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oসামা িবন লােদনেক হত া কেরেছ মািকন রাT। ei ঘটনার মধ িদেয়
মািকন রাT ঘাষণা কেরেছ eক নয়া দstর : ‘সntাসবােদর িবrেd যুd’
আজ eমন eক ব িতkমী বৃহtর uেd , যার িনিরেখ ‘সাবেভৗমt’,
‘ দেশর সীমাn রkা’ iত ািদ eতিদনকার আnজািতক দstর মূল হীন।
কান ঘটনার জn িনিদ কােক aিভযুk করা হে --- তার িবচার,
সাk , pমাণ eসবo আজ সমান মূল হীন।
আসেল e হল eক িবেশষ চিরেtর ‘যুd’। আর আমরা জািন যুেd
eক দশ/পk an দশ/পেkর সীমানা ল ন কের, িনজs eকতরফা
যুিkর জাের aপরপkেক িনিবচাের হত া কের; ংসi হেয় oেঠ তখন
মহৎ eক uেd ।
ei যুd aেনক আেগi r হেয়েছ। iরাক, আফগািনsােন আজo
তা aব াহত। পািকsােনর সীমানায় ঢুেক oয়ািজিরsােন চালক-িবহীন
মািকন িবমােনর kপণাst বষণo তা বশ কেয়ক বছর ধের িনিবে i
চলেছ।
p uঠেছ, ei যুেd িক সমs দেশর সমান aিধকার? কােনা
‘aিভযুk’ সntাসীেক ঘােয়ল করেত পািকsান িক eকiরকম িনিdধায়
eকi কায়দায় ভারেত বা আেমিরকায় ঢুেক পড়েত পাের, িকংবা ভারত
পািকsােন বা সৗিদ আরেব?
িকংবা হাiিতর য সntাসবাদী মািকন মুলেু ক আ য় িনেয়েছ --- যােক
হাiিত রােTর হােত তুেল দoয়ার জn সখানকার সরকার মািকন
সরকারেক anেরাধ কেরo ফল পায়িন --- তােক িনেকশ করেত হাiিতর
সামিরক বািহনী িক eকiভােব িনিdধায় আেমিরকায় ঢুেক যেত পাের?
পাের না। পৃিথবীেত e ব াপাের বh pাচীন eক দstর আজo কােয়ম
রেয়েছ : জার যার মুলক
ু তার।
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আমােদর শিk ব বহােরর িকছু নমুনা
তমাল েভৗিমক
eলাকায় eেস ঢােকন, সেn ৭টা পযn ৫/৭ বািড়েত িঠেক কাজ কেরন।
মােস আয় pায় ৩০০০ টাকা।
বীণার ভাড়াবািড়েত ১টা পাখার জn ২৫০ টাকা, ১টা আেলার জn ৫০
টাকা, ১টা গান চালােনার িসিডর জn ১০০ টাকা আর ১টা িটিভর জn
১২০ টাকা বািড়oয়ালােক িদেত হয়। eতgেলা টাকা ( মাট ৪২০ টাকা pিত
মােস) িদেত হয়, তবু বািড়oয়ালা সকাল ৮টা-৯টায় eেস বেল, ‘eখনo
পাখা চলেছ। গরমকােল িদেন ১১টা থেক ৪ টর বিশ ফ ান চালােব না।’
eত iেলকিTক খরচ বীণা সামলােত পাের না। বীণার sামী রঙ-িমিst,
বিশরভাগ িদন তাঁর কাজ জােট না। জুটেলo স টাকা বীণার ভাষায় ‘ স
uিড়েয়-পুিড়েয় দয়। সংসার তা আিম eকা চালাi। মাবাiেল গান শােন
মেয়র বাবা, আিম বিল, িসিড বn কেরা।’
বীণার বািড়েত রাnা হয় sােভ। eকটা eমিন sাভ ছাড়া eকটা
পাm sাভo আেছ। oঁেদর কােনা রশন কাড নi। eখােন য সমs
বািড়েত কাজ কেরন, তােদর কাছ থেক চেয় রশেন তল ধের িনেয় যান।
সpােহ ৯টা রশন কােড ১৪ টাকা িলটার দের ৪.৫ িলটার তল িতিন
eভােব চেয়-িচেn িনেয় িগেয় রাnার কােজ লাগান। বাiের থেক িকনেত
হয় না। তাছাড়া িটেনর লm আেছ। সটাo jালােত হয়। pিতিদন চারপাঁচবার দড় থেক di ঘ টা লাডেশিডং হয়। কখনo সারা রাত
লাডেশিডং থােক।
৩। তপন হালদার। বয়স ৪০। িঠকানা : gাম কানপুর, পাঃ uিs,
ডায়ম ডহারবার, দিkণ ২৪ পরগনা।
পশায় িশিশ- বাতলকাগজিবিkoয়ালা। মােস আয় ৩০০০ থেক ৪০০০ টাকা। তাo সব মােস
আয় হয় না। বছের pায় ছ’মাস কাগজ িবিk কের আর বািক ছ’মাস
aেnর জিমেত চেয় চােষর কাজ কের সংসার চালান।
ঘের বu- ছেল- মেয়- ছেলর বu িনেয় পাঁচজন। পাঁচটা রশন কােড
মােস dবার ২.৫ িলটার o ১.৫ িলটার মাট ৪ িলটার কেরািসন তল ১৪
টাকা িলটার দের পান। কেরািসন লােগ sােভ চা iত ািদ করার জn আর
কাের ট চেল গেল লm jালােনার জn। মােস আরo ৪ িলটার ৩০ টাকা
িলটার দের b ােক িকনেত হয়। রাnা হয় ধােনর নাড়া, কড়াi o খসািরর
ভুিষ আর জামrল iত ািদ গােছর ডালপালা kিড়েয় মািটর unেন। ১২/১৪
কাঠা জিমেত কড়াi লািগেয়েছন, pায় ৩০ কিজ পাoয়া যােব। সi ভুিষেত
মাস dেয়ক চেল যােব। eকটা গr আেছ। তার গাবর থেক িকছু ঘুেঁ টo
হয়। সব িমিলেয় সারা বছর রাnার জn কােনা jালািন িকনেত হয় না।
eকটা ঘের ১টা িটuবলাiট, ১টা ফ ান আর ১টা িটিভ আেছ। িটিভ খুব
কম চেল --- সেnেবলা ছেলেমেয়রা eকটু িসিরয়াল দেখ। শীেতর সময়
িতন মােসর িবল eেসিছল ২২১ টাকা, গরেম সটা ৪০০-৪৫০ টাকা দাঁড়ােব।

জাপােন পরমাণু শিk থেক িবd ৎ uৎপn হয়। পৃিথবীর anাn দেশo হয়।
বশ িকছুিদন ধের ভারতবেষo পরমাণু শিk থেক oরকম িবd ৎ uৎপাদন
কnd বানােনা চলেছ। পি মবে র হিরপুেরo eকটা পরমাণু শিk কnd
বসােনার পিরকlনা চলেছ। সmpিত ফুkিশমা নামক জাপােনর eকটা
জায়গায় দাi-iিচ (aথাৎ ১নং) পরমাণু শিk কেnd ভয়ানক dঘটনায় ব াপক
kয়kিতর পের ei ধরেনর শিk ব বহার করা িনেয় p uেঠ গেছ। নানা
p । তার মেধ শিk ব বহােরর pেয়াজন eবং চািহদাo eক বেড়া p ।
ei pে র সে জিড়েয় আেছ িবিভn দেশর িবিভn sেরর মাnেষর
জীবনযাপেনর ধারা। সাধারণভােব জাপানীরা খুব আধুিনক জীবন যাপন
কের; oেদর aেনক আধুিনক যntপািত eবং সgেলােক চালােত aেনক
িবd ৎ o anাn শিk লােগ। আেমিরকার পেরi সবেচেয় বিশ শিk
ব বহার কের জাপান। িকnt আমােদর দশ সরকম নয়। eখােন গিরব
মাnেষর সংখ া খুব বিশ eবং তারা বিশরভাগi gামা েল থােক। তােদর
জীবনযাপেন aতখািন শিk খরেচর sান নi।
eখন, সটা ভােলা না মn, স pে র িবচাের যাি না। তেব পৃিথবীর
মািটর তলায় সি ত তল, কয়লা, গ াস iত ািদ যসব শিkর uৎসgেলা
ফুিরেয় আসেছ, তার জn কী কী করা যায়, তাi িনেয় eক সমsা দখা
িদেয়েছ। eর নাম শিk সমsা। ei সমsার srপ বুঝেত গেল আমরা
কীভােব কতটা শিk ব বহার করিছ তা জানা দরকার। আমরা শহেরর
u িবt o মধ িবt মাnষ যতটা শিk খরচ কির, িনmিবtরা তা কের না।
আবার িনয়িমত শহের ছােটাখােটা কাজ করেত আেস, eরকম শহরতিল বা
কাছাকািছ gােমর লাক, তােদর uপাজনo কম eবং শিk খরচo কম।
eরকম ৩ জন মাnেষর শিk ব বহােরর ছিবটা কমন দখা যাক :
১। িনর ন সরকার। বয়স ৫৪। িঠকানা : হেরnd পিl, পাঃ বেলগািছ,
থানা বাriপুর, জলা দিkণ ২৪ পরগনা। পশায় ছুেতার িমিst। ভাের uেঠ
Tন ধের কলকাতায় আেসন। কাজ কেরন মূলত ভবানীপুর-কািলঘাট-হাজরা
a েল। িবিভn লােকর বািড়েত কােঠর কাজ করেলo সব জায়গায় তাঁর
বতমান রাজ ৩০০ টাকা পান না। aেনেকi িকছু কম দয়। মােস গেড়
ছ’হাজার টাকা আয় কেরন। শরীর dবল, তাi রাজ আসেত পােরন না।
বািড়েত বu- ছেল- মেয় িনেয় চারজন লাক, ৪ ট রশন কাড। মােস
dবার ২০০ কের ২০০x৪x২ = ১৬০০ িমিলিলটার বা ১.৬ িলটার কেরািসন,
িলটার pিত ১৪ টাকা দের পাoয়া যায়। eছাড়া b ােক িকনেত হয় মােস ৪
িলটার, pিত িলটার কম কের ৩০ টাকা দের। কেরািসেন dেটা লm আর
eকটা hািরেকন jালােতi হয়। কারণ লাডেশিডং হয় খুব। না হেল
দড়খানা ঘের ৩ ট বাl o ২ টা পাখা, ১টা িটিভ আর ১টা গান চালাবার
িসিড আেছ --- িতন মােস গেড় ৫০০ টাকা িবল আেস।
মািটর unেন কয়লার gঁেড়া, মািট আর ভােতর মাড় িমিশেয় gল
পািকেয় রাnা হয়। কয়লার gঁেড়া িকনেত হয় মােস কম কের ৮ বsা। pিত
বsায় ৩০ িকেলা gঁেড়া থােক, দাম ৮০ টাকা। eর সে ঘুেঁ ট লােগ মােস
৫০০, দাম ৬০ টাকা। eছাড়া খাবার জল টাiমকেলর থেক িদেন eক
কলিস িকনেত হয় ৩ টাকা িদেয়। কারণ কল aেনক দূের, eকজন িদেয়
যান। sান িটuকেলর জেল।
২। বীণা জানা। বয়স ৩৫। িঠকানা : িবদ াধরপুর, দিkণ ২৪ পরগনা।
পশায় গৃহকমী। ভারেবলা Tন ধের সকাল ৮টায় কলকাতার ভবানীপুর
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uপেরাk ei িতনজেনর শিk ব বহােরর িচt থেক বাঝা যায় : pথমত,
eেদর মােস গেড় িবd েতর খরচ ১২৫ থেক ১৫০ টাকার মেধ । বীণা
জানান, িবd ৎ খরচ বিশ হoয়ার কারণ তাঁর িনেজর িমটার নi eবং সi
sেযাগ তাঁর বািড়oয়ালা কােজ লাগান। িনজs িমটার থাকেল তাঁর িবd েতর
খরচ oরকমi হত, যা মাট আেয়র ৩-৪ শতাংশ।
... পরবতর্ী aংশ ৯ পৃ ায়
2
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‘পরমাণু dঃsp আজo aব াহত’
েহেলন ক ালিডকেটর সাkাৎকার
২৫ মাচর্ ২০১১ েরিডo iেকাশক-e a ােলk িsথ িব খ াত পরমাণু-িবেরাধী ব িkt িচিকৎসক েহেলন ক ালিডকেটর eকিট সাkাৎকার েনন। ei সাkাৎকারিট eখােন
বাংলায় anবাদ কের ছাপােনা হল। anবাদক িজেতন নnী।

a ােলk িsথ : ডাঃ ক ালিডকট, আপনােক ei an ােন sাগত জািনেয়
আমরা সmািনত বাধ করিছ।
েহেলন ক ালিডকট : ধnবাদ a ােলk।
a ােলk িsথ : জাপােন ১১ মাচ ভূিমকm o sনািমর পের য পরমাণু
িবপযয় ঘেটেছ, স সmেক আপিন কী বলেবন?
েহেলন ক ালিডকট : আিম কী বলব? eকটা sরচু িতর (ফেlর)1 oপর
িনিমত ৬িট aিভনব --- বরং বলা যেত পাের trিটপূণ --- জনােরল
iেলকিTেকর চুিl বসােনা হেয়িছল; জাপান বরাবরi ভূিমকm-pবণ বেল
পিরিচত। eত বেড়া িবপযয় eর আেগ ঘেটিন। িবপযয় eখনo কােটিন,
ঘেট চলেছ। বাsেব কui ভিব dাণী করেত পাের না কতিদন তা ঘেট
চলেব। আিম বলেত চাiিছ, হয়েতা আিম জািন না, বছেরর পর বছর
eটা চলেত পাের। যিদ খুব বিশ পিরমাণ তজিskয়তা ছিড়েয় পেড় িকংবা
চুিlর কnd ( কার) গলেত থােক eবং জাপােনর oপর িদেয় বাতাস বেয়
চেলেছ --- eত ছােটা eকটা দশ --- eরকম ঘেট চলেতi পাের।
চেনািবেলর চুিl মাt িতনমাস ধের চলিছল, তােতi iuেরাপীয়
ভূখেNর (ল া ড মাস) চিlশ শতাংশ িবপযs হেয়িছল। সখােন য
খাদ dব uৎপn হেব, তা শত শত বছর ধের তজিskয়তায় দূিষত হেব।
িনu iয়ক a াকােডিম aফ সােয়েnস-eর দিলল থেক জানা যাে ,
চেনািবেলর ঘটনায় ১০ লেkর oপর মাnষ মারা গেছ।
eখােন (ফুkিশমায়) ৬িট চুিl রেয়েছ, শীতল করার জn রেয়েছ ৬িট
জলাধার eবং আরo dিট খুব বেড়া জলাধার। সবgেলােতi eখন িবপেদর
সmাবনা। আর pেত কটা চুিl থেক য তজিskয়তা ছড়ায়, তার চেয়
aেনক বিশ ছড়ায় ei শীতল করার জলাধারgেলা থেক।
aতeব eসব দেখ আমার দম বn হেয় আেস। pথেম যখন আিম
সিত i বুঝলাম, ঘটনাটার তাৎপযটা কী, ব াপারটা grতর। আর আিম
আপনােক eটাi বলেত পাির, ei তাৎপেযর eকটাi aথ, পরমাণু িশেlর
iিত টানা। ঈ রেক ধnবাদ! eবার iuেরিনয়াম খনেনর aবসান হাক।
হয়েতা eবার মানবজািত আর eকটু eিগেয় uপলিb করেব, শষপযn
বুঝেব য পরমাণু ast িবেলাপ করা দরকার।
আমােদর রেয়েছ ৬িট
kিলং কার, eবং eকটা খুব বেড়া ... পরমাণু ast িবেলােপর
a ােলk িsথ : হয়েতা eখান থেকi পির n শিkেক (eনািজ) িবকিশত
করার eকটা আnিরক চ া সিত i r হেত পাের।
েহেলন ক ালিডকট : তাi তা। আমার মেন হয় আমরা কানাডার িদেক
চেয় দখেত পাির। সখােন আপিন pচুর ভূ-তাপীয় শিk (িজoথামাল
eনািজ) পােবন। সবti বাতাস আপনােক uিড়েয় িনেয় যােব, িকnt
আলবাটার হাoয়াটা anরকম কােজ লােগ। eমনকী শীতকােলর
মাঝামািঝ সমেয়o eত সূেযর আেলা পাoয়া যায়, যা িদেয় কানাডার
pেত ক বািড়েত সৗরশিk ব বহার করা যায়। eেত লk লk মাnষেক

িনেয়াগ করা যায়, মাট uৎপাদন বেড় যােব eবং pেত েকi তােত
সত কার sখী হেব।
a ােলk িsথ : ফুkিশমা দাiিচ pকেlর সমsা যখন pথম জানা গল,
পরমাণু িনেয় যারা uেদ াগী, যমন aেsTিলয়ার ডাঃ ব াির brেকর মেতা
লােকরা সমsের আলেতাভােব ঘটনাgেলা asীকার করিছল ...
েহেলন ক ালিডকট : o , oঁর সmেক না বলাi ভােলা। uিন হেলন
eকজন পিরসংখ ানিবদ। িতিন জীবিবjান, pজননিবদ া বা িচিকৎসািবদ া
কােনাটাi জােনন না। যভােব িতিন কথা বেলন, তার কােনা aিধকারi
তাঁর নi।
a ােলk িsথ : যাi হাক, আমােদর বলা হেয়িছল, সবটাi সামেল
নoয়া যােব, কােনারকম sাs গত ঝুিঁ ক নi। pকৃত aবsাটা িরেপাট
হেত eতিদন লাগল কন?
েহেলন ক ালিডকট : আিম সে সে i বুঝেত পেরিছলাম। aেনেকi তা
পেরিছল। আমার কােছ বh i- মল আসিছল। আিম ফসবুক eবং সমs
ধরেনর তেথ ভেস যাি লাম।
পরমাণু শিkর িবষয়টা িনেয় যােদর িনেজেদর কােছ গভীরভােব
বাঝাপড়া রেয়েছ, তারা সে সে i বুঝেত পারিছল কী ঘটেছ। পরমাণুিশl সi বাঝাপড়ােক ঘুিরেয় দoয়ার জn আpাণ চ া করিছল।
eব াপাের যারা িবেশষj, তারা মােঠ নেম পেড়িছল। তােদর িপছেন
কািট কািট ডলােরর মদত রেয়েছ। িকnt kমশi বাঝা যাি ল, তারা
কােনারকম sিবধা করেত পারেব না।
oরা বলিছল, তজিskয়তার মাtা কম আর আিম uত k হেয়
uেঠিছলাম। আপনারা জােনন, সে সে িবপদ িকছু হেব না। িকnt যিদ
আপিন sTনিশয়াম ৯০, িসিজয়াম ১৩৭, তজিskয় আেয়ািডন iত ািদ
তজিskয় পদাথ িন ােসর সে বা মুেখর মেধ টেন নন, পাঁচ বছেরর
মেধ আপনার িলuেকািময়া হেব না। aতeব ‘aপিরহাযভােব’ সে সে
িবপদ নi।
সে সে িবপদ বলেত যসব হতভাগ মাnষ চুিlর আধারgেলােত
িকছু কাজ করার চ া চািলেয় যাে , তারা হল মৃত মাnষ, যারা হঁেট
চেলেছ। eেদর aেনেকi চরম তজিskয়তা জিনত assতায় ভুেগ
d’সpােহর মেধ মারা যােব। aতeব সে সে িবপদ তােদর। বাদবািক
সকেলi দীঘকালীন িবপেদ আkাn হেব, ক ানসার বা িলuেকািময়া হেব
িকংবা তােদর aNেকাষ বা িডmাশেয়র িজেনর পিরবতন ঘটেব, যার ফেল
তােদর পরবতী pজn ভুগেব।
a ােলk িsথ : hাঁ, আমরা তা দেখিছ, চেনািবেলর ঘটনার পের যারা
oখান থেক আসত, লােক তােদর eিড়েয় চলত। কu তােদর িবেয়
করেত চাiত না। eমনকী তারা চারপােশ থাkক, eটা পযn লােক চাiত
না। লােক ভাবত, oেদর জামাকাপেড়o হয়েতা তজিskয়তা থাকেত
পাের। আমরা ei ফুkিশমা ছেড় চেল আসা মাnেষর kেto সরকমটা
দখেত চেলিছ। ei মাnেষরা হয়েতা আর কখেনাi ঘের িফরেত পারেব
না। oেদর aবsাটা আপিন কমন বুঝেত পারেছন?

1

sরচু িত বা ফl : ভূিমকm সাধারণত হয় মািটর তলায় ei ফl বা
sরচু িতর কারেণ।
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েহেলন ক ালিডকট : eটা eত dভাগ জনক আর dঃেখর, কন না
িহেরািশমা আর নাগাসািকেত ‘িহবাkশা’- দর2 িঠক ei aবsাটাi
হেয়িছল। য মািকন যুkরাT বামা ফেলিছল, তােদরi পিরচািলত
‘a াটিমক বm ক াজুয়ালিট কিমশন’ সমীkা কের দেখিছল, oi আkাn
মাnেষরা aসীম আgেহ িনেজেদর aবsাটা বুঝেত চেয়িছল। কারণ তারা
িছল িগিনিপগ, িকnt কােনা িচিকৎসা তারা কখনi পায়িন।
লােক eেদরo eিড়েয় চলত। eেদর aেনেকরi ক ানসার হেয়িছল।
কu eেদর িবেয় করেত চায়িন, কারণ eেদর িজন হয়েতা আkাn
হেয়িছল eবং তার পিরবতন ঘেটিছল। তারপর চেনািবেল সi eকi
ঘটনা ঘেটেছ আর eখােন আবার সi চরম িবপযয় ঘেট চেলেছ। ei
িবপযয় গাটা utর গালাধেক দূিষত করেত চেলেছ, যমনটা চেনািবেল
ঘেটিছল।
a ােলk িsথ : বাsেব আমরা িbিটশ কলিmয়ােত (কানাডা) eবং পি ম
uপkল বরাবর তজিskয়তা পেয়িছ। িকnt আiসল াে ডo তা মাপা
হেয়েছ, যটা ফুkিশমা থেক eেস পৗঁেছেছ ...
েহেলন ক ালিডকট : o সিত !
a ােলk িsথ : oরা বলেছ, eখন খুব কম পিরমােণ রেয়েছ, িকnt eর
জরটা oরা টর পােব। aতeব আমরা য কথাটা eখােন বলিছ, utর
গালাধ জুেড় eটা ছিড়েয় পড়েব।
েহেলন ক ালিডকট : আ া, oরা যখন বেল কম পিরমাণ, আপনারা িক
জােনন, eক gােমর দশ লk ভােগর eক ভাগ pুেটািনয়াম যিদ আপিন
ফুসফুেস টেন নন, আপনার ক ানসার হেব। oরা গাiগার কাu টার িনেয়
চারিদেক ঘুের বাiেরর গামা তজিskয়তা পিরমাপ কের। িকnt oরা
মােটi oেদর পিরমাপ করা তজিskয়তার মেধ সমs ধরেনর
আiেসােটােপর uপিsিতর iি ত আপনােক দয় না। oরা জােন না, কী
িনেয় oরা কথা বলেছ।
a ােলk িsথ : eটাi আমার পেরর pে র aংশ eবং ei িবষয়টার
সে িচিকৎসক িহেসেব আপনার িবেশষjতার যাগ রেয়েছ। য
তজিskয়তা ছিড়েয় পেড়েছ, তার সে বুেকর ek- র বা িসিট s ােনর
তুলনা করা হেয় থােক। িকnt আমার মেন হয়, আমােদর খােদ র মধ
িদেয় aথবা বাতােসর সে gহণ করা তজিskয় পদাথ বাiের থেক
শরীের আসা তজিskয়তার চেয় anভােব িkয়া কের। আপিন িক ei
িব ািnটা পির ার করেত পােরন?
েহেলন ক ালিডকট : hাঁ, আিম পাির। চুিlেত iuেরিনয়াম িফশেনর সময়
pায় d’শ নতুন পদাথ তির হয়। eর সবgেলাi তজিskয় eবং মাnেষর
তির। eর কােনাটা কেয়ক সেক ড sায়ী, কােনাটা কািট কািট বছর
বঁেচ থােক। eখন eর মেধ aেনকgেলা ekের-র মেতা গামা
তজিskয়তা িবিকরণ কের। িকnt aেনেকi তা কের না। aতeব যখন
বাiের থেক আসা তজিskয়তার মাtা পিরমাপ করা হয়, aথাৎ
আপনােক eকটা তজিskয় পদােথর আবরেণ ঢেক ফলা হয়, আপিন

ek- র ধরেনর কােনা বাiের থেক আসা মাtা পান। িকnt eটা সকেলর
বাঝা সবেচেয় grtপূণ য, যিদ আপিন pুেটািনয়াম, আেমিরিসয়াম,
িকuিরয়াম বা তজিskয় আেয়ািডন িন ােসর সে gহণ কেরন, যিদ
পদাথgেলা খাদ -শৃ েলর pিতিট sের --- a ালিগ, kাsািসয়ান, ছােটা
মাছ, বেড়া মাছ, মাnষ ---- aথবা uিdদ, যমন লটুস, পালং, ঘাস
থেক গrর শরীের o গrর dেধ --- জবগতভােব সি ত হয়, তাহেল
আপিন আপনার শরীেরর িভতের eiসব পদাথ gহণ কের িনে ন।
egেলা থাকেছ, যমন sTনিশয়াম ৯০ জমা হে হােড়। সখােন eক
kুdািতkুd পিরমাণ eকিট পিরচালন-িজনেক eকিট কােষ পিরবিতত
কের, যার থেক পাঁচ বছর পের আপনার িলuেকািময়া হয়, িকংবা
পেনেরা বছর পের হয় ক ানসার। আর ei ব াপারটা an সকল পদােথর
kেti pেযাজ । তাi লােক as ভােব মাপা িকছু বাiের থেক আসা
তজিskয়তার মাtার সে aভ nের িবিকরণকারী তজিskয়তার তফাতটা
বােঝ না। আর তাi সকলেকi আভ nরীণ িবিকরণেক বুঝেত হেব। আিম
আমার ‘িনuিkয়ার ম াডেনস’ eবং সmpিত pকািশত ‘িনuিkয়ার
পাoয়ার iজ নট দ আনসার টু gাবাল oয়ািমং’ বi dেটােত ei িবষয়টা
িনেয় িলেখিছ যােত সকেল বুঝেত পাের।
a ােলk িsথ : আমরা জেনিছ --- aেনেক aব ei pথম জানিছ
--- তথাকিথত ‘ পাড়া’ পরমাণু jালািন ( s ট ফুেয়ল) খুবi
িবপjনক। আমােদর ei পরমাণু জ াল (িনuিkয়ার oেয়s) ভিত
আধারgেলা সmেক বলুন।
েহেলন ক ালিডকট : pিত বছর oরা চুিl থেক eক-তৃতীয়াংশ jালািনদN সিরেয় নয়। কারণ সgেলা aিতমাtায় গরম --- তজিskয়ভােব
গরম --- হেয় oেঠ। সgেলা আর িবিkয়া ঘটােনার কােজ লােগ না।
তাi ogেলােক বেল ‘ পাড়া’ jালািন। egেলা শীতল করার জলাধাের
রাখা হয়, পরমাণু িশেl নরম কের egেলােক বেল siিমং পুল। আপনারা
দখেবন, বছের িtশ টন পাড়া jালািন সিরেয় ফলা হয়। ফুkিশমায়
ছ’িট চুিl রেয়েছ, তার মেধ িকছু চিlশ বছেরর পুরেনা আর িকছু pায়
পঁয়িtশ বছেরর পুরেনা।
আপনারা িক কlনা করেত পােরন, কতটা তজিskয় পদাথ oরা
eiসব jালািন-জলাধাের জমা কেরেছ? eখন, aিত slেময়ািদ
আiেসােটাপgেলা kেয় কােনা িকছু হয় না। িকnt দীঘেময়ািদ
আiেসােটাপgেলা aত n িবপjনক --- িসিজয়াম, sTনিশয়াম,
iuেরিনয়াম, আেমিরিসয়াম, pুেটািনয়াম, িকuিরয়াম, নপচুিনয়াম --আিম বলিছ সিত i িবপjনক। egেলাi jালািন ভিত চৗবা াgেলােত
থােক। িpnটেন ভন িহpল eকটা সমীkা কেরিছেলন। িতিন
দিখেয়িছেলন, eকটা jালািন ভিত জলাধাের যিদ ফাটল ধের, তার থেক
eক িবপুল পিরমাণ kিত হয়, যা চেনািবেলর মেতা চুিlর কnd গেল
যাoয়ার চেয় aেনক বিশ খারাপ।
a ােলk িsথ : ‘iuিনয়ন aফ কনসানড সােয়ি টsস’-eর ডঃ ডিভড
লচবাম জািনেয়েছন, পাড়া jালািনর চৗবা াgেলা মািকন যুkরােT
ফুkিশমার মেতা eকi রকম ঝুিঁ কপূণ। িতিন বেলন, eiসব জলাধােরর
জn ব বhত বিশরভাগ kিলং পাm eমনকী িডেজল ব াকআপ
জনােরটেরর সে যুk নয় eবং কােনাটারi ব াটািরর ব াকআপ িবd ৎ
নi। আপিন িক আমােদর মািকন পরমাণু িবd ৎ কndgেলার িবপেদর
ঝুিঁ ক সmেক বলেবন?

