
কুশিয়ারা পাশি চুশতিঃ একটি মাইলফলক 

মমাহাম্মদ শিয়াস উশিি 

 

জাশিসংঘ কিভেিিি ১৯৯৭ এর সংজ্ঞা অনুসাভর পৃশিবীর ২৬৩ টি িদী ও পাশিপ্রবাহভক ‘আর্ন্তজাশিক পাশিপ্রবাহ’ 

শহভসভব স্বীকৃশি মদয়া হভয়ভে।কিভেিিভির ২(৬) ধারায় বলা হভয়ভে ‘আর্ন্তজাশিক পাশিপ্রবাহ’হভে মে পাশিপ্রবাভহর 

অংিশবভিষ শবশেন্ন মদভি অবশিি।১৯৯২ সাভলর মহলশসংশক চুশতর ১(১)ধারায় এ ধরভির পাশিপ্রবাভহর সংজ্ঞায় ‘আর্ন্:সীমার্ন্ 

জলরাশি’বলভি ভূউপশরি ও ভূিেতি পাশি ো দুই বা িভিাশধক মদভির মভে প্রবাশহি। এসব পাশি প্রবাহ দীঘ ত পিপশরক্রমা মিভষ 

মকাভিা একটি মদিসংলগ্ন সািভর শিভয় শমশলি হয়। োরি,চীি ও শময়িমাভর উৎপশি হভয় শবপুল সংখ্যক আর্ন্তজাশিক িদী 

বাংলাভদভির মে শদভয় বভগাপসািভর পশিি হভয়ভে।আর্ন্জতাশিক পাশি প্রবাহ কিভেিিভির ৭(১) অনুভেদ অনুোয়ী, প্রশিটি 

মদি আর্ন্জতাশিক পাশি প্রবাহ মিভক পাশি ব্যবহাভরর সময় পাশ্ববিী মদি োভি মকাভিারূপ ক্ষশির সমু্মখীি িা হয় মস জন্য 

প্রভয়াজিীয় ব্যবিা গ্রহণ করভব। 
 

বাংলাভদভির মোভ া বভ া ৭০০ টি িদীর মভে ৫৭ টি িদীই আর্ন্জতাশিক,োর ৫৪টি িদী োরি হভি বাংলাভদভি 

প্রভবি কভরভে এবং ৩টি এভসভে শময়ািমার মিভক।োরি হভি বাংলাভদভি প্রভবি করা ৫৪টি িদীর মভে ৫১টি িদী বস্তুিিঃপভক্ষ 

শিিটি বৃহৎ িদী িগা, ব্রহ্মপুত্র এবং মমঘিার অববাশহকাভুত। ২০১৫ সাভলর শহসাব অনুোয়ী, োরি-মিপাল মিভক বাংলাভদভির 

মে শদভয় প্রবাশহি পাশির পশরমাণ বাশষ তক িভ  ১০ লাখ ৭৩ হাজার ১৪৫ শমশলয়ি ঘিশম ার। অেযর্ন্রীণ বৃশিপাি মিভক বাশষ তক 

২ লাখ ৫০ হাজার ৪০১ শমশলয়ি ঘিশম ার পাশি বাংলাভদভির িদী-িালা-খাল-শবল জলািয়গুভলাভি জমা হভয় িাভক। বরাক-

মমঘিা, ব্রহ্মপুত্র-েমুিা ও িগা-পদ্মা িদীর মে শদভয় েিাক্রভম ১৫০ শবশলয়ি ঘিশম ার,৭০০ শবশলয়ি ঘিশম ার ও ৫০০ শবশলয়ি 

ঘিশম ার পাশি প্রবাশহি হয়। 

 

োরভির সভগ বাংলাভদভির অশেন্ন িদী উেয় মদভির মানুভষর জীবি ও জীশবকার সভগ যুত। বাংলাভদি-োরভির 

মভে মবিশকছু িদীর পাশি বন্টি শিভয় োরভির সাভি বাংলাভদভির দীঘ তশদভির দরকষাকশষ চভল আসভে।আর্ন্তজাশিক পাশিপ্রবাহ 

হভি েিােি পাশি প্রিযাভরর জন্য এঅঞ্চভলর পাঁচটি িদী প্রধাি মদিভক একসভগ বভস বরাক,কুশিয়ারা ও সুরমা এই শিিটি িদী 

পশরচালিা করা অপশরহাে ত।কারি এটি একটি িদী ব্যবিাপিার অংি। বাংলাভদভির মেিভরর ২৫টি িদীর সভগ শিস্তা িদীর 

