও গেবষক হওয়ােত æই সমসয্াগুেলােক েবদনার সােথ
প েবক্ষণ কেরিছ িতিনয়ত।
ভারেতর আন্তঃনদী সংেযাগ কেল্পর অংশ িহেসেব ভারত
যখন বাংলােদেশর উজােন বরাক নদীেত িটপাই খ সংলগ্ন স্থােন বাঁধ
িন ােণর সব
িত িনেয় েফেলেছ, তখন বাংলােদেশর আপামর
জনগণ æিগেয় æেসেছ æই বাঁেধর িবেরািধতায়,
হেয়েছ
কূটৈনিতক ও িবেশষজ্ঞ প ােয় িবতকর্। æই িবতকর্ িক
মা
িবেরািধতার খািতের, নািক æর েপছেন রেয়েছ িনি ষ্ট ৈবজ্ঞািনক ও
েকhশগত িভিত্ত, েসই েশ্নর উত্তর খুঁজেতই æই িবষয়িট িনেয় তথয্
েযাগােড় েনেমিছলাম। জনি য় অনলাইন েলখক সমােবশ সচলায়তনæ িনয়িমত েলখােলিখ করার বােদ সাধারণ পাঠকেদর কাছ েথেকও
েদেশর æই গু tt

সমসয্ািট িনেয় িলখবার অ েরাধ æেসেছ।

িটপাই খ িনেয় সা িতককােল অসংখয্ েলখার িভেড় েচেয়িছলাম

æকিট িবেশ্লষণধ ী েলখা ৈতির করেত। েলখািট েযন সাধারণ
পাঠকেদর জনয্ সহজেবাধয্ হয়, েস েচষ্টাও িছল। বাংলােদেশ
িটপাই খ বাঁেধর ভাব িনেয় সচলায়তেন সাত পে র িসিরজিট েশষ
করার পর æিটেক æকিট বইেয়র প েদওয়ার অিভ ােয়ই আজেকর
æই েচষ্টা।
পাঠকেদর িবধাে æই বইিট েমাট ছয়িট পিরেচ্ছেদ
সাজােনা হেয়েছ। সাধারণ পাঠেকরা ায়শই বাঁধ ও বয্ােরজেক æক
মেন কের থােকন, æবং েস-কারেণই ফারাক্কা বয্ােরজেক আমরা
ফারাক্কা বাঁধ মেন কের æর সােথ িটপাই খ বাঁেধর সা শয্ খুঁেজ
থািক। জলিব য্ৎ বাঁধ ও বয্ােরজ শী ক থম পিরেচ্ছেদ তাই
পািন েকhশলগত িদক েথেক æই ধারণাগুিলেক সহজেবাধয্ কের
উপস্থাপন করার েচষ্টা করা হেয়েছ।
িটপাই খ বাঁধ িনেয় েয-িবতকর্ সা িতক কােল তী হেয়েছ,
তার েপছেন রেয়েছ অেনক িদেনর ইিতহাস। পঞ্চােশর দশক েথেক
æই
কেল্পর আেলাচনা েথেক
কের æর েপছেন ভারেতর
উৎসােহর িকছু তেথয্র সমাহার ঘেটেছ িটপাই খ বাঁধ কল্প ও æর
ইিতহাস পিরেচ্ছেদ।
েযেকান বাঁধই পিরেবেশর উপর িব প িতিকর্য়া েফেল।
æই ভাব উজান ও ভািট ই অঞ্চেলই পিরলিক্ষত হয়।বাঁেধর উজান
ও ভািটেত সম্ভাবয্ ভাব পিরেচ্ছেদ æই ভাব িনেয়ই লত
আেলাচনা করা হেয়েছ। æেক্ষে সাহাযয্ েনয়া হেয়েছ েদেশ িবেদেশ
সম্পন্ন িকছু স্বীকৃত গেবষণা িরেপাে র।
উেল্লখকৃত িরেপা গুেলার আেলােক ও বাংলােদেশর পািন
িবেশষজ্ঞেদর িনজস্ব মতামেতর উপর িভিত্তকের িটপাই খ বাঁেধর
বাংলােদেশর ভােবর উপর æকিট সামিগর্ক আেলাচনা উেঠ æেসেছ
সমিন্বত িবেশ্লষণ পিরেচ্ছেদ।
িটপাই খ বাঁধ িনেয় বাংলােদেশর গণমাধয্েম বয্াপক
আেলাচনার বােদ িবিভন্ন মহল েথেক æিটর পেক্ষ-িবপেক্ষ নানািবধ

কা কর্ম
হেয়েছ। সরকার ও িবেরাধী দেলর িমকা িনেয়ও
অেনক শ্ন উেঠেছ। আেবেগর ঊেধ্বর্ উেঠ আমােদর æখন কী করা
উিচত, েস-সম্পেকর্ িকছু িনে শনা উেঠ æেসেছ æই
ে করণীয়
শী ক পিরেচ্ছেদ।
পিরেশেষ শত েনিতবাচক ভােবর পরও æই কেল্পর
আেদh েকােনা েযhিক্তকতা আেছ িকনা, েস শ্নেক সামেন েরেখ
বইিটর পিরিশষ্ট পিরেচ্ছদিট েলখা হেয়েছ।
সচলায়তেন েলখার ে æই িবষেয় তথয্ সংগর্েহ যাঁরা
সাহাযয্ কেরেছন, তাঁেদর মেধয্ থেমই আেস িদগন্ত সরকােরর নাম।
ব্লগ েথেক বইেয় পান্তেরর াথিমক ধারণািট আেস অগর্জ িতম
জাহাঙ্গীর েমাহাম্মদ আিরেফর কাছ েথেক। েসই সােথ সচলায়তন
ক র্পেক্ষর কাশায়তন কেল্পর চনা æই স্বপ্নিটেক আরও সামেন
িনেয় যায়। সমগর্ িসিরজিটেক æক ছাতার িনেচ িনেয় আসার জেনয্
যাঁেদর অবদান অনস্বীকা , তাঁরা হেলন ইশিতয়াক রউফ, মাহ ব
আজাদ ও েমাহাম্মদ েমাস্তফা আলী। বইিট কােশর ে æর
সম্পাদনা কের æেক আরও স দ্ধ করার জনয্ িবেশষ ভােব ধনয্বাদ
পােবন েশােহইল মতািহর েচh রী ও িম া েমাঃ েমাজািদ্দদ িবল্লাহ।
পিরেশেষ সচলায়তেনর অগিণত েলখক ও পাঠেকর িত
আমার িবেশষ কৃতজ্ঞতা রইেলা, ব্লেগ িসিরজিট চলার সময় েথেক æই
বইিটর কােশর
প ন্ত সা ক্ষিণক উৎসাহ ও পরামে র
জনয্।
জািহ ল ইসলাম
ইউিনভাি িট অফ আলবা া, কানাডা
অগাস্ট ২৭, ২০০৯
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জলিব য্ৎ বাঁধ ও বয্ােরজ

পািনর অবাধ শিক্তেক মা েষর কােজ লাগােনার ইিতহাস অেনক
রেনা। িখর্ষ্ট
৩০০০ সােল জ ােন থম বাঁধ িন ােণর উেদয্ােগর
কথা জানা যায়। মা ৯ িমটার চু আর ১ িমটার চওড়া েসই বাঁেধর
মধয্ িদেয় [১] পািনেক আটেক শিক্ত সঞ্চেয়র েয ইিতহাস
হেয়িছল তা আজও অবয্াহত আেছ। æকসময় আমরা শিক্ত িনেয় েবিশ
িচিন্তত িছলাম, আর আজ তার সােথ ক্ত হেয়েছ পিরেবশ। িথবীেক
আরও েবিশ িদন মা ষ æবং অনয্ানয্ জীেবর বাসেযাগয্ কের রাখার
জনয্ েয়াজন সব ধ , ব , েগা , ও েদেশর মা েষর সমিন্বত
েচষ্টা। েযেকােনা বাঁধই পিরেবেশর ওপর েফেল æকিট িব প
িতিকর্য়া, æই চরম সতয্িট ঝেত পািন- বা পিরেবশ-িবেশষজ্ঞ হবার
েকােনা েয়াজন েনই।
ভারেতর িটপাই েখ বাঁধ িন ােণর পিরকল্পনার কারেণ
বাংলােদশ আজ সম্ভাবয্ ভয়াবহতার েখ পিতত। িবষয়িটর কািরগরী
ও পিরেবশগত িদক স্পষ্টভােব ঝেত বয্ তার কারেণ তথয্ব ল িচন্তা
ও আেলাচনার পিরবে রাজৈনিতক কাদা েছাঁড়াছুঁিড় চলেছ অিবরাম।
িবষয়িট িনেয় ব্লগ, সংবাদপ , িটিভ, ও জনসভায় আেলাচনা হেচ্ছ,
কূটৈনিতক প ােয় মতাৈনকয্ চলেছ। æই আেলাচনা বাহ সিঠক পেথ
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বািহত করেত জলিব য্ৎ ও বাঁধ িনেয় িকছু সাধারণ জ্ঞান েয়াজন।
অনয্থায় নামগেঞ্জর হাওড় æলাকার দির কৃষকিট যার সারা
বছেরর খাবার আর জীবন যাপেনর æকমা অবলম্বন েবােরা ধান,
িকংবা দির েজেলিট যার েখেয়-পেড় ে েচ থাকা িন র করেছ
ব াকােলর হাওেড়র মােছর ওপর, তাঁরা æই আেলাচনা েথেক েকােনা
ফল পােবন না।
১৯৭৪-৭৫ সােল ফারাক্কা বয্ােরজ িন ােণর পর ভারেতর
æকেচিটয়া পািন উেত্তালনেক েক
কের æকিট চুিক্ত করেত
কূটৈনিতক আেলাচনা গিড়েয়েছ ২০ বছর। æই দীঘর্ সমেয় আমরা
নদীর নাবয্তা াস, লবণাক্ততা ইতয্ািদ নানা গু তর সমসয্ার স খীন
হেয়িছ। æই অতীত েথেকও আমরা িশক্ষা গর্হণ করেত পািরিন। আজ
ভারত িটপাই েখ বাঁধ িন াণ করার সব
িত যখন িনেয় েফেলেছ
িঠক েসই ে ও আমরা ব িনষ্ঠ আেলাচনা করেত পারিছ না, জািত
িহেসেব æকতাবদ্ধ হওয়া েতা আরও েরর কথা।
পদ্মার নাবয্তা হারােনার পর আজ িটপাই খ বাঁধ ও েসই
সােথ েলরতল বয্ােরজ িনি ত হেল েমঘনা নদীর নাবয্তাও ঝুঁিকর
স খীন হেব। বািক থাকেব
হ্ম
(য না), যার অপ য্ ঘটেব
যিদ ভিবষয্েত ভারেতর উচ্চািভলাষী নদীসংেযাগ কল্প বাস্তবািয়ত
হয়।
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িটপাই খ বাঁধ ও বাংলােদশ ে ক্ষাপট

জলিব য্ৎ বাঁধ ও বয্ােরেজর কািরগরী িদক
ল আেলাচনায় যাবার ে পািন েকhশলগত িকছু িবষয় বয্াখয্ার
েয়াজন রেয়েছ, কারণ আমরা অেনক সময়ই বাঁধ ও বয্ােরজেক æক
কের েফিল। পািন েকhশলগত ভােব সাধারণত বাঁধ হেলা নদীেত
আড়াআিড় ভােব অ াৎ বােহর সােথ সমেকােণ স্থািপত েকােনা
িতবন্ধক যা বাহেক স
ভােব বন্ধ কের েদয়। জলিব য্ৎ
কেল্পর ল স্থাপনা হেলা æকিট বাঁধ। æেক্ষে বাংলােদেশর কাপ্তাই
বাঁধেক উদাহরণ িহেসেব উেল্লখ করা েযেত পাের। সাধারণত æকিট
খরে াতা নদীর বাহেক বাঁধ িদেয় আটেক বাঁেধর উজােন জলাধার
ৈতির কের পািনর উচ্চতা বাড়ােনা হয়। æেত পািনর উচ্চতার
সমা পােত িস্থিতশিক্ত েবেড় যায়।
বাঁধ েদওয়ার পর পািনেক
আটেক রাখেলই চেল না,
æকিট িনি ষ্ট উচ্চতায় যাবার পর জলাধােরর িনচ িদেয় ড়েঙ্গর
মাধয্েম æই পািনেক বািহত করেত হয়। æই পদ্ধিতেত িস্থিতশিক্ত
গিতশিক্তেত পান্তিরত হয় æবং চন্ড েবেগ পািন বািহত হয়।
ড়ঙ্গ িদেয় বািহত পািনর েবগেক কােজ লািগেয় টারবাইন েঘারােল
িব য্ৎ উৎপন্ন হয়। তরাং, িব য্ৎ উৎপাদন যত বাড়ােনা হয়,
জলাধার েথেক েছেড় েদয়া পািনর পিরমাণ তত বােড়। ব া েমh েম
নদীেত পািনর বাহ বাড়েল তা জলাধাের আটেক রাখা হয়। ফেল,
বাঁেধর পের ভািট অঞ্চেল পািনর বাহ কেম যায়। আরও সিঠকভােব
বলেল, ভািটেত িঠক তত কুই পািন পাওয়া যায় যা টারবাইেনর মধয্
িদেয় বািহত হয়। অনয্িদেক, ষ্ক েমh েম উজান েথেক পািন কম
æেলও িব য্ৎ উৎপাদন করার তািগেদ জলাধার েথেক িনয়িমত ভােব
পািন ছাড়েত হয়। ফেল, বাঁেধর ভািটেত পািনর বাহ আেগর েচেয়
বােড়। বাঁেধর ভািটেত পািনর বাহ িন র কের লত উৎপন্ন
িব য্েতর পিরমােণর ওপর।
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িচ ১: েহাভার ডয্াম [উইিকিমিডয়া কমন্স]