2

িহবাkশা eকিট জাপািন শb, eর aথর্ হল ‘িবেsারেণ িবপযর্s মাnষ’।
১৯৪৫ সােলর ৬ আগs িহেরািসমায় eবং ৯ আগs নাগাসািকেত পরমাণু েবামা
েফেলিছল মািকর্ন যুkরাT; আkাn di শহের যারা েবঁেচ িগেয়িছল তারাi আজ
িহবাkশা নােম পিরিচত। ২০১০ সাল পযর্n pায় ৪,২০,০০০ িহবাkশা মারা
েগেছ, জাপান সরকােরর িহেসেব eখনo ২২৭,৫৬৫ জন িহবাkশা েবঁেচ রেয়েছ।
eেদর aেনেকi রেয়েছ জাপােন, েবশ কেয়ক হাজার জাপািন o জাপািন নয়
eমন িহবাkশা ছিড়েয় রেয়েছ িবে র an কেয়কিট েদেশ। সূt : uiিকিপিডয়া।
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মাচর্-eিpল ২০১১

েহেলন ক ালিডকট : আমার মেন হয় egেলার aবsা জাপােনর মেতাi।
ঈ র সবশিkমান! ডিভড চমৎকার eকজন মাnষ। িতিন আমার সবেশষ
বiেয়র জনােরশন ফার িরa াকটর সংkাn aধ ায়টা িলখেত সাহায
কেরিছেলন। িকnt আিম জানতাম না য oখােন পাড়া jালািনর
জলাধারgেলা শীতল করার জn আপতকালীন kিলং পাm নi,
ব াকআপ জনােরটর বা ব াটাির নi। eসব আিম জানতাম না। কতখািন
ভয় র দািয়tjানহীন ei িশl! ei লাকgেলা iি িনয়ার আর pায়শi
ei iি িনয়ােররা চরম খারাপ সmাবনার জn কাজ কের। aথাৎ ‘ সতুর
dবলতম aংশ কানটা জেন আমরা সতুেক িনরাপদ কের তুলব’, eটাi
oেদর কাজ। aথচ eরাi সবেচেয় aবধািরত সমsাgেলােক aবjা কের
চেলেছ। আমার মেন হয়, eটা eমন eক িশl যােক ei ধরেনর
লােকরা পছn কের, কারণ eটাi হল আণিবক শিkর kমতা। ei
kমতা িনেয় eরা খলাধুলা করেত ভােলাবােস, যমন লােক রিসং কার
চালােত বা oi ধরেনর কােনা িকছু ভােলাবােস। আপিন িক বুঝেত
পারেছন, আিম কী বলেত চাiিছ? আমার মেন হয় eর িপছেন কাজ কের
eকটা মনstt, যটা eকজন িচিকৎসক িহেসেব আমার কােছ
আ যজনক।
a ােলk িsথ : আিম আপনােক aবগত করেত চাi eবং যারা আমােদর
কথাবাতা নেছ, তােদর জানােত চাi, আিম eনeiচেক oয়াl
টিলিভশেন সেবমাt েনিছ eকটা িরেপাট, টািকoেত পানীয় জেল
আেয়ািডন পাoয়া গেছ। eটা বা ােদর আরo পান করােনার sপািরশ
করা হয়িন। oরা মেন কের, দূিষত নদীgেলার মধ িদেয় ei আেয়ািডন
জেলর ব বsার মেধ pেবশ কেরেছ।
eকজন aধ াপক ফুkিশমা p াে টর ৪০ িকিম utের জিম পরীkা
কেরেছন। িতিন দেখেছন, মািটর পাঁচ সি টিমটার গভীের তজিskয়তা
পাoয়া যাে । িতিন জািনেয়েছন, ei তজিskয়তা মািটেত কমপেk িtশ
বছর থেক যােব। aতeব আমােদর eটা বলার সময় হেয়েছ য,
জাপােনর eক বৃহদংশ dঘটনায় kিতgs হেয়েছ eবং তা হয়েতা পুনrdার
করা যােব না।
েহেলন ক ালিডকট : না, eটা পুনrdার হেব না। ei dঘটনা িনরnর
চলেতi থােক, কারণ pুেটািনয়ােমর aধ-জীবন হল ২৪,৪০০ বছর। eর
আয়ু পাঁচ লk বছর। চেনািবল থেক িtশ টন pুেটািনয়াম বিরেয়
eেসিছল।
eরপর রেয়েছ িসিশয়াম ১৩৭। eর aধ-জীবন িtশ বছর। ৬০০ বছর
িটেক থােক ei পদাথিট। eকi বিশ sTনিশয়াম ৯০-eর। আিম
eiভােব তািলকাভুk সমs পদােথর িপিরেয়ািডক টিবল ধের বেল যেত
পাির। ঘটনাgেলা ঘটেতi থােক। যিদ কােনা পুrেষর িজন তার
aNেকােষর মেধ পিরবিতত হয় --- য িজনgেলার oi a িটর pিত
িবেশষ আকষণ থােক --- সi kিতgs িজনgেলা pজেnর পর pজn
pুেটািনয়ামেক বেয় িনেয় চেল। সi মাnষিটেক কবরs করার পর an
কােনা মাnষ িনঃ ােসর সে তা শরীেরর মেধ gহণ কের িনেত পাের।
সi pুেটািনয়াম চেল যায় তার aNেকােষ আর pিkয়াটা anহীনভােব
চলেত থােক।
aতeব আপিন িজনগত রােগর সংখ াগত বৃিd দখেত পােবন। eখন
ei ধরেনর ২৬০০ রাগ রেয়েছ --- যমন, ডায়ােবিটস, িসিsক
ফাiেbািসস, ডায়ািফjম iত ািদ। আমার িবেশষjতা িসিsক
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ফাiেbািসেস। pজেnর পর pজn ei রােগর pাdভাব বাড়েত থাকেব।
আর সi ঐিতhi আমরা রেখ যাি --a ােলk িsথ : সারা পৃিথবীর ছিবটা িক eরকম, eটা িক বলা সিঠক য
িবে র বিশরভাগ পরমাণু চুিl সমুেdর কাছাকািছ aবিsত, বেড়া sনািমর
সীমানার মেধ ?
েহেলন ক ালিডকট : hাঁ তাi। িকnt hেদর oপরo egেলা রেয়েছ।
a টািরo hেদর oপর যেথ সংখ ায় রেয়েছ। আসেল আিম আগামীকালi
ডািলংটন নািনেত যাি । oেদর আিম কী বলেত যাি ? ‘আপনারা িক
সিত i জিটল মেনািবকারgs? আপনারা a টািরo hেদর oপর আরo
dেটা চুিl তির করেত চাiেছন? পাট হাপ-eর িঠক কােছi তজিskয়
বেজ র ( টিলং) oপর egেলা তির হে ।’ আিম eকজন িচিকৎসক
িহেসেব কী বলেত যাি oেদর?
a ােলk িsথ : oi p া টgেলা বানােত লেগিছল pায় ছয় িবিলয়ন
ডলার। eখন নতুন খরচ পড়েব ৩৬ িবিলয়ন ডলার। যাi দাম লাgক না
কন পেরায়া নi, আমােদর ogেলা বানােতi হেব। িকnt কন?
েহেলন ক ালিডকট : hাঁ, সi eকi যুিkেত oরা পরমাণু ast
বািনেয়িছল। আপিন জােনন, আমার pথমিদেকর eকটা বi িছল
‘ kপণােstর ঈষা’, eকটা লাক ঠকােনা ব াপার ছাড়া িকছুi নয়।
আমার মেন হয় eর িনদানতtt বা পারমাণিবক assতার কারণ হল িকছু
মাnেষর মগেজর মেধ সরীসৃপে ণীর মধ মিsে র uপিsিত। হালিফল
মিsে র গঠনতnt সmেক পড়েল খুবi আ য লােগ। দেহর a pত
ব বsায় য হরেমান (pাণীেদহজ রসিবেশষ) তির হয়, যা aেনকটাi
মরিফয়ার মেতা --- য di pবৃিt থেক oi আ য হরেমান uৎপn হয়,
যার মাধ েম আমরা পুrষেদর ভয়ানক বেল anভব কির, স dিট হল
যৗনতা আর িহংসা। পরমাণু ast eবং তারi pশাখা পরমাণু শিk,
যােদর eকi pযুিk --- ei diেয়র মেধ i িনিহত থােক িহংসা।
a ােলk িsথ : আর সmবত মিsে র সমsা থেকi eর uৎপিt।
েহেলন ক ালিডকট : না, eটা মিsে র সমsা নয়, eটা িনছকi eক
sাভািবক শারীরবৃিtয় সমsা, যা আমােদর মেধ মাnেষর gহাবােসর
সময় থেক udুত হেয়েছ। আমার eরকমi মেন হয়।
a ােলk িsথ : িঠক। আিম eক িমিনেটর জn রাTপিত বারাক oবামা
সmেক বলেত চাi। আপিন জােনন, pাথী িহেসেব তাঁর নাম ঘাষণার
আেগ আমরা oিহo-র পরমাণু কেnd তাঁর সফর িনেয় eকটা সংবাদ
pচারমাধ েম পেয়িছলাম। তখন থেকi আমরা জানেত পাির, তাঁর
pচােরর কােজ eেkলন-eর মেতা পরমাণু শিk ব বসায়ীেদর পk থেক
যেথ aথ পাoয়া গেছ। িতিন িsেভন চু নামক eক পরমাণু-পnী
পদাথিবদেক eনািজ সেkটাির পেদ মেনানীত কেরন। eরাi আরo
পরমাণু শিkর জn oকালিত কের চেলেছ, eমনকী ei dঘটনার পেরo।
সi বারাক oবামােক আপিন পরমাণু শিkর pে কাথায় পােবন?
েহেলন ক ালিডকট : আিম dঃিখত। আিম সিত i ei লাকটার সmেক
িকছু আশা কেরিছলাম। স eত বুিdমান, eত ভােলা মাnষ। aথচ তােক
eiসব পরমাণু-মানেবরা িগেল ফলল। আিম েনিছ, স যখন িচিলেত
িছল, ei ফুkিশমা dঘটনার পেরo, স িচিলেক চুিl িবিk করার eকটা
চুিkেত sাkর কের। আিম eটা িনি তভােব বলেত পারিছ না, িকnt
আিম তা েনিছ। আিম dঃিখত, িকnt oবামার oপর আমার িব াস ভেঙ
গেছ। eটা মমািnক।
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a ােলk িsথ : িdতীয় য যুিk খাঁড়া করা হেয় থােক, eিশয়ার pেত ক
মাnষ আেলা, ি জ iত ািদ য জীবনযাtা আমরা eখােন uপেভাগ কির,
সটা চায়। যিদ শিk-পীপাs চীন আর ভারত eতgেলা পরমাণু শিk
কnd না বানায়, তাহেল তারা কয়লা ব বহার করেব, aথাৎ আবহাoয়াহত ার পেথ eিগেয় যােব। আপনার কী মেন হয়?
েহেলন ক ালিডকট : বশ! eকi সে তারা ক ানসার, িলuেকািময়া,
িবকলা িশ , িজনগত রাগাkাn বা া পােব pজেnর পর pজn ধের।
সটাo িন য় eকটা ভােলা ব াপার?
egেলা সবi sাs গত িবষয়। আমরা িচিকৎসেকরা যখন পরমাণু
যুেdর sাs গত ফলাফল িনেয় কথা বলেত r কির, সংবাদমাধ ম
হতবাক হেয় যায়। oরা বেল, ‘কী জn আপনারা eসব কথা বলেছন?
eটা দেশর sরkা, িনরাপtা, আিম জনােরল আর যুেdর p ।’ আমরা
তখন বণনা করেত r কির, বাsেনর oপর eকটা বামা eেস পড়েল
তার ফলটা কী হেত পাের। িতন মাiল পযn লােক সmূণ uেব যােব।
kিড় মাiল পযn লােকরা থাড িডিg মাtায় পুেড় যােব। হঠাৎ লােক
জেগ uেঠ বেল, ‘o ভগবান! পরমাণু যুd আমােদর sােs র পেk
খারাপ’ ---- egেলা সবi sােs র ব াপার। পরমাণু শিk জনsােs র
পেk e যাবৎ পৃিথবীর দখা সবেচেয় kিতকারক বst।
a ােলk িsথ : আপিন িক বলেবন কয়লার চেয়o খারাপ?
েহেলন ক ালিডকট : o , hাঁ aেনক বিশ খারাপ। িকnt যটা আমরা
বিল, কয়লা পাড়ােনা aব i বn করা uিচত। মািট খুেঁ ড় কয়লাজাত
আলকাতরা ( কাল-টার) বর করাo eকটা ভয়ানক ব াপার। আমােদর
কাবন পাড়ােনা বn করার িদেকo যেত হেব। তাi আিম sদk
পদাথিবদ aজুন মািকজািনেক িদেয় ‘কাবন-মুk, পরমাণু-মুk’ নােম eক
সমীkা করার ব বsা কেরিছলাম। eটা ieer.org–e আপনারা পােবন।
বতমান পুননবীকরণ pযুিk --- যটা খুবi সsা --- ২০৪০ সােলর মেধ
আেমিরকার শিk-চািহদা পুেরাটাi মটােত পাের।
a ােলk িsথ : আর আমরা eখন দখিছ, আেমিরকা ৪০ বছেরর পুরেনা
pযুিkর বাঝা eখনo টেন যাে । িকnt কui eকটা পরমাণু কnd বn
করেত eবং জ াল সাফ করেত পারেছ না। আপিন িক আমােদর
িডকিমশিনং িনেয় বলেত পােরন?
েহেলন ক ালিডকট : o , বশ। eকটা চুিlেক িডকিমশিনং করেত হেল
আপনােক সটা তজিskয়ভােব শীতল হoয়া পযn aেপkা করেত হেব।
pায় চিlশ বছর পর কu সটার ধাের ঘঁসেত পারেব। আসেল eটার
যাবতীয় a pত খুেল ফলা হয় রােবাটেদর মাধ েম িরেমাট কে Tােল,
eত তজিskয় ei চুিl। তারপর eেক an কাথাo সিরেয় নoয়া হয়।
aথাৎ আপিন কখনi পরমাণু বেজ র হাত থেক রহাi পােবন না। আপিন
কবল eক জায়গা থেক ant সটা বেয় িনেয় যােবন, আরo বিশ
বিশ সংখ ায় িমকেদর --- সাধারণত পুrষেদর --- তজিskয়তার
পিরিধর মেধ unুk করেবন, তােদর পুrষা eবং পরবতী pজngেলা
আরo বিশ বিশ তজিskয়তার িশকার হেব। eকটা খুব বেড়া পরমাণু
চুিl কখনi িডকিমশন করা যায় না।
a ােলk িsথ : আর আিম eটাo জেনিছ, যিদবা সটা করা যায়, তার
খরচ নতুন কের eকটা পরমাণু কnd তির করার খরেচর সমান।
েহেলন ক ালিডকট : িঠক বেলেছন। aথবা তার চেয়o বিশ। আিম
আমার বi ‘িনuিkয়ার পাoয়ার iজ নট দ আনসার’-e িডকিমশিনং
eবং তার খরচ িনেয় িলেখিছ।
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a ােলk িsথ : িঠক, eক িমিনট ei বiটা িনেয় আমােদর বলুন।
আমার মেন হয় eটা সিত i grtপূণ।
েহেলন ক ালিডকট : pথম aধ ােয় য িবষয়টা ধরা হেয়েছ সটা হল,
পরমাণু শিk িনজ কাযকলােপর মধ িদেয় িবপুল পিরমাণ িব -u ায়ন
গ াস সৃি কের। যেহতু ei শিkেক eক িবশাল িশlকাঠােমার oপর
িনভর করেত হয়, কািট কািট টন iuেরিনয়াম খিন থেক uেtালন করা
হয়। কানাডায় কী হে আপনারা জােনন। আপনােদর iuেরিনয়াম
ব বহার করা হেয়িছল িTিনিট, ফ াট ম ান o িল ল বয় নামক িতনিট
বামােত, যgেলা িহেরািশমা o নাগাসািকেত ফলা হেয়িছল। ei
iuেরিনয়াম ১৯৫৭ সাল aবিধ আেমিরকার তির সমs বামায় ব বহার
করা হেয়িছল। আপনারা তা সটা জােনন।
ei কািট কািট টন iuেরিনয়াম gঁিড়েয় eকটা িমিহ পাuডাের
পিরণত করা হয়। খিন থেক পাoয়া iuেরিনয়াম মািট থেক বেছ
আলাদা কের িনেত হয়। eরপর iuেরিনয়ামেক eনিরচ বা সমৃdকরণ করা
হয়। pথেম পাট হােপর ক ােমেকা p াে ট iuেরিনয়াম হkাে ারাiড
তির হয়। সটা পাঠােনা হয় ক টািকর পাdকা - ত। সখােন dেটা
িবশাল কয়লা-চািলত p াে ট iuেরিনয়াম eনিরচ করা হয়। aতeব
jালািন-শৃ েলর pিতিট ধােপ pচুর পিরমাণ িব -u ায়ন গ াস তির
হয়।
পেরর aধ ায়টা হল খরচ িনেয়, যার মেধ রেয়েছ লুেকােনা খরচ।
eেত সরকােরর মদত থােক। পরমাণু শিkর িবrেd িবমা করােনা যায়
না। সরকার eটা জাগায়, িকnt মােটi তা যেথ নয়। আেমিরকােত
eটােক বেল pাiস-a া ডারসন আiন। eর বিশিরভাগটাi চেল যায়
ব বহািরক খরেচ, যারা মরেত থােক eবং মারা যায় সi লােকরা বা
তােদর পিরবার পায় না।
eর পেরর aধ ায় তজিskয়তার মূল িবষয় িনেয়, কীভােব শরীেরর
aভ nরs বstর িবিকরণ থেক ক ানসার হয় eবং কীভােব তা িজনগত
রােগর কারণ হেয় oেঠ। িচিকৎসাশােstর pথম বেষর pাথিমক পাঠ,
িকnt সহেজi বাঝা যায়।
eর পের আিম pথম, িdতীয়, তৃতীয় o চতুথ pজেnর চুিlর িবষেয়
আেলাচনায় গিছ। আিম িশেlর িভতর ঢুেকিছ eবং দেখিছ কীভােব তারা
বরাবর িমথ াচার কের eবং তথ gেলােক আবছা কের রােখ। eরপর আিম
য িবষেয় গিছ, সটা হল লােক e িনেয় কী করেত পাের। eটা drত
পেড় ফলা যায়। িকnt বiেয়র পিরসংখ ানgেলা যিদ আপনার জানা
থােক, তাহেল আপিন য কারo সে তক করেত পােরন, pধানমntী
হাপােরর সে o eবং তাঁেক হািরেয় িদেত পােরন।
a ােলk িsথ : ei বiেয়র নামটা হল ...
েহেলন ক ালিডকট : ‘িনuিkয়ার পাoয়ার iজ নট দ আনসার টু gাবাল
oয়ািমং’, eটা িনu pস pকাশ কেরেছ।
a ােলk িsথ : িঠক। eবার আমরা টািকoেত িফের আিস। সখােন
টািকo পাoয়ার কাmািন ঘাষণা কেরেছ য, ম মাস পযn eকটানা
b াকআuট চলেব, তারপর gীে তা ফর হেব, যখন eয়ার-কি ডশন
চালােনার সময় হেব। বh পরমাণু শিkেকnd শাট ডাuন কের দoয়ায়
কতৃপk বলেছ, তােদর হােত জাপােনর পূণ uৎপাদন চালােনার মেতা
িবd ৎ থাকেব না। aতeব ব াপারটা দাঁড়াে , যিদ ei ধরেনর dঘটনা
eকবার ঘেট, তাহেল aথনীিতেক দাrণভােব িবপn করেত পাের পরমাণু
শিk।
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েহেলন ক ালিডকট : িঠক তাi। eক aথৈনিতক বৃহৎশিk িহেসেব জাপান
শষ হেত চেলেছ। যিদ সিত i চুিlেত গলন ( মl ডাuন) হেয় থােক,
যমনটা চেনািবেল ঘেটিছল, তা জাপানময় ছিড়েয় পড়েব। সখােনi
জাপােনর শষ।
a ােলk িsথ : hাঁ, eটা eকটা ছাT dীপ। আিম সবসময় ভািব, যিদ
াn িঠক eরকম সmূণ aচলাবsার মুেখ পেড়, তােদর ৭৫% িবd ৎ
আেস পরমাণু শিk থেক, যিদ সi snর দশটার oপর িকছু dেযাগ
eেস পেড় eবং জনতা িবেdাহ কের, াn কীভােব তার মাকািবলা
করেব?
েহেলন ক ালিডকট : আপিন জােনন, ােnর pিতিট কােণ গেলi আপিন
িবশাল িবশাল kিলং টাoয়ার দখেত পােবন। ফরািসরা তােদর খাবার,
oয়াiন, িচজ ভােলাবােস। egেলার িকছুটা anত তজিskয়। কারণ
পরমাণু শিkেকnd sাভািবকভােব চলাকালীন সবসময় rিটনমািফক বাতাস
o জেল তজিskয় পদাথ িবিকরণ করেত থােক। আর pায়শi dঘটনা
ঘেট। তার ফেল তােদর িহেসেবর চেয় aেনক বিশ তজিskয়তা সখান
থেক িনগত হয়।
আমার eক ফরািস নািত রেয়েছ, স eকজন কাu ট --- ei
ফরািসেদর udত হoয়ার ঝাঁক রেয়েছ। eরা পরমাণুর ব াপারটােত
ভয়ানক aj, কারণ সমs ফরািস চুিlgেলার িনমাতা ফরািস সরকার।
‘লা মদ’ জাতীয় খবেরর কাগজgেলা চালায় সরকার। eরা পরমাণু
শিkর সmেn িকছুi জােন না। িকnt তারা বুঝেত r কেরেছ।
eটা eকটা িবপযয়। পরমাণু শিk যুdেক aচল কের িদেয়েছ।
iuেরাপ ভিত পরমাণু চুিl। যিদ আজ িdতীয় িব যুd হত, iuেরাপ
িচরকােলর মেতা বসবােসর aেযাগ হেয় পড়ত। eটা ei পৃিথবীর বািক
সময়কােলর পুেরাটার জni সত , কারণ চুিlgেলা যিদ শাট ডাuন কের
দoয়া হয়, তাহেলo আমরা িবপুল পিরমাণ, শত শত হাজার টন
তজিskয় বজ পাব, যা িচরকাল িটেক থাকেব।
a ােলk িsথ : হেলন, iিতমেধ i আেমিরকান কাmািনgেলা বলেছ য
টkাস, মিরল া ড eবং anাn a েল নতুন পরমাণু কnd তির করা
আিথকভােব sিবধাজনক নয়। eক কাmািনর িসio বেলেছন, pাকৃিতক
গ ােসর দাম পেড় যাoয়ায় পরমাণু কnd তির করা আর eকটা দশক
sিগত রাখা যেত পাের। eটা iদানীং সৗর িবd েতর সে o eমনকী
pিতেযািগতায় eঁেট uঠেত পারেছ না। হেলন ক ালিডকট, আপিন eখন
বাsেবর িদেক তািকেয় পরমাণু িশl সmেক কী বলেবন?
েহেলন ক ালিডকট : আিম ei an ােন আেগ যা বেলিছ, আমার মেন
হয় eর শষ হেত চেলেছ। পরমাণু িশেlর aবসান হেব eবার। যখন
আিম ei dঘটনার কথা নেত পলাম, আমার মেন হল, eর শষ।
iuেরিনয়াম মাiিনংেয়রo শষ। ঈ রেক ধnবাদ।
আিম চিlশ বছর আেগ ei খপােমার কাজটা r কেরিছলাম, আিম
সবসময় বেল গিছ : eকটা বেড়াসেড়া গলন ( মl ডাuন) ঘটেল ei
িশেlর শষ হেব। আর eখন যা ঘটল, ছটা চুিlেত গলন, eকi সে
শীতল করার জলাধারgেলাo।
a ােলk িsথ : পরমাণু িবেরাধী pচারেকরা eখন কানিদেক জার দেব?
তােদর মূল জায়গা eবং িবষয়gেলা কী হেব?
েহেলন ক ালিডকট : আমার oেয়ব পজ nuclearfreeplanet.org–e
িগেয় দখুন। আপিন pচুর তথ পােবন oখােন। ডঃ হেলন ক ালিডকট-

