পবচিমিঙ্গ সরকপালরর সসচ ও জলপথ বিভপালগর মুখপত্র

দ্পাবিংশ িষ্  জুন ২০১৭
সম্পাদকীয় বিভপাগ
সভপাপবি

রপাজীি ি্পানপাজ্ী

মন্তী, সসচ ও জলপথ বিভপাগ

প্রধপান সম্পাদক

সগৌিম চ্পাটপাজ্ী
মুখ্ িপাস্তুকপার, সপাউথ

সংযু ক্ত সম্পাদক

রপাজকপাপুর শম্পা
বনি্পাহী িপাস্তুকপার

বদলীপ কম্কপার
সহ-িপাস্তুকপার
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ভিন  বিধপাননগর, সল্টললক
০৩৩–২৩৩৪–৬২৪৫ / ২৩২১-৪৯২৮ / ২৩৩৪-৬০৯৮
dvcsc6816@gmail.com
: www.wbiwd.gov.in এিং

e-procurement.www.wbiwd.gov.in ® homepage ® e.procurement wbtender.gov.in

সহল্প লপাইন : জলসম্দ ভিন, বিধপাননগর—১৮০০৩৪৫০১১৭
জলপপাইগুবি, ক্পাি সরপাড—১৮০০৩৪৫৩২৫৫
পবচিমিঙ্গ সরকপালরর সসচ ও জলপথ বিভপালগর পলষে সঞ্জয় কুণ্ু অধীষেক-িপাস্তুকপার, কি্্ক
জলসম্দ ভিন, বিধপাননগর সথলক প্রকপাবশি ও িসু মিী কলপ্পালরশন বলবমলটড, ১৬৬ বিবপন বিহপারী
গপাঙ্গু লী ব্রিট, কলকপািপা–৭০০ ০১২ সথলক মুবরিি / ২০১৭

সূচিপত্র
সম্পাদকীয়


সভপাপবির সডস্ক সথলক


পপাঠলকর কলম


আলিদন


িন্পা বনয়ন্তলে উত্তর ও দবষেে ২৪-পরগনপার সু ন্দরিন অঞ্চললর আয়লপায় ভীষে ষেবিগ্রস্ত নদীিপাঁধএর পুনবন্ম্পাে, শবক্তশপালীকরে ও সংস্কপালরর কপালজ সসচ ও জলপথ বিভপাগ
সগৌিম চ্পাটপাজ্ী, মুখ্ িপাস্তুকপার, সসচ ও জলপথ দপ্তর


পুরুবলয়পার মপাবটলি ‘জলিীথ্’—একবট প্রবিলিদন  সকৌস্তুভলজ্পাবি পপাল, অধীষেক িপাস্তুকপার, সসচ ও জলপথ দপ্তর


বশবলগুবি ইবরলগশন বডবভশলনর অধীলন দপাবজ্বলং সজলপার অন্তগ্ি মপাঞ্পা সসচপ্রকলল্পর উন্নবিকরে ও
আধু বনকীকরে  গুরুপদ পপাত্র, অধীষেক িপাস্তুকপার, সসচ ও জলপথ দপ্তর


সকললঘপাই, কপপাললশ্বরী ও িপাঘপাই সিবসন সরেলনজ বস্কম—বকছু কথপা
 শুভপাশীষ পপাত্র, বনি্পাহী িপাস্তুকপার, সসচ ও জলপথ দপ্তর


িন্পা বনয়ন্তলে কপাবন্দ মপাস্পার প্্পান  বপ্রয়ম সগপাস্পামী, বনি্পাহী িপাস্তুকপার, সসচ ও জলপথ দপ্তর


বরভপার বরসপাচ্ ইনবস্বটউলট বডবগ্র প্রদপানকপারী কললজ স্পাপন প্রকল্প
 বিভপাসচন্দ্র িম্ে, উপ-অবধকি্পা ও সু লখন্দু চল্পাপপাধ্পায়, গলিষেপা সহপায়ক, সসচ ও জলপথ দপ্তর


প্রপাক্বিক বিপয্য়, িন্পা ও িপার প্রশমন
বদলীপ কম্কপার, সহ-িপাস্তুকপার, সসচ ও জলপথ দপ্তর


উন্নয়লনর আর এক ধপাপ— সু ন্দরিলনর বচমপাগুবি ফুলডুবি খপাললর উপর দশ কপপাট যু ক্ত স্ু ইস সগট
বনম্পাে  অবময় চক্রিি্ী, সহ-িপাস্তুকপার, সসচ ও জলপথ দপ্তর


সংবষেপ্ত সংিপাদ

সম্পাদকীয়
‘সসচপত্র’ পবত্রকপা সিশ কলয়ক দশক পপার করল। পবত্রকপা
প্রকপালশ সদবর হললও এই সংখ্পায় িন্পা বনয়ন্তলে উত্তর ও দবষেে
২৪-পরগনপার সু ন্দরিন অঞ্চললর আয়লপায় ভীষে ষেবিগ্রস্ত নদী
িপাঁলধর পুনবন্ম্পাে, শবক্তশপালীকরে ও সংস্কপালরর কপালজ সসচ ও
জলপথ বিভপাগ, পুরুবলয়পার মপাবটলি জলিীথ্— একবট প্রবিলিদন
সরলখবছ। এই সংখ্পায় থপাকলছ বশবলগুবি ইবরলগশন বডবভশলনর
অধীলন দপাবজ্বলং সজলপার অন্তগ্ি মপাঞ্পা সসচপ্রকলল্পর উন্নবিকরে
ও আধু বনকীকরে, িন্পা বনয়ন্তলে কপান্দী মপাস্পার প্্পান, সকললঘপাই,
কপপাললশ্বরী ও িপাঘপাই সিবসন সরেলনজ বস্কম সম্লক্ বকছু কথপা।
আলছ আমপালদর সসচ ও জলপথ বিভপালগর অধীন অবি প্রপাবচন
বরভপার বরসপাচ্ ইনবস্বটউলট বডবগ্র প্রদপানকপারী কললজ স্পাপন
প্রকলল্পর বিষলয় একবট বরলপপাট্। আলছ প্রপাক্বিক বিপয্য়, িন্পা
ও িপার প্রশমন এিং সু ন্দরিন উন্নয়লন বচমপাগুবি-ফুলডুবি খপাললর
উপর দশ কপপাট যু ক্ত স্ু ইস সগট বনম্পাে বিষলয় আললপাচনপা।
এছপািপা পবত্রকপালি বনয়বমি বিভপাগ সযমন থপালক।
এই সংখ্পালি বলবপিদ্ধ বিবভন্ন িথ্মূ লক আললপাচনপা ও বনম্পাে
কপালজর বরলপপাট্, বিগি সংখ্পাগুবলর মলিপা পপাঠকলদর কপালছ গুরুত্ব
লপাভ করলি। অন্পান্ সংখ্পাগুবলর মলিপা এই সংখ্পাবটও সকললর
কপালছ সমপান গ্রহেলযপাগ্ হলি িলল আশপা রপাবখ।

সভপাপচির ডেস্ক ডেকক
দ্পাবিংশিম িলষ্ পিল সসচ ও জলপথ বিভপালগর মুখপত্র ‘সসচপত্র’। নিুন
সরকপার কপায্ভপার গ্রহলের পরিি্ীলি মপাননীয়পা মুখ্মন্তী মমিপা িলন্দ্পাপপাধ্পালয়র
অনু লপ্ররেপায় সসচ ও জলপথ বিভপাগ রপালজ্র উন্নয়লন বনরলসভপালি প্রলচষ্পা
কলর িহু কপাজ ইবিমলধ্ সম্ন্ন কলরলছ ও কলর চলললছ। যপার বকয়দংলশর
প্রবিফলন এই পবত্রকপালি পপাওয়পা যপালি। উন্নয়লনর কপাজ ত্বরপাববিি করলি
বিভপালগর প্রযু বক্তবিদলদর সু বচবন্তি মিপামি ও সমপালজর বিদগ্ধজলনর অবভমি
প্রলয়পাজন। প্রলয়পাজন, কপালজর এলপাকপায় সপাধপারে মপানু লষরও মিপামি। ‘সসচপত্র’
পবত্রকপা, বিভপালগর সলঙ্গ জনসপাধপারলের সযপাগপালযপালগর ও মিপামি আদপানপ্রদপালনর দ্ ঢ় ভূ বমকপা পপালন কলর থপালক। ইবিমলধ্ িথ্মূ লক সসচপত্র পবত্রকপা
সমপালজর মননশীল পপাঠলকর কপালছ সমপাদ্ ি হলয়লছ।
আশপা কবর, আগপামী বদলন পবত্রকপা প্রকপালশ সকললর আন্তবরক সহলযপাবগিপা
থপাকলি। পবত্রকপার এই সংখ্পাবট সপাফল্ লপাভ করলি, এই কপামনপা কবর।
ধন্িপাদপালন্ত—
শ্রী রপাজীি ি্পানপাজ্ী

ভপারপ্রপাপ্ত মন্তী
সসচ ও জলপথ বিভপাগ
পবচিমিঙ্গ সরকপার

আকেদন
পবচিমিলঙ্গর উন্নয়লন সসচ ও জলপথ বিভপাগ বনরলসভপালি িপার কম্কপাণ্ কলর
চলললছ। িন্পা বনয়ন্তে, নদীভপাঙন সরপাধ, বনকপাবশ ি্িস্পার উন্নয়ন ইি্পাবদ িহুমুখী
কম্কপাণ্ কলর চলললছ এই বিভপাগ। এই সকল কপাজকলম্র বিষয় জনগেলক
অিগবির ললষে্ সসচ ও জলপথ বিভপালগর মুখপত্র ‘সসচপত্র’ প্রকপাশ করপা হলয়
থপালক। এই পবত্রকপা জনপ্রবিবনবধ, বিশ্ববিদ্পালয়, স্কুল-কলললজর ছপাত্র-ছপাত্রী-সহ
সমপালজর িহু বিদগ্ধজলনর কপালছ সমপাদ্ ি।
এই পবত্রকপা ধপারপািপাবহকভপালি প্রকপালশর জন্ বিভপালগর সকললর কপালছ
উন্নয়ন কম্কপালণ্র বিিরে-সহ িপালদর সু বনবচিি সলখনী ছবি-সহ জনসংলযপাগ
ও পবরসংখ্পান শপাখপালি পপাঠপািপার আলিদন রপাখবছ।
‘সসচপত্র’ পবত্রকপা প্রকপালশ সকললর সহলযপাবগিপা কপামনপা কবর।
শ্রী সগৌিম চ্পাটপাজ্ী

মুখ্ িপাস্তুকপার, সপাউথ
ও
প্রধপান সম্পাদক ‘সসচপত্র’
সসচ ও জলপথ দপ্তর
পবচিমিঙ্গ সরকপার

পপাঠককর কলম
মপাননীয় সম্পাদক

সমীলপষু সম্পাদক

মহপাশয়,

মহপাশয়,

পবচিমিঙ্গ সরকপালরর সসচ ও জলপথ বিভপালগর মুখপত্র
‘সসচপত্র’ পলি খুি ভপাললপা লপাগলছ। প্রপাসবঙ্গক িথ্ ও
িল্বের চমৎকপার সমপাহপার ঘলটলছ সসচপলত্র।
পবত্রকপায় ‘ইবরলগশন আরকপাইভ্স’-এর সংিপাদ সপলয়
খুি ভপাললপা লপাগল। এর ফলল এই বিষলয় উৎসপাহী ছপাত্র–
বশষেক-প্রযু বক্তবিদ-সপাংিপাবদক সথলক শুরু কলর আমপালদর
মলিপা সপাধপারে নপাগবরকরপাও বিলশষভপালি উপক্ি হলিন।
কি্্পষেলক এর জন্ আপনপার পবত্রকপার মপাধ্লমই ধন্িপাদ
জপানপাবছি।
এই পবত্রকপার পপাঠক বহলসলি দু –একবট কথপা সবিনলয়
বনলিদন করলি চপাই। পবত্রকপাবট সরকপাবর মুখপত্র হওয়পার
কপারলেই এলি মূ লি রপাজ্বভবত্তক বিষয়ই স্পান পপালছি।
এবট সপারপা ভপারি জুলি প্রচপার হওয়পা দরকপার। িপাহলল সপারপা
সদলশর মপানু ষ িুঝলি পপারলি— পবচিমিঙ্গ সরকপালর এই
সসচ ও জলপথ বিভপাগ বকভপালি উন্নবির পলথ কপাজ করলছ।
‘সসচপত্র’-এর সি্পাঙ্গীে শ্রীি্ বদ্ধ ও িহুল প্রচপার কপামনপা
কবর।
ইলপা সঘপাষ
৭২/বি অবখল বমব্রি সলন
কলকপািপা–৯

সসৌভপাগ্িশি দু –একবট সংখ্পা সসচপত্র
সদলখবছ। পবচিমিলঙ্গর নদী, সরেলনজ
িপা চপাষিপালস জললর সজপাগপান ও বিবভন্ন
প্রকল্পগুবলর বিস্তপাবরি বিিরে আপনপালদর
পবত্রকপা সথলকই জপানলি পপাবর। এ বিষলয়
আমরপা যপারপা এই ি্ বত্তর সলঙ্গ যু ক্ত নই,
আরও অলনক বকছু িথ্ জপানলি পপাবর।
কলকপািপা ও িপার আলশপপালশর খপালগুবলর
সম্বলধে আরও বিশদ সলখপা আপনপালদর
পবত্রকপালি প্রকপাবশি হলল ভপাললপা হয়।
ইবি—
িলরপাম সঘপাষ
ভপারিীয় সরল কম্চপাবর
িিবডিুর
সজলপা–িীরভূ ম,

বিজ্বপ্ত
ভপারি সরকপালরর সংিপাদপত্র সরবজল্রিশন বনয়মপািবলর (১৯৫৬) ধপারপা অনু যপায়ী
বনম্নবলবখি িথ্গুবল প্রকপাশ করপা হল
(ক) পবত্রকপার নপাম

:

সসচপত্র

(খ) পবত্রকপার ভপাষপা

:

িপাংলপা

(গ) প্রকপালশর স্পান

:

জলসম্দ ভিন, বিধপাননগর,
কলকপািপা–৭০০০৯১

(ঘ) প্রকপাশ কপাল
(ঙ) মুরিপাকলরর নপাম

:

ত্ত্রমপাবসক
সঞ্জয় কুণ্ু

(চ) মুরিপাকলরর জপাবি ও বঠকপানপা

:

(ছ) প্রকপাশলকর নপাম ও বঠকপানপা

:

:

ভপারিীয়, জলসম্দ ভিন, বিধপাননগর, কলকপািপা–৭০০০৯১
সঞ্জয় কুণ্ু, জলসম্দ ভিন, বিধপাননগর, কলকপািপা–৯১

(জ) সম্পাদলকর নপাম, জপাবি ও বঠকপানপা :

সগৌিম চ্পাটপাজ্ী, ভপারিীয়, জলসম্দ ভিন, বিধপাননগর,
কলকপািপা–৭০০০৯১

(ঝ) স্ত্বপাবধকপারী

:

সসচ ও জলপথ বিভপাগ, পবচিমিঙ্গ সরকপার

(ঞ) স্ত্বপাবধকপারীর বঠকপানপা

:

জলসম্দ ভিন, বিধপাননগর,
কলকপািপা–৭০০০৯১
ু
ু
আবম সঞ্জয় কণ্ এিদ্পারপা সঘপাষেপা করবছ সয, উপলরপাক্ত িথ্গুবল আমপার জ্পান ও বিশ্বপাস মলি সি্।
স্পাষের : সঞ্জয় কুণ্ু

িন্পা বনয়ন্তলে উত্তর ও দবষেে ২৪ পরগনপার সু ন্দরিন
অঞ্চললর আয়লপায় ভীষে ষেবিগ্রস্ত নদী িপাঁলধর
পুনবন্ম্পাে, শবক্তশপালী ও সংস্কপালরর কপালজ সসচ ও
জলপথ বিভপাগ
সগৌিম চ্পাটপাজ্ী

(মুখ্ িপাস্তুকপার)