অনয্িদেক, বয্ােরজ হেলা নদীর পািনেক æকািধক েগইট
িদেয় িনয়ি তভােব বািহত কের æর উজােন পািনর উচ্চতা িকছুটা
বাড়ােনা। েকhশেলর ভাষায় æ বি ত উচ্চতােক ‘æফ্লাক্স’ বেল।

িচ ২: িতস্তা বয্ােরজ [ইন্সিটিটউট অফ ওয়াটার মেডিলং, iwmbd.org]
15
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বয্ােরেজর িঠক উজােন æক বা æকািধক কৃি ম খাল খনন
করা হয় যার মধয্ িদেয় িনয়ি ত ভােব পািন বািহত কের অিভকে র
ভােব আরও েছাট েছাট খাল িদেয় (িতস্তা বয্ােরজ, বাংলােদশ) বা
পােম্পর মাধয্েম (িজ েক কল্প, বাংলােদশ) আবাদী জিমেত েসচ
েদয়া হয় অথবা অনয্ েকােনা নদীেত পািন বাহ বাড়ােনা হয় (েযমন
ফারাক্কা বয্ােরজ)। অ াৎ, বয্ােরেজর ল লক্ষয্ই থােক æকিট নদী
েথেক পািন অপসারণ, অনয্িদেক বাঁেধর ল উেদ্দশয্ উজােন পািন
সঞ্চয়।
আেরক ধরেনর স্থাপনা হেলা æমবয্াঙ্কেমন্ট বা ডাইক,
যােকও আমরা সাধারণ ভাষায় বাঁধ বেল থািক। æিট æকিট নদীর
সমান্তরােল স্থািপত চু িতবন্ধক বা রাস্তািবেশষ (েযমন আ িলয়ায়
রাগ নদীর ধার িদেয় ঢাকা রক্ষা বাঁধ)। æর কাজ লত বনয্ার সময়
পািনেক নদীর æকপােশ বা ই পােশই েযেত না েদয়া।

িচ ৩: িজয়ানায় িমিসিসিপ নদীর তীেত স্থািপত ডাইক [উইিকিমিডয়া কমনস]

16

www.prakashayatan.com

ক) বাঁধঃ নদীর বাহেক স

ভােব বন্ধ কের েদয়

খ) বয্ােরজঃ নদীর বাহেক িনয়ি ত েগইট িদেয় বািহত কের

গ)ডাইক বা æম্বয্াঙ্কেমন্টঃ নদীর ইধাের বি ত পািন বাহেক িনয় ণ কের

িচ ৪: নদীর স্থেচ্ছদ হেত শয্মান বাঁধ, বয্ােরজ, ও ডাইেকর পা য্কয্
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২

িটপাই খ বাঁধ কল্প ও æর ইিতহাস

বরাক নদী েথেক জলিব য্ৎ উৎপাদেনর ধারণািট আেস বনয্া
িনয় েণর পিরকল্পনার সােথ। ১৯৩০-æর দশেক আসােমর কাছাড়
উপতয্কায় æক ভয়াবহ বনয্া হওয়ার পর েথেক æকিট দীঘর্েময়াদী
বনয্া িনয় ণ পিরকল্পনা করা হয় যার অংশ িহেসেব ১৯৫৪ সােল
ভারেতর Central Water Commission (CWC) æকিট ব খী
জলাধােরর জনয্ সমীক্ষার কাজ হােত েনয় [২]। বাঁধ ৈতিরর জনয্
মাইনাধর, বনধর, ও নারাইনধর নামক আরও িতনিট স্তািবত স্থান
েকhশলগত কারেণ বািতল হেয় যাওয়ায় ১৯৭৪ সােল বাঁেধর ড়ান্ত
স্থান িহেসেব িটপাই খ িন ািরত হয় [২]। æই স্থানিট ইভাই নদী ও
বরাক নদীর সঙ্গমস্থল েথেক ৫০০ িমটার ভািটেত æবং বাংলােদশ
সীমান্ত েথেক ২০০ িকিম উজােন [২,৩]। æই বরাক নদীই
বাংলােদেশ েবেশর আেগ ’ভাগ হেয় রমা ও কুিশয়ারা নােম
েবশ কেরেছ, যা পিরেশেষ িমিলত হেয় েমঘনা নদী গঠন কেরেছ।
æই রমা-েমঘনা নদী িসেস্টম গঙ্গা বদ্বীপ ৈতিরর িতনিট িসেস্টেমর
মেধয্ æকিট।
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িচ ৫: স্তািবত িটপাই খ বাঁেধর অবস্থান [A িচিহ্ণত, GoogleMap]

িন াণাধীন িটপাই খ বাঁেধর সাধারণ তথয্াবিল
িন াণাধীন িটপাই খ বাঁেধর িকছু সাধারণ তথয্াবিল [২] িনম্ন পঃ
•

বাঁেধর ধরনঃ æিট রকিফল ডয্াম অ াৎ নদীর বাহেক
গর্য্া লার (দানাদার) মািট িদেয় ভরাট করা হেব æবং পািনর
বাহেক æক বা æকািধক পািন অেভদয্ স্তর (েযমন িস্টল
পাইল বা কংিকর্ট, বা প্লািস্টক প া) িদেয় েরাধ করা হেব।

•

বাঁেধর উচ্চতাঃ ১৬২.৮ িমটার
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•

য্নতম িব য্ৎ উৎপাদন ৪৩৪ েমগাওয়াট, তেব সে াচ্চ
১৫০০ েমগাওয়াট উৎপাদেনর বয্বস্থা রাখা হেব।

•

বাঁেধর কারেণ ষ্ট জলাধােরর ফেল প্লািবত æলাকা ায়
৩০০ বগর্িকেলািমটার যার ায় শতকরা ৯৫ ভাগ মিণ র
রােজয্র ও ৫ ভাগ িমেজারাম রােজয্র।

বাঁধ িন ােণ ভারেতর উৎসােহর েপছেন িকছু কারণ
•

উৎপািদত িব য্ৎ িদেয় ভারেতর উত্তর- াঞ্চেলর মা ষেদর
উন্নয়েনর পেথ িনেয় আসা যােব। ভারেতর অনয্ানয্ রােজয্
গড় িব য্েতর বয্বহার েযখােন ২৭০ িকেলাওয়াট-ঘন্টা,
েসখােন æই অঞ্চেল তা মা ৮০ িকেলাওয়াট-ঘন্টা।

•

æিট বনয্া িনয় ণ কের বাৎসিরক ৪৫ েকািট
েরাধ করেব।

•

িটপাই খ বাঁধ কল্প েথেক ৯৫ িকেলািমটার ভািটেত
েলরতল বয্ােরজ িন ােণর স্তাব রেয়েছ যা জলিব য্ৎ
েক
েথেক েছেড় েদয়া পািনেক কােজ লািগেয় ায়
১,২০,৩৩৭ েহক্টর জিমেক েসেচর আওতায় িনেয় আসেব।

•

কেল্পর ফেল ষ্ট কৃি ম েদ মৎসয্ চােষর মােধয্েম বাি ক
আয় হেব ১৪ েকািট িপ।

•

কল্প æলাকা æকিট উৎকৃষ্ট প টন েকে
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•

ষ্ট দ উজােনর æলাকার মা ষেদর েনh েযাগােযাগ
বয্বস্থােক উন্নত করেব, েসই সােথ কেল্পর ফেল বছেরর
িবিভন্ন সময় নদীর পািনর গভীরতার উঠা-নামা কেম যাওয়ায়
কলকাতা বন্দর েথেক বাংলােদশ হেয় িশলচর প ন্ত পণয্
পিরবহেনর সম্ভাবয্তা েদখা যােব।
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৩

বাঁেধর উজান ও ভািটেত সম্ভাবয্ ভাব

æকিট বাঁেধর ভাব æর বােহর ই িদেকই (উজান ও
ভািট) পিরলিক্ষত হয়। েযেকােনা বাঁধই তার উজােন æকিট কৃি ম
জলাধার ৈতির কের æবং æই জলাধারেক েক কের উজােন বাঁেধর
ভাব পিরলিক্ষত হয়। অনয্িদেক ভািটেত ল সমসয্া িষ্ট কের
বাঁেধর কারেণ ষ্ট িনয়ি ত বাহ। ভািটর াকৃিতক বাহ বাঁেধর
কারেণ কৃি ম ভােব িনয়ি ত হয়। æই বােহর মান ও বছেরর িবিভন্ন
সমেয় তার বন্টেনর পিরব েনর সােথ সােথ পিরবি ত হয় নদীর
ওপর িন রশীল জীবৈবিচ য্ æবং পিরেবশ।
সাধারণ ভােব æকিট বাঁেধর উজান ও ভািটেত ভাব æ
পিরেচ্ছেদর াথিমক আেলাচয্। পরব ী পিরেচ্ছেদ বাংলােদেশর
FAP-6 [Flood Action Plan 6] িরেপা , IWM[Institute of
Water Modeling] æর িরেপা ও ভারেতর িটপাই খ কেল্পর
EIA [Environmental Impact Assesment] িরেপাে র আিঙ্গেক
িটপাই খ বাঁেধর িকছু িবেশষ ভাব আেলাচনা করা হেয়েছ।

বাঁেধর উজােন ভাব
খুব সাধারণ ভােব েদখেল æকিট বাঁেধর কারেণ æর উজােন িনম্ন প
ভাব পিরলিক্ষত হয়ঃ
22
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•

ষ্ট কৃি ম জলাধার িব ল পিরমাণ æলাকােক পািনর িনেচ
িনমিজ্জত কের, ফেল আেগ েযখােন ষ্ক æলাকা িছল তা
জলা িমেত পিরণত হয়। æর ফেল অেনক ঘরবািড় ও
আবাদী জিম পািনর িনেচ তিলেয় যায়। েসই সােথ তিলেয়
যায় িব ল পিরমাণ বন িম ও অনয্নয্ উিদ্ভদ। æসব উিদ্ভদ
েচ িব ল পিরমাণ কা ন পিরেবেশ িনঃসরণ কের, যা
বা মন্ডেল িগর্নহাউস গয্াস বাড়ায়।

•

আেগ েযখােন িছল নদী, েসখােন আজ জলাধার, ফেল
পািনর উপিরতেলর েক্ষ ফল েবেড় যায় ব গুণ। আমরা
জািন, পািনর উপিরতেলর েক্ষ ফল যত বােড়, æর
স্বতঃবাষ্পীভবেনর হারও তত বােড়। তরাং, বাঁধ িন ােণর
পর নদী েথেক ে র লনায় অেনক েবিশ পিরমােণ
স্বতঃবাষ্পী ত হেব। æর পিরমাণ েনহােয়ত কম নয়। æক
িহেসব অ যায়ী আেমিরকার েহাভার ডয্ােমর কারেণ ষ্ট
েলক েমড েথেক বাৎসিরক ৩৫০ িবিলয়ন গয্ালন পািন কেম
যায় æবং æিট কারান্তের নদীর পািনর বাহেক কিমেয়
েদয়।

•

বাঁেধর সবচাইেত বড় ভাব হেলা বা সংস্থান িবপ য়।
বাঁেধর উজােন স্বাভািবক ভােবই æকিট স্থলজ বা সংস্থান
িছল। েসিট স
ভােব িবনষ্ট কের কৃি ম ভােব æকিট
জলজ বা সংস্থান ৈতির করা হয়। æর ফেল অেনক
জািতর স্থলজ াণী িব প্ত হেয় েযেত পাের।

•

অেনক জািতর মাছ বছেরর æকিট িবেশষ সমেয় ভািট
েথেক উজােন চেল যায়। বাঁেধর কারেণ মােছর æই
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অিভবাসন স
েপ িবনষ্ট হয়, ফেল æর উৎপাদন কেম
যায় বা িনঃেশষ হেয় যায়।
•

নদীর বােহ
পািন থােকনা। নদী বেয় িনেয় চেল িব ল
পিরমাণ পিল। বাঁধ েদওয়া হেল æর উজােন নদীর গিতেবগ
ায় নয্ হেয় যায়। æই অবস্থায় নদীর পািনর পেক্ষ æই
পিল আর ধের রাখা সম্ভব হয়না। বেয় আনা পিল অিভকে র
ভােব ধীের ধীের িনেচ পেড় যায়, æবং জলাধােরর েক
জমেত থােক। æিট æক প ােয় জলাধােরর িনেচর স্তেরর
উচ্চতা বািড়েয় েদয়।

বাঁেধর ভািটেত ভাব
•

সাধারণত বাঁধ িন াণাধীন অবস্থায় নদীর েয-স্থােন বাঁধ হেব
তার উজান েথেক িবকল্প পেথ পািনেক ভািটেত স্থানান্তর
করা হয়। িন ােণর পর থম েয শ্নিট সামেন আেস তা
হেলা, বাঁধ িন াণ েশষ হেল েসিট কত সময় ধের উজােনর
জলাধারেক পির
করেব। æিট যিদ ত পির
করা হয়,
তাহেল ায় িসংহভাগ পািন অপসািরত হেব, ভািটেত যার
দীঘর্েময়াদী ভাব হেব ভয়াবহ [৩]।

•

বাঁেধর কারেণ উজােন নদী তার ায় সমস্ত পিল জলাধােরর
িনেচ সিঞ্চত কের েফেল। জলিব য্ৎ টারবাইেনর মেধয্ িদেয়
েয পিরমাণ পািন েবর হয় েসিটই লত ভািটেত পিরবািহত
হয়। æই বাহ ায় স
েপ পিল ক্ত হওয়ায় তার পিল
ধারণ ক্ষমতা সে াচ্চ। æই পািন ভািটেত বািহত হওয়ার
সময় নদীর ক আর পাড় েথেক মািট িনেয় যায়। æর ফেল
নদীক্ষেয়র পিরমাণ িব লাংেশ েবেড় যায়।
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•

