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Abstract 
‘কেন মরে কেল নদী’ -েবীন্দ্রনাথ ঠােুরেে এই নদী-চিন্তা আজ পৃচথবী বযাপী সত্য হরত্ িরলরে। নদী কেন মানুরেে কদরহে 
মত্ই। ত্াে জন্ম আরে, বৃচি আরে, িলন আরে, ও মৃতু্যও আরে।১ ত্রব নদীে মৃতু্যে োেণ শুধুমাত্র প্রেৃচত্ বা ‘climate 
change’ নয়। সম্প্রচত্ এেচদরে কেমন জলবাযু় পচেবত্তন, কত্মচন অনযচদরে ‘climate crisis’, এে জনয দায়ী। মানুরেে 
‘জল-রলাভ’ ও জলরে আটরে কেরে জলচবদুযৎ কেন্দ্র, অবাচিত্ নদী বাাঁধ, বযারেজ, েংচিরটে চেজাভতাে এরেে পে এে 
নদীগুচলরে মৃতু্যে চদরে কঠরল চদরে। নদীে উপে এরেে পে এে অববজ্ঞাচনে ড্যাম তত্চে েরে নদীে েচত্পথরে আটরে 
চদরয় নদীগুচলরে মৃতু্যে চদরে কঠরল চদরে বত্তমান সভযত্াে অববজ্ঞাচনে নদী প্ল্যাচনং। ১৯৩১ সারল ১লা মািত েেন 
েরলাোরড্া নদীে উপে হুভাে ড্যাম৮ তত্চে হওয়া শুরু হরয়চেল আরমচেোরত্, ত্েন েবীন্দ্রনাথ ঠােুে কসই বাাঁরধে চবরোচধত্া 
েরেচেরলন ‘চবসজতন’৯ নাটরেে মধয চদরয়। বত্তমারন মানুরেে অচত্চেক্ত জচমরলারভে জনয নদী এবং নদী প্ল্াচবত্ উবতে 
জচমরে েৃচে জচম এমনচে বসত্ জচমরত্ রূপান্তে েরে নদী িযারনলরে ও ত্াে অববাচহোরে ক্ষচত্ েরে িরলরে। নদীে 
মাচট ও বাচল মানুরেে বাচ়ি তত্চে েোে জনয এেচদরে কেমন নদীে বুে কথরে মাচট ও বাচল িুচে হরয় িলরে, কত্মচন 
নদীে কদরহে উপে মাচট ও বাচল মাচিয়াো নদীে শেীরেে উপে কেন অচধোে চনরত্ িরলরে। নদী অববাচহোে উপরে 
এরেে পে এে চবচডং, মাচটে োদান, বাচলে োদান ও েৃচে জচম তত্চে েরে কিরলরে। সম্প্রচত্ ভােরত্ে েমুনা নদী, 
পচিমবরেে িূচনত নদী, ও োজস্থারনে ঘাঘে নদী ‘Dead River’ চহরসরব প্রোশ লাভ েরেরে কত্মচন োলীেরেে শ্রীমচত্ 
নদী ত্াে পচেিয় হাচেরয় কিরলরে।  

_____________________________________________________ 
Discussion 
বাংলারদরশে কবাাঁিােে উপরজলাে কোরলান্দোাঁও এলাো হরয় োচলয়ােরেে অনন্তপুে গ্রাম পঞ্চারয়রত্ে চমত্রবাচট, 
ভেেুটপা়িা হরয় ভােরত্ প্ররবশ েরেরে শ্রীমচত্ নদী। ভেেুটপা়িা কথরে কভলাই চদরয় েনােহাট, দাচসয়া, কশেগ্রাম, 
মজচলোপুে হরয় শ্রীমচত্ নদী প্ররবশ েরেরে োচলয়ােে শহরে। চমচিপা়িা, শাচন্তেরলাচন চদরয় ধনবেল হরয় নচসেহাট, 
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হলচদবাচ়ি চদরয় ধামজা িরেস্ট ও  কসোন কথরে িরত্পুে চদরয় িান্দল, মধুপুে, মাচিয়াে হরয় ইটাহাে ব্লরে ঢুরেরে। 
এেপে হচেোমপুে হরয় মালদহে বামনেলা ব্লরে মহানন্দাে সারথ চমচলত্ হরয়রে। শ্রীমচত্ নদীে েচত্পরথ সমসযাে মূল 
জায়ো হল োচলয়ােে। নদী ত্াে পচেিয় হাচেরয় কিরলরে এোরন। এে োেণ শুধুমাত্র প্রেৃচত্ নয়। মানুরেে অচত্চেক্ত 
সম্পদ কলাভ ও ‘unsustainable thinking’ এে জনয দায়ী। 

