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২০১৮ সােল, অ�েদর্ শীয় জলপেথর নতুন সংযুি�করেণর িবষেয় ভারত ও েনপােলর যু� েঘাষণার পেরই, িবেশষ 

কের েকািস ও গ�ক নদী এবং িবহােরর গ�ার মত নদীর েয জলপথগিলেক অ�ািধকার েদওয়া হেয়েছ িক ভােব 

েসগিলর উ�য়ন করা হয়, তা েবাঝার জনয্ ম�ন অধয্য়ন েকে�র গেবষণাকারীেদর একিট দেলর সে� আিম িবহার ও 

েনপােল িগেয়িছলাম। নদীখােতর পিরবতর্ ন ও �ানা�েরর সে� জিড়ত ৈবিশ� এবং সমসয্াগিল িনেয় তদ� করা, 

েনৗবহনেযাগয্ নদীখােতর সবর্� সমান গভীরতা বজায় রাখার ে�ে� েয সমসয্ার মুেখামুিখ হওয়ার স�াবনা আেছ এবং 

অিতির� পিল জমেল তা তুেল আনার �ি�য়ার মত বািহয্ক হ�ে�েপর েয �ভাব পিরেবেশর উপর পেড়, েস 

িবষেয় একিট �কে�র উপর আমরা কাজ করিছলাম।  

হনুমান নগর বয্ােরেজর লক আর েগটগিল েপরেনার সময় েনপাল েথেক আগত ব�ীিজ, িযিন আমােদর পূবর্ েকািস খাল এবং নদীর জল িনকােশর জনয্ 

বয্বহৃত সাইফনগিল েদখাি�েলন, তাঁর সে� কথা বিল। িতিন আমােদর জানান েয, এই অংেশ মািটর িনেচ িতনিট ও মািটর উপের একিট সাইফন 

আেছ। “মািটর উপেরর সাইফনিট ৈতির হওয়ার পেরই কাজ করা ব� কের েদয়। কারণ এিটেক নদীর উপিরতল েথেক অেনক উঁচুেত বসান হেয়েছ”। 

িক ভােব খােলর র�ণােব�েণর অভােব জল জমার মত নানা সমসয্া শরু হেয়েছ, যার ফেল খােলর ডানিদেকর অংেশর চাষাবাদ �ভািবত হেয়েছ 

েস িবষেয়ও িতিন অেনক�ণ ধের আেলাচনা কেরন।    

ব�ীিজর এই উে�গেক �িতফিলত কের এমন সািহতয্ ও ক��েরর একিট �মবধর্মান সং�হ ৈতির হে� যা ভারেতর নদী সংেযাগ �ক�গিলর 

�িতকূল �ভাবেক জনসমে� তুেল ধরেছ। জল উ�ৃৎত হয় এমন জায়গা েথেক জেলর ঘাটিত আেছ এমন জায়গায় জেলর েযাগান েদওয়ার 

বে�াবে�র উপর িভিৎত কের জল শি� ম�েকর অধীন� জাতীয় জল উ�য়ন সং�া বা নয্াশনাল ওয়াটার েডেভলপেম� এেজি� (এনডাবিলউিডএ) 

অেনকগিল আ�ঃরাজয্ নদী সংযুি�করণ �কে�র ��াব কেরেছ। এর পাশাপািশ, এই ম�ক আ�ঃরাজয্ �কে�র কথাও েঘাষণা কেরেছ। েকন-

েবেতায়া নদী সংযুি�করণ �কে�র পর, এই ��াবনাগিলর মেধয্ েযিট সবেচেয় েবিশ ল�ণীয় হেয় উেঠেছ েসিট হল েকািস-েমচী সংযুি�করণ 

�ক�। এই �কে�র উেদ্দশয্ হল �িত বছর বনয্া ও জল জমার মত সমসয্ায় জজর্ িরত উৎতর িবহাের বষর্াকােল জলেসেচর বয্ব�া করা।       

