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pধানমntী েশখ হািসনার ভারত সফের িতsা নদীর পািন ভাগাভািগর েkেt সুিনিদর্  েকােনা agগিত না
হেলo aিভn নদী েফনী েথেক ভারতেক পািন িদেত রািজ হেয়েছ বাংলােদশ। দiু েদেশর মেধয্ sাkিরত
সমেঝাতা  sারক  aনুযায়ী,  েফনী  নদী  েথেক  1  দশিমক  82  িকuেসক  পািন  িtপুরার  সাbম  শহের
সরবরাহ করা হেব।
পররা  সিচব  eম  শহীদলু  হক  িবিবিস  বাংলােক  বেলেছন,  মানিবক  কারেণi  pধানমntী  ei  িসdাn
িনেয়েছন। ভারেতর জাতীয় নাগিরক তািলকা (eনআরিস) িনেয় ঘটনাpবাহ েকান িদেক গড়ায়, েসিদেকo
বাংলােদশ নজর রাখেছ বেল িতিন জানান।
িতsার পািন ভাগাভািগ িনেয় eবারo েকােনা চুিk না হেলo aনয্ সাতিট aিভn নদীর পািনব েনর জনয্
দiু েদশ েয eকিট ে মoয়াকর্  psেত রািজ হেয়েছ, েসটােক iিতবাচক লkণ বেল মেন করেছ সরকার।
পররা  সিচব শিনবার রােত িবিবিস বাংলােক বেলন, েযেহতু দiু েদেশর েযৗথ নদী কিমশন িবষয়িট িনেয়
আেলাচনা  কেরেছ, তাi িতsা িনেয়o আশাবাদী হoয়ার যেথ  কারণ আেছ। েযৗথ নদী কিমশন pায়
6 বছর পর ৈবঠেক বেসেছ, আগামী বছর আবার বসেব- তাi আমরা আশা করেতi পাির। তারা সব
কমন িরভার (aিভn নদী) িনেয়i কাজ  কেরেছ। কিমশন ধু ei aিভn নদী েলার পািনব ন না,
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unয়েনর  ব ন  িনেয়o  ভাবেছ।  কারণ  সারা  িবে i  পািনসmদ  eখন  আেলাচনার  eেকবাের  uপেরর
িদেক। েসi পটভূিমেতi আমরা িতsাসহ সব aিভn নদীেকi eকটা বৃহtর ে মoয়ােকর্  ভাবিছ, েযখােন
িশিপং েথেক  কের েবিসন ময্ােনজেমn সবিকছু িনেয়i আেলাচনা eিগেয় িনেয় যািc।
সিচব বেলন, িtপুরােক েফনী নদীর পািন েদয়া িনেয় শহীদলু হক বেলন, সীমাn িদেয় বেয় চলা েফনীর পািন
েপেল  সাbম  a েলর  মানেুষর  পািনক  েমেট-  ভারেতর  ei  aনেুরােধর  পটভূিমেতi  pধানমntী  েশখ
হািসনা সmূণর্ মানিবক কারেণ oi িসdাn িনেয়েছন। আমার মেন হয়, মানিবক iসুয্র সে  আর েকােনা
iসুয্েক েমশােনা িঠক নয়। দিkণ িtপুরার oi a লটােত খাবার পািন েনi। আর েস কারেণi আমরা পািন
িদেয়িছ। আর আমরা যিদ পািন না িদতাম, তাহেল িক কারবালার মেতা হেয় েযত না, p  কেরন িতিন।
িবতিকর্ ত  eনআরিসর  pে  ভারেতর  কাছ  েথেক  কতটা  uদারতার  পিরচয়  পাoয়া  যােব,  েসi  আশ া
aবশয্ রেয়i েগেছ। বাংলােদশ জািনেয়েছ, eনআরিসর িবষয়িট দiু pধানমntীর আেলাচনােতo uেঠিছল।
ভারেতর পk েথেক জানােনা হেয়েছ, বাদ পড়ােদর pায় সবাiেক পযর্ায়kেম ei তািলকায় েঢাকার সুেযাগ
েদয়া হেব। িকn শহীদলু হেকর sীকার করেত িdধা েনi, eকিদেক যখন ভারেতর েকােনা েকােনা মntী
বলেছন  aৈবধ  িবেদিশেদর বাংলােদেশi  পাঠােনা  হেব,  aনয্িদেক  িদিl  eটােক  সmূণর্ তােদর  aভয্nরীণ
িবষয় বেল দািব কের- ei ‘sিবেরািধতা’ তােদর সংশেয় েফেল। সিচব বলিছেলন, ei কnািডকশন েযেহতু
আমরা ৈতির কিরিন, তাi আিম eটােক aয্ানালাiজ করেত রািজ না। তেব আিম aেপkা করেত রািজ।
আেগ িbজটা আসুক, তারপর আমরা েসটা েপ েনার কথা ভাবব।
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