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ফনী নদীর রী ক  এলাকা। গতকাল ফনীর সানাগাজী উপেজলায়। ছিব: থম আেলাি রার সাব ম পািন কে র জ  
সমেঝাতা ারক সইেয়র আেগ থেকই ভারত ফনী নদী থেক পািন িনেয়েছ। ই দেশর মে  একধরেনর বাঝাপড়ার িভি েতই 
িনেজেদর েয়াজন অ যায়ী পা  িদেয় ফনী নদী থেক পািন িনেয়েছ ভারত। তমিন েয়াজন অ যায়ী বাংলােদশও ফনী নদীর 
পািন িনেয়েছ। ২০০০ সােলর েত ভারেতর পািন তালা িনেয় আপি  তােল বাংলােদশ। এরপর ২০০৫ সােল ভারত থমবােরর 
মেতা দশ র ি রা রােজ র সাব ম কে র জ  পািন িদেত বাংলােদশেক অ েরাধ জানায়। 

ধানম ী শখ হািসনার সা িতক ভারত সফের ফনী থেক ি রার সাব ম এলাকার েপয় পািন কে র জ  ১ দশিমক ৮২ 
িকউেসক পািন দওয়ার িবষেয় সমেঝাতা ারক সই হয়। তেব এই সফের িত ার পািনব ন ি  িনেয় কােনা অ গিত হয়িন। 
এরপরও ভারতেক ফনী নদীর পািন দওয়ার িস া  িনেয় দেশর রাজনীিতেত আেলাচনা-সমােলাচনা চলেছ। সমােলাচকেদর ি  
হে , ভারেতর অ ািধকার েলােক বাংলােদশ সব সময়  িদেয়েছ ও িদে । সই লনায় বাংলােদেশর চাওয়া েলা বছেরর পর 
বছর অ ণ থাকেছ। িবষয়  িনেয় পররা  ও পািনস দ ম ণালেয়র কমকতারা থম আেলােক বেলন, ফনী নদী থেক ভারেতর 
পাশাপািশ বাংলােদশও েয়াজেনর সময় পািন েলেছ। ফনী নদী থেক ভারেতর পািন তালা িনেয় ২০০০ সােলর েত আপি  
তােল বাংলােদশঅিভ  নদীেত ই দেশরই অিধকার থােক বেল জানান যৗথ নদী কিমশেনর (েজআরিস) কমকতারা। ত রা বেলন, 
ই দশই িবিভ  সমেয় িনেজেদর েয়াজেন ফনী নদী থেক পািন িনেয়েছ। 

ফনী নদীর পািন সে  ৯ অে াবর গণভবেন সংবাদ সে লেন ধানম ী শখ হািসনা বেলন, খাগড়াছিড়র রামগেড়র কােছ ফনী 
নদীর ওপােশ ভারেতর মা েষর খাওয়ার পািনর অভাব। সখান থেক সামা  পািন দওয়া হেব। ১ দশিমক ৮২ িকউেসক পািন। এর 
পিরমাণ অত  নগ । এটা িনেয় হঠাৎ িকেসর এত ? কউ যিদ পািন পান করেত চায়, সটা যিদ না দওয়া হয়, তা কমন 
হেব? িত ার পািন ি  িনেয় আেলাচনা অ াহত আেছ জািনেয় িতিন বেলন, িত া ছাড়া সাত  অিভ  নদীর পািন ভাগাভািগর 

াপােরও আেলাচনা চলেছ। 

যৗথ নদী কিমশেনর (েজআরিস) কমকতােদর সে  কথা বেল জানা গেছ, ফনীসহ সাত  অিভ  নদীর অ বত কালীন ি  
সইেয়র জ  ই দশ কাজ করেছ। ি  হেল ফনী নদী থেক ভারেতর জ  িত ত ১ দশিমক ৮২ িকউেসক পািনর পিরমাণ 
সম য় করা হেব। অথাৎ াভািবক িনয়েম নদীর বােহর জ  এক  অংশ রেখ বািক পািন ই দেশর মে  ভাগ করা হেব। 

ায় এক দশক িবরিতর পর এ বছেরর আগে  ঢাকায় আেলাচনায় বেসিছেলন বাংলােদশ ও ভারেতর পািনস দ সিচেবরা। ত েদর 
আেলাচনায় ি রার জ  ফনী নদী থেক ১ দশিমক ৮২ িকউেসক পািন দওয়ার িবষয়  রাহার স  ওেঠ। িত াসহ অিভ  
নদীর ি  ড়া  করার কাজ এিগেয় িনেত ই দশ গত ৩০ সে েরর মে  অিভ  ৫৪  নদীর ত  সম েয়র িস া  িনেয়িছল। 