সু ন্দরিলনর চপাবরবত্রক ত্িবশষ্্ :—
মূ ল নদী গঙ্গপা, পরিি্ীলি হুগবল
নদী, সয পবরমপালে পবল িহন কলর বনলয়
আলস, িপা ধপারপািপাবহকভপালি জমপা হলয় গলি
উলঠলছ এই সু ন্দরিলনর ি-দ্ীপ অঞ্চল। এটপা
সবঠক সয গঙ্গপা অিিপাবিহকপায় যু লগর পর
যু গ বনয়বমি বনলয় আসপা পবল জমপা হওয়পার
কপারলে পবচিমিলঙ্গর সমস্ত গঙ্গপা িীরিি্ী
অঞ্চল গলি উলঠলছ। এই ি-দ্ীপ গলি
ওঠপার জন্ সমুরি সংলগ্ন নদীর সজপায়পারভপাটপা মূ লি কপাজ করলছ। গঙ্গপা অিিপাবহকপার
মূ লল্পাি পদ্পার অবভমুলখ যপাওয়পার জন্ গঙ্গপা,
ভপাগীরথী অিিপাবহকপার সংলগ্ন সকল শপাখপা
নদীগুবল প্রচুর পবরমপালে পবল িহন কলর,
ফলল জলিপাবহি হলি িপাধপাপ্রপাপ্ত হলয় থপালক।
শুধু মপাত্র িষ্পাকপাললর কলয়কবট মপাস িপাদ বদলল
এই নদীগুবলর জলিহন ষেমিপা ভীষেভপালি
কলম যপায়। এই সমলয় নদীগুবল ি-দ্ীপ গঠন করপার ষেমিপা হপাবরলয় সফলল। নিুনভপালি ি-দ্ীপ গঠন হওয়পা বনভ্র কলর
শুধু মপাত্র সজপায়পার-ভপাটপার উপর। এই সময় িহু নদী অিিপাবহকপালি িি্মপালন সজপায়পার-ভপাটপা সখলল নপা, উপরন্তু ওই সকল
অিিপাবহকপা সংলগ্ন এলপাকপার বনকপাবশ জল এই প্রপাক্বিক সরেলনজ চ্পালনললর মপাধ্লম অবিিপাবহি হলয় থপালক।
িলঙ্গপাপসপাগলরর িীরিি্ী িনপাঞ্চল সমগ্র সু ন্দরিন, ভপারিিলষ্র সীমপানপার পবচিমিঙ্গ রপালজ্ ও পপাশ্ব্িি্ী সদশ
িপাংলপালদলশর মলধ্ অিবস্ি। এই সু ন্দরিন ি-দ্ীলপর বকছু টপা অংলশর অিস্পান হুগবল নদীর সশষপাংলশ ও অন্ অংলশর
অিস্পান িপাংলপালদলশর পদ্পা নদীর পবচিমপাংশ ও সমঘনপা নদীর উত্তর-পূ ি্পাংলশ।
এটপা বিশ্বপাস করপা যপায় সয প্রপাথবমকভপালি গঙ্গপা অিিপাবহকপা ও ব্রহ্মপুত্র নলদর প্রচুর পবল িহন কলর বনলয় আসপার
ফলল এই সু ন্দরিন অঞ্চল গঠন হলয়লছ। সমস্ত সু ন্দরিন অঞ্চললর আয়িন প্রপায় ২.০৫ বমবলয়ন সহক্টর। এর মলধ্
০.৭৯১ বমবলয়ন সহক্টর ভূ খলণ্র অিস্পান পবচিমিলঙ্গর উত্তর ও দবষেে ২৪-পরগনপা সজলপালি।
পবল মপাবট স্তলর স্তলর জমপা হলয় এই অঞ্চলল জবম উঁচু হওয়পার সময় বকছু মপানু ষ সসবট দখল কলর মূ লি চপাষিপাস
করপার জন্। পরিি্ীলি ওই স্পালনর িন সকলট স্পায়ীভপালি িসিপাস করপার প্রিেিপা শুরু হয় প্রপায় ১৭৭০ বরিস্পাব্দ সথলক।
বকন্তু আইনগি ভপালি ও প্রথপা সমলন এই িনপাঞ্চললর জবমলি স্পায়ীভপালি িসিপালসর জন্ বিলশষ ইজপারপা সদওয়পা শুরু
হয় ১৮৩০ বরিস্পালব্দ। পরিি্ীলি সু ন্দরিলনর সীমপালরখপা সবঠকভপালি বচবনিি করপা হয়। পূ লি্ এই অঞ্চললর সকল মপাবটর
নদীিপাঁধ এলপাকপার জবমদপারলদর অধীলন বছল। ১৯৫৫ সপালল এবপ্রল মপালস জবমদপাবর প্রথপার অিলু বপ্ত ঘবটলয় সু ন্দরিন
অঞ্চললর সমস্ত নদীিঁপাধ পবচিমিঙ্গ সরকপার অবধগ্রহে কলর। এই এলপাকপা বছল ঔপবনলিবশক এলপাকপা। এখপালন ৪০বট
এলস্ট ৪০বট সরকপাবর ি্বেপািধপালন খপাস মহল ও ৩৮৪বট জবমদপারী এলস্ট বছল। এইসি এলপাকপা খপাস কলর জবমদপারলদর
অধীলন ও ি্বেপািধপালন থপাকপা সমস্ত অঞ্চল পবচিমিঙ্গ সরকপার বনলজর অধীলন সনয়।
সসচপত্র ॥
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২০০৯ সপাললর বিধ্ংসী ঝি আয়লপা :
বিধ্ংসী ঝি আয়লপা িলয় বগলয়বছল পবচিমিলঙ্গর
মূ লি উত্তর ও দবষেে ২৪-পরগনপা সজলপার উপর
বদলয়। ২৫ সম ২০০৯ সপালল প্রপায় দু পুর ২টপার সময়
এই বিধ্ংসী ঝি দু বট সজলপালি আছলি পলি, সসই
সময় ঝলির গবিলিগ বছল ১২০ সথলক ১৩০ বকবম
প্রবি ঘণ্পায়। এই ঝলির গবিবিবধর িীব্রিপা উত্তরমুখী
হিপার কপারলে উত্তর ও দবষেে-২৪ পরগনপা সজলপা
ি্িীি পূ ি্ সমবদনীপুর, কলকপািপা, হপাওিপা, হুগবল,
িধ্মপান, উত্তর বদনপাজপুর, দবষেে বদনপাজপুর সহ
দপাবজ্বলংলয় বিস্তপার কলর ক্রলম এর গবি মন্থর হলয়
যপায়। ঝলির প্রভপালি সজপায়পার-ভপাটপার সময় সমুলরির
জললর িল প্রচণ্ সিলগ ওঠপা নপামপা কলর। পলরর বদন
সপাগরদ্ীলপর জলিললর উচ্চিপা বনরূপে কলর সদখপা
যপায়, স্পাভপাবিক জলিললর উচ্চিপার পবরলপ্রবষেলি প্রপায় ৩.৩ বমটপার সিবশ হলয়বছল। এই জলিললর উচ্চিপা অস্পাভপাবিক
ি্ বদ্ধ পপাওয়পার ফলল অগুবনি স্পালন মপাবটর িপাঁলধর উপর বদলয় নদীর জল িইলি থপালক। িহু স্পালন মপাবটর িপাঁধ িলস
যপায়, সভলঙ যপায় আিপার সকপালনপা সকপালনপা স্পালন িপাঁধ বনবচিনি হলয় যপায়। নদীর িপাঁধ সভলঙ িপা িপাঁলধর উপর বদলয় বিশপাল
জলরপাবশ িঁপাধ সংলগ্ন এলপাকপা ও বনকটিি্ী অঞ্চললর মপাঠঘপাট প্পাবিি কলর। হপাজপার হপাজপার ঘরিপাবি, কুবঠর ইি্পাবদ
ষেবিগ্রস্ত হয়। িহু স্পালনর রপাস্তপাঘপাট সভলঙ ষেবিগ্রস্ত হয়। বিশপাল ষেয়-ষেবি হয় সমগ্র সু ন্দরিন অঞ্চল সহ উত্তর ও
দবষেে-২৪ পরগনপা সজলপার আলরপা সিশবকছু এলপাকপা। সু ন্দরিলনর সমগ্র নদীিপাঁলধর (প্রপায় ৩১২২ বকবম) রষেেপালিষেে ও
ি্বেপািধপান কলর থপালক সসচ ও জলপথ বিভপাগ। আয়লপার প্রলকপালপ ১৭৭ বকবম নদীিঁপাধ পুলরপাপুবর বনবচিনি হলয় যপায়, আর
৬০১ বকবম নদীিঁপাধ অবি মপাত্রপায় ষেবিগ্রস্ত হয়। সমপাট ৭৭৮ বকবম সু ন্দরিলনর নদীিঁপাধ যপা আয়লপার ভয়পািহ প্রলকপালপ
সভলঙ সগলছ, বনবচিনি হলয় সগলছ িপা অবিমপাত্রপায় ষেবিগ্রস্ত হলয়লছ, সসই সি স্পালন নিুনভপালি িঁপাধ বনম্পাে নপা করলল,
ভবিষ্লি আয়লপার মলিপা বিধ্ংসী ঝলি িপা িপার সথলকও কম িীব্রিপাসম্ন্ন ঝলি আিপার িঁপালধর ভয়পািহ ষেবি হলি িপাধ্।

ভপারি সরকপার কি্্ক টপাস্কলফপাস্ গঠন :
বিধ্ংসী আয়লপায় সু ন্দরিলনর ষেয়ষেবি হওয়পার পরিি্ীলি ষেবিগ্রস্ত নদীিঁপালধর পুনগ্ঠন ও পুনবন্ম্পালের জন্ সম,
২০০৯ সপালল ভপারি সরকপালরর জল আলয়পাগ (Union Ministry of Water Resources) টপাস্কলফপাস্ (Task Force)
গঠন কলর। টপাস্কলফপালস্র বদ্িীয় সভপালি সু ন্দরিলনর ষেয়ষেবিসম্ন্ন নদীিঁপালধর আশু সংস্কপালরর জন্ সমপাট ৭৭৮ বকবম
ত্দলঘ্্র নদীিঁপালধর (যপার মলধ্ ১৭৭ বকবম বনবচিনি হলয় যপাওয়পা নদীিঁপাধ ও ৬০১ বকবম ত্দলঘ্্র অবি মপাত্রপায় ষেবিগ্রস্ত
হওয়পা নদীিঁপাধ) পুনগ্ঠন, শবক্তশপালীকরে ও সংস্কপালরর জন্ সসচ ও জলপথ বিভপাগ প্রস্তপাি রপালখ। পরিি্ীলি িন্পা
বনয়ন্তে প্রকল্প টপাস্ক সফপাস্–এর সদওয়পা সূ ত্রপানু সপালর এিং বনলদ্লশ িপা অনু লমপাবদি হয়।

প্রকল্প কপালজর সরেনীবিভপাগ :
িঁপালধর পুনগ্ঠন, শবক্তশপালীকরে ও সংস্কপালরর প্রলয়পাজনীয়িপা, িঁপালধর ষেয়ষেবির প্রক্বি অনু সপালর ও ি্বেপািধপালনর
বিলিচনপায় কপাজলক ছয় ভপালগ বিভপাজন করপা হলয়লছ।

বিভপাজন

বিিরে

১এ

সমুরিিলটর বনবচিনি িঁপালধর পুনবন্ম্পাে, িঁপালধর মধ্িি্ী অংলশ সমুলরির িপাবল ভবি্
কলর বজও বটউি ি্িহপার ও িঁপাধ ত্িবরর কপালজ স্পানীয় মপালঠর মপাবট ি্িহপার,
সলঙ্গ সমুলরির বদলক িঁপালধর ঢপালল ব্লক বপবচং ি্িহপার।

১০.২০

১বি

বনবচিনি হলয় যপাওয়পা নদীিঁপালধর স্পালন পুনরপায় িঁপাধ বনম্পাে (সয বনবচিনি স্পালনর
ত্দঘ্্ ১ বকবম িপা িপার অবধক) ও নদীর সিলডর মপালমশলপা ি্িহপার কলর এিং
নদীর বদলক িঁপালধর ঢপালল ব্লক বপবচং ি্িহপার কলর।

২৮.৮০

সসচপত্র ॥
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বিভপাজন

বিিরে

সমপাট ত্দঘ্্ (বকবম)

১বস

বনবচিনি হলয় যপাওয়পা নদীিঁপালধর স্পালন পুনরপায় িঁপালধর বনম্পাে (সয বনবচিনি স্পালনর
ত্দঘ্্ ১ বকবম-এর কম) ও নদীর সিলডর মপালমশলপা ি্িহপার কলর এিং নদীর
বদলক িঁপালধর ঢপালল ব্লক বপবচং ি্িহপার কলর।

১৩৭.৯০

২এ

সমুরিিলটর ষেবিগ্রস্ত িঁপালধর পুনবন্ম্পাে ও উন্নবি সপাধন, িঁপাধ সংলগ্ন মপালঠর মপাবট
ি্িহপার কলর এিং সমুলরির বদলক িঁপালধর ঢপালল ব্লক বপবচং ি্িহপার।

৮.৭

২বি

ষেবিগ্রস্ত িঁপালধর পুনবন্ম্পাে ও উন্নবি সপাধন, িঁপাধ সংলগ্ন মপালঠর বদলকর মপাবট িপা
অন্ সকপালনপা স্পালনর মপাবট ি্িহপার কলর এিং িঁপালধর দু ই ধপালরর ঢপালল অথ্পাৎ
নদীর বদলক ও মপালঠর বদলক ব্লক বপবচং ি্পািহপার কলর।

৪৪৭.১

২বস

ষেবিগ্রস্ত িঁপালধর পুনবন্মপা্ ে ও উন্নবি সপাধন, িঁপাধ সংলগ্ন মপালঠর বদলকর মপাবট িপা অন্
সকপালনপা স্পালনর মপাবট ি্িহপার কলর বকন্তু নদীর বদলক সকপালনপা ব্লক বপবচং নপা কলর।

১১৫.০০

সমপাট

৭৭৭.৭৫

ধরপাযপাক সমপাট ৭৭৮.০০ বকবম

প্রকল্প রূপপায়লে রপাজ্ ও সকন্দ্রীয় সরকপালরর ি্য়ভপার িহন করপা সংক্রপান্ত বিষয় :
প্রকল্প রূপপায়লের জন্ সমপাট খরচ অনু লমপাদন
হয় ৫০৩০.০০ সকপাবট টপাকপা। প্রপাথবমকভপালি
প্রকল্পবটর
প্রযু বক্তগি—অথ্ননবিক
বিষলয়র
(Techno economic) অনু লমপাদন সদয় গঙ্গপা
িন্পা বনয়ন্তে আলয়পাগ (Ganga Flood Control
Commission)। ২৮.০১.২০১০ িপাবরলখ ১০২িম
সভপালি সসচ, িন্পা বনয়ন্তে এিং িহুমুখী প্রকলল্পর
MOWR–এর অ্পাডভপাইসপাবর কবমবট (Advisory
Committee of Irrigation Flood Control
and Multipurpose Project of MOWR)এর অনু লমপাদন সদয়।
প্রকলল্প অথ্ বিবনলয়পালগর বিষলয় ভপারি
সরকপালরর প্্পাবনং কবমশনলক (Planning
Commission) জপানপালনপা হয় এিং ২৬-০৭-২০১০ িপাবরলখ এই প্রকলল্পর জন্ ৫০৩২.০০ সকপাবট টপাকপা অনু লমপাদন হয়।
রপালজ্র জন্ ভপারি সরকপালরর বমবনব্রি অফ ওয়পাটপার বরলসপালস্লস (Ministry of Water Resources) সয
সকল বস্কম আলছ িপার মলধ্ িন্পা বনয়ন্তে সপ্রপাগ্রপালম [(Flood Management Programme (FMP)] সদয় অলথ্র
সপাহপালয্ এই প্রকল্প রূপপায়লের জন্ এমপপাওয়পাড্ কবমবট (Empowered Committee) িপালদর ষষ্ঠ সভপালি প্রথম
পয্পালয় পুনবন্ম্পাে কপালজর জন্ আনু মপাবনক খরচ বহলসলি ১৩৩৯.৫০ সকপাবট টপাকপা সরলখলছ।

২০১৭ সপাললর মপাচ্ মপাস পয্ন্ত কপালজর প্রক্ি অগ্রগবি ও অথ্ খরলচর বিষয় :
এই প্রকলল্পর কি্্পষে িপালদর পবরকবল্পি কম্কপাণ্ সম্পাদলনর জন্ ইবিমলধ্ স্পান বচবনিি করপা শুরু কলরলছন,
সযখপালন সঙ্গবিপূ ে্ িপা প্রক্ি অলথ্র বিবনমলয় জবম অবধগ্রহে করপা সম্ভি হলি। প্রকল্প রূপপায়লের জন্ ইবিমলধ্ উত্তর
২৪-পরগনপার সু ন্দরিন অঞ্চলল ৯৯৫ একর জবম এিং দবষেে ২৪-পরগনপার সু ন্দরিন অঞ্চললর ১৪৪৬ একর জবম
অবধগ্রহে করপা সম্ভি হলয়লছ। প্রকল্প রূপপায়লের সমপাট খরলচর অনু পপাি ৭৫ : ২৫ শিপাংশ হপালর সকন্দ্রীয় সরকপার ও রপাজ্
সরকপালরর সদয় অলথ্র বভবত্তলি হলি িলল বনবদ্ষ্ করপা হলয়লছ। এই অথ্ িন্পা বনয়ন্তে খপালি ২০১০ সপাল সথলক প্রবি
িছলর আনু মপাবনক ৫২৫.০০ সকপাবট টপাকপা প্রকল্প খরলচর জন্ গ্রহে করপা হলয়লছ। আগপামী বদলন এই কপাজ সু ষ্ঠুভপালি ও
দ্রুি করপার ললষে্ সসচ ও জলপথ দপ্তলরর দপায়িদ্ধিপা আলছ।
সসচপত্র ॥
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পুরুবলয়পার মপাবটলি জলিীথ্
সকৌস্তুভলজ্পাবি পপাল (অধীষেক িপাস্তুকপার)
পুরুবলয়পার অধীষেক িপাস্তুকপার বহলসলি বনযু ক্ত হলয় ২০১৩ সপাল সথলক সচক ড্পাম বনম্পালের দপাবয়ত্বপ্রপাপ্ত হই। সসচ ও
জলপথ দপ্তলরর সরকপাবর বিবধবনলষধ আলরপাবপি গণ্ীর সীমপািদ্ধিপার পবরসর সথলক সচক ড্পালমর আথ্-সপামপাবজক প্রবিবক্রয়পা
বলবপিদ্ধ করপা প্রপায় অসম্ভি। সসজন্ এই সলখপার িক্তি্ একজন অধীষেক িপাস্তুকপালরর অনমনীয় গণ্ীলক অবিক্রম কলর
একজন নপাগবরলকর ি্বক্তগি উপলবধির বনবরলখ বলবখি হল। পুরুবলয়পার দপািদহ ও চরমভপািপাপন্ন আিহপাওয়পায় সরকপাবর
দপ্তলরর সকপালনপা কম্চপারীর িদবল িপা বনলয়পাগলক বকছু টপা হললও অলপষেপাক্ি কবঠন িদবল িপা বনলয়পাগ িলল গে্ করপা হয়।
অথচ িপাস্তি এটপাই সয— পুরুবলয়পালি িদবলর আলদশনপামপা হপালি সপলল একজন কম্চপাবর যিটপা অবস্র হন, কপায্কপাল
ফুলরপালল পুরুবলয়পা সথলক িদবলর আলদশ হপালি সপলল মন িপার সচলয় অলনক সিবশ ভপারপাক্রপান্ত হয়। এটপাই পুরুবলয়পার
মপানবিক বদক যপা রক্তমপাংলসর মপানু ষলক হৃদলয়র অিলিললও স্পশ্ কলর। আবদিপাসী সংস্ক্বি ও ক্বষবভবত্তক জীিনধপারপার
সংবমরেে পুরুবলয়পা, সযখপালন আজও সপৌষপপাি্ন ও টুসু পূজপা সিলচলয় িি উৎসি। িপার পলরই স্পান মনসপাপূ জপার— যখন
সগপাটপা পুরুবলয়পা দু বদন ি্পাপী উৎসি যপাপলন ি্স্ত থপালক।

পুরুবলয়পা সজলপা—
আয়িলন রপালজ্র ি্ হত্তম সজলপা, গি সমুরিপ্ ষ্ঠ হইলি ২৩৫ বমটপার উচ্চিপায় পপাশ্ব্িি্ী সজলপা িপাঁকুিপা–সমবদনীপুর, সথলক
প্রপায় ২০০ বমটপার উঁচুলি। এখপালন পয্পাপ্ত িপাৎসবরক ি্ বষ্পপাি (১২০০বমবম) হওয়পা সল্বেও সজলপাবট প্রলয়পাজনীয় জলধপারলে
অষেম। এই সজলপা িরপািরই খরপাপ্রিে ও জলসঙ্কলট বক্ষ্ বছল, যপার অলনকটপাই আজ পবরিি্লনর পলথ অগ্রসর। বকন্তু
আিশ্ক জললর সংস্পান নপা থপাকপার ফলল বশল্প স্পাপলনর সু লযপাগও ঘলটবন যপা আজ অগ্রপাবধকপার পপালছি পবরকল্পনপায়।
বকছু ইটভপাটপা স্পানীয় মপানু লষর রুবজলরপাজগপালর সপাহপায্ কলর। ক্বষবভবত্তক অথ্নীবি ও পশুপপালন এখপালনর মপানু লষর
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প্রধপান অিলম্বন। গি ২০০৭–এর আদমশুমপাবরর পবরসংখ্পালন প্রপায় পঞ্চপাশ শিপাংশ পবরিপার বছল দপাবররি সীমপার বনলচ।
বকন্তু সপাম্প্রবিককপালল সরকপাবর উলদ্পালগ ক্রমপাগি উন্নয়লনর কম্যলজ্ বিবভন্নভপালি অজ্ মপানু লষর কম্সংস্পালনর সু লযপাগ
ঘলট চলললছ। িদু পবর খপাদ্ সু রষেপার সরকপাবর প্রকল্প এই সজলপার দপাবররি-ষেুধপা বনি্ বত্তলি সিলচলয় উললেখলযপাগ্ উপহপার।
গি আদমশুমপাবরর পবরসংখ্পালন স্পাষেরিপা বছল পুরুষ প্রপায় ৮০ (আবশ) শিপাংশ এিং মবহলপা ৫০ (পঞ্চপাশ) শিপাংলশর
সপামপান্ সিবশ। িি্মপান সংিপাদ মপাধ্লমর মিপামি অনু যপায়ী কন্পাশ্রীর মলিপা বিবভন্ন উৎসপাহপ্রদপানকপারী প্রকলল্পর ফলল নপারী
স্পাষেরিপার ি্পাপক প্রসপার ঘলট চলললছ।
িি্মপালন সরকপাবর উলদ্পালগ ধপালপ ধপালপ অগুনবি ‘জল ধলরপা জল ভলরপা’ পবরকল্পনপা রূপপায়লের মপাধ্লম সমগ্র
সজলপার জলধপারে ষেমিপার ি্ বদ্ধলি ি্পাপক সম্ভপািনপা ত্িবর কলরলছ। নদ-নদীর মলধ্ দপালমপাদর, কংসপািিী, সু িে্লরখপা,
দ্পারলকশ্বর ও কুমপারী এই সজলপার উপর বদলয় প্রিপাবহি। বকন্তু সজলপার উচ্চিপা নদীগুবললক খরল্পািপা ও শীে্ কলরলছ।
গ্রীষ্মকপালল যপালদর প্রিপাহ প্রপায় ভূ প্ লষ্ঠর নীলচই সথলক যপায়।