 
মযাপ : গুেল মযাপ২ (২০০৮) ও কটারপাশীরট10 (১৯৩৮) শ্রীমচত্ নদী কেোরন স্পষ্ঠ নাবয শ্রীমচত্রে কদো োরে। 

 
         শ্রীমচত্ নদীে identity crisis হওয়াে কে োেণ গুরলা field survey েরে েুাঁরজ পাওয়া চেরয়রে কসগুচল হল-   
োচলয়ােে ব্লরেে ওপে চদরয় প্রায় ২০চেরলাচমটাে প্রবাচহত্ হরয়রে এই শ্রীমচত্ নদী, চেন্তু োচলয়ােে শহরেে বুে চদরয় 
এই নদীে অংরশে অচিত্বই কনই আজ। নদী বুরে োয়চত্ েৃচে জচম কদো চেরয়রে। এেসময় নদীে েনন শুরু েেরত্ 
কিরয়ও সেোে পারে চন। চবএলআেও অচিস কথরে জানা োয় সেোেী োেরজ কোনও নদী কনই, আরে এেন েৃচে 
জচম। কসই জচম নাচে োয়ত্ সম্পচি। োচলয়ােে েরলরজে পারশ দাচশয়া নামে নদীে বক্ষরদশ এেন ধানরক্ষত্। 
শাচন্তেরলাচনরত্ নদীবক্ষরে ড্াচম্পং কজান বাচনরয়রে চেেু মানুে অথতাৎ নদীে অচিত্ব চেেুই কনই। শ্রীমচত্ নদী এেন মৃত্ 
কেন ‘কড্জাটত চেভাে’। েটপূজাে সময় প্রিুে বজতয এই নদীে ত্ীরে জমা হয়। কে নদীরত্ কবায়াল পাওয়া কেত্ এে সময়, 
ত্ারত্ এেন কোরনা জীবববচিত্রই কনই। ত্াই অবস্থা “নদী আরে, চেন্তু নদী কনই”। নদী িলা বন্ধ হরয় কেরল বযারেচেয়াে 
পচেমান কবর়ি োরব। নদীে পার়িে জনবসচত্ নদীে দুই বাহুরে প্রসােণ েেরত্ বাধা চদরে, োে পচেনাম হরব ভয়াবহ 
বনযা। শ্রীমচত্ নদীে অববাচহোয় কেভারব ইনচিরেশন অথতাৎ জরলে অনুপ্ররবশ হওয়া প্ররয়াজন ত্া হরে না আরস পারশ 
নেে প্রসােরণে জনয। শ্রীমচত্ নদী চনরয় বেতীয়ান সাংবাচদে ও ‘োচলয়ােে নদী বাাঁিাও েচমচট’ে ত্পন িিবত্তী বরলরেন 
(2020) ‘এে সময় এই নদীরত্ অরনে করাত্ চেল এবং বাংলারদরশে কথরে বর়িা বর়িা কনৌো কসই সময় োচলয়ােে 
থানাে পারশ গুদেী বাজাে নামে এেচট চত্ররোণ ভূচমে োরে আসরত্া ও এোরন হাটও বসরত্া। চেন্তু বাংলারদশ কথরে 
োচলয়ােে কঢাোে সময় বাংলারদরশ চদনাজপুে কজলায় বাাঁধ চদরয় জল আটরে কদয়, এে িরল নদীরত্ জল থারে না। 
এই সুরোে চনরয় োচলয়ােে-এে শ্রীমচত্ নদীে দুই ধারে কে জনবসচত্ েরয়রে ত্া িাে কোেয জচম চহরসরব োয়চত্ সম্পচিরত্ 
পচেণত্ েরে চনরয়রে চেেু অসাধু মানুে’। ‘নদী বাাঁিাও েচমচট’ েেন ত্ৎ োলীন  চড্এম সারহরবে োরে শ্রীমচত্ নদীরে 
বাাঁিারনাে জনয আরবদন েরে, মাননীয় চড্এম সারহব ত্েন  চবচড্ও সারহবরে অড্তাে চদরয়চেরলন এেরশা চদরনে োরজে 
অধীরন শ্রীমচত্ নদীে সংস্কাে ও েনন েো কেরত্ পারে। চেন্তু চবচড্ও এবং চবএলআেও অচিরস চঠে কোথায় েনন েো 
হরব কস চবেরয় ত্দন্ত েেরল োচলয়ােরে শ্রীমচত্ নদীে োেরজ েলরম কোরনা অচিত্ব পান চন। ত্পন িিবত্তী১১ আেও 
বরলন ২০০৬ সারল চপ্রয়েেন দাসমুন্সী এই নদী সংস্কারেে জনয ত্পন িিবত্তী সহ আেও অরনরে কিষ্টা শুরু েরেচেরলন, 