মnন সামিয়কী

eর নােম আমার eকটা ফসবুক রেয়েছ। সমs হালিফল pবn পেল
আমরা oখােন সটা রেখ িদi যােত সকেল তা জানেত পাের। তথ হল
ast। জফারসন বেলেছন, eকটা তথ সমৃd গণতািntক ব বsা দািয়tশীল
আচরণ করেত পাের। পরমাণু িবকারgsতার িবrেd eকটা পরমাণু িবpব
আমােদর দরকার। তার মােন eকটা িমশর বা uiসিকনসন আমােদর
দরকার, িকংবা যটা আমরা ১৯৮০-র দশেক পরমাণু ast pিতেযািগতার
aবসান ঘটােনার জn কেরিছলাম সi ধরেনর িকছু। aথাৎ লk লk
মাnেষর সমেবত pিতবাদ দরকার। eটা হেব শািnপূণ, িবচkণ eবং
মযাদাসmn আেnালন --- িকnt eটা আমরা ঘটােত পাির!
a ােলk িsথ : হেলন, ব িkগত sের আপনার eখনকার কমসূিচ কী?
েহেলন ক ালিডকট : আিম eকটা সফের যাি eখন। আিম মনিTেল
eকটা বkৃতা কেরিছ। বাsেন আিম eখন eকিদন িব াম িনি ।
আগামীকাল আিম ডািলংটেনর নািনেত যাব। eরপর আিম oটাoয়ােত
সmবত eকটা সাংবািদক সেmলেন aংশ নব eবং িচিকৎসকেদর সে
eকটা হাসপাতােল কথা বলব। শিনবার oটাoয়ােত সারািদন ধের eকটা
বেড়া সেmলেন আিম eবং আমার সহকমীরা aংশ নব। সখােন আমরা
পরমাণু dঘটনার sাs গত ফলাফল িনেয় কথা বলব। যিদ আপিন Global
Physicians for Survival–eর oেয়বসাiেট যান, ei সেmলন সmেক
আপিন জানেত পারেবন eবং সখােন আসেত পােরন। pিত সpােহ
eকটা রিডo pাgাম If You Love This Planet–e আিম aংশ িনi।
eটা বাধহয় সব দেশ সব রিডo sশেন বাজােনা হয়, কারণ eটা
মূলত িব u ায়ন, পরমাণু শিk o ast eবং তার sাs গত ফলাফল
িনেয় করা হয়।
আমার oেয়বেপজ সিত i যুবসমােজর নাগােলর বাiের। oরা পরমাণু
িনেয় িকছুi জােন না, কারণ সi ajতার মেধ i oরা বেড় uেঠেছ।
িকnt ফসবুক, টুiটার iত ািদর মাধ েম oরা জানেত r কেরেছ। তাi
আমার আশা, oেদর hদয়, মন আর মগেজ আিম pেবশ করেত পারব
--- আমার মেন হয় ei িবশাল িবপযেয়র মধ িদেয় সটা ঘটেব।
a ােলk িsথ : আমােদর কথাবাতা gিটেয় নoয়ার আেগ আপিন িক
াতােদর আর িকছু জানােত চান?
েহেলন ক ালিডকট : আিম চাi কানািডয়ানরা ঊেঠ দাঁড়াক eবং সিঠক
কাজটা কrক। oরা চমৎকার ভােলা, সৎ আর নরম sভােবর মাnষ।
eখন oেদর কিmuটােরর সামেন বেস না থেক পেথ বিরেয় পড়া
দরকার, ei unাদনােক বn করা দরকার। আপনারা িবে র বৃহৎ eক
iuেরিনয়ােমর যাগানদার। পাট হােপর ক ােমেকা সারা িব েক পরমাণু
jালািন দN যাগান দয়। আর তাির নাম পাট হাপ --- আশার বnর!
aতeব eটােক বn কrন। ক ােমেকা বn হাক। আপনার dেটা িজিনস
রpািন কেরন। গম রpািন কেরন বঁেচ থাকার জn, আর মৃতু র জn
রpািন কেরন iuেরিনয়াম।
a ােলk িsথ : আপিন জােনন, আমােদর aেধেকর বিশ াতা
আেমিরকান, তােদর কােছ কী বলেবন?
েহেলন ক ালিডকট : আেমিরকান বnুরা, আপনারা আপনােদর hদয় আর
মেনর গভীের িবপদটা সmেক জােনন। আপনারা সমs পরমাণু চুিl বn
কrন। যিদ রাতারািত না পােরন, সামেনর সpােহর মেধ কrন। eখন
আিম সিত i গভীরভােব িচিnত। eটা aত n জrির sাs গত eকটা
িবষয়। আপনারা তার আঁচ পেয় গেছন। তাড়াতািড় পদেkপ িনন।
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িdতীয় নাগাসািক : পরমাণু দানব থাবা বসাে
মািকর্ন জনতাo িবপn

পৃিথবীর বুেক

‘দ জাপান টাimস uiকিল’র pাkন সmাদক iেয়ািয়িচ িশমাৎs-র ei pবnিট ‘েgাবাল িরসাচর্’ oেয়বসাiেট ১৯ মাচর্ ২০১১ pকািশত হয়। eখােন eর anবাদ
কেরেছন aিমতাভ েসন। মািকর্ন জনতার পরমাণু-িবপnতা যখন সত হেয় uঠল, আমরা েদখলাম ‘সntাসবাদ’-eর িজিগরেক আবার জািগেয় েতালা হল।

িবিkয়ার জn িনuTন েষ নoয়ার pেয়াজনীয় খিনজ বারন uৎপাদেনর
kেto eকক কতৃেt িছল। লস a ালামস, লেরn িলভারেমার o oকিরজ
সহ আেমিরকার গেবষণাগারgেলা িছল পৃিথবীর সমs পরমাণু-পদাথিবদ ার
sাতক তির করার pিত ান।
সi কািরগির কৗশেলর pিত aত িধক আকষেণর untতার সমেয়,
১৯৬৪-৬৫ সােল িনuiয়ক িব েমলা হেয়িছল। সটা িছল পরমাণু িবভাজেনর
িভিtেত ‘িব জনীন’ ujjল ভিব ৎ গেড় তালার pারিmক uৎসব। সখােন
জনােরল iেলকিTক কাmািনর প ািভিলয়েনর নাম িছল ‘pগিতভূিম’ আর
সi মে চাখ ধাঁধােনা মািlিমিডয়ায় িবsেয় হতবাক দশকেদর দখােনা
হি ল pুেটািনয়াম িফuশেনর ‘pাজমা িবেsারণ’। আেমিরকা লািলত পরমাণু
শিkর aধীেন জাপান তখন হেয় uেঠিছল আnজািতক নাগিরকt o
সহায়তার eক আদশ দশ। ১৯৭১ সােল জনােরল iেলকিTক িনিমত পরমাণু
শিkেকnd sািপত হল ফুkিশমায়।
পরমাণু শিkর িবপদহীনতার আধুিনক aিতকথার িবেরািধতা তখন
জাপােনর জনসাধারণ মােঝ মােঝ কেরিছল বেট। িকnt মেন মেন খািনক
গজগজ কেরo তা মেন িনেয়িছল। eকসময় পরমাণু শিk সরবরাহকারী
টািকo iেলকিTক পাoয়ার কাmািন বা টপেকার (TEPCO) pিত য
িবrপ মেনাভাব িছল, বতমােন তার িকছু পিরবতন হেয়েছ। টািকoর eক
কিmuটার gািফক িডজাiনার আমােক বেলেছ য তােদর pজn eমন eক
ভাবনা িনেয়i বেড় uেঠেছ য, ‘সরকােরর চেয়o টপেকার kমতা o
িনভুলতা aেনক বিশ eবং তা pায় ঈ েরর মেতা মিহমািnত’। জাপািন
pেস সmাদক িহেসেব কাজ করেত িগেয় আমার যা aিভjতা হেয়েছ তােত
আিম দেখিছ, ei কাmািনর কেপােরট চহারায় কী ধূততার সে ‘সবুজ
রঙ’ লািগেয় eেক বািণিজ কভােব সফল কের তালা হেয়েছ, আর eেদর
uৎপাদনেক পিরেবশবাnব িহেসেব িমথ া pচার করার জn কী পিরমাণ মাটা
টাকার িবjাপন eরা টিলিভশন o anাn pচারমাধ মেক িদেয়েছ।

ফুkিশমার eক নmর পরমাণু চুিl আংিশক গেল যাoয়ার সে সে
আেরকটা িহেরািশমা ঘটেত চেলেছ। dিনয়ার pথম পরমাণু িবপযেয় যতজন
মাnেষর pাণ গেছ, eবােরর dঘটনায় যন ততজেনর pাণনাশ না হয়,
আমরা ধু eটুki আশা করেত পাির।
তাবৎ পৃিথবীর মাnেষর মেন p : নাগাসািকর পর eবার কাথায়?
ফুkিশমায় ১নং পরমাণু চুিl বিসেয়িছল জনােরল iেলকিTক কাmািন।
সরকমi ২৩টা চুিl রেয়েছ আেমিরকায়, তার সে রেয়েছ eকটু anরকম
নকশার আরo ১২টা। তেব িক িdতীয় নাগাসািক ঘটেব আেমিরকােতi? aথবা
য দশটা পৃিথবীর সব দেশর চেয় বিশ পরমাণু শিkর oপর িনভরশীল,
সi ােn? সmবত জামািন বা ভেনজুেয়লায় নয়। eরা eেদর পরমাণু শিkর
কমসূিচ eখনi বn কের িদেত চাiেছ। aথবা িbেটনo নয়। তারা সমুdতীর
থেক দূের বায়ুশিk থেক িবd ৎ তির করায় eখন পৃিথবীর eক নmর দশ
হেত চেলেছ। িকংবা িনি তভােব চীনo নয়। তারা সৗরশিk ব বহাের চরম
uৎকষ দিখেয় eখন পরমাণু শিkেকnd গড়ার পিরকlনা থেক সের যাে ।
aসংখ মাnষ aবাক হেয় ভাবেছ : কী কের eটা হয় য পৃিথবীর eকমাt
জািত, যারা পরমাণু বামার িশকার হেয়িছল, তারাi পরমাণু শিkর oপর
eতখািন আsা রেখ িদেয়েছ? eর utর খুব সরল eবং জিটলo। আধুিনক
aথনীিতেত, যntািদ চালােনার জn pেয়াজনীয় শিkর সে a া ীভােব যুk
হেয় আেছ জাতীয় িনরাপtা, বেদিশক নীিত আর যুdিবgহ।

iuেরিনয়াম িভিtক aggিত
িdতীয় িব যুd িছল মূলত জীবা jালািনর জn eক লড়াi। জাপােনর
তখন aেনক jালািন চাi। তাi স চীন আkমণ কেরিছল কয়লার দখল
নoয়ার জn আর iেnােনিশয়া আkমণ কেরিছল সখানকার তেলর জn।
নাৎিস জামািনর িলিবয়া, রামািনয়া o কািsয়ান সাগর-তীরবতী a েল
ঝিটকা আkমেণর লk িছল সখানকার তলেkt। akশিkর িবrেd
যুkরাT o িbেটন লড়াi কেরিছল dিনয়ার জীবা jালািনর oপর তােদর
িনয়ntণ কােয়ম রাখেত। আর eখনo তারা সi কারেণi ‘oেপক’ দশgেলার
সে eবং মধ o পূব eিশয়ায় মজুত খিনজ তেলর oপর িনেজেদর িনয়ntণ
বজায় রাখেত সংঘষ চািলেয় যাে ।
আেরকটা pশাn মহাসাগরীয় যুd eড়ােনার জn oয়ািশংটন কয়লা o
তেলর oপর িনভর করার মেনাভাব থেক যুd-পরবতী জাপানেক সরােত
চ া কেরিছল। জাপােন িশেlর পুনrjীবন ঘেটিছল ১৯৬৪-র টািকo
aিলিmেকর আেগi eবং যুkরাT জাপানেক ঠলেত লাগল ভিব েতর শিk
িহেসেব ‘িবপদহীন o পির n’ পরমাণু শিk gহণ করেত। ei dীপরােTর
চতুিদেক eকg পরমাণু শিk pকেlর জাল িবsার করার দািয়t দoয়া হল
জনােরল iেলকিTক eবং oেয়িsংহাuজ কাmািনর oপর। আর যুkরাT
pিতি ত ‘আnজািতক পরমাণু শিk সংsা’ (i টারnাশনাল a াটিমক eনািজ
eেজিn বা সংেkেপ IAEA) eবং পরমাণু শিk না ছিড়েয় পড়ার চুিk ‘নন
pিলফােরশন িTিT’ (NPT)-র আoতায় টািকoেক টেন আনা হল।
jালািনর anাn য িচরকালীন ভাNার, তার থেক eকদম পৃথকভােব
ei পরমাণু শিkর সmূণ eকক মািলকানা িছল মািকন যুkরােTর। তারা
ধু খিন থেক iuেরিনয়াম আহরেণর kেt নয়, eমনকী িনয়িntত পরমাণু

মnন সামিয়কী

ঠা ডা যুেd পরমাণু শিk
পরমাণু শিk kেt জাপান বিহরাগত বা হঠাৎ eেস পেড়েছ, eমনটা নয়।
িdতীয় িব যুেdর সময় িমtশিk o akশিk uভেয়i iuেরিনয়ােমর মেধ
eক aিভনব শিkর uৎস খাঁজার pিতেযািগতায় নেম পেড়িছল। িনu
মিkেকােত ম ানহাটন pকেl যখন গাপেন পরমাণু বামা বানােনা হি ল,
জাপান তখন utর কািরয়ার কানােন iuেরিনয়াম খিন আিব ার করিছল।
সi iuেরিনয়াম খিন eখন িপয়ঙiয়েঙর পরমাণু শিk কমসূিচর uৎস।
িমtশিkর জয়লােভর পের, পরমাণু শিkর oপর আেমিরকার eকেচিটয়া
আিধপত ভাঙার uেdে সািভেয়ত iuিনয়ন চীেনর utর-পি ম িদেকর
pেদশ িসনিজয়াং-eর anগত পূব তুিকsান pজাতnt নামক eক িনজs
িনয়ntণাধীন a ল গেড় তােল। সখােন বুরিজন নােম eক জায়গায় আলতাi
পবতে ণীর পাদেদেশ uৎকৃ iuেরিনয়াম িছল। সটাi সািভেয়ত পরমাণু
শিkেক সামথ জুিগেয়িছল। কারণ, uৎকৃ iuেরিনয়াম িছল িফশন পdিতেত
পরমাণু শিk uৎপাদেনর জn pেয়াজনীয় uপাদান। সািভেয়ত খিনgেলা
থেক খুব তাড়াhেড়া কের মািট খুেঁ ড় ei খিনজ পদাথ আহরণ কেরিছল আর
িপছেন ফেল রেখ িগেয়িছল তজিskয়তাজিনত asেখর aিভশাপ। ei
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asেখ ভুগেত হেয়িছল pধানত uiঘুর eবং sানীয় কাজাখ uপজািতর
aিধবাসীেদর। সে সে eর pেকাপ পূব কাজাখsােনর aিধবাসীেদর মেধ
ছিড়েয়িছল। তখন থেকi কাজাখ o চীনা িবjানীরা মািটর তজিskয়তা দূর
করার জn নানারকম pকl gহণ কের, যার মেধ eকটা হল eমন সব গাছ
লাগােনা যgেলা সমsািনক বা তজিskয় আiেসােটাপ েষ নয়।
পরমাণু ast ভাNার বািড়েয় তালার সািভেয়ত pেচ ােক আটকােত
তখন Tুমান pশাসন dিনয়ার সমs iuেরিনয়াম uৎস িনেজেদর িনয়ntেণ রাখার
জn eকটা সেবা sেরর গাপন কমসূিচ নয়। আলতাiেত য খিনজ
uেtালেনর কাজ হি ল, সখােন anঘাত ঘটােনার জn ‘aপােরশন মাের
িহল’ গেড় তালা হয়। urমিচেত যুkরােTর ভাiস কনসােলর ছt ায়ায়
ডগলাস ম ািকেয়রনােনর নতৃেt কমু িনs িবেরাধী রািশয়ান o কাজাখ
গিরলােদর সংগিঠত কের সািভেয়ত খিনেক বামা মের ংস কের দoয়ার
জn eকটা গাপন দল গেড় তালা হয়। aবেশেষ মািকেয়রনান লাসার িদেক
পািলেয় যেত বাধ হন eবং সখােন তাঁেক িচনেত ভুল হoয়ায় eক িতbতী
সীমাn pহরীর gিলেত তাঁর pাণ যায়। পের তাঁেক িসআie-র pথম শিহদ
সদs িহেসেব যুেd িনহত বীেরর মযাদা দoয়া হয়।
সিদেনর ‘aপােরশন মাের িহল’-eর মেতা িব েজাড়া চkাngেলা আজ
চালােনা হয় িসআie-র পরমাণু শিkর িবsার িবেরাধী সংsার মাধ েম। ei
সংsার চারােগাpা কাযকলােপর eক ঝলক দেখ নoয়া যেত পাের ‘ ফয়ার
গম’ নামক বi o িসেনমায়। সখােন বুেশর আমেলর ভ ােলির pম নােম
eকজন eেজে টর সমs কীিতকলাপ pকাশ কের দoয়া হেয়েছ। পািকsান,
িমশর, িলিবয়া, আেজি টনা, iেnােনিশয়া, মায়ানমার, iরাক eবং sাভািবক
সেnেহর তািলকাভুk iরান o utর কািরয়া সহ ছিড়েয় থাকা সমs
পরমাণু-dষমণেদর িবrেd pকা o গাপন লড়াi করা হেয়েছ।

আেমিরকানেদর তির করা চুিlেত eবং সi চুিl কাজ করিছল যুkরােTরi
সৃ িনয়মকাnন মেন।
বতমান পরমাণু নাটক, যা আেমিরকার িনরাপtা-সহচর জাপানেক
কাঁিপেয় িদেয়েছ, তার grtেক oবামা pশাসন খােটা কের দখাে । eক
রkণাtক o িব াসেযাগ তাহীন sের আেমিরকান pিসেড ট পরমাণু শিkেক
সমথন জািনেয় যাে ন। িতিন বলেছন, “আেমিরকান aথনীিত য বhরকম
‘িম শিk’র সাহােয চেল, তার eকটা aংশ পরমাণু শিk।” তাঁর পরমাণু
শিkর পেk দাঁড়ােনাটা aেযৗিkক eবং দািয়tjানহীন। িবেশষত যখন
তােদর ছােটা সহচর দশ িbেটন, নদারল া ডস o জামািন পরমাণু o
জীবা jালািন িনভরতা eড়ােনার জn utর সমুেdর তীরবতী a েল
বায়ুশিk uৎপাদেন pচুর টাকা ঢালেছ, তখন eটা aথহীন।
ei িdচািরতার নীিত সmেক পৃিথবীর সব ক’িট দশi যেথ
oয়ািকবহাল। ১৯৮১ সােল সাdাম হােসেনর oিসরাক পরমাণু শিkেকেnd
iজরােয়েলর িবমানহানােক যুkরাT aিভনnন জািনেয়িছল। তখন থেকi
তহরান o িপয়ংiয়ং-eর oপর কড়া িনেষধাjার দািব যুkরাT জািনেয়
eেসেছ। িকnt িহেরািশমা o নাগাসািকর নাগিরেকরা যখন পরমাণু ast
সmূণ বজেনর জn জারােলা আoয়াজ তুেলেছ, aথবা নতুন পরমাণু
চুিl গেড় তালার পিরকlনা পিরহার কের নতৃtদায়ী uদাহরণ sাপন
করেত পরমাণু িবেরাধী আেnালন যখন oয়ািশংটেনর কােছ আhান
জািনেয়েছ, তখন তারা সgেলােক pত াখ ান কেরেছ। পরমাণু শিkর
eকেচিটয়া pভুt বা anত সi শিkর oপর আিধপত িবsােরর জn
আেমিরকার সব pেচ া, kুdশিkর দশgেলােক িনজs ভয় দখােনার
সামথ েক বািড়েয় তুলেত সাহায কেরেছ। ei দশgেলা মােটi কােনা
‘শয়তােনর ak’ নয়, তারা বঁেচ থাকার সi খলার িনয়েমi চলেছ, যা
খাদ আেমিরকাi তির কের িদেয়েছ।
সামেনর িদন আর মাসgেলােত আেমিরকাবাসী নাগিরেকরা তজিskয়
িবিকরণ পৗঁেছ যাoয়ার ভয়ানক pতীkায় গালােমর মেতা মাথা িনচু কের
থাকেব। সntাসবােদর কথা বstত সবাi ভুেলi গেছ, eখন তার চেয়
aেনক বেড়া eক িবপদ খুব শী i হয়েতা ‘সমুd থেক িবকীণ-সমুd’–e
আেমিরকার আকাশ ছেয় ফলেব। যিদ না oয়ািশংটন তার পরমাণু
আসিkেক drত পিরত াগ কের, আেরকটা নাগাসািকর aপ ায়া ei
sাধীন আর সাহসীেদর আবাসভূিমেক ছেয় ফলেব।

আেমিরকার জনসাধারেণর িবপদ
ফুkিশমায় ১নং চুিlর আংিশক গলন oয়ািশংটনেক uভয়সংকেট ফেল িদে ।
যিদ ei তজিskয় িবিকরেণর ঘটনা utর কািরয়া বা iরােন ঘটত,
oয়ািশংটন রাTসংেঘর িনরাপtা পিরষেদর বঠক ডাকেত পারত, IAEA-র
পিরদশক দল পাঠােত পারত, কড়া কড়া িবিধিনেষধ আেরাপ করেত পারত
eবং সmবত সামিরক হsেkপo ঘটােত পারত। িকnt ei dঘটনা ঘেটেছ

কের িনেয় যান। eখান থেক মােস মাথা িপছু ২ থেক ২.৫ িলটার তল
পাoয়া যায়। aথচ gােম যখােন aভাবী মাnষ বিশ, তারা কেরািসন তল
পাে মােস মাথা িপছু ৪০০ থেক ৮০০ িমিলিলটার aথাৎ eখানকার তুলনায়
পাঁচভােগর eকভাগ থেক িতনভােগর eকভাগ মাt। eর মেধ িদেয় রশিনং
ব বsার ব টেনর চহারাটাo বাঝা যায়।
ei য মাt িতনজন, যাঁরা ছােটাখােটা কাজ কেরন eবং বশ িনm
আেয়র জনেগা ীর মেধ পেড়ন --- eঁেদর শিk ব বহােরর ধরন থেক যটুk
বাঝা যায় তােতi গাটা দেশর শিk ব বহােরর চহারা কমন তা জানা যায়
বলেল aব িবndেত িসnু দশন করার সমােলাচনা uঠেত পাের। িকnt,
যেহতু দেশর বিশরভাগ মাnষ ei ধরেনর বা eর চেয়o কম uপাজন
কের, তাi eমন সব িবnd িমেলi িকnt িসnুিট গেড় uেঠেছ। িবপুল
পিরসংখ ােন ভারী সমীkায় শিkর pেয়াজন o চািহদা িবষেয় সরকাির সব
গালভরা কথার আড়ােল eরা িকnt আেছ। িবপুল সংখ ায় eরকমভােবi আেছ।
uপেরাk িতনজন ছাড়াo চলেত িফরেত আেশপােশর বh মাnেষর সে গl
করেলi তা বাঝা যায়।

২ পৃ ার েশষাংশ ... আমােদর শিk ব বহােরর িকছু নমুনা

িdতীয়ত, রাnার jালািন eেকবােরi িকনেত হয় না বেল তপন হালদােরর
শিk বাবদ মাট খরচ সবেচেয় কম --- তাঁর মাট আেয়র ৮-৯ শতাংশ,
যখােন an dজেনর oi বাবদ খরচ মাট আেয়র ১৫-২০ শতাংশ। pস ত
বলা যায় য আমােদর দেশ ঘের ঘের য শিk ব বহার করা হয় তার ২৫
থেক ৩০ শতাংশ aবািণিজ ক --- eরকম eকটা িহেসব aেনেকরi জানা।
মুিশদাবােদর খড়gােমর বািসnা মুহাmাদ হলালuিdন আমােক জানান, gােমর
কui রাnার জn jালািন কেন না। খড়-গম iত ািদ ফসেলর নাড়ায় রাnা
কের। দিkণ ২৪ পরগনার snরবেনর কােছ যারা থােক, তােদর কােছ
‘ সালার kকার’ বা সৗরচুিl ডমনেsTশন করেত িগেয় আিম েনিছ,
‘আমরা eসব িদেয় কী করব? আমােদর তা রাnা করেত jালািনর খরচ
লােগ না। eখােন gােমর লােকরা ডালপালা kিড়েয়i চালায়।’
তৃতীয়ত, jালািনর eকটা বেড়া aংশ কেরািসন তল। ei তল শহের
আমরা যারা সাধারণত গ াস ব বহার কির, তােদর বািড় থেকi বীণা সংgহ
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পরমাণু শিk সmূণর্ বজর্ন কের শিk সমsার ss সমাধান করা সmব
sজয় বs
িবd েতর aথনীিতর িবচাের কােনা gহণেযাগ তা নi। আরo eকিট
grtপূণ িদকo রেয়েছ। পরমাণু িবd ৎ কেndর তজিskয় বেজ র িনরাপদ
সংরkণ eবং চুিlর িবsাপন (িডকিমশিনং)-eর ব েয়র কােনা িsর িহসাব
e পযn কােনা দশ থেকi পাoয়া যায়িন। oয়ািকবহাল মহেলর eক
aংেশর মেত িবsাপেনর ব য় sাপেনর ব য়েকo ছািপেয় যেত পাের।
সবেশেষ পরমাণু কnd থেক তজিskয় দূষণ। anাn সবরকম দূষণ থেক
eর pকৃিত আলাদা। anাn দূষণ সmূণ aপসারণ না করেত পারেলo
তার মাtােক কিমেয় আনা যায়। তজিskয় িবিকরেণর িনmতম কােনা মাtা
নi যা kিতকর নয়। তজিskয় পদােথর িবিকরণ-তীbতা কেম oi মৗেলর
‘aধজীবন’ anযায়ী। যতটা সমেয় িবিকরণ-তীbতা aেধেক নেম আেস
সi পিরমাণ সময়i oi মৗেলর aধজীবন eবং eিট eকিট rবক aথাৎ
কােনা pিkয়ােতi মৗলিটর aধজীবন পিরবতন করা যায় না। িবিকরণ
মাnেষর দহযntািদর িবকলন ঘটায় eবং জীনগত পিরবতন eেন পরবতী
pজngিলর মেধ o িবিভn ধরেনর িবকলন আেন। আkাn ব িkর
জীবনাবসান কাল িনভর কের িবিকরণমাtার oপর। মাtা বিশ হেল কেয়ক
ঘ টা, িদন বা সpােহ; কম হেল কেয়ক বছের aিধকাংশ kেti aিত
যntণাদায়ক ককট রােগ। চেনািবল পরমাণু িবd ৎ কেndর ১৯৮৬ সােল
eকিট চুিl িবেsারেণর ফেল ২০০৪ সাল পযn pাণ হািরেয়েছ ৯ লk ৮৫
হাজার মাnষ। ei িহসাব িদেয়েছন d’জন রািশয়ান পিরেবশ o পরমাণু
পদাথিবjানী। (ei তথ পুsকিটর pকাশক ‘িনu iয়ক eকােডিম aব
সােয়n’, pকাশ সাল ২০০৯।)
পরমাণু শিkর কােনা gহণেযাগ তাi িsতবুিdর িবচাের নi। মহাঘ,
aিত িবপjনক ei uৎসিট মানবkল যত শী বজন কের ততi ei
gেহর ম ল। eকিট স ত p uঠেতi পাের। তা হল পৃিথবীর ei
kমবধমান জনেগা ীর শিkর চািহদা, যা বেড়i চেলেছ ছদহীন ভােব,
তার যাগান আসেব কাথা থেক? স ত p । কয়লার pচলন হয়
ষাড়শ শতেক, খিনজ তল uনিবংশ শতেকর মাঝামািঝ থেক। িশlযুেগর
সূচনা ei সময় থেকi মাটামুিট ধরা হয়। শিkর লাগামছাড়া
ব বহারবৃিd ঘেটেছ িবংশ শতেক। ei শতাbীর সূচনায় পৃিথবীর জনসংখ া
িছল ১৬০ কািট eবং বাৎসিরক বািণিজ ক শিk ব বহােরর পিরমাণ িছল
১০০ কািট টন তল-সম (সম পিরমাণ খিনজ তেলর সmূণ দহেন য
পিরমাণ শিk পাoয়া যায়)। শতাbী শেষ জনসংখ া দাঁড়ায় ৬০০ কািট
eবং শিk ব বহার ১০০০ কািট টন তল-সম --- aথাৎ চারgেণর কম
জনসংখ া বাড়ল আর শিkর ব বহার বাড়ল দশgণ। ধিরtী ei চাপ সh
করার aবsায় নi। খিনজ তল ফুিরেয় আসেছ। িবপুল পিরমাণ তলকয়লার দহেন বাতােস কাবন ডাiakাiেডর পিরমাণ লেk ৩৯ ভােগ
পৗঁেছেছ। গত সােড় ছ’লk বছের ei পিরমাণ লেk ৩০ ভাগ aিতkম
কেরিন। মাnষ ei পৃিথবীর আবহাoয়ায় eমন পিরবতন আনেত যাে
যােত জীবkেলর জীবনরkােতi eক গভীর সংকট দখা িদে । eখনi
সািবক িনরাপtা রkার pেয়াজেন শিkর যেথ ব বহার o aপচয় বn
করা pেয়াজন। আnজািতক sের ei আেলাচনা গত d’দশক ধেরi
চলেছ। সামাn সেচতনতা eেসেছ, িকnt শিk ব বহােরর য ধারা চেল
আসেছ তার কােনা পিরবতন লিkত হে না। সরকাির তরেফ