সচক ড্পাম বক?
িি িি নদীর উপর ড্পাম
বনম্পাে কলর ি্ হৎ জলপাধপার ত্িবর হয়।
সছপাট সছপাট সঝপারপা িপা ষেুরি শপাখপানদী
িপা উপনদীর উপর সচক ড্পাম করপার
ফলল ত্িবর হয় এক একবট ষেুরি
জলপাধপার। পুরুবলয়পালি ি্ বষ্পপাি পয্পাপ্ত
হললও িষ্পার প্রপারলম্ভ এখপালন চপাবষরপা
সসই ি্ বষ্পপালির সু বিধপা লপালভ সষেম
হয় নপা। কলঠপার পবররেলমর দ্পারপা বকছু
মপাবটর িপাঁধ ত্িবর কলর সপামবয়কভপালি
চপাবষরপা সঝপারপার জলল্পালির গবিলরপাধ
কলর চপালষর জন্ বকছু জল আহরে
করলি সষেম হয় িলট িলি প্রিল িষ্পায়
ভীষে খরল্পািপা জলপলথ ওই মপাবটর
িপাঁধ সভলঙ খিকুলটপার মলিপা সভলস যপায়।
সসজন্ প্রলয়পাজনীয় জল সংগ্ হীি নপা হলল সম্ূ ে্ জবমলি চপালষর সু বিধপালপালভ িবঞ্চি হয় চপাবষরপা। কংবক্রলটর সচক
ড্পাম বনম্পাে করলল চপাবষরপা সমগ্র িষ্পাকপাল জুলি এখপালন জল পপায় এিং িষ্পার পলরও সবঞ্চি জলপাধপার সথলক শীিকপাল
পয্ন্ত রবি শস্ িপা অন্পান্ শপাকসিবজ উৎপপাদন কলর। পুরুবলয়পা সজলপার অস্পাভপাবিক উচ্চিপার ফলল এখপালন িন্পা
িপা ভপাঙলনর সমস্পা সনই। িষ্পার হিকপা িপান িপা জলস্ীবি (Flash Flood) এখপালন চপাবষলদর িথপা সপাধপারে মপানু ষলক
যপারপরনপাই পুলবকি কলর। কখলনপা কখলনপা এই জলস্ীবি দু -চপার ঘণ্পার জন্ চপাবষলদর জবম প্পাবিি কলর। বকন্তু এই
প্পািন চপাবষলদর মলধ্ সকপালনপা হপাহপাকপার স্ বষ্ কলর নপা। িরংঞ্চ িহন কলর বনলয় আলস উি্র পবলমপাবট ও উৎসলির
আনন্দ। ত্িশপাখ–ত্জ্লষ্ঠর দপািদপালহ খরপাবক্ষ্ পুরুবলয়পালি জললর সংস্পান প্রপায় সনই িলললই চলল। ফপাটপাফুটপা জবম িখন
জলপাধপালরর িলপাবনও শুলষ সনয়। আর প্রচণ্ উত্তপালপ জল িপাষ্ীভূ ি হয় খুি দ্রুিহপালর। মপানু লষর দু দ্শপা িখন সীমপাহীন।
পশুপপালন গ্রপামিপাসীলদর আর একবট অিলম্বন—যপালদর রষেেপালিষেলের জন্ও জল চপাই। পুরুবলয়পার িুলকর ওপর িলয় যপায়
সয নদ-নদী িপালদর অিস্পানও িখন সবঙ্গন ; িহুলষেলত্রই ধপারপা অিীি ষেীে অথিপা অদ্ শ্। এই সময় অিশ্ অবধকপাংশ
সচক ড্পালমও জল থপালক নপা—একমপাত্র বকছু সচক ড্পাম িপালদ যপা সি্দপা (Perenial Source) িহমপান উৎলসর গবিপলথ
বনবম্ি িপা মপাবটর বনচুস্তলরর জলধপারপায় পুষ্। যবদও সসচ ও জলপথ দপ্তলরর ৩২বট সসচ প্রকলল্পর সিবশরভপাগ জলপাধপার
এই বিপদকপালীন পবরবস্বিলিও জল সরিরপাহ করলি সষেম। বকন্তু িষ্পাকপালল অথিপা িষ্পার আলগ িপা পলর শীিকপালীন
অকপাল ি্ বষ্র লপাভ ও সু ফল একমপাত্র সচক ড্পামই সু রবষেি কলর। ফলল সচক ড্পালমর জলপাধপালর সকিল চপাষই হয় নপা,
গ্রপামিপাসীলদর ত্দনবন্দন পপানীয় জল আহরে, অিগপাহন, পশুপপালন, মৎস্বশকপার, গরু-ছপাগললর খপালদ্র একপ্রকপার দ্রুি
িধ্নশীল ঘপাস সরপাপে (Foodder Cultivation), লপাষেপাচপালষ ি্িহৃি পলপাশ গপালছর ি্ বদ্ধর জন্ জল সরিরপাহ ইি্পাবদ
িহুবিধ উপকপার সমলল। আর পলরপাষে উপকপার বহসপালি সিপা ভূ বমিললর জলপ্ ষ্ঠ উলত্তপালন এিং িনসম্দ সংরষেে ও
সম্প্রসপারলে সহপায়ক হয়। সপাম্প্রবিককপালল পুরুবলয়পালি ভ্রমেপাথ্ীলদর সংখ্পা ি্ বদ্ধর ফলল প্রবিটপা সচকড্পাম সংলগ্ন অঞ্চল
প্রভূ ি পয্টকলক আক্ষ্ করলি সষেম হলয়লছ।
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এিদ্্িীি গ্রপামিপাসীলদর একবট িি দপাবি থপালক সচকড্পালমর মপাধ্লম খরল্পািপা সঝপারপাগুবলর দু ই পপালির সংলযপাগ
স্পাপন। িষ্পার খরল্পাি ও হিকপা িপালনর সময় জলপথ অবিক্রম করপা সংলগ্ন দু ই পপালির গ্রপামিপাসীলদর পলষে ভীষে
অসু বিধপাজনক। বকন্তু সচক ড্পালমর কংবক্রলটর িঁপালধর উপর বদলয় সিক্িপা সহকপালর যপািপায়পাি করপা সম্ভি হয়। সচক ড্পালমর
নীলচ িি িি নল রপাখপা হয় যপালি পবলমপাবট বমবরেি জল ওই পলথ বনষ্পাবশি হয় নিুিপা পবলমপাবট জলম সচক ড্পালমর
জলধপারে ষেমিপার হ্পাস ঘটপালি পপালর। সচকড্পাম সথলক সপাধপারেি পপালম্র মপাধ্লমই জল উলত্তপালন করপা হয়, িপারপর িপা
সপঁছপায় চপালষর জবমলি। সচকড্পাম সংলগ্ন
জবমগুবল িপা বনকটিি্ী জবমলি চপালষর
সু লযপাগ ঘলট থপালক। বকন্তু কখলনপা কখলনপা
Multi Stage Pumping–এর মপাধ্লম
িহুদূ র পয্ন্তও জল সপঁলছ যপায়। প্রথলম
পপালম্র মপাধ্লম সচকড্পাম সথলক বনকটিি্ী
সকপালনপা জলপাশলয় জল ভরপা হয়, পলর ওই
জলপাশয় সথলক অনবিদূ লর অন্ জলপাশলয়
বদ্িীয় পপালম্র মপাধ্লম জল সপঁছপায়।
এইভপালিই িহুস্তর পপাবম্ং সফলভপালি
দূ রিি্ী স্পালন জললক সপঁলছ সদয়।

‘জলিীথ্ প্রকল্প’—
উন্নয়লনর অগ্রগবির একবট বিশপাল
ধপাপ। এই সজলপার অবধিপাসীরপা িহুবদন যপািৎ
ি্ বষ্র খপামলখয়পাবলপনপার হপালি বনলজলদর সঁলপ বদলয় িসিপাস করলছন। আবদিপাসী ঘরপানপার স্ভপািসু লভ শপাবন্তবপ্রয় আনু গি্ ও
স্লল্পলিই সন্তুবষ্ এলদর চপাবরবত্রক ত্িবশষ্্। অনু ন্নয়লনর পি্িসম সিপাঝপাও মনলক বিচবলি কলর নপা, অবভলযপালগর উপস্পাপনপা
করলি প্রি্ ত্ত কলর নপা। যবদও অিীলি দীঘ্বদন অনু ন্নয়লনর পপাহপালি ‘চপাপপা পিপা মপানু ষ’ কখলনপা কখলনপা অসবহষ্ুিপার
উত্তপাপ প্রকপাশ কলরলছ। িহুকপাল এই সজলপা সদলশর উন্নয়লনর মূ লল্পালির সথলক বিবছিন্ন (Alienated) িপা বনি্পাবসি
হওয়পা সল্বেও িপ্ত প্রবিিপালদর প্রি্ বত্ত এখপালন বছল নপা। িি্মপালনর বিবভন্ন উন্নয়ন প্রকলল্পর মপাধ্লম পুরুবলয়পা সজলপালক
বিলশষ গুরুত্ব সদওয়পার ফলল এই সজলপার জলম থপাকপা অসলন্তপাষ ও অবভলযপাগজবনি হিপাশপা খিকুলটপার মিন সভলস
চলল সগলছ। খরপাবক্ষ্ পুরুবলয়পা সজলপা প্রক্ি অলথ্ই সমলি উলঠলছ উন্নয়লনর ‘জলিীলথ্’। এর ফলল সকিল সসচলসবিি
চপালষর জবম ত্িবর হয়বন, উন্নয়লনর কম্যলজ্ জীবিকপা বনি্পালহর সংস্পান হলয়লছ অজ্ দবররি পবরিপালরর। এই সজলপালি
িি্মপান উন্নয়লনর সজপায়পালর মপানু লষর গি ক্রয়ষেমিপা ক্রমিধ্মপান।
২০১৩–১৪ সপালল সসচ দপ্তর প্রথলম পুরুবলয়পালি রপাষ্টীয় ক্ষপাে বিকপাশ সযপাজনপায় ৭টপা সচকড্পাম বনম্পালের পবরকল্পনপা
গ্রহে কলর। প্রপায় পপাঁচ সকপাবট টপাকপা অথ্মূলল্ স্পানীয় মপানু লষর মলধ্ প্রভূ ি আশপা-আকপাঙ্কপার সপািপা সমলপালি সসচ ও
জলপথ দপ্তলরর ভপারপ্রপাপ্ত মন্তী শ্রী রপাজীি ি্পানপাজ্ী আরও ৭টপা সচক ড্পাম Core State Plan–এ প্রপায় পপাঁচলকপাবট
টপাকপার পবরকল্পনপা গ্রহে করলি আলদশ সদন। এই সচক ড্পামগুবলর বনম্পােকপালল অভপািনীয় সপািপা ও উচ্ছপালসর বনদশ্ন
সমলল সমগ্র পুরুবলয়পা সজলপালি। ভপালগ্র হপালি বনলজলদর সঁলপ সদওয়পা চপাবষসমপাজ এিবদন িপালদ সদখলি সপললন প্রভূ ি
সম্ভপািনপার স্প্নলক িপাস্তিপাবয়ি করপার রূপলরখপা।
এমিপািস্পায় মপাননীয়পা মুখ্মন্তী : ‘জলিীথ্’ প্রকলল্প প্রপায় ৫০০ সচকড্পাম বনম্পালের সঘপাষেপায় সমগ্র পুরুবলয়পার
চপাবষরপা মুগ্ধিপায় হিিপাক হলয় সগললন। সজলপার ২০টপা ব্ললকর ওপর প্রপায় ৫০০ সচকড্পাম যথপাথ্ভপালিই উন্নয়লনর পলথ
এক বিশপাল সম্ু খিি্ী উলেম্ফন (A Great Leap Forward)। বিবভন্ন দপ্তর যথপা— পূ ি্, সসচ, ষেুরি সসচ, িন এিং
সপামপাবজক দপ্তর এই সচকড্পাম বনম্পালের দপাবয়ত্ব পপান। বকন্তু মুখ্ রূপকপার WRIDD (জল সম্দ অনু সধেপান ও বিকপাশ
দপ্তর)। সসচ দপ্তর প্রপায় ৬৫ সকপাবট টপাকপা ি্লয় ৮৯বট সচক ড্পালমর কপাজ পূ লি্ই সমপাপ্ত কলরলছ। আরও ৮বট সচকড্পাম
ছয় সকপাবট টপাকপা অথ্মূলল্ িলরপামপুর ব্ললক ইবিমলধ্ সম্ন্ন হলয়লছ। যপার ফলল আরও ২৭৪ সহক্টর চপালষর জবম
সসচলসবিি করপার কপাজ সহজ হলি।
সমপাট ৯৭বট সচক ড্পাম বনম্পালে ৩৪৬২ সহক্টর জবম সসলচর আওিপাভুক্ত হলয়লছ। সযসি ব্লকগুবললি এই কপাজ
হলয়লছ সসগুবল হল—
আিষপা (৩বট), িলরপামপুর (৯বট), িিিপাজপার (৫বট), হুিপা (৬বট), জয়পুর (১বট), কপাশীপুর (১বট), মপানিপাজপার-১
(৬বট), পপািপা (১বট), পুঞ্চপা (১৯বট), পুরুবলয়পা–১ (১৫বট), পুরুবলয়পা–২ (১৭বট), রঘুনপাথপুর (১৩বট) এিং সপািুরী (১বট)।
সসচপত্র ॥
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স্ীক্বি বহলসলি সসচ ও জলপথ দপ্তলরর কম্রি ইবঞ্জবনয়পারলদর সপাধপারে মপানু লষর সথলক এই কথপাগুবল িপারিপার শুনলি
হয়— ‘‘এিপার সময় মি ি্ বষ্ নপা হললও আপনপালদর সচক ড্পালমর জল আমপালদর চপালষ ভীষে উপকপার কলরলছ। সম্ভি
হলল আরও সচক ড্পাম করুন—পপালশর এলপাকপালি’’।

একদপা উপদ্রুি এলপাকপা এখন শপাবন্তর নীি
জলিীথ্লক শুধু সংখ্পািল্বের গভীলর যপারপা িপাঁধলি সচলয়লছন িপা পবরসংখ্পালনর কচকবচলি সীমপািদ্ধ সচলয়লছন, িপাঁরপা
ি্থ্ হলয়লছন িুঝলি সয, পুরুবলয়পার মপানু লষর কপালছ ‘জলিীথ্’ বকভপালি এক মুবক্তর স্প্ন রূপপায়লের িপাি্পা িলয় এলনলছ।
সপাধপারে মপানু ষ, জলসম্লদ িবঞ্চি মপানু লষর স্প্নলক িপাস্তিপাবয়ি করলি, জলসম্লদর সম্ভপািনপা স্ বষ্ করলি, সপাধপারে
মপানু লষর অংশগ্রহে এখপালন মুখ্ ভূ বমকপা পপালন কলরলছ। সপাধপারে মপানু লষর আকপাঙ্কপা ও স্প্নলক কপাবরগবর বিজ্পালনর
আললপালক িপার বনম্পােলযপাগ্িপা বনধ্পারে কলর এক একবট স্লপ্নর বভবত্তপ্রস্তর স্পাপন কলরলছ। জলিীথ্ সকিল স্প্ন রূপপায়ে
কলরবন, ভবিষ্লির আশপাআকপাঙ্কপার স্প্ন সদখলি অনু প্রপাবেি কলরলছ। পুরুবলয়পার অভপািগ্রস্ত দবররি িবঞ্চি মপানু লষর আশপাআকপাঙ্কপা স্প্নলক িপাস্তিপাবয়ি করপার প্রিীক হলয় উলঠলছ জলিীথ্। ফলল হিপাশপা-সক্রপাধ-অবভলযপাগ-বিলরিপাহ বদন বদন ষেীে
সথলক ষেীয়মপাে হলয়লছ।
সচক্ ড্পাম বনম্পানকপালজ আমপার
একবট িপাস্তপা অবভজ্িপা এখপালন িুলল ধরপা
প্রপাসবঙ্গক হলি : িলরপামপুর ব্ললক ঘপাটলিিপায়
একটপা ষেুরিলসচ প্রকলল্পর বনম্পােলযপাগ্িপা
অনু সধেপানকপালল একটপা পপাহপাি টপলক অন্
পপাহপালি লঙ্ঘন ( একদপা উপদ্রুি মুক্তপাঞ্চল
বহলসলি বচবনিি এলপাকপা )প্রশপাসলনর কপালছ
বছল িি একটপা চ্পাললঞ্জ। িি্মপালন
অঞ্চলবট শপাবন্তর নীি হওয়পা সল্বেও
প্রশপাসলনর িরফ সথলক পবরদশ্লনর
সময় আপামলদর পপাহপারপায় বনলয়পাবজি বছল
সযৌথিপাবহনীর িহুসংখ্ক সশ্রি জওয়পান।
স্পানীয় জনপ্রবিবনবধর অনু লরপালধ এই
পবরদশ্লনর ি্িস্পা হলয়বছল। দীঘ্ পপাহপাবি
পথ অবিক্রম কলর পপাহপালির ওপর এক
গ্রপালম যখন সপঁছলনপা সগল, িখন আমপালদর
সলঙ্গ অিবশষ্ মপাত্র দু –জন স্পানীয় যু িক ও একজন সশ্রি জওয়পান, অন্ সকললই দীঘ্ পপাহপাবি পলথর পবররেলম ক্পান্ত
এিং আলরপাহলের বিবভন্ন ধপালপ বিরেপামরি। আমপার সঙ্গী জওয়পানবট একিপার সু লযপাগ সপলয়ই বফসবফস কলর িলল—
‘‘আপনপার পপালশর সছললবটই উগ্রপন্থী, ওলদর সথলক সপািধপান।’’ আবম ওলক আশ্বস্ত করলপাম— ওরপা ওলদর প্রলয়পাজলনর
িপাবগলদই আমপালদর স্পাগি জপাবনলয়লছ। ভলয়র সকপালনপা কপারে সনই। িলি এটপাও িুঝলপাম সয, যু িক দু বটও জওয়পানবটর
মলধ্ এক অস্বস্তর িপািপািরে বিরপাজ করলছ। আবম এলদর মলধ্ সযপাগসূ ত্র িপা সসিুিধেলনর কপাজ করবছ। একিপার
যু িক দু জনলক আলপাদপা সপলয়ই বজজ্পাসপা করলপাম— শুলনবছ এককপালল সিপা সিপামরপা অলনলকই অ্রি িুলল বনলয়বছলল—
এখনও সিপামপালদর অবভলযপাগ বক আলছ? খুি সহজ উত্তর এলসবছল। ‘‘সদওয়পালল বপঠ সঠলক বগলয়বছল িখন। বখলদ
সিষ্পায় ম্ িু্িরে করপার িদলল অ্রি িুলল বনলয়বছলপাম। আর এখন আমপালদর এক ষেুরি সচকড্পাম করলি আপনপারপা এি
সলপাক চলল এলসলছন। কপাজটপা সহপাক অথিপা নপা সহপাক, বকন্তু আমপালদর এই কলষ্র সু রপাহপা করপার জন্ আপনপারপা কি
কষ্ কলর পপাহপালি উলঠলছন, সদলখলছন— এলি সিপা আমরপা মুগ্ধ। আমরপা ক্িজ্। এরকমলিপা আলগ কখলনপা হি নপা।
আমরপাও সয মপানু ষ। এখনকপার সরকপার এটপা উপলবধি কলরন। িপাই আমরপা সিপাই সজলপার উন্নয়লনর শবরক। ‘‘উন্নয়লনর
রূপলরখপায় ও রূপপায়লে বপবছলয় পিপা মপানু লষর অংশগ্রহে ও বসদ্ধপান্ত রচনপা ‘জলিীলথ্র’ সপাফলল্র অন্িম উদপাহরে।

