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গত কসেক মাে ধসর ভারত একটা লিরন্তর পলরবততসির মসধে লিসে চসিসছ। 

গণমাধেসমর মসিাস াগ প্রধািত অর্ তনিলতক মন্দা আর ককালভি-19 েংক্রান্ত 

েংকসটর উপর র্াকসিও, আসরা িটুট আপাতিৃটিসত েম্পকতহীি লবষেও এই 

দ্রুত পলরবততিশীি েংবািচসক্র বাসর বাসর উসে এসেসছ। কেই লবষেিুটট হি, 

কমসেসির ববধ লববাহস াগে বেে ২১ করা এবং পূব ত ভারসতর বিো।  লিও 

বািেলববাহ প্রলতসরাধ আইি (২০০৬) বিবৎ হওোর পসরর িশসকই িাবািক 

ও িাবালিকাসির লবসের হার ৩৬.৬৯ শতাংশ কর্সক কসম ১৬.১ শতাংসশ 

কপ ৌঁসছসছ, তা েসেও ভারসতর পূব ত অংসশ এই ধরসির লবসে এখসিা একটট 

বহুিপ্রচলিত বোপার। বািেলববাসহর ঘটিাগুলির মসধে ৩০ শতাংশই এই 

অঞ্চসির চারটট রাসযে (লবহার, ঝাড়খন্ড, উলড়ষো আর পশ্চিমবঙ্গ) ঘসট। 

স্পিতই, লবসের িূেিতম ববধ বেে েীলমতকরণ, বববালহক েম্পসকত প্রসবশ 

করা কর্সক এই অঞ্চসির কম বেেী কছসিসমসেসির লবরত করসত পাসর লি। এর পাশাপালশ, বিোপ্রবণ 

অঞ্চসির েীমািা ক্রমশ ছলড়সে পড়সছ এবং আগামী বছরগুলিসত হড়কা বাসির পলরমাণ এবং প্রোর আসরা 

বাড়সব বসিই মসি হসে।  

এই অঞ্চসির কম বেসে লবসে এখসিা চািু র্াকার কারণ লক হসত পাসর? আমরা আমাসির োম্প্রলতকতম 

গসবষণাপসে বািেলববাহ আর প্রাকৃলতক িুস তাসগর মসধে েম্পকত লিসে লবসেষণ কসরলছ এবং আসিাচিা 

করার কচিা কসরলছ ক , ক  প্রাকৃলতক িুস তাগগুলির কারসণ অর্ তনিলতক লবপ তে ঘসট কেগুলি বািে লববাসহর 

প্রািভুতাব বালড়সে লিসত পাসর। প্রাকৃলতক িুস তাগ ও বািেলববাসহর মসধে এই োধারণ েম্পকতসক প্রকাসশে 

আিার যিে আমরা ২০০৮ োসি লবহাসরর ককাশী িিীসত ক  বিো হসেলছি তার উপর মসিাস াগ কিব। এই 

বিোর ফসি ক্ষলতগ্রস্থ যােগাগুলি আলর্ তক লিক কর্সক প্রবি ধাক্কা খাে।   

২০০৮ োসির ১৮ আগস্ট, কিপাসির েুিোলর কযিার কুোহা গ্রাসম ককাশী িিীর বা াঁসধ ভাঙি কিখা কিে 

এবং এই ভাঙসির মসধে লিসে ককাশী িিী িুশ বছর আসগ তার কফসি আো গলতপসর্ লফসর  াে। এর ফসি, 

এই িিী তার বততমাি প্রবাহপসর্র কর্সক একশ লকসিালমটার িসূর েসর  াওোে উত্তর লবহাসরর অসিক 

অংশই েম্পূণ ত যসির িীসচ চসি  াে। আরালরো, মাসধপুর, েহষ ত, েুসপ ি আর পূলণ তো কযিার প্রাে এক 