জলিব য্ৎ বাঁেধর কারেণ স্বভাবতই ব া েমh েম পািনর
বাহ কেম যায়, ফেল ভািট অঞ্চেলর স্বাভািবক জলজ
বা সংস্থান বয্াহত হয়। অেনক জলজ াণীর জনেনর
সােথ বাৎসিরক বনয্া সম্পকর্ ক্ত। ব া েমh েম পািন কেম
যাওয়ায় æসব াণীর স্বাভািবক জনন বয্াহত হয়। æছাড়া
বনয্ার সময় আেশ-পােশর স্থলা িম েথেক জলজ াণীর জনয্
েয়াজনীয় িষ্টকর খাদয্ বয্ নদীেত আেস। æকিট নদীর
স্বাভািবক বনয্া যখন বয্াহত হয়, তখন æই িকর্য়ািটও
বাধাগর্স্ত হয়। নদীর ই ধাের নদীেক েক কের æক ধরেনর
উিদ্ভদ জন্মায় যােক ‘রাইেপিরয়ান েভিজেটশন’ বলা হয়। æই
উিদ্ভদগুেলা
কৃতপেক্ষ স্বাভািবক বনয্া চেকর্র সােথ
অিভেযািজত। বাঁেধর কারেণ ভািটেত স্বাভািবক বনয্া বয্াহত
হেল ধীের ধীের æই অিভেযাজন িকর্য়া বয্াহত হয়, æবং
ফল িতেত æেদর িব িপ্ত ঘেট।

•

নদীর সব গভীরতায় পািনর েবগ æকরকম নয়। সাধারণত
নদীর তলেদেশ েবগ কম থােক, আর উপিরতেলর িঠক ে
েবগ সে াচ্চ থােক। উলম্ব তল বরাবর পািনর æই েবেগর
পিরব েনর সােথ িমল েরেখ নদীর িবিভন্ন স্তের িবিভন্ন
ধরেনর মাছ অিভেযািজত হয়। বাঁেধর কারেণ যখন নদীর
স্বাভািবক æই েবগ পিরবি ত হয়, তখন মােছর স্বাভািবক
æই অিভেযাজন িবনষ্ট হয়।

•

সাধারণত সমতল িমর ৈবিশষ্টয্ হেলা æর িনম্নাঞ্চল।
াকৃিতক িনয়েম ব া েমh েম নদীর পািন উপেচ িগেয় æই
সব জলা িমগুেলা পািন
হয়, æবং সারা বছেরর জনয্
জলজ াণীর æকিট অভয়া েম পিরণত হয় (উদাহরণঃ
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বাংলােদেশর হাওড়গুিল)। æই িনম্নাঞ্চলগুিল ষ্ক েমh েম
পািনর মজুদ িহেসেব কাজ কের, যা েথেক েছাট েছাট নদী
বা খালগুিল েবইজ েফ্লা িহেসেব পািনর েযাগান পায়। বাঁেধর
কারেণ স্বাভািবক বনয্ বয্াহত হেল æই িনম্নাঞ্চলগুিল সিঠক
সমেয় পািন পােবনা, æবং æেদর স্বাভািবক মরেফালিজ
বয্াহত হেব। েসই সােথ িকেয় যােব æর ওপর িন রশীল
েছাট েছাট নদীগুেলা।
•

নদীর পািনর গভীরতা কম বেল সাধারণত æেত পািনর
তাপমা া ায় ব থােক। বাঁেধর কারেণ উজােন েযজলাধার ষ্ট হয়, তা েবশ গভীর হেয় থােক। æই জলাধােরর
উপিরতল ে র আেলার সংস্পে থােক বেল তাপমা া
েবিশ হয়। িনেচর িদেক লনা লক ভােব িনম্ন তাপমা ার
পািন থােক। জলিব য্ৎ েকে র টারবাইনগুিল থােক
জলাধাের তলেদেশ, তাই অেপক্ষাকৃত িনম্ন তাপমা ার পািন
টারবাইেনর েভতর িদেয় বািহত হেয় ভািটর নদীেত িগেয়
পেড়। অেনক জলজ অ জীব আেছ যারা পািনর তাপমা ার
æকিট বাৎসিরক চেকর্র ওপর িন রশীল [১০]। æই
জীবনচেকর্র বয্তয্য় হেল æেদর অেনেকই িব প্ত হেয় যায়।

•

বাঁেধর কারেণ মােছর স্বাভািবক অিভবাসন স
েপ
বয্াহত হয়, তাই কারান্তের আমরা æকিট নদীেত বাঁধ িদেয়
তার ভািটর মৎসসম্পদ ায় ধ্বংেসর িদেক িনেয় যাই।

•

বাঁেধর কারেণ ষ্ক েমh েম পািনর বাহ েবেড় যায়। ভািটর
অঞ্চেল সাধারণত æই সমেয় চাষাবাদ
হয়। æই বি ত
পািনর ফেল স্বাভািবক কৃিষ আবাদ িকর্য়া বয্াহত হেত
পাের।
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•

ভািট অঞ্চেল বাঁেধর সবেচেয় ভয়াবহ ভাব পিরলিক্ষত হেব
বাঁেধর ভাঙেন। যিদ েকােনা কারেণ বাঁধ েভেঙ যায়, তাহেল
েযই উচ্চতা ও তরেঙ্গ েঢউ ৈতির হেব তা ভািট অঞ্চলেক
িনিশ্চহ্ণ কের িদেত পাের।

উজান ও ভািটর ওপর সাধারণ ভাব
•

বাঁেধর েযই ভাবিট উজান-ভািট ই অঞ্চল, æমনিক স্বয়ং
বাঁেধর ওপরও ভাব েফলেত পাের তা হেলা æর িব ল
পিরমাণ পািনর ওজেন মািটর অভয্ন্তের চাপ
িদ্ধ
([৪],[৭])। æই বি ত চাপ অেনক সময় িমকেম্পর কারণ
হেয় দাঁড়ায়। যিদও æ িনেয় যেথষ্ট মতপা কয্ আেছ, ত ও
æিটেক æেকবাের অ লক বলা যায়না।

•

বাঁেধর কারেণ ষ্ট জলাধােরর উপিরতেলর েক্ষ ফল নদীর
উপিরতেলর েচেয় অেনক ব গুণ েবিশ হওয়ার ফেল æই
অঞ্চেলর স্বতঃবাষ্পীভবন েবেড় যােব। স্বতঃবাষ্পীভবন
িষ্টপাতেক ভািবত কের। ফেল, বাঁেধর অঞ্চেলর জলবা
িকছুটা হেলও পিরবি ত হয়।
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৪

বাংলােদেশ িটপাই খ বাঁেধর ভাব

েযেকােনা বাঁেধর ভাব আেলাচনা করার জনয্
সামিগর্ক ৈবজ্ঞািনক ও েকhশলগত গেবষণা।

েয়াজন æকিট

কী ধরেনর গেবষণা েয়াজন
•

াঙ্গ েভhত মেডলঃ
æই মেডল েরা কল্প ও æর ভাব পেড় æমন æলাকার
(বরাক- রমা-েমঘনা অববািহকা) æকিট লয্াবেরটরী সংস্করণ
হেব। æ-ধরেনর মেডল অতয্ন্ত বয্য়ব ল, æবং æর জনয্
িব ল পিরমাণ উপাত্ত েয়াজন। জানামেত, বাংলােদেশর
কাপ্তাই বাঁেধর জনয্ æরকম æকিট মেডল বানােনা হেয়িছল।
সিঠক িসদ্ধান্ত িনিশ্চত করেত æিট ভারত ও বাংলােদশ ই
েদেশর জনয্ই েয়াজন।

•

গািণিতক হাইে ালিজকাল মেডলঃ
হাইে ালিজকাল মেডল লত পািনর পিরমাণ িনেয় কাজ
কের। সমগর্ বরাক- রমা-েমঘনা অববািহকার জনয্ æই
মেডল েসট-আপ করেত হেব। ইন ট িহেসেব িদেত হেব
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কৃিত, িষ্টপাত, মািটর কৃিত, আ র্তা, বা বাহ, æবং
আরও অেনক িকছু। িটপাই খ বাঁধ হেল æর অববািহকায়
পািনর পিরমােণর কী ভাব পড়েব তা æই স্টািড েথেক
জানা যােব।
•

গািণিতক হাইে ািলক মেডলঃ
æই মেডল উজােন পািনর বাহেক িহেসেব িনেয় ভািটেত
মেডেলর েশষ সীমা প ন্ত পািনর উচ্চতা ও গিতেবগ দান
কের। æই ই েমhিলক উপাত্ত (উচ্চতা ও গিতেবগ)-েক
বয্বহার কের আরও েয়াজনীয় অেনক উপাত্ত েবর করা
যায়। িটপাই েখর েক্ষে উজােনর ইন ট িহেসেব িটপাই খ
বাঁেধর বাহ িচ (িডসচা কা ) অ াৎ ভারত বছেরর
েকান িদন কী পিরমাণ পািন ছাড়েব তার æকিট হাইে াগর্াফ
বয্বহার করেত হেব, æবং æর সীমা হেব য্নতম চাঁদ র
প ন্ত। æিট িদেয় ‘ডয্াম ে ক’ স্টািডও করা যােব।

•

গািণিতক মরেফালিজকাল মেডলঃ
াপ্ত পািনর গিতেবগ ও উচ্চতা েথেক নদীর ক েথেক কী
পিরমাণ পিল অপসািরত হেব বা জমা হেব তা æই মেডল
েবর করেব। েসই সােথ নদীর পাড় েকাথায় কত কু ভাঙেব,
তা-ও æই মেডল েথেক জানা যােব।

•

গািণিতক হয্ািবেটট মেডলঃ
নদীেত æেকক গভীরতায় æেকক কার মাছ æবং জলজ
াণী ও উিদ্ভদ পাওয়া যায়, কারণ তারা ঐ স্তেরর
গিতেবেগর সােথ অিভেযািজত। গািণিতক হয্ািবেটট মেডল
হাইে ািলক মেডল েথেক াপ্ত পািনর গিতেবগ আর
উচ্চতােক ইন ট িহেসেব িনেয় িটপাই খ বাঁেধর ভােব
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পিরবি ত বােহর সােথ সােথ æর ভািটর নদীর ও সংলগ্ন
হাওড় æলাকার হয্ািবেটেটর পিরব ন সম্পেকর্ ধারণা েদেব।
•

আঞ্চিলক জলবা মেডলঃ
æই মেডল GCM (General Circulation Model) েথেক
উপাত্ত িনেয় িটপাই খ বাঁধ ও æর ভাব পেড় æমন
æলাকার জনয্ æই বাঁেধর কারেণ ভিবষয্েত জলবা
পিরব েনর সােথ সম্পিকর্ত িষ্টপাত ও অনয্ানয্ েয়াজনীয়
উপােত্তর পিরব েনর িস েলশন করেব।

িটপাই খ বাঁধ িনেয় æখনও প ন্ত স্বীকৃত গেবষণার উৎস
•
•
•

Northeast Regional Water Management Plan
(FAP-6) [৮]।
িটপাই খ কেল্পর জনয্ NEECOO æর EIA িরেপা [২]।
IWM (Institute of Water Modeling) æর িটপাই েখর
ওপর æকিট অ কািশত স্টািড যা ২০০৫-æ æকিট
ক শালায় উপস্থািপত বেন্ধ তথয্
িহেসেব বয্ব ত হয়।
[১১]।