পবরলশলষ
জলিীলথ্ অিগপাহন কলর পুরুবলয়পা সজলপার নিজন্ম লপাভ হলয়লছ। খরপাবক্ষ্ পুরুবলয়পায় জলিীলথ্র কল্পালে প্রলয়পাজনীয়
জললর সংস্পালনর সম্ভপািনপাগুললপা উলন্মপাবচি হলছি। এই উলন্মপাচন সকিল পুরুবলয়পার সজলপার জন্ উপহপার নয়—মপানিিপার
এক অভূ িপূ ি্ দপান।
সসচপত্র ॥
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বশবলগুবি ইবরলগশন বডবভশলনর অধীন দপাবজ্বলং
সজলপার অন্তগ্ি মপাঞ্পা সসচপ্রকলল্পর উন্নবিকরে ও
আধুবনকীকরে
গুরুপদ পপাত্র

(অধীষেক িপাস্তুকপার)

বিিরে
মপাঞ্পা নদী দপাবজ্বলং সজলপার নকশপালিপাবি থপানপার অধীন পপাবনঘপাটপা অঞ্চলল বহমপালয় পি্িমপালপার পপাদলদশ সথলক
উৎপন্ন হলয় দবষেে বদলক প্রিপাবহি হলয় সশষ পয্পালয় সচঙ্গপা নদীলি বমবলি হলয়লছ।
মপাঞ্পা সসচ প্রকল্পবট দপাবজ্বলং সজলপার নকশপালিপাবি সমবষ্র সসিলডলেপা গ্রপাম পঞ্চপালয়লির অধীন সসিলডলেপা, বিরবসং
ও ফপাকনপা সমৌজপায় অিবস্ি। প্রকলল্পর প্রধপান কপাজবট (সহড ওয়পাক্স) নকশপালিপাবি সরলওলয় সস্শন সথলক ৪ (চপার)
বকললপাবমটপার দূ লর উত্তর–পূ ি্ বদলক অিবস্ি।
হপাবিবঘসপা গ্রপাম পঞ্চপালয়লির সসিলডলেপা, ফপাকনপা, বিরবসং, গপাবজরপাম ও মহবসন সমৌজপার ক্বষচপাষলযপাগ্ এলপাকপায়
িপাৎসবরক গি ি্ বষ্পপাি ৩৯০০ বমবলবমটপার এিং খবরফ মরশুলম গি ি্ বষ্পপালির পবরমপাে ৩৩০০ বমবলবমটপার। মূ লি
অবনয়বমি ি্ বষ্পপাি চপালষর পলষে িি অন্তরপায়।
জললসলচর সু বিধপা প্রদপালনর জন্ নকশপালিপাবি সমবষ্র অধীন হপাবিবঘসপা গ্রপাম পঞ্চপালয়লি মপাঞ্পা নদীর ওপর
সসচপ্রকল্প গিপার উলদ্পাগ সনওয়পা হয়, বশবলগুবি সসচ দপ্তলরর মপাধ্লম এিং মপাঞ্পা সসচপ্রকলল্পর কপাজ শুরু হয় ১৯৮০–৮১
অথ্িলষ্। বকন্তু ১৯৮২ সপালল িষ্পার মরশুলম অবি উচ্চহপালর িন্পার জল বনগ্মন (হপাই ফ্পাড বডসচপাজ্) হওয়পার জন্
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এই প্রকলল্পর প্রচণ্ ষেবি হয়।
উভয় পপালশ্ব্র প্রধপান কপালজর (সহড
ওয়পাক্স) পবরকপাঠপালমপা, ‘অ্পাফ্পাক্স
িপাঁধ’, ‘গপাইড িপাঁধ’ সযগুললপা ত্িবর
করপা হলয়বছল সসই কপাজগুবলর
অবধকপাংশ অংলশর এিং সসচখপাল
বনম্পাে পদ্ধবির প্রচণ্ ষেবি হয় যপা
ওইরূপ ভগ্নপ্রপায় অিস্পায় দীঘ্বদন
পলিবছল।
২০১৩–১৪ অথ্িলষ্ মপাঞ্পা
সসচপ্রকলল্পর আধু বনকীকরে ও
উন্নবিকরে করিপার প্রবক্রয়পা শুরু
হয়। ২০১৬–১৭ অথ্িলষ্ মপাঞ্পা
সসচপ্রকলল্পর কপাজ সমপাপ্ত হয়।
এই অঞ্চললর মপাবট বকছু টপা
িপাবলযু ক্ত, সপারযু ক্ত এিং উি্র।
এখপানকপার জবম রবি ও খবরফ উভয়
প্রকপার চপালষর পলষে উপযু ক্ত। মপাঞ্পা
সসচপ্রকল্প রূপপায়লের ফলল রবি
ও খবরফ চপালষর জন্ প্রলয়পাজনীয়
পবরমপাে জল যপালি সপারপা িছর
পপাওয়পা যপায় িপা সু বনবচিি করপা
সগলছ।
মপাঞ্পা সসচপ্রকল্প রূপপায়লের
ফলল এিদ্ঞ্চললর পবরলিশ, জলিপায়ু
এিং অন্পান্ সকপালনপা বিষলয়র ওপর
সকপালনপা বিরূপ প্রভপাি পলিবন। এই
অঞ্চলবট ক্বষচপাষলযপাগ্ এলপাকপা এিং
এই অঞ্চলল সকপালনপা িনভূ বম সনই।
এই অঞ্চললর অবধিপাসীরপা প্রধপানি
িপবশবল ও িপবশবল উপবজপাবি
সরেবেভুক্ত। এঁরপা গবরি এিং
এঁলদর প্রধপান জীবিকপা ক্বষকপাজ।
এই প্রকল্প রূপপায়লের ফলল এই
অঞ্চললর আথ্-সপামপাবজক অিস্পার
পবরিি্ন এিং কম্সংস্পালনর
সু লযপাগ স্ বষ্র সম্ভপািনপা ত্িবর
হলয়লছ।
মপাঞ্পা
সসচ
প্রকলল্পর
সপামবগ্রক সসচলসবিি এলপাকপার
পবরমপাে ১০৭৫ সহক্টর এিং মূ ল
সসচলসবিি এলপাকপার পবরমপাে ৭৫০
সহক্টর। এই প্রকল্পবটর দবষেেবদলক
নথ্ ফ্রবটিয়পার ব্রডলগজ সরলপথ,
পবচিমবদলক নকশপালিপাবি–পপাবনঘপাটপা
রপাস্তপা, উত্তরবদক আশপাপুর চপা–িপাগপান
সসচপত্র ॥
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ও পূ ি্বদক সচঙ্গপা নদী দ্পারপা পবরলিবষ্ি। মপাঞ্পা সসচপ্রকল্প সথলক খবরফ শলস্র জন্ ০.৮৩৩ বকউলমক িপা ২৯.৪২
বকউলসক জল এিং রবি শলস্র জন্ ০.৭১১ বকউলমক িপা ২৫.১১ বকউলসক জল চপালষর জন্ ছপািপা যপায়।
মপাঞ্পা সসচ প্রকলল্পর প্রধপান কপাঠপালমপার কপাজ (সহড ওয়পাক্স) সথলক িপাম বদলক িপাঁ–হপাবি প্রধপান সসচখপাল এিং
ডপানবদলক ডপানহপাবি প্রধপান সসচখপাল প্রধপান পবরচপালন সগলটর (সহড সরগুললটর) মপাধ্লম সির হলয়লছ। িপাঁ–হপাবি প্রধপান
সসচখপাল সথলক আিপার একবট িপাঁ–হপাবি শপাখপা খপাল সির হলয়লছ।
ডপানহপাবি সসচখপালবট ১৫০০ বমবটর দীঘ্। এই সসচখপাললর মধ্ বদলয় বনগ্বমি জললর পবরমপাে (বডসচপাজ্) ০.৪৬৯
বকউলমক। এই সসচখপাললর জল বনগ্মন পলথর (আউটললট) মপাধ্লম সরপাসবর ক্বষজবমলি যপায়, ডপানহপাবি সসচখপাললর
মপাধ্লম সসিলডলেপা সমৌজপা এিং িিঝপািু সমৌজপার বিস্তীে্ এলপাকপা সসচলসবিি হলয় থপালক। এই সসচ খপাললর সশলষ সটইল
সরগুললটর আলছ এিং এই সসচখপাললর উপর একবট এক্পালসিু (কপাট্বব্রজ) আলছ।
িপাঁ-হপাবি প্রধপান সসচ খপালবট ৯৬০ বমটপার দীঘ্। এই সসচখপালল দু বট ফল উইথ সরগুললটর এিং একবট এক্পালসিু
(কপাট্ব্রীজ) আলছ। িপাঁ–হপাবি প্রধপান খপাললর বনগ্বমি জললর পবরমপাে (বডসচপাজ্) ০.২৬৭ বকউলমক এিং এই জল বনগ্মন
পলথর (আউটললট) মপাধ্লম বিরবসং সমৌজপা, গপাবজরপাম সমৌজপা এিং মহবসং সমৌজপার বিস্তীে্ এলপাকপা সসচ সসবিি হলয় থপালক।
িঁপা-হপাবি প্রধপান সসচ খপাললর িপাম পপাশ্ব্ হলি িঁপা-হপাবি শপাখপাখপাল সির হলয়লছ। এই খপালবট ১১১০ বমটপার দীঘ্। এই
সসচখপাললর মধ্ বদলয় বনগ্বমি জললর পবরমপাে (বডসচপাজ্) ০.১০ বকউলমক। িপাঁ-হপাবি শপাখপা খপালবট হল বনগ্মন পলথর
(আউটললট) মপাধ্লম সরপাসবর বিরবসং সমৌজপার ক্বষজবমগুবললক সসচ সসবিি করলছ।
মপাঞ্পা সসচপ্রকল্প সপারপা িছর ক্বষ চপাষলযপাগ্ জবমলি পয্পাপ্ত পবরমপাে জললর সজপাগপালন সসলচর ি্িস্পা সু বনবচিি কলরলছ।
একফসলী জবম এিং পবিি জবমলি সপারপা িৎসর চপালষর ফলল িপা জবমলি রূপপান্তবরি হলয়লছ ও ফলস্রূপ এলপাকপায়
কম্সংস্পান ি্ বদ্ধ সপলয়লছ এিং অথ্ননবিক অিস্পার উন্নবি ঘলটলছ। মপাঞ্পা সসচপ্রকলল্পর পুনবন্ম্পাে ও আধু বনকীকরে
সদথ্ক রূপ ধপারে করলি চলললছ।
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সকললঘপাই, কপপাললশ্বরী ও িপাঘপাই সিবসন সরেলনজ
বস্কম—বকছু কথপা
শুভপাশীষ পপাত্র

( বনি্পাহী িপাস্তুকপার )

ভপারলির ি্ হৎ অিিপাবহকপা
গঙ্গপার সশষপাংশ আমপালদর রপাজ্
পবচিমিলঙ্গর মলধ্ বদলয় িপাবহি
হলয় সমুলরির সলঙ্গ বমলশলছ। এই
গঙ্গপার শপাখপা-প্রশপাখপাই সকললঘপাই,
কপপাললশ্বরী ও িপাঘপাই নদী, যপা
রপালজ্র দু বট সজলপা পূ ি্ সমবদনীপুর
ও পবচিম সমবদনীপুলর অিবস্ি। এই
দু ই সজলপার বিস্তীে্ অংশ সভৌলগপাবলক
কপারলে অলপষেপাক্ি বনচু হিপার জন্
অবি ি্ বষ্র জল এই নদীগুবলর
মধ্ বদলয় প্রিপাবহি হয়। নদীর
ধপারেষেমিপা যলথষ্ নপা থপাকপার কপারলে অবিবরক্ত জল নদীগুবলর দু কূল ভপাবসলয় বিস্তীে্ এলপাকপা প্পাবিি কলর থপালক।
দীঘ্বদলনর এই সমস্পা সথলক স্পানীয় জনগেলক অি্পাহবি সদওয়পার জন্ এিং এলপাকপার উন্নয়লনর ললষে্ সকললঘপাই,
কপপাললশ্বরী ও িপাঘপাই সিবসন সরেলনজ বস্কম প্রস্তুি করপা হয়।
প্রকল্পবট পবচিম সমবদনীপুর সজলপার দবষেে-পবচিম অংশ এিং পূ ি্ সমবদনীপুর সজলপার দবষেে-পূ ি্ অংশ পয্ন্ত
বিস্ত্ি। পবচিম সমবদনীপুর সজলপার সিং ও নপারপায়েগি এই দু বট ব্ললকর সম্ূ ে্ অংশ এিং বপংলপা ও দপাঁিন-১ ব্ললকর
আংবশক অংশ এই প্রকল্পবটর অন্তভু্ক্ত। অন্বদলক, পূ ি্ সমবদনীপুর সজলপার ময়নপা ব্ললকর সম্ূ ে্ অংশ এিং পটপাশপুর
ও ভগিপানপুর-১ ব্ললকর আংবশক অংশ পয্ন্ত বিস্ত্ি এই প্রকল্পবট।
পূ লি্ এই এলপাকপার নদী ও খপালগুবল বছল অগভীর ও সংকীে্। সকললঘপাই নদীর ডপান ধপালর ও িঁপাধপালর সগপাবিন্দপুর
সথলক উজপালন এিং সিং ও ময়নপায় অিবস্ি বিবভন্ন খপালগুবলর দু ধপালর বিস্তীে্ এলপাকপায় সকপালনপা িপাঁধ বছল নপা। এর ফলল
অল্প িষ্পালি খপালসমূ লহর সংলগ্ন এলপাকপা জলমগ্ন হি এিং অলনক বদন ধলর জলমগ্ন থপাকি। এলপাকপায় জল জলম থপাকপার
ফলল িষ্পার মরশুলম এলপাকপার চপাষীরপা িপালদর জবমলি চপাষপািপাদ করলি পপারি নপা। জল জলম থপাকপার কপারলে এলপাকপায়
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পবরলিশ দূ ষে হি। দীঘ্বদন জল জলম
িপার পচলনর ফলল সরপালগরও প্রপাদু ভ্পাি
সদখপা বদি। সকললঘপাই নদীর দু ধপালর
সিবশরভপাগ অংশলি বছল জবমদবর
আমলল ত্িবর সঘর িপাঁধ। সসগুবল
বছল জীে্, কম উচ্চিপার ও অপ্রশস্ত।
এলপাকপালি অবি িষ্পার সময় নদীর জল
এইসি িপাঁলধর অবি দু ি্ল অংশ সভলঙ
ও িপাঁধ ছপাবপলয় বিস্তীে্ এলপাকপা জলমগ্ন
হলয় সযি। এলপাকপার জনগেও জলিন্দী
হলয় থপাকি। একবদলক সযমন চপাষপািপাদ
করলি পপারি নপা, অন্বদলক এলপাকপার
ঘরিপাবি রপাস্তপাঘপাট, সংরবষেি শস্ ও
অন্পান্ সম্বত্তর ি্পাপক ষেয়ষেবির
বশকপার হি এলপাকপািপাসী।
সকললঘপাই, কপপাললশ্বরী ও িপাঘপাই
নদীসমূ হ গঙ্গপা অিিপাবহকপার সশষ প্রপালন্ত
অিস্পালনর ফলল এই নদীসমূ লহর সংলগ্ন
এলপাকপালিও িন্পার প্রপাদু ভ্পাি সিবশ।
মূ লি িষ্পার সময় সয পবরমপাে জল
নদীগুবলর মধ্ বদলয় প্রিপাবহি হয় সসই
পবরমপাে জলধপারে ষেমিপা এই নদীগুবলর
নপা থপাকপার ফলল সংলগ্ন এলপাকপায় িন্পা
হওয়পার সম্ভিনপা থপালক। িপাই সকললঘপাই, কপপাললশ্বরী ও িপাঘপাই অিিপাবহকপার নদী সমূ লহর জল ধপারে ষেমিপা ি্ বদ্ধ করপা
এিং নদী ও খপাললর দু ই ধপালরর িপাঁধ প্রশস্ত ও দ্ ঢ় কলর এলপাকপালক িন্পার প্রপাদু ভ্পাি সথলক মুক্ত করপাই এই প্রকলল্পর
মূ ল উলদেশ্। প্রকলল্প পপাঁচবট নদী— সকললঘপাই নদীর ৬৩.০০ বকবম, কপপাললশ্বরী নদীর ২০.২৫ বকবম, িপাঘপাই–এর
২৪.০০ বকবম, সদউবল নদীর ৯.৪৭ বকবম, ও চবণ্য়পা নদীর ২৪.০০ বকবম পথ সংস্কপালরর কম্সূবচ সনওয়পা হলয়লছ। এর
সলঙ্গ সংলগ্ন খপাল— ময়নপা বনউ কপাট খপাললর ১০.৩০ বকবম, সিং-এর খপাল সমূ লহর ৯০.৩৬২ বকবম ও পটপাশপুর ও
ভগিপানপুলরর খপাল সমূ লহর ৬৯.৮০ বকবম সংস্কপালরর কম্সূবচ এই প্রকলল্প রলয়লছ।
প্রকলল্পর কপাজ শুরু হওয়পালি ইবিমলধ্ সিশবকছু নদী ও খপালসমূ হ প্রশস্ত ও গভীর হলয়লছ। ি্ বদ্ধ সপলয়লছ জলিহন
ও ধপারন ষেমিপা। নদী ও খপালসমূ লহর পুনঃখনন করপার সময় সয পয্পাপ্ত মপাবট পপাওয়পা সগলছ িপা ি্িহপার কলর দু ধপালরর
িপাঁলধর উচ্চিপা ি্ বদ্ধ করপা হলয়লছ এিং িপাঁলধর দ্ ঢ়করে করপা হলয়লছ। খনলনর বিপুল পবরমপালে মপাবট ি্িহপার করপা
হলয়লছ নিুন রপাস্তপা-ঘপাট ত্িবরলি, ি্িহপার করপা হলয়লছ পুরলনপা রপাস্তপাঘপাট চওিপা ও উঁচু করপার কপালজ, গ্রপালমর স্কুললর
সংলগ্ন জবম উঁচু করপা, গ্রপালমর সখলপার মপাঠ ত্িবর করপার কপালজ, ধম্ীয় স্পালনর কপালজ, িসিিপাবির জবম উঁচু করপা-সহ
আলরপা নপানপান কপালজ। এই কপাজ করপার ফলল নদীর জলধপারে ষেমিপা ও িহন ষেমিপা ি্ বদ্ধ সপলয়লছ। অবি িষ্পার জল
সবঠক ভপালি প্রিপালহর জন্ পূ লি্ এই সকল নদীর সংলগ্ন সয-সি এলপাকপা জলমগ্ন হি সসইসি এলপাকপালি িষ্পার সময়
চপাষিপাস করপা সম্ভি হলয়লছ। এখলনপা সপপাক্তলপপাল সরলওলয় বব্রজ সথলক পপাহপািপুর পয্ন্ত সকললঘপাই নদীর সংস্কপালরর কপাজ
চললছ। সয এলপাকপার সংস্কপালরর কপাজ ইবিমলধ্ হলয়লছ সসইসি এলপাকপার মপানু ষ ইবিমলধ্ এই প্রকলল্পর সু ফল সপলি
শুরু কলরলছ। প্রকল্প রূপপায়লে এলপাকপার জনগলের সথলক ি্পাপক সহলযপাবগিপা পপাওয়পা সগলছ। এিং এর সু দূরপ্রসপারী
সু ফললর বিষয় জনগে ইবিমলধ্ অনু ধপািন করলছন। এলপাকপার পূ লি্র নদী ও খপাললর অিস্পান ও সংস্কপালরর পলর িপার
সু ফললর বিষলয় স্পানীয় জনগে ভীষেভপালি আশপাববিি। সকললঘপাই, কপপাললশ্বরী ও িপাঘপাই সিবসন সরেলনজ বস্কমবট সম্ূ ে্
রূপপায়ে হলল পবচিম সমবদনীপুর সজলপার সিং, নপারপায়েগি, বপংলপা, দপাঁিন–১, সকবশয়পাবি, সপাঁকরপাইল, খড়্গপুর–২, সডিরপা
ব্লক এিং পূ ি্ সমবদনীপুর সজলপার ময়নপা, পটপাশপুর, ভগিপানপুর ব্ললকর জলবনকপাবশ ি্িস্পা সু ষ্ঠুভপালি হলি এিং এলপাকপার
িন্পা প্রবিলরপাধ করপা সম্ভি হলি। সযসি বনচু এলপাকপা জলমগ্ন হি সসইসি এলপাকপালি চপাষিপাস করলি পপারলি এলপাকপার
চপাবষরপা। যপািপায়পালির পথও উন্নি হলি। আশপা করপা যপায় প্রকলল্পর পূ ে্পাঙ্গ রূপপায়লে অদূ র ভবিষ্লি দু ই সজলপার এই
সকল এলপাকপার আথ্সপামপাবজক ি্িস্পা িহুল পবরমপালে উন্নি হলি।
সসচপত্র ॥
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িন্পা বনয়ন্তলে কপান্দী মপাস্পার প্্পান
বপ্রয়ম সগপাস্পামী