http://www.tirj.org.in/


Trisangam International Refereed Journal (tirj) 
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 

Volume-2, Issue-iv, October2022, tirj/October22/article-54 
Website: www.tirj.org.in, Page No.450-454 

___________________________________________________________________________ 

Page 452 of 454 

চেন্তু োয়চত্ দেলদােরদে প্রভারব ত্াো নদীরত্ই নামরত্ পারেন চন কসই বৃচষ্ট কভজা চদরন। িাোক্কা কথরে ইচেচনয়াে আনা 
হরয়চেরলা কসই সময়। ত্ারদে সরে তু্মুল েন্ডরোল, পচেরশরে কেস চেন্তু োয়চত্ োয় চজরত্ োয়। এে পেবত্তীোরল 
োচলয়ােে বয়ো োলীবাচ়িে পারশ কে োয়চত্ো েরয়রেন ত্ারদে সরে আোশবাণীে েীচত্চশল্পী ত্পন িিবত্তী ও 
োচলয়ােরেে ‘নদী বাাঁিাও েচমচট’ে চেেু সভযবৃন্দ কমৌচেে আরলািনাে মাধযরম প্রিাব চদরয়চেরলন কে, নদীে দুই পারশ 
অন্তত্ দশ হাত্ েরে জায়ো কের়ি নদী না কহাে এেচট েযারনরলে মরত্া পথও তত্েী েো োয়, ত্রব োচলয়ােরেে েরবতে 
নদী শ্রীমচত্রে চিচেরয় আনা োরব। বািরব শ্রীমচত্ নদীরে চনরয় কে সমসযা ত্া Satellite map, Topographical mapও 
field visit এই চত্নচটে পােস্পচেে তু্লনা েরে কে ত্থয উরঠ এরসরে ত্া হরলা বািরব হাচেরয় কেরত্ িরলরে এমন 
শ্রীমচত্। এই সমসযা  চনরয়  েেন েরবেণা শুরু েেলাম কবচেরয় এল আসল সত্য। েুব সহরজই প্রমাণ েরে কদরবা এই 
নদী চেল চনত্যাবহা নদী ও এেরনা আরে। গুেল মযারপ ২০০৭ সারলে এই নদীে েচত্পথ স্পষ্ট চেল ও এেরনা আরে। 
২০১৮ সারলে গুেল মযারপ কদেরত্ পারবা এই নদী আরে, শুধুমাত্র োচলয়ােে এে চেেু জায়ো কেমন গুড্চে বাজাে সহ 
বয়ো োলীবাচ়িে পারশে কবশ চেেু অংশ পুরোপুচে দেল েরে মানুে জনবসচত্, েৃচেোজ, ও োয়চত্ জচম বাচনরয়রে। 
১৯৩৮ সারলে কটাপশীট কদেরলও কবািা োরব োচলয়ােে এে উপে চদরয় নদী স্পষ্ট। গুেল মযারপও কদো োরে ২০০৮ 
এ নদীে অংশ স্পষ্ট ও কোনও েেম প্রািীে চদরয় কঘোও কনই। চেন্তু ২০১৮ এে গুেল মযাপ এ কদো োরে চবশাল 
এলাো ধরে শ্রীমচত্ নদীত্ীে েংচিরট কঘো। মানুে োেজ, সীল, স্টযাম্প, সই সব চেেু পচেবত্তণ েেরত্ পারে চেন্তু 
satellite েযারমোে কিােরে কবাো বানারত্ পােরব না।   