FAP-6 িরেপা অ সাের িটপাই খ বাঁেধর বাংলােদেশ ভাব
১৯৯৪ সােল কািশত FAP-6 লত বাংলােদেশর উত্তরঅঞ্চেলর
ভিবষয্ৎ পািন বয্বস্থাপনা (NERP) িনেয় গেবষণা করা হেয়েছ [৮]।
িটপাই খ বাঁধ তখন পিরকল্পনাধীন থাকায় æই গেবষণায় æই বাঁেধর
সম্ভাবয্ ভােবর িদকগুিল আেলাকপাত করা ও ভিবষয্ৎ িবিভন্ন
উন্নয়ন কেল্পর আঞ্চিলক হাইে ালিজক ভােবর ওপর গেবষণা
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করার জনয্ Surface Water Modeling Center (সংেক্ষেপ
SWMC; ব মান Institute of Water Modeling, IWM) ও
NREP দেলর িবেশষজ্ঞেদর দ্বারা েসট-আপ করা Northeast
Regional Model বয্বহার করা হেয়েছ। াপ্ত তথয্ অ যায়ী, æিট
লত 1-Dimensional বা æকমাি ক গািণিতক হাইে ািলক মেডল
æবং জিটলতা æড়ােনার জেনয্ æেত নদীর মরেফালিজ (গিতেবেগর
সােথ নদীর পিল ও গভীরতা পিরব ন) িবেবচনা করা হয়িন।
æ-ধরেনর গেবষণায় সাধারণত æকিট াথিমক শয্পট বা
‘েবইজ িসনািরও’ িদেয় মেডল রান করা হয় কয্ািলে শেনর জনয্।
মেডল কয্ািলে শন হেলা মেডল চালােনার জনয্ েয়াজনীয় িকছু
উপােত্তর মান েবর করা। æিট করা হয় মেডল েথেক াপ্ত ফলাফল
আর প েবক্ষনকৃত উপােত্তর লনা কের। æই ইেয়র মেধয্ েচষ্টা
করা হয় সে াচ্চ সম্পকর্ স্থাপন করেত।
NREP æর গেবষণায় েবইজ িসনািরও িছল ১৯৯১-১৯৯২।
েবইজ িসনািরও রান করবার পর আরও িট িসনািরও েসট-আপ করা
হয়। æকিট ‘পিরকল্পনািবহীন ভিবষয্ৎ িসনািরও’, অনয্িট ‘পিরকল্পনা
সহ ভিবষয্ৎ িসনািরও’। æই ইেয়র ফলাফেলর পা কয্ই িবিভন্ন
উন্নয়ন/পািন বয্বস্থাপনা পিরকল্পনার ভিবষয্ৎ ভাব সম্পেকর্ æকিট
ধারণা েদয়। æই ই ভিবষয্ৎ িসনািরওেত ২০১৫ প ন্ত আেলাকপাত
করা হয়, æবং æেত িটপাই খ বাঁধ/কাছাড় েসচ কল্প ( েলরতল
কল্প) অন্ত র্ক্ত করা হয়।
উেল্লখয্ েয, িরেপাে æই িটপাই খ বাঁধ/কাছাড় েসচ
কেল্পর উপােত্তর সীমাবদ্ধতার কথা বলা হেয়েছ। æই গেবষণা
বড়েজার æকিট সাধারণ ধারণা িদেত পারেব, িক æিট েথেক েকােনা
িসদ্ধােন্ত আসার িচন্তা করা সমীিচন হেবনা। æই গেবষণায় িটপাই খ
বাঁধ েভেঙ েগেল তার কী ভাব হেব েসিটও অন্ত র্ক্ত িছল, æবং
æেক্ষে MIKE-11 (æকিট ডয্ািনশ গািণিতক মেডল) বয্বহার করা
হেয়েছ। িরেপাে উেল্লখ করা হেয়েছ েয বাঁধ েভেঙ েগেল কী হেব তা
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“ মা ইলাে শন æর জনয্” েদখােনা হেয়েছ। æখােন উেল্লখয্ েয,
গািণিতক মেডল িনেয় যাঁরা গেবষণা কেরন, তাঁরা জােনন æই
মেডলগুেলা েসট-আপ করা কতটা উপাত্তিন র। েযেহ িটপাই খ
বাঁেধর েয়াজনীয় উপাত্ত েসই অে উ ক্ত নয়, তাই æই মেডেলর
ফলাফলেক ভিবষয্েতর জনয্ ইিঙ্গত িহেসেব িবেবচনা করা উিচত,
অবশয্ম্ভাবী িহেসেব নয়।
æখােন æকিট গু ত্ব
তথয্ েযাগ কের রাখা ভােলা। æই
গেবষণার সময় বাংলােদশ ক্ত নদী কিমশেনর মাধয্েম িটপাই খ
বাঁেধর েয়াজনীয় উপাত্ত সংগর্হ করার েচষ্টা চালায়, িক
য্নতম
উপাত্ত িনেয়ই তােদর স ষ্ট থাকেত হয়। পিরেশেষ তাই িকছু ধারণার
ওপর িন র করেত হয়। ধারণাগুিল হেলা,
•
•

েসেচর জনয্ পািন উেত্তালন হেব ১ িমটার,
পািন অপসারণ কর্মাগত ভােব ষ্ক েমh ম (নেভম্বর েথেক
æি ল) প ন্ত চলেব।

æই গেবষণা অ যায়ী িটপাই খ বাঁধ/কাছাড় েসচ
ভাব িনম্ন প।

কেল্পর

জলাধার রেণর সময়কার ভাব
æিট লত বাঁেধর জলাধার কীভােব
করেব তার পিরকল্পনার
ওপর িন রিশল। অেনক সময় কেল্পর িবধা তাড়াতািড় পাবার
জনয্ অিত ত জলাধার
করা হয়, যা বাংলােদেশর মত ভািটর
অঞ্চেল ভয়াবহ পিরেবশ – িবেশষত বা সংস্থান – িবপ য় ঘটােব।
ব া েমh েম ভাব
বনয্ার পািনর বাহ কেম যােব। অমলিসেদ, অ াৎ েযখােন
বরাক নদী বাংলােদেশ েবশ কেরেছ েসখােন, বরাক নদীর “সে াচ্চ
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বাহ” ২৫ শতাংশ াস পােব æবং পািনর পিরমাণ শতকরা ২০ ভাগ
কেম যােব। পািনর বাহ কেম যাওয়ায় অমলিসেদ বরাক নদীর
পািনর উচ্চতা ১.৬ িমটার কেম যােব। রমা ও কুিশয়ারা নদীেত পািন
বাহ ায় সমভােব াস পােব, যা কারান্তের æই ই নদীেত বনয্ার
সম্ভাবয্তা কিমেয় েদেব। ফলস্ব প িসেলট অববািহকায় িনম্নাঞ্চেলর
জলাবদ্ধতার েকাপ াস পােব।
ষ্ক েমh েম ভাব
অমলিসেদ পািনর সে াচ্চ বাহ শতকরা ১০০ ভাগ েথেক ২০০
ভাগ বাড়েব æবং পািনর পিরমাণ শতকরা ৬০ ভাগ েবেড় যােব। æই
বি ত বােহর কারেণ অমলিসেদ পািনর উচ্চতা ১.৭ িমটার েবেড়
যােব।
বাঁধ ভাঙার ভাব
বাঁধ ভাঙার কারেণ বাঁেধর স্থেল েয েঢউ উৎপন্ন হয় তা সাধারণত
ঘন্টায় ১০ েথেক ৩০ িকেলািমটার েবেগ ভািটর িদেক ধািবত হয়। æই
েবগ কর্েম াস পায়। বাঁধ স্থল েথেক অমলিসেদর রত্বেক ২০০
িকেলািমটার ধরেল æই েঢউ বাংলােদেশ েবশ করেত সময় লাগেব
২৪ ঘন্টা। বাংলােদেশ েবেশর সময় æই েঢউেয়র উচ্চতা হেব ৫
িমটার। িটপাই খ বাঁেধর জলাধােরর ধারণ ক্ষমতা ১৫,০০০ িমিলয়ন
ঘনিমটার। æই িব ল বাহ ১০ িদন ধের দীঘর্স্থায়ী হেত পাের æবং
সমস্ত বনয্া æলাকা েথেক পািন সের েযেত কেয়ক সপ্তাহ েলেগ
যােব।
IWM-æর িরেপা অ যায়ী বাংলােদেশ িটপাই খ বাঁেধর ভাব
িটপাই খ বাঁেধর গেবষণার ওপর IWM-æর কািশত েকােনা
িরেপা েনই। েসেপ্টম্বর ২০০৫ æ েকিনয়ার নাইেরািবেত United
Nations Environment Programme (UNEP) ক র্ক আেয়ািজত
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‘Dams and Development Project’ শী ক ক শালায়
বাংলােদেশর েমাঃ েগালাম িকবিবয়া “Issue – Gaining Public
Acceptance for Large Dams on International Rivers: The
Case of Tipaimukh Dam in India and Concerns in Lower
Riparian.” শী ক æকিট বন্ধ উপস্থাপন কেরন েযখােন IWM-æর
িটপাই েখর ওপর æকিট অ কািশত স্টািড তথয্
িহেসেব উেল্লখ
করা হয়। æই িরেপাে িটপাই খ বাঁেধর ভাব িনম্ন পঃ
হাইে ালিজর ওপর ভাব
িটপাই খ বাঁধ
কা কর্ম
করেল অমলিসেদ বরাক নদীেত
ব া েমh েম গড় বাহ িনম্ন েপ পিরবি ত হেব।
•
•
•
•

জুন মােস ১০% াস পােব,
জুলাই মােস ২৩% াস পােব,
আগষ্ট মােস ১৬% াস পােব,
েসেপ্টম্বর মােস ১৫% াস পােব।

লনা লক ভােব ষ্ক ব া েমh েম æই গড় বাহ-পিরব ন
িনম্ন েপ হেব। বেন্ধ ষ্ক েমh েমর বাহ িনেয় েকােনা আেলাচনা
হয়িন।
•
•
•

জুলাই মােস ২৭% াস পােব,
আগষ্ট মােস ১৬% াস পােব,
েসেপ্টম্বর মােস ১৪% াস পােব।
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নদী ও হাওেড়র বা তে র ওপর ভাব
• িসেলট æবং েমhলভীবাজােরর হাওড়গুেলা ব া েমh েম বনয্া
দ্বারা প্লািবত হয়, æবং æিটেক িঘেরই æর বা ত আবি ত
হয়। িটপাই খ বাঁেধর ফেল িসেলট ও েমhলভীবাজার েজলার
জলা িম আেগর েথেক গেড় যথাকর্েম ২৬% ও ১১% কেম
যােব।
•
রমা কুিশয়ারা নদী িসেস্টেমর উপেরর িদেকর শতকরা ৭১
ভাগ অঞ্চল গড় ব া কােল বনয্াপ্লািবত হেবনা।
• কুিশয়ারা নদীর বা'তীের অবিস্থত কুিশয়ারা-ব াল হাওড় গড়
ব ার সময় েরা ির িকেয় যােব।
• কাওয়ারিদঘী হাওড় æর ২৬% প্লাবন æলাকা হারােব।
• হাকা িক হাওড় æবং দামীর হাওড় æর ওপর লনা লক
ভাব কম পড়েব।
মরেফালিজর (নদীর গভীরতা ও গিতপথ) ওপর ভাব
বাঁেধর কারেণ æর ড়ংগ িদেয় েয পািন িনগর্ত হেব তােত পিলর
পিরমাণ নয্ হেয় যােব, যা ভািট অঞ্চেল বয্াপক নদীক্ষেয়র িষ্ট
করেব। æই নদীক্ষয় ১০০ েথেক ১৫০ িকিম দীঘর্ািয়ত হেত পাের।
বাংলােদশ বাঁধ েথেক ২০০ িকিম ভািটেত, অ াৎ নদীক্ষেয়র কারেণ
ষ্ট æই িব ল পিরমাণ পিল বািহত হেয় আসেব বাংলােদেশ। æই
পিল বরাক নদীর িনেচর অংেশ – েযখােন তা রমা আর কুিশয়ারায়
িবভক্ত হেয়েছ – জমা হেব। ব ার েশষ িদেক æই পিল সঞ্চেয়র হার
আরও েবেড় যােব। æই েবেড় যাওয়া পিল কুিশয়ারা নদীর েবশ িকছু
শাখানদীর খ বন্ধ কের িদেত পাের।
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ভারেতর EIA িরেপা অ সাের বাংলােদেশ িটপাই েখর ভাব
িনপেকার িটপাই খ বাঁেধর ওপর ৈতির করা পিরেবশগত ভাব
িরেপা িটর (EIA) “Impact of The Project on Environment”
[২] শী ক পিরেচ্ছদিটেত লত বাংলােদেশর æই বাঁেধর সম্ভাবয্
ভাব িনেয় আেলাচনা করার কথা । ায় ি শ ষ্ঠার æই িরেপাে
জলাধােরর কারেণ æর উজান কী কী ভাব পড়েব তার সব িকছুই
উেল্লখ আেছ, িক ভািটেত কী হেব তার ওপর আেছ মা æকিট
অ েচ্ছদ। অ েচ্ছদিট সরাসির উদ্ধৃত করা হেলা [২]।
In a study made to examine the environmental and
economic impact at the down stream at pre and post
project scenario, it is found that average water
availability at down stream for monsoon season at post
dam condition will decrease by 30% in comparison to
pre-dam condition and thereby will provide relief to
down stream population from recurring annual flood
havoc. Similarly, due to regulated flow from reservoir,
the non-monsoon flow will increase by 110 percent,
which will provide irrigation benefit for Rabi crops.
অ াৎ, বাঁেধর কারেণ ব া েমh েম পািন ৩০% কেম যােব
æবং ষ্ক েমh েম ১১০% েবেড় যােব, æবং æই বি ত পািন িদেয়
েসেচর মাধয্েম রিব শসয্ ফলােনা যােব।
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৫