পরমাণু শিk চাi না। aেনেকরi ধারণা শিkর ei চমকpদ uৎসিট বাদ
িদেল মানবজািতর শিkর pেয়াজন িকছুেতi মটােনা যােব না। যিদ বলা
হয় পরমাণু শিk তা পৃিথবীেত ব বhত শিkর ৬ শতাংেশরo কম
যাগান দয়, যখােন জবভর aথাৎ কাঠ-পাতা, জীব-বজ , জলজ uিdদ
iত ািদ থেক পাoয়া যায় ১০ শতাংশ। কী eমন pভাব পড়েব পরমাণুর
aংশটা an uৎস থেক মটােল? তখনi শানা যােব খিনজ jালািনর
সীিমত ভাNােরর সমsা। তল-গ াস-কয়লার ভাNার সিত i সীিমত। য
kমবধমান হাের egিল পাড়ােনা হে তােত কেয়ক দশেকর মেধ i
তল-কয়লা সরবরােহ টান ধরেব aবধািরত ভােবi। iদানীং আবার
তল-কয়লা jালােনার জn an eক গভীর সমsার সৃি হে --িবে র u ায়ন ঘটেছ eবং তার pিতকাের জার চাপ বাড়েছ কাবনিভিtক jালািনর ব বহার drত কিমেয় eেন িবে র তাপমাtা বৃিdেক
eকিট সহনীয় মাtায় আনেত। সব িমিলেয় ei শতাbীেত শিk
সরবরােহর pধান uৎসgেলার sািয়t o ব বহারেযাগ তা িনেয় p
uঠেছ। aেনেকi মেন করেছন শিkর kেt সােবিক পথ ছেড় নতুন
িদশার সnান করেত হেব।
শিkর uৎস িনবাচেনর kেt কেয়কিট িবষয় ভােলাভােব যাচাi
করার দরকার, egিলর মেধ pধান হল : (ক) sানীয় লভ তা, (খ)
aথনীিত o (গ) পিরেবশ-ankলতা। pিতিট দেশর রাজৈনিতক
aবsােনর দৃঢ়তা িনভর কের তার আবি ক pেয়াজনািদ মটােনার
kমতার oপর। শিkর kেt sানীয় uৎপাদেনi pেয়াজন না িমটেল
আমদািনর oপর িনভর করেত হেব eবং আnজািতক বাজার থেক সংgহ
করেত গেল তার দাম মটােনার মেতা aেথর সংsান থাকেত হেব। uৎস
সহজ eবং সরবরাহ sলেভ করেত পারেল aথনীিত gহণেযাগ হেব।
কােনা শিkর ব বহাের পিরেবশ দূিষত হেল, স পিরেবশ sানীয় বা
বি ক যাi হাক, তার gহণেযাগ তা কমল --- দূষণ মারাtক হেল সi
uৎস বজন করেতi হেব। মাটামুিট ei িতনিট kেt iিতবাচক aবsা
থাকেল শিkর uৎসিট িনবাচন-gহেণ কােনা বাধা থাকেব না।
পরমাণু শিkর kেt ei সীিমত িবচােরi eর gহণেযাগ তা থাকেছ
না। পরমাণু jালািন iuেরিনয়াম eেদেশ আেছ নামমাt। eখন িবেদশ
থেকi সংgহ করা হে । e দেশ থািরয়াম আেছ যা িবেশষ চুিlেত --pজনী চুিlেত --- িকছুটা rপাnর ঘিটেয় শাধন কের ব বহার করা যেত
পাের। িকnt তার pযুিk যিদ বা আয়t করা যায়, rপাnরকাল aিত দীঘ
হoয়ায় বাsেব ei jালািনেক pাথিমক ব বহােরর sের আনেতi কেয়ক
দশক পিরেয় যােব। sতরাং sানীয়ভােব ei শিk uৎপাদেনর jালািনর
aভাব eমন pকট য anাn দশ, িবেশষ কের আেমিরকার, angহ
ছাড়া ei শিk সরবরাহ সmব হেব না। aথনীিতর p িট সামাn নয়,
পরমাণু শিk বতমােন যা ব বহার করা হে তা pচিলত শিkর তুলনায়
তা বেটi, eমনকী সৗরশিkর তুলনায়o মহাঘ। গত বছর আেমিরকার
নথ ক ােরালাiনার eক গেবষক গা ী জািনেয়েছ য পরমাণু িবd ৎ
uৎপাদেনর kেt ব য় বেড়i চেলেছ। িবপরীেত সৗরিবd ৎ uৎপাদন-ব য়
কমেছ eবং eকসময় সৗরিবd েতর দাম eকক িপছু পরমাণু িবd েতর
দােমর চেয় কম হেবi। ei গা ী নানািবধ তথ ািদ সংgহ eবং িবে ষণ
কের জািনেয়েছ ২০১০ সােলi ei pত ািশত ঘটনািট ঘেটেছ। পরমাণু
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থােক। খুব বেড়া মােপ স েয়র kেt ব াটািরর dবলতা রেয়েছ। বেড়া
মােপর িবd ৎ শিk স েয়র dিট পৃথক পdিত aেনকিদন ধের iuেরাপ o
আেমিরকায় চলেছ। pথমিট হল িনেচর জলাধার থেক িবd েতর সাহােয
পাm কের জল oপেরর জলাধাের তালা িবd ৎ udৃt থাকার কােল eবং
pেয়াজেন oপেরর জলাধার থেক জল ছেড় জলিবd ৎ কেndর মেতাi
িবd ৎ uৎপাদন কের ঘাটিত মটােনা। িdতীয়িটেত জেলর পিরবেত
বাতাসেক খুব uঁচু চােপ বd আধাের, মািটর িনেচ কােনা গhের বা মািটর
oপের কােনা ধাতব আধাের, রেখ দoয়া িবd ৎ udৃt aবsায়
কমেpসর চািলেয় আবার ঘাটিতর সময় uঁচু চােপর বাতােসর সাহােয
টারবাiন জনােরটর চািলেয় ঘাটিত মটােনা। পdিত dিটi pাচীন eবং
পরীিkত, কােনা নতুন udাবন pেয়াজন নi। ei জাতীয় যntপািত
eখনi বাজাের িবিk হয়। sl স য় ব াটািরর সাহােয i করা যােব।
নতুন unত ধরেনর ব াটাির পাoয়া যাে --- oজন কম, স য়-kমতাo
বিশ। sতরাং পরমাণু িবd ৎ বজন করেল ei আধুিনক সভ তা রসাতেল
যােব ধারণাটা সmূণ aমূলক। বstত সাmpিতক তেলর মূল বৃিdেত
আশংকা বাড়েছ সরবরাহ িনেয়। uৎপাদন চূড়াn সীমায় পৗঁছেত খুব
eকটা দির নi। তার পর থেকi সরবরােহ sায়ী টান ধরেব। e
সmেক eখন থেকi ব বsািদ নoয়া দরকার, জrির িভিtেত।
eকথা sীকার করেতi হেব, astসmক জারােলা থাকার কারেণ
তৃতীয় িবে র কেয়কিট দেশ, িবেশষ কের ভারত o পািকsােন, পরমাণু
শিkর খােত ব য় বরাd aিত aস তভােব মাtািতিরk হেয়েছ। ভারেত
পরমাণু শিk কিমশন গিঠত হেয়িছল ১৯৪৮ সােল, দেশর sাধীনতা
aজেনর eক বছেরর মেধ i। eিশয়ায় ভারতi িছল agণী। সi কাল
থেক eক বিধত ব য় বরােd লািলত হেয়েছ পরমাণু শিk িবভাগ। ষাট
বছেরর বিশ সময় পিরেয় eেস িবd ৎ uৎপাদেনর kেt পরমাণুর
aবদান মাt ৩ শতাংশ। নবীকরণেযাগ শিk unয়ন e দেশ পরমাণুর
pবল pতােপ aবেহিলতi থেক গেছ। সরকাের eকিট িবভাগ সৃি
হেয়িছল ১৯৮২ সােল pধানমntীর aধীেন --- ‘aিচরাচিরত শিk িবভাগ’
(িডপাটেম ট aব ননকনেভনশনাল eনািজ সােসস)। ei িবভােগর
uেদ ােগ ১৯৮৬ সােল gজরােত eকিট ছােটা বায়ুিবd ৎ যnt বিসেয় e
দেশ বায়ুিবd ৎ unয়েনর সূচনা হয়। মাt দশ বছের, ১৯৯৬ সােল,
বায়ুিবd ৎ uৎপাদেন ভারত তৃতীয় sােনর aিধকারী হয়। eখনo aবিধ e
দশ বায়ু শিkর kেt গৗরবজনক প ম sােন রেয়েছ। আnজািতক বায়ু
শিk সংsা --- ‘i টারnাশনাল ui ড eনািজ a ােসািসেয়শন’-eর
বতমান সভাপিত eকজন ভারতীয়। নবীকরণেযাগ শিkর kেt গত
নbiেয়র দশেক সরকাির ব য় বরাd িছল পরমাণু শিk বােদ শিk খােত
সাধারণ মাট ব য় বরােdর ১.৬ শতাংশ মাt। পরমাণুর pবল pতােপ
নবীকরণেযাগ শিkর unয়ন e দেশ পূবাপর aবেহিলতi থেকেছ। শিk
uৎপাদন o ব বহােরর kেt ডনমাক eকিট uেlখেযাগ দৃ াn sাপন
কেরেছ। বায়ুিবd ৎ pযুিkেত ei দশ িবে সরা। মাট িবd ৎ uৎপাদেন
২০১০ সােল বায়ু থেক eেসেছ ২৪ শতাংশ। pথম থেকi ডনমাক
পরমাণু শিkেক বজন কের। aিধক grt দয় শিkর uৎপাদন-ব বহার
ব বsাপনায়, aপচয় রােধ। ei দেশর জাতীয় আয় বেড়েছ শিk
ব বহােরর পিরমাণ না বািড়েয়i। সরকার িবচkণতার সে eকিদেক
যমন নবীকরণেযাগ শিk, িবেশষ কের বায়ুশিkর, pযুিk unয়েনর
oপর grt িদেয়েছ, anিদেক aপচয়েক যথাসmব, pেয়াজেন আiন
কের, কিমেয় eেনেছ।

িনয়মরkায় িকছু িনেদশ, িকছু কমসূিচ ঘািষত হেয়েছ। িকnt বাsবেkেt
uেlখেযাগ িকছু ঘটেছ না।
শিk uৎপাদেনর kেt যমন কাবনহীন uৎসেক grt িদেয় তার
ব াপক pসার pেয়াজন তমনi শিk ব বহােরর kেt শৃ লা o
সংযেমর সে pেয়াজন শিk সংরkেণর। শিk uৎপাদন করা হয় িবিভn
rেপ, pধান হল তাপশিk o িবd ৎ শিk। যািntক শিk ব বহােরর kেt
sানীয় uৎপাদনi pাধাn পায়, কারণ শিkেক ei rেপ sানাnের pরণ
pায় aসmব। eকমাt িবd ৎ শিkেকi িবেশষ দkতার সে দূরদূরােn
পিরচলন সmব। pস ত uেlখ করা pেয়াজন য নাগিরক জীবনযাtায়
o কলকারখানায় িবd েতর ব াপক ব বহার থাকেলo িবd ৎ শিk pায় সব
দেশi মাট ব বhত শিkর eক-তৃতীয়াংেশর মেতা হয়। পরমাণু শিk
eকমাt িবd ৎ শিkেত rপাnর কেরi ব বহার করা হে --- জাতীয়
িবd ৎ সরবরাহী তেntর সে পরমাণু িবd ৎ কndেক সংযুk কেরi ei
শিkর ব বহার হয়। সিদক থেক uৎস িহেসেব পরমাণুর eকটা
সীমাবdতাo রেয়েছ।
পরমাণু শিkেক সmূণ বজন করার psােব দেখ নoয়া দরকার
পৃিথবীর pায় ৭০০ কািট মাnেষর শিkর pেয়াজন কীভােব মেট।
‘i টারnাশনাল a াটিমক eনািজ eেজিn’র সাmpিতকতম পিরসংখ ান
(২০০৮ সােলর) anযায়ী ei বছের শিkর ব বহার হেয়েছ ১,২২৭ কািট
টন তল-সম eবং তা সংgহ হেয়েছ শতকরা িহেসেব : তল ৩৩.২%,
কয়লা ২৭.০%, pাকৃিতক গ াস ২১.১%, জলশিk ২.২%, জবভর
১০.০%, পরমাণু শিk ৫.৮% o anাn (নবীকরণেযাগ ) ০.৭%। পরমাণু
শিk (eকমাt িবd ৎ rেপi) িদেয়েছ পৃিথবীর মাট uৎপn িবd ৎ শিkর
১৪ শতাংেশর কম। ২০১০-e ei aংশটা আরo কম হেয়েছ। ei বছের
িবে বায়ুিবd ৎ শিkর uৎপাদন মাট িবd েতর ২.৫%, uৎপাদনkমতা ২
লk মগাoয়াট। ২০২০ সােল eটা বেড় দাঁড়ােব ১৫ লk মগাoয়াট।
আগামী দশ বছের িবd ৎ ব বহারমাtা বাড়েব। য হাের বাড়েব সi হাের
পরমাণু িবd ৎ uৎপাদন বাড়েব না। ফেল তার aংশটা ১৪ শতাংেশর কমi
থাকেব। sতরাং দািয়t িনেয় eটা িন য়i বলা যায় য বায়ুিবd ৎ
uৎপাদনমাtা বািড়েয়i পরমাণু িবd েতর aভাব শতাংেশ মটােনা যােব।
s ানেফাড িব িবদ ালেয়র eক গেবষকদল আেমিরকার ‘nাশনাল
eেরােনিট স a া ড sস a াডিমিনেsTশন’ বা নাসার সহেযািগতায় কৃিtম
uপgহ o বলুেনর সাহােয সারা পৃিথবীর বায়ুpবােহর গিত eবং sািয়t
সmেক তথ ািদ সংgহ কের eবং তা িবে ষণ কের সােড় সাত হাজার
বায়ুিবd ৎ uৎপাদনেযাগ sােনর সnান পেয়েছন। eঁেদর মেত ei
sানgিলর ( যমন টাসমািনয়া dীপ) মাt ২০ শতাংেশ বায়ুখামার
(ui ডফাম) বিসেয় সারা পৃিথবীর মাnেষর িবd েতর চািহদা মটােনা যােব।
সৗরেকােষর সাহােয িবd ৎ uৎপাদেনর দkতা, সরকাির aবেহলা
সেtto, িশl pিত ানgিলর গেবষণার ফেল ধীের ধীের বাড়েছ। বািণিজ ক
sের ei কাষgিলর দkতা ১৭ শতাংেশ পৗঁেছেছ। সে সে দামo
কমেছ। বতমােন সৗরেকাষ িবd ৎ uৎপাদনkমতা ১৫,০০০ মগাoয়াট
ছািড়েয় গেছ। আেমিরকার ‘nাশনাল িরিনuেয়বল eনািজ ল াবেরটির’র
িতন গেবষক সৗরশিk থেকi ২০৫০ সােল আেমিরকার িবd ৎ চািহদার
৯০ শতাংশ মটােনার পিরকlনার নকশা pকাশ কেরেছন। eকথা িঠক য
সৗরশিk সবসময় সমানভােব পাoয়া যায় না, eর hাসবৃিd ঘেট।
সবkেণর চািহদা পূরণ তাৎkিণক uৎপাদেন সmব নয়। pেয়াজন শিk
স য় ব বsার, সাধারণভােব ব াটািরর সাহােয যা aহরহi করা হেয়
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ভারেত শিkনীিতর কােনা দীঘকালীন rপেরখা রিচত হয়িন। িবেশষ
িবেশষ পিরিsিতেত সরকাির কমসূিচ ঘািষত হেয়েছ, aিধকাংশi
pধানমntীর দpর থেক। িকnt কাযেkেt সgিল আnিরকতা eবং
সততার সে anসৃত হয়িন। দেশ িবd ৎ ঘাটিতর পিরমাণ সামাn নয়,
aপচেয়র পিরমাণo কম নয়। aপচয় রােধ eক দশেকরo বিশ নানা
টালবাহানার পর eকিট সরকাির আiন পাশ হেয়েছ ২০০২ সােল।
আiনভ কারীেদর শািsর uেlখo আiেন আেছ, থাকেতi হেব। িকnt
ajাত কারেণ আiনিট তমন কাযকর করা যায়িন। পরমাণু িবd েত

সরকাির আgহ o আkলতার িবপরীেত শিk সংরkেণর kেt সরকাির
uদাসীনতােক kমার aেযাগ বলেত িdধা হয় না।
িবপjনক o মহাঘ পরমাণু শিkর কােনা pেয়াজনi eেদেশ নi।
নবীকরণেযাগ শিkর unয়ন o িবsার eবং সংরkেণর সিঠক o সmাব
sফল পেত eক/di দশক লেগ যােব। ততিদন কয়লােক আ য় কের
শিkর pেয়াজন মটােনা যােব --- কাবন িনঃসরেণর পিরমাণ খুব eকটা
না বািড়েয়i। সমsার grt কui asীকার কের না। pেয়াজন eকটা
ss সমাধােনর।
ei সমাধান আসেব পরমাণু শিkেক সmূণ বজন কেরi।

ফুkিশমার িশkা : যেমর dয়াের পড়ল কাঁটা
তুষার চkবতর্ী
কীভােব মািকন যুkরােTর সে ভারত-মািকন পরমাণু চুিk করেত
eিগেয়িছল --- uiিকিলেkর মাধ েম তা eখন বআbr হেয় গেছ। রাজা
eখন uল , যিদo কথাটা সাহস কের বলার মেতা লাক দেশ তমন
নi। আমােদর গণতেntর ফাঁপা, পাকায় খাoয়া চিরt থেক aব an
িকছু আশা করাটাi বাধহয় বাতুলতা।
pুেটািনয়াম o তজিskয় বজ eখন পরমাণু ast িশl eবং পরমাণু
িবd ৎ িশl diেয়র কাঁেধর pধান বাঝা হেয় uেঠেছ। আেমিরকা eবং
পূবতন সািভেয়ত iuিনয়েন হাজার হাজার টন বজ জমা আেছ। াn
eবং জাপান িছল ei বজ থেক pুেটািনয়াম তিরর কারখানা। pুেটািনয়াম
তিরর pেয়াজন ফুিরেয়েছ, কননা পরমাণু ast pেয়াগ না কেরi আজ
লিgপুঁিজ গাটা িব েক করতলগত কের ফেলেছ। pবল জনমেতর চােপ
eiসব বজ o pুেটািনয়াম আেমিরকা eবং পরমাণু ast o pযুিkর
কারবাির দশgিল eখন unয়নশীল দেশ পাচার করেত ( বধভােব)
uৎসাহী। ভারত সi বজ ভূিম িহেসেব িনেজেক হািজর কেরেছ, যা হল
ভারত-মািকন পরমাণু চুিkর মূল কথা। কননা পি েমর কােনা দেশর
মাnষi eখন িনেজর eলাকায় বজ বা পরমাণু চুিl কানটাi চান না।
aথচ পরমাণু ‘নবজাগরণ’-eর নােম ভারেতর pধানমntী মনেমাহন
িসং ei মািকন কৗশেলর আড়কািঠ হেয় uেঠেছন। তাঁর সােথ তাল
িদে ন ভারেতর eকদল পরমাণু-িবjানী o pযুিkিবদ।
ei আেলাচনায় আিম পরমাণু শিk uৎপাদেনর anতম pধান িবপদ
বজ jালািন িনেয় আেলাচনা করব। ফুkিশমায় িবপযেয়র ব ািpর eক
pধান কারণ সখােন জিমেয় রাখা aিত তজিskয় পাড়া jালািন,
িবjােনর পিরভাষায় Spent Nuclear Fuel (SNF) eবং High Level
Waste (HLW)। িবষয়িট ভারেতর পরমাণু শিk uৎপাদন eবং পরমাণু
নবজাগরেণর তািগেদর সে pত k ভােব জিড়ত। তাi ei আেলাচনায়
ei সমsািটেক িবেশষভােব দখেত চাiব। eবং, চেনািবল o ফুkিশমার
মেতা পরমাণু dঘটনা য আসেল জগৎ জাড়া িব ািয়ত িবপদ সৃি কের
সi কথাটা আপনােদর মেন রাখেত বলব। পরমাণু ast িনমাণ নয়, পরমাণু
চুিl িনমাণ হেয় uেঠেছ জগৎ জাড়া মহাদূষেণর pধান uৎস। eর জn
sানীয় eবং আnজািতক uভয় sেরi গণ আেnালন গেড় তালা দরকার।

আধুিনক িবjান মানব সভ তার সবচাiেত বেড়া kিতিট কেরেছ পরমাণু
pযুিkর udাবনা, পালন eবং বধেনর মধ িদেয়। eেক িবjােনর পাপ
বলেল তাi eতটুk বািড়েয় বলা হয় না। িdতীয় িব যুেdর পর পরমাণু
aেstর িবেরািধতা সেtto যাঁরা পরমাণু িবd েতর পেk দাঁিড়েয়িছেলন --ei পাপেক বািড়েয় তালার জn pত kভােব না হেলo --- পেরােk
দায়ী। পরমাণু aেstর মেতা পরমাণু চুিlo সমান িবপjনক। eবং সi
িবপদ --- ধু dঘটনা, িবপযয় বা িবেsারণ ঘটেল হয় eমন নয় --- তা
pিতিনয়ত ঘেট চেল। জনসাধারণ ei কথাটা না বুঝেলo যসব িবjানী
বা pযুিkিবদ eiসব কাজ কারবােরর সে জিড়ত তাঁরা eটা
ভােলাভােবi জােনন। eমনকী যাঁরা ei িবষয় িনেয় aধ াপনা বা গেবষণা
কেরন তাঁেদরo eসব aজানা নয়। পরমাণু িবd ৎ তির করেত গেল তার
জn তজিskয় jালািন খিন থেক uেtালন করা – সমৃd করা – িব d
করা থেক r কের --- eমনকী চুিl থেক বজ আহরণ করা o তা
রkা করার pিতিট ধােপ পিরেবশ দূিষত হয়। কমীরা তা বেটi --আরo বhজন তজিskয়তার সংsেশ আেসন। সমুেd, মািটেত, ভূগভs
জেল eবং বায়ুমNেল তজিskয় ধাতু িমশেত থােক --- যা গাটা িবে
ছিড়েয় পেড়। িব েজাড়া ক ানসােরর pেকাপ বৃিdর মেধ eiসব কাজ
কারবােরর eক িবশাল ভূিমকা রেয় গেছ। anাn রাসায়িনক দূষণ িনেয়
মাnষ যতটা আতি ত হন --- ei ব াপাের তা হন না। কননা ei
তেজর িবষ শরীেরর iিndেয় ধরা পেড় না। aথচ খুবi alমাtায়
তজিskয়তাo য ক ানসার সৃি করেত পাের তা িবjানীরা বhকাল
আেগi জেন গেছন।
তাi, পরমাণু pযুিkর ‘পাপ’ থেক মুিkর জn িবjানীেদর uিচত
ei িবষয়িট সmেক জনসাধারণেক aবিহত করা eবং eiসব
কাযকলােপর িবrেd সা ার হেয় oঠা। না হেল মাnষ kমশ িবjান
িবেরািধতার পথ বেছ নেবন। যমন পি ম dিনয়ায় eখন ঘটেছ। পরমাণু
pযুিk eবং িজন pযুিkর িবেরািধতা kমশ সামিgক িবjান িবেরািধতার
rপ িনে । e দেশ আমরা যিদ eখন থেক সেচতন না হi তা হেল
eকi pভাব eেদেশo দখেত পেল খুব eকটা aবাক হব না।
আমােদর দেশ িবjানীেদর eক বেড়া aংশ aব িঠক uেlাপেথর
পিথক। ug জাতীয়তাবােদর আেবেগ গা-ভািসেয় eমনকী ভারেতর পরমাণু
িবেsারণেকo তাঁরা িকছুিদন আেগ সমথন জািনেয়েছন। সi ভুল
শাধরাবার সময় eখন eেস গেছ। ভারেতর aিত-ধূত শাসকে ণী,
ভারেতর িবjানী eবং নাগিরক সমােজর িব ািnর sেযাগ িনেয় কন eবং
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হেবi। তাi পরমাণু িবd ৎ o পরমাণু ast তির করা সmূণ বn হাক,
eটাi আমােদর দািব। িকnt তজিskয় বেজ র িনরাপদ ব বsাপনা করা
eবং িচিকৎসািবjান o anাn pেয়াজেন পরমাণু গেবষণা য চালােনা
দরকার, eটা sীকার করেত আমােদর আপিt নi। aতীত eবং বতমান
ভুেলর দায় িহেসেবo ei গেবষণার কাজ বhিদন চািলেয় যেত হেব eবং
তােত যন কােনা গাপনীয়তা না থােক, সটাo sিনি ত করেত হেব।
পরমাণু িবd ৎ uৎপাদেনর নবজাগরণ হল পি েমর বজ unয়নশীল
দেশ পাচার করার ছুেতা। যাঁরা oকথা বেলন, তাঁরা দশেpম eবং
জাতীয়তাবােদর আড়ােল তেল তেল দশেdািহতার কাজ করেছন।

