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ত্রিস্তা পাত্রিবন্টি যুত্রির সম্ভাবিার অপমৃিুেুঃ একত্রট ত্রবচ্েষণ 

র্াত্রিদুল ইসলাম 

িূত্রমকাুঃ 

সকল র্ল্পিা কল্পিার অবসাি িচ্লা,  িারচ্ির প্রধািমন্ত্রীর বাাংলাচ্েশ সফচ্রর সমচ্ে ত্রিস্তার পাত্রিবন্টি যুত্রি সম্পাত্রেি িচ্লা 

িা। ত্রিুঃসচ্েচ্ি বাাংলাচ্েচ্শর পাত্রিসম্পচ্ের র্ন্য এত্রট একত্রট দুুঃখর্িক ও িিাশাবোঞ্জক খবর। ত্রিস্তা যুত্রি ত্রিচ্ে আচ্লাযিা যলচ্ে 

গি ৪০ বের ধচ্র,  গঙ্গাযুত্রি িবার পর থেচ্ক (১৯৯৬ সাল) িা থবগবাি িচ্েচ্ে বচ্ল ধারিা করা িে। ত্রবচ্শষ কচ্র গিবের 

(২০১০) বাাংলাচ্েচ্শর প্রধািমন্ত্রীর িারি সফচ্রর সমে ত্রিস্তা যুত্রি সম্পােচ্ির পচ্ে অচ্িকেূর এত্রগচ্েত্রেল দুই থেশ। যত্রেও থশষ 

মূহুচ্িজ বাাংলাচ্েচ্শর পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডাুঃ েীপ ুমত্রি র্ািাি,  অত্রিন্ন িেীগুচ্লার পাত্রি বণ্টি,  ত্রবচ্শষ কচ্র ত্রিস্তা িেীর পাত্রি বণ্টি ত্রিচ্ে 

দুই থেচ্শর মচ্ধে আচ্লাযিাে অগ্রগত্রি িচ্লও বাাংলাচ্েচ্শর প্রধািমিীর িারি সফচ্র এ বোপাচ্র থকাচ্িা যুত্রি িওোর থিমি 

সম্ভাবিা থিই,  িচ্ব একত্রট যুত্রিচ্ি থপ ৌঁোচ্িার বোপাচ্র সফচ্র দুই পচ্ের মচ্ধে আচ্লাযিা িচ্ব । এবের (২০১১) মিচ্মািি ত্রসাং 

এর বাাংলাচ্েচ্শ সফচ্রর সমে অবশ্য থশষ পযজন্তও বাাংলাচ্েচ্শর পররাষ্ট্রমন্ত্রী িার আশাবাে বেি কচ্রত্রেচ্লি িচ্ব িা থয ত্রিেকই 

দুরাশা ত্রেল থসটা বলাই বাহুলে। 

ত্রিস্তা যুত্রির প্রচ্োর্িীেিাুঃ 

কৃত্রষপ্রধাি বাাংলাচ্েচ্শ যাষাবাচ্ের থেচ্ি থসচ্যর িূত্রমকা অপত্ররসীম আর বাাংলাচ্েচ্শ িেীত্রিত্রিক থসয প্রকচ্ল্পর থেচ্ি ত্রিস্তা 

বোচ্রর্ থসয প্রকল্প একত্রট সফল মাইলফলক ত্রিচ্সচ্ব ত্রবচ্বত্রযি িচ্ে আসচ্ে। থযখাচ্ি থেচ্শর গড় থসয- আবাত্রে র্ত্রমর শিকরা 

িার ৪২ থসখাচ্ি ত্রিস্তা অববাত্রিকার শিকরা ৬৩ িাগ আবাত্রে র্ত্রম থসচ্যর আওিাধীি যা মূলি ত্রিস্তা বোচ্রর্চ্ক থকন্দ্র কচ্রই । 

ত্রকন্তু ত্রিস্তাে পাত্রির প্রবাি ধীচ্র ধীচ্র হ্রাস পাওোে এই প্রকচ্ল্পর সুত্রবধা থেচ্ক বত্রিি িচ্ে উিরবচ্ঙ্গর মানুষ। শুরুচ্ি 

পত্ররকল্পিাে পাত্রি উন্নেি থবাচ্ডজর ত্রিস্তা বোচ্রর্ প্রকচ্ল্পর দুত্রট থফইর্ ত্রেল,  যার মচ্ধে থফইর্- ১ সম্পন্ন িচ্েচ্ে যা মূলি রাংপুর 

ও িীলফামারী থর্লাে থসচ্যর সুত্রবধা ত্রেচ্ে। ত্রিিীে থফইচ্র্ পত্ররকল্পিা ত্রেল ত্রেিার্পরু,  গাইবান্ধা,  বগুড়া ও র্েপরুিাটচ্ক 

অন্তিুজি করা। ত্রকন্তু িারচ্ির গর্লচ্ডাবাে বেচ্রর্ ত্রিমজাচ্ির মাধেচ্ম পাত্রি প্রিোিার করাে বাাংলাচ্েচ্শ ত্রিস্তাে পাত্রির প্রবাি কচ্ম 

