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২০২০ োপ্টের ২৮ দেপ্টেম্বর গাপ্টেয় বদ্বীপ্টের উের দেপ্টয় বপ্টয় যায় এক অদিপ্রবে ঘূদণযঝড় যা এখন প্রায়
বাদষযক দরওয়াপ্টে েদরণি হপ্টয়প্টে। এই ঝপ্টড়র ফপ্টে েুন্দরবপ্টনর বাাঁপ্টে ভাঙন েপ্টর ও কেকািার দবস্তীণয
অঞ্চে েপ্টে ডু প্টব যায়। কংদিপ্টে তিদর এই শহর ঠিক কিো গভীরভাপ্টব বদ্বীপ্টের ইপ্টকােদে বা েদরপ্টবশ
এবং স্থানীয় হাইপ্টরােদে বা েেদবজ্ঞাপ্টনর েপ্টে েদড়ি িা এই ঝপ্টড়র েহগামী বািাে ও েেপ্টরাি খু ব
আশ্চযযেনকভাপ্টব োমপ্টন এপ্টন দেপ্টয়প্টে। কেকািার েথ ও রােেথ ডু দবপ্টয় দেপ্টয় এই েেরাদশ কেকািা
দেৌরাঞ্চে ও দমাহনাদস্থি েুন্দরবপ্টনর মযানপ্টরাভ অরণযপ্টক দবদিন্ন কপ্টর দরপ্টখপ্টে মানুপ্টষর হাপ্টি আাঁকা দয
প্রশােদনক েীমানা িাপ্টক মুপ্টে দেয়। আমাপ্টের নগর েদরকল্পনা, অরণযোেনদবেযা ও েমুদ্রদবজ্ঞাপ্টনর মি
জ্ঞানচচযার দবষয় শহর, নেী, দেচ ও বনোেন দবষয়ক প্রশােদনক দবভাগগুদেপ্টক েরস্পপ্টরর েপ্টে েংযুক্ত
রাপ্টখ। িা েপ্টেও, কেকািা িার কংদিপ্টের দবোেবহুে আবােন িপ্টম বাদড়প্টয় দনপ্টয় েদড়প্টয় েড়প্টে আরও েুপ্টবর দেপ্টক এবং িার ফপ্টে বপ্টোেোগপ্টরর
িমশ উষ্ণ হপ্টি থাকা েেরাদশ নাগদরক বাদরমন্ডপ্টের েপ্টে এই োেদেক উেকূে এোকার খাাঁদড় ও েেেপ্টক আরও ঘদনষ্ঠভাপ্টব যুক্ত করপ্টে।
আম্ফান ঘূদণযঝপ্টড়র ঠিক েপ্টরই েূবযিন ওপ্টয়েেযাপ্টন্ডর উের দনদমযি কেকািা দবমানবন্দপ্টরর েেমগ্ন হযাোপ্টর অপ্টেযক ডু প্টব থাকা দবমাপ্টনর েদব আমরা
অপ্টনপ্টকই ঘুম দথপ্টক উপ্টে দেপ্টখদে। আমরা দেপ্টখদে রাস্তায় দিাপ্টড় েু প্টে চো েপ্টের মপ্টেয কীভাপ্টব এদশয়ার দদ্বিীয় বৃ হত্তম বইবাোর উত্তর কেকািার
কপ্টেে স্ট্রীপ্টের রাদশ রাদশ বই দভপ্টে চপ্টেপ্টে। োমানয েমপ্টয়র েনয হপ্টেও গাপ্টেয় বদ্বীে এই শহরপ্টক মপ্টন কদরপ্টয় দেপ্টয়দেে দয দে ভু প্টে দগপ্টেও িার উদ্ভব
হপ্টয়প্টে েপ্টের দথপ্টক। ইদিমপ্টেয, বাড়প্টি থাকা দূষণ ও কাবযন দনিঃেরণ বষযাকাপ্টের দস্থদি নষ্ট কপ্টর দেপ্টি, যার ফপ্টে ২০২০ োপ্টের োনুয়াদর মাপ্টে ভারিীয়