হাযারটট গ্রাম তীব্রভাসব ক্ষলতগ্রস্থ হে। িশ িাখ মািুষ োমলেকভাসব বাস্তুচয েত হসে পসড়ি এবং তার েসঙ্গ 
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েসঙ্গ কুলড় িাখ মািষু েরােলর ক্ষলতগ্রস্থ হি। রাযেেরকার অোধারণ তৎপরতার েসঙ্গ এই অবস্থার 

কমাকালবিা করসিও অসিক পলরবারসকই বিোক্রান্ত অঞ্চি কর্সক কবরসিার বেবস্থা লিসযসিরই কসর লিসত 

হে। ২০০৮ োসির লিসেম্বর মাে িাগাি লিসযসির গ্রাসম লফসর আোর আসগ প তন্ত চার মাে ধসর চার িাখ 

চলিশ হাযাসরর কবলশ মািুষ লবলভন্ন োণলশলবসর বাে কসরসছি। যিেংখোর লিক কর্সক লবচার করসি বিোর 

ফসি মৃতয ের হার অসিকটাই কম (৫২৭ যি – লবহাসরর যিেংখোর ০.০০৫ শতাংশ) হসিও ককাশী িিীর 

বিোর ফসি লবপুি পলরমাসণ অর্ তনিলতক ক্ষেক্ষলত হসেসছ। লহোব মত এই ক্ষলতর পলরমাণ ভারতীে মুদ্রাে 

৫,৯৩৫ লমলিেি টাকা (১৩৪.৯ লমলিেি িিার)  া ওই বছসরর রাসযের কমাট কিশয উৎপািি বা গ্রে কস্টট 

কিাসমলস্টক কপ্রািাসের ০.৫ শতাংশ। তৎকািীি প্রধািমন্ত্রী মিসমাহি লেং এই বিোসক “যাতীে লবপ তে” 

বসি আখো কিি।   

লবসের বেসের উপর ককাশী িিীর বিোর োধারণ প্রভাবসক আিািা করসত আমরা যাতীে পালরবালরক স্বাস্থে 

েমীক্ষা বা িোশিাি ফোলমলি কহির্ োসভতর চতয র্ ত পসব তর ফিাফসির োহা ে লিসেলছ। ককাি অঞ্চি 

বিোপ্রবণ এবং ককাি অঞ্চি িে তার উপর লভলত্ত কসর ক  অঞ্চিলভলত্তক ববোিৃশে কিখা  াে কে লবষেটটও 

আসিাচিাে এসিলছ। এছাড়া, পার্ তসকের-মসধে-পার্ তকে, অর্ তাৎ োধারণ েমসে িুই বা তার কবলশ অঞ্চসির 

মসধে ক  স্বাভালবক ফারাকগুলি র্াসক, লবসশষ কারসণ কেগুলির মসধে আসরা তফাত বতলর হওো ক  েম্ভব - 

এই  ুশ্চি মার্াে করসখ, েমেলবসশসষ লবসের বেসে অস্থােী বিি আেসত পাসর – এই লবষেটটও লবসবচিাে 

লিসেলছ। এই ছসকর োহাস ে লবসের বেসের উপর বিোর প্রভাব লিণ তে করা েম্ভব। তার যিে ২০০১ এবং 

২০০৮ োসির যিুাই মাসের মসধে বিোপ্রবণ অঞ্চি এবং বিোর িাগাসির বাইসরর কযিাগুলিসত ঘটা 

বািেলববাসহর (এই েমেেীমার মসধে এই িুই িসির কাসরারই বিোর অলভজ্ঞতা হে লি) হার এবং ২০০৮ 

এবং ২০১৫ োসির (ক  েমেেীমার মসধে বিোিুগ তত অঞ্চসির বালেন্দারা অর্ তনিলতক ধাক্কার মুসখামুলখ 

হসেসছি) মসধে ওই অঞ্চিগুলিসত ঘটা বািেলববাসহর হাসরর তয িিা করা ক সত পাসর।  লি ধসরও কিওো হে 