(বনি্পাহী িপাস্তুকপার)

ভূ বমপুত্র প্রিীর চক্রিি্ীর সলখপা ‘বহজল পপালি’ কবিিপায় বিবন িলললছন—
‘আবশ্বন মপালস আকপাশ ফপাঁলস।
বনম্ন চপালপ িপািপাস কপাঁলপ।
বিহপার জুলি ি্ বষ্ ঝলর,
জললর ধপারপা পপাগল পপারপা।
পপাহপাি সিলয় আসলছ সিলয়,
ম্পাসপানলজপালি জললর সিপালি,
বিললে পপািপা িপাঁধনহপারপা
লপাগপামছপািপা জললর ধপারপা
আছলি পলি বহজল পপািপা;
আমরপা ভপাবস বহজলিপাসী।
সচপালখর সকপালে স্প্নত্রপালে,
আঁকলি ধবর আিপার গবি
নিুন করপা বহজল পপালি,
মলনর দু ঃলখ স্প্নসু লখ।’
নদীমপাি্ক মুবশ্দপািপাদ সজলপার দবষেে-পবচিম অংলশ অিবস্ি িন্পাপ্রিে কপান্দী মহকুমপার সষেত্রসীমপা ১১৯০ িগ্বকবম
এিং সমপাট জনসংখ্পা ১২.০৫ লষে। মহকুমপা এিং িৎসংলগ্ন এলপাকপাবটলি অলনকগুবল বিল, সযমন বহজল বিল (১৩০
িগ্বকবম), পপািন বিল, বিল সিলু ন, লপাঙল হপাটপা বিল, কপারুল বিল ইি্পাবদ অিবস্ি। মহকুমপাবটর আক্বি অলনকটপা
বপবরচদপাবনর (বডশ) মলিপা।
মহকুমপাবট ময়ূ রপাষেী নদী অিিপাবহকপার মলধ্ অিবস্ি এিং কূলয়, দ্পারকপা, ব্রপাহ্মেী, ময়ূ রপাষেী, িপাঁশলু ই নদী দ্পারপা
সিবষ্ি। এই নদীগুবল ি্পািীি মহকুমপাবটলি বিবভন্ন Spill Channel, সযমন মবেকবে্কপা, কপানপালমপার, ডপাউবক, গম্ভীরপার
িপাবহি জলরপাবশ িন্পার সময় বিপবত্ত ঘটপাইয়পা থপালক। ময়ূ রপাষেী নদীর মূ ল উপনদী দ্পারকপা–ব্রপাহ্মেী, সকপাপপাই এিং িলক্রশ্বলরর
সবহি বমবলি হইয়পা বহজল বিলল পবিি হইয়পালছ। বহজল বিল হইলি িপািলপা নদীর উৎপবত্ত হইয়পা অিলশলষ দু বট শপাখপা
সসচপত্র ॥
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নদী উত্তরপাসন এিং িপািলপা
নদীর
মপাধ্লম
যথপাক্রলম
আবলকপুর এিং কল্পােপুলরর
বনকট
ভপাগীরথী
নদীলি
আবসয়পা বমবলি হইয়পালছ।
সছপাটনপাগপুলরর
মপালভূ বম
হইলি অজয় নদ স্ ষ্ হইয়পা
কল্পােপুলরর বকছু টপা বনলম্ন
কবি কুমুদরঞ্জন মুবলেলকর
িপাবি িধ্মপান সজলপার সকপাগ্রপালম
ভপাগীরথী নদীর সবহি বমবলি
হইয়পালছ। অজয় নলদ িষ্পায়
িপাবহি জললর পবরমপাে ৩.৫০
লষে বকউলসক।
রপাঢ় িলঙ্গর নদীগুবলও
সছপালটপানপাগপুলরর
মপালভূ বমর
বিবভন্ন অংশ হইলি স্ ষ্। রপাঢ় িলঙ্গর ভূ বমিললর নবি খপািপা হওয়পার দরুন এিং চপালষর জবমর সচৌরবসকরে সহিু অবি
অল্প সমলয় নদীগুবলর জলরপাবশ রপাঢ় িঙ্গ হইলি কপান্দী মহকুমপার বিবভন্ন অংলশ আবসয়পা উপবস্ি হয়।
রপাঢ় িলঙ্গর মপাবট সমপারপাম িথপা এঁলটল হওয়পার দরুন এিং অিপালধ গপাছ কপাটপার দরুন ভূ প্ লষ্ঠর উপবরস্তলরর মপাবটর
িপালু রপাবশ নদীিলষে িপাবহি হয়। ময়ূ রপাষেী নদীিলষে গি ৫৪ িছলর িপাবল জমপা হইয়পালছ আনু মপাবনক 0.786×106 ঘনবমটপার
এিং বহজল বিলল 1.90×106 ঘনবমটপার হইলি 1.56×106 ঘনবমটপার। ফলস্রূপ নদীগুবলর নপাি্িপা বদলনর পর বদন
হ্পাস হইলিলছ। ফলি অল্প সমলয় প্রচুর পবরমপালে ি্ বষ্পপাি নদীগুবলর জলস্ীবি ঘটপাইলিলছ এিং জবমদপাবর আমলল
বনবম্ি দু ই পপালির নদীিপাঁধগুবলর জরপাজীে্ অিস্পার কপারলে কপান্দী ও িৎসংলগ্ন এলপাকপালক িষ্পায় প্পাবিি কবরলিলছ।
এমিপািস্পায় এলপাকপার মপানু ষ দু বি্ষহ অিস্পার মলধ্ বদন যপাপন কলরন। প্রলি্ক িছলর গলি প্রপায় ৯৭.৫৫ সকপাবট টপাকপার
সম্বত্ত বিনষ্ হয়। এলপাকপার ত্রপােসপামগ্রী সপঁলছ সদওয়পা এিং িন্পাকিবলি মপানু ষজলনর উদ্ধপার কপায্ অি্ন্ত দু বি্ষহ এিং
বিপদসঙ্কুল হইয়পা পলি।
এরূপ অিে্নীয় অিস্পার পবরিি্ন করিপার ললষে্ প্রপায় সত্তলরর দশলক সসচ দপ্তলরর মপাধ্লম পবরকল্পনপা গ্ হীি
হইয়পাবছল। দীঘ্বদন অিলহবলি থপাকপার পর িি্মপালন এই প্রকল্পবটর আওিপায় সলি্ষেে, িন্পার কপারে অনু সধেপান ও
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প্রবিকপার সহিু ত্িজ্পাবনক সমীষেপা এিং গপাবেবিক মলডবলং–এর উপর বভবত্ত কবরয়পা সমলয়পাপলযপাগী এিং সু পবরকবল্পিভপালি
িন্পা বনয়ন্তে ও বনকপাবশ ি্িস্পার জন্ বিবভন্ন কপায্বিবধ গ্ হীি হইয়পালছ। সযমন—
(১) ময়ূ রপাষেী, সিলল, দ্পারকপা, কপানপালমপার, কুলয় এিং িপািলপা নদীর উপর অিবস্ি ২২৩ বকবম নদীিপাঁলধর উচ্চিপা
ি্ বদ্ধ ও মজিুবিকরে।
(২) স্রূপখপাবল (৮.৩০ বকবম), জীিন্তী (৯বকবম), িপাঁবক (১৪.৩০ বকবম), এিং ঝুমঝুমখপাবল প্রভ্বি বনকপাবশ নপালপাগুবলর
সমপাট ৪০ বকবম ত্দলঘ্্র পবল উলত্তপালন ও সংস্কপার।
(৩) ৫৭বট স্ু ইস সমরপামবিকরে।
(৪) ১২বট সসিুর প্রলস্ ি্ বদ্ধকরে।
(৫) কুঁলয়
নদীর
উপর
সপাবিত্রীনগলর, সিলল নদীর
উপর আন্দুবলয়পা এিং িপািলপা
নদীর উপর শ্রীক্ষ্পুর
বিনবট সসিু বনম্পাে প্রকল্প।
প্রকল্পবট ২০১৩ সপাললর বডলসম্বর
মপালস FMPসি অন্তভু্বক্তর জন্ অনু লমপাদন
সদওয়পা হইয়পাবছল এিং প্রকল্পবটর
আনু মপাবনক ি্য় মূ ল্ ৪৩৮.৯৪ সকপাবট
টপাকপা প্রপাথবমকভপালি ধরপা হইয়পাবছল। এই
ি্ হৎ কম্কপালণ্ মপাননীয়পা মুখ্মন্তী এিং
সসচমন্তীর সমলয়পাপলযপাগী হস্তলষেপ এিং
ঐকপাবন্তক সহলযপাবগিপা ও সসচ বিভপালগর সমস্ত স্তলরর কম্চপারীলদর অক্পান্ত পবররেলমর ফলস্রূপ আশপা করপা যপায় প্রকল্পবট
সপাবি্কভপালি ২০১৮ সপাললর মপাচ্ মপালসর মলধ্ সম্ূ ে্ হইলি।
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বরভপার বরসপাচ্ ইনবস্বটউলট বডবগ্র প্রদপানকপারী
কললজ স্পাপন প্রকল্প
বিভপাসচন্দ্র িম্ে

(উপ-অবধকি্পা) ও

সু লখন্দু চল্পাপপাধ্পায় (গলিষেপা সহপায়ক)

বরভপার বরসপাচ্ ইনবস্বটউট িপা নদী বিজ্পান
মবন্দর পবচিমিঙ্গ, নবদয়পা সজলপায় সমপাহনপুলর অিবস্ি।
সসচ ও জলপথ দপ্তলরর অধীলন এই বরভপার বরসপাচ্
ইনবস্বটউলট একবট স্পািলকপাত্তর ইবঞ্জবনয়পাবরং বডবগ্র
প্রদপানকপারী সংস্পা িথপা কললজ স্পাপন করপার পবরকল্পনপা
গ্ হীি হলয়লছ। পবচিমিলঙ্গর মপাননীয়পা মুখ্মন্তী শ্রীমিী
মমিপা িলন্দ্পাপপাধ্পায়, সসচ ও জলপথ বিভপালগর
ভপারপ্রপাপ্ত মন্তী শ্রী রপাজীি ি্পানপাজ্ী ও বিভপালগর প্রধপান
সবচলির অনু লপ্ররেপায় ও সদথ্ক প্রলচষ্পায় এই প্রপাচীন
ঐবিহ্িপাহী নদী গলিষেপালকলন্দ্র নিুন স্পািলকপাত্তর
বডবগ্র প্রদপানকপারী কললজ স্পাপলনর বিষলয় প্রপাথবমক
বিস্তপাবরি প্রকল্প খসিপা প্রস্তুি করপার জন্ এডবসল,
(EdCIL) এডুলকশনপাল কনসপাললটটি ইবডিয়পা বলবমলটড,
ভপারি সরকপালরর অধীনস্ স্শপাবসি সংস্পালক দপাবয়ত্ব
সদওয়পা হয়।
নদী বিজ্পান মবন্দর (বরভপার বরসপাচ্ ইনবস্বটউট),
পবচিমিলঙ্গ একবট অগ্রগে্ প্রবিষ্ঠপান। এই প্রবিষ্ঠপান
দীঘ্বদন যপািৎ নদী জলপানু সধেপান বিজ্পান (Hydrology),
জল ও িদনু রূপ িরল পদপালথ্র গবিবিজ্পান
(Hydraulics) এিং পবরসংখ্পান (Statistical)
সংক্রপান্ত বিষলয় কপাজ কলর চলললছ। এই প্রবিষ্ঠপান নদী বিষলয় বিবভন্ন গলিষেপা ও সমৌবলক িথ্ সংগ্রহ, ও িপা বলবপিদ্ধ
কলর প্রবিলিদন আকপালর প্রকপাশ কলর থপালক। পবচিমিলঙ্গ িহমপান বিবভন্ন নদ–নদী, সসলচর খপাল ও জল সংিহলনর
গবিবিবধ বনরূপে, পরীষেপা–বনরীষেপা ও পয্পাললপাচনপা কলর মূ ল্িপান মিিপাদ বদলয় থপালক। এই মিিপাদ সসচ ও জলপথ
দপ্তলরর বিবভন্ন কম্কপালণ্র খসিপা প্রস্তুবিলি প্রলয়পাগ করপা হলয় থপালক।
িি্মপালন বরভপার বরসপাচ্ ইনবস্বটউট সসচ ও জলপথ বিভপালগর ডপাইলরক্টলরলটর অধীনস্ ও একজন মুখ্ িপাস্তুকপার
(Chief Engineer) এই প্রবিষ্ঠপালনর প্রধপান। ১৯২০ সপালল সসচ বিভপাগ ত্িবর হিপার সময় এই প্রবিষ্ঠপানবটলক স্িন্ত
ময্পাদপা বদলয়বছল। িিকপালল নদী বিজ্পান মবন্দলরর প্রধপান সনি্লত্ব বছললন অধ্পাপক বিজ্পানী সমঘনপাথ সপাহপা এিং বিজ্পানী
এস.বস. মজুমদপার। পরিি্ীলি ১৯৪৩ সপালল নবদয়পা সজলপার সমপাহনপুলর নদী বিজ্পান মবন্দলরর প্রধপান গলিষেপাগপার প্রবিষ্ঠপা
করপা হয়। এই গলিষেপাগপালর জলগবি বিজ্পান, ম্ দ বিকপাশ বিজ্পান, রপাবশ িল্বের অনু সধেপান এিং গলিষেপা প্রবিবনয়ি
সংগবঠি হি। বরভপার বরসপাচ্ ইনবস্বটউলটর গলিষেপা সকলন্দ্র জলগবি বিজ্পানপাগপার, পবল ও ম্ বত্তকপা পরীষেপাগপার িি্মপান।
িথ্ সংগ্রহর জন্ এই প্রবিষ্ঠপালনর অধীলন সমগ্র িপাংলপাজুলি বিবভন্ন স্পালন বিবভন্ন নদীলি জলস্তর পবরমপাপক মপানদণ্
(Gage Station) এিং আিহপাওয়পা পয্লিষেে যন্তপাবদ স্পাপন করপা আলছ। িধ্মপান সজলপায় গলসী মলডল সস্শন,
পুরুবলয়পার মপানিপাজপার, দপাবজ্বলং সজলপায় বশবলগুবিলি, িীরভূ ম সজলপায় ইলপামিপাজপার, উত্তর ২৪ পরগনপা সজলপায় হপালিপায়পা,
পূ ি্ সমবদনীপুর সজলপায় বদঘপালি দবষেে ২৪ পরগনপা সজলপায় নপামখপানপায়, ইি্পাবদ স্পালন নদী বিজ্পান মবন্দর িপার অধীলন
থপাকপা পবরমপালপর যন্তপাবদ ি্িহপার কলর ওই এলপাকপার নদীর জলস্তর ও আিহপাওয়পা পয্লিষেে, িথ্ সংগ্রহ ও িপা
বলবপিদ্ধ কলর থপালক। এই প্রবিষ্ঠপালন অিীলি সসন্টপাল সিপাড্ ইবরলগশন ও পপাওয়পার (C.B.I.P), ভপারি সরকপালরর দপ্তলরর
প্রস্তপািনপায় িহু প্রপাথবমক ও সমৌবলক গলিষেপার কপাজ করপা হলয়লছ।
সসচ ও জলপথ দপ্তলর নদী বিজ্পান মবন্দরলক নিুন কললিলর সপাজপালনপার জন্ ও নদী বিষলয় বিলশষজ্ িপাস্তুকপার ত্িবর
করপার বনবরলখ গি ০৮.০১.২০১৬ িপাবরলখ একবট বমবটং অনু বষ্ঠি হয়। এডবসল (ইবডিয়পা) সংস্পার সদর দপ্তর বদবলেলি, ওই
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সংস্পার প্রবিবনবধ ও নদী বিজ্পান মবন্দলরর প্রবিবনবধ এই বমবটংলয় অংশগ্রহে কলরন। আললপাচনপা হয় সসচ ও জলপথ দপ্তলরর
দপাবয়ত্বপ্রপাপ্ত িপাস্তুকপাররপা প্রথপাগিভপালি নিবনবম্ি কলললজ অধ্য়ন কলর স্পািলকপাত্তর বডবগ্র ও পরিি্ীলি ডক্টরপাল বডবগ্র লপাভ
করলি পপারলিন। এবডবসল (ইবডিয়পা) সংস্পা িপালদর প্রপাথবমক বিস্তপাবরি খসিপালি প্রস্তপাবিি ইবঞ্জবনয়পাবরং কলললজর অধ্পাপনপার
জন্ অবধকি্পা, অধ্পাপক, সহকপারী অধ্পাপক প্রভ্বি পলদ খ্পািনপামপা ি্বক্তলদর বনযু ক্ত করপার প্রস্তপাি সদয়। নদী বিজ্পান
মবন্দলরর িি্মপান কম্চপারী ও আবধকপাবরকলদর উপযু ক্ত প্রবশষেলের মপাধ্লম নিগবঠি কলললজর বিবভন্ন পদসমূ হলি বনযু ক্ত
করপার প্রস্তপাি খসিপালি উললেখ থপাকপার জন্ আললপাচনপা হয়। িি্মপালন উপযু ক্ত নদী বিজ্পান মনস্ক ি্বক্ত ও নদী বিজ্পালনর
উপর উচ্চবশবষেি ও প্রবশবষেি ছপালত্রর অভপাি। িপাই নদী বিজ্পান মবন্দর প্রবিষ্ঠপালন একবট কললজ স্পাপলনর মধ্ বদলয়
জলগবি ও জলসধেপান সংক্রপান্ত বিষলয় উচ্চ পঠন-পপাঠলন নদী বিষয়ক বিলশষজ্ িপাস্তুকপার ত্িবর করপার উলদ্পাগ পবচিমিঙ্গ
সরকপার গ্রহে কলরলছ। নদী বিজ্পান মবন্দলরর িি্মপান গলিষেপাগপার ও পরীষেপাগপারগুবল, নিবনবম্ি কলললজর পঠন-পপাঠলনর
জন্ ছপাত্রলদর বিলশষভপালি সপাহপায্
করলি। এই উন্নবিসপাধলনর ফলল
প্রপাচীন ও ঐবিহ্িপাহী প্রবিষ্ঠপানবট
সযমন দীঘ্লময়পাবদ স্পাবয়ত্ব লপাভ
করলি, সিমবন নদী বিষলয়
উচ্চবশবষেি ছপাত্র বিলশষ পপারদশ্ী
হলয় পবচিমিপাংলপার নদ, নদী, সসচ
ও জলপথ বিভপালগর উন্নয়লনর
কম্কপালণ্ ব্রিী হলি পপারলি।
এখপালন
দু বট
বিষলয়র
স্পািলকপাত্তর
পপাঠ্ক্রম
সূ চনপা
করপার কথপা আললপাচনপা হলয়লছ,
(১) বরভপার ইবঞ্জবনয়পাবরং (২)
হপাইলরেপালবজ
এিং
হপাইলরেপা
ইনফরলমবটক্স। প্রবি পপাঠ্ক্রলমর
জন্ ১৮ জন ছপালত্রর পঠন-পপাঠলন
সু লযপাগ থপাকলি। ১২ জন ছপাত্র বনযু ক্ত হলি সি্ভপারিীয় GATE পরীষেপার সস্কপালরর মপাধ্লম, ৩ জন সসচ ও জলপথ
দপ্তলরর মলনপানীি িপাস্তুকপার এিং ৩ জন রপাজ্ ও সকন্দ্রীয় সরকপালরর বিবভন্ন দপ্তর িপা অবধগ্ হীি সংস্পার িপাস্তুকপারগে।
এই স্পািলকপাত্তর পপাঠ্ক্রম শুরু হিপার দু ই িৎসর অবিিপাবহি হিপার পর সয সকল ছপাত্র িপা িপাস্তুকপারগে স্পািলকপাত্তর
বডবগ্রপ্রপাপ্ত হলিন, িপাঁরপা পরিি্ী সমলয় Ph.D. বডবগ্রপ্রপাপ্ত করপার জন্ নপাম নবথভুক্ত করলি পপারলিন। এছপািপাও দপ্তলরর
অন্পান্ ইছিুক সযপাগ্িপাসম্ন্ন িপাস্তুকপারগেও এই Ph.D. সপ্রপাগ্রপালম অংশ বনলি পপারলিন, এই ডক্টরপাল পপাঠ্ক্রলমর জন্
সি্লমপাট ২৫বট আসন িরপাদে থপাকপার কথপা আললপাচনপা হলয়লছ। এই নিবনবম্ি প্রবিষ্ঠপালন পঞ্চম িৎসর অবিিপাবহি হিপার
পর সি্লমপাট ৯৭ জন ছপাত্রলক প্রবিষ্ঠপান পূ ে্ ষেমিপায় বডবগ্র প্রদপালন প্রয়পাসী হলি।
এছপািপাও নদী বিজ্পান মবন্দলরর িি্মপান (৯বট) গলিষেপাগপার ও পরীষেপাগপারগুবল আলরপা উন্নিমপালনর করপা হলি,
যপালি ছপাত্রগে ও নদী বিজ্পান মবন্দলরর িি্মপান আবধকপাবরকগে ও কম্ীি্ ন্দগে বিলশষভপালি প্রবশষেেপ্রপাপ্ত হলয় দপ্তরলক
সপাবি্কভপালি সপাহপায্ করলি পপারলিন।
নিবনবম্ি কললজবট বনজ দপ্তলরর ও অন্পান্ দপ্তলরর িপাস্তুকপারলদর কথপা বচন্তপা কলর িপাঁলদরলক স্ল্পলময়পাবদ
প্রবশষেলের (১ সথলক ৪ সপ্তপাহ) সু িলন্দপািস্ত করপার প্রয়পাস বনলয়লছ। এই স্ল্পলময়পাবদ প্রবশষেে খুি িপারপািপাবর শুরু করপার
প্রলচষ্পা সনওয়পা হলয়লছ। ১৪বট স্ল্পলময়পাবদ প্রবশষেলের বিষয়িস্তু ইবিমলধ্ বনবদ্ষ্ করপা হলয়লছ। এর মলধ্ উললেখলযপাগ্
হল MIKE-11 ও HEC-RAS Software চপাবলি গপাবেবিক মলডললর প্রবশষেে সনওয়পা। এই নিবনবম্ি প্রবিষ্ঠপানবট
AICTE–এর অনু লমপাদন ও যপাদিপুর ইউবনভপাবস্বটর একবট শপাখপারূলপ অন্তভু্বক্তর প্রলচষ্পা সনওয়পা হলছি। এই পবরকল্পনপা
রূপপায়লের জন্ সি্লমপাট ৫ িছর সময় ধপায্ করপা হলয়লছ। প্রকলল্পর জন্ ১৯৬.৫১ সকপাবট টপাকপা িরপাদে করপা হলয়লছ,
যপার মলধ্ (Capital Cost) ১২৮.৮১৬ সকপাবট টপাকপা এিং সরকপাবরং কস্ ৬৭.৪৫ সকপাবট টপাকপা।
এই প্রয়পাস সফল হলল নদী বিজ্পান মবন্দলরর একবট নিবনবম্ি কললজলক সকন্দ্র কলর এই এলপাকপারও বিলশষ
উন্নবি হলি। এই অঞ্চললর অদূ লরই বিধপানচন্দ্র ক্বষ বিশ্ববিদ্পালয়, ইবডিয়পান ইনবস্বটউট অি সপালয়ন্স এডুলকশন অ্পাডি
বরসপাচ্, (IISER) আই.আই.আই.বট (IIIT) অিবস্ি। এই অঞ্চলবট অবচলরই একবট বশষেপালকন্দ্র (Educational Hub)
বহসপালি পবরেি হলি।
সসচপত্র ॥
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‘প্রপাক্বিক বিপয্য় িন্পা ও িপার প্রশমন’
বদলীপ কম্কপার