আবহাওয়া েপ্তর দশষ েযযন্ত বষযা শুরুর দেন েংপ্টশােন করপ্টি বােয হপ্টয়প্টে। িাই, ভারি মহাোগপ্টরর েেরাদশর বাড়প্টি থাকা উষ্ণিার েমাোন খুাঁেপ্টি ও
িান্তীয় বষযামণ্ডপ্টের েুদস্থদির কথা মাথায় দরপ্টখ ভারিীয় শহরগুদের অিীি ও ভদবষযৎ দনপ্টয় অনুেন্ধান করা আশু প্রপ্টয়ােন।
এই কাদহদন শুেু কেকািার নয়। গি কপ্টয়ক েপ্তাহ েপ্টর ভারপ্টির উত্তর েদশ্চপ্টমর শুষ্কির অংপ্টশ ভাদর বষযপ্টণর ফপ্টে েয়েুপ্টরর মি শহর বনযা েদরদস্থদির
মুপ্টখামুদখ হপ্টয়প্টে আর গুরুরাপ্টমর রাস্তা েপ্টে ডু প্টব দগপ্টয়প্টে। এদেপ্টক আরব োগর এদগপ্টয় এপ্টে িপ্টম মুম্বাই-এর দকেু ো কপ্টর অংশ েখে কপ্টর দনপ্টি, এোই
এখন আমাপ্টের নবয-স্বাভাদবকিা। েেেমেযার কারপ্টণ দচন্নাই দয উভয়েংকপ্টে েপ্টড়প্টে িা দযন দেনাপ্টের দুই মুখ। েোভূ দম বু দেপ্টয় বাদড় বানাপ্টনার
েদরণদি কী হপ্টি োপ্টর িা ২০১৫ োপ্টের বনযার ের দথপ্টকই দবাঝা দগপ্টয়প্টে। ২০১৫-য় অদিদরক্ত বনযার েপ্টে আিন্ন দচন্নাই ২০১৯-এর মপ্টেয ‘দড দেপ্টরা’
েুাঁ প্টয় দফপ্টে এমন অবস্থায় দেৌাঁপ্টেপ্টে দযখাপ্টন শহপ্টরর েপ্টের েঞ্চয় েম্পূ ণয দশষ হপ্টয় দগপ্টয়প্টে। অযাদিদভস্ট ও স্কোর দনিযানন্দ েয়ারামন দচন্নাই-এর
েেেংকপ্টের কারণ দনপ্টয় আপ্টোচনা করার েময় উপ্টেখ কপ্টরপ্টেন দয এই েংকে তিদর হপ্টয়প্টে এই শহপ্টরর েপ্টে িার েেভাপ্টগর েম্পকয নষ্ট হপ্টয় দগপ্টয়প্টে
বপ্টে। একই কথা বো যায় কেকািা আর মুম্বাই েম্পপ্টকয ও। এই দুই শহপ্টরই নেী, েমুদ্র, েোভূ দম এবং েয়িঃপ্রণােীর বাড়প্টি থাকা েেরাদশ েীপ্টর েীপ্টর রাস্তা
আর ঘপ্টরর দভির ঢু প্টক েড়প্টে। এ েবই গি দেড়শ বের েপ্টর েেবায়ু দবষয়ক দবদভন্ন আইদন েেপ্টেে দনওয়া এবং নগর েদরকল্পনার নানা দেদ্ধান্তপ্টক বাস্তপ্টব
রূোদয়ি না কপ্টর দফপ্টে রাখার েদরণাম। কেকািার নগরায়প্টনর ইদিহাে েযযাপ্টোচনা করপ্টে হয়ি নিু ন েপ্টের েঞ্চয় তিদরর দবষপ্টয় দকেু েিকয িামূেক
েমাোন োওয়া যাপ্টব। শুেু েেবাহী োইপ্টের েদরকাোপ্টমা নয়, মাথার উেপ্টরর দমঘ এবং ভূ েৃ প্টষ্ঠর ঠিক দনপ্টচর মাটির স্তর, আমাপ্টের শহর দঘপ্টর থাকা েপ্টরাবর,
দোে েোশয়, েোভূ দম – এই েবই শহপ্টরর েপ্টের েদরদস্থদি েযযাপ্টোচনার দেপ্টে গুরুত্বেূণয।