সমিন্বত িবেশ্লষণ

ব াকােল বাহ িনয় েণর ফেল বনয্ার
িক্ত ক্ত ও ইিতবাচক

েকাপ

াস কতটা

FAP-6, IWM, িকংবা িটপাই খ কেল্পর EIA িরেপাে েযিট
থেমই উেঠ æেসেছ তা হেলা বাঁেধর কারেণ ব া েমh েম পািন
বােহর াস æর িবষয়িট। FAP-6 æর িরেপাে বলা হেয়েছ, বাঁেধর
কারেণ ব া েমh েম অমলিসেদ পািনর সে াচ্চ বাহ ২৫% কমেব ও
পািনর পিরমাণ ২০% কমেব। অনয্িদেক IWM-æর িরেপাে
(অ কািশত) উেঠ æেসেছ েয জুন, জুলাই, আগষ্ট ও েসেপ্টম্বের
পািনর বাহ াস পােব যথাকর্েম ১০%, ২৩%, ১৬%, ১৫%,
অ াৎ æই চার মােস গেড় ১৬% বাহ কমেব। æকই িচ েদখা যায়
ভারেতর EIA িরেপাে , েযখােন ৩০% বাহ ােসর কথা বলা
হেয়েছ।
æই পািন বাহ ােসর কথা বেল িক্ত েদয়া হেচ্ছ েয æর
ফেল ভািটেত অ াৎ বাংলােদেশ ‘ফ্লয্াশ ফ্লাড’ কমেব, æবং িসেলট ও
েমhলভীবাজার æলাকা সহ বাংলােদেশর উত্তর- াঞ্চল বনয্া ক্ত
হেব। িবষয়িট কত কু িক্ত ক্ত েসিট æক বােকয্ বলা যায়না। æখােন
াসিঙ্গক িকছু িবষয় চেল আেস।
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বনয্া িক সিতয্ই কমেব?
বাংলােদেশর িবিশষ্ট পািন িবেশষজ্ঞ ডঃ আই ন িনশাত æক
সাক্ষাৎকাের বেলেছন [৪],
বরাক নদীর ভািটর িদেকর অঞ্চল িসেলেটর হাওড় æলাকায় ব ার
েত আগাম বনয্া হয় আবার ব ার েশেষর িদেক পািন কেম আেস।
িটপাই খ বাঁধ িন ােণর পর ব ার
েত িরজা াের পািন ধের রাখার
েয়াজন পড়েব আবার ব ার েশেষর িদেক পািন েছেড় েদয়ার
েয়াজন পড়েত পাের। æর ফেল ব ার
েত বনয্া কেম আসেত
পাের আবার ব ার েশেষ বনয্ার েকাপ বাড়েত পাের। æর ভাব
বাংলােদেশর ওপেরও পড়েব।
অ াৎ, বনয্া ক্ত হবার েয-কথা বলা হেচ্ছ, তা েরা ির
সিঠক নয়। সম্ভবত বনয্ার স্বাভািবক সময় পিরবি ত হেত পাের ।
আরও েয-িবষয়িট গু ত্ব
তা হেলা, বাঁেধর কারেণ æর
উজােন জলাধাের সব পিল সিঞ্চত হেব। েয-পািন েবর হেয় আসেব
তােক æক কথায় বলা যায় “Hungry Water”, বাংলায় যার
পিরভাষা হেত পাের রা সী পািন। æই পািন পিল ক্ত বেল æর
পিলধারণ ক্ষমতা অেনক েবিশ। ফেল, æই পািন বাঁেধর ভািটেত ১০০
েথেক ১৫০ িকিম বয্াপী বয্াপক নদীক্ষেয়র িষ্ট করেব। বাংলােদশ
বাঁেধর ২০০ িকিম ভািটেত থাকায় æই িব ল পিরমাণ পিল বরাক
নদী িদেয় বাংলােদেশ েবশ করেব, িক পািনর বাহ লনা লক
ভােব কেম যাওয়ায় পিল বহন করার ক্ষমতা কেম যােব, æবং তা
রমা ও কুিশয়ারার েক জমা হেব। æেত নদীর নাবয্তা ও গভীরতা
াস পােব। েসেক্ষে আেগ যা স্বাভািবক ব াকালীন বাহ িছল,
কারান্তের তা বনয্া আকাের আসেত পাের æই æলাকায়।
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িসেলট ও েমhলভীবাজােরর কিথত বনয্া িক্ত কতটা ইিতবাচক
æেক্ষে বাংলােদেশর পািন িবেশষজ্ঞ ডঃ জিহর উদ্দীন েচh রীর
মন্তবয্ িবেশষ ভােব উেল্লখেযাগয্ [৩]।
সাধারণভােব আমরা ধের েনই েয বনয্ার সময় যিদ পািন কমােনা যায়
æবং ষ্ক েমh েম যখন পািনর পিরমাণ কম থােক তখন পািনর
সরবরাহ বাড়ােনা যায় তা খুবই ভাল æকিট িবষয়। েস িবেবচনা
েথেকই ভারত িটপাই খ বাঁেধর েপছেন তােদর িক্ত িহেসেব æই
িবষয়িট েল ধেরেছ। িক আমােদর মেন রাখেত হেব হত্তর িসেলট
অঞ্চেলর æকিট অননয্ েবhিশষ্টয্ রেয়েছ। æখােন রেয়েছ িবশাল
জলা িম ও অসংখয্ হাওড়। æর æকিট িনজস্ব ইেকািসেস্টম রেয়েছ।
াকৃিতকভােব æখােন ব ার সময় পািন বাড়েব, বনয্া হেব ও ষ্ক
েমh েম অেনক æলাকা িকেয় যােব, æর ওপর িভিত্ত কেরই
েসখানকার ইেকািসেস্টম গেড় উেঠেছ। ফেল বনয্ার পািন কমা বা
ষ্ক েমh েম পািন েবিশ পাওয়ার েয আশ্বাস ভারত িদেচ্ছ তা æই
æলাকার জনয্ ক্ষিতকর হেত পাের।

বাংলােদেশর উত্তর- াঞ্চল অ াৎ েমঘনা- রমা-কুিশয়ারা
অববািহকার æকিট স্বত ৈবিশষ্টয্ হেলা æর হাওড়গুিল। বাংলােদশ
পািন উন্নয়ন েবাে র তথয্মেত েছাট-বড় েমাট ৪১১িট হাওড় ায়
৮,০০০ বগর্ িকিম æলাকা জুেড় অবিস্থত। æিট বাংলােদেশর æই
অঞ্চেলর েমাট আয়তেনর শতকরা ২৫ ভাগ। æই হাওড়গুিলর িকছু
হেচ্ছ ‘রাইেপিরয়ান জলা িম’ (িচ ৬ ষ্টবয্), অ াৎ প্লাবন িমেত
অবিস্থত। æগুেলা নদীর সােথ সরাসির ক্ত বেল নদীর বাহ াসিদ্ধ িদেয় তয্ক্ষ ভােব ভািবত হয়। পক্ষান্তের, িকছু হাওড় ‘ননরাইেপিরয়ান জলা িম’ যা পািনর েযাগান পায় আেশ-পােশর নদী
েথেক গ স্থ পািনর বাহ েথেক।
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িচ ৬: রাইেপিরয়ান ও নন-রাইেপিরয়ান জলা িম

ব াকােল পািনর
বাহ কেম েগেল রাইেপিরয়ান
হাওড়গুেলােত পািন যােবনা, æবং গ স্থ বাহ কেম যাওয়ায় ননরাইেপিরয়ান হাওড়গুিলও পািন পােবনা। িষ্টর পািন েথেক æকমা
নন-রাইেপিরয়ান জলা িমগুিল পািনর েযাগান েপেত পাের িক তা
æই হাওড়গুিলর আয়তেনর লনায় নগণয্।
æই হাওড় æলাকার রেয়েছ æক িবিচ বা ত । æই
হাওড়গুিল ব া েমh েম েদখেত অেনকটা স ে র মত হয়, æবং
বনয্ার পািন সের েগেল জলজ াণী িবেশষত কের িবিভন্ন জািতর
মােছর অভয়া েম পিরণত হয়। বছেরর æকিট িবেশষ সময় ধের æই
হাওড় æলাকা জল
থােক তাই æলাকার মা ষেদর জনয্ মৎসয্
িশকার অনয্তম ধান েপশা।
বাঁেধর কারেণ বনয্ার সময় পািন না আসায় æই হাওড়গুিল
æকসময় ধীের ধীের িকেয় যােব, æবং েসই সােথ িব প্ত হেব েবশ
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িকছু জািত। æই æলাকার বািসন্দােদর তখন ব া েমh েম জীিবকার
জনয্ অনয্ েকােনা পথ েবেছ িনেত হেব।

ষ্ক েমh েম বাহ িদ্ধ কতটা ইিতবাচক ও কতটা েনিতবাচক
িটপাই খ বাঁেধর কারেণ ষ্ক েমh েম পািনর বাহ িদ্ধ পােব বলা
হেচ্ছ। FAP-6 æর িরেপা অ যায়ী অমলিসেদ পািনর সে াচ্চ বাহ
শতকরা ১০০ ভাগ েথেক ২০০ ভাগ বাড়েব, æবং পািনর পিরমাণ
শতকরা ৬০ ভাগ েবেড় যােব। অনয্িদেক িটপাই খ কেল্পর EIA
িরেপাে ও বলা আেছ বাঁেধর কারেণ ষ্ক েমh েম পািন বাহ ১১০%
েবেড় যােব। æই বি ত পািন িক আমােদর জনয্ আশী াদ নািক
অিভশাপ েসটা গেবষণার দাবী রােখ।
FAP-6 æর িরেপাে বলা হেচ্ছ েয æই বি ত বােহর ফেল
েনh-চলাচল, েসচ, ও মৎসয্ চাষ িদ্ধ ঘটেব, িক িকছু িকছু æলাকা
েথেক পািন িনষ্কাশন বয্াহত হেব। ভারত যিদ ভিবষয্েত েলরতল
বয্ােরজ বাস্তবায়ন কের তাহেল æই িবধার িকছুই বাংলােদশ
পােবনা।
েয িবষয়িট খুবই গু ত্ব
তা হেলা, বাংলােদেশর উত্তর
পিশ্চমাঞ্চেলর æই হাওড়গুিল ষ্ক েমh েম যখন িকেয় যায়, তখন
কৃষকরা েসখােন æই অঞ্চেলর æকমা ফসল েবােরা ধান বপন কের।
æই ধান ব া আসার আেগই ঘের উেঠ, যা æখানকার বািসন্দােদর
বছেরর æকমা শকর্রার েযাগান েদয়। বাঁেধর কারেণ ষ্ক েমh েম
পািন বাহ েবেড় েগেল æই æলাকার চাষাবাদ বয্াহত হবার আশঙ্কা
আেছ। ডঃ জিহর উিদ্দন েচh রীও তার সাক্ষাৎকাের æই িবষয়িট
আেলাকপাত কেরেছন [৩]। যিদ ধেরও েনওয়া হয় েয æই বি ত
বাহ চাষাবােদর জিমেক খুব েবিশ প্লািবত করেবনা, েসেক্ষে ও িকছু
শ্ন েথেক যায়। æই জিমগুেলা বনয্ার সময় প্লািবত হওয়ায় িব ল
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পিরমাণ পিল জেম। ব া েমh েম পািন কেম যাওয়ায় তা আেগর মত
আর প্লািবত হেবনা, ফেল জিমগুেলা তােদর উ রতা হারােব।

অিত- ষ্ক েমh েম কী হেব
æ প ন্ত ভারতীয় ে পাওয়া তেথয্র সব িকছুই কৃতপেক্ষ গড়
বােহর ওপর িভিত্ত কের। কখনও কখনও প ায়কর্েম িকছু বছর
থােক যখন পািনর বাহ স্বাভািবক গড় বােহর লনায় অেনক কেম
যায়। াপ্ত তথয্ অ যায়ী, বরাক অববািহকায় ১৯৭৯-১৯৮১ প ন্ত
æরকম æকিট প ায় িগেয়েছ যখন ষ্ক ও ব া েমh েম পািনর
অনয্ানয্ বছেরর লনায় অেনক কম িছল। িটপাই খ বাঁধ হবার পের
æরকম æকিট সময় আবার যিদ আেস, েসেক্ষে বাঁেধর উজােন
জলাধােরর পািনর স্তর কেম যােব।
জলিব য্ৎ কেল্পর জলাধােরর æকিট স্থেচ্ছদ লক্ষয্
করেল েদখা যায় েয জলাধােরর পািনর স্তর যিদ সে াচ্চ িব য্ৎ
উৎপাদেনর (Firm Production) জনয্ েয়াজনীয় স্তেরর েচেয় িনেচ
েনেম যায় (Critical level), েসেক্ষে িব য্ৎ উৎপাদন কমােনা ছাড়া
আর েকােনা উপায় থােকনা। æই পিরিস্থিতেত ষ্ক েমh েম বাঁেধর
টারবাইন েথেক েয পিরমাণ পািন ভািটেত বািহত হেব তা বাঁধপিরিস্থিতর সােথ লনা করেল অেনক কম। æই অিত- ষ্ক েমh েমর
কারেণ জলাধােরর পািনর স্তর িনেচ েনেম যাওয়ায় পরব ী ব া
েমh েম লক্ষয্ থাকেব েবিশ পিরমাণ পািন সঞ্চয় করার, যা কারান্তের
িব য্ৎ উৎপাদন কমােব æবং েসই সােথ ব া েমh েম ভািটেত পািনর
বাহ আরও কেম যােব। æই পিরিস্থিত িতন-চার েমh ম ধের চলেল
তা ভয়াবহ িবপ য় েডেক িনেয় আসেব বাংলােদেশ।
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অিত-ব া েমh েম কী হেব
অিত- ষ্ক েমh েমর মেতা অিত-ব া েমh মও আমােদর িচন্তা করেত
হেব। েতয্ক জলাধােরর æকিট িনি ষ্ট ধারণক্ষমতা থােক, েসই
ধারণক্ষমতার েচেয় েবিশ পািন জলাধাের জমা হেল তা িস্পলওেয় বা
িবকল্প পথ িদেয় ভািটেত বািহত করা হয়, েযমনটা আেছ আমােদর
কাপ্তাই জলিব য্ৎ েকে । বরাক অববািহকায় যিদ পর পর িকছু অিত
ব া েমh ম আেস েসেক্ষে িব য্ৎ উৎপাদেনর মা া আেগর মেতাই
থাকেল æই অিতিরক্ত পািন িবকল্প পেথ েবর কের িদেত হেব। বাঁধ
হবার পর ভািটেত মা েষর জীবন যা া পিরবি ত হেব। মা ষ
স্বভাবতই তােদর ঘরবািড় আেগর মত চু কের বানােব না, বনয্ার
েকাপ কেম যাওয়ায় অববািহকায় অিধক মা ষ বসবাস করেব।
েসেক্ষে অিত-ব া েমh েম বাঁেধর িনরাপত্তার জনয্ অিধক পািন েছেড়
িদেল তা ভািটেত অকষ্মাৎ বনয্ার আশঙ্কা িষ্ট করেত পাের। æর
উদাহরণ ভারেতই আেছ।
সাধারণত েয অবস্থায় æকিট বাঁেধর “ওভারটিপং” (উেল্ট
পড়া)-æর সম্ভাবনা েদখা যায়, তখন েসিটেক রক্ষা করা হয় অিধক
পািন েছেড় িদেয়। ১৯৭৮ সােল ভকরা বাঁধ েথেক জ রী িভিত্তেত
পািন অপসারেণর কারেণ পাঞ্জােবর ায় ৬৫,০০০ মা ষ গৃহহারা
হেয়িছল। æক িব িতেত বলা হেয়িছল েয ভকরা বাঁধ ায় উেল্ট
পড়ার মত পিরিস্থিতেত িগেয়িছল, æবং ঐ ে পািন না ছাড়া হেল
বাঁধ েভেঙ পাঞ্জােবর ায় অে ক æলাকা প্লািবত হেতা [১২]।