(সহ-িপাস্তুকপার)

প্রক্বির
মপালঝ
আমপালদর িপাস। এই প্রক্বির
সথলক উপপাদপান গ্রহে কলরই
আমপালদর িপাঁচপা ও সভ্িপালক
এবগলয় বনলয় যপাওয়পা। জ্পালন িপা
অজ্পালন এই উপপাদপানসমূ লহর
সবঠকভপালি ি্িহপার নপা করপার
ফলল এই সু ন্দর প্রক্বি মপালঝ
মপালঝ রুষ্ হয় এিং ভয়ঙ্কর
রূপ ধপারে কলর থপালক। ঘলট
বিবভন্ন প্রপাক্বিক বিপয্য়।
এই বিপয্য় সমপাকপাবিলপালি
ভপারি
সরকপার
২০০৫
সপালল বিপয্য় ম্পালনজলমটি
(Disaster Management
Act, 2005) আইন প্রেয়ন
কলর। একই সমলয় জপািীয়
বিপয্য় ম্পালনজলমটি অথবরবট সংস্পা [National Disaster Management Authority (NDMA)] ত্িবর হয়।
সদলশর বিবভন্ন প্রপালন্ত বিবভন্ন প্রকপার বিপয্য় সমপাকপাবিলপালি সবঠক কী ভূ বমকপা গ্রহে করলি হলি িপার পবরকল্পনপা করপা ও
রূপপায়লে সপাহপায্ করপা এই সংস্পার কপাজ। সদলশর বিবভন্ন প্রলদলশ বিগি সমলয় বিপয্য়সমূ লহর পবরসংখ্পান ও িি্মপান
পবরসংখ্পালনর পবরলপ্রবষেলি আগপামী বদলন কী ধরলনর সমপাকপাবিলপার প্রলয়পাজন িপার রূপলরখপা ত্িবরলি বিলশষ ভূ বমকপাও
গ্রহে কলর থপালক জপািীয় বিপয্য় ম্পালনজলমটি অথবরবট।

সসচপত্র ॥
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আমপালদর ভপারিিলষ্ বিবভন্ন প্রকপালরর প্রপাক্বিক বিপয্য় ঘলট থপালক। খরপা, িন্পা, ভূ বমষেয়, ভূ বমকম্, সু নপাবম,
সপাইলক্পান, অবগ্নকপাণ্ ইি্পাবদ। এই সকল প্রপাক্বিক বিপয্য় ভপারলির বিবভন্ন প্রপালন্তর সভৌলগপাবলক অিস্পান ও প্রপাক্বিক
সম্লদর চপাবরবত্রক ত্িবশষ্্র উপর বনভ্র কলর। এই প্রপাক্বিক বিপয্য় সরপাধ করপা সকপানভপালিই মপানি সমপালজর পলষে
সম্ভি নয়। বকন্তু এই সকল বিপয্য়লক িপাৎষেবেকভপালি প্রবিহি করপা ও বিপয্লয় জীিনহপাবন, সম্বত্তর ষেবি, গ্ হপপাবলি
পশুর জীিনহপাবন ইি্পাবদ রষেপা করপার জন্ পবরবস্বি অনু যপায়ী সবক্রয় ভূ বমকপা গ্রহে করপা সম্ভি। অথ্পাৎ বিপয্লয়র জন্
ষেয়ষেবির পবরমপাে িহুল পবরমপালে কমপালনপা সযলি পপালর। এমনবক আগপাম উপযু ক্ত পবরকল্পনপা ও স্য়ংবক্রয় প্রচপালরর সপালথ
দ্রুি সযপাগপালযপাগ ি্িস্পার মধ্ বদলয় প্রপােহপাবনর ঘটনপা এিপালনপা সযলি পপালর। এই বিষলয় জপািীয় বিপয্য় ম্পালনজলমটি
অথবরবট সংস্পা সিশ বকছু সু পপাবরশ ইবিমলধ্ গ্রহে কলরলছ। পূ লি্ বিবভন্ন প্রকপার বিপয্লয়র বিষয় উললেখ করললও
এখপালন মূ লি িন্পাজবনি প্রপাক্বিক বিপয্য় বিষলয় আললপাচনপা করপা যপাক। িন্পা আমপালদর সদলশর একবট জ্বলন্ত সমস্পা।
ভপারিিষ্ ভূ খলণ্র প্রপায় ৫৯ শিপাংশ এলপাকপা িন্পাকিবলি এলপাকপা িলল ইবিমলধ্ বচবনিি হলয়লছ। িন্পার ফলল িহু
জীিনহপাবন সহ পশুপপাবখর জীিনহপাবন ও সম্বত্তর ষেয়ষেবি ঘলট থপালক। পবরসংখ্পান সথলক সদখপা যপায়, এপয্ন্ত বিবভন্ন
সমলয় িন্পার মলধ্ উললেখলযপাগ্ বিধ্ংসী িন্পা হলয়লছ ১৯৭৮ সপালল। ওই সমলয় িন্পালি সদলশ ১১,৩১৬ জলনর প্রপােহপাবন
ঘলটলছ। ঘলটলছ িহু পশুপপাবখর প্রপােহপাবন। এছপািপা িহু সম্বত্তর ষেয়ষেবি হলয়লছ এই িন্পালি।
আমপালদর সদলশ িন্পার প্রবিকপার ও জনগলের বকছু টপা কষ্ লপাঘলির ললষে্ জপািীয় বিপয্য় ম্পালনজলমটি অথবরবট
সংস্পা সিশ বকছু প্রবক্রয়পা গ্রহে করপার জন্ সু পপাবরশ কলরলছ।
(০.১) সয সমস্ত এলপাকপালি িন্পা হিপার সম্ভপািনপা রলয়লছ িপা ইবিমলধ্ কলয়কিপার ঘলটলছ িপা মপালঝ মপালঝ ঘলট
থপালক, সসই সকল এলপাকপালি িসিপালসর িপাবিঘর বনম্পালের সময় বিলশষ প্রযু বক্ত ি্িহপার কলর বনম্পাে করপা।
(০.২) এলপাকপালি জনগলের ি্িহপালরর জন্ এমন বকছু ্রিপাকচপার িপা অ্পাবলকপা বিলশষভপালি বনম্পাে করলি হলি,
যপা িন্পার সময় সকপালনপাভপালি ষেবিগ্রস্ত হলি নপা। এইরকম এলপাকপালি কলয়কবট ্রিপাকচপার বনম্পাে করলল, প্রলয়পাজলন িন্পার
সময় অথ্পাৎ জরুবর সংকলটর সময় জনগে ওই স্পালন সপামবয়কভপালি থপাকপার জন্ ি্িহপার করলি পপারলি।
(০.৩) িন্পার সময় এলপাকপার মপানু ষ িপালদর বনলজলদর বকভপালি িপাঁচপালি এিং পবরিপার-পবরজন সহ গ্ হপপাবলি
পশুপষেীলদরও বকভপালি িপাঁচপালি, সস বিষলয় জনগেলক অিবহি কলর সলচিন করপা। সংকলটর সময় বনলজলক ও সকললক
িপাঁচপািপার সময় সয সকল বজবনসপত্তর ি্িহপার করপা হলি সসই সকল বজবনসপত্তলরর সপালথ জনগেলক পবরচয় করপালনপা।
(০.৪) িন্পার সময় জরুবরবভবত্তক জনগেলক সহপায়িপা করপার ললষে্ এলপাকপাবভবত্তক সিশ বকছু কম্ীলক সরেবনং প্রদপান
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কলর প্রস্তুি কলর রপাখপা ও এই সরেবনং এলপাকপার জনগেলক সদওয়পা।
(০.৫) িন্পার সশলষ জনগলের স্পাস্্ বিষয়বট বিলশষভপালি সদখভপাললর জন্ ও ষেবিগ্রস্ত সম্বত্তর বিলশষ পদ্ধবিলি
সবঠকভপালি রষেেপালিষেলের জন্ এলপাকপাবভবত্তক সিশ বকছু কম্ীলক সরেবনং বদলয় প্রস্তুি কলর রপাখপা ইি্পাবদ।
মূ লি প্রপাক্বিক বিপয্য় িন্পার সময় যিটপা সম্ভি প্রবিহি করপার বিবভন্ন প্রকপার কম্পদ্ধবি গ্রহে করপা। এলপাকপায়
ইবিপূ লি্ িন্পার অবভজ্িপা ও সসই সমলয় অিস্পার পবরলপ্রবষেলি সয কম্সপাধন হলয়বছল িপার বনবরলখ কপালজর পবরকল্পনপা
করপা ও ধপারপািপাবহকভপালি এই কম্কপাণ্র সপালথ যু ক্ত থপাকলি হলি।
ভপারিিষ্লক িন্পাপ্রিে অঞ্চল বহলসলি চপারবট এলপাকপালি বিভক্ত করপা হলয়লছ।
(ক) ব্রহ্মপুত্র অঞ্চল
(খ) গঙ্গপা অঞ্চল
(গ) উত্তর–পবচিম অঞ্চল
(ঘ) মধ্ ভপারি ও দপাবষেেপালি্র মপালভূ বম অঞ্চল
ব্রহ্মপুত্র অঞ্চল— বনলদ্শ কলর ব্রহ্মপুত্র নদ ও িরপাক নদী, সপালথ িপালদর শপাখপা–প্রশপাখপা নদীসমূ হ সিবষ্ি অঞ্চলসমূ হ।
সপাধপারেি এই এলপাকপা ভপারলির বিবভন্ন প্রলদলশর বিবভন্ন অঞ্চললক বনলদ্শ কলর। অসম, অরুেপাচল প্রলদশ, সমঘপালয়,
বমলজপারপাম, মবেপুর, বত্রপুরপা, নপাগপাল্পাডি, বসবকম ও পবচিমিঙ্গ রপালজ্র উত্তর অংলশর বকছু এলপাকপা বনলদ্শ কলর। গঙ্গপা
অঞ্চল বনলদ্শ কলর গঙ্গপা নদী ও িপার উললেখলযপাগ্ শপাখপা নদী যমুনপা, সশপান, ঘপাগরপা, গনডপাক, সকপাবশ, মহপানন্দপা ইি্পাবদ
নদীসমূ হ ও এসি নদীর প্রশপাখপা নদীসমূ হ সিবষ্ি অঞ্চলসমূ হ। এই গঙ্গপা অঞ্চল বিস্ত্ি বিবভন্ন প্রলদলশ। উত্তরপাখণ্,
উত্তরপ্রলদশ, ঝপািখণ্, বিহপার, দবষেে ও মধ্পাঞ্চল পবচিমিলঙ্গর, হবরয়পানপার বকয়ৎ অংশ, বহমপাচলপ্রলদশ, রপাজস্পান, মধ্প্রলদশ
ও বদবলে রপাজ্সমূ লহ গঙ্গপা অঞ্চল বিস্ত্ি। উত্তর–পবচিম অঞ্চল বচবনিি হলয়লছ সু িললজ, বিয়পাস, রবি নদী ও িপালদর
শপাখপা–প্রশপাখপা নদীসমূ হ সিবষ্ি অঞ্চলসমূ হ। এই নদীসমূ লহর জম্ু –কপাশ্ীর, পপাঞ্জপাি, বহমপাচলপ্রলদলশর বকছু টপা অংশ, হবরয়পানপা
ও রপাজস্পান রপালজ্ অিস্পান। সশষ িন্পাপ্রিে অঞ্চল অথ্পাৎ মধ্ ভপারি ও দপাবষেেপালি্র মপালভূ বম অঞ্চলও বনলদ্শ কলর
বিবভন্ন নদীসমূ হ ও িপালদর শপাখপা-প্রশপাখপা নদীসমূ লহর এলপাকপা। নদীগুবলর মলধ্ আলছ নম্দপা, িপাবপ্ত, মহপানন্দপা, সগপাদপািরী,
ক্ষ্পা, কপালিরী ইি্পাবদ নদীসমূ হ। এসকল নদী অন্ধ্রপ্রলদলশর বকছু অংলশর মধ্ বদলয় প্রিপাবহি। এছপািপা ওবিশপা, কন্পাটক,
িপাবমলনপািু, সকরল, মহপারপাষ্ট, গুজরপাি ও মধ্প্রলদলশর বকছু অংলশর মধ্ বদলয় প্রিপাবহি। এছপািপা ওবিশপা রপালজ্ প্রিপাবহি
ব্রপাহ্মেী নদী ও সু িে্লরখপা নদীর এলপাকপাও এই মধ্ ভপারি ও দপাবষেেপালি্র মপালভূ বম অঞ্চলল অিস্পান।
আমপালদর রপাজ্ অথ্পাৎ পবচিমিলঙ্গর িন্পাপ্রিে অঞ্চল মূ লিঃ ব্রহ্মপুত্র অঞ্চল ও গঙ্গপা অঞ্চললর আয়ত্তপাধীন।
পবচিমিলঙ্গর ১৯বট সজলপার সিশ বকছু িন্পাপ্রিে এলপাকপা এযপািৎকপাল বচবনিি হলয়লছ, যপা সপারবে–০১ সদখপালনপা হল।