যাওোচ্ি থসই পত্ররকল্পিা এখি হুমত্রকর সম্মুখীি। এই মহূুচ্িজ ত্রিস্তার পাত্রিবন্টি যুত্রি িাই বাাংলাচ্েচ্শর র্ন্য অিেন্ত গুরুত্ত্বপণূজ। 
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ত্রিস্তা পাত্রিবন্টি যতু্রির আচ্লাযিা,  অিীি ও বিজমািুঃ 

১৯৭২ সাচ্ল আন্তুঃসীমান্ত িেীসমুচ্ির উন্নেচ্ির ত্রেকচ্ক সামচ্ি থরচ্খ িারি বাাংলাচ্েশ থয ে িেী কত্রমশি (চ্র়্েআরত্রস) প্রত্রিত্রিি 

িবার পর থেচ্কই ত্রিস্তা িেীর পাত্রি বন্টি ত্রিচ্ে আচ্লাযিা শুরু িচ্লও এখি পযজন্ত সচ্বজাচ্চ সাফলে িচ্ে ১৯৮৩ সাচ্ল থয ে িেী 

কত্রমশচ্ির ২৫ িম ববঠচ্ক বাাংলাচ্েশ ও িারি ত্রিস্তার পাত্রি বন্টচ্ির র্ন্য একত্রট এডিক যুত্রি করার ত্রবষচ্ে সম্মি িওো। 

থসসমে ত্রিস্তার থমাট প্রবাচ্ির ২৫% থক অবন্টিকৃি থরচ্খ বাকী ৭৫% শিাাংশ িারি ও বাাংলাচ্েচ্শর মচ্ধে বন্টি করার প্রস্তাব 

করা িচ্েত্রেল ৩৬:৩৯ (বাাংলাচ্েশুঃিারি) অনুপাচ্ি। িচ্ব এই বন্টি থকাোে এবাং ত্রক পদ্ধত্রিচ্ি িচ্ব থসত্রট ত্রিচ্ে ত্রিমচ্ির থর্র 

ধচ্র থসই এডিক যুত্রিত্রট বাস্তচ্বর থেখা পােত্রি। পরবিজীচ্ি ১৯৯৬ সাচ্লর ১২ ত্রডচ্সম্বর বাাংলাচ্েশ ও িারচ্ির মচ্ধে গঙ্গাযুত্রি 

স্বােচ্রর পর থেচ্ক মূলি ত্রিস্তা পাত্রি বন্টচ্ির আচ্লাযিা থবগবাি িচ্লও দুই থেচ্শর থয ে ত্রবচ্শষজ্ঞ কত্রমত্রট ১৯৯৭ সাল থেচ্ক শুরু 

কচ্র ২০০৪ সাল পযজন্ত প্রাে সািত্রট ববঠচ্ক ত্রমত্রলি িবার পরও এই ত্রবষচ্ে থকাি ঐকেমচ্ি দুই থেশ থপ ৌঁোচ্ি পাচ্রত্রি। সবজচ্শষ ৫ 

র্ানুোরী ২০১০ িারি বাাংলাচ্েশ যুি িেীকত্রমশচ্ির দুই ত্রেি বোপী সত্রযব পযজাচ্ের ববঠক থশচ্ষও ত্রিস্তার ত্রবষচ্ে থকাি অগ্রগত্রি 

িেত্রি।এই েীর্জ সমচ্ের আচ্লাযিার ফচ্লও সফল একত্রট পাত্রিবন্টি যতু্রিচ্ি িা আসার মূল কারি আসচ্ল বাাংলাচ্েশ ও িারি 

পাত্রি বণ্টি ত্রিচ্ে একত্রট একক ফমুজলাে একমি িা িচ্ি পারা।  

পাত্রিবন্টচ্ির ফমুজলা ত্রিধজারচ্ি মূলি কচ্েকত্রট ত্রর্ত্রিস যচ্ল আচ্স। প্রেমিুঃ বন্টি িেীর থকাি স্থাচ্ির প্রবাচ্ির ত্রিত্রিচ্ি িচ্ব,  

ত্রিিীেিুঃ কি বেচ্রর ত্রিস্টত্ররকাল প্রবাচ্ির ত্রিত্রিচ্ি বন্টি করা িচ্ব,  িৃিীেিুঃ বন্টচ্ি িেীর ত্রির্স্ব ত্রিস্যা এবাং দুই থেচ্শর ত্রিস্যা 

কি িচ্ব ,  যুিেজিুঃ পাত্রিবন্টচ্ির সমেকাল ত্রক িচ্ব ইিোত্রে। থয ে িেী কত্রমশচ্ির ত্রসদ্ধান্ত মচ্ি িারচ্ির থোচ্মািিী ও 

বাাংলাচ্েচ্শর ডাত্রলোচ্ি প্রবাি পত্ররমাপ থকচ্ন্দ্রর ১৯৭৩- ১৯৮৫ এই সমেকাচ্ল প্রত্রিবেচ্রর ১ অচ্টাবর থেচ্ক পচ্রর বের ৩০ 

এত্রপ্রল পযজন্ত ত্রিস্টত্ররকাল প্রবাচ্ির উপাি ত্রিচ্ে পাত্রিবন্টি ফমূজলা ত্রিধজারণ করা িচ্ব বচ্ল ত্রিধজারণ করা িে আর বন্টচ্ির র্ন্য ত্রিিত্রট 

