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শিনবার নয়ািদিlেত িtপুরার সাbম শহের পানীয়জল সরবরাহ pকেl েফনী নদী েথেক 1 দশিমক 82
িকuিসক পািন pতয্াহাের দiু েদেশর মেধয্ সমেঝাতা sারক (eমoiu) সi হেলo eর ব  আেগ েথেকi
েকােনা pকার চুিk ছাড়াi ভারত e নদী েথেক পািন তুেল িনেc। েনা ময্াn লয্ােn aৈবধভােব sািপত
36িট  uckমতাসmn  িবদযু্tচািলত  েলা  িলফট  পাm  েমিশেনর  মাধয্েম  তারা  eকতরফাভােব  নদীর
পািন িনেয় যােc। বষর্া েমৗসুম ছাড়া সারাবছরi ভারেত eভােব পািন pতয্াহােরর কারেণ aিভn e নদীর
aিst িবপেnর পেথ।  েমৗসুেম নদীিট িকেয় খাঁ খাঁ কের।
eিদেক, নাবয্তা হািরেয় যাoয়ার কারেণ চ gােমর িমেররশরাiেয় aবিsত েদেশর িdতীয় বহৃtম মু রী
েসচ  pকlিট  মিকরমেুখ  পেড়েছ।  পািন  unয়ন  েবাডর্  বেলেছ,  ভারেতর  eকতরফা  পািন  pতয্াহােরর
িবষয়িট েযৗথ নদী কিমশেন (েজআরিস) utাপন করা হেয়েছ। aনয্িদেক, বডর্ ার গাডর্  বাংলােদশ (িবিজিব)
জানায়, েনা ময্াn লয্াn েথেক পাm হাuজ েলা সিরেয় িনেত বার বার বলা সেtto ভারত কণর্পাত করেছ
না।
aনুসnােন  জানা  যায়,  খাগড়াছিড়  েজলার  মািটরা ার  ভারত  সীমাnবতর্ী  ভগবানিটলা  নামক  পাহাড়
েথেক utপিt েফনী নদীিটর ৈদঘর্য্ 116 িকেলািমটার। তnেধয্ বাংলােদশ ভারত সীমােn 70 িকেলািমটার
aংশ রেয়েছ নদীর। ভগবানিটলা হেত eিট মািটরা া, রামগড়, ফিটকছিড় সীমানা হেয় িমেররশরাiেয়র
aিল  নগেরর  আমিলঘাট  eলাকা  িদেয়  বাংলােদেশর  aভয্nের  pেবশ  কেরেছ।  ভারত  দিkণ  িtপুরার
িশলাছিড় েথেক  আমিলঘাট পযর্n নদীর দiু েদেশর aিভn aংেশর  িবিভn sােন েনা ময্াn  লয্ােn pায়
36িট েলা িলফট পাm েমিশন বিসেয় eক তরফাভােব পািন তুেল িনেয় যায়।
সেরজিমেন িগেয় েদখা যায়, নদীর জলpবাহ েথেক মাt 30-50 গজ দেূর েটuিটন িদেয় তারা sায়ীভােব
পাmহাuজ  িনমর্াণ  কের  েসখােন  িবদযু্tচািলত  uckমতাসmn  েমাটর  বিসেয়  নদী  েথেক  পািন  তুেল
িনেc।  েমাটর  চালােনার  জনয্  pিতিট  পাmহাuেজ  িবদযু্t  লাiন  sাপন  কের  ৈবদযু্িতক  াnফরমার
বসােনা হেয়েছ। মানেুষর নজের না আসার জনয্ aিধকাংশ পাmহাuজ  মািটর িনেচ পাকা েদoয়াল ৈতির
কের sাপন করা হেয়েছ। eছাড়া  পাmহাuজ েথেক নদীর জলpবাহ পযর্n খনন কের মািটর িনচ িদেয়
6-8 iি  িসআi পাiপ বসােনা হয়। 1982 েথেক 2002 সােলর মেধয্ e পাmহাuজ েলা sাপন করা হয়
বেল  eলাকাবাসী  জানায়।  eসব  পাm  েমিশেনর  মাধয্েম  পািন  pতয্াহার  কের  সাbম  মহkমার  িবsীণর্
eলাকার হাজার হাজার eকর ফসিল জিমেত েসচ েদয় ভারত। আষাঢ় াবণ e দiু মাস বষর্ার সময় ছাড়া
বািক  10  মাসi  ভারত  পাm  েমিশেনর  মাধয্েম  পািন  তুেল  েনয়।  36িট  uckমতার  পাm  েমিশেনর
মাধয্েম aিবরাম পািন pতয্াহার করায়  েমৗসুেম নদীিট pায় িকেয় যায়। আnজর্ ািতক সীমাn আiন
aনুযায়ী সীমােnর 150 গেজর মেধয্ েয েকােনা sায়ী aবকাঠােমা িনমর্াণ aৈবধ।’ ভারত e আiন ল ন
কের েফনী নদীর পােড় 36িট পাmহাuজ sাপন কেরেছ। 2010 সােলর জানয়ুািরেত ঢাকায় aনুি ত দiু
েদেশর পািনসmদ মntণালেয়র সিচব পযর্ােয়র ৈবঠেক িtপুরার সাbম শহেরর পানীয়জল pকেlর জনয্ 1
দশিমক 82 িকuিসক পািন িনেত বাংলােদেশর কােছ aনেুরাধ জানায়। মানিবক িদক িবেবচনা কের গত
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

শিনবার িদিlেত e বয্াপাের সমেঝাতা sারেক সi কের বাংলােদশ। 
eিদেক, িবপn েফনী নদী েথেক 1 দশিমক 82 িকuিসক পািন pতয্াহাের সmািদত সমেঝাতা sারেকর
বয্াপাের েkাভ o  uেdগ pকাশ কেরেছন, মীরসরাis পািনসmদ বয্বsাপনা েফারােমর সভাপিত ডা.
জামেশদ আলম। িতিন বেলন, েফনী নদী বাংলােদেশরi িনজs নদী। ভারত aনয্ায়ভােব e নদীেত ভাগ
বিসেয়েছ। 
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