পবচিমিলঙ্গর বিবভন্ন সজলপার িন্পাপ্রিে এলপাকপা
ক্রবমক সংখ্পা

(িগ্ বকবম বহলসলি)

সজলপার নপাম

সভৌগবলক এলপাকপা

িন্পাপ্রিে এলপাকপা

০১

দপাবজ্বলং

৩,১৮৯

১২৭

০২

সকপাচবিহপার

৩,৩৮৭

২,০০০

০৩

জলপপাইগুবি

৬,২২৭

৩,০০০

০৪

উত্তর বদনপাজপুর

০৫

দবষেে বদনপাজপুর

০৬

মপালদহ

৩,৭৩৩

৩,০০০

০৭

মুবশ্দপািপাদ

৫,৩২৪

২,৮৫৮

০৮

িীরভূ ম

৪,৫৪৫

৩,১৮২

০৯

িপাঁকুিপা

৬,৮৮২

১১৮

১০

হুগবল

৩,১৪৯

৯১২

১১

হপাওিপা

১,৪৬৭

৬০০

৫,৩৫৮
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৩,৪৫৮
১,০০০

ক্রবমক সংখ্পা

(িগ্ বকবম বহলসলি)

সজলপার নপাম

১২

পূ ি্ সমবদনীপুর

১৩

পবচিম সমবদনীপুর

১৪

সভৌগবলক এলপাকপা

িন্পাপ্রিে এলপাকপা

১৪,০৮১

৬,৮২৩

িধ্মপান

৭,০২৪

২,৪৫৮

১৫

নবদয়পা

৩,৯২৭

৩,৭৩১

১৬

পুরুবলয়পা

৬,২৫৯

৬৫

১৭

২৪ পরগনপা (উত্তর)

১৪,১৩৬

৬,৪২৮

১৮

২৪ পরগনপা (দবষেে)

১৯

কলকপািপা (কলপ্পালরশন) এলপাকপা

১০৪

সনই

সমপাটঃ

৮৮,৭৫২

৩৭,৭৬০

মূ লি ব্রহ্মপুত্র নলদর অিিপাবহকপা ও িপার শপাখপা নদীসমূ লহর অিিপাবহকপা এিং গঙ্গপানদী ও িপার শপাখপা নদীগুবলর
অিিপাবহকপাই এই রপালজ্র িন্পাপ্রিে এলপাকপা। পবচিমিঙ্গ রপালজ্র উত্তর প্রপান্ত বদলয় প্রিপাবহি ব্রহ্মপুত্র নলদর অিিপাবহকপা।
এই নদ ও িপার শপাখপা নদীসমূ লহ জলগ্রহেলষেলত্র িপাবষ্ক ি্ বষ্পপালির পবরমপাে ১১০ সসবম সথলক ৬৩৫ সসবম পয্ন্ত।
সপাধপারেি িছলরর সম/জুন মপাস সথলক সসলটেম্বর মপাস পয্ন্ত এই ি্ বষ্পপাি হলয় থপালক। এই জলগ্রহলষেলত্রর জল নদী
অিিপাবহকপা িহন করপার সময় নদীর িললদশ ষেয়প্রপাপ্ত হয়। ষেয় হয় নদীর িীর ও নদীর দু ই ধপালরর িপাঁধ। ক্রলম
িপাঁধ দু ি্ল হলয় সভলঙ যপায় ও নদীর পপাশ্িি্ী এলপাকপা জলমগ্ন হয়। সযলহিু এই নদী সকললর উৎসস্ল পপাহপালি,
িপাই জলপ্রিপালহর গবি িীব্রিপার কপারলে বিশপাল পবরমপালের জলরপাবশ িহন করলি বগলয় অিিপাবহকপার ধপারন ষেমিপার
মপাত্রপাবিবরক্ত হলয় যপায়। ফলল মপালঝ মপালঝ অিিপাবহকপা িপার স্পাভপাবিক গবিপথ পবরিি্ন কলর িন্পার স্ বষ্ কলর। বিগি
িছরগুবললি সদখপা যপায় ব্রহ্মপুত্র নদ ও উত্তরিলঙ্গর অন্পান্ নদীসমূ হ সযমন বিস্তপা, সিপাষ্পা, জলঢপাকপা, মহপানন্দপা ইি্পাবদ
নদীর জলপ্রিপালহর জন্ উত্তরিলঙ্গ প্রপায় প্রবিিছলর িন্পা হলয় থপালক। এিং এক বিশপাল অঞ্চল জলমগ্ন হলয় যপায়।
পূ লি্ উললেখ করপা হলয়লছ, এই সকল নদীর উৎসস্ল পপাহপালি, িপাই প্রিপালহর সময় িহু পবল িহন কলর বনলয় আলস
ও নদীর িললদলশ জমপা হলয় নদীর নপাি্িপা হ্পাস কলর, ফলল নদীর ধপারেষেমিপা কম হলয় িন্পার স্ বষ্ হলয় থপালক।
গঙ্গপা অিিপাবহকপার উৎসস্ল উত্তরপাখণ্ রপালজ্ এিং সশষপাংশ আমপালদর রপাজ্ হলয় সমুলরি বমলশলছ। পবচিমিলঙ্গ
প্রিপাবহি মহপানন্দপা, ভপাগীরথী, অজয়, দপালমপাদর, রূপনপারপায়ে ইি্পাবদ নদীসমূ হ গঙ্গপা অিিপাবহকপার শপাখপানদী। গঙ্গপা অিিপাবহকপা
িহু পবল িহন কলর িপার সশষপাংশ পয্ন্ত বনলয় আসলছ যু গ যু গ ধলর। ফলল এই নদী ও শপাখপা নদীসমূ লহর অপয্পাপ্ত
ধপারেষেমিপা এিং সজপায়পারভপাঁটপার কপারলে এই নদীসমূ লহর পপাশ্িি্ী এলপাকপালি িন্পা হলয় থপালক। এই সকল নদীর িীর
ভপাঙন, িললদলশর ষেয়ও িন্পার অন্িম কপারে বহলসলি বচবনিি হলয়লছ।
পবচিমিঙ্গ রপালজ্ বিবভন্ন কপারলে িন্পা হলয় থপালক। িষ্পাকপালল অবিবরক্ত ি্ বষ্পপালির ফলল িন্পা হলয় থপালক। পপাহপালির
সমিলল আকবমিক িন্পা (flash flood) হয়। বনকপাবশ খপালল জলপ্রিপাহ িপাধপাপ্রপাপ্ত হলল এলপাকপালি জলমগ্ন হলয় িন্পার
রূপ সনয়। জলস্ীবির ফলল পপাশ্ব্িি্ী এলপাকপালি িন্পা হলয় থপালক। একনপাগপালি সিবশ সমলয়র ি্ বষ্র জল খপাল, বিল,
নদীনপালপার মপাধ্লম সমলয় প্রিপাবহি হলি নপা পপারপার কপারলে িন্পা হলয় থপালক। আকবমিক িন্পা সপাধপারেি পপাহপাি এলপাকপালি
হলয় থপালক। পবচিমিলঙ্গর উত্তরপাংলশ বহমপালয় সথলক উৎপবত্ত সয সকল নদীর সপাধপারেি িপা আপন গবিলি িইলি থপালক
পপাহপাি সথলক সমিলল। হঠপাৎ সকপালনপা কপারলে এক বিশপাল পবরমপালের জলরপাবশ অিিপাবহকপালি পপাহপাি সথলক সনলম এলল
অিিপাবহকপার ধপারেষেমিপার অপ্রিুলিপার কপারলে দু ই পপাহপালি বিস্তীে্ এলপাকপা িন্পার কিলল পলি। শহর এলপাকপার সয
সকল বনকপাবশ খপাললর িজ্্ জল নদীলি বনষ্পাবশি হলয় থপালক, সসই নদী সজপায়পার-ভঁপাটপার নদী হলল ও িপার নপাি্িপা কম
হলল িজ্্ জল বনষ্পাশলন িপাধপাপ্রপাপ্ত হয়, ফলল সংলগ্ন এলপাকপা জলমগ্ন হলয় থপালক। পবচিমিলঙ্গর দবষেে প্রপালন্ত সমুরি।
সমুলরি সজপায়পার-ভপাঁটপার কপারলে জলিললর উচ্চিপা িপালি ও কলম। অবিবরক্ত জলিললর উচ্চিপা ি্ বদ্ধলি ও সপাইলক্পাবনক
আিহপাওয়পালি জললপাচ্ছপাস স্ বষ্ হলল সমুলরির সংলগ্ন এলপাকপা জলমগ্ন হলয় থপালক।
এককথপায় িললি সগলল িলপা যপায় নদীর ভপাঙন, স্ল্প সমলয় অবিবরক্ত ি্ বষ্পপাি, উপপায়ন্তলর জলপাধপার সথলক জল
ছপািপা, নদীলি পবল জলম নদীর নপাি্িপা কলম যপাওয়পা, ভরপা সজপায়পালর সপাইলক্পাবনক আিহপাওয়পায় জললপাচ্ছপাস স্ বষ্ হলল,
সসচপত্র ॥
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ভূ বমষেয়, বিশ্ব উষ্পায়ন, ইি্পাবদ বিবভন্ন কপারলের নপানপাবিধ সমবিলয় িন্পার প্রলকপাপ সদখপা সদয়। আন্তজ্পাবিক নদীর
সীমপানপার বিষয়বট বিলশষ উললেখলযপাগ্। আলগই উললেখ করপা হলয়লছ নপানপান কপারলে নদীর িল, নদীর িপাঁধ ও নদীর
িীলরর ভপাঙন হয়, ফলল অিিপাবহকপার প্রিপাবহি জল পপাশ্ব্িি্ী এলপাকপালি ঢুলক িন্পার স্ বষ্ কলর। সকপালনপা এলপাকপালি
অবিবরক্ত ি্ বষ্পপালির জল অিিপাবহকপালি ধপারে করলি নপা পপারলল িন্পা হলয় থপালক। পবচিমিলঙ্গর প্রপায় নদীই বহমপালয়
সথলক উৎপবত্ত, ফলল িহু পবরমপালে পবলমপাবট ওই সকল নদী িহন কলর বনলয় আলস। এই পবল জলম নদীর নপাি্িপা
কলম যপায় ও জলধপারে ষেমিপা কলম আলস। ফলল অবিবরক্ত জলল অিিপাবহকপালি এললই িন্পার স্ বষ্ হলয় থপালক।
িলঙ্গপাপসপাগলর উদ্ূ ি বনম্নচপালপর প্রভপালি সপাইলক্পান আিহপাওয়পার দরুন ি্ বষ্পপাি সহ জললপাচ্ছপালসর কপারলেও িন্পা হলয়
থপালক। এই সকল পবচিমিলঙ্গর সমুরি উপকূলিি্ী এলপাকপালিই হয়। রপালজ্র উত্তলর বহমপাললয় িহু সছপাট-িি প্রপাক্বিক
জপালপাধপার িি্মপান। এখপালন সভৌলগপাবলক কপারলে মপাবটর চবরলত্র মপালঝ মপালঝ ভূ বমষেয় হলয় থপালক। হঠপাৎ ওই প্রক্বির
জলপাধপালরর সংলগ্ন ভূ বমষেয় হলল ওই বিশপাল পবরমপালের জল একসপালথ অিিপাবহকপার মপাধ্লম প্রিপাবহি হলিই িন্পার স্ বষ্
হলয় থপালক। প্রপাক্বিক বিপয্য়—িন্পার কপারলের মলধ্ বিশ্ব উষ্পায়ন (স্পািপাল ওয়পাবম্ং) একবট অন্িম কপারে। ছয় ঋিু
পবচিমিপাংলপার একবট বিলশষ ত্িবশষ্্। গ্রীষ্ম, িষ্পা, শরৎ, সহমন্ত, শীি ও িসন্ত এই ছয় ঋিু। বকন্তু আিহপাওয়পাবিলদরপা
িপালদর সু বিধপালথ্ পুলরপা িছরলক চপারবট ঋিুলি ভপাগ কলরলছন। গ্রীষ্ম, িষ্পা (Moonsoon), শরৎ (Post Moonsoon)
এিং শীি। বিশ্ব উষ্পায়লনর ফলল িপাপমপাত্রপা িপািলছ। পবরসংখ্পান সথলক সদখপা যপায়, ১৯৯৮ সপাল সথলক ক্রলম িপাপমপাত্র
িপািলছ। কলকপািপার আিহপাওয়পা অবফলসর বহলসি অনু যপায়ী ও এযপািৎ কপাল কলকপািপার সলি্পাচ্চ িপাপমপাত্রপা বছল ১৯২৪
সপালল ১ সম। সসবদলনর িপাপমপাত্রপা বছল ৪৪.১ বডবগ্র সসলবসয়পাস। িপাপমপাত্রপা সপারবে–২ সদখপান হল।