ত্রিস্যা ত্রিচ্ে আচ্লাযিা িে,  প্রেমিুঃ িেীর নুেিিম প্রবাি যা ত্রকিা মৎস্য,  থি যলাযলি সি িেীখাি সাংরেচ্ণ রাখা িচ্ব,  

ত্রিিীেিুঃ িারচ্ির অাংচ্শর ত্রিস্যা,  িৃিীেিুঃ বাাংলাচ্েশ অাংচ্শর ত্রিস্যা। বাাংলাচ্েচ্শর পে থেচ্ক থয ে িেী কত্রমশচ্ির সিাে 

িারচ্ির গর্লচ্ডাবাে লব্ধ পাত্রির শিকরা ১০ বা ২০ িাগ িেীখাি সাংরেচ্ণর র্ন্য বরাদ্দ থরচ্খ বাকী অাংশ সমিাচ্ব অেবা 

ত্রিচ্েিপচ্ে ৩৬:৩৯ (বাাংলাচ্েশুঃিারি) অনুপাচ্ি িাগ কচ্র থিোর প্রস্তাব করা িে যার ত্রবপরীচ্ি িারি প্রস্তাব কচ্র িেীর র্ন্য 

১০ শিাাংশ পাত্রি থরচ্খ বাকী ৯০ শিাাংশ পাত্রি িারি ও বাাংলাচ্েচ্শর মচ্ধে থসয প্রকল্প এলাকার ত্রিত্রিচ্ি ১:৫ 

(বাাংলাচ্েশুঃিারি) অনুপাচ্ি বন্টি করার। পরবিজীচ্ি িারি োবী কচ্র থযচ্িিু িারচ্ির গর্লচ্ডাবা থেচ্ক থেচ্ড় থেো পাত্রি 

বাাংলাচ্েচ্শর ডাত্রলো অাংচ্শ থপ ৌঁেচ্ব সুিরাাং এই দুইচ্ের মাঝখাচ্ি িেীখাি সাংরেচ্ণর র্ন্য আলাো কচ্র থকাি প্রবাি বন্টি 

েরকার থিই। আর বাাংলাচ্েচ্শ ত্রিস্তা িেীর ডাত্রলো থেচ্ক ব্রহ্মপুচ্ি পড়ার আগ পযজন্ত িেীখাি সাংরেচ্ণর র্ন্য আলাো থকাি 

ত্রিস্যার েরকার থিই। 

ত্রবত্রিন্ন সমচ্ের থয ে িেী কত্রমশি ত্রকাংবা িারচ্ির রার্িীত্রিত্রবে বা প্রত্রিত্রিত্রধচ্ের ত্রববৃত্রি পযজাচ্লাযিা করচ্ল থেখা যাে িারি 

কখিই এই ১:৫ অনুপাি থেচ্ক খুব থবত্রশ সচ্র আসচ্ি পাচ্রত্রি। থসই ধারাবাত্রিকিাে আমরা থেত্রখ ২০১০ সাচ্ল পত্রিমবাংগ রার্ে 

সরকার ত্রিস্তার পাত্রিবন্টি ত্রিচ্ে একত্রট খসড়া বিত্রর কচ্র যাচ্ি ত্রিস্তার পাত্রির ৮৩ শিাাংশ পত্রিমবচ্ঙ্গ থরচ্খ ১৭ শিাাংশ বাাংলাচ্েচ্শ 

োড়ার পচ্ে মি থেওো িচ্েচ্ে। থসই সাচ্ে দুই থেচ্শর ' বনু্ধত্বপূণজ সম্পচ্কজর' ( ! )  ইত্রিিাস থটচ্ি রার্ে সরকাচ্রর থসয েপ্তচ্রর 

মন্ত্রী সুিাষ িস্কর ওই খসড়ার থিাচ্ট উচ্েখ কচ্রি,   

থযচ্িিু বাাংলাচ্েশ র্ত্রিি বনু্ধচ্েশ,  িাই শুকচ্িা থম সুচ্ম ত্রিস্তার পাত্রির ২৫ শিাাংশ বাাংলাচ্েশচ্ক ত্রেচ্লও রাচ্র্ের থকাচ্িা েত্রি 
থিই । 
একই ধারাবাত্রিকিাে ২০১১ সাচ্লর িারচ্ির প্রধািমন্ত্রীর বাাংলাচ্েশ সফরচ্ক থকন্দ্র কচ্র িখি ত্রিস্তা যুত্রি স্বােচ্রর সবরকম 

প্রস্তুত্রি থিো িচ্েচ্ে থসই মূহুচ্িজও পত্রিমবচ্ঙ্গর মালেচ্ির কাংচ্গ্রস থিিা থলাকসিার সেস্য আবু িাচ্সম খাি থয ধুরীর ত্রবত্রবত্রসচ্ক 