ক , বিো িা হসি এই িুইসের মসধে ককাি িসিরই লবসের বেসের বিি হত িা, তাহসিও এই িুই লভন্ন 

েমেেীমার মসধে ওই িুই অঞ্চিলভলত্তক িসির মসধে ঘটা বািেলববাসহর হাসরর মসধে ক  পার্ তকে, অর্ তাৎ 

পার্ তেসকের-মসধে-পার্ তকে, তার কর্সকই লবসের বেসের উপর ককাশী বিোর প্রভাব কবাঝা  াে। েংগৃহীত 

িমুিার মসধে  ১৮,৭৯৭ যি মলহিা ও পুরুষ ৩,০৩৩ যি।  এাঁসির লবসে হে ২০০১ কর্সক ২০১৬ োি অর্ তাৎ 

ককাশী বিোর োত বছর আসগ ও পসরর েমেেীমার মসধে (যাতীে পালরবালরক স্বাস্থে েমীক্ষার চতয র্ ত পসব ত 

এসিাসমসিাভাসব কবসছ কিওো স্বামীসির মসধে মাে ১৫ শতাংশসক প্রশ্ন করা হে)। আি তযিকভাসব, 

১৯৫০-এর িশসক ককাশী িিীর িুই পাসড় বা াঁধ কিওোর পর, বহু িশক ধসরই এই বিোক্রান্ত কযিাগুলি 

বিোপলরলস্থলতর মুসখামুলখ হে লি। ক সহতয  ২০০৮ োসির বষ তাকাসি লবহাসর বৃটির পলরমাণ স্বাভালবক লছি, 

তাই এই বিো ওই পাাঁচটট বিোিুগ তত কযিার বালেন্দাসির কাসছ অপ্রতোলশতই লছি। 



আমরা লবলভন্ন পরীক্ষা কসর কিখসত কপিাম ক , ককাশীর বিোর ফসি কছসি এবং কমসে, উভসেরই লবসের 

বেে কসম কগসছ। িাবািকসির মসধে লবসের ঘটিা কবসড়সছ ৬.৯ শতাংশ িফা আর িাবালিকাসির মসধে 

কবসড়সছ ৩.৬ শতাংশ। আমরা  লি ৩,০৩৩ যি িম্পলতর মসধেই আমাসির িমুিা েীলমত রালখ তাহসি 

িাবালিকা লবসের ঘটিা কবসড়সছ ৭.১ শতাংশ িফা (লপ-ভোিুুঃ ০.১৩),  ার প্রোর িাবািকসির মসধে লবসের 

ঘটিার েমািই। আমরাও এও কিখসত পাই ক , এই ফিাফি বিো হওোর ২.৫ বছসরর মসধে ঘটা 

বািেলববাহগুলির কর্সকই পাওো কগসছ। ক  কযিাগুলিসত বিোর কারসণ েব তালধক েম্পলত্ত ধ্বংসের ঘটিা 

ঘসটসছ, কেই কযিাগুলিসতই বািেলববাসহর উপর বিোর প্রভাব েবসচসে কবলশ।  

ককাশী বিো ও বািেলববাসহর হাসরর মসধে েম্পকতসক লক লিসে বোখো করা  াে? এই ধরসির আলর্ তক ধাক্কার 

পর অল্পবেেী পুেেন্তািেহ পলরবারগুলি এই কটেি েমে কপরসিার যিে পসণর লবলিমসে ওই কছসিসির 

লবসে লিসে লিসত পাসর। লবসশষত, বরাবরই িলরদ্র পলরবারগুলির মসধেই এই যাতীে প্রলতশ্চক্রোর েম্ভাবিা 

কবলশ। ক সহতয , পুরুষরা োধারণত লিসযসির কচসে কমবেেী মলহিাসিরই লবসে কসর, তার ফসি আসরা কবলশ 