সপাল

িপাবরখ

সলি্পাচ্চ িপাপমপাত্রপা
বডবগ্র সসলবসয়পাস

১৯৯৮

১১ এবপ্রল

৩৭.৮

১৯৯৯

১৫ এবপ্রল

৩৮.৪

২০০০

১০ এবপ্রল

৩৮.৪

২০০১

২৩ এবপ্রল

৩৮.৯

২০০২

৮ এবপ্রল

৩৭.০

২০০৩

২৫ এবপ্রল

৩৭.১

২০০৪

১৭ এবপ্রল

৩৭.৯

২০০৫

২৭ এবপ্রল

৩৮.৭

২০০৬

৩০ এবপ্রল

৩৮.৮

২০০৭

২৩ এবপ্রল

৩৮.৪

২০০৮

১১ এবপ্রল

৩৯.০

২০০৯

১৯ এবপ্রল

৪১.২

২০১০

১৭ এবপ্রল

৪০.৬

২০১১

১০ সম

৩৭.৮

২০১২

৪ জুন

৪১.১

২০১৩

৯ এবপ্রল

৪০.০

২০১৪

২৫ সম

৪১.১

২০১৫

২৫ সম

৩৭.১

২০১৬

১৮ এবপ্রল

৪৩.০
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উষ্পায়লনর
কপারে
বহলসলি সপাধপারনভপালি িলপা
যপায় মপানি সভ্িপার অগ্রগবির
জন্ প্রক্বি সথলক নপানপান
ধরলনর জ্বপালপাবন ি্িহপার করপার
ফলল সয সকল গ্পাস উৎপন্ন
হয় িপার প্রবিবক্রয়পা। উৎপন্ন
গ্পাসগুবলর মলধ্ উললেখলযপাগ্
হল কপাি্ন ডপাই-অক্সপাইড,
কপাি্ন মলনপাঅক্সপাইড, সপালফপার
ডপাই–অক্সপাইড, ইলথন, বমলথন
ইি্পাবদ অবিবরক্ত পবরমপালে
িপািপালস
সিলি
যপাওয়পায়।
অন্বদলক বনবি্চপালর অরে্ ভূ বম
ও জলপাভূ বম ধ্ংস করপা। আলছ
অপবরকবল্পিভপালি বশল্পপায়ন ও
নগরপায়ে। বিলশষভপালি িনজঙ্গল ধ্ংস িপা অরে্ ধ্ংস
করপা ও বশল্পজপাি বিষপাক্ত িজ্্
িপা বনি্ি্িহপায্ িজ্্ সহ
ষেয়হীন লয়হীন প্পাসবটকজপাি রিি্পাবদ প্রবিবদন সরপাসবর নদীনপালপা, খপালবিলল ও সমুলরি সফলপা ইি্পাবদ। লষে করপা সগলছ,
বমলথন ও জলীয় িপালষ্র বিরপাট ভূ বমকপা আলছ এই উষ্পায়লন। আর এই উষ্পায়লনর ফলল সযমন প্ বথিীর সু লমরুর
সু বিশপাল িরলফর চপাঙি গললছ, সিমবন প্ বথিীর বিবভন্ন প্রপালন্তর বহমিপাহ, এমনবক পবচিমিলঙ্গর বহমপালয় পি্লির বহমিপাহও
গললছ। এই বহমিপাহ গলল উৎপন্ন জল বহমপালয় সথলক উৎস বিবভন্ন নদী ও িপার শপাখপা নদীসমূ লহর মপাধ্লম প্রিপাবহি
হলয় সমিলল এলস, সশলষ সমুলরি বমলশলছ। িষ্পাকপালল ি্ বষ্র জললর সপালথ অবিবরক্ত বহমিপাহ গলল উৎপন্ন জল একই
সপালথ অিিপাবহকপার মলধ্ বদলয় প্রিপালহর ফলল িন্পার রূপ ধপারলে বিলশষ ভূ বমকপা গ্রহে কলর থপালক।
রপালজ্র িন্পার প্রলকপাপ কম করপার ললষে্ সসচ ও জলপথ বিভপাগ আগপাম প্রস্তুবি বনলয় থপালক। প্রবিিছর িষ্পার
প্রপাক্কপালল সসচ ও জলপথ বিভপালগর আবধকপাবরকলদর পূ ি্িন িন্পা সমপাকপাবিলপার অবভজ্িপার বনবরলখ আগপাম পবরকল্পনপা
কলর থপালক এিং সসই পবরকল্পনপা অনু সপালর প্রলয়পাজনীয় িথ্ ও মপালপত্তর সংগ্রহ কলর। অবিবরক্ত ি্ বষ্পপালির জল হঠপাৎ
জলপাধপারগুবললি যপাওয়পার ফলল, জলপাধপারগুবল সথলক জল ছপািলি িপাধ্ হয়। এই জল ছপািপার সংিপাদ পূ লি্ই সংগ্রহ এিং
রপালজ্র বিবভন্ন স্পালন ি্ বষ্পপালির পবরমপালের িথ্, বিবভন্ন নদীলি জলপ্রিপালহর সললভল ইি্পাবদ সংগ্রহ ও িপা প্রবিবদন
প্রসপাশলনর কপালছ পপাঠপািপার জন্ সসচ ও জলপথ বিভপালগ সখপালপা হলয় থপালক কলন্টপালরুম। এই কলন্টপালরুম বিধপাননগলরর
জলসম্দ ভিলন বিভপালগর সকন্দ্রীয় দপ্তলর একবট বনবদ্ষ্ সমলয়র জন্ সখপালপা হি। িি্মপান সরকপালরর সমলয় জনগলের
সু বিধপার জন্ অহরপাবত্র সখপালপার ি্িস্পা করপা হয়। এই কলন্টপাল রুলমর সফপান নং—২৩২১-৮৩৪১। িপাৎষেবেক িন্পা সংক্রপান্ত
সয সকপালনপা বিষয় জনগে সফপান কলর সজলন বনলি পপালরন। এছপািপা বিধপাননগলরর সকন্দ্রীয় অবফলস দবষেেিলঙ্গর জন্ ও
উত্তরিলঙ্গর জন্ জলপপাইগুবি ক্পাি সরপালড অিবস্ি মুখ্ িপাস্তুকপালরর অবফলস সখপালপা হলয় থপালক ২বট সটপালবফ্র সটবললফপান।
(বিধপাননগলর— ১৮০০৩৪৫০১১৭ এিং জলপপাইগুবি ক্পাি সরপালড— ১৮০০৩৪৫৩২৫৫) যপার মপাধ্লম জনগে িন্পা সংক্রপান্ত
বিবভন্ন বিষয় জপানলি পপারলি। িপাছপািপাও সসচ ও জলপথ দপ্তলরর ওলয়িসপাইলটর মপাধ্লম িন্পা সংক্রপান্ত সমস্ত িথ্
বরয়্পালটপাইলম সদওয়পা হয়। িলপা িপাহুল্ িষ্পার প্রপাক্কপালল সসচ ও জলপথ বিভপালগর উলদ্পালগ প্রবি িছর িন্পার কপালজ
যু ক্ত থপাকপা রপাজ্ সরকপালরর সমস্ত বিভপালগর প্রবিবনবধলদর উপবস্বিলি একবট বমবটং অনু বষ্ঠি কলর থপালক। ওই বমবটংলয়
আিহপাওয়পার পূ ি্পাভপাস সংক্রপান্ত বিষলয় সু বনবচিি মিপামলির জন্ সকন্দ্রীয় সরকপালরর আিহপাওয়পা দপ্তলরর প্রবিবনবধরপাও
উপবস্ি থপালকন। িন্পার সময় দপ্তরগুবলর মলধ্ সমবিয় ও কপায্পদ্ধবির রূপলরখপা ত্িবর করপা হলয় থপালক। জলপাধপার
ও ি্পালরজ সথলক সিলরপালনপা জলল সয সকল বনচু এলপাকপা জলমগ্ন হিপার সম্ভপািনপা থপালক, সসই সকল এলপাকপার স্পানীয়
প্রশপাসনলক জল ছপািপার বসদ্ধপান্ত আগপাম জপাবনলয় সদিপার কপাজবট সসচ ও জলপথ বিভপাগ প্রবি িছর কলর থপালক। যপার ফলল
প্রসপাশলনর িরলফ আগপাম ি্িস্পা গ্রহলে প্রপােহপাবন িপা সম্বত্তহপাবন সরপাধ করপা সম্ভি হয়। এছপািপা িন্পার কপারলে বিবভন্ন
নদীিপাঁধ ও ক্পালনল িপাঁলধর ষেয়ষেবি হলয় থপালক এিং িপার ফলল সংলগ্ন গ্রপালম জল সঢপালক। িপাৎষেবেকভপালি িপা প্রবিহি
সসচপত্র ॥
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করপার জন্ প্রবি িছর িন্পার
পূ লি্ সম্ভপাি্ এলপাকপালি সসচ ও
জলপথ বিভপালগর বিবভন্ন অবফলস
মজুি করপা হলয় থপালক িপাঁশ,
িলেপা, বসলমলটির খপাবল িস্তপা, িপার
জপাললর চপাদর ইি্পাবদ ইি্পাবদ।
এইসি িস্তু ি্িহপার কলর
িপাৎষেবেকভপালি িন্পায় সভলঙ
যপাওয়পা িপাঁধ সমরপামবি করপা হলয়
থপালক। জল ছপািপার সময় সংবলিষ্
এলপাকপালি সসচ ও জলপথ
বিভপালগর
আবধকপাবরক
সহ
কবম্ি্ন্দ বদিপারপাবত্র নজরদপাবরলি
রপালখ জলপ্রিপালহর গবিবিবধ,
িপাঁলধর অিস্পা ইি্পাবদ। যপার
ফলল িপাৎষেবেকভপালি সংস্কপালরর
কপাজ করপা সম্ভি হয়।
প্রপাক্বিক বিপয্য় ও িন্পা পুলরপাপুবর সরপাধ করপা সম্ভি হয়। বকন্তু এই বিপয্লয়র িীব্রিপা প্রবিহি করপা সযলি
পপালর। জনগেলক আগপাম সিক্িপা িপাি্পা বদলয় ও সিশ বকছু প্রবিকপালরর পদ্ধবি অিলম্বলন ষেয়ষেবির পবরমপাে সিশ
কমপালনপা সযলি পপালর। সকপান সকপান বিষলয় লষে রপাখলি হলি ও সকপান পদ্ধবি ওই সমলয় অিলম্বন করলি হলি, িপার
একবট বনলদ্বশকপা উললেখ কলরলছ জপািীয় বিপয্য় ম্পালনজলমটি অথবরবট সংস্পা।
(১) আগপাম জনগেলক সিক্ করপা (প্রলয়পাজলন সিিপার, সংিপাদপত্র, দূ রদশ্ন ইি্পাবদ ি্িহপার কলর)।
(২) িন্পার পূ ি্পাভপাস প্রচপালরর পূ লি্ ও ঘলট যপািপার পর জনগেলক কীকী করলি হলি এিং সকপান কপাজ সথলক
বিরি থপাকলি হলি িপা জনগেলক অবিবহি করপা। প্রলয়পাজলন পুবস্তকপা বিবল কলর িপালদর অিবহি করপা।
(৩) এলপাকপাবভবত্তক উঁচু স্পালন আধু বনক প্রযু বক্ত ি্িহপালর পবরকপাঠপালমপা বনম্পাে করপা। প্রলয়পাজলন ওই স্পালন সমলয়
জনগেলক স্পানপান্তবরি করপা যপায়।
(৪) িপাৎষেবেক রষেেপালিষেলের জন্ এলপাকপাবভবত্তক পবরকপাঠপালমপাগি প্রলয়পাজনীয় উপপাদপান সংগ্রহ রপাখপা (বিলশষ
কলর স্পানীয় ও সহজলভ্ ি্িহপারলযপাগ্ উপপাদপানসমূ হ)।
(৫) জনগেলক সবঠক স্পালন স্পানপান্তবরি করপার জন্ প্রলয়পাজনীয় যপান ও এলপাকপাবভবত্তক বকছু কম্ীলক প্রবশষেে
বদলয় প্রস্তুি রপাখপা।
(৬) জনগেলক ওই সময় িপাঁচপািপার জন্ প্রলয়পাজনীয় শুকলনপা খপািপার, পপানীয় জল, ঔষধপত্তর ইি্পাবদ সজপাগপান
পূ লি্ই বঠক রপাখপা।
সলি্পাপবর িলপা যপায় মপানি সভ্িপার অগ্রগবি ঘলট চলললছ যু গ যু গ ধলর। বিজ্পালনর ি্িহপালর িন্পা বনয়ন্তলের বিবভন্ন
প্রবক্রয়পা ইবিমলধ্ গ্রহে করপা হলয়লছ ও হলছি। িথপাবপ িন্পা বনমূ ্ল করপা প্রপায় অসম্ভি। বকন্তু িপা লঘু করপার ললষে্ পূ লি্
উললেবখি বনলদ্বশকপা অনু যপায়ী ি্িস্পা গ্রহে করপা একপান্ত প্রলয়পাজন। এবিষলয় জনসলচিনিপা গিপা ও িন্পার প্রপাক্মুহূলি্
সকললক সলচিন করপার ললষে্ সবঠকভপালি অি্পাধু বনক প্রযু বক্ত অথ্পাৎ িথ্প্রযু বক্তর ি্িহপার করপা সযলি পপালর। এর ফলল
িন্পার ি্পকিপা ও িীব্রিপালি উদ্ভূ ি ষেয়ষেবি সথলক জনগে অলনকটপাই সরহপাই পপালিন। এই বিষলয় সযমন প্রশপাসলনর
বিলশষ উলদ্পাগ থপাকলি, সিমবন িন্পাপীবিি এলপাকপার জনগেলক সলচিন হলয় প্রশপাসলনর সপালথ সহলযপাবগিপা করলি
হলি। গ্রপাম্ এলপাকপায় িন্পার জন্ স্পানীয় প্রশপাসলনর বিলশষ ভূ বমকপা গ্রহে করপা প্রলয়পাজন। এর সলঙ্গ স্পানীয় সসছিপালসিী
সংস্পা সহ িন্পা সমপাকপাবিলপালি জরুবরবভবত্তক সয সকল সংস্পা বিলশষ ভূ বমকপা গ্রহে কলর থপালক, িপালদর সকললর মলধ্
সমবিয়, একলযপালগ িন্পা সমপাকপাবিলপা ও প্রলকপাপ উপশলমর কপালজ বিলশষ সু ফল প্রদপান করলি। মলন রপাখলি হলি এই
কপালজ শুধু িন্পার সমলয়ই নয়, িছলরর অন্পান্ সমলয়ও প্রশপাসন সহ সংবলিষ্ সকল সংস্পার সপালথ সযপাগপালযপাগ সরলখ
িন্পা প্রবিকপালর অবগ্রম সয সকল কপায্ক্রম থপালক, িপা সম্ন্ন করপা প্রলয়পাজন। বিলশষভপালি সভ্িপার অগ্রগবি অষেুণ্ণ
রপাখলি সিুজ অরে্ গলি সিপালপার প্রলচষ্পা করপা একপান্ত প্রলয়পাজন।
সূ ত্র : National Disaster Management Guidelines & Reports of Irrigation & Waterwayas Deptt.
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উন্নয়লনর আর এক ধপাপ সু ন্দরিলনর সচমপাগুবি
ফুলডুবি খপাললর উপর দশ কপপাটযুক্ত স্ু ইস সগট
বনম্পালের কপাজ
অবময় চক্রিি্ী (সহ-িপাস্তুকপার)
দবষেে চববিশ পরগনপা সজলপার সপাগর ব্ললক সচমপাগুবি ফুলডুবি খপাললর উপর দশ কপপাটযু ক্ত স্ু ইস সগট বনম্পালের
কপাজ প্রপায় সশষ পয্পালয়। সজলপার িথপা রপালজ্র সশষ সীমপানপায় সপাগর দ্ীলপ অিবস্ি এই খপালবট। প্রপায় সদি িছর ধলর
কম্যজ্ চললছ ওই স্পালন। এই স্ু ইস সগটবটর বনম্পাে স্পান মুবিগঙ্গপা নদীর সথলক প্রপায় বিন বকবম উজপালন সচমপাগুবি
ফুলডুবি খপাললর উপলর। এই খপাল, সংলগ্ন বিস্তীে্ এলপাকপার বনকপাবশর কপাজ কলর। একবট বিশপাল এলপাকপার ি্ বষ্র জল
ও এলপাকপার িজ্্জল এই খপাল মপারফি বনষ্পাবশি হলয় মুবিগঙ্গপা নদীলি বগলয় পলি। সু ন্দরিলনর এই এলপাকপালি বমঠপা
জললর ভীষে অভপাি। ফলল পপাশ্ব্িি্ী বিস্তীন্ এলপাকপার চপাষিপালসর সমস্পার স্ বষ্ হলয় থপালক। এছপািপা এই এলপাকপালি সকপানও
স্ু ইস সগট সনই, ফলল দীঘ্বদলনর এলপাকপািপাসীর চপাবহদপাক্রলম এিং িি্মপান সরকপালরর আন্তবরকিপায় ও সসচ ও জলপথ
বিভপালগর ঐকপাবন্তক প্রলচষ্পায় এই দশ সভটি স্ু ইস সগটবটর বনম্পােকপায্ সম্ন্ন হলি চলললছ। দীঘ্ সদি িছর ধলর নপানপা
প্রবিকূলিপার মধ্ বদলয়ও এই বিশপাল বনম্পােকপায্ চললছ। আশপা করপা যপায়, আর কলয়ক মপালসর মলধ্ই এই কপাজ সম্ন্ন
করপা যপালি। এই কপাজ সম্ন্ন হলল এই খপালল বমঠপা জললর ভপাণ্পার ত্িবর হলি। সযলহিু সু ন্দরিন এলপাকপার বনকপাবশ খপাল,
িপাই সমুলরির জললর উচ্চিপা ি্ বদ্ধ হলল অলনক সময় সনপানপা জল এই ফুলডুবি খপালল ঢুলক পলি। স্ু ইস সগটবট বনম্পালের
ফলল এই জল খপাললর বভিলর সঢপাকপা সযমন আটকপালনপা যপালি, সিমবন খপালল ধলর রপাখপা বমঠপা জল এলপাকপালি খপাললর সংলগ্ন
চপালষর জবমলি ি্িহপার করপা সম্ভি হলি। স্ু ইস সগটবট বনয়ন্তে কলর এলপাকপার অবিবরক্ত জল বনষ্পাশন করপা ও সনপানপা জল
খপালল সঢপাকপা িধে করপার উলদেলশ্ই সগটবট ত্িবর করপা হলয়লছ। সগটবট বনয়ন্তে কলর বমবষ্ জললর ভপাণ্পার ত্িবর করপা হলি।
বনম্পােকপাজ সশষ হলল বচমপাগুবি, মনসপাদ্ীপ, িবঙ্কমনগর, সু মবিনগর, কমলপুর, হপারপাধনপুর, খপানসপালহি আিপাদ, মলহন্দ্রগঞ্জ
ইি্পাবদ ১০বট সমৌজপার প্রপায় ২৫০০ সহক্টর জবমলি ওই খপাললর বমবষ্ জল ি্িহপার কলর সসলচর কপাজ করপা সম্ভি হলি।
খললর দূ রিি্ী এলপাকপালিও পপালম্র সপাহপালয্ খপাললর জল পপাবঠলয় চপালষর কপাজ করপা সহজ হলি। ফলল ওই এলপাকপার
চপাবষরপা উপক্ি হলিন। এলপাকপার বিবভন্ন প্রপালন্ত যপািপায়পালির জন্ সগলটর উপবরভপালগ সয রপাস্তপা ত্িবর হলি, িপা ি্িহপার
করপা যপালি। এর ফলল এলপাকপার অলনক প্রি্ন্ত স্পালন যপািপায়পাি সহজ হলি। স্ু ইস সগলটর সংবষেপ্ত বিিরে সদওয়পা হল।
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স্ু ইস সগটবট ত্িবরর পর সংলগ্ন
সয জলপাধপার ত্িবর হলি িপার
আয়িন ১৯১ সহক্টর বমটপার।
কপপালটর সংখ্পা ১০বট যপার
সপাইজ (২.৭০ × ২.২০) বমটপার।
্রিপাকচপালরর প্রস্ ৪৪.৫৫ বমটপার,
্রিপাকচপালরর উপবরভপালগ সয
রপাস্তপা ত্িবর হলি িপার সললভল
৫.৭০ বমটপার। ক্পাবরজ ওলয়র
সললভল ৪.২৫ বমটপার। সম্ূ ে্
্রিপাকচপারবট ৫৯৪বট সস্পান
কলপাম ও বশট পপাইললর উপর
বনম্পাে করপা হলয়লছ। আগপামী
বদলন ১০ কপপাটযু ক্ত স্ু ইস
সগটবট বনম্পালের পর জনসপাধপারলের জন্ খুলল বদলল সু ন্দরিলনর প্রপায় ১০বট সমৌজপায় দীঘ্বদলনর চপাবহদপা পূ রে হলি।
খপাল সংস্কপালরর কপাজ হলল এলপাকপার মপানু লষর চপাষিপালসর সমস্পার সিশবকছু টপা লপাঘি হলি। আগপামী বদলন এই স্ু ইস
সগটবট রষেেপালিষেলের জন্ এলপাকপািপাসীর নজরদপাবর ও সহলযপাবগিপা একপান্ত কপাম্।
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সংবষেপ্ত সংিপাদ

সু িপারিপান্ সহডকপাট চ্পালনললর উপর কলকপািপা
সপৌরবনগলমর এলপাকপার অন্তগ্ি সচৌিপাগপা িপাজপালর দুই
সলনবিবশষ্ পপাকপা সসিুর শুভ উলদ্পাধন
গি ১৯ নলভম্বর ২০১৬, মপাননীয়পা মুখ্মন্তী মমিপা িলন্দ্পাপপাধ্পালয়র
অনু লপ্ররেপায় ও কসিপা সকলন্দ্রর বিধপায়ক জনপাি জপালভদ আহলমদ খপান মহপাশলয়র
আন্তবরক উলদ্পালগ ও পবচিমিঙ্গ সরকপালরর সসচ ও জলপথ বিভপালগর ভপারপ্রপাপ্ত
মন্তী শ্রী রপাজীি ি্পানপাজ্ীর আন্তবরক প্রলচষ্পায় ও িদপারবকলি কলকপািপার
সপৌর এলপাকপার সচৌিপাগপায় সু িপারিপান্ সহডকপাট চ্পালনললর উপর নিবনবম্ি
পপাকপা সসিুবটর উলদ্পাধন হল। এলপাকপার জনগলের িহুবদলনর আকপাবঙ্কি এই
নিবনবম্ি সসিুবটর উলদ্পাধন করললন মপাননীয় মন্তী শ্রী রপাজীি ি্পানপাজ্ীর
সহ এলপাকপার মপাননীয় সপাংসদ শ্রী সু ব্রি িক্সী, মপাননীয় মন্তী জনপাি জপালভদ
আহলমদ খপান, অসপামবরক প্রবিরষেপা ও দু লয্পাগ সমপাকপাবিলপা বিভপাগ, মপাননীয়
মন্তী শ্রী সশপাভন চল্পাপপাধ্পায়, পবরলিশ, অবগ্নবনি্পাপে ও আপৎকপালীন সসিপা
এিং আিপাসন বিভপাগ। এলপাকপার গুেীজন ও সপাধপারে মপানু লষর উপবস্বিলি এই
পপাকপা সসিুবট জনসপাধপারলের ি্িহপালরর জন্ উন্মু ক্ত করপা হল, সচৌিপাগপা িপাজপার
সংলগ্ন মপালঠর সভপালি। এখপালন এলপাকপার বিবশষ্ ি্বক্তিগ্ ছপািপা সসচ ও জলপথ
বিভপালগর আবধকপাবরকগে ও কম্চপারীগেও উপবস্ি বছললন। এই সসিুবট বনম্পাে
করপা হয় কলকপািপা সজলপার সপৌর বনগলমর ১০৮ নং ওয়পালড্ সু িপারিপান্ সহডকপাট
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চ্পালনললর ১৬৩.০০ সচলনলজ। এই
স্পান বিলজলপা থপানপার অধীলন
সচৌিপাগপা িপাজপার সংলগ্ন এলপাকপা।
দু ইললন বিবশষ্ পপাকপা সসিুবটর
ত্দঘ্্ ৪২ বমটপার। ফুটপপাি সহ
দু ই সললনর পপাকপা সসিুর প্রস্
১০.৫ বমটপার। কলকপািপার এই
গুরুত্বপূ ে্ বনকপাবশ খপাল সু িপারিপান্
সহডকপাট চ্পালনললর িপাবলগঞ্জ পপাবম্ং
সস্শন সথলক িপানিলপা পয্ন্ত প্রপায়
৭.৩০ বকবম পবল উলত্তপালন কলর
খপাললর সংস্কপালরর কপাজও সম্ূ ে্
করপা হলয়লছ। এলপাকপার মপানু লষর
িহুবদলনর চপাবহদপাক্রলম এই দু ই
সলনবিবশষ্ পপাকপা সসিুবট বনম্পালের
ফলল সচৌিপাগপা, পবচিম সচৌিপাগপা, িপানিলপা, আনন্দপুর, বনউটপাউন, রপাজপারহপাট, যপাদিপুর, গবিয়পাহপাট এলপাকপার মপানু ষ কম
সমলয় সহলজ যপািপায়পাি করলি সষেম হলি। সু িপারিপান্ সহডকপাট বনকপাবশ খপাল সংস্কপার হিপার ফলল এলপাকপার িজ্্ পদপাথ্
ও জল সযমন সহলজই বনষ্পাবশি হলি, সিমবন এলপাকপার পবরলিশও সু ন্দর থপাকলি। সসিুবট সবঠকভপালি ি্িহপালর ও
বনকপাবশ খপালল িজ্্ পদপাথ্ সরপাসবর নপা সফলপার জন্ সমস্ত এলপাকপািপাসীর কপালছ আলিদনও রপাখপা হয় সভপালি। পপাকপা
সসিুবট বনম্পালের ফলল এলপাকপার উন্নয়ন আলরপা একধপাপ এবগলয় সগল।

সসচপত্র ॥

36