সম্পকত রভয়ভে। প্রশিটি িদীর স্বিন্ত্র ববশিিয রভয়ভে। িদী শিভয় মহাপশরকল্পিার পািাপাশি িদী পাভ র মানুষ ও পশরভবভির কিা 

শচর্ন্া কভর মদিীয় ও আর্ন্তজাশিক ব্যবিাপিা জরুশর। 
 

বাংলাভদি ও োরভির মভে মেৌি িদী কশমিভির িাশলকার বাইভরও ৪২টি িদ-িদীর মভে ৩৭ টি িদী সরাসশর 

োরভির সীমা অশিক্রম কভর বাংলাভদভি প্রভবি কভরভে।এই িদীগুভলার পশিি মুখ বাংলাভদভির অেযর্ন্ভরই।ুষ্ক  মমৌসুভম 

অিাবাদী কৃশষ জশমভক আবাভদর আওিায় আিভি ২০০১সাভল প্রায় ৩ি’মকাটি  াকার আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকভল্পর কাজ ুষরু 

হয়।এই প্রকভল্পর আওিায় ১০ হাজার ৬ি মহক্টর জশম চাষাবাভদর আওিায় আিার লভক্ষয শিম তাণ করা হয় প্রায় ১৪৬ শক:শম:বন্যা 

শিয়ন্ত্রণ বাঁধ।খিি করা হয় সাভ  ৪৮ শক:শম:শি্ক ািি খাল ও সাভ  ৩৯ শক:শম:ভসচ খাল।২০১১সাভল প্রকভল্পর অধীভি শসভলভ র 

রশহমপুর খাল খিি ও পাম্প হাউস িাপভির কাজ ুষরু কভর বাংলাভদি পাশি উন্নয়ি মবার্ ত। ২০১৬ সাভল মসচ প্রকভল্পর কাজ মিষ 

হভলও োরিীয় সীমার্ন্রক্ষী শবএসএফ’র আপশির কারভি রশহমপুর খাল ও কুশিয়ারা িদীর সংভোিিল খিি করভি পাভরশি। 

ফভল বন্ধ শেল প্রকল্পটি। প্রায় ৬ বের আভি পাম্প হাউস ও খাভলর উন্নয়িকাজ মিষ হভয়শেল। শকন্তু খাভলর উৎসমুখ খিি করভি 

িা পারায় খাভলর অভিকাংি েরা  হভয় মিভে।োরভির সাভি সমভ ািা চুশত স্বাক্ষশরি হওয়ায় কুশিয়ারা িদী মিভক পাশি 

উভিালি করভি পারভব বাংলাভদি।এখি দ্রুিিম সমভয় আনুষশগক কাজ মিষ কভর বাঁধ অপসারণ ও পাম্প হাউস চালু করা 

োভব। 

 

কুশিয়ারা িদীভক মকন্দ্র কভর ২০২২ সাভলর ৬ মসভেম্বর বাংলাভদি ও োরভির মভে স্বাক্ষশরি একটি সমভ ািা 

চুশত।এই চুশত অনুোয়ী বাংলাভদি শসভলভ  কুশিয়ারা িদীর রশহমপুর খাল পভয়ভন্ট ১৫৩ শকউভসক পাশি উভিালি করভব।ুষ্ক  

মমৌসুভম,িভেম্বর মিভক মফব্রুয়াশর পে তর্ন্ কুশিয়ারা িদীর বাংলাভদি অংভি িভ  ৫,২৯৫ মিভক ১৭,৬৫০ শকউভসক পাশি প্রবাশহি 

হয়।ভসই তুলিায় ১৫৩ শকউভসক পাশি শিিার্ন্ই সামান্য পশরমাণ (প্রবাশহি পাশির ১ মিভক ৩ িিাংি)।শত্রপুরার সাব্রুভমর জন্য 

সুভপয় পাশির জন্য ১ দিশমক ৮২ শকউভসক পাশি উভিালি করভব োরি।চুশতর ফভল বাংলাভদভির সীমার্ন্বিী জশকিঞ্জ 

উপভজলায় ুষ্ক  মমৌসুভম চাষাবাভদ আসভব ব্যাপক পশরবিতি। 

 

রশহমপুর খালটিই এখি কুশিয়ারা মিভক পাশি আিার একমাত্র মােম। রশহমপুর পভয়ন্ট এই জন্য গুরু্বপূরণ ত মে ওই 

জায়িাটি অভিক উঁচু।োর কারভণ বষ তার মমৌসুম বাভদ উচ্চিার কারভণ িীিকাভল বা ুষ্ক  মমৌসুভম,আমি ধাি চাভষর সময় এমিশক 

বষ তার মমৌসুভম পে তাপ্ত বৃশি িা হভল,পাশির মলভেল েখি কমভি িাভক িখি কুশিয়ারা মিভক রশহমপুর খাভল আর পাশি প্রভবি 