ভারপ্টির শহরগুদের েেবাহী োইপ্টের েদরকাোপ্টমার উের অপ্টনকোই মপ্টনাপ্টযাগ দেওয়া হপ্টয়প্টে, দবপ্টশষ কপ্টর দযপ্টহিু োনীয় েপ্টের অদেকার এখনও বণয
ও দেদনেদরচপ্টয়র উের দনভয রশীে এবং দেই অনুযায়ী দবভাদেি। িপ্টব, দডাবা, েোভূ দম, নাো এবং দমপ্টঘর মি েপ্টের অনযানয উৎে মূেোরার আপ্টোচনা
প্রবাহ দথপ্টক দূপ্টর েপ্টর দগপ্টয়প্টে। অথচ, ঐদিহাদেকভাপ্টব, এই েরপ্টনর েেরাদশ উনদবংশ শিপ্টকর ঔেদনপ্টবদশক নগরগুদের একটি দনদেয ষ্ট ভদবষযপ্টির
রূেপ্টরখা দনমযাপ্টণ দবষবাষ্প আর মহামারীর আপ্টোচনায় একটি গুরুত্বেূণয োয়গা দেপ্টয়প্টে। উোহরণ দহপ্টেপ্টব বো যায়, ঔেদনপ্টবদশক কেকািায়
এদেপ্টডদমওেদে বা মহামারী দবেযার একটি োরণা অনুযায়ী এোকার “েেবায়ু” দেে যাবিীয় দরাপ্টগর উৎে এবং িার ফপ্টে উনদবংশ শিক দথপ্টকই এই
শহপ্টরর েোভূ দম, খাাঁদড়, খাে আর নাদের েেদনষ্কাশন বযবস্থার প্রচেন হয়। এরই ফেশ্রুদি রানাল্ড মাটিযপ্টনর ১৮৩৬ োপ্টের দবখযাি প্রদিপ্টবেন দনােে অন ো

দমদডকযাে দোপ্টোরাদফ অফ কযােকাো যা দেে জ্বরবহুে অঞ্চপ্টের মানদচে ও শহপ্টরর েেদনষ্কাশপ্টনর েদরকল্পনায় ভরা একটি েদেে। িপ্টব, একটি আেশয
শহর দকমন হওয়া উদচি এই প্রদিপ্টবেনটি িার বণযনা দহপ্টেপ্টবই রপ্টয় দগপ্টয়প্টে, এর দকানও বাস্তব রূোয়ন ঘপ্টেদন। অনযানয দয দকাপ্টনা প্রশােদনক নদথর
দেপ্টে দযমন হপ্টয় থাপ্টক দিমদন এই প্রদিপ্টবেনটির নানা অংশ দয শহপ্টরর রাস্তাঘাে বষযাকাপ্টে দনয়দমিভাপ্টব েপ্টে ডু প্টব থাকি দেই কেকািার ভদবষযৎ
দনপ্টয় বহু রচনায় উদ্ধৃি, শব্দান্তদরি আর উদেদখি হপ্টয়প্টে এবং অেংখয দেখক এই প্রদিপ্টবেপ্টনর অংশদবপ্টশষপ্টক দনপ্টের দেখা বপ্টে চাদেপ্টয়প্টেন। িার মাপ্টন
এই নয় দয, নগপ্টরর একো বড় অংপ্টশর েেদনষ্কাশন হি না। দবংশ শিাব্দীর শুরু দথপ্টকই কেকািার এবং িার আপ্টশোপ্টশর েোভূ দমগুদেপ্টক উদ্ধার কপ্টর
দেগুদেপ্টক োভেনক ভূ েম্পদত্তপ্টি েদরণি করা হয় এবং দবদভন্ন েদমর স্বত্বাদেকারী েংস্থার অদেকাপ্টর দনপ্টয় আো হয়। দবষবাষ্পেদনি জ্বপ্টরর ভয় দয এই
েরপ্টনর দেদ্ধাপ্টন্তর দেপ্টে খু ব বড় প্রভাব দফপ্টেদেে িা নয়। উনদবংশ শিাব্দীর শুরুর দেপ্টক কেকািার েদশ্চপ্টম হুগদে নেীর দবেদেযে গদিেপ্টথর কাোয় ভরা