বচ্লি,   
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...আমাচ্ের ববঠক িচ্েচ্ে। র্ািীে ত্রিরাপিা উপচ্েষ্টা ত্রশবশঙ্কর থমিি আমাচ্ক বচ্লচ্েি,  ( ত্রিস্তাে) থয পত্ররমাণ পাত্রি োকচ্ব,  
িার ৭৫ শিাাংশ িারি থিচ্ব এবাং ২৫ শিাাংশ বাাংলাচ্েশ পাচ্ব । 
িচ্ব এর ত্রবপরীচ্ি আমরা সবসমে আশা কচ্র এচ্সত্রে ১৯৯৬ সাল সাংর্ত্রটি গঙ্গাযুত্রিচ্ক সামচ্ি থরচ্খ থযখাচ্ি অনুচ্েে ৯ উচ্েখ 

আচ্ে,   

পেপািত্রবিীি ও সামেিাপ্রসূি এবাং থকাচ্িা পচ্েরই েত্রি িা কচ্র দুই সরকারই িারি ও বাাংলাচ্েচ্শর মচ্ধে বিমাি অন্যান্য 
আন্তসীমান্ত িেীসমূচ্ির যুত্রির বোপাচ্র একক ত্রসদ্ধাচ্ন্ত উপিীি িওোর বোপাচ্র একমি 
এবাং এচ্েচ্ি সামেিা বর্াে থরচ্খ ও শুধু একপচ্ের েত্রি সাধি িা কচ্র ত্রিস্তা যুত্রি সম্পন্ন করা দুই থেচ্শর র্ন্যই ত্রকেুটা 

বাধেবাধকিার পযজাচ্ে পচ্ড়। থসই আত্রঙ্গচ্কই মূলি মিচ্মািি ত্রসাং এর বাাংলাচ্েশ সফচ্রর ত্রঠক ৫ ত্রেি আচ্গ কলকািার 

আিেবার্ার পত্রিকাে যখি ত্রিস্তা যুত্রির খসড়া পাত্রিবন্টচ্ির একত্রট খবর থবর িে [১০] থসটা ত্রিচ্ে বাাংলাচ্েচ্শর সাধারণ মানুষ 

ত্রকেুটা িচ্লও আশার মুখ থেচ্খত্রেল। ঐ খবচ্র উচ্েখ করা িে থয ১৫ বের থমোেী অন্তবজিীকালীি ত্রিস্তা যুত্রি িচ্ে যাচ্ি ৪৬০ 

ত্রকউচ্সক িাচ্র পাত্রির সিে থরচ্খ বাত্রক পাত্রির ৫২ শিাাংশ থিচ্ব িারি,  ৪৮ শিাাংশ পাচ্ব বাাংলাচ্েশ। এই ' ৪৬০ ত্রকউচ্সক 

পাত্রি সিে'  ত্রবষেত্রট ত্রঠক পত্ররষ্কার ত্রেলিা িচ্ব ধারিা কচ্র থিো িচ্েত্রেল থয এই ৪৬০ ত্রকউচ্সক পাত্রি িেীখাি সাংরেচ্ণ 

ত্রিধজাত্ররি োকচ্ব,  অেজাৎ এই পত্ররমাি পাত্রি িেীচ্ি সবসমে প্রবািমাি থরচ্খ বাকী পাত্রি ৪৮:৫২ অনুপাচ্ি বন্টি কচ্র থিো িচ্ব। 

আপািেৃত্রষ্টচ্ি এই বন্টি যুত্রি ত্রিচ্ে আমার বোত্রিগি মি ত্রেল থয,  এই ৪৬০ ত্রকউচ্সক পাত্রি যত্রে িারচ্ি ' সিে'  িে 

থসচ্েচ্ি সমস্যা আচ্ে কারি ত্রিস্তাে শুষ্ক থম সুচ্ম নুেিিম প্রবাি ৪৬০ থেচ্ক অচ্িক কম। আর যত্রে িা িেীখাি সাংরেচ্ণর 

( মূলি র্লর্ বাস্তুসাংস্তাি) র্ন্য িে িচ্ব িা ইত্রিবাযক কারি বাাংলাচ্েচ্শর পে থেচ্ক ত্রিস্তা যুত্রির আচ্লাযিাে সবসমেই শিকরা 

২০ িাগ বা নুেিিম শিকরা ১০ িাগ পাত্রি িেীখাচ্ির র্ন্য বরাদ্দ রাখার োবী ত্রেল সবসমে। িচ্ব উচ্েখে থয ত্রিস্তাে শুষ্ক 

থম সুচ্ম পাত্রির প্রবাি থবশ কম এবাং অচ্িক সমে িা এই ৪৬০ ত্রকউচ্সক এর থযচ্েও কম। সুিরাাং আশঙ্কা ত্রেল এই থিচ্ব থয,  

প্রেমিুঃ িারি থযখাচ্ি শিকরা ১০ িাগ পাত্রিই িেীখাি সাংরেচ্ণ বরাদ্ধ রাখচ্ি যােিা থসখাচ্ি শুষ্ক থম সুচ্ম নুেিিম প্রবাচ্ির 

সমে পুচ্রা পাত্রিই িেীখাি সাংরেচ্ণ বরাদ্ধ করচ্ে থসটা ত্রঠক ত্রবশ্বাস করা যােিা। 

ত্রিিীেিুঃ এই ৪৬০ ত্রকউচ্সক প্রবাি ত্রকচ্সর ত্রিত্রিচ্ি ত্রিঝজাত্ররি িচ্েচ্ে থসটাও ত্রঠক থবাধগমে ত্রেলিা।  
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ত্রিস্তা পাত্রিবন্টি যতু্রির সম্ভাবিার অপমৃিে 