িমকেম্প বাঁধ েভেঙ যাওয়ার সম্ভাবনা কত কু
ভারতীয় ও বাি জ েপ্লেটর িমথি য়ার ফেল ভারত ও বাংলােদেশর
উত্তর- াঞ্চল িথবীর অনয্তম
িমকম্প বণ æলাকা িহেসেব
িবেবিচত।

তািttকভােব িটপাই খ বাঁধ æলাকা æবং তদসংলগ্ন
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অঞ্চল অসংখয্ ‘েফাল্ড ও ফল্ট’ িবিশষ্ট [১৩]। æই অঞ্চেল গত ১৫০
বছের িরক্টার েস্কেল ৭ æর অিধক মা ার 'িট িমকম্প হেয়েছ যার
মেধয্ েশষিট িছল ১৯৫৭ সােল। æই িমকেম্পর উপেক িছেলা
িটপাই খ কল্প েথেক
-উত্তর
িদেক মা ৭৫ িকিম ের
[১৩]।
æছাড়াও রেয়েছ “জলাধার আেবিশত
িমকম্প”
(Reservoir Induced Seismicity বা RIS) æর আশঙ্কা। ভারেতর
িটপাই খ কেল্পর EIA িরেপা [২] অ যায়ী æই বাঁেধর ‘Full
Reservoir Level’ স
সমতল েথেক ১৭৫ িমটার চুেত æবং æর
তলেদেশর গড় উচ্চতা স
সমতল েথেক ২২.৫ িমটার চুেত।
অ াৎ, জলাধােরর পািনর গড় উচ্চতা ১৫২.৫ িমটার। গেবষণায় েদখা
িগেয়েছ, েযসব জলাধােরর পািনর উচ্চতা ১৫০ িমটােরর েবিশ,
তােদর েক্ষে RIS æর হার শতকরা ৩০ ভাগ [১৩]। িটপাই খ
বাঁধও æই আশঙ্কােত পেড়।

বাঁধ েভেঙ যাওয়ার ভাব
বাঁধ েভেঙ েগেল পিরিস্থিত েকমন হেব, তার িকছুটা FAP-6
িরেপাে র আেলােক আেলাচনা করা হেয়েছ, তেব æর সবিকছুই
তািttক িবেশ্লষণ। æকিট অিতসা িতক (১৮ অগাষ্ট, ২০০৯)
উদাহরণ হেলা রািশয়ােত সংস্কার কােজর সময় দিক্ষণ সাইেবিরয়ার
সাইয়ােনা
েশনাস্কা জলিব য্ৎেকে র বাঁেধ পািনর পাইেপর
িবেষ্ফারেণর ফেল æখনও প ন্ত ৬২ জন ক ী িনেখাঁজ আেছ, যােদর
অিধকাংশরই বাঁচার আশঙ্কা ক্ষীণ। েরা বাঁধ েভেঙ েগেল æর
ভয়াবহতা কী পিরমাণ হেব, তা æই ঘর্টনা েথেক সহেজই
অ ধাবনেযাগয্।
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অ াকৃিতক পিরিস্থিত
æই াকৃিতক কারণগুেলা ছাড়াও যিদ েকােনা যাি ক কারেণ বাঁেধর
টারবাইন অকা কর হয় অথবা িগর্েডর েকােনা সমসয্ার কারেণ িব য্ৎ
উৎপাদন বন্ধ রাখেত হয়, েসেক্ষে টারবাইন ছাড়া অনয্ েকােনা পথ
িদেয় েসই সমেয় পািন বােহর বয্বস্থা থাকেব িকনা, বা থাকেলও তা
স
সমতল েথেক কত উচ্চতায় থাকেব েসিটও িবেবচয্ িবষয়।

েলরতল বয্ােরজ িনি ত হেল কী হেব
িটপাই খ কেল্প বাঁধ েথেক ১০০ িকিম ভািটেত æকিট েসচ
কেল্পর স্তাব আেছ। আপাতত বলা হেচ্ছ æক লক্ষ িবশ হাজার
েহক্টর জিমেত েসেচর বয্বস্থা রাখা হেব। æই কল্প হেল কত কু
পািন অপসািরত হেব তা তাৎক্ষিণক ভােব বলা সম্ভব নয়। æিট িন র
কের িনেম্নাক্ত িকছু িবষেয়র ওপর।
•
•
•
•
•
•
•
•

কমান্ড æিরয়া কত, অ াৎ কত কু জিমেত েসচ েদয়া হেব,
কী ধরেনর েসচ েদওয়া হেব,
কত কু িষ্টপাত হেব,
কী ধরেনর ফসেল েসচ েদয়া হেব,
মািটর আ র্তা ও পািন ধারণক্ষমতা েকমন,
কী ধরেনর মািট,
েসচ খােলর ৈদঘর্য্ ও ধরন,
বা র আ র্তা, æবং আরও অেনক িকছু।
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িকছু সঙ্কট পিরিস্থিতর িত গু ত্ব আেরাপ েয়াজন
•
•

নদীর স্বাভািবক বা ত রক্ষাে
য্নতম
পিরমাণ কত,
ভিবষয্েত কমান্ড æিরয়া কত কু বাড়েব।

জলবা পিরব েনর সােথ উজােনর
পিরবি ত হেব

েয়াজনীয় পািনর

বাহ কী প বা কত কু

অিভজ্ঞতা েথেক েদখা যায়, পািন বন্টন িনেয় ল সমসয্াগুেলা ৈতির
হয় অিত ষ্ক েমh মগুিলেত। æকজন েকhশলী যখন েকােনা িকছু
িডজাইন কেরন, তখন তাঁেক সবেচেয় সঙ্কট পিরিস্থিত িবেবচনা
করেত হয়। িটপাই খ বাঁেধর ফেল অিত ষ্ক েমh েম পািন কীভােব
কেম েযেত পাের, তার æকিট ধারণা ে বয্াখয্া করা হেয়েছ। æর
সােথ যিদ বয্ােরজ িদেয় পািন অপসারণ করা হয়, তাহেল তার ভাব
কী হেব তা সহেজই অ েময়।
ডঃ জিহর উদ্দীন েচh রীও æই িবষয়টা উেল্লখ কেরেছন তাঁর
সাক্ষাৎকাের [৩]। যিদ পািন অপসারণ আর অিত- ষ্ক েমh েমর
ভাব æকী ত হয়, েসেক্ষে বরাক নদীর বাহ আশঙ্কাজনক ভােব
কেম েযেত পাের। বাংলােদেশ æই ঘটনার ভাব হেব আেরকটা
ফারাক্কার মত।
æই িবষয়িটেক আরও ভািবেয় েল জলবা পিরব েনর
িবষয়িট। েদখা েগেছ, জলবা পিরব েনর ফেল চরম াকৃিতক
ে াগ েযমন বনয্া, খরা আেগর লনায় সংখয্া ও েকােপ েবেড়
যায়। েসই িবচাের, ভিবষয্েত খরার ফেল বরাক নদীেত বাহ কেম
েগেল েলরতল বয্ােরজ ভািটেত আরও সমসয্ার িষ্ট করেব।
আরও েয িবষয়িট গু ত্ব
তা হেলা বাঁধ ও বয্ােরেজর
উজােন ৈদ্বত পিল সঞ্চয়। বাঁেধর কারেণ পিল জলাধাের সঞ্চেয়র কথা
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ে বি ত। যিদ æর সােথ বাঁেধর ১০০ িকিম ভািটেত æকিট বয্ােরজ
েযাগ হয়, তাহেল বাঁেধর ভািটেত নদীক্ষেয়র পর বয্ােরেজর উজােন
আবার পিল সিঞ্চত হেব। তরাং, বয্ােরেজর েগইট িদেয় আবারও
অেপক্ষাকৃত কম পিরমাণ পিল িবিশষ্ট পািন েবর হেব যা আবারও
ভািটেত নদীক্ষয় ও পরব ীেত েসই পিল সঞ্চেয়র কারণ হেয়
দাঁড়ােব।
বাঁধ হেল হয়েতা ১০০-১৫০ িকিম æর মেধয্ নদীক্ষয়
æর ভাব থাকেতা, িক বাঁেধর ১০০ িকিম ভািটেত বয্ােরজ হেল
নদীক্ষেয়র ভাব বাংলােদেশও পিরলিক্ষত হেব।

িটপাই খ কেল্পর ইিতবাচক বনাম েনিতবাচক িদক
æ পে িটপাই খ কেল্পর িবিভন্ন ভাব আেলািচত হেয়েছ। েচষ্টা
রেয়েছ ল সমসয্াগুেলােক সহজেবাধয্ ভােব পাঠেকর কােছ েল
ধরেত, েযন æকজন সাধারণ মা ষ ঝেত পােরন, æ কল্প
বাংলােদেশর জনয্ কত কু কুফল বা ফল বেয় আনেত পাের।
পািনসম্পদ েকhশেলর æকজন ছা ও গেবষক িহেসেব যত কু ধারণা
করা সম্ভব তা হেচ্ছ, æই কল্প বাংলােদেশর জনয্ ভাল িকছু বেয়
আনেবনা, যা আনেব তা হেলা ভিবষয্েতর জনয্ ভয়াবহ িকছু সমসয্া
যা আেলাচনায় েদখােনা হেয়েছ। æছাড়াও সবেচেয় ক্ষিতগর্স্ত হেব æই
অঞ্চেলর জনয্ ইিতমেধয্ গৃহীত অথবা পিরকল্পনাধীন বাংলােদেশর
েবশ িকছু পািনসম্পদ বয্বস্থাপনা কল্প।
æকথা বলার অেপক্ষা রােখ না েয ইিতবাচক বনাম
েনিতবাচক ৈদ্বরেথর যবিনকা টানেত পাের েযhথ গেবষণা। তেব তার
আেগ আমােদর পরস্পেরর িত সমবয্থী হেত হেব। কাপ্তাই বাঁধ
কেল্প কেয়কেশা েমগাওয়াট িব য্েতর িবিনমেয় ক্ষিতগর্স্ত হেয়েছ
অ ত পাহািড়-বাঙািল। পা তয্ চট্টগর্াম শািন্তচুিক্ত আমােদর পাহােড়
কত কু শািন্তর পরশ লােচ্ছ েসটা িবতেকর্র অবকাশ রােখ, িক
আজেক ভারত যিদ িটপাই খ কল্প বাস্তবায়ন কের তাহেল æই ই
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েদেশর মেধয্ তা েয
অশািন্তই বেয় িনেয় আসেব তা িনিশ্চত কের
ভিবষয্ৎবাণী করা যায়।
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৬

æই

ে

আমােদর করণীয়

িটপাই খ বাঁধ িনেয়
ব ী আেলাচনায় লত বাংলােদেশ æই বাঁেধর
সম্ভাবয্ ভােবর ওপর আেলাকপাত করা হেয়েছ। æই আেলাচনা
েথেক æিট িনঃসেন্দেহ তীয়মান হয় েয æই বাঁধ ও স্তািবত
েলরতল বয্ােরেজর ফেল বাংলােদেশ অ র ভিবষয্েত æক ভয়াবহ
েনিতবাচক ভাব পড়েত পাের। েসই আেলােক æই ে আমােদর
করণীয়গুেলা æই পিরেচ্ছেদর আেলাচয্।

যাঁেদর

িমকা গু ত্ব

িটপাই খ বাঁধ æকিট জাতীয় সমসয্া যার সােথ জিড়েয় আেছ
আন্ত ািতক িকছু ই য্। সমসয্ািট আন্তঃরা ীয় হওয়ায় সাবধানতা ও
দক্ষ কূটনীিতর মাধয্েম িবষয়িটর রাহা হওয়া জ রী। আেবেগর
রণ ও রাজৈনিতক েণাদনার ঊেধ্বর্ উেঠ তথয্ ও গেবষণার েয়াগ
æেক্ষে অবশয্ক বয্।
æই সমসয্ািটর সমািপ্তর জনয্ যাঁেদর িমকা গু ত্ব
তাঁেদর মেধয্ আেছনঃ
• সরকার,
• িবেশষজ্ঞ ও িবজ্ঞানী,
• রাজনীিতক,
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•
•
•

গণমাধয্ম,
ভািবত æলাকার িবিভন্ন েপশার জনগণ, æবং
েদেশর সাধারণ জনগণ।

িবষয়িট 'িট েদেশর মেধয্ আেলাচয্, তাই কূটৈনিতক প ায় ঘিনষ্ঠ
েযাগােযাগ রক্ষা করা উিচত। সমসয্ািটর েকhশলগত িদক িবেবচনার
জেনয্ কূটৈনিতক প ােয় আেলাচয্ িবষয়ব িন ারেণ িবেশষজ্ঞ ও
িবজ্ঞানীেদর মতামত েনওয়া জ রী। সরকার æই কাজিট সিঠকমত
করেছ িকনা তার গঠন লক তদারিক করেত পােরন রাজনীিতেকরা।
জনগণেক æই িবষেয় সময্ক জ্ঞান িদেয় গু ত্ব
িমকা পালন
করেত পার গণমাধয্মগুেলা। সবেশেষ, সেচতন জনগণ েদেশর
েয়াজেন েযেকােনা কার িসদ্ধান্ত গর্হেণ সরকারেক সাহাযয্ করেত
পােরন।