লাভজনক হত, তা হেল ei ছিবটা eেকবাের আমূল বদেল যত। যায়িন,
কন সi কারণ আমরা eখােন আেলাচনা করব। তেব, তার আেগ যটুk
পরমাণু িবd ৎ eখন তির হয়, তার িহেসবটা নoয়া যাক। সাkেল মাt
৪৩৯িট পরমাণু িবd ৎ তিরর কারখানা eখন িব জুেড় চলেছ। তা থেক
৩৭৩.০৩৮ িগগাoয়াট িবd ৎ তির হেত পাের। মাট িবd ৎ uৎপাদেনর
িনিরেখ গত দশেক পরমাণু িবd েতর aবদান িছল ১৮%। ২০০৮ সােলর
িহেসেব তা কেম দাঁিড়েয়েছ ১৪%। sতরাং িবে পরমাণু িবd ৎ uৎপাদন
eখন বাড়িত নয়, বরং কমিতর িদেক। ভারেত পরমাণু শিkর কাgেজ
kমতা হল মাট শিk uৎপাদেনর মাt ৩%। uৎপাদন যা হয় তা di
শতাংেশর সামাn বিশ। sতরাং নবজাগরণ িনছক eকটা ভাঁoতা।
p করেত পােরন, িঠক কী কারেণ eটা ঘটেছ? পরমাণু িবd ৎ
তিরেত বাধা কাথায়? ভারেত পরমাণু িবd ৎ তির যভােব eকটা গেবর
িবষয় িহেসেব দখা হয়, সটা িকnt িবে র an কাথাo eখন হয় না।
পরমাণু িবd ৎ তিরর eক নmর asিবেধ, eটা aত িধক খরচ সােপk।
িবপুল পিরমাণ যntািদ িকনেত হয় eবং িবপুল িনমাণ eর সে জিড়ত।
aথনীিতর ভাষায় যা ক ািপটাল কs। aথচ লাভ কতটা হেব তা
eেকবাের aিনি ত। বািণিজ ক িবিনেয়াগ তাi পরমাণু িবd ৎ তিরেক
সচরাচর anেমাদন দয় না। বেড়া বেড়া কেপােরট সংsা eবং রাTীয়
মদেতর aিkেজন ছাড়া eেদর চালােনা aসmব। সামিরক িশেlর মেতা
eরাo oi diেয়র যাগসাজেস তাi কােনা কােনা দেশ চেল আসেছ।
আদেত যা মােটi লাভজনক নয়।
পরমাণু িবd ৎ uৎপাদেনর িdতীয় িবপদ, dঘটনা জিনত িবপুল
দায়ভােরর আশ া। পরমাণু িবd ৎ uৎপাদন কেnd কােনা কারেণ যিদ
বেড়া আকােরর dঘটনা বা িবপযয় ঘেট যায় তেব তা সামলাবার kমতা
বা kিতপূরণ দoয়ার kমতা কােনা বািণিজ ক সংsার পেk বহন করা
aসmব। যমন ফুkিশমা দাiিচর kেt eখন ঘটেছ। eর মািলক
টািকo iেলকিTক a া ড পাoয়ার কাmািন বা টপেকা eখন দuিলয়া।
িবপযয় সামলােত িগেয় জাপােনর aথনীিতo কাত হেয় পেড়েছ। ei
ভেয়i বিশরভাগ রাT ei পথ মাড়ায় না।
তৃতীয় িবপদ, পরমাণু িবd ৎ uৎপাদেনর তজিskয় বজ কীভােব
সামলােনা হেব, তার pযুিkর aভাব eবং যখােন তা জমােনা হয়
সখানকার জনমেতর pবল রাজৈনিতক িবেরািধতা। কােনা eলাকার
লাকi তােদর eলাকায় ei বজ রাখেত িদেত চাiেব না, eটা aবধািরত
ভােব সিত । ei িবেরািধতা যুিkস ত। কননা আজo ei ধরেনর
তজিskয় বজ িনরাপেদ রাখা বা কােনা দূষণ ঘেট গেল তা িনমল করার
কােনা সহজ কাযকর uপায় িবjানীরা বার করেত পােরনিন। sতরাং,
তমন ঘটেল হাজার হাজার বছর ধের ei িবপদ রেয় যােব। য কােনা
আধাের, মািটেত পাঁতা থাকেলo, থাকেব dঘটনাবশত মািট, জল বা বায়ু
বািহত হেয় তা আেশপােশ ছিড়েয় যাoয়ার ভয়। নতুন কের পরমাণু চুিl
তির না হেলo ei বজ জিনত তৃতীয় িবপদিট থেকi যাে । পরমাণু
ast eবং পরমাণু শিk ei di িশেlর তজিskয় বজ গাটা িবে র জn
eখন eক িবরাট িবপেদর কারণ হেয় uেঠেছ।
aেনেক বলেছন, ei তজিskয়তােক বঁেধ রাখবার জn য গেবষণা
o pযুিkর pেয়াজন, সi sােথi নািক পরমাণু িবd ৎ তির চালু রাখা
uিচত। যিদo তার জn eখন নতুন কের পরমাণু িবd ৎ কnd তিরর
uেদ াগ নoয়ার দরকার নi। eটা আেপাষকামী sিবেধবাদ। পরমাণু
িবd ৎ uৎপাদন চালু রাখেত গেল নতুন কের িকছু না িকছু বজ তির
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বজর্ -ভূিম
িdতীয় িব যুেdর পের য পরমাণু ast pিতেযািগতা r হয়, তার শীেষ
িছল মািকন সাmাজ বাদ। পরমাণু ast িনমাণ িশেlর সহচর িহেসেবi
পরমাণু িবd ৎ uৎপাদেনর িশl আেমিরকায় গিজেয় oেঠ। pুেটািনয়াম তির
করা িছল পরমাণু িবd ৎ uৎপাদন িশেlর িবেশষ লk । iuেরিনয়াম
jালািনর ei uপজাত তির করাটাi হেয় uঠল মূল কাজ। তাi িবপুল
পিরমাণ pুেটািনয়াম সখােন জমা হল। পরমাণু ast তিরেত pুেটািনয়ােমর
কদর বিশ, কননা pুেটািনয়াম পিরমােণ লােগ কম eবং তা িব d করা
iuেরিনয়ােমর তুলনায় aেনকটাi সহজ। আেমিরকা পাগেলর মেতা
pুেটািনয়াম মজুত কেরিছল। eটা করেত িগেয় য পাহাড় pমাণ হাi
লেভল oেয়s বা চড়া মােনর বজ আেমিরকায় জেড়া হি ল, তা িনেয়
কী করা যায় সi ভাবনা বh দশক আেগi সখােন r হেয়িছল। মািটর
গভীের eেদর খিনেজর মেতা আবd পােt বাঝাi কের পুেঁ ত রাখার কথা
ভাবা হি ল। সটা eমন জায়গায় করেত হেব যখােন জলsর বh িনেচ।
ফেল কােনা কারেণ পাt ফেট বা ফুেটা হেয় যিদ তজিskয় বজ বিরেয়
আেস, তা যােত জলsের না মেশ সটা sিনি ত করা যােব। িবsর
pযুিkগত o রাজৈনিতক ভাবনািচnার পর আেমিরকার দিkণ-পি ম
a লেক ei বজ মজুত কারবােরর জn বেছ নoয়া হয়।
িজoলিজsরা ei ব াপাের eকটা বেড়া ভূিমকা িনেয়িছেলন। নভাদা
রােজ র iuকা পবেতর িনেচ আেমিরকার pধান তজিskয় বজ -ভাNার
গড়া হেব ei িসdাn িবগত শতাbীর সtর দশেকর মাঝামািঝ সমেয়
নoয়া হেয়িছল। আেমিরকার ৩৫িট রােজ মাট ৭৫িট পরমাণু িবd ৎ কnd
রেয়েছ। eেদর মেধ দশিট বn হেয় বািতল aবsায় পেড় রেয়েছ। eত
জায়গায় ছিড়েয় িছিটেয় মজুত রাখা pবল তজিskয় বজ বশ
িবপjনক। াn o জাপান তােদর ei ধরেনর তজিskয় বজ েক শাধন
কের তা থেক তজিskয় jালািন পুনrdার কের। শাধন o িন াশেনর
ei কাজ aিতমাtায় িবপjনক হoয়ার দrণ an দশgিল ei কাজ
বhিদন হল বজন কেরেছ। িbেটন ei কাজ আেগ করেলo eখন বn
কের িদেয়েছ। আেমিরকা, াn o জাপানেক িদেয়, aতীেত ei কাজ
aেনকাংেশ কিরেয় িনত। eখন e কােজর জn াn য দর হাঁকেছ তােত
আেমিরকার পাষাে না। তাছাড়া, তার হােত য িবপুল pুেটািনয়াম জমা
আেছ সটাo পরমাণু ast uৎপাদেনর কােজ লাগাবার আর pেয়াজন
নi। sতরাং drত iuকা পাহােড় তজিskয় বজ eবং মজুত টন টন
pুেটািনয়াম মািটর িনেচ মজুত রাখার কাজ আেমিরকা বশ িকছুিদন হল
r করেত চাiেছ। িকnt কাজটা যত সহেজ হািসল করেত পারেবন বেল
দেশর রাজনীিতিবেদরা ভেবিছেলন তা হয়িন। বরং সi পিরকlনা eখন
মােঠ মারা গেছ বলেলi চেল। ২০০৮ সােল মািকন কংেgেস ei িবল
বািতল হেয় গেছ। ফেল an দেশ pুেটািনয়াম চালান করার কথা
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আেমিরকােক ভাবেত হে আর ভারেতর বতমান রাজৈনিতক নতৃt,
িবেশষত pধানমntী মনেমাহন িসং eখন খেdর িহেসেব আেমিরকার পাপ
িকনেত িবপুল আgহী। ভারেতর আমজনতােক পরমাণু নবজাগরেণর বুিল
ঝেড় oরা আসেল ei কাজটা করেত eখন কামর বঁেধ লেগেছন। তাi
pধানমntী মনেমাহন িসং আগ বািড়েয় বলেছন য ফুkিশমায় যাi হাক,
আমােদর পরমাণু কndgিল িনরাপদ। িবে পরমাণু িশl য eবার uেঠ
যেত বেসেছ, সi দoয়ােলর লখাটাo ei লাভী নতারা পড়েত
eেকবােরi akম।

জাপান eবং াn বhিদন হল পােক চেk পরমাণু িবd েতর ছলনায় eবং
পরমাণু শিkর শািnপূণ ব বহােরর মৗতােত ডুেব আেছ। eর জn িকছু
sেযাগ sিবেধ তারা মািকন বেড়াদাদার কাছ থেক পত। দuিলয়া দাদা
eখন সসব দান খয়রাত eেক eেক বn কের িদে । ফেল িবপদ
বাড়েছ। জাপােনর ফুkিশমা দাiিচর মািলক টপেকা িকছুিদন আেগ ১৬
জাহাজ বাঝাi পরমাণু বজ িকেন তা ােn পাঠায়। াn তা থেক িম
jালািন মk --- যা আদেত iuেরিনয়াম o pুেটািনয়ােমর িমkড akাiড
--- তির কের জাপােনর টপেকােক বেচ। ei মk jালািন িহেসেব
ব বহার করা aিতিরk িবপjনক। কননা নানারকম জিটল রাসায়িনক
পিরবতন ei jালািনর মেধ ঘটেত থােক, যা থেক থেক ছােটাবেড়া
dঘটনা ঘটায়। eiসব dঘটনার মূেল রেয়েছ জিটল পরমাণু রসায়ন, যার
aেনকটাi eখনo aজানা। টপেকার eকিট িবেsািরত চুিlেত মk
ব বহার করা হি ল। sতরাং ফুkিশমা pুেটািনয়াম ছিড়েয়েছ, eমন
আশ া করেছ aেনেকi। eটা aত n িবপjনক। pুেটািনয়ােমর
তজিskয়তা আপাত দৃি েত কম বেল মেন হয়, কননা তা গামা রি র
তুলনায় আলফা বিশ ছড়ায়। িকnt eর ক ানসার সৃি র kমতা বhgণ
বিশ।
ফুkিশমা dঘটনার eকটা বেড়া িদক য জমােনা তজিskয় পাড়া
jালািন ( s ট িনuিkয়ার ফুেয়ল), সটা eখন সকেলi জেন গেছ।
eেদর পরমাণু িবd ৎ কেndর নানা জায়গায় জিমেয় রাখা হত। eেদর মেধ
পরমাণু িবিkয়া চলেত থােক বেল eরা সবসময়i utp থােক। eেদর
তাi িনরnর জলpবােহ শীতল রাখেত হয়। জলpবাহ বn হoয়ার ফেল
তp হেয় eরা eেদর আধারgেলা ফািটেয় হয়েতা ছিড়েয় পেড়েছ। যিদo
s কের তা জানােনা হে না।
aেনেকi p কের য ei িবপjনক বstgিল কন চুিlর আেশপােশ
রাখা হেয়েছ?
আসেল iuকা আধার িনেয় িবতেক যখন ধরা পেড় য বতমান
কােনা pযুিkেতi eেদর লk লk বছেরর িনরাপtা িনি ত করা যােব
না, তখন িবে র পরমাণু pযুিkর শীষsানীয় কতারা িসdাn নন য
anত eকশ বা dশ বছর eেদর শkেপাk কােনা আধাের জিমেয় রাখা
হাক। আশা করা হয় য আরo কেয়ক দশক পর হয়েতা eমন কােনা
pযুিk মাnষ আিব ার করেব যা ei সমsার aিভনব কােনা সমাধান
ডেক আনেব।
সi থেক বজ jালািনর তজিskয় বাঝা পরমাণু কndgেলােতi
জমা হে । যারা পরমাণু কnd তুেল িদে বা বn করেছ, তারা িবপুল
ভতুিক বা uৎেকাচ িদেয় eেদর নতুন কেnd পাচার করেত চাiেছ। নতুন
কndgেলা তারা বেজ র gদামঘর িহেসেব ব বহার করেব, eটাi শত।
আমােদর দেশর কেndর iuিপe সরকার য পরমাণু চুিk, eমনকী
বাম শিরকেদর পযn দখেত িদেত চায়িন, হয়েতা তার মূেল আেছ eiসব
গাপনীয়তা ফাঁস হেয় যাoয়ার ভয়। তাi িসndক বাঝাi টাকা িদেয় eমিপ
িকেন সরকার বাঁচােত হেয়েছ। uiিকিলকস eখন সটা ফাঁস কের
িদেয়েছ। সেnহ করা যেতi পাের য oi টাকা জুিগেয়িছল মািকন
সরকার। iuকার বািতল বজ িক oরা ভারেতর কাঁেধ চাপােত চাiেছ?
য জn টাকার িসndক মািকন দূতাবােসর কমীেদর চাkুষ দখােত
হেয়িছল?

আমার েচৗহিdেত নয়!
পরমাণু িশl য লাভ o পােপর eক িবপjনক ব বসা --- যার িবপেদর
দায় pিতেবশী জনসাধারণেক ভুগেত হয় eবং করার িকছুi থােক না ---eটা dিনয়ার দেশ দেশ মাnষ eখন বুেঝ গেছ। তাi পরমাণু ast তির
বা িবd ৎ uৎপাদন, যটাi হাক, কােনাটাi মাnষ িনেজর eলাকায় চায়
না। ‘নট iন মাi ব াকiয়াড’ বা িনmা নােম eকটা কথাo eখন চালু
হেয় গেছ। যখােনi ei ধরেনর uেদ াগ নoয়ার পাঁয়তারা কu কেষ,
eলাকার সবসাধারণ ‘নট iন মাi ব াকiয়াড’ বা িনmা লখা p াকাড
হােত িনেয় সখােন হািজর হয়। পরমাণু বজ মজুেতর বলােতo eখন
সটাi ঘটেছ। সবার দািব : আমার চৗহিdেত নয়।
বজ o pুেটািনয়াম মজুত করার জn ধু নভাদার iuকা নয়,
আরo dিট জায়গার কথা িবেবচনা করা হি ল। িতনিট জায়গার সমীkার
জn eকিট িবল ১৯৮২ সােল মািকন কংেgেস পাশ করােনা হয়। িকnt,
নভাদা ছাড়া an dিট রােজ র রাজনীিতিবেদরা দল o মত িনিবেশেষ
‘আমার চৗহিdেত নয়’ িসdাn িনেয় নন। নভাদার iuকা পাহাড়
যেহতু জনবসিতিবহীন, রােজ র জনসংখ া কম eবং জুেয়ােখলা
(ক ািসেনার কারবার) ছাড়া কােনারকম িশl সখােন নi বলেলi চেল,
তাi সখানকার eক সেনটরেক যভােবi হাক আেমিরকার পরমাণু লিব
হাত কের ফেল। an নাম dিট তুলেল শারেগাল হেব বুেঝ তােদর বাদ
িদেয় কবল নভাদার psাবিট িবল িহেসেব ১৯৮৭ সােল মািকন কংেgেস
psািবত হয়। িবল পােশর সময় নভাদার সেচতন মুি েময় মাnষ ‘skু
নভাদা িবল’ ( নভাদা গাlায় যাক) নাম িদেয় িবেরািধতা করেত
oয়ািশংটেন হািজর হয় eবং িবলিট সi থেক আটেক পেড়। anাn
রােজ র রাজনীিতিবেদরা psাবিট িনরাপদ িকনা তা নতুন কের, আরo
িবsািরত ভােব দখেত চায়। কাযত সi থেক িবলিট মািকন কংেgেস
ঝুেল িছল। কবল ভূিবjানী বা িজoলিজsেদর oপর ভরসা না কের
িবjােনর anাn শাখার িনরেপk মতামত নoয়া r হয়। e ধরেনর
বজ িনরাপেদ রাখা য কতটা কিঠন eবং কাযত pায় aসmব, সটা
pকট হেত r কের।
িনরাপtা রkার কথা কতারা িঠক কেরিছেলন মাt eকশ’ বছেরর
কথা মাতায় রেখ। সাধারণ বুিdেত aেনেকর কােছ তা যেথ বেল মেন
হেত পাের। কননা আiনpেণতারা কui eকশ বছর পের জবাবিদিহ
করার জn ধরাধােম থাকেব না। িকnt নতুন কের খিতেয় দখেত িগেয়
দখা গল য িবপদ সীমা আরo বhদূর চেল যাে । pথেম দশ হাজার
বছর সময়সীমার কথা িবেবচনা করা r হল। শেষ দখা গল, anত
দশ লk বছর িবপদ বেয় বড়ােত হেব। sতরাং কােনা িনরাপtাi
aতিদেনর জn িটঁকেব না। তাi কাজটা আেমিরকা িনেজর কাঁধ থেক
যন তন pকােরণ eখন ঝেড় ফলেত চায়।
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কন টপেকায় পরমাণু বজ জমােনা হেয়িছল চুিlর কাছাকািছ? সi
pে র utর aব আnমািনক নয়, eেকবােরi pামািণক। িসnবােদর
বাঝার মেতা পরমাণু কndgিলেক ei দায় বiেতi হেব।
আর মk তির করেত িগেয় eবং তা jালােত িগেয় ভারেতর পরমাণু
jালািন o শাধন কnd হায়dাবাদ বা তারাপুেরর pুেটািনয়াম চুিlেত কন
য ছােটাবেড়া dঘটনা লেগi থােক, eতkেণ তাo আশা কির আপনারা
বুঝেত পারেছন।

লk লk মাnেষর ক ানসােরর কারণ হেয় uঠেব। ধু জাপান নয়, ভুগেব
গাটা িব । চেনািবেল রািশয়ায় pত k ভােব kিতgs হেয়িছল, pাণ
িদেয়েছ হাজার পাঁেচক মাnষ। eকিদেন নয়, eক দশেকর গাটা পব জুেড়
তা eকটু eকটু কের বেড় পাঁচ হাজাের uেঠেছ। লেkর িহেসবটা আেছ
গাটা dিনয়ার ক ানসার আkাnেদর মেধ । জাপােনo eটাi ঘটেব।
সংখ াটা শষপযn বাধহয় চেনািবলেকo ছািপেয় যােব। কননা eখােন
মk ছিড়েয়েছ বেলi ei আশ া। িবে র পরমাণু িশেlর কিফেন eটাi
হাক শষ পেরক। তেব য তেজর িবষ সাmাজ বাদীরা জিমেয়েছ, তার
িন িt eত সহেজ হেব না। বজ িবিকরেণর ভারমুিkর জেno পরমাণু
গেবষণা মানবজািতেক চািলেয় যেতi হেব। িকnt তার জn পরমাণু চুিl
বসােনার কােনা pেয়াজন --- ধু হিরপুের কন, ভারেতর an কাথাo
বা আপাতত িবে র an কােনাখােনi eতটুk নi। সমােজর sােথ eবং
িবjােনর sােথ কথাটা আমােদর সবt ছিড়েয় িদেতi হেব।

পেথর েশষ েকাথায়?
ফুkিশমার পর সেচতন নাগিরক িহেসেব কলকাতায় eক সাংবািদক
সেmলেন আিম বেলিছলাম, জাপান তথ গাপন করেছ eবং dঘটনা প ম
মাtা aব i ছািপেয় গেছ। পরবতী ঘটনাpবাহ তা pমাণ কেরেছ।
ঘটনার pায় eকমাস পের জাপান sীকার করেত বাধ হেয়েছ য dঘটনা
চেনািবেলর মেতা সpম মাtার, aথাৎ সবচাiেত ভয়াবহ চিরেtর। eর
aথ, সমুেdর জেল, বায়ুমNেল য পিরমাণ তজিskয়তা ছিড়েয়েছ তা

পরমাণু s তার রকমসকম
sেরnd গােদকার
আমােদর শিkচুিlgেলা eকiরকম dেভর্ােগ পড়েব না, eমনটা বলার
জn আমরা িন য় লািফেয় uঠব না। িকnt জাপােনর ঘটনাgেলা
সmূণর্ িবে ষণ করার পর আমােদর শিkেকndgেলার সবরকম
িনরাপtা ব বsা পুনরায় যাচাi করার পিরকlনা আমরা করিছ eবং
eiসব িনরাপtা ব বsােক s ভােব আমরা জনসমেk িনেয় আসব।
eকথা বেলেছন eস ক জন, ভারেতর পরমাণু শিk কেপােরশেনর
চয়ারম ান o ম ােনিজং িডেরkর। ২০১১ সােলর ১৩ মাচ িডeনe
সংবাদপেt ei িববৃিত পড়েত পড়েত আমার মেন পেড় যাি ল সiসব
নানান ঘটনাবলী, যgেলা আমােক পরমাণু শিk িনেয় কমরত বশ িকছু
হামরােচামরা ব িkর সে িনরাপtা িনেয় আেলাচনা করার sেযাগ কের
িদেয়িছল, আর সিত i কত না s তার সে !
১৯৯২ সােল কাকরাপার-১ চুিl uেdাধেনর িঠক আেগর কথা। আমার
কােছ eকটা বনামী িচিঠ eল। তােত লখা িছল, চুিlটােক তাড়াতািড়
চালু করার uেdে ( যসময় চালু করার কথা িছল, তার থেক তা তখন
কেয়কবছর িপিছেয়i গেছ), aত n grtপূণ eমােজিn কার kিলং
িসেsম (ECCS) বা চুিlর কndেক ঠা ডা করার আপৎকালীন ব বsা,
টিsংেয়র সমেয় িনয়ম মেতা কাজ না করা সেtto কতৃপk চুিl চালু
করার কাজ eিগেয় নoয়ার িসdাn িনেয়েছ। যেহতু eকবার চুিl কাজ
করা r কের িদেল টিsং করার আর কােনা sেযাগ থােক না eবং
যেহতু ECCS হে সবনাশা dঘটনা pিতেরােধর eক grtপূণ ব বsা
--- যা কাজ না করােতi eখন ফুkিশমার dঘটনা ঘেটেছ --- িচিঠর
লখক eটা ভেব খুব uেtিজত হেয় পেড়িছেলন য দেশর পারমাণিবক
কতাব িkরা eত nkারজনকভােব তাড়াhেড়া কের সi aিত grtপূণ
িনরাপtা ব বsার টিsং না কেরi পরমাণু চুিl চালু কের িদেত চাiেছন।
eর pমাণ িহেসেব পtেলখক তাঁর িচিঠর সে আেরকটা িচিঠর ফেটাকিপ
পািঠেয়িছেলন। ফেটাকিপ করা িচিঠর তািরখ িছল ৯ eিpল ১৯৯২, লখক
ী ক নটরাজন, িচফ iি িনয়ার (inTুেমে টশন a া ড কে Tাল)। িতিন
কাকরাপার-১ নং চুিl চালু করার anমিত িদেয়িছেলন বেট, িকnt eটাo
বেলেছন য কাকরাপার-২ নং চুিl চালু করার আেগ সখােন oi
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টিsংেয়র কাজ সের নoয়া যােব eবং তা সফল হেল তখন pেয়াজনীয়
পদেkপgেলা ১নং চুিlর kেt gহণ করা যােব। আমরা ei িচিঠটার
কিপ কের gজরােতর সমs িবধায়কেক পািঠেয়িছলাম, তার সে
পািঠেয়িছলাম ী নারায়ণ দশাiেয়র eকটা িচিঠ। ী দশাi তখন পাঁচিদন
ধের aনশন চালাি েলন। তাঁর aনশেনর uেd িছল, সরকাির পরমাণুকমীেদর ei িবপjনক পদেkপ gহণ করার anমিত না দoয়ার জn
কতৃপেkর িবেবেকর কােছ আেবদন জানােনা। gজরাত িবধানসভার ১৮১
জন িবধায়েকর মেধ মাt চারজন oi িচিঠর utর দoয়ার pেয়াজন
বাধ কেরিছেলন। uেlখ , আমােদর sানীয় িবধায়েকরা ei pেয়াজন
বাধ কেরনিন। যাi হাক, িচিঠর pাপক ী বাবুভাi যশভাi প ােটল
(eক pাkন মুখ মntী) oi িচিঠ pধানমntীর কােছ ( ী নরিসংহ রাo)
পাঠান eবং পরমাণু শিk িবভােগর চয়ারম ানেক ‘িবষয়টা দখার’ িনেদশ
দন। চয়ারম ান ডঃ িপ ক আেয় ার a াটিমক eনািজ রgেলটির
বােডর pধান িমsার সামানেক বেলন oখােন িগেয় ‘ভয় দূর করার
ব বsা gহণ করেত’। aতeব িমঃ সামান sরাট জলার ভােলার হেয়
আমােদর ছাT আিদবাসী gাম ভদিচেত আেসন। আমােক eকথা sীকার
করেতi হেব য িতিন বশ sসিjত হেয় eেসিছেলন। িতিন eবং তাঁর
িতন anগামীর জn চারেট মাটরগািড় eেসিছল। যখন তাঁরা চেল যােবন,
তখন যন হঠাৎ তাঁর মেন পেড় গল, কন িতিন oখােন eেসিছেলন।
ব াপারটা হােতর মুেঠােতi, eমন ভাব দিখেয় ECCS–eর
aকাযকািরতা সmেক বলেলন, “আমােক িব াস কrন। egেলা সব
িনয়মমািফক টিsং। আমরা খুব যেtর সে i সব ব বsা িনি ।”
e তা aেনক আেগর কথা। সময় চেল গেছ, আিমo ভুেল িগেয়িছলাম
কাকরাপাের aপরীিkত ECCS–eর কথা। ফুkিশমার dঘটনা eবং সখােন
ঠা ডা করার পাmgেলার যেথ ঠা ডা করেত না পারা আমােক আবার
কাকরাপােরর ঘটনাটা মেন কিরেয় িদল। aেনকবার নানা লখায় আিম
পেড়িছ, পরমাণুতntীরা বারবারi বলেছ, ২০০১ সােল gজরােত য pবল
ভূিমকm হেয়িছল, তােত কাকরাপাের িকছু হয়িন --- ‘ কােনারকম
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sািপত হেয়িছল। ei ঘটনা ঘেটেছ eমন eক দেশ যখােন ভূিমকেmর
সমীkা আkিরক aেথ eকটা বাঁচা-মরার p ।
sতরাং কাকরাপাের ECCS না থাকা, aথাৎ সবনাশা dঘটনার িবrেd
িdতীয় শষ pিতেরাধ না থাকার eকমাt পিরবত দাঁড়ােলা পরমাণুতntীেদর
পুনঃপুন ei িববৃিত িদেয় যাoয়া --- ভারেতর পরমাণু চুিlgেলা কত
িনরাপদ eবং আজেক শষ pিতেরাধ ভেঙ িগেয়, sােতর টােন পরমাণু
শিkেকndgেলা যখন চােখর সামেন বুদবুেদর মেতা ফেট িমিলেয় যাoয়ার
দৃ ফুেট uঠেছ, তখন আবার oi eকi িন য়তাদােনর িববৃিত খুব eকটা
sখpদ নয়।
িবেশষত আমার মেন পড়েছ রtিগিরেত য িমিটংেয় আিম uপিsত
িছলাম, সi িমিটংেয়র কথা, যখােন জiতাপুর পরমাণু শিk pকেlর
sশন ডাiেরkর eবং কােলkর িস িব জনo uপিsত িছেলন। ভূিমকm
হেল িনরাপtার কী হেব --- ei p খুব sাভািবক ভােবi সখােন
uেঠিছল eবং িমsার জন eকদম িমি কথায় আমােদর আ s করেলন
eবং s তম uপােয় বেল িদেলন, oi a েল ভূিমকm কী --- কu
জােনi না। ei কথাgেলা হি ল oখানকার eমন কেয়কশ’ মাnেষর সামেন
যােদর গত কেয়ক বছর ধের ডজন ডজন ভূিমকেmর aিভjতা হেয়েছ
eবং যােদর বিশরভাগi ব িkগতভােব টর পেয়েছ য ভূিমকেmর কাঁপিু ন
কােক বেল। যেহতু ভারতবেষ ছাপােনা দিললi সেবা কতৃপk, আিম
িবষয়টােক থামােনার জn, ভারেতর ভূিমকm pবণ a েলর eকটা ম াপ
বার কের দখালাম, যখােন জiতাপুরেক ৪নং a েলর মেধ রাখা হেয়েছ -- যার aথ, eটা যেথ ভূিমকm pবণ eলাকা। িমsার জন খুব ঠা ডা
মাথায় আমার িবেরািধতা কের বলেলন য ভূিমকm-pবণ a েলর য
ম াপ দখােনা হে , তার মেধ ১নং িচিhত a লgেলা সবেচেয় বিশ
ভূিমকm-pবণ eবং ৫নং িচিhত a লgেলা সবেচেয় কম ভূিমকm-pবণ।
eখন, eখােন য আেলাচনা হি ল, সখােন আেলাচক হে ন eকটা লkকািট টাকা মূেল র pকেlর ডাiেরkর বা পিরচালক। িতিন সmূণ আsা
িনেয় eবং aত n জােরর সে িনেজর বkব uপিsত করেছন। সi
আেলাচনা নেছ eকদল gাম মাnষ। তার oপর কথা হে ভূিমকm-pবণ
eলাকার মেতা eক pেকৗশলগত িবষয় িনেয়। দশকেদর মেধ uপিsত
সাংবািদেকরা কােক িব াস করেব? সৗভাগ বশত আমার কােছ য ম াপটা
িছল সটােত রঙ িদেয় িবিভn নmেরর eলাকােক িচিhত করা িছল --সখােন দখা যাি ল, সবেচেয় কম ভূিমকm-pবণ eলাকা সাদা, তারপর
হালকা গালািপ থেক গাঢ় গালািপ হেয় eকদম টকটেক লাল হে সবেচেয়
ভূিমকm-pবণ ৫নং eলাকা, যার মেধ িহমালয় eবং ক a ল পেড়।
oi আেলাচনাটা oখােনi শষ হেয় যায়।
সামেন িদন আসেছ, যখন ফুkিশমার Tােজিড আমােদর চািরিদক িদেয়
gাস করেব eবং যখন তজিskয় িবষ বাতােস ভেস ভেস দেশ দেশ
ছিড়েয় পড়েব, তখন s তা o খালাখুিল কথার নাম কের eরকম আরo
aেনক কাNjানহীন বkব আমরা নেত পাব পরমাণুতntীেদর কাছ থেক
eবং আমােদর িpয় dনীিত জজিরত নতােদর কাছ থেক।