ফনী নদীেত কী পিরমাণ পািন আেছ, জানেত চাইেল যৗথ নদী কিমশেনর ( জআরিস) সদ  ক এম আেনায়ার হােসন থম 
আেলােক বেলন, এ েত ফনীেত কী পিরমাণ পািন আেছ, তার হালনাগাদ ত  ত েদর কােছ নই। পািনর পিরমাণ িনেয় ই 
দেশর কােছ ই রকম ত  আেছ। বাংলােদেশর িহসাব অ যায়ী,  মৗ েম এখন ফনী নদীেত পািনর পিরমাণ ১০৯ িকউেসক। 

ভারেতর িহসাব অ যায়ী এই পিরমাণ ৪০০ িকউেসক। এই পিরি িতেত ফনীসহ সাত  নদীর পািন বাহসহ েয়াজনীয় ত  
সম েয়র জ  আগামী নেভ ের িদি েত ই দেশর কািরগির কিম র বঠক হেব। আশা করা যায়, ওই বঠেকর পর নদীর 
পািন বাহসহ েয়াজনীয় ত েলা ড়া  করার কাজ এিগেয় যােব। 



ভারেতর জ  ফনী নদীর পািন দওয়ার িবষেয় জানেত চাইেল িদি র এক  টৈনিতক  গতকাল সামবার এই িতেবদকেক 
জানান, সাব েমর লাকজেনর পািনর সংকট রেয়েছ। মানিবক িদক েক িবেবচনায় িনেয় য সাব েমর জ  পািন দওয়া হেয়েছ, 
স  বাংলােদেশর ধানম ী শখ হািসনা  কেরই বেলেছন। আর য পািন দওয়া হে , তার পিরমাণ বই সামা । 

আেলাচনায় সাব ম ক : যৗথ নদী কিমশেনর কমকতারা জানান, ২০১০ সােলর জা য়াির মােস ই দেশর কািরগির কিম র 
বঠেক ও মােচ পািনস দ সিচবেদর বঠেক সাব ম কে র জ  পািন ত াহােরর িস া  হেয়িছল। পের তা বা বািয়ত না 

হওয়ায় ২০১২ সােল কািরগির কিম র বঠেক সাত  শত েড় িদেয় ভারতেক পািন ত াহার করেত দওয়ার িস া  হেয়িছল। 
সবেশষ গত আগে  ঢাকায় ই দেশর পািনস দ সিচেবরা সাত বছর আেগর িস া  বা বায়েনর অ ীকার  কেরন। 

পািন েল নওয়ার অিভেযাগ: ই িনকট িতেবশীর ৫৪  অিভ  নদীর মে  অ তম হে  ফনী। নদীর উৎপি  খাগড়াছিড়র 
পাহােড় বাংলােদশ-ভারত সীমাে । ১৪০ িকেলািমটার দীঘ ফনী নদী ই দেশর সীমা েরখায় ৯৪ িকেলািমটার অিত ম কেরেছ। 
সীমা েরখা ধের এ  পেড়েছ বে াপসাগের। ফনী নদী থেক ভারত ও বাংলােদশ উভয় দেশর পািন ত াহােরর িবষেয় বাংলােদশ 

েকৗশল িব িব ালেয়র ব া ও পািন ব াপনা ইনি উেটর অ াপক সাই ল হক থম আেলােক বেলন, অিভ  নদীেত ি  
না থাকেল পািন ত াহােরর িবষেয় নানা রকম ধারণার জ  নয়। ি  থাকেল এক  পেরখা অ সরেণ ই পে র া তা 

রি ত হয়। এখন ফনী থেক য পািন সাব েমর জ  ত াহার করা হেব, তার পিরমাণ বই কম। এেত পিরেবশসহ সামি ক 
কােনা ভােবর তমন আশ া নই। এই অ াপেকর মেত, আ সীমা  নদী েলা িনেয় যৗথ নদী কিমশেনর সমী া চালােনা 

উিচত। ওই সমী ার িভি েত ই দেশর কার কী পিরমাণ পািন েয়াজন, কার কী দািব—এ িবষয় েলা িবেবচনায় িনেয় নদীবা ব 
ি  হওয়া দরকার। 