করভি পাভর িা।োর ফভল আিপাভির ৭টি উপভজলায় মসভচর জন্য মকাি পাশি পাওয়া োয়িা এবং ুষ্ক  মমৌসুভম পুভরা 

অঞ্চলটিভি মকাি কৃশষ কাজ করা োয়িা।ভসভচর পাশির অোভব বেভরর মবশিরোি সময় ওই পুভরা অঞ্চভল কৃশষ জশম পুভরাপুশর 

ফসল শূন্য হভয় িাভক। 

 

প্রাচীি কাভলর স্বাধীি রাজয মশণপুভরর আগামীিািা পাহাভ র ৩০০ শক.শম.উঁচু িাি মিভক বরাক িদীর উৎপশি। 

উৎপশিিাি হভি ৪৯১ শক.শম.অশিক্রম কভর শসভলভ র সীমাভর্ন্ এভস জশকিঞ্জ উপভজলার অমলিীদ পভয়ভন্ট োরভির মশণপুর 

রাভজযর মাও সাংসাং মিভক বরাক িদী শবেত হভয় সুরমা ও কুশিয়ারা িদীর উৎপশি।এই পভয়ভন্টর আর্ন্জতাশিক সীমার্ন্ ধভর 



মবিশকছু এলাকা অশিক্রম কভর শবয়ািীবাজার উপভজলায় বাংলাভদভির মেিভর প্রভবি কভরভে।কুশিয়ারার উৎসমুখ মিভক প্রায় ৩ 

শকভলাশম ার দূভর িরীফিঞ্জ বাজাভরর পাভিই কুশিয়ারা িদী মিভক রশহমপুর খালটির উৎপশি। প্রায় ৮ শকভলাশম ার দীঘ ত 

প্রাকৃশিক খালটি আরও অভিক খাভলর উৎপশিিল।কুশিয়ারা িদী মিভক এই খাল শদভয় প্রবাশহি পাশি কভয়ক িিাব্দী ধভর 

জশকিঞ্জ উপভজলার শবস্তীণ ত কৃশষভূশম ও হাওরাঞ্চল ো াও কািাইঘা  ও শবয়ািীবাজার উপভজলার শকছু অংভির পাশি প্রবাভহর 

অন্যিম উৎস। 
 

কুশিয়ারার মমা  বদঘ তয প্রায় ১৬১ শক:শম:,ি  প্রি ২৫০ শম ার এবং বষ তা মমৌসুভম ি  িেীরিা প্রায় ১০ শম ার। 

কুশিয়ারা িদী একশদি শবপুল ঐশ্বভে ত েরপুর শেল। ুষুষক,ইশলিসহ বহু প্রজাশির মাে শেল। উিাল মরাভি চলি পাল মিালা 

মিৌকা।লঞ্চ,শিমার ও মালবাহী জাহাজ চলি সারাবের।ঘাভ  ঘাভ  শেল মিৌকার শে ।শেল কুশল-শ্রশমকভদর মকালাহল।কুশিয়ারা 

িদীভক মকন্দ্র কভর বালািঞ্জ বাজার,ভিরপুর ঘা  ও মফঞ্চুিঞ্জ বাজার শেল সদা কম তিৎপর সচল মিৌবন্দর।শবস্তীণ ত জিপভদ 

কুশিয়ারা িদীর মসভচর পাশিভি হভিা চাষাবাদ। অভিক পশরবাভরর জীশবকা শিব তাভহর প্রধাি অবলম্বি শেল এই কুশিয়ারা। 
 

 

উৎসমুভখ কুশিয়ারা িদীর িাব্যিা কভম োওয়ায় িি কভয়ক যুি ধভর রশহমপুর খাল ুষকভিা মমৌসুভম পাশিশূন্য হভয় 

পভ । এর কারভণ অর্ন্ি ১০ হাজার মহক্টর জশমভি রশবিস্য ও আরও শবস্তীণ ত হাওরাঞ্চভল মবাভরা চাষাবাদ ব্যাহি হশেল। 

প্রিযাহারকৃি এ পাশি মূলি রশহমপুর খাল প্রকভল্পর মােভম শসভলভ র ৭টি উপভজলার কৃশষকাভজ ব্যবহৃি হভব। এ মসচ প্রকভল্পর 

প্রায় ১০ হাজার ৬ি মহক্টর ভূশম মবাভরা ধাি চাষ ও মমৌসুমী ফসভলর আওিায় আসভব। এর ফভল মদভির মবাভরা ধাভির উৎপাদি 