িনরাপtা িবি ত হয়িন’। যেহতু eটা হে বhল pচািরত ‘s তা o
জনতার সে মত িবিনময়’-eর eকটা uদাহরণ, তাi pেত কেক িনেজেক
eবং oiসব uঁচদু েরর ব িkেদর মেন কিরেয় িদেত হেব য gজরােত
ভূিমকেmর য uপেকnd (eিপেস টার) সi ক থেক কাকরাপােরর দূরt
৬০০ িকেলািমটার। aতeব জাপােন pচN ভূিমকm aথবা sনািমর ফেল
sমাtায় ভূকmেনর ধাkা সেtto ভারতীয় পরমাণু চুিlgেলা চালু রাখার
কােনা সমsা হয়িন, eকথা বলা তা কে র ভূিমকেmর সময় কাকরাপার
িনরাপেদi চেলিছল বলার চেয় সামাn ভােলাi!
যিদ আিম ভুল না কির, ভাসদা-ভাrচ ফlলাiন বা ভূিমকm pবণ
eলাকা থেক কাকরাপার খুব eকটা দূের নয়। ১৯৭০ সােলর ২৩ মাচ ei
ফlলাiেনর oপেরi eকটা ভূিমকm হয়, যার তীbতার মাtা ৫.৪ eবং
eর ফেল িকছু জীবনহািন হয়। জাপােন মাtাটা িছল ৮.৯ বা হয়েতা ৯.১৩
eবং সটা ৫.৪-eর তুলনায় কেয়কশ’ gণ বিশ িব ংসী। eটা aব i
খািনকটা সাntনাদায়ক মেন হেয়িছল, anত যতkণ না আিম িডeনe- ত
pকািশত িনবেn পরমাণু শিk িবভােগর pধান মুখপাt eস ক মালেহাtা
মহাশেয়র িববৃিত পাঠ কির। িতিন বলেছন, “পরমাণু চুিlgেলা কাথায়
বসােনা হেব, সi anযায়ী তার নকশা pstত করা হয়। পরমাণু চুিlর
দoয়াল কতটা পুr হেব বা তার u তা কতটা হেব, সটা য a েল eটা
বসেব সi anসাের িঠক করা হয়”। aতeব জাপািনরা, যারা যখন-তখন
বারবার ভূিমকেm কঁেপ uঠেছ, তারা ৮ বা ৯ মাtার কmন সh করার
মেতা কাঠােমা বানােব, আর আমরা যেহতু দূরদশী eবং িমতব য়ী, বিশ
বেড়া কের বানােত চাi না, তাi ১৯৭০-eর ভূিমকেmর িদেক তািকেয়
eমন ভােব শিk pকl বানােবা, যােত তা খুব বিশ হেল ৬ মাtার কmন
সh করেত পাের।
তারপের আমার মেন কে র pলয় র দৃ gেলা ভেস uঠল --- ২০০১
সােলর ভূিমকেmর পের কে র বিশরভাগ জায়গায় eকটাo পাকা বািড়
দাঁিড়েয় িছল না, সখান থেক ৩০০ িকিম দূের আেমদাবােদ বশ িকছু নতুন
বানােনা বhতল বািড় ধেস িগেয়িছল। আমােদর পরমাণু pিত ানgেলােত
যারা যুk তােদর মানিসক গড়ন আমােদর বািক সবাiেয়র থেক আলাদা?
তারা কী কের eত িনখুত
ঁ ভােব ধু িনধািরত মানgেলােত িবিধবd হেয় থােক
--- আমার aবাক লােগ!
eমনকী জাপােনo, যখােন ধের নoয়া যায় য তারা ভারতীয়েদর
মেতা নয় eবং িনয়মিবিধ যেথ পিরমােণ মেন চেল, সখােনo ২০০৭-eর
জুলাiেয় চুেয়ৎsর ভূিমকেm পৃিথবীর বৃহtম পরমাণু শিkেকnd
কািশoয়াজািক-কািরoয়া ব াপকভােব kিতgs হেয়িছল। “eখােন পিরকিlত
নকশার সীমার বাiের কmেনর ফেল শিkেকnd বn কের পযেবkেণর
ব বsা িনেত হেয়িছল। সi পযেবkণ দিখেয় িদেয়িছল য চুিl চালু করার
আেগ আরo বিশ ভূকm-pিতেরাধী ব বsা gহণ করার pেয়াজনীয়তা
িছল।” anভােব বলেল, য দেশ ঘন ঘন ভূিমকm হয়, eমনকী
সখােনo পৃিথবীর বৃহtম পরমাণু চুিl eমনভােব তির হেয়িছল, যা ৬.৬
মাtার ভূিমকmo সh করেত পাের না। কতৃপko aবাক হেয় জেনিছল
য তখন পযn aনািব ত
ৃ eকi ভূিমকm বলেয়র কাছাকািছi oi চুিl

মূল iংেরিজ েথেক anবাদ কেরেছন aিমতাভ েসন।

মnন সামিয়কীর gাহক হ’ন।
সারা বছেরর ছ’িট সংখ ার gাহক চাঁদা প াশ টাকা।
েযাগােযাগ : িজেতন নnী, িব ২৩/২ রবীndনগর, বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮, দূরভাষ : ২৪৯১৩৬৬৬

মnন সামিয়কী
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পরমাণু শিkর িনবৃিt eবং আমােদর জীবনযাপন
েসৗরীন ভTাচাযর্
িতনেট বেড়া dঘটনা। ১৯৭৯, মািকন যুkরােTর ি মাiল আiল াে ড।
১৯৮৫, তদানীnন সািভেয়ত যুkরােTর iuেkেনর চরেনািবেল। আর ei
২০১১, জাপােনর ফুkিশমার দাiিচ পরমাণু শিk uৎপাদন কেnd।
চরেনািবল dঘটনার মাtা িছল সবেচেয় বিশ। পরমাণু dঘটনার মাtা
িনধারণ করার জn য- sল আnজািতকভােব ব বহার করা হয় তােত ০
থেক ৭ পযn মাtা িচিhত করা আেছ। চরেনািবেলর মাtা ধায হেয়িছল
৭। e পযn সটাi িছল সবেচেয় মারাtক dঘটনা। সাmpিতক ফুkিশমা
dঘটনার মাtাo oi ৭-ei ধায করা হল। পরমাণু dঘটনার kিত eবং
দীঘকালীন িবপদ িবষেয় aেনেকi জােনন। eখােন স িবষেয় িকছু
আেলাচনা করিছ না। আিম eকটু an eকটা কথা তালার চ া করিছ। e
বছর চরেনািবল dঘটনার ২৫-তম বািষকী পািলত হে । সi uপলেk
িকেয় শহের eক আnজািতক সেmলেনর আেয়াজন করা হেয়িছল ei
২৬ eিpল। oi তািরখিট চরেনািবল িদবস িহেসেব িচিhত। আমােদর
eখােনo ছােটাখােটা সভা সমােবশ pিতবাদ iত ািদ িকছু িকছু হেয়েছ।
তেব eসব pিতবাদী খবর o িববাদী sর সাধারণত লােকর নজের তমন
কের আেস না। আমােদর গণমাধ েমo তার আেয়াজন খুব বিশ নi।
আপাতত আমােদর মহারােTর জiতাপুর পরমাণু শিk কnd িনেয় খুব
কথাবাতা চলেছ। ei psািবত কndিট sািপত হেব মহারােTর uপkলবতী
রtািগির জলায়। eর psািবত uৎপাদন kমতা ৯,৯০০ মগাoয়াট
িবd ৎ। ei psাব িনেয় pিতবাদ o িবেরািধতা iিতমেধ i বশ তীb
আকার ধারণ কেরেছ। pিতবাদীেদর oপর পুিলেশর gিল চালনার ঘটনা
ঘেট গেছ। eকজেনর মৃতু হেয়েছ eবং বশ িকছু আহত। ২৩ eিpল
তারাপুর থেক জiতাপুর পযn eক pিতবাদ যাtার আেয়াজন হেয়িছল।
পুিলশ স আেয়াজেন বাধা িদেয়েছ।
eিদেক পারমাণিবক শিk িবভােগর িহসাব anসাের ২০৫০ সােলর
মেধ ভারেত ৬৫৫,০০০ মগাoয়াট পারমাণিবক িবd েতর pেয়াজন দখা
দেব। aথাৎ ১,০০০ মগাoয়াট kমতাসmn ৬৫৫িট পারমাণিবক িবd ৎ
চুিl বসােনার দরকার হেব। পিরকlনাটা eiরকম। ৬িট কের চুিl িনেয়
eক eকটা পারমাণিবক পাক তির হেব। eরকম পােকর সংখ া হেব
১০৯িট। ৫৫ িকিম দূরেt পাকgিল পরপর sািপত হেব। ৬,০০০ িকিম
uপkলবতী a ল জুেড় ei পারমাণিবক কাNকারখানা চলেব। পাগলািম
আর কােক বেল! e ব াপাের সারা পৃিথবীর aবsাটা eকটু দেখ নoয়া
যাক। পৃিথবীর ২৯িট দেশ মাট চালু চুিlর সংখ া ৪৪৩। বতমােন আরo
৬৪িট চুিl িনমােণর পযােয় আেছ। aথাৎ পৃিথবীেত মাট চুিlর সংখ া
যখােন দাঁড়ােব ৫০৭, সখােন ভারেতর ভিব ৎ পিরকlনা পূণভােব
rপািয়ত হেল ভারেতর িনজs সংখ া হেব তার চেয় aেনক বিশ।
eiসব িহসােবর মুেখামুিখ দাঁিড়েয় বতমান পৃিথবীর ভাবনািচnায় eকটা
িবষয়i eখনo পযn grt পেয় চেলেছ। তা হল পারমাণিবক িনরাপtা।
িনরাপtার p ফুkিশমার িবপযেয়র পের আবার বিশ কের মাথা চাড়া
িদেয়েছ। sাভািবক। চরেনািবেলর পেরo িনরাপtা িনেয় aেনক কথাবাতা
শানা িগেয়িছল। ফুkিশমার পের ei আেলাচনায় নতুন য-মাtা যাগ
হে তা হল pাকৃিতক িবপযয়। pাকৃিতক িবপযেয়র কারেণ পারমাণিবক
uৎপাদন কেnd য-িবপদ দখা িদল eবার সটার জn নতুন কের আবার
টনক নড়েছ আমােদর। িবেশষ কের আবহাoয়া পিরবতেনর কথাটা
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বতমােন সবার কােছ খুবi pাধাn পাে । eবং আবহাoয়ার দীঘেময়ািদ
বদেলর সে pাকৃিতক িবপযেয়র ভয়াবহতা o তার বিচেt র সmক
eেকবাের uিড়েয় দoয়া যায় না। যিদo eসব pে িনিদ িনভরেযাগ তথ
বাধহয় আমােদর হােত তমন িকছু নi। তবুo eেকবাের aভািবতপূব িদক
থেক আসা pকৃিতর আঘাত আমােদর রীিতমেতা হতচিকত কের িদেয়েছ।
তাi িনরাপtার নতুন মানদেNর খাঁেজ আমােদর আবার হাতড়ােত হে ।
িকেয়েভ anি ত পারমাণিবক শিkর িনরাপদ o udাবনী ব বহার
সংkাn শীষ সেmলেন রাTসংেঘর aিধকতা বান িক-মুন eকিট পাঁচ দফা
িনরাপtা pকl psাব কেরেছন। তাঁর psাব anসাের পারমাণিবক
িনরাপtার p িট যমন জাতীয় sের, তমিন আnজািতক sেরo আেলাচ ।
কারণ, সবাi জােনন, ei িবপদ সব সমেয় ধু জাতীয় sের সীমাবd থােক
না। তাi বতমােন চালু িনরাপtার মান আগােগাড়া পুনিবচার কের জাতীয়
o আnজািতক sের di পযােয়i আরo uঁচু তাের বাঁধা uিচত। pাকৃিতক
িবপযেয়র সে পারমাণিবক িবপেদর সmক আরo িনিবড়ভােব খয়াল করা
দরকার। pেয়াজেন িনরাপtায় নতুন মাtা যাগ করেত হেব। পারমাণিবক
িবপেদর হাত থেক মুিk আর পারমাণিবক িনরাপtার p dিট িনিবচাের
িমিশেয় ফলেল চলেব না। িবপদ o িনরাপtার সমsা সবেতাভােব eক
নয়। কননা iিতমেধ ‘সntাস’-eর p পৃিথবীেত নতুন সংকট ডেক
eেনেছ। ‘সntাস’ সমsা পারমাণিবক pে র সে জিড়েয় যাবারo আশ া
দখা িদেয়েছ। রাTসংেঘর aিধকতা িকেয়ভ সেmলেন eিদেকo আমােদর দৃি
আকষণ কেরেছন। aিধকতার মুেখ ei আশার বাণীo শানা গেছ :
“আমােদর সবার িমিলত চ ায় আমরা িনি ত করেত পারব য,
চরেনািবল o ফুkিশমা aতীেতর ব াপার, ভিব েতর কােনা iি ত তার
মেধ নi।”
সাধারণত পৃিথবীর রাTনায়েকরা য-sের কথা বেলন, বান িক-মুেনর
কথার মেধ o মূলত তার চেয় আলাদা sর খুব বিশ িকছু নi। থাকার
কথাo না। পারমাণিবক শিk িবষেয় কথাবাতার eটাi তা মূল ধারা।
আমােদর আগামী িদেনর শিkর চািহদা মটােত গেল পারমাণিবক শিkর
oপর িনভর করেতi হেব। িবগত শতেকর চিlেশর দশেক য-মূল মাহ,
পরমাণু িবভাজন থেক পাoয়া pায় aফুরn শিkর সmাবনা, তা থেক
আমােদর পৃিথবী আজo বstত মুk হেত পােরিন। oi য eক aসীম
সmাবনা আমােদর হােতর মুেঠায় ধরা িদেয়িছল সi টান থেক আমরা
eখনo বেরােত পািরিন। যতi dঘটনার কথা বলা হাক, যতi
তজিskয়তার কথা বলা হাক, মূলেsােতর িচnায় িকছুেতi ভিব ভালবার
নয়। িবপদ আেছ, িনরাপtার ব বsা করেত হেব। hাঁ, পারমাণিবক sরkার
p খুব জrির। তার sবেnাবs aত n pেয়াজনীয়। তার জn pেয়াজেন
িনরাপtার মানদN আরo কেঠার করেত হেব। আরo unত pযুিkর সnান
কেরi যেত হেব। sরkার জn আnজািতক সহেযািগতার আেয়াজন করেত
হেব। ভারত সরকার iিতমেধ i নতুন কের eক পারমাণিবক িনয়ntণ সংsা
তির করার কথা ভেবেছ। যমন, িবd ৎ িনয়ntণ সংsা, িবমা িনয়ntণ সংsা,
তমিন eকটা িকছু হেব আর িক। নতুন eকটা িনয়ntণ সংsা গেড় যিদ
পারমাণিবক িনরাপtা বাড়ােনা যত বা সi সমsা মটােনা যত, তাহেল
আর eত মাথাব থা কন। তা আমােদর মূলেsােতর pধান ধারায় িচnার
দৗড় ei পযn।
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eর বাiের an sরo alিবsর িকছু আেছ। তার pচার sাভািবকভােবi
কম। pভাব হয়েতা আরo কম। রাTীয় pেণাদনা তা নii। বর রাTীয়
িবrপতা বশ লkণীয়। পরমাণু শিk ব বহােরর যাঁরা িবেরািধতা কেরন তাঁরা
নতুন চুিl sাপন বn করার দািব জানান, আেnালন সংগিঠত কেরন। তাঁরা
ধু য চুিlর dঘটনার িবপেদর কথা বেলন তাi না। তাঁরা পারমাণিবক বেজ র
িবপেদর কথাo খুব জার িদেয় বেলন। সবাi জােনন পারমাণিবক বেজ র হাত
থেক রহাi পাoয়া চািTখািন কথা নয়। ei বজ সmব করেত পারেলi eক
দশ থেক গাপেন আর eক দেশ রpািন করার ব বsা করা হয়। aত n
গাপেনi করেত হয় eসব কাজ। জানাজািন হেলi আেnালন pিতবাদ o
িবেkােভর ভয় আেছ। িকছুিদন আেগ আমােদর gজরাত uপkেল পারমাণিবক
বজ ভিত জাহাজ ভাঙার বরাত িনেয় খুব হiচi হেয় গেছ। জানাজািন হেয়
িগেয়িছল তাi eকটু হiচi হল। aেনক সমেয়i eসব িজিনস জানা যায় না।
তখন চুিপসােড় চেল eসব কাজ। িকছুিদন আেগ রলগািড়র oয়াগন ভিত
পারমাণিবক বজ জামািনর eক শহের eমিন গাপেন pেবশ করিছল। পরমাণু
িবেরাধীেদর কােছ কােনাভােব খবরটা পৗঁেছ যায়। স oয়াগেনর pেবশ পেথ
বাধা সৃি করা হেয়িছল, pিতবাদী আেnালনo সংগিঠত হেয়িছল। সারা পৃিথবী
জুেড় eরকম নিজর আরo aেনক আেছ। সব কথা সব সমেয় আমরা জানেতi
পাির না। জানেত পাির না, কারণ খবরাখবর গাপন রাখা হয়। aিধকাংশ
kেt সটাi রাTীয় নীিত। আর রাTীয় নীিত বেলi তা আমােদর সামািজক o
সাংsৃিতক দstর। পরমাণু শিk eত িনিবড়ভােব kমতার সে জিড়ত য
গাপনীয়তা pায় aিনবায হেয় oেঠ। সব সমেয় আত য eত বেড়া kমতার
uৎস যন আমার pিতdndীর হােত না পড়েত পায়। আজ আমােদর ভয়
পরমাণু শিk যিদ ‘সntাসবাদী’- দর হােত পৗঁেছ যায় তেব কী হেব। পি িম
শিkেগা ীর তরেফ eকিদন ভয় িছল ei শিk pযুিk যিদ িবেরাধী সািভেয়ত
িশিবর পেয় যায় তা কী হেব। নাৎিস জামািনর হােত পরমাণু pযুিk পৗঁেছ
যাবার tাস তা আiনsাiেনর মেতা িবjানীেকo সামিয়কভােব হেলo কাবু
কের ফেলিছল। kমতায় লg পরমাণু শিk তার গাপনীয়তা, তার as তা
iত ািদ িনেয় য-সামািজক জীবেনর rপেরখা তির কের তা খুব খালােমলা
uদার মেনাভাবাপn গণতািntক মজােজর সে খাপ খায় না।
তাi পরমাণু শিk pসে ভাবেত গেল সামািজক জীবেনর গাটা ধরনটার
িবষেয় ভাবেত হেবi। পৃিথবীর kমবধমান শিkর চািহদা মটােত গেল পরমাণু
শিkর িদেক যেতi হেব, ei সরল িব ােসর িবপরীেত দাঁড়ােত গেল oi
গাটা সমাজজীবনবৃেtর eকটা ছিব মাথায় রাখেত হেবi। p তুলেত হেব
শিk চািহদার সmাব a িনেয়। eকটু খয়াল করেল দখা যােব য ২০২০ বা
২০৫০ সাল নাগাদ আমােদর শিk চািহদা eত হেব, ei বেল িকছু aে র
uেlখ করা হয়। a টা কান িভিtেত কষা হেয়েছ তা সব সমেয় খুব পির ার
কের বলা হয় না। না বলার িপছেন oi গাপনীয়তার মন কাজ কের থাকেত
পাের। আিম eখন স কথায় জার িদি না। eখন বলেত চাi ei কথাটা য
ঘািষত বা aেঘািষত যাi হাক, oi a gেলার িপছেন সামািজক জীবনযাপন
কমন হেব স িবষেয় eকটা ধারণা aব i কাজ কের। মেন রাখেত হেব য
আমরা যা িকছু uৎপাদন করিছ তা িকnt eক মৗিলক aেথ শিkরi rপাnর
সাধন। তাi শিkর চািহদা িনেয় a কষেত গেল uৎপাদেনর ছিবটা িনেয়o
আমােদর ভাবেতi হেব। ভিব েতর শিkর চািহদা eমিন হেব, aথাৎ
ভিব েতর uৎপাদন সmার আিম eমিন রকম চাi। আমার dব সmােরর
চহারার oপের িনভর কের আমার জীবনযাপেনর sা n asা n ।
uৎপািদত িবd ৎ শিkেত আমার হক আেছ িক নi তার oপের িন য়i িনভর
কের আমার sােনর জল বা পানীয় জল কমন gণমােনর কতটা আিম পাব বা
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পাব না। eসেবর মেধ বাজার সmেকর p , kয়kমতার p সবi আেছ।
সমােজর মাট uৎপািদত dব সmাের কােনা ব িk বা কােনা গা ীর aিধকার
কতটুk বতােব, ei পিরমাণগত p oi জীবনযাপেনর sা n -asা েn র
pে িন য় জrির। তাi বলিছলাম শিkর চািহদার কথা ভাবেত গেল আমরা
কীরকমভােব বাঁচেত চাi স কথায় মন িদেতi হেব।
oi বাজার সmেকর মধ িদেয় আমােদর সমােজ আর eকটা জিটলতা
তির হেয় গেছ। আমােদর dব সmার পিরণত হেয়েছ পণ সmাের। dেব র
আেছ ব বহািরক তাৎপয আর পেণ র আেছ িবিনিময় মূল । dব আমার কােজ
লােগ, তা আমার pেয়াজন মটায়, তা আমােক তৃিp দয়। ei pেয়াজন
নহাত জিবক pেয়াজন নয়। সামািজক সাংsৃিতক আধ ািtক, eরকম নানা
pেয়াজন মটাবার জn আমােদর dেব র dারs হেত হয়। পণ -চিরেt আমার
চারপােশ িঘের-থাকা পণ সmােরর কui িকnt আমােক কােনা তৃিp দয় না।
পেণ র আকষণ ব বহােরর সে সmিকত নয়। পেণ র আকষণ জিমেয়
তালায়। িবিনময় মূেল র পিরমাণ kমাগত বেড় চলাi তার আকষণ।
pেয়াজন, তৃিp iত ািদ কথায় আিম িনিদ বাsব মাnেষর জগেত থািক।
মাnেষরi কােনা aভাবেবােধর তৃিpসাধন হয়, মাnেষরi শারীিরক বা anিবধ
কােনা pেয়াজন মেট। িকnt িবিনময় মূেল র জগেত পৗঁছােত গেল আমােক
িকnt মাnেষর জগৎ পিরেয় যেত হে । তা eকটা an রকেমর জগৎ।
আমােদর চনা aভাব, আেবগ, anভেবর জগৎ নয় সটা। aথচ dব i পেণ র
আধার। পেণ াৎপাদন করেত গেল dেব াৎপাদেনর পেথi তা আমােক করেত
হে । তাi পেণ র জগেত শিkর rপাnেরর p টা পাশ কাটােনা যাে না।
dব থেক পেণ র জগেত সের আসেত িগেয় আিম pেয়াজেনর সে আমার
যাগসূt িছn কের িদেয়িছ। আর সi পেথ সামািজক aপচেয়র পথo
eেকবাের aবাধ কের তুেলিছ।
আগামী িদেনর শিk চািহদার a কষা হে ei পণ জগেতর মেধ
দাঁিড়েয়, ei পণ জগেতর জn। পণ জগেতর aপচয় তাi িনঃশেb oi
aে র মেধ িমেশ থাকেছ। ‘বাজাের িবেকায়’, ei িচnায় খুব সফলভােব oi
aপচেয়র oপের eক রশিম আড়াল রচনা করা যায়। মেন রাখেত হেব
বাজাের িবেকায় পণ । পণ িবেকাবার জn দরকার তার চািহদা। pেয়াজনapেয়াজন সখােন eেকবাের aবাnর কথা। আমােদর সমরােstর চািহদা
আেছ, মাদকdেব র চািহদা আেছ। তাi তারা িবেকায়। িকnt pেয়াজেনর খাতায়
eেদর জায়গা কাথায় তা িক আমরা কখনo িহেসব কেরিছ? সমরাst িকংবা
মাদকdব না হয় বেড়া aিতেরকী uদাহরণ। আরo সাধারণ িহেসব দখা যাক।
আমরা যােদর িদিব ভাগ পণ বেল িচেন থািক, eত eত b াে ডর সাবান o
াmু o d-িমিনট, িতন িমিনেটর n lস িকংবা aত রকেমর কালা পানীয় -- pেয়াজেনর খাতায় eরা ক কাথায়, aথচ পেণ র খাতায় কী িবিশ eেদর
sান। dব চিরেt eiসব পণ যখন uৎপািদত হে , তখন তারাo িকnt
সামািজক িবচাের rপাnিরত শিk ছাড়া আর িকছু নয়। বাজাের eরা সবাi
খুব মযাদার আসেন pিতি ত, কননা eরা সবাi বাজাের িবেকাে খুব। িকnt
pেয়াজেনর িহেসেব, বাজার বিহভুত কােনা িহসাব যিদ কখনo করা সmব
হয়, তাহেল হয়েতা দখা যােব eেদর sান aপচেয়র তািলকা থেক দূের নয়।
আমােদর সামািজক জীবনবৃেt পেণ র হাত ধের aপচয় anঃপুের eতদূর
pেবশ কের গেছ য আমােদর সব িহেসবিনেকেশর eেকবাের গাড়ায় পৗঁেছ
গেছ তা। p uঠেত পাের, pেয়াজন থেক eতটা িবি n হেল চািহদা তির
হয় কী কের। চািহদার সাপান বেয়i তা তার পণ চিরেt aিধ ান। সo
আবার ei জীবনবৃেtর আর eক aধ ায়। পরমাণু শিkর িনবৃিtেত যাঁরা মন
িদেত চাiেবন eসব p তাঁেদর তুলেত হেব।
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মানব সমাজ o পিরেবেশর oপর েচেনর্ািবল dঘর্টনার ফলাফল
মানব সমাজ o পিরেবেশর oপর েচেনর্ািবল dঘর্টনার ফলাফল িনেয় আেলিk িভ iয়াবেলাকভ, ভািসিল িব েনেsেরে া, আেলিk িভ েনেsেরে া eকিট িরেপাটর্ pstত
কেরন। ২০০৯ সােল িনu iয়কর্ a াকােডিম aফ সােয়n ei িরেপাটর্ pকাশ কের। iuেkেনর ei িতন িবjানী লk কেরিছেলন, আেগকার িরেপাটর্gিলেত grতর
aসmূণতর্ া রেয়েছ। কারণ িকছু িবেশষj মেন কেরন েয, েকােনা েতজিskয়তাজিনত asেখর সmেকর্ িসdাn িনেত েগেল েসi assতা eবং েরাগীর শরীের pিব
েতজিskয়তার মাtার সংেযাগ জানেত হেব। ei িতন িবjানী বেলন, eটা aসmব; কারণ েচেনর্ািবল িবেsারেণর পরবতর্ী কেয়কিদেনর েতজিskয়তার েকােনা পিরমাপ
েরকডর্ করা হয়িন। pথম কেয়কিদেনর িবিকরেণর মাtা কেয়ক সpাহ পের মাপা মাtার eক হাজার gণ েবিশ হেত পাের। eছাড়া েতজিskয় পরমাণুর্ পিরবতর্নশীল িহেসব
eবং িবেsারেণর হট sেট কতটা জেমিছল তার িহেসব করা aসmব; aথবা িসিজয়াম, আেয়ািডন, sTনিশয়াম, pুেটািনয়ােমর মেতা আiেসােটাপgিলর েকানটার কতটা
aবদান িছল তা িহেসব করা aসmব, িকংবা খাদ o জল gহণ করার মধ িদেয় pেত ক ব িk েমাট কত পিরমাণ েতজিskয় পরমাণু শরীের িনেয়েছ, েসটার িহেসবo করা
যায় না। আবার িকছু িবেশষj মেন কেরন, eকমাt uপায় হল েমাট িবিকরেণর oপর িভিt কের েতজিskয়তার pভাব িহেসব করা, েযটা িহেরািশমা o নাগাসািকর েkেt
করা হেয়িছল। িকnt আমরা জািন জাপােন েবামা পড়ার pথম ৪ বছর সমs গেবষণা িনিষd িছল। েসi সমেয়র মেধ ১ লk dবর্লতম মাnষ pাণ হারায়। েচেনর্ািবেলর
পরo েসািভেয়ত রািশয়ার সরকার assতার সে েতজিskয়তার সmকর্ িনণর্েয় িচিকৎসকেদর oপর িনেষধাjা আেরাপ কের eবং pথম িতন বছর জাপােনর মেতাi সমs
তথ সাধারেণর েথেক েগাপন aথর্াৎ kািসফােয়ড কের েরেখ েদয়। sাধীন anসnােন িবjানীরা িবিভn a েল মাnেষর sােs র oপর েতজিskয়তার pভােবর তীbতা িনেয়
তুলনামূলক সমীkা চালায়। ei pিkয়া বjািনক ভােব সিঠক eবং eর মধ িদেয়i েচেনর্ািবল িবপযর্েয়র pকৃত ফলাফেলর মাtা িনণর্য় o িলিপবd করা সmব হেয়েছ।
৩৪৯ পাতার তথ াnগ ei িরেপাটর্েক eখােন সংেkেপ িববৃত করা হল। anবাদ o সmাদনা কেরেছন িজেতন নnী।
েযসব েছেলেমেয় eবং নািত-নাতিনরা তােদর হােড় ক ানসার, রেk
িলuেকািময়া aথবা ফুসফুেসর িবেষ আkাn হেব, তােদর সংখ া
কারo কােছ হয়েতা sাভািবক sাs গত asেখর তুলনায় সামাn মেন
হেত পাের। িকnt eটা sাভািবক sাs গত সমsা নয় আর েকােনা
পিরসংখ ােনর িবষয়o নয়। eকজন মাnষo যিদ মারা যায় aথবা
eকিট বা াo যিদ েকােনা িবকলা তার িশকার হয় --- েসi িশ
হয়েতা আমরা পৃিথবী েথেক চেল যাoয়ার পের জngহণ করেব --আমােদর সকেলর েসিদেক দৃি থাকা দরকার। eকজন বা া বা
নািত-নাতিন েতা িনছক েকােনা পিরসংখ ান নয় েয আমরা তােত
uদাসীন থাকব।
বায়ুমNেল পরমাণু েবামার পরীkা বn করার pেয়াজনীয়তা িবষেয়
মািকর্ন রাTপিত জন eফ েকেনিডর বkৃতার udৃিত, জুন ১৯৬৩