বাস্তবিা িচ্ে থকাি যুত্রি সম্পাত্রেি িেত্রি,  যার মাচ্ি োৌঁড়াে আমাচ্েরচ্ক আবাচ্রা ত্রিিজর করচ্ি িচ্ে পত্রিমবচ্ঙ্গর েোর উপর। 

রার্নিত্রিক কাৌঁটািাচ্রর ফাৌঁচ্ে পচ্ড় সীমাচ্ন্তর ঐ পাচ্র গর্লচ্ডাবাে কৃষািীর েূোর ধাচ্ি িচ্র যাচ্ব আর বাাংলাচ্েচ্শর উিরবচ্ঙ্গ 

মঙ্গাপীত্রড়ি মানুষ একমুচ্ঠা িাচ্ির র্ন্য মানুচ্ষর িাচ্র িাচ্র র্ুরচ্ব।চ্কি থশষ মূহুচ্িজ এচ্স যুত্রিত্রট িচ্লািা থসটা পযজাচ্লাযিার োবী 

রাচ্খ। আত্রম থযষ্টা কচ্রত্রে দুত্রট আত্রঙ্গচ্ক ত্রবচ্েষণ করচ্িুঃ  
িারচ্ির অবস্থািুঃ  

পাত্রিবন্টি একত্রট কাত্ররগরী ত্রবষে যা রার্নিত্রিক ত্রসদ্ধান্ত িারা প্রিাত্রবি িচ্ি পাচ্র।র্াত্রিসচ্ের কিচ্িিশি মচ্ি একত্রট পাত্রিবন্টি 

যুত্রিচ্ি প্রেমি লেে রাখা উত্রযৎ থযি বন্টি এমি িা িে িা থকািপচ্ের েেেত্রির কারি িচ্ে োৌঁড়াে। থসই সাচ্ে বন্টি এমি 

িাচ্ব করা উত্রযৎ থযি িা দুই থেচ্শর মচ্ধে সমিাচ্ব ত্রবস্তিৃ িে। এখাচ্িই মূল ত্রবপত্রি এচ্স োৌঁড়াে আর িা িচ্লা ‘থকাি েত্রি িা 

করা’ আর সমিাচ্ব বন্টি ত্রকিাচ্ব একসাচ্ে ত্রসদ্ধ করা যাে। ত্রিুঃসচ্েচ্ি প্রচ্িেকত্রট থেশ িার ত্রির্স্ব লাি বা েত্রি ত্রিচ্ে সচ্যিি 

োচ্ক। অচ্িক সমে থেখা যাে সমাি িাচ্ব বন্টি করচ্ল থকাি থেশ েত্রিগ্রস্থ িে আবার অসমিাচ্ব বন্টি করচ্ল অন্য থেশত্রট 

েত্রিগ্রস্থ িে। িাই এচ্েচ্ি থশোডজ স্যাত্রিফাইস ত্রবচ্বযিা করা িে থযখাচ্ি দুই থেশই িার ত্রকেুটা স্বােজ োড় থেচ্ব একত্রট সফল 

বন্টি ফমুজলার র্ন্য। অেজাৎ একো অিস্বীকাযজ থয এক বা দুই ত্রেচ্ির আচ্লাযিাে এই বন্টি ফমূজলা সম্পােি করা সম্ভব িে। 

সুিরাাং ধচ্র ত্রিচ্েই পাত্রর থয থযচ্িিু দুই থেশই থর্ার ত্রেচ্ে বচ্লচ্ে ২০১১ থি মিচ্মািি ত্রসাং এর ঢাকা সফচ্র ত্রিস্তা যুত্রি িচ্ে 

সুিরাাং এই বন্টি ফমূলা ত্রিচ্ে দুই থেচ্শর রার্িীত্রিত্রবচ্েরা আচ্লাযিা কচ্রই একমি িচ্েচ্ে এবাং একোও বলার অচ্পো রাচ্খিা 

থয থয ে িেী কত্রমশচ্ির পাত্রি ত্রবচ্শষজ্ঞরা ত্রিস্তার ঐত্রিিাত্রসক প্রবাি কাত্ররগরী িাচ্ব ত্রবচ্েষণ কচ্রই একমি িচ্েচ্েি। িািচ্ল প্রশ্ন 

িচ্ে থকি সফচ্রর এক ত্রেি আচ্গ পত্রিমবচ্ঙ্গর মুখে মন্ত্রী থবচ্ক বসচ্বি। থসটা িচ্ি পাচ্র কচ্েকত্রট কারচ্িুঃ 

 একুঃ থকন্দ্রীে সরকাচ্রর ত্রসদ্ধান্ত থমচ্ি ত্রিচ্ে শ্রীমত্রি মমিা বোিার্জী ত্রবচ্শষজ্ঞচ্ের বিরী করা বন্টি ফমুজলা থমচ্ি 

ত্রিচ্েত্রেচ্লি ত্রকন্তু ত্রিত্রি যখি িার রার্ে মন্ত্রীপত্ররষচ্ের সাচ্ে ত্রবষেত্রট ত্রিচ্ে আচ্লাযিা কচ্রচ্েি িখি মচ্ি কচ্রচ্েি থয 