 

শ্রীমতি নদী স্পষ্ঠ 

২০০৮ সালে ৩  

 ২০১৭ সালে দদখা 

যালে কংতিলে দেরা 
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মযাপ : কটারপাশীরট10 স্পষ্ট শ্রীমচত্ নদী ও এই নীল েং চদরয় কবািারনা হল, এে মারন হল এচট চনত্যবাহ নদী কেোরন  
সাোবেে জল থারে। ত্াই এচট এেচট continuous চেভাে। োচলয়ােেএ েী েরে এই নদী বািরব কনই আবােও 
প্রশ্ন উরঠ।  ১৯৩৮ সারলে কটারপামযাপ৭ ও  ২০০৮ সারলে গুেল মযাপ বলরে এই নদী োচলয়ােেএ চেল ও এেরনা 

আরে। 
 

           এেন প্রশ্ন হল শ্রীমচত্ কে বাাঁিারত্ কেরল চে চে েেরত্ হরব। শ্রীমচত্ নদীরে বাাঁিারত্ কেরল েেণীয় েত্তবয 
গুরলা হরলা চনম্নরুপ- শ্রীমচত্ নদীে কবচসন (অববাচহো) চিচিত্ েরে েত্ স়িে পথ ও কেলপথ-এে উপে চদরয় আরে 
ত্াে দুই পা়িাে মরধয জল িলািরলে জনয সুচনচদতষ্ট অংশ থােরলই হরব। শ্রীমচত্ নদীে দুই ধারে ৫০০চমটাে জায়োয় প্রিুে 
োে লাোরত্ হরব। কভৌমজল চেিাজত েরে এমন অবশযই  ত্রব ইউেযাচলপ্টাস জাত্ীয় োে নয়। নদীে বুরে েত্ জনবসচত্, 

২০০৭ এ শ্রীমতি 

িবুও দবাঝা 

যালে ৫  

২০১৭ এ শ্রীমতির 

দকানও অতিত্ত দনই৬  | 

পুলরাোই কৃতি জতম 
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বচি, েনস্ট্রােশন, জল আটরে েৃচেোজ, মাে ধো সচেরয় চদরত্ হরব। নদীে পচল তু্রল কিলরত্ হরব, ত্াে জনয ১০০ 
চদরনে প্রেল্পরে োরজ লাোরত্ হরব। নদীে ত্ীেবত্তী কোরনা ড্াচম্পং তত্েী েো োরব না কপৌেসভারে এই বযাপারে সত্েত 
থােরত্ হরব। স্থানীয় সু্কল, েরলজ, ও চবশ্বচবদযালরয়ে 'পচেরবশ চশক্ষাে' অন্তত্ এেচট ক্লাস নদীে পারশ চেরয় চনরত্ হরব। 
'নদী দেল মুক্ত েমতসূচি' চনরত্ হরব। েবীন্দ্রনাথ বরলচেরলন, ‘কেরনা মরে কেরলা নদী’? এেথা আজ কেন বািব। ‘উিেবরেে 
নদী হাাঁটা, নদী কিনা ও নদী কবািা’ েমতসূিী চনরত্ হরব। আমাজন অববাচহোয় আমাজন নদী, জাচমো নদী ও মচদো নদী 
পেতরবক্ষণ ও েরবেণা েরে েরবেে বরলরেন ‘আমাজরনে মরড্ল ও চবজ্ঞান’ উিেবরেে নদীগুচলরত্ বযবহাে েেরত্ হরব। 
ত্াই নদী বািারত্ নদীে দুই পারশ অেণয অথতাৎ  ‘নদী-অেণয েমতসূচি’ চনরত্ হরব। মানুরেে শেীে কেমন জল ো়িা কজৌলুস 
পায় না, নদীও ত্াই। মানুে কেমন না িলরত্ পােরল অসুস্থ হরয় োরব, নদীও ত্াই।  
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