েংখেক কমসের আসরা কম বেসে লবসে হে; পুরুষসির লবসের বেে কসমসছ প্রাে িশ মাে আর কমসেসির 

কক্ষসে ৪.৫ মাে। বিাই বাহুিে, পুরুসষর লবসের বেে ও মলহিাসির লবসের বেে েমাি হাসর িাও কমসত 

পাসর। ক সহতয  কছসিসির কক্ষসে লবসের বেসের েীমা  তটা কসমসছ তার তয িিাে কমসেসির লবসের বেে খুব 

কবলশ কসম লি, তাই আমরা আশা করসত পালর ক , স্বামী ও স্ত্রীর মসধে বেসের পার্ তকে কমসব এবং তা অবশেই 

কসম। তসব, ক সহতয  আমাসির কাসছ ক  েীলমতেংখেক িমুিাে কছসি ও কমসে, উভসেরই তর্ে আসছ 

ককবিমাে তার উপর লভলত্ত কসরই এর লবচার করসত কপসরলছ, তাই বিোর এই লিলিতি প্রভাবটট টেকভাসব 

খলতসে কিখা  াে লি। ক সহতয , বিোর প্রভাব পুরুষসির উপসরই কবলশ পসড়, তাই েম্ভবত এই তর্েটট বসরর 

পলরবাসরর উত্তসরর উপর লভলত্ত কসর পাওো কগসছ। 

এই বোখোর েমর্ তসি আমরা কিখসত পাই ক , ককাশী বিোর এই যাতীে অলভঘাত লহন্দ ু পলরবারগুলির 

উপসরই কবলশ। এর কারণ হি, বিোর দ্বারা প্রভালবত হওোর েম্ভাবিা ভূলমহীি পলরবারগুলির েব তালধক এবং 

লহন্দসুির মসধেই পণপ্রর্ার প্রািভুতাব কবলশ। আমরা আসরা প্রমাণ কসরলছ ক , বিোর কারসণ লবিোিসের 

পলরকাোসমা এবং ছােছােীসির ভলতত হওোসত ককাি রিবিি হে লি। এর কর্সক কবাঝা  াে ক , সু্কিছয সটর 

কারসণ বািেলববাহ কবসড়সছ এমিটাও িে। ককাশী বিোর ফসি লিসঙ্গর আিুপালতক হাসরর ভারোমে কসম 

 াওোর প্রমাণ আমাসির হাসত আসে লি। তার ফসি, এই যাতীে পলরবততসির কারণ লহোসব 

যিপলরেংখোিগত বা কিসমাগ্রালফক পলরবততিসক আমরা লবসবচিাে আলি লি। লবসের পসর বাোবিি 

কাছাকালছর মসধে, োধারণত, একই কযিাসত হে। তা েসেও, অসিক েমেই কিখা কগসছ ক , ককাশী 

অঞ্চসির (অ-ককাশী) কমসেরা ককাশীর েীমান্তবতী অ-ককাশী (ককাশী) অঞ্চসির অলধবােী পুরুষসির লবসে 

কসরসছ।  



এই ফিাফিগুলি কর্সক কবাঝা  াে ক , প্রাকৃলতক িসু তাসগর ফসি ক্ষলতগ্রস্থ অর্ তিীলতসক কমাকালবিা করসত 

বািেলববাহসক একটট চতয র পন্থা লহোসব লবসবচিা করা হে। কেই লিক কর্সক কিখসি,  লি লেদ্ধান্ত কিওোর 

ক্ষমতা  াসির হাসত কেই বাবামাসেরা এই যাতীে লববাসহর িীঘ তপ্রোরী ফিাফসির কর্া িা ভাসবি, তাহসি 

বািেলববাসহর ফসি মঙ্গসির কচসে অমঙ্গিই কবলশ হে। ক মি, ককাশীর বিোর কারসণ লবসে হসেসছ এমি 