বৃশি পাভব, এই ধাি মূলি শর্ভসম্বর মিভক মফব্রুয়াশর মাভসর মভে চাষ করা হয়। আর এই সমভয়ই পাশি সঙ্ক  সব মিভক মবশি 

মদখা োয়। এসব জশমভি ধাি ও অন্যান্য িীিকালীি িাকসবশজ চাষ ুষরু হভল এ অঞ্চভলর লক্ষাশধক মানুভষর কম তসংিাি বিশর 

হভব।উৎপাশদি িাকসবশজ োর োরভির ঠিক পাশ্বতবিী সীমার্ন্বিী রাজযগুভলার পািাপাশি বাংলাভদি এবং শবভদভিও প্রচুর 

বাজার সম্ভাবিা রভয়ভে।এো াও িািীয়োভব উৎপাদভির ফভল এখািকার বাজারগুভলাভি প্রভয়াজিীয় কৃশষদ্রব্যাশদ দূর মিভক 

পশরবহভির খরচ কভম আসভব। 

 

সারাবের পাশির প্রবাহ বজায় িাকার ফভল খালগুভলার িাব্যিা ঠিক িাকভব,ো বষ তাকাভল পাশি শি্ক ািভণ গুরু্বপূরণ ত 

ভূশমকা রাখভব। হাওর ও শবভল বা ভব মৎস্য উৎপাদি।কুশিয়ারার পাশি কৃশষ জশমভি মসভচর কাভজ ব্যবহার করা হভব। োর 

ফভল শিি মমৌসুভমই ধাি চাষ করভি পারভবি জশকিঞ্জ,কািাইঘা  ও শবয়ািীবাজাভরর কৃষভকর।জলািভয় পাশির প্রবাহ বৃশির 

ফভল বা ভব মৎস্য উৎপাদি।োভলা উৎপাদভি োভলা পুশি আর োভলা পশবভবভিই উন্নি জীবি।কৃশষ শিে তর বাংলাভদভির 

আি তসামাশজক উন্নয়ভি মৎস্য খাভির গুরু্বপ অনুধাবি কভরই স্বাধীিিার পর জাশির শপিা বগবন্ধু মিখ মুশজবুর রহমাি ১৯৭২ 

সাভল এক জিসোয় মঘাষণা শদভয়শেভলি ‘মাে হভব শিিীয় প্রধাি ববভদশিক মুদ্রা অজতিকারী সম্পদ।ভদভির অপ্রশিভরাে 

উন্নয়ভির অগ্রোত্রায় মৎস্য খািও একটি িশব তি অংিীদার। এো া মৎস্য চাভষও সম্ভাবিার িতুি িার উভমাচি হভব।োর 

ইশিবাচক প্রোব প ভব উপভজলার অি তিীশিভি।রশহমপুর খাভলর মােভম কুশিয়ারার অশিশরত পাশিই শসভলভ র কৃশষভক্ষত্র ও 

বািাভি মসভচর জন্য পাশির শিশিিীল সরবরাহ শিশিি করার একমাত্র উপায়। 
 

বাংলাভদি-োরি আর্ন্িঃসম্পভকতর মভে রাজিীশি আভে, অি তিীশি আভে এবং শিরাপিার শবষয়গুভলার পািাপাশি আভে 

সামাশজক,সাংস্কৃশিক,শিক্ষা ও প্রযুশতিি মলিভদিজশিি বহুশবধ শবষয়াবশল। সবশকছুভক োশপভয় কুশিয়ার িদীর ইসুযটি সামভি 

চভল আসায় 'ওয়া ার পশলটিক্স'বা'পাশি রাজিীশি'র প্রসগটিই মেি সবার সামভি বভ া হভয় মদখা শদভয়ভে।কুশিয়ারার পাশি 

প্রিযাহার চুশত এ অঞ্চভলর মানুভষর কৃশষ ও জীশবকার জন্য মেমি গুরু্বপূরণ ত একইোভব এ চুশত বাংলাভদভির জন্য একটি 

মাইলফলক।এ চুশতর মােভম দীঘ তশদভির অচলাবিার অবসাি ঘটিভয় োরি বাংলাভদভির সাভি মকাভিা পাশিচুশতভি সম্মি 

হভয়ভে।ফভল এটিভক একটি মাইলফলক শবভবচিা কভর শিস্তাসহ অন্যান্য গুরু্বপূরণ ত অশেন্ন িদীগুভলার পাশির ন্যায্য শহস্যা আদাভয় 

োরভির সাভি ফলপ্রসু কূ নিশিক আভলাচিা চাশলভয় োওয়া। 

# 

মলখক:শসশিয়র িথ্য অশফসার (জিসংভোি কম তকিতা) পাশি সম্পদ মন্ত্রণালয়। 
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