সরকােরর সা িতক

িমকা

জাতীয় গু ত্ব
ই য্ হওয়ায় িটপাই খ বাঁধ িনেয় েখালাখুিল
আেলাচনা ও গেবষণার েকােনা িবকল্প েনই। æই গু দািয়ত্ব
সরকারই িনেত পাের। ইেতামেধয্ সংসদীয় কিমিট ভারত সফর
কেরেছন। æই কিমিটেত সরকােরর সাংসদ, আমলা, ও িবেশষজ্ঞরা
িছেলন। তাঁেদর সােথ িবশদ কী আেলাচনা হেয়েছ েসিট সাধারণ
মা ষেদর জানার অিধকার আেছ। যত কু সংবাদপে র মাধয্েম জানা
েগেছ, তার িকছুটা িনেচ িবেশ্লষণ করা হেলা।
সংসদীয় কিমিট স িত ভারত সফেরর সময় পািনসম্পদ
ম ণালয় সংকর্ান্ত সংসদীয় স্থায়ী কিমিটর সভাপিত আ র রাজ্জাক
বেলেছন,
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িটপাই খ বাঁধিট যিদ েসচ কল্প হয় তাহেল তা অবশয্ই ক্ষিতকর
হেব, æর িবেরািধতা জাতীয়ভােব করা উিচত। িক িব য্ৎ কল্প
হেল আরও সমীক্ষা চািলেয় প ােলাচনা কের েদখেত হেব।
ৈদিনক থম আেলা, জুলাই ৩০, ২০০৯

পরব ীেত æই সফর েশেষ িফের æেস িতিন আবার িব িত
িদেলন,
We are convinced by India’s assurance that they won’t
do anything that harms the interests of Bangladesh.
The Daily Star, August 05, 2009

অ াৎ আমােদর সংসদীয় িতিনিধদল æই মে িনিশ্চত েয
ভারত বাংলােদেশর জনয্ ক্ষিতকর িকছু করেব না। সংসদীয় দেলর
মাননীয় সদেসয্র কােছ æকজন সাধারণ নাগিরক িহেসেব শ্ন আসেত
পাের,

•

æেক্ষে “harm” বা “ক্ষিত”-র কৃত সংজ্ঞা কী?

•

বাংলােদেশর জনয্ ক্ষিতকর িকছু না করার বয্াপাের ভারেতর
আশ্বাস যিদ আন্তিরক হয়, তেব æই িনশ্চয়তা িক আেছ েয
বাংলােদশ িটপাই খ কেল্পর æকিটও ক্ষিতকর িদক
ভারেতর কােছ েল ধরেত পারেল ভারত æই কল্প বন্ধ
কের েদেব?

িতিন æরপর আরও বেলেছন,
They said they have conducted environmental impact
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assessment, and will do more. India will be the first to
be affected, if any.
The Daily Star, August 05, 2009

অ াৎ, “তারা বেলেছ (ভারত) েয তারা æই কেল্পর
পিরেবশগত ভাব খিতেয় েদেখেছ æবং ভিবষয্েত আেরা েদখেব।
ভারতই æই েক্ষে েবশী ভািবত হেব।” িক উপেরর আেলাচনায়
েদখােনা হেয়েছ েয ভারেতর æই EIA িরেপাে বাংলােদশেক
স
েপ উেপক্ষা করা হেয়েছ।
æকই খবের ঐ দেলর সদসয্ æ িব æম
ল আমীন
বলেলন,
The project is just at its initial state. I don’t think it
could be implemented in my lifetime.
The Daily Star, August 05, 2009

অ াৎ, “æই কল্প æখেনা িকর্য়াধীন আেছ। আিম মেন
কিরনা েয আমার জীবদ্দশায় æিট বাস্তবািয়ত হেব।” যথাযথ তথয্ ও
গেবষণা ছাড়া æ-ধরেনর িব িত অিবেবচনা ত। æিট সমসয্া
সম্পেকর্ েকােনা প ধারণা ছাড়াই সমাধােন েপhঁছােনার মেতা মন্তবয্।
ৈদিনক থম আেলােত কািশত ে াক্ত খবের কাশ, æই
সংসদীয় কিমিট ভারেতর পররা ম ী ও িব য্ৎম ীর সােথ েদখা কের
“ েলরতল বয্ােরজ না িন ােণর” আশ্বাসেক তাঁেদর সবেচেয় বড়
সফলতা মেন করেছ, অথচ আমরা æর অেনক আেগ েথেকই ভারেতর
কাছ েথেক æই ধরেনর আশ্বাস েন আসিছ।
দশ সদেসয্র æই সংসদীয় দেল পািনিবেশষজ্ঞ িহেসেব
িছেলন বাংলােদশ েকhশল িবশ্বিবদয্ালেয়র েফসর ডঃ মেনায়ার
েহােসন। সবেচেয় অবাক িবষয় হেচ্ছ æখনও প ন্ত æই সফর সংকর্ান্ত
েকােনা িবষেয় ডঃ েহােসেনর িব িত না আসা। তেব æই সফেরর
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ে æক সাক্ষাৎকাের িতিন কেয়কিট মন্তবয্ কেরেছন যা æই
সমীচীন নয়,

সেঙ্গ

"েযেহ জলাধাের পািন সংরক্ষণ করা হেব তাই æর িকছু ভাব
ভািটেত পড়েব। তেব েসই ভাব িটপাই খ পািন িব য্ৎ কেল্পর
সারপ্লাস িব য্ৎ বাংলােদশ বয্বহােরর মাধয্েম িষেয় েনওয়া েযেত
পাের।
সাপ্তািহক ২০০০, ১২ জুন ২০০৯

æখােন বাড়িত িব য্েতর সঙ্গ েকাথা েথেক æেলা, আর
æেলও তা বাংলােদেশ িবতরণ বা বয্বহােরর সেঙ্গর অবতারণা হেলা
কীভােব, তা েবাধগময্ নয়। াপ্ত তথয্ অ যায়ী ভারত æই িবষেয়
কখনও েকােনা িব িত েদয়িন। েসেক্ষে আগ বািড়েয় æই মন্তবয্ করা
কারান্তের িটপাই খ বাঁেধর বাস্তবায়নেক েমেন েনয়ার শািমল।
æই সফেরর আরও েয-িবষয়িট পিরষ্কার নয় তা হেলা,
িনেপােকার িটপাই খ কেল্পর পিরেবশগত িরেপাে ভািট অঞ্চল
(বাংলােদশ) উেপিক্ষত থাকার বয্াপাের ভারতেক েকন শ্ন করা হেলা
না। æকিট বাঁেধর ভািট অঞ্চলেক স
েপ অগর্াহয্ কের æই িরেপা
কািশত হেয়েছ, অথচ æর েকােনা িকছুই সংসদীয় কিমিট উেল্লখ
কেরিন।
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ভারেতর সা িতক

িমকা

িটপাই খ বাঁধ িনেয় েকােনা িবতেকর্র চনা হেলই ভারত েকবল
েলরতল বয্ােরজ না করার আশ্বাস িদেচ্ছ, æকিট বারও
বাঁেধর
জনয্ বাংলােদেশর েনিতবাচক ভাব িনেয় েকােনা িকছু বলেছনা।
ব ী পিরেচ্ছেদ আমরা েদেখিছ িনপেকার িটপাই খ কেল্পর
পিরেবশগত ভােবর গেবষণায় বাংলােদশ কীভােব উেপিক্ষত হেচ্ছ।
বাঁধ িন ােণর সময় ভারেতর ভািট অঞ্চল উেপক্ষা করার æই বণতা
িনঃসেন্দেহ েনিতবাচক।
সংসদীয় িতিনিধদল ভারত সফেরর সময় ভারেতর কাছ
েথেক িকছু ইিতবাচক িবষয় েবর হেয় æেসেছ।
•

বাঁধ িন াণ কেল্পর বয্াপাের ভারেতর কাছ েথেক তথয্ ও
উপাত্ত ািপ্তর আশ্বাস পাওয়া েগেছ, তেব তা “বাংলােদশী
িবেশষজ্ঞেদর” েয়াজন অ যায়ী। æখােন লক্ষয্ রাখেত হেব
বাংলােদশ কী কী উপােত্তর জনয্ অ েরাধ পাঠােব।

•

েযhথ নদী কিমশেনর সদসয্ ও ভারেতর সােবক সদসয্ িব িজ
ভািগর্স বেলেছন েয িটপাই খ বাঁেধর কারেণ বাংলােদেশর
িসেলট অঞ্চেলর হাওড় æলাকার পিরেবশ ক্ষিতগর্স্থ হেব æই
মে বাঁেধর িবেরািধতা করেত হেল বাংলােদশেক তা প াপ্ত
গেবষণা কের েল ধরেত হেব [১৫]। শ্ন হেচ্ছ, æিট িক
ভারেতর আ ষ্ঠািনক মন্তবয্? যিদ তা-ই হয়, তেব বাংলােদশ
সানেন্দ æই স্তাব গর্হণ করেত পাের। প াপ্ত গেবষণা কের
æকথা মাণ করা সম্ভব িটপাই খ বাঁধ বাংলােদেশর িসেলট
অঞ্চেলর কতটা ক্ষিত করেব।
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সমিন্বত তথয্ভাণ্ডার গেড় েতালা
িবিভন্ন সমেয় িবিভন্ন উপাত্ত অপরপেক্ষর কাছ েথেক েচেয় েনওয়ার
েচেয় সমিন্বত তথয্ভাণ্ডার বা েডটােবজ গেড় েতালা অেনক
িবধাজনক। æেক্ষে
ই পক্ষই æকই ধরেনর উপাত্ত েথেক তােদর
িবেশ্লষণ ও ফলাফল পােব, তােত অিধকাংেশ িমল থাকেব। æর
িভিত্তেত অেনক অনা ত িবতকর্ æড়ােনা সম্ভব হেব।
æই তথয্ভাণ্ডার গেড় না েল “ েয়াজন অ যায়ী” উপােত্তর
আদান- দান কের æ-ধরেনর গেবষণায় েকােনা িন রেযাগয্ ফলাফল
পাওয়া সম্ভব না। আদান- দােনর দীঘর্ ি তার দ ণ িবেশ্লষণ
সমসামিয়ক থাকেব না। সা িতকতম উপােত্তর যথাযথ বয্বহার
িনিশ্চত করেত ই েদেশর মেধয্ æকিট সাধারণ ও উ ক্ত তথয্ভাণ্ডার
থােক েয়াজন। æেক িনয়িমত রাখা েগেল তা সকল পেক্ষর জনয্ই
উপকারী।
িবিভন্ন গেবষণায় েদখা যায়, æকই ধরেনর িবেশ্লষেণ িবিভন্ন
েনর ফলাফল। æই ফলাফল ইন ট েডটােবেজর ওপর স
িন র
কের। েযেহ িনি ষ্ট ও িন রেযাগয্ েকােনা েডটােবজ কারও কােছই
েনই, েসেহ িকছু আদ অবস্থা ধের যাবতীয় িবেশ্লষণ করা হেয়েছ।
ধারণার িভিত্তেত ৈতির æধরেনর িবেশ্লষেণ সামানয্ তারতেময্র
কারেণই বয্াপক ভাব পিরলিক্ষত হেত পাের।
গেবষণায় æই সীমাবদ্ধতা র করেত ই েদেশর মেধয্
উ ক্ত ও সমিন্বত েডটােবজ ৈতির খুব জ রী। উন্নত িবেশ্ব æধরেনর
েডটােবজ ৈতির করার জনয্ অেনক িতষ্ঠান গেড় েতালা হেয়েছ।
েযেকান িতষ্ঠান বা গেবষক িনেজর েয়াজন অ যায়ী æখােন
সংরিক্ষত উপাত্ত বয্বহার করেত পােরন।
সঙ্গত উেল্লখয্, আ িনক
িক্ত বয্বহার করা গেবষণার
অেনক েয়াজনীয় উপকরণ ও সফটওয়য্ার ভারত ও বাংলােদেশর
কােরা েনই। নদীিবষয়ক তথয্ উ ক্ত থাকেল তা বােস অধয্য়নরত
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গেবষকরা বয্বহার কের িটপাই খ ও অনয্ানয্ জলাধােরর বয্াপাের
িন র্ল িবেশ্লষণ করেত পারেবন।
রা ীয় িবষেয় রাজনীিতকেদর অবদান অনস্বীকা । তেব
তাঁেদর গৃহীত িসদ্ধান্ত অেনক গুেণ উন্নত হেত পাের গেবষক,
েকhশলী, ও কািরগরী িবেশষজ্ঞেদর সহায়তায়। েদর কাজ িবিভন্ন
উপাত্ত িবেশ্লষণ কের েকােনা সমসয্ার েবশ িকছু সম্ভাবয্ সমাধান ৈতির
কের েদওয়া। রাজনীিতকরা তাঁেদর অিভজ্ঞতার আেলােক æই
সমাধানমালা েথেকই æক বা æকািধক পথ েবেছ েনেবন। æই পন্থায়
গৃহীত িসদ্ধান্ত সাধারণত েদেশর জনয্ উপকারী æবং িবতকর্ ক্ত হেয়
থােক।
িটপাই খ বাঁেধর েক্ষে উ ক্ত তথয্ভাণ্ডার অতয্ন্ত আবিশয্ক
æকিট িবষয়, যা ভারত ও বাংলােদেশর মেধয্ বেয় চলা নদীর
িবেশ্লষেণ গু ত্ব
িমকা রাখেত পাের।

æই

ে

æই

ে
•

বাংলােদেশর কী করণীয়
বাংলােদেশর প ায়কর্েম করণীয়গুেলা িনম্ন প।
সংসদীয় দেলর ভারত সফেরর মধয্ িদেয় æকিট আেলাচনার
পাত হেয়েছ। ভারত বেলেছ আমােদর কী কী উপাত্ত
লাগেব তা জানােত। সরকােরর æই
ে উিচত িটপাই খ
িনেয় æকিট সমিন্বত িবেশষজ্ঞ দল গঠন করা। æই িবেশষজ্ঞ
দেল েযসব অ ষদ েথেক েলাক থাকেত পােরন, েসগুিল
হেলাঃ
o
o
o
o