এই যুত্রিচ্ি িার রাচ্র্ের স্বােজ ত্রবত্রিি িচ্ে। 

 দুইুঃ থকন্দ্রীে সরকার বন্টি ফমুজলা ত্রিচ্ে মমিা বোিার্জীচ্ক অবগি কচ্রিত্রি এবাং ধচ্রই ত্রিচ্েচ্েি থয থকন্দ্র যা ত্রসদ্ধান্ত 

থিচ্ব িা রার্ে সরকার থমচ্ি থিচ্ব। 

 ত্রিিুঃ ইত্রিপচূ্বজ থর্াত্রিবসুর থিিৃত্বাধীি কত্রমউত্রিষ্ট সরকার গঙ্গা যুত্রি সম্পােি কচ্রত্রেচ্লি যা ত্রকিা রাচ্র্ের র্ন্য অনুকূল 

িেত্রি বচ্ল ধারণা করা িে এবাং সাম্প্রত্রিক কত্রমউত্রিষ্ট সরকাচ্রর পিি ও িৃণমূল কাংচ্গ্রচ্সর ত্রবপুল র্চ্ের কারচ্ি মমিা 

বোিার্জী রাচ্র্ের স্বােজত্রবরুদ্ধ বা সম্ভাবে স্বােজত্রবরুদ্ধ থকাি যুত্রি করচ্ি িে পাচ্েি। 

 যারুঃ বন্টি ফমুজলার কাত্ররগরী ত্রেকগুচ্লা রার্নিত্রিক থিিবৃচৃ্ের কাচ্ে পত্ররষ্কার করা িেত্রি। 

প্রেম সম্ভাবিাচ্ক বোবচ্েে করচ্ল পত্রিমবচ্ঙ্গর রার্ে সরকাচ্রর ত্রিচ্র্চ্ের মচ্ধে সমচ্ঝািার অিাব আমাচ্ের থযাচ্খ পচ্ড়। মমিা 

বোিার্জী যত্রে থকন্দ্রীে সরকাচ্রর ত্রঠক কচ্র থেো পাত্রিবন্টি থমচ্িই ত্রিচ্ে োচ্কি থসচ্েি আচ্গ থেচ্কই থসত্রট িার মন্ত্রীপত্ররষচ্ের 

সাচ্ে আচ্লাযিা কচ্র ত্রসদ্ধান্ত থিো উত্রযৎ ত্রেল। ত্রিিীে সম্ভাবিাচ্ক সামচ্ি আিচ্ল থকন্দ্র সরকাচ্রর সাচ্ে পত্রিমবচ্ঙ্গর রার্ে 

সরকাচ্রর সমচ্ঝািার অিাব থযাচ্খ পচ্ড়। থকন্দ্র সরকার এই যুত্রি যুড়ান্তকরচ্ির পাত্রিবন্টি আচ্লাযিাে রার্ে সরকারচ্ক যত্রে 

অন্ধকাচ্র থরচ্খ োচ্ক িচ্ব িত্রবষ্যচ্িও ত্রিস্তা যুত্রি সম্পােচ্ির কালচ্েপণ আচ্রা বাড়চ্ব। ত্রবত্রিন্ন সাংবাে মাধেচ্মর মিামি 

ত্রবচ্েষণ কচ্র অবশ্য এই সম্ভাবিাচ্ক থবশ প্রবল বচ্ল মচ্ি িে। িৃিীে সম্ভাবিাত্রট একান্তই িৃণমূল কাংচ্গ্রচ্সর রার্নিত্রিক ত্রসদ্ধান্ত 

িচ্ব িাচ্ের এই অবস্থাি িাচ্েরচ্ক কিটা র্িত্রপ্রে করচ্ব থসত্রট সমেই বচ্ল থেচ্ব।  

যিেুজ সম্ভাবিাত্রট আসচ্ল ত্রযরাযত্ররি,  ত্রবচ্শষি আমাচ্ের উপমিাচ্েচ্শ। কাত্ররগরী ত্রবচ্শষজ্ঞ ও রার্নিত্রিক থিিৃবৃচ্ের অবস্থািগি 

েূরত্ত্ব অচ্িক থেচ্িই সমস্যা সৃত্রষ্ট কচ্র। বন্টি ফমুজলাে অিেন্ত গুরুত্ত্বপণূজ ত্রবষে িচ্ে থকাি পচ্েচ্ন্টর প্রবাচ্ির সাচ্পচ্ে বন্টি করা 

http://internationalwaterlaw.org/documents/intldocs/watercourse_conv.html
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িচ্ব এবাং থকাি পচ্েচ্ন্টর প্রবাি থমচ্প থসটা দুই থেশ বচু্ঝ থিচ্ব। উোিরি সরূপ গঙ্গা যুত্রির প্রেম ও িৃিীে অনুচ্েে লেে 

করচ্ল থেখা যাে,  

 অনুচ্েে ১- িারি বাাংলাচ্েশচ্ক যুত্রিচ্ি থয পত্ররমাি পাত্রির প্রোচ্ির ত্রবষচ্ে মনিকে উপিীি িচ্েচ্ে িা ত্রিিজর করচ্ব 