েদমর েীঘয অংশ বা েূপ্টবযর দনানা েোভূ দমর মি দয েমস্ত োয়গায় েে এবং েদমর দমেবন্ধন ঘপ্টেদেে দেগুদে েবই স্থাবর েম্পদত্তপ্টি েদরণি হয় আর
দেইেব েম্পদত্ত এই িমশ েড়াপ্টি থাকা শহপ্টরর েদম-বাদড়র োভেনক বযবোয় কাপ্টে োপ্টগ। এই মুনাফাপ্টকদিক েম্পদত্ত েংিান্ত ভাবনাই কেকািা
শহপ্টরর এই েমস্ত কাোভরা েোেদমপ্টক হস্তান্তরপ্টযাগয ভূ েম্পদত্তপ্টি েদরণি কপ্টর যাপ্টক এই িমিঃবেযমান েদমর বাোপ্টর খু ব েহপ্টে দেওয়া দনওয়া করা
যায়।
১৮২০-র েশপ্টক প্রথম যখন আইনকানুন দমপ্টন বযদক্তগি মাদেকানার েদমপ্টক োোরপ্টণর কাপ্টে বযবহাপ্টরর উপ্টেপ্টশয অদেরহণ করার েরীোদনরীো শুরু হয়
িখন এই কাপ্টে দনানা েোভূ দম আর হুগদে নেীর োেদেক েদম বযবহার করা হি। োেদেক ভূ দমর উের তিদর প্রোন েংপ্টযাগকারী রাস্তা স্ট্রযান্ড দরাপ্টডর
মি োোরপ্টণর বযবহাপ্টরর রাস্তা তিদরর উপ্টেপ্টশয েোভূ দমর মাদেকানার আইনেম্মি অদেরহণ িমশিঃ বাড়প্টি থাপ্টক। িার কারণ মুনাফা তিদরর এই নিু ন
অপ্টে বযদক্ত বা দগাষ্ঠীর মাদেকানায় থাকা খাে আর নাো যা এই শহপ্টর োপ্টের মি েদড়প্টয় দেে দেগুদে প্রথপ্টম ইষ্ট ইদন্ডয়া দকাম্পাদন আর েপ্টর, উনদবংশ
শিাব্দীর দদ্বিীয়াপ্টেয, কেকািার দিটিশ রাপ্টের অেীপ্টন চপ্টে আপ্টে।
দবংশ শিাব্দী নাগাে েুকুর, েো এবং খােপ্টক একাদেক উপ্টেপ্টশয বযবহার করার নীদি বন্ধ হপ্টয় যায় এবং েোভূ দমপ্টক কেকািার নগরায়প্টনর েপ্টথর বাো
দহপ্টেপ্টব দেখা শুরু হয়। দরেু ন ও মুম্বাই-এর মিই, কেকািাপ্টিও েমেীবী দেদণর েদিয় রােননদিক আবহ এবং থাকার োয়গা দনপ্টয় িু মুে েমেযা দেে।
দবপ্টশর েশপ্টক দেৌরেভার নানা উত্তপ্ত দবিপ্টকয দস্থর হয়, দযদন েোভূ দমপ্টক বােপ্টযাগয স্থাপ্টন েদরণি কপ্টরন দিদনই আেশয েদম মাদেক। এই ভাপ্টবই তিদর হয়
েদম উন্নয়নকারী দেদণর, েপ্টর যারা নাগদরক রােনীদিপ্টি মুখয বযদক্তত্ব দহপ্টেপ্টব উপ্টে আপ্টে। বাস্তদবকই, বােস্থান দবকাপ্টশর দথপ্টক প্রােয মুনাফার দবেরীপ্টি
অোভেনক “েদিি” েোভূ দমপ্টক োাঁড় করাপ্টনাই দেে ১৯৫০ োপ্টে দনানাভূ দম দথপ্টক বযােকহাপ্টর েেদনষ্কাশন কপ্টর কেকািার েনীপ্টের বেবাপ্টের েনয