পািনসম্পদ িবেশষজ্ঞ
েকhশল

তttিবদ

পিরেবশিবদ
বা ত িবদ (উিদ্ভজ ও ািণজ)
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o
o
o
o
o

াণীিবেশষজ্ঞ
কৃিষিবদ
িবজ্ঞানী
অ নীিতিবদ
আইনিবদ

কারা æই দেল থাকেবন েসিট িন েয়র দািয়ত্ব সরকােরর, তেব
িবেশষজ্ঞ িহেসেব তাঁেদরেকই রাখেত হেব যাঁেদর স্ব স্ব িবষেয় িবস্তর
গেবষণা আেছ। েসই সােথ æ-জাতীয় ই য্ িনেয় অতীেত যাঁরা কাজ
কেরেছন, তাঁেদর অিভজ্ঞতাও কােজ লাগােনা উিচত।
•

সমিন্বত িবেশষজ্ঞ দেলর পরামে র িভিত্তেত বাংলােদশ
সরকার ভারেতর কােছ 'িট িবষেয় স্তাব পাঠােত পাের।
o
o

•

বাংলােদেশর গেবষণা েশষ না হওয়া প ন্ত ভারত
িটপাই খ কেল্পর েকান কাজ
করেব না।
ভারত বাংলােদশেক িবেশষজ্ঞ দেলর পরাম
অ যায়ী জ রী িভিত্তেত েয়াজনীয় উপাত্ত দান
করেব।

সকল উপাত্ত েযাগাড় হওয়ার পর িটপাই খ বাঁেধর সম্ভাবয্
ভাব িনেয় গেবষণায় িনেম্নাক্ত িদকগুেলা খিতেয় েদখা
উিচত।
o

বাঁধ ও বয্ােরেজর কারেণ
হেব,
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o

o

o

æই বাহ াস ও জলাধাের পিল ােসর ভােব
বাঁেধর ভািটেত বয্াপক নদীক্ষেয়র কী প ভাব
বাংলােদেশ পড়েব,
বাহ পিরব েনর ফেল িসেলট ও েমhলভীবাজার
অঞ্চেলর হাওড়গুিলর বা তে
কী পিরব ন
আসেব, æবং
æই æলাকার সােথ জিড়ত মা েষর জীবন ও
জীিবকার ওপর বাঁেধর কী ভাব পড়েব।

ব ত, æই সবিকছু িনেয় সমীক্ষার পরই জানা যােব æই বাঁধ
িনি ত হেল বাংলােদেশর কী পিরমাণ ক্ষিত হেব। æই প ােয় বাঁেধর
কারেণ বাংলােদেশ সম্ভাবয্ ক্ষিত য্নতম প ােয় আনা আেদh সম্ভব
হেব িকনা তা খিতেয় েদখেত হেব। æেক্ষে েযhথ গেবষণার স্তাব
আসেত পাের।
•

গেবষণালব্ধ ফলাফল বাংলােদশ বা ভারেত সরকার প ােয়র
ৈবঠেক পিরেবশন করা েয়াজন। বাঁেধর সম্ভাবয্ ক্ষিত
কিমেয় আনার জনয্ æর িডজাইেন েকােনা পিরব ন বা
পিরব ন সম্ভব থাকেল তা িনেয় আেলাচনা হেত পাের।

•

িবেশষজ্ঞ দল যিদ মেন কেরন বাঁেধর ক্ষিত সহনীয় মা ায়
আনা সম্ভব নয়, তাহেল বাংলােদেশর কাছ থােক আ ষ্ঠািনক
ভােব æই কল্প বাস্তবায়ন না করার স্তাব ভারেতর কােছ
উত্থাপন করেত হেব।

•

কল্প বন্ধ করার পেক্ষ বাংলােদেশর স্তাব কূটৈনিতক
ভােব ভারত
তয্াখয্ান করেল জািতসংেঘর মাধয্েম
আইনগতভােব কীভােব আমরা েচষ্টা চালােত পাির তার
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খসড়া
æেক্ষে
•

ণয়ন করেত হেব। িবেশষজ্ঞ দেলর আইনিবেদরা
খয্ িমকা পালন করেবন।

েয়াজেন ভারেতর িব েদ্ধ আইনগত ভােব æই সমসয্া
েমাকােবলা করার সময় েদেশর রাজনীিতক, সংবাদ মাধয্ম,
সাধারণ জনগণেক েদেশর ে ক্ষাপেট æক থাকেত হেব।
জািতগত ভােব আমােদর সমসয্াগুেলা আমরা অেনক েক্ষে ই
না েঝ বা ভিবষয্ৎ আঁচ না কের সংবাদ মাধয্েম িবিভন্ন
িব িত িদেয় থািক যা েদেশর জনয্ ভাল িকছু বেয় আেননা।

আইনগত কী কী িদক বাংলােদেশর হােত আেছ
িটপাই খ কল্প বাংলােদেশর জনয্ ক্ষিতকর মািণত হবার পরও
ভারত যিদ æই কল্প বাস্তবায়ন করেত চায়, েসেক্ষে আমােদর
আইনগত ভােব কী করার আেছ েস-িবষেয়ও জানা েয়াজন। æই
িবষেয় সবেচেয় ভাল িলেখেছন ডঃ আিসফ নজ ল [৫]। æর
আেলােক িকছু তথয্ েদওয়া হেলাঃ
•

ইন্টারনয্াশনাল েকা অফ জািস্টেসর সংিবিধর ৩৮ ধারা
অ যায়ী িদ্বপািক্ষক বা আঞ্চিলক বা ৈবিশ্বক েযেকােনা চুিক্ত
আন্ত ািতক আইেনর উৎস। æই িবচাের ১৯৯৬ সােল
বাংলােদশ ও ভারত সরকােরর মেধয্ স্বাক্ষিরত গঙ্গা চুিক্ত
æকিট সে াচ্চ প ােয়র চুিক্ত [১৬], æবং æই ই েদেশর
জনয্ æকিট আন্ত ািতক আইন যা ২০২৬ সাল প ন্ত েমেন
চলেত ই েদশই বাধয্।

•

গঙ্গাচুিক্তর অ েচ্ছদ ৯-æ আেছ,
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পক্ষপাত িবহীন ও সাময্তা
ত æবং েকােনা পেক্ষরই ক্ষিত না কের
ই সরকারই ভারত ও বাংলােদেশর মেধয্ বহমান অনয্ানয্ আন্তসীমান্ত
নদীস েহর চুিক্তর বয্াপাের æকক িসদ্ধােন্ত উপনীত হবার বয্াপাের
æকমত।
অতæব, æই চুিক্ত অ যায়ী আমরা গঙ্গা ছাড়াও অনয্
আন্তঃসীমান্ত নদী েযমন বরাক নদীর েক্ষে “সাময্তা” ও
“েকােনা পেক্ষরই ক্ষিত” æই 'িট ধারার িভিত্তেত আইেনর
আ য় িনেত পাির। বাংলােদেশর িবেশষজ্ঞ দল যিদ মাণ
করেত পােরন িটপাই খ বাঁেধর েক্ষে বাংলােদেশর ক্ষিত
হেচ্ছ ও সাময্তা িবনষ্ট হেচ্ছ, তাহেল তারপেরও িটপাই খ
বাঁধ করেত েগেল তা গঙ্গাচুিক্ত ভেঙ্গর কারণ হেব যা ভারত
২০২৬ সােলর আেগ পাের না।
•

শ্ন উঠেত পাের, ২০২৬ সােলর পের কী হেব? েসিটর জনয্
গঙ্গা চুিক্তর অ েচ্ছদ ১২ লক্ষয্নীয়,

ই পেক্ষর স্বাক্ষেরর িভিত্তেত æই চুিক্ত বাধয্বাধকতায় যােব ও তা
বলবৎ থাকেব ি শ বছর প ন্ত, æবং পারস্পিরক েচষ্টায় তা নবায়ন
েযাগয্।
অতæব, ই েদেশর েচষ্টা ও সিদচ্ছার িভিত্তেত নবায়েনর
িবষয়িটও চুিক্তর মেধয্ই আেছ।
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৭

পিরিশষ্ট

ভারত িটপাই খ কল্প বাস্তবায়েনর 'িট ল েয়াজনীয়তা উেল্লখ
কেরেছ -- বনয্া িনয় ণ ও িব য্ৎ উৎপাদন।
িব য্ৎ উৎপাদেনর জনয্ আরও িবকল্প
িক্ত ভারেতর
কােছই আেছ। উদাহরণ স্ব প ‘Indo-US Nuclear Agreement’æর কথা বলা েযেত পাের [১]। যখন েখাদ ভারেতই æই কেল্পর
িব েদ্ধ িবেক্ষাভ-িবে াহ চলেছ, তখন িব য্ৎ উৎপাদেনর জনয্ মিরয়া
হেয় æই কল্প হােত েনয়ার িসদ্ধান্ত শ্নিবদ্ধ হওয়াই স্বাভািবক।
বনয্া িনয় েনর সঙ্গিটও ৈবজ্ঞািনক িষ্টেকাণ েথেক শ্ন ক্ত
নয়। সা িতক কােল ‘বনয্া িনয় ণ’ কথািট ধীের ধীের উেঠ যােচ্ছ,
তার পিরবে অবতারণা ঘটেছ ‘বনয্া বয্বস্থাপনা’ ধারণার। েসই
আেলােক æিট æখন মািণত েয বনয্া বয্বস্থাপনার জনয্ ‘ াকচারাল’
বা েভhত পদ্ধিতর েচেয় ‘নন- াকচারাল’ পদ্ধিত অিধক পিরেবশবান্ধব æবং তা ভিবষয্েতর জনয্ ভাল।
æই বাস্তবতা িবেবচনায়, ভারত চাইেল িটপাই খ বাঁধ
কেল্পর বাস্তবায়ন না কেরও তার সমসয্াবিল সমাধান করেত পাের।
েসেক্ষে æকিট িবতিকর্ত কল্প হােত িনেয় ’িট িতেবশী েদেশর
মেধয্ অিবশ্বাস ও শ তা বাড়েত েদওয়া অিবেবচনা ত।
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ফারাক্কা বাঁেধর বেয় আনা ঃস্বেপ্নর কারেণ িটপাই খ বাঁধ
æকিট স্প কাতর রাজৈনিতক ই য্েত পিরণত হেয়েছ। আন্তঃরা ীয়
সংলাপ ও সমেঝাতার িভিত্তেত æই সমসয্ার সমাধানকেল্প েয়াজন
যথাযথ
িত ও পারস্পিরক দ্ধােবাধ।
অিব শয্ িসদ্ধান্তগর্হেণর ফেল ঝুঁিকর েখ পিতত হেত পাের
বাংলােদেশর কৃিষ্ট ও অিস্তত্ব। æ-কারেণই উত্তপ্ত বাকয্িবিনময় বা
নাশকতা নয়, বরং িনেজেদর মনন, জ্ঞা, আর গেবষণা িদেয় মাণ
করেত হেব িটপাই খ কল্প বাংলােদেশর জনয্ কতটা ভয়াবহ
ভিবষয্ৎ বেয় আনেত পাের। সরকােরর কাছ েথেক æই অবস্থায়
ঢ়িচত্ত কূটনীিত ও িবচক্ষণতার তয্াশা সমগর্ জািতর। েদেশ-িবেদেশ
ছিড়েয় থাকা অগিণত িবজ্ঞানী ও েকhশলীর সহায়তায় সরকার খুব
সহেজই িনেত পাের সিঠক িসদ্ধান্ত।
িতেবশী রাে র কেল্পর বয্াপাের সেচতনতা নয়, æই
েযােগ েরা েদশেক সেচতন করেত হেব কৃিত, পিরেবশ, ও
ে াগ বয্বস্থাপনা সম্পেকর্। æই কেল্পর িবেশ্লষণ েসই জ্ঞান
অ েনরই পেথ æকিট পদেক্ষপ েহাক, আগামী জেন্মর জনয্ থাকুক
æকিট ন্দর বাংলােদশ।
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জািহ ল ইসলাম
জন্ম ১৯৭৯ সােল টাঙ্গাইেল।
বাংলােদশ
েকhশল িবশ্বিবদয্ালেয়র ( েয়ট)
পািনসম্পদেকhশল েথেক িবæসিস ও æমæসিস
সম্পন্ন কেরেছন।
ক জীবন
েয়েটর পািনসম্পদ েকhশল িবভােগ
িশক্ষকতা িদেয়। েনদারলয্ান্ডস সরকােরর গেবষণা
েফেলা িহেসেব কাজ কেরেছন েডলফট
হাইে ািলকেসর গেবষকেদর সােথ।
পািনসম্পদ েকhশেল িপæইচিড গেবষণার জনয্
æখন অবস্থান করেছন কানাডার ইউিনভাি িট অফ
আলবা ােত। িবশ্বিবদয্ালেয়র ফলাফল ও গেবষণার
স্বীকৃিত স্ব প েপেয়েছন আলবা া
িভেন্সর
সম্মান চক আলবা া ইনেজ ইিট িপæইচিড
স্কলারশীপ।
পািনসম্পদ ও সমসামিয়ক ঘটনাবলী িনেয় িনয়িমত
েলখােলিখ কেরন জনি য় অনলাইন েলখক
সমােবশ সচলায়তেন।
েযাগােযােগর মাধয্মঃ
ইেমইলঃ zahidripon@gmail.com
ওেয়বসাইটঃ www.ualberta.ca/~mdzahidu