‘ফারাক্কাে পাত্রির প্রবাচ্ির উপর’। 

 অনুচ্েে ৩-  িারি কিৃক ‘অনুচ্েে ১’ অনুসাচ্র ফারাক্কা থেচ্ক বাাংলাচ্েচ্শ থেচ্ড় থেো পাত্রি ফারাক্কা ও থয স্থাচ্ি গঙ্গার 

উিে পাড়ই বাাংলাচ্েশ সীমাচ্ন্ত অবত্রস্থি এই দুই এর মাঝখাচ্ি যুত্রিসাংগি বেবিার বোত্রিচ্রচ্ক( সচ্বজাচ্চ ২০০ 

ত্রকউচ্সক) আর কমাচ্িা িচ্বিা। 

অেজাৎ ত্রকিা িারচ্ির ফারাক্কাে বোচ্রচ্র্র উর্াচ্ি থয পত্ররমাি প্রবাি থরকডজ করা িচ্ব িার ত্রিত্রিচ্িই বন্টি ফমুজলা বেবিার কচ্র 

দুই থেচ্শর ত্রিস্যা ত্রিধজাত্ররি িচ্ব। থসচ্েচ্ি বাাংলাচ্েচ্শর ত্রিস্যা,  যা আচ্রা ত্রকেু েূরত্ব অত্রিিম কচ্র বাাংলাচ্েচ্শ থপ েচ্ব থস 

অাংচ্শর উপচ্র িারচ্ির থিমি থকাি অত্রধকার ( সচ্বজাচ্চ ২০০ ত্রকউচ্সক) োকচ্বিা। এখাচ্ি উচ্েখে থয ফারাক্কা থেচ্ক বাাংলাচ্েশ 

িারি সীমান্ত এই অাংচ্শ িেীর পাত্রি বতৃ্রদ্ধ থপচ্ি পাচ্র এই অাংচ্শর অববাত্রিকা থেচ্ক ওিারলোন্ড থলা (বৃত্রষ্টর কারচ্ি থয প্রবাি 

িেীচ্ি আচ্স) ও িূগিজস্থ পাত্রির প্রবাচ্ির মাধেচ্ম। যত্রেও ঐ যুত্রিচ্ি এই বত্রধজি প্রবাচ্ির পত্ররমাি ত্রক িচ্ি পাচ্র িা ত্রিচ্ে থকাি 

িেে উপস্থাপি করা িেত্রি। গঙ্গা যুত্রির ধারাবাত্রিকিাে ত্রিস্তার থেচ্িও পাত্রিবন্টি ফমুজলা কাযজকর িবার কো িারচ্ির গর্লচ্ডাবা 

পচ্েচ্ন্ট। অেজাৎ গর্লচ্ডাবা বোচ্রচ্র্র ত্রঠক উর্াচ্ি থয পত্ররমাি প্রবাি থরকডজ িচ্ব িার ত্রিত্রিচ্িই দুই থেচ্শর ত্রিস্যা ত্রিধজারণ করা 

উত্রযৎ এবাং থসই ত্রিস্যা বচু্ঝ থিো উত্রযৎ গর্লচ্ডাবা পচ্েচ্ন্টই এবাং িা যোযে িাচ্ব আসচ্ে ত্রকিা থসটা পরীো কচ্র থিো উত্রযৎ 

বাাংলাচ্েচ্শর ডাত্রলো পচ্েচ্ন্ট। উচ্েখে থয এই দুই পচ্েচ্ন্টর মচ্ধে েূরত্ত্ব প্রাে ৯০ ত্রকচ্লাত্রমটার এবাং এই েূরচ্ত্ত্বর মচ্ধে 

ওিারলোন্ড থলা ও িূগিজস্থ পাত্রির প্রবাচ্ির মাধেচ্ম ত্রিস্তাচ্ি কিটুকু প্রবাি বতৃ্রদ্ধ পাচ্ব থসটাও ঐত্রিিাত্রসকিাচ্ব ত্রিধজারণ করার 

প্রচ্োর্ি ত্রেল।  

আমার বোত্রিগি অত্রিমি এই যুত্রি থেচ্ক থশষ মূহুচ্িজ সচ্র আসার কারি থয েিাচ্ব প্রেম ও যিেুজ সম্ভাবিা।িচ্ব থয কারচ্িই 

থিাক পত্রিমবাংগ রার্ে সরকার যখি এই যুত্রি সম্পােচ্ি থবচ্ক বচ্সত্রেল িখি থকন্দ্র সরকাচ্রর ত্রকেু করার ত্রেলিা কারি িারচ্ি স্ব 

স্ব রাচ্র্ের পাত্রিসম্পে থসই রাচ্র্ের সম্পে বচ্ল গণে িে।  

বাাংলাচ্েচ্শর অবস্থািুঃ 

ত্রিস্তা যুত্রিচ্ক ত্রর্চ্র িারচ্ির অবস্থাি যিটা রিস্যর্িক (ত্রবচ্শষি মমিা বোিার্জীর সচ্র আসা) িার থযচ্েও থবত্রশ রিস্যর্িক মচ্ি 