এনডাবিলউিডএ, জাতীয় দৃি�েকাণ পিরক�না বা নয্াশনাল পাসর্েপি�ভ �য্ােনর অধীেন ি�শিট মুখয্ নদী সংেযাগকারী খােলর ��াব রােখ। এই ি�শিটর 

মেধয্ েষালিট উপ�ীপীয় নদী এবং বািক েচৗদ্দিট িহমালয়া�েলর নদীর সে� জিড়ত (তার মেধয্ ছ’িট সরাসির িবহােরর উপর িদেয় �বািহত হয়)। ২০২১ 

সােলর নেভ�র মােস নদী সংযু�করণ �কে�র িবেশষ পািরষদীয় অিধেবশন বা ে�শাল কিমিট িমিটং অফ িরভার িলি�ং �কে� িবহার সরকােরর 

জলস�দ িবভাগ ম�ক এই ধরেনর �কে�র আওতােক আরও �সািরত কের িবহােরর �ু�তর নদীগিলেকও যু� করার স�াবনােক খিতেয় েদখার 

জনয্ এনডাবিলউিডএ-েক অনুেরাধ জানান। িবহােরর নদী সংযুি�করণ �ক�গিলর মেধয্ েকািস-েমচী �ক�িটেক ২০১৯ সােলর আগ� মােস 

িবিনেয়াগ ছাড়প� বা ইনেভ�েম� ি�য়াের� ও পিরেবশগত ছাড়প� বা এনভায়রনেম�াল ি�য়াের� েদওয়া হেয়েছ। ২০১৯-এর এই অিধেবশন 

চলাকালীন, েকন-েবেতায়া সংযুি� �কে�র মত, এই �ক�েকও জাতীয় মযর্াদা েদওয়ার জনয্ মুখয্ম�ী অনুেরাধ জানান।  

েকািস নদীর জেলর উ�ৃৎত অংশেক হনুমান নগর বয্ােরেজর মাধয্েম একিট ১১৭ িকেলািমটার দীঘর্ খাল িদেয় মহান�া অববািহকার েমচী নদীেত ঘুিরেয় 

েদওয়ার উেদ্দেশয্ েকািস-েমচী �ক�িটর পিরক�না করা হেয়েছ। বষর্াকােল এই জলেক আরািরয়া, পূিণর্য়া, কািটহার ও কৃষাণগ� েজলার খািরফ শসয্ 
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চােষর সময় বয্বহার করা হেব। বষর্াকাল বােদ অনয্ানয্ সময় রিব শসয্ চােষর কােজ এই জল বয্বহােরর সুেযাগ স�েকাশী হাই ডয্ােমর িনমর্ােণর উপর 

িনভর্ র করেছ এবং এখনও পযর্� তা েকািস-েমচী �কে�র অংশ নয়। েকািস নব িনমর্াণ ম� আে�ালেনর একজন সদসয্ মেহ� যাদব বেলন, েকান এক 

িদন স�েকাশী হাই ডয্াম ৈতির হেব এই কা�িনক অব�ার উপর েকািস-েমচী �ক�িট দাঁিড়েয় আেছ। তাঁর মেত, েকািস এবং মহান�া, এমনিক 

মহান�ার উপনদী েমচী – পিরেবশগতভােব একই ম�লভূ�। তাই েকািস নদীেত বৃি� বা বনয্া হেল, েসই একই বষর্া বা বনয্া দুই একিদেনর মেধয্ 

েমচী বা মহান�ায় েপৗঁেছ যায়। বষর্াকােল দুই অববািহকােতই বৃি�র জল পাওয়া যায় বেল েসই সময় অিতির�  জেলর েকান �েয়াজনই েনই। যিদ 

েকািস-েমচী �ক� সিতয্ই েসচ �ক� হত, তাহেল তার সাহােযয্ রা� রিব শসয্ চােষর সময় জেলর ঘাটিত সং�া� সমসয্ার সমাধােনর েচ�া করত।     

একমা� েকািস-েমচী �কে�র �কাশয্ শনানীর নিথিটই এই �কে�র েথেক উপকৃত েজলাগিলর বািস�ােদর উে�গগিলেক িলিপব� কেরেছ এবং েয 