িচিকৎসা iত ািদর সহেযািগতার grt িছল aপিরসীম। বিশরভাগ kেt
তজিskয় দূষণাkাn ভূখেN রাTীয় কমসূিচi িছল pধান ভূিমকায়।
চেনািবল িবপযেয়র di দশেকরo বিশ সময় পের তজিskয়
পরমাণুgিলর sাভািবক sানাnেরর ফেল eiসব eলাকায় িবপদ কেমিন,
বরং তা বেড়েছ eবং আগামী বh বছর ধের ei িবপnতা রেয় যােব।

২
আমােদর ei পৃিথবী নামক gেহর pকৃিত তথা কািট কািট মাnেষর
জীবনেক আমরা d’ভােগ ভাগ কের িনেত পাির। চেনািবল পরমাণু িবd ৎ
কেndর চতুথ চুিl িবেsারেণর আেগকার জীবন eবং তার পেরর জীবন।
চেনািবেলর ফলাফলেক পুেরাপুির বুঝেত গেল ei িবপযেয়র ব াপকতার
মাtা সmেক oয়ািকবহাল হoয়া দরকার। তজিskয় মঘপু মািটর oপর
১৫০০ থেক ১০,০০০ িমটার uঁচুেত uেঠ িব ময় ছিড়েয় পেড়িছল eবং
সখান থেক তজিskয় পরমাণু o তজিskয় ংসাবেশষ নেম আেস,
মূলত utর গালাধ জুেড়।
চেনািবল চুিl- কেndর গলেনর ফেল iuেরােপর ৪০% eলাকা
(aিsTয়া, িফনল া ড, siেডন, নরoেয়, siজারল া ড, রামািনয়া,
িbেটন, জামািন, iতািল, াn, িgস, আiসল া ড, sাভািনয়া সহ),
eিশয়ার িবsীণ aংশ (তুরs, জিজয়া, আেমিনয়া, আরব আিমরশািহ, চীন
সহ), utর আি কা eবং utর আেমিরকায় তজিskয় দূষণ ছিড়েয় পেড়।
eিpল থেক জুলাi ১৯৮৬-র মেধ pায় ৪০ কািট মাnষ ৪
িকেলািবkiেরল/বগিমটার (০.১১ kির/বগিকিম) মাtার oপের
তজিskয়তায় আkাn হয়। বলাrশ, iuেkন eবং iuেরাপীয় রািশয়ার
pায় ৫০ লk মাnষ (১০ লেkর বিশ িশ সহ) িবপjনক মাtায়
তজিskয়তায় আkাn হেয়o e পযn (২০০৯) বঁেচ আেছ।
চেনািবল থেক ছিড়েয় পড়া তজিskয় পরমাণুর ৫৭% eেস পেড়িছল
পূবতন সািভেয়ত pজাতেntর বাiের eবং তা থেক পৃিথবীর eক বেড়া
aংশ --- বাsবত পুেরা utর গালাধ --- লkণীয়ভােব তজিskয়তায়
দূিষত হয়। ei তজিskয় দূষণ গিতশীল o দীঘেময়ািদ। dঘটনার ২৩ বছর
পের দখা যাে , কবল বলাrশ, iuেkন o রািশয়ায় নয়, পৃিথবী
জুেড় কািট কািট মাnেষর জীবন বh দশক ধের দীঘsায়ী o পিরমাপেযাগ
তজিskয় দূষেণ আkাn হেব। যিদ বাiেরর িবিকরেণর মাtা িকছু a েল
pশিমত হয়, িবেsারেণর pথম িদন o কেয়ক সpাহ ধের aিত

আজ থেক পঁিচশ বছর আেগ সািভেয়ত রািশয়ার iuেkন pেদেশর
চেনািবল শহের eক ভয়াবহ পরমাণু-dঘটনা ঘেটিছল। িদনটা িছল ২৬
eিpল ১৯৮৬। সi বছর বসেnর শেষ আর gীে র rেত চেনািবল
পরমাণু শিk কnd থেক য তজিskয়তা ছিড়েয় পেড়িছল, কািট কািট
মাnষ তার সংsেশ আেস। ei ঘটনায় তজিskয় পরমাণু ছিড়েয় পড়ার
মাtা িছল িহেরািশমার পরমাণু বামার চেয় কেয়ক শ’ gণ বিশ।
চেনািবেলর ঘটনায় লk লk মাnেষর sাভািবক জীবন ন হেয়
যায়। আজ ষাট লেkর বিশ মাnষ eমন eমন জায়গায় বাস করেছ,
যখােন িবপjনক মাtায় তজিskয় দূষণ হেয়েছ। আগামী কেয়ক শতাbী
ধের সi দূষেণর জর থেক যােব। aতeব pিতিদন eকটা p সi
জনসমি র কােছ তাড়া কের বড়ােব : আমরা কাথায় কীভােব বাঁচব?
চেনািবেলর ফেল kিতgs ভূখNgিলেত কu আর িনরাপেদ চাষবাস
করেত পাের না; বনপালন, মাছধরা o িশকােরর কাজo সখােন িনরাপদ
নয়; sানীয় খাবারদাবার বা dধ ব বহার করা, eমনকী জল পান করাo
িবপjনক। eiসব a েলর বািসnােদর p , তজিskয়তার pেকােপ
যসব িবকলা ছেলেমেয় জn িনে , কী কের তা থেক রহাi পাoয়া
যায়? dঘটনার পেরi যারা চেনািবেল িলkiেডটর বা সাফাiকমী িহেসেব
কাজ কেরেছ, তােদর পিরবাের eiসব গভীর p uেঠিছল, যিদo
মমািnক ঘটনাgিল eিড়েয় যাoয়ার sেযাগ aেনকেkেti আর িছল না।
তবু আkাn জনসমি েক িশিkত o oয়ািকবহাল করা eবং সi anযায়ী
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uভচর, মাছ, aেমrদNী pাণী, ব াকেটিরয়া o জীবাণু সহ সমs
pাণজগেতর a সংsান, শারীরবৃt o িজনগত িবকৃিত ঘটায়। eমন
aসংখ ধরেনর a pত ে র িবকৃিত দখা যেত r কের যা িবপযেয়র
আেগ িছল না। iuেkেনর চেনািবল-দূিষত a লgিল থেক দূরবতী
কেয়কিট a েল িবশ বছর পেরo বn o গৃহপািলত প র মেধ েষ
নoয়া বা িগেল নoয়া তজিskয় পরমাণুর িবপjনক মাtায় uপিsিত
লk করা যায়। জল, বায়ু o মািটেত চেনািবেলর সামিgক তজিskয়
pভাব িছল গিতশীল। তজিskয় পরমাণুgিলর kয়জিনত rপাnর,
sানাnর eবং সমs বাstতেntর মেধ (খাদ -শৃ ল সহ) স েয়র ফেল eটা
ঘটেত থােক। sTনিশয়াম-৯০, িসিজয়াম-১৩৭, pুেটািনয়াম o a ােমিরিসয়াম
আiেসােটােপর সিkয় aিভবাসেনর ফেল য জব-স য় ঘেট তার
িবsয়কর aভাবনীয় pিতিkয়া দশেকর পর দশক, eমনকী কেয়ক শতাbী
ধের দখা যেত পাের।
যখনi মারাtকভােব দূিষত eলাকাgিলেত িশl, কৃিষ o মn বসিতগত
চাপ সের গল, বnজীবন o pকৃিতর পুনরািবভাব ঘটল। চেনািবেল ei
বnজীবেনর বাড়বাড়n দেখ বাঝার uপায় নi য চেনািবল-দূিষত
a লgিলেত uিdদ, প o জীবাণুেদর মেধ িজনগত rপাnেরর পিরমাণ o
হার কীভােব বেড়েছ। চেনািবল-িবিকরেণর লাগাতার িনmমাtার
তজিskয়তার সংsেশর ফেল বংশাnের িজেনর oলটপালট ঘেট eবং তা
asাভািবক কাষগত o দিহক গঠনগত pভাব ফেল। ei বংশ থেক
বংশাnের দীঘকালীন pভাব pাণীেদর পেk িবপjনক।
aণুজীেবর uৎপিtকাল যেহতু ছােটা, তাi aণুsের drত িববতেনর
pিkয়ায় আরo pাচীন জীবন-rপ eবং নতুন ধরেনর ভাiরাস,
ব াকেটিরয়া o ছtােকর আিবভাব ঘটেত থােক। আমরা, মাnষ িহেসেব
সমg pাণীজগেতরi aংশ eবং eকi a pত o জবpিkয়ার anগত।
চেনািবল-দূষেণর আoতায় যসব পরীkামূলক iঁdর পালন করা হেয়িছল,
তার ৭০% পরবতী কেয়ক বছেরর মেধ i ক ানসাের আkাn হেয়েছ;
eেদর an বh asখ হয় eবং রাগ pিতেষধক ব বsা dবল হেয় পেড়।
সংগৃহীত তথ থেক জানা যায়, মাnেষর মৃতু o ক ানসার s ভােব বেড়
গেছ। চেনািবল dঘটনার ৫ থেক ৭ বছেরর মেধ ঘেট যাoয়া eiসব
ঘটনা পরবতীকােল মাnেষর oপর eর pভাবেক আড়াল কের দয়।
চেনািবল eকিদেক aণুsেরর kমিববতেনর eক পুি -সাধন যnt, যা
জীবেদেহর বংশাnগিতর anতম িনয়ntক uপাদান িজেনর ভাNাের
পিরবতন eেন aভাবনীয় সব ফলাফল ঘিটেয়েছ; anিদেক তা eমন eক
কৃ -গhর যখােন বেড়া বেড়া pাণীর িজনগত kয় drততর হেয়েছ।
আমরা eiসব পযেবkণেক aবেহলা কের মানবজািত িহেসেব িনেজেদর
aিstেক িবপn কের তুলিছ।

গভীরভােব হoয়া দূষণ, পরবতী aিতিরk o পিরবিতত তজিskয়তার
সে যুk হেয় জনসমােজর sাs o pকৃিতর oপর aিনবাযভােব
নিতবাচক pভাব ফলেব।

৩
iuেkেনর লুিগিন জলায় িবপযেয়র দশ বছর পর eকটা জনsাs সমীkা
করা হেয়িছল। ঝাiেটািমর pেদেশর চেনািবল পরমাণু শিk কেndর ১১০
িকিম দিkণ-পি েম ei লুিগিন জলা। eখানকার পরমাণু দূষেণর মাtা
িছল ৫ kির/বগিকিমর oপের। ১৯৮৬ সােল ei জলার ৫০িট gােমর
মেধ ২২িটেত মাtা িছল ১-৫ kির/বগিকিম eবং ২৬িট gােম িছল ১
kির/বগিকিমর িনেচ। বলাrশ, iuেkন, iuেরাপীয় রািশয়া, siেডন,
নরoেয়, তুরs, aিsTয়া, দিkণ জামািন, িফনল া ড o an iuেরাপীয়
দেশ বশ িকছু eরকম মাtার দূিষত a ল রেয়েছ। ১৯৮৬ থেক ১৯৯৬
সােলর মেধ লুিগিনর জনসংখ া ২৫% কেম যাoয়া সেtto জnগত
সহজাত িবকলা নবজাতকেদর সংখ া বেড় িগেয়িছল। সরকাির sাs গত
পিরসংখ ােন না থাকেলo বেড় িগেয়িছল নানারকম assতার লkণ --যমন, বা ােদর oজন খুব সামাn হাের বাড়িছল, কােনা asখ হেল
সারেত দির হি ল, pায়শ jর iত ািদ। চেনািবল িবপযেয়র পর িব sাs তািলকায় নানা নতুন uপসগ যাগ হেয়িছল। িকছু পুরেনা uপসগ
asাভািবকভােব বেড় িগেয়িছল --- যমন, kিনগ ফ ািটগ aথাৎ kািn,
dঃsp দখা, িবষাদgsতা, কারণিবহীন aবসাদ, dবল sৃিত, পিশেত
ছিড়েয় পড়া ব থা, গাঁেট ব থা, িশহরণ, হঠাৎ হঠাৎ মজাজ পােl
যাoয়া, সািভকাল িলm নাড সনিসিটিভিট eবং শরীেরর সংেকাচন।
রািশয়া, iuেkন o বলাrেশ মাট মৃতু র ৩.৮ থেক ৪% ঘটেছ ১
kির/বগিকিমর চেয় বিশ মাtার তজিskয় দূষেণর (১৯৮৬-৮৭ পযােয়)
ফেল। রািশয়ান িবjানী খুেদােল eবং তাঁর স ীসাথীরা ২০০৬ সােল eকিট
িহেসব কেরন, যা pকািশত হয় রািশয়ার gীনিপস-eর eকিট pকাশনায়।
সিটেত ১৯৯০ থেক ২০০৪ পযn রািশয়া, iuেkন o বলাrেশ আkাn
a েল ২,১২,০০০ aিতিরk মৃতু র িহেসব পাoয়া যায়। ei পিরসংখ ােনর
যুিkেক সারা পৃিথবীর যখােন যখােন তজিskয় মৗল ছিড়েয়িছল সi
গাটা a েল সmpসািরত করেল মৃতু র পিরমাণ দাঁড়ায় মাট ৯,৮৫,০০০,
১৯৮৬ সােলর ২৬ eিpল থেক ২০০৪ eর শষ পযn সময়কােল। িকnt
ei পিরসংখ ান তজিskয়তার সরকাির তেথ র িভিtেত, আসল
তজিskয়তা eর চেয় বিশ িছল। তাছাড়া রািশয়ার aিতিরk মৃতু হােরর
িহেসব iuেkেনর চেয় কম নoয়া হেয়িছল, যা তজিskয়তার তেথ র
সে স িতপূণ নয়। eiসব পিরসংখ ানগত ফ াkর িহেসেবর মেধ আনেল
রািশয়া, iuেkন o বলাrেশর যসব a েল মারাtক তজিskয় দূষণ
হেয়িছল, সiসব a েল ঘটনার pথম ১৫ বছর পের sাভািবেকর চেয়
বিশ মৃতু র সংখ া দাঁড়ায় pায় ৯,০০,০০০। ei ছিবটা আংিশক,
িবপযেয়র পুেরা sাs গত ফলাফল পেত গেল eiসব a েল মিডকাল,
বােয়ালিজকাল o রিডoলিজকাল sািড eখনকার তুলনায় বাড়ােত হেব।

৫
সমg বলাrেশ, iuেkন o রািশয়ার িবsৃত ভূখেN eবং anাn দেশর
িকছু িকছু eলাকায় লk লk মাnেষর oপর aিতিরk চেনািবল-িবিকরণ
di দশক কেট যাoয়ার পেরo ‘িনরাপদ’ বেল িবেবিচত মাtা বছের ১
িমিলিসভােটর oপেরi রেয়েছ। বলাrশ, iuেkন o রািশয়ার দূিষত
a লgিলেত বািসnােদর oপর িবিকরেণর মাtার ৯০% দূিষত sানীয়
খাদ dব gহণ করার ফেল eেসেছ। aতeব eেদর দেহ সি ত তজিskয়
পরমাণুgিলর হাত থেক eেদর িন ৃিতর uপায় িsর করা দরকার।
বলাrশ, iuেkন o রািশয়ায় তজিskয়তা-মুk পির n খাদ pstত
করা eবং eখানকার বািসnােদর পুনবাসেনর জn িবিভn কমসূিচ নoয়া

৪
১৯৮৬ সােলর চেনািবল িবেsারেণর ফেল utর গালাধ জুেড় ছিড়েয়
পড়া তজিskয় ধূিলরািশ pাণী o uিdদkেলর oপর pভাব ফেল। পি ম
iuেরাপ, utর আেমিরকা, sেমr a ল eবং পূব eিশয়ায় তজিskয়তার
মাtা চেনািবল িবপযেয়র আেগর তুলনায় কেয়ক শ’ gণ বেড় যায়। ei
িবপুল u মাtার তজিskয় বষণ আসn িনmমাtার লাগাতার পরমাণু
তজিskয় িবিকরেণর সে যুk হেয় গাছপালা, snপায়ী pাণী, পািখ,

মnন সামিয়কী

20

মাচর্-eিpল ২০১১

গেছ। পরমাণু শিkর পkাবলmনকারীরা িনরীহ মাnষেক তােদর assতার
কারণ সmেক সেচতন না কের িsতাবsা বজায় রাখেত চেয়েছ। পরমাণু
িশl য তথ pকাশ করেত চায় না, িব sাs সংsা (WHO) o
আnজািতক পরমাণু শিk সংsা (IAEA) তােদর মেধ কার চুিkর মধ
িদেয় তা জনসাধারেণর কাছ থেক আড়াল কের রেখেছ। ei সরকাির
চুিk বদল করেত হেব। পরমাণু িশেlর িবেশষjরা পরামশ দয় : ‘eখন
চেনািবলেক ভুেল যাoয়ার সময় eেসেছ’। িকnt বাsেব চেনািবলেক
ভুেল যাoয়ার uপায় নi। তাi সi ভয়াবহ িবপযেয়র ফলাফল কিমেয়
আনার জn দরকার িশkার।

হেয়েছ। িকnt যসব বািসnা খােদ র জn িনেজেদর জিমর ফসল বা
sানীয় বন o জেলর oপর িনভরশীল, তােদর জn কােনা কমসূিচ নi।
চেনািবেলর dঘটনা িশkা িদেয়েছ, তজিskয়তার আরo িবপদ o
kিত pিতেরাধ করার লেk জাপান, াn, ভারত, চীন, আেমিরকা,
জামািন সহ সবt খাদ o মাnেষর oপর িবিকরেণর মাtার eক sাধীন
নজরদাির ব বsা গেড় তালা জrির। চেনািবেলর aিভjতা থেক eকটা
grtপূণ িশkা পাoয়া গেছ, পরমাণু িশেlর সে যুk িবেশষj eবং
pিত ানgিল িবপযেয়র ফলাফলgিলেক aবেহলা o নাকচ কের eেসেছ।
aথচ িবপযেয়র মাt ৮-৯ বছেরর মেধ i চােখর ছািন, থাiরেয়ড
ক ানসার, িলuেকািময়া eবং sায়ুতেntর asখ সাবজনীন ভােবi বেড়

জাপােনর পরমাণু িবপযর্েয়র কারণ o ফলাফল
মnন পিtকা আেয়ািজত সভার িরেপাটর্
তমাল েভৗিমক
টািকo পাoয়ার কাmািন) িবরাট বেড়া কাmািন তির হেয়েছ। eটা eকটা
pাiেভট কাmািন। eেদর pধান pিতেযাগী ‘থামসাi’। টপেকা খুব শিkশালী
কাmািন। ei কাmািনর pধানেক ‘emারার’ বেল ডাকা হত। eরাi
আেমিরকার জনােরল iেলকিTক কাmািনর সে চুিk কের ‘বেয়িলং oয়াটার
িরa াkর’ বসায়। ফুkিশমা দাi-iিচেত oiরকম পরমাণু চুিl বসােনা িছল।
ei ধরেনর িরa াkের চুিlর িভতেরi ‘িনuিkয়ার িফশন’-e uৎপn
তােপ জলেক বা কের তা িদেয় টারবাiন চািলেয় িবd ৎ uৎপাদন করা হয়।
আেরক রকম চুিl বানায় ‘oেয়িsংহাuজ কাmািন’, সgেলােক বেল
‘ pশারাiজড oয়াটার িরa াkর’। ei ধরেনর চুিlেত চােপর সাহােয
জেলর sুটনা বািড়েয় ১০০ থেক ২৫০-৩০০ িডিg সি টেgেড তালা হয়।
িকnt জলটােক ফুটেত দoয়া হয় না; eখােন চুিlর িভতর জলেক চােপ রেখ
সটা িদেয় বাiেরর জল বা কের টারবাiন চালােনা হয়। য কােনা
টারবাiেনর সাহােয িবd ৎ uৎপn করাটা তখনi বিশ rপাnর-দk হয়, যিদ
তাপমাtা বিশ হয়। ei rপাnেরর সময় বh তাপ ন হয়। বা েক জেল
পিরণত কের আবার বা করেত হেল aেনক ঠাNা জল লােগ বাে র
তাপমাtা কমােত। পরমাণু চুিlেত তাপ কমােত pচুর ঠাNা জল লােগ।
িহেসব করেল দখা যায়, কয়লা চািলত তাপিবd ৎ কেndর চেয় পরমাণু
চুিlর rপাnর-দkতা কম।
পরমাণু চুিlর িভতের িফশেনর জn iuেরিনয়াম jালািন ব বহার করা
হয়। iuেরিনয়ােমর gঁেড়া িদেয় pায় আধ iি ব ােসর ছােটা ছােটা পেলট
বািনেয় সgেলােক লmা সr িজরেকািনয়াম a ালয় বা িজরক ালয় নামক িম
ধাতুর িটuেবর মেধ ঠেস আটেক দoয়া হয়। িজরক ালয় িটuবgেলার ব াস
pায় আধ iি আর লmায় ১০/১২ ফুট। িফuশেনর ফেল তাপ তির হয়
পেলেট, পেলটgেলা িজরক ালয় িটuেবর গােয় সঁেট থােক। eকরকম
শ’ দেড়ক িটuেবর eকটা gে র di িদেকর মাথা dেটা pেটর মেধ লাগােনা
থােক। জল oi িটuব বা দNgেলার মেধ িদেয় pবািহত হoয়ার সময় তাপ
gহণ কের। ‘ pশারাiজড িরa াkর’ হেল ei জল বাiেরর জলেক তাপ
িদেয় বাে পিরণত কের িফের আেস।
পরমাণু চুিlেত জেলর dেটা ভূিমকা আেছ। pথমত, জল ‘মডােরটর’ বা
মnরেকর কাজ কের, aথাৎ িফশন িবিkয়ায় তাপ কিমেয় তার িবিkয়ােক
মnর কের। আর িdতীয়ত, জল তাপ সরবরাহকারী িহেসেব কাজ কের। য