িচ্েচ্ে বাাংলাচ্েচ্শর অবস্থাি। র্িগি একত্রট সরকারচ্ক ত্রিবজাত্রযি কচ্র িার প্রত্রিত্রিত্রধ ত্রিচ্সচ্ব অেয এই ইসুে ত্রিচ্ে সবচ্যচ্ে থবত্রশ 

অন্ধকাচ্র থেচ্কচ্ে র্িগণ। গুরুত্ত্বপণূজ একত্রট যুত্রি সম্পােচ্ির র্ন্য ত্রবচ্শষজ্ঞ পোচ্িচ্লর ( আচ্ে  আচ্ে ত্রকিা র্াত্রিিা) থকাি বোখো,  

এমিত্রক পাত্রিসম্পে মন্ত্রীর থকাি ত্রববৃত্রিও আমাচ্ের থযাচ্খ পচ্ড়ত্রি। ত্রঠক ত্রক ফমুজলাে পাত্রিবন্টি করা িচ্ে,  এবাং থকাি পচ্েচ্ন্টর 

প্রবাচ্ির ত্রিত্রিচ্ি িা করা িচ্ে থসত্রট অনুমাি করার র্ন্যও আমাচ্ের অচ্পো করচ্ি িচ্েচ্ে িারচ্ির ত্রবত্রিন্ন পি পত্রিকার 

সাংবাচ্ের ত্রেচ্ক। িারা যখি বচ্লচ্ে ৪৮:৫২ িখি আমরা আশাবাে বোি কচ্রত্রে,  িারা যখি র্াত্রিচ্েচ্ে ২৫:৭৫ িখি আমরা 

িিাশ িচ্েত্রে। বাাংলাচ্েশ সরকাচ্রর পে থেচ্ক আসন্ন যুত্রি সম্পচ্কজ র্িমি থিা েূচ্রর কো,  থকাি রকম আচ্লাযিা পযজাচ্লাযিা 

করারা সুচ্যাগ আমাচ্ের ত্রেলিা। আচ্গই বচ্লত্রে পাত্রিবন্টি যুত্রি একাধাচ্র কাত্ররগরী ও রার্নিত্রিক। আমার মচ্ি এই সম্ভাবে 

যুত্রিচ্ি রার্নিত্রিক প্রিাব যিটা ত্রেল কাত্ররগরী ত্রবচ্শষজ্ঞচ্ের মিামি ত্রকাংবা অত্রিজ্ঞিার বাস্তবােি িিটা ত্রেলিা।  

এই মূহুচ্িজ বাাংলাচ্েচ্শর ত্রক করিীেুঃ 

প্রেমিুঃ খসড়া যুত্রিচ্ি ত্রক ত্রেল থসটা র্িগচ্ির কাচ্ে উন্মুি করা উত্রযৎ। অন্তি সরকার থয থেচ্শর স্বােজ রোে এই পাত্রিবন্টি 

যুত্রি করচ্ি যাত্রেল থসটা সরকাচ্রর ত্রিচ্র্চ্ের িাবমূত্রিজ রোর স্বাচ্েজ িচ্লও প্রকাশ করা উত্রযৎ।  
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ত্রিিীেিুঃ িারচ্ির কাে থেচ্ক ত্রলত্রখি বোখো যাওো। ত্রঠক ত্রক কারচ্ি ত্রিস্তাযুত্রি সম্পােি সম্ভব িচ্লািা িার অনুিাত্রিক বোখো 

িারচ্ির কাে থেচ্ক বাাংলাচ্েশ সরকার আশা করচ্ি পাচ্র। থসই সাচ্ে বাাংলাচ্েচ্শর সাধারণ র্িগচ্ির কাচ্ে ও সাংসচ্ে থসই 

বোখো উপস্থাপি করা উত্রযৎ।  

িৃিীেিুঃ িারচ্ির বোখো যত্রে থয ত্রিক িা িে এবাং শীঘ্রই যত্রে পিূরাে এই যুত্রি সম্পােচ্ির থকাি সম্ভাবিা িা োচ্ক থসচ্েচ্ি 

বাাংলাচ্েচ্শ গঙ্গাযুত্রির অনুচ্েে ৯ (' পেপািত্রবিীি ও সামেিাপ্রসিূ এবাং থকাচ্িা পচ্েরই েত্রি িা কচ্র দুই সরকারই িারি ও 

বাাংলাচ্েচ্শর মচ্ধে বিমাি অন্যান্য আন্তসীমান্ত িেীসমূচ্ির যুত্রির বোপাচ্র একক ত্রসদ্ধাচ্ন্ত উপিীি িওোর বোপাচ্র 

একমি' ) উচ্েখ কচ্র দুই থেচ্শর কাচ্ে এই যুত্রি সম্পােি থয ত্রকেুটা িচ্লও বাধেবাধকিার পযজাচ্ে পচ্ড় থসটা িারচ্ির কাচ্ে 

পত্ররষ্কার করা উত্রযৎ।  

 
লেখক সম্পরককেঃ  
পড়াশুনা এবং শিক্ষকতা করেরেন বরুেরে,  পাশনসম্পদ লকৌিে শবভারে। এখন পাশনসম্পদ লকৌিে শনরে শপএইচশি 
কেরেন কানািাে ইউশনভাশসকশে অফ আেবােকারত। 