অ�লগিল বষর্াকােল �াকৃিতকভােবই জল পায়, েসখােন আেরা জল েপৗঁেছ েদওয়ার িবষয়িট িনেয় দুি��াও এই নিথেতই েদখা যায়ঃ অেনক �ানীয় 

বািস�াই ভয় পাে�ন েয, এই অিতির� জেলর কারেণ বনয্া ও জলম�তার সমসয্া েবেড় েযেত পাের, যার ফেল চােষর জিম �ংস হেব।  

এই �কে�র যুি�হীনতাই একমা� সমসয্া নয়। বলা হে� েয, পিরেবেশর উপর এই �ক�িটর েকান �িতকূল �ভাব েনই, বরং িবহােরর অিধবাসীেদর 

জনয্ এর �ভাব ইিতবাচক। তেব, ইআইএ-র িববৃিতেত অেনকগিল গরুতর ফাঁক েদখা যায়।  

�থেম, েয নদী, েছাট নদী এবং জল�বাহ এই �কে�র �ারা �ভািবত হে� েসগিলর সংখয্ার িদেক তাকান যাক। পুবর্ েকািস খােলর �ধান শাখােক 

স�সািরত ও পুনিনর্িমত কের, তার মাধয্েম েকািসর জলেক হনুমান নগর বয্ােরজ েথেক েমচী নদীেত িনেয় যাওয়া হেব। পূবর্ েকািস খােলর বতর্ মান ৪১ 

িকেলািমটার ৈদঘর্য্েক বাড়ানর জনয্ ভারত-েনপাল সীমাে�র কােছ ৭৬ িকেলািমটার দীঘর্ একিট নতুন খাল সংেযািজত হেব। এর পাশাপািশ, েচৗদ্দিট 

সাইফন জলাধার, নয়িট খাল সাইফন, দশিট �স েরগেলটর, সাতাশিট েহড েরগেলটর, নয়িট পাইপ কালভাটর্ , েততাি�শিট েরাড ি�জ, একিট েসটিলং 

েবিসন ও আটিট এসেকপ খােলর িনমর্াণও এই �কে�র সে� জিড়ত। এই খালিট, যার েকবলমা� দুিট নদীেক যু� করার কথা িছল, তার �বাহপেথ 

আরও েতরিট নদী পড়েবঃ পারমান, েতহির, েলাহা�া, ভালুয়া, বকরা, ঘাঘী, পাহারা, েনানা, রাতুয়া, কাওয়াল এবং কাঁকাই। এই খালিট আরও েছাট 

েছাট জল�বােহর �াভািবক আচরেণ হ�ে�প করেতও পাের, িক� ইআইএ-র েয িববৃিতর উপর িভিৎত কের এই �ক�িট পিরেবশগত ছাড়প� 

েপেয়েছ েসই িববৃিত অনুযায়ী, �ক�িট চলাকালীনই একমা� এই সমসয্াগিল সামেন উেঠ আসেব। তখন হয় এগিলর �বাহ ঘুিরেয় িদেয় অথবা সংযু� 

জনিন�াশন �ণালী িনমর্াণ কের এই েগৗণ জল�বাহ সং�া� সমসয্ার সমাধান করা হেব। তেব বলা েযেত পাের েয, েয সমসয্ার কথা উে�খ করা হয় 

না, তােক সিঠকভােব সে�াধনও করা হয় না।     

ি�তীয়ত, এই �ক�িট এবং এর পিরেবশসং�া� বয্ব�াপনা েথেক নদীখােত পিল জমা বা নদী সংল� েয এলাকায় �াকৃিতকভােব জল সংগৃহীত হয় বা 

কয্াচেম� সং�া� সমসয্ার সমাধান পাওয়া যােব না। উৎতর িবহােরর েয েকান নদী সংযুি�করণ �কে�র িটেঁক থাকার জনয্ এই দুিটই অতয্� 