েল্ট দেক অঞ্চে তিদর করার দপ্ররণা। কেকািার েূবযপ্রাপ্টন্তর ওপ্টয়েেযান্ডগুদেপ্টক বেবােপ্টযাগয েদমপ্টি েদরণি কপ্টর েোেদমর উের আবােন বাদনপ্টয়
একেরপ্টনর ভদবষযৎমুখী প্রকপ্টল্পর মপ্টেয দেপ্টয় এই েরপ্টনর দবকাশ এখনও দবনা বাোয় চেপ্টে।. দবংশ শিপ্টকর দবাপ্টম্বপ্টিও এই একই োাঁচা দেখপ্টি োওয়া যায়
যখন েমুদ্রগভয দথপ্টক েদম েুনরুদ্ধার কপ্টর নগরায়প্টনর ফপ্টে েমুদ্র েদরণি হয় অেম্ভব মুনাফাোর ভূ েম্পদত্তপ্টি।
িাই েমোমদয়ক কেকািায় দনয়দমি বনযা েদরদস্থদি বা ২০৫০ োপ্টের মপ্টেয মুম্বাই-এর অংশদবপ্টশষ দয েপ্টের িোয় ডু প্টব যাপ্টব বপ্টে দঘাষণা করা হপ্টি িা
আশ্চপ্টযযর দকেু নয় এবং গি একশ বের েপ্টরই এর প্রস্তুদি চেপ্টে। শুেু মাে েঠিক েদরকল্পনার অভাবই এই েরপ্টনর েংকপ্টের কারণ এ কথা েহপ্টেই বপ্টে
দফো যায়। দকন্তু এই প্রদিদিয়াপ্টক েঠিক বো যায় না। বরং এই েদরদস্থদি একো দবপ্টশষ েরপ্টনর দৃদষ্টভেীর ফোফে, যার কাপ্টে েোভূ দমগুদে দনহািই
অোভেনক বেযযভূ দম এবং দয দৃদষ্টভেী মুনাফার েনয েমস্ত েেবাহী খাাঁদড় ও নাো মুপ্টে দেপ্টয় েোেদমপ্টক োভেনক আবােপ্টন েদরণি কপ্টর। েয়ারামপ্টনর
কথার েুনরাবৃ দত্ত কপ্টর বো দযপ্টি োপ্টর দয প্রদিটি শহপ্টরর েপ্টে িার েপ্টের েম্পকয দভপ্টঙ েপ্টড়প্টে, নষ্ট হপ্টয় দগপ্টয়প্টে। দে েে আকাশ দভপ্টঙ নামপ্টি োপ্টর,
মাটি দথপ্টক চুাঁইপ্টয় উপ্টে আেপ্টি োপ্টর বা শহর দঘপ্টর থাকা োগর আর উেোগর দথপ্টক েীপ্টর েীপ্টর বপ্টয় চপ্টে আেপ্টি োপ্টর। প্রশ্ন হে, বাদরমন্ডেপ্টক আমরা
নগপ্টরর েদরদস্থদি দনপ্টয় আপ্টোচনার অংশ দহপ্টেপ্টব দেখব, নাদক দেখব না এবং খুাঁপ্টে দেখব দকনা ঠিক দকাথায় েেপ্রবাপ্টহর েীমানাপ্টক মুপ্টে দেওয়া হপ্টয়প্টে,
থাদমপ্টয় দেওয়া হপ্টয়প্টে আর অদৃশয কপ্টর দেওয়া হপ্টয়প্টে। আমরা দক আমাপ্টের েেবাহী োইপ্টে, মাটির দনপ্টচর স্তপ্টর, েোোপ্টর, েমুপ্টদ্র, দমপ্টঘ দয েে আপ্টে,
দয েে োি আর উভচর রূপ্টে েোভূ দম আর ওপ্টয়েেযাপ্টন্ড আপ্টে িাপ্টক ভারিবপ্টষযর নাগদরক ভূ খপ্টন্ডর ভদবষযপ্টির অদবপ্টিেয অংশ দহপ্টেপ্টব দেখপ্টি েেম
হব?

দেবযানী ভট্টাচাযয দরপ্টেে দবশ্বদবেযােপ্টয়র দহদস্ট্র অযান্ড আরবান স্টাদডপ্টের অযাপ্টোদেপ্টয়ে অেযােক এবং CASI নন-দরদেপ্টডন্ট দভদেটিং স্কোর।