৩ eিpল িবেকলেবলা যাদবপুর িচtর ন কেলািনেত ‘শািমল ছােটােদর
পাঠশালা’য় মnন পিtকার পk থেক eকিট আেলাচনাসভার আেয়াজন করা
হেয়িছল। ei সভায় জাপােনর পরমাণু িবপযয় িনেয় pাথিমকভােব eকটা
ধারণা দoয়ার জn sজয় বsেক আমntণ জানােনা হেয়িছল। তেব ei িবষেয়
oয়ািকবহাল eবং aেনকিদন থেক আgহী আরo বশ কেয়কজন ei সভায়
aংশ িনেয়িছেলন।
sজয় বs বেলন, িdতীয় িব যুেd জাপান eেকবাের ংস হেয়
িগেয়িছল। িহেরািশমা-নাগাসািকর sৃিত eখনo মুেছ যায়িন। জাপািনেদর মেধ
পরমাণু িবেরাধী য সংগঠন আেছ তা বশ জারােলা। প ােশর দশেকর r
থেক তারা পুনগঠেনর কাজ r কেরিছল। জাপােনর শিk সরবরাহ ব বsা
দীঘকাল ধের eকটা সমsার মেধ থেক যােব দেখ তারা শিk সমsা
সমাধােনর eকটা চ া কের। কারণ পুনগঠেনর কােজর জn, সব িকছু
সারােনার জn শিk বা eনািজ দরকার। জাপােনর িনজs কােনা খিনজ
সmদ না থাকায় পরমাণু শিkর oপর তােদর eকটা আকষণ িছল।
িমৎsিবিশ িছল তখন জাপােনর িdতীয় সববৃহৎ কাmািন। তারা বেড়া
বেড়া জাহাজ তির করত। জাপান সরকার িমৎsিবিশ কাmািনর pধান
eকজনেক ভার দয় eকটা কিমিট তির কের পরমাণু শিk ব বহার করা যায়
িকনা দখেত। তখনo dিনয়া জুেড় পরমাণু শিkর তমন unিত হয়িন। pথেম
তারা iংল াে ডর সাহােয eকটা ‘গ াস klড’ বা গ াস িদেয় ঠাNা করার
পরমাণু চুিl বানায়। eখনo oেদর oখােন eরকম চুিl দখা যায়। যাi হাক,
সi পরমাণু চুিl দখা গল খুব eকটা sিবেধর নয়। মােন oটার কািরগির
খুব eকটা কােজর িকছু িছল না।
প ােশর দশেক পুনগঠেনর সময় থেক জাপান িকnt ভীষণ drত eেগােত
থােক। unত কািরগির iত ািদর জাের ষােটর দশেক eেস তােদর জাতীয়
aথনীিত iuেরােপর বশ িকছু দেশর সমান শিkশালী হেয় oেঠ eবং
সtেরর দশেক জাপােনর িজিডিপ ( মাট জাতীয় uৎপাদন) iংল া ড o
াnেক টপেক যায়। বতমােন জাপান, আেমিরকার পেরi িdতীয় ধনী দশ।
যিদo pথম o িdতীেয়র মেধ ফারাক aেনকটাi --- আেমিরকার িজিডিপ
pায় ১৩ িTিলয়ন ডলার eবং জাপােনর িজিডিপ ৪.৫ িবিলয়ন ডলার। খুব
সmpিত aব চীন জাপানেক টপিকেয় গেছ।
আেগ জাপােন ছােটা ছােটা iেলকিTক সাpাi কাmািন িছল। পের
ছােটা ছােটা কাmািনgেলা জুেড় টপেকা-র মেতা (যার আেগ নাম িছল
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জল তাপ বহন কের িনেয় যায়, তার সে iuেরিনয়ােমর সরাসির যাগােযাগ
হয় না। কারণ, আেগi বেলিছ, oi iuেরিনয়াম থােক িজরক ালয় দেNর
িভতের। তেব িজরক ালয় িকnt িফশেন uৎপn িনuTন ঠকােত পাের না।
িজরকািনয়াম ভদ কের িকছু িনuTন জেলর মেধ আেস eবং সi জেল
alমাtার তজিskয়তা থােক, aতeব ei বিরেয় আসা জলেক সংরkণo
করেত হয়। সবেচেয় মুশিকল হল, পরমাণু চুিlেত তাপ uৎপn হেতi থােক,
তা থামােনা যায় না। oi তাপ আয়েtt রাখার জn বারন iত ািদর সাহােয
িনয়ntক ব বsা গেড় তালা হয়। jালািন দেNর সে সে বারন দNo
লাগােনা থােক চুিlর িভতের। বারন িনuTন েষ নয় বেল বারন দN
িনয়ntক িহেসেব ব বহার করা হয়। lালািন দেNর oপর বারন দN eমনভােব
বসােনা থােক, যােত বারন দN নািমেয় িদেল িবিkয়া কেম যায় আর বারন
দN oপের তুেল িনেল িবিkয়া বেড় যায়।
পরমাণু চুিlেত eত pচুর তাপ তির হoয়ার মূল কারণ িফশন িবিkয়া।
িফশন িবিkয়ায় eকটা িনuTন eকটা iuেরিনয়াম পরমাণুেক আঘাত করেল
ধু pচুর পিরমাণ শিk তির হয় না, তার সে আরo d-িতনেট িনuTন
তির হয়। egেলা আবার িবিkয়ায় aংশgহণ কের আরo শিk eবং আরo
কেয়ক জাড়া িনuTন তির কের eবং eiভােব শৃ ল িবিkয়া চলেত থােক।
ei শৃ ল িবিkয়া যখন aিনয়িntত ভােব চেল তখন তির হয় পরমাণু বামা।
আর ei শৃ ল িবিkয়ােক িনয়ntণ করা হয় পরমাণু চুিlেত। eর থেক
সহেজi বাঝা যায় য িনয়ntণ ব বsািদর কােনারকম ব থতাi eকটা পরমাণু
চুিlেক eকটা ভয়ানক পরমাণু িবেsারেক পিরণত করেত পাের।
পরমাণু চুিlেত তির তাপ eকবার িনয়ntেণর বাiের গেল, বিশ তােপ
জেলর সে িজরক ালেয়র িবিkয়ায় হাiেDােজন তির হয়। তাছাড়া, পরমাণু
চুিl জল-িনrd বা ‘oয়াটার pুফ’ করা গেলo বাতাস-িনrd করা কিঠন,
আর বাতােস হাiেDােজন থােকi। সকেলi জােন হাiেDােজন দাh। aতeব,
হাiেDােজন eবং তাপ ei diেয়র যাগফেল িবেsারণ ঘটার সmাবনা দখা
দয়। ফুkিশমা দাi-iিচেত pধানত ei কারেণi চুিl িবেsািরত হয়।
রািশয়ার চেনািবেল ei ঘটনাi ঘেটিছল। সi pসে যাoয়ার আেগ,
পরমাণু চুিlর িনয়ntণ ব বsা িনেয় আরo deকটা কথা জানােনা দরকার।
eকটা ১০০০ মগাoয়ােটর পরমাণু চুিl বানােল তার ১০০ মগাoয়াটi
লেগ যায় চুিlিটেক চালু রাখার জn। aথাৎ pিতিট পরমাণু শিkেকnd
চালােনার জn সখােন uৎপািদত িবd েতর দশ শতাংশ খরচ হয় পরমাণু চুিl
চালােনা o তার িনয়ntক iত ািদ ব বsার িপছেন। কােনা কারেণ পাoয়ার
sশন ফল করেল ব াকআপ জনােরটর লােগ oটা চালু করার জn। চুিl
ঠাNা রাখার জn kিলং পাm iত ািদ সবi িবd েতর সাহােয চালােত হয়।
তাপ িনয়ntেণর ব াপারটা eমনi grতর য িডেজল চািলত ব াকআপ
জনােরটর ফল করেল বা িডেজল জনােরটর চালু করেত দির হেল তখনi
ব াটাির চািলত জনােরটেরর সাহােয িবd ৎ সরবরাহ aব াহত রাখেত হয়।
চেনািবেল কী হেয়িছল? চেনািবেল oরা দেখিছল য চুিl বn কের
িদেলo oখােন pচুর পিরমােণ তাপ থােক eবং বা o থােক। তাহেল চুিl
বn করার পেরo টারবাiন চালু থােক। eখন যিদ পাঁচ িমিনটo চুিl বn
রাখার পর জেম থাকা বাে (T াpড িsেম) টারবাiন চালু থােক eবং িবd ৎ
uৎপাদন চলেত থােক, তাহেল oi aবসের ব াকআপ জনােরটর চালু করা
যায় eবং oi সমেয়র ফাঁেক anাn কাজo সের নoয়া যায়। চেনািবেল
eটা oরা পরীkা কের দখিছল। আেগর বছরo oরা oi চুিl বn কের
টারবাiন চালু রাখার পরীkাটা কেরিছল। ব াপারটা হে ভােlজ কে Tাল
করা eবং সটা করেত গেল ম াগেনিটক িফl কে Tাল করেত হয়, aথাৎ
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eকসাiেটশন কাের টেক কে Tাল কের ম াগেনিটক িফl কে Tাল করেত হয়।
oরা দেখ, Tািডশনাল য eকসাiেটশন িসেsম aথাৎ যটা চালু িছল সটা
oi কােজর পেk যেথ নয়। তখন oরা oটা িরমেডিলং করার কথা ভােব
--- eটা নতুন পরীkা।
স সময়টা িছল ম িদবস। কেয়কিদন আেগ থেকi সব কাজ বn। oেদর
dগাপূজা আর িক! ২৬ eিpল সকােল oরা শাটডাuন িনেয়েছ। oখান থেক
১০০ িকিম দূের িকেয়েভ oেদর রাজধানী, সখােন uৎসব হেব। সখােন বেড়া
বেড়া লােকরা আসেব। সখান থেক anেরাধ কের পািঠেয়েছ য খািনকkণ
িবd ৎ চালু রাখেত। সi খািনকkণ চালু রাখা মােন সকাল থেক িবেকল হেয়
গেছ। িসিনয়র iি িনয়াররা িডuিট সের চেল গেছ তখন। নবীন
iি িনয়াররা সেব eেসেছ িডuিটেত। তােদর aিভjতা কম। তারা শাট ডাuন
aবsা থেক িবd ৎ চালু রাখার ব বsা িনেত িগেয় নাভাস হেয় পেড়।
তাড়াতািড় বারন রড তুেল নয় eবং pচN িবিkয়ায় eকটা শিkর
িবেsারণ ঘেট। ভয় র তােপ িজরেকািনয়াম o জেলর িবিkয়ায় হাiেDােজন
তির হয়, সi হাiেDােজন আর oi তাপ িমেল িবেsারেণ সমs gঁিড়েয়
দয়। oখােন মডােরটর িছল gাফাiট। সi gাফাiট iuেরিনয়াম jালািন সহ
সব ভেঙচুের চািরিদেক ফেট পেড়। চুিlর মাথায় eকটা ২০০০ টন oজেনর
ঢাকনা িছল, সটা িবেsারেণ uেড় যায়।
ফুkিশমােতo eকiভােব হাiেDােজন তির হেয়েছ eবং সi হাiেDােজন
চুিlর তােপ jেল িগেয় িবেsারণ ঘিটেয়েছ। িবিবিসেত ফুkিশমা িবেsারেণর
য ছিব দিখেয়েছ, স ভয়াবহ। ফুkিশমােত aব sনািমর জni dঘটনা
ঘেটেছ। pথেম ভূিমকm হেলo তােত oখানকার িরa াkর বা িরa াkর
িবিlংেয়র sTাকচারাল ড ােমজ বা গঠনগত কােনা kিত তমন হয়িন। িকnt
sনািমেত িবশাল ঢu ধেয় eেস oখানকার িডেজল জনােরটর সহ ঠাNা
করার সব যntপািত জেল ডুিবেয় িদেয়েছ। ফেল জনােরটর পাm সব বn,
জেল ডুেব থাকেল oiসব িবd ৎ চািলত যnt চলেব না। ফেল তাপ িনয়ntণ
রাখার ব াকআপ সব ব বsা ন হেয় গেছ। তাi জল o িজরেকািনয়ােমর
িবিkয়ায় হাiেDােজন জেম িগেয় pচN তাপ িবেsারণ ঘিটেয়েছ। eমন
িবেsারণ য িতন ফুট চoড়া কংিkট িদেয় তির চুিl-গৃেহর দoয়ালgেলা
ভেঙ uিড়েয় িদেয়েছ। বেয়িলং oয়াটার িরa াkর যটা oখােন আেছ, খুবi
আ েযর কথা য সটার িবিlংেয়র িভতেরi পাড়া jালািনgেলা রাখা
আেছ, িবিlংেয়র মাথায় জেলর ট াে র িভতের। eটােক বলা হয় siিমং পুল
িরজাভার। িকnt oi িরজাভার বা জলাধােরর জল কােনা কারেণ বিরেয়
গেল সবনাশ। কারণ oi চুিlgেলা রাবেণর চুিlর মেতা jলেতi থােক। ei
পাড়া jালািনgেলা ধু তাপi নয়, তজিskয়তাo ছড়ােত থােক।
আেমিরকার ৯৫% পাড়া jালািন eখনo জেলর িনেচ রাখা আেছ।
জাতীয় sেরর eক পরীkায় দখা গেছ য eরকম kেt dঘটনায় ২৮,০০০
জেনর ক ানসার, ৫.৮ িবিলয়ন ডলার সmিtর kিত eবং ৫০০ বগিকিম
জায়গা ন হেব aথাৎ কােনািদন আর ব বহার করা যােব না। আসেল যিদ
aমন dঘটনা হয়, তাহেল তজিskয় িবিকরণ কতদূর ছড়ােব তার কােনা িঠক
নi --- ei িহেসবটায় কমপেk কতটা kিত হেব বলা হেয়েছ। তজিskয়
কণা বাতােস ভেস আরo aেনকদূর য কােনা িদেকi যেত পাের। ei য
ফুkিশমায় যা ঘেটেছ তােত anত ৫০ িকিম ব াসােধর মেধ কােনা জায়গায়
কােনািদন আর কােনারকম pাণ বাঁচেত পারেব না। আর যসব কথা আমরা
নেত পাি , জলকামান ছাঁড়া iত ািদর মাধ েম আgন নভােনা হে --সটা হে ৪নং চুিlেত। ৬টা চুিl আেছ --- তার মেধ ৫ o ৬নং বn িছল।
৪নং চুিl িরচাজ করা হি ল --- তার মােন jালািন সব ফুিরেয় যাoয়ায়
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পােরিন। ফুkিশমার পরমাণু চুিl বেসেছ ১৯৭১-e। তােদর ১০ বছেরর
ekেটনশন দoয়া হেয়েছ। aথচ তারা সবটা inেপk করেত পােরিন, িডেজল
জনােরটের ফাটল ধেরিছল, kিলং িসেsেমর আরo ২৩টা আiেটম তারা
দখেত পায়িন। কন পায়িন? কাথায় বাধা তা s নয়। সবাi জােন,
সরকার eমন সব লাক িদেয় eসব কিমিট তির কের, যারা anেমাদন িদেয়i
দয়। টপেকা-র িনজs িসসেমালিজs oকামুরা গত বছর যেথ সতকতা
নoয়া হয়িন বেল eকিট জানােল িবতক তুেলিছেলন। তাঁর মেত, ৮৬৯ সােল
oখােন eক ভূিমকেm eকটা dগনগরী ংস হেয় যায়। সi কথা মাথায়
রেখ সতকতা aবলmন করা uিচত।
জাপােন সরকার থেক r কের িবd ৎ কাmািন, পিরবার সকেলর
‘সামুরাi’ aথাৎ সামিরক ধরেনর eকটা সংsৃিত আেছ। oখােন পৃিথবীর ৩%
মাnষ থােক, তারা পৃিথবীর ৬% শিk ব বহার কের। শিk ব বহােরর
pেয়াজন aত বািড়েয় ফেলেছ বেলi oরা পরমাণু শিkর পেথ গেছ।
লের ট : ােn িবd ৎ ছাড়াo an যা শিk লােগ, তার ১৫% িনuিkয়ার
শিk থেক আেস। পরমাণু বজ gেলা কীভােব রাখা হেব, সটাi সবেচেয়
বেড়া সমsা। মািটেত পুেঁ ত রাখেল eকশ বছর পের হয়েতা dঘটনা ঘটেত
পাের। eখন যিদ পরমাণু চুিl চািলত p া ট সব বn কের দoয়া হয়, তাহেল
সi সব pিত ােন যুk কমচারীরা কাথায় যােব? dেটা p া ট চালু রাখেত
হেব িডকিমশিনংেয়র কাজ চালােনার জn।
sজয় বs : সািভেয়ত রািশয়ার সাiেবিরয়ায় িkিsন নামক eকিট জায়গায়
পাড়া jালািন জিমেয় রাখা হত, সখােন eকটা িবেsারণ হেয় যাoয়ার পর
রািশয়া মানিচt থেক oi জায়গাটােক বাদ িদেয় দয়। আেমিরকার ১০৪িট
িরa াkেরর jালািন ডাm করার জn ২৭টা জায়গা বেছ নয় --- কu
সরকারেক রাখেত দয়িন। নভাদা খুব গিরব জায়গা, জুয়ার পয়সায় চেল,
সখােন dজন সেনটরেক পয়সা িদেয় gানাiেটর eক পাহােড় টােনল খুেঁ ড়েছ।
e পযn ৯ িবিলয়ন ডলার খরচ হেয়েছ eর জn। e িনেয় িবতক হয়। ১৯৯৮
সাল থেক সখােন জমা করার কথা িছল, ক’বছর আেগ িঠক হেয়েছ ২০১৭ত হেব। oবামা আসার পর ঘাষণা কেরেছন, e বাবদ কােনা aথ আর
দoয়া হেব না। নভাদায় dজন নতুন সেনটর eেসেছন, তাঁরা মামলা
কেরেছন। ৪৯টা sট িমেল ১টা sেটর oপর জার খাটাে ।
তুষার চkবতী : আেমিরকা খুব গণতািntক হেলo িবjানীরা সখােন
eেকবাের কম িবেবকসmn হয়। আেমিরকার পিরেবশ িবjানীরা eক
সমীkায় eতিদেন বেলেছন, নভাদায় ভুল জায়গা বাছা হেয়েছ। কারণ
oখােন মািট ‘aিkডাiিজং’, তাi iuেরিনয়াম থাকেল তা মািটর মধ িদেয়
জেল চেল যােব, ‘িরিডuিসং’ হেল oখােনi থাকত। ...
িব ািয়ত বাজাের সব খালােমলা মেন হেলo িকছু িকছু খবর আড়াল
কের দoয়া হয়। যমন, জাপােন পঁিচশ হাজার মাnষ পরমাণু িবেরাধী
িবেkাভ দিখেয়েছ।
রাজীব দt : আমােদর পরবতী pজেnর শিk কী হেব? পরমাণু শিkর
িবকl সৗরশিk হেতi পাের। eটা ভৗেগািলক কারেণ আমােদর eখােন
সmব, িকnt s াি ডেনিভয়ায় নয়।
sজয় বs : s াি ডেনিভয়ায় িকnt pচুর গাছ আেছ eবং ৯৮% হাiেDািলক
হেত পাের। aপচয় কম করাটা বেড়া p । ...
িবনীতা : কীভােব আমরা aেনক মাnেষর কােছ ei সমsা িনেয় যাব?

আবার jালািন ভরা হি ল --- eটা জাপািন পdিত। আেমিরকায় an
পdিত --- oখােন িতন ভােগর eক ভাগ jালািন বার কের িনেয় siিমং পুল
sােরেজর জেল সgেলা ডুিবেয় রাখা হয়। জাপােন সi jালািনgেলা সব
বার করা হেয়েছ eবং eখন ঠাNা করার জn জেলর aভাব দখা দoয়ায়
হিলকpাের কের জল ঢালা হে । eকটা হিলকpার কতটা জল িনেয়
ঢালেত পাের? pিতিদন ২০০ টন জল ঢালেত হে , তেব যটুk জল ঢালেছ
সটাo দাঁড়াে না। কারণ sনেলস িsেলর য ট াে ogেলা রাখা
হেয়িছল, ভূিমকেm তার তলায় eকটা ফাটল দখা িদেয়েছ।
চেনািবেল সামিরক হিলকpার থেক ৫০০০ টন বারন, কাদা o সীসা
iত ািদ ফেলিছল তজিskয় িবিকরণ ঠকােনার জn। oখােন সািভেয়ত
iuিনয়ন য drততায় কাজ কেরিছল তা an দশ পারত িকনা সেnহ। oরা
িতনিদেনর মেধ eক লk পঁয়িtশ হাজার লাকেক িবপjনক eলাকা থেক
সিরেয় িদেয়িছল। তা সেtto সাmpিতক eক িহেসেব দখা গেছ, চেনািবেলর
ঘটনায় আজ পযn ন’লk পঁচািশ হাজার জন মারা গেছ। িনu iয়ক
a াকােডিম aফ সােয়েnর সহায়তায় বােয়াসােয়ি টsরা নানা জায়গা থেক
তথ সংgহ কের ei িহেসব দিখেয়েছ য oi ঘটনায় গত চিbশ বছের
ক ানসার iত ািদ রােগ মাট মৃতু র সংখ া pায় দশ লk। oরা িরসাচ কের
oi িহেসব বার কেরেছ।
iিতমেধ ফুkিশমার িবিকরণ যােত ছিড়েয় না পেড় তার জn কৃিtম বৃি
o হাoয়ার মুখ ঘুিরেয় দoয়ার চ া করা হেয়েছ। িকnt ogেলা কের খুব
বিশ জায়গা িবপদমুk রাখা যায় না। কারণ মাnষ eখনo aতখািন
আবহাoয়া িনয়ntণ করেত সkম নয়। oিদেক জাপােনর pধানমntী বেল
িদেয়েছন য ফুkিশমার dঘটনা কাথায় িগেয় দাঁড়ােব তা বলা সmব নয়।
oখােন ১, ২ o ৩নং চুিlেত িবেsারণ ঘেট গেছ। িবেsারেণ uৎিkp
তজিskয় কণা বাতােস aেনক uঁচুেত uেঠ কাথায় কাথায় ছিড়েয় যােব তা
বলা যায় না। eখন কী হেব? ফুkিশমায় হয়েতা চার-পাঁচ হাজার লােকর
kিত হেব। kিতপূরণ িকছু দoয়া হেত পাের, িকnt বািক কত লােকর kিত
হে বা হেব তা বলা যায় না।
সৗরীন ভTাচায : sমn ব ানািজর psাব, আমরা রাTপিতর কােছ চুিl বn
করার য psােব সi সংgহ করিছ, সi সiেয়র কাগেজ ‘a াটিমক eনািজ
a াk’ বািতল হাক, ei দািব রাখা uিচত।
sজয় বs : কােনা দরকার নi। ‘সমs পরমাণু চুিl বn করা হাক’ যেথ ।
জামািনেত ei ঘটনার পের ৪৫০িট শহের লkািধক লাক ei দািবেত িমিছল
কেরেছ। আমােদর দেশo eমন আেnালন করা হেব না কন?
p : ভারেত পরমাণু sােরজ ট া কাথায়?
sজয় বs : e p করা িনেষধ, জল হেব, ‘চরম গাপনীয়’।
সৗরীন ভTাচায : যিদ ভারেতর সব পরমাণু কnd বn করা হয়, তারপরo
aেনেকর aেনক p আেছ; যমন, ১। িনuিkয়ার গেবষণা করব িকনা?
িরa াkর ছাড়াo তা করা যায়। ২। য asেখর িচিকৎসার জn তজিskয়
আiেসােটাপ লােগ তার কী হেব?
লের ট : ােn ৯-১১-eর পের eরকম ভয় ছিড়েয়িছল। ... পরমাণু চুিl বn
কের িদেলo য িবপুল ব বhত jালািনর aবেশষ জমা হেয়েছ তা িনিkয়
করা কিঠন।
sজয় বs : িbেটেন ১৯৮০-র দশেক মাগােরট থ াচােরর আমেল িনuিkয়ার
িরa াkর pাiেভটাiেজশন হয়। িকnt ৩০% িবিk হয়িন। িbেটন ফরািস
‘আেরভা’ কাmািনেক িবিk কেরেছ। ... জাপান তা ভূিমকm-pবণ
a েলi আেছ। জাপািনেদর য unত pযুিk তােতo তারা dঘটনা eড়ােত

মnন সামিয়কী

েশেষর িদেক aেগাছােলাভােব আরo িকছু কথা হয়। েযমন, পৃিথবীর ৪০০টা পরমাণু
চুিlর ১১% রেয়েছ ভূিমকm-pবণ eলাকায় eবং ৩% aিত ভূিমকm-pবণ
eলাকায়। সভার েশেষ জাপােনর ঘটনাবলীেত মৃত মাnেষর sরেণ eক িমিনট
নীরবতা পালন করা হয়।
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মnন সামিয়কী : ২০১০ সােলর আয়-ব েয়র িহেসব
সংখ া/মাস

মাট
পৃ া
সংখ া

pিত
মাট
কিপর কত
দাম
কিপ
(টাকা) ছাপা
হেয়েছ
৮.০০ ৬৫০

িবতরণ (কত কিপ, কীভােব)
gাহক

সৗজn

নগেদ
িবিk
(কিপ)

আয়
(টাকা)

sেল ৩০% ছােড়
িবিk আয়
(কিপ) (টাকা)

কত
কিপ
aিবিkত

িবিk
বাবদ
মাট
আয়
(টাকা)
১৭৮০.০০

িবjাপন
বাবদ
আয়
(টাকা)

মাট
আয়
(টাকা)

pথম
৩২
১৪০ ২২
১৬১ ১২৮৮.০০ ৮৮
৪৯২.০০
২৩৯
--১৭৮০.০০
জাn- ফbr
িdতীয়
২৪
৬.০০ ৫৫০
১৪০ ২৪
১৫০ ৯০০.০০
৮৬
৩৬১.০০
১৫০
১২৬১.০০ --১২৬১.০০
মাচ-eিpল
তৃতীয়
২৬
৬.০০ ৫৫০
১৪০ ২০
১৩০ ৭৮০.০০
৮২
৩৪৪.০০
১৭৮
১১২৪.০০ --১১২৪.০০
ম-জুন
চতুথ
২৪
৬.০০ ৫৭৩
১৪০ ২৩
১৬০ ৯৬০.০০
৮৬
৩৬১.০০
১৬৪
১৩২১.০০ --১৩২১.০০
জুলাi-আগs
প ম
৩৪
১০.০০ ৫১০
১৪০ ২২
১৪০ ১৪০০.০০ ৭৩
৫১১.০০
১৩৫
১৯১১.০০ --১৯১১.০০
সেp-aেkা
ষ
২৪
৬.০০ ৫০৫
১৪০ ২২
২০০ ১২০০.০০ ৮০
৩৩৬.০০
৬৩
১৫৩৬.০০ --১৫৩৬.০০
নেভ-িডেস
পুিsকা
নাnর : gাম ৩২
৫.০০ ৫১০
--১৫
৩৩৩ ১৬৬৫.০০ ১০২ ৩৫৭.০০
৬০
১৯৭২.০০ --১৯৭২.০০
দখেলর লড়াi
৮১৯৩.০০
২৭৬২.০০
১০৯৫৫.০০ --১০৯৫৫.০০
েমাট
সারা বছেরর েমাট আয় : ডাক gাহক ৪৫০০.০০, সরাসির gাহক ২০০০.০০, anদান বাবদ ৪০০০.০০, sেল িবিk বাবদ ২৭৬২.০০, নগেদ িবিk বাবদ ৮১৯৩.০০;
েমাট আয় : ২১,৪৫৫.০০ টাকা।
কাগেজর খরচ
ছাপার
িডিটিপ
পৃ া
anাn খরচ
সংখ া/মাস
কত
বাঁধাi
খরচ
মাট খরচ
খরচ
ডাক খরচ
সংখ া
ফােটা, জরk
কিপ
খরচ
িনuজিp ট মলাট বাবদ
(টাকা)
(টাকা)
(টাকা)
(টাকা)
বহন iত ািদ
ছাপা
(টাকা)
(টাকা)
(টাকা)
(টাকা)
হেয়েছ
pথম
৬৫০