গরু�পূণর্। ইআইএ-র িববৃিতিট এমনিক এও �ীকার কের েয, এই �ক�িট শধুমা� খােলর সংেযােগর ে�ে�ই �েযাজয্ এবং তার ফেল, উপযু� 

তহিবল এবং বয্ব�াপনার অভােব পিল জমা আটকােত েকান রকম পদে�প েনওয়ার ে�ে� বাধা ৈতির হয়। 

তৃতীয়ত, ইআইএ-র িববৃিতিট দািব কের েয েকািস-েমচী �কে�র কারেণ সংল� অ�েলর বািস�ারা বা�চুয্ত বা অনয্ েকানভােব �িত�� হেবন না 

এবং তাই, পুনবর্াসেনর �েয়াজনীয়তা বািতল কের েদওয়া হেয়েছ। িক� এর অথর্ এই নয় েয, জনেগা�ীর উপর এই �কে�র েকান �ভাবই পড়েব না। 

একই ইআইএ িববৃিত অনুযায়ী এই �ক�িটর জনয্ ১,৩৯৬.৮১ এইচএ (৩,৪৫০ একর) জিম �েয়াজন যার মেধয্ ৬৩২.২৩ এইচএ (১,৫৬০ একর) জিম 

ইিতমেধয্ই সং�হ করা হেয়েছ। এছাড়াও, শাখাখাল ও শাখানদীর জনয্ ৭৬৪.৫৮ এইচএ (১,৮৯০ একর) জিম দরকার। ফলত, এই জিমর সে� জিড়ত 

েয জনেগা�ীর িছ�মূল হওয়ার স�াবনা আেছ বেল পুনবর্াসন বা �িতপূরণ �েয়াজন, তাঁেদর অব�ান অিনি�ত হেয় আেছ। 



পিরেশেষ, িন�মুখী জল�বােহর উপর এই �কে�র িক �ভাব পড়েব তার মূলয্ায়ন করা যােব �ক�িট শরু হওয়ার পাঁচ বছর পর। এনভায়রনেম� 

ইমপয্া� অয্ােসসেমে�র আদত উেদ্দশয্ িছল �ক�িট িবকােশর আেগই স�াবয্ �ভােবর মূলয্ায়ন করা এবং তার বা�বায়েনর সময় �েয়াজনীয় 

বয্ব�াপনা ও সমসয্া সমাধােনর পদে�েপর খিতয়ান করা।  

েকািস-েমচী �ক�েক সবুজ সংেকত েদওয়া হেলও, জিম, জল, পিল ও অনয্ানয্ অবে�পণ এবং �িতপূরেণর িবষেয় পূবর্-মূলয্ায়ন এখনও বািক আেছ। 

এত তাড়াহুেড়ার কারণ স�েকর্  আেলাচনা করার সময়, যাদব পূবর্ েকািস খােলর বতর্ মান সমসয্া িনেয় ে�দ �কাশ কেরন ও দাবী কেরন েয, এই 

�ক� আদেত িঠক যতটুকু বয্বহার করা হেব, েসই অনুযায়ী তার সুিবশাল স�াবনােক সংেশাধন (�াস) করা হেয়েছ। েকািস-েমচী �ক� িনেয় কথা 

বলার সময়ও িতিন একই রকম হতাশ। “এই �ক� জল-সরবরােহর জনয্ নয়, বনয্া েথেক িনরাপৎতা েদওয়া জনয্ নয়, এমনিক এই �ক� একিট নদী 

সংযুি�করণ পিরক�নাও নয়”, তাঁর মেত, যাঁরা এই খাল িনমর্ােণর সে� যু� একমা� তাঁেদরই এই �ক� েথেক েকান রকম ফায়দা হেব”।  

আভিল ভামর্া ম�ন অধয্য়ন েকে�র একজন গেবষক। িতিন ইি�য়ান ইনি�টুয্ট অফ েটকেনালিজ, বে� েথেক এম.িফল কেরেছন এবং ভারেতর নদীর 

ে�ে� �মবধর্মান পিরকাঠােমাগত হ�ে�প িনেয় চচর্ া কেরন।   

 

 

 

 

 

 