ছােছােীসির মসধে মাধেলমক স্তসরর পড়াশুসিা কশষ করার হার কসম কগসছ। আমরা আলর্ তক লিক কর্সক 

মলহিাসির ভলবষেসতর উপর ককাশী বিোর কিলতবাচক প্রভাসবর লবষেটটও িলর্ভয ি কসরলছ। কিখা কগসছ, 

মলহিাসির কায করার েম্ভাবিাই শুধু কসম  াে লি, তাাঁসির হাসত লিযস্ব টাকা র্াকার েম্ভাবিাও কম। 

লশক্ষা, স্বাস্থে, উৎপািিমূিক শ্রসম ক াগিাি এবং িক্ষতা, জ্ঞাসির মত িািা মািব েম্পসির উপর তাাঁসির 

েন্তািসির অলধকার ইতোলি েহ িারীকিোসণর িািা লিক ক  বািেলববাসহর ফসি ক্রমশ গুরুত্ব হারাসত 

র্াসক কেই লবষেটট লিসে িািা প্রবন্ধ ও বইপে কিখা হসেসছ। এই ককাশী বিোর ফসি আলর্ তক লিক কর্সক 

মলহিাসির লপলছসে পড়ার িকশাটট এই রচিাগুলিরই পলরপূরক। তাই অর্ তনিলতক ক্ষেক্ষলতর ধাক্কা 

োমিাসত কম বেসে কছসিসমসেসির লবসে লিসে কিওো বাবামাসের কাসছ একটট েসন্তাষযিক েমাধাি 

মসি হসিও, িাবািক িম্পলত, লবসশষত স্ত্রীর উপর, এর প্রভাব েুিরূপ্রোরী।  

প্রাকৃলতক িুস তাগ টেক ককাি ককাি উপাসে লবসে িামক প্রলতষ্ঠািটটর মসধে লিসে কমসেসির যীবি ও 

ভলবষেসতর উপর গভীর প্রভাব কফিসত পাসর এই গসবষিাপেটট কেগুলিসকই িৃটিসগাচসর আিার কচিা 

কসরসছ। ক  িীলতগুলি বািেলববাহসক প্রাকৃলতক িুস তাসগর কর্সক লবশ্চেন্নভাসব কিসখ, লবসশষত এমি একটা 

অবস্থাে  খি পুব ত ভারসত বারংবার বিোক্রান্ত হসে, কেই িীলতগুলিসক েমাসিাচসকর িৃটি লিসে কিখার 

েমে এসেসছ। এর পাশাপালশ, ককালভি-19 অলতমারীর কারসণ করাযগাসরর রাস্তা হালরসে বহু অল্পবেেী 

কছসিসমসেই লবসে করসত বাধে হসব, লবসশষভাসব  ারা িলরদ্র পলরবার কর্সক এসেসছ। এর মসধেই িািা 

েমীক্ষা কর্সক যািা কগসছ ক  গত কসেক মাসে বািেলববাসহর হার অসিকটাই কবসড়সছ। িীলতলিধ তারসণর 

লিক কর্সক ভাবসি, িুস তাগ কর্সক েুরক্ষার যিে লবমা, কম েুসি ঋণ ইতোলির বেবস্থা  লি দ্রুত ও েহযিভে 

করা  াে তাহসি িুগ তত পলরবারগুলি লবসের কর্সক পাওো পসণর টাকার বিসি অর্ তনিলতক ধাক্কা োমলিসে 

যীবিধারসণর অিে উপাে পাসব। এই ভাসব প্রাকৃলতক লবপ তে ও বািেলববাসহর মসধে ক  েংস াগ তা ক্রমশ 

িুব তি হসে ক সত র্াকসব।   

মধুলিকা খান্না ও লিষ্ঠা ককাচার যযতটাউি লবশ্বলবিোিসের অর্ তিীলত লবভাসগর লপএইচ.লি কোশ্চন্ডসিট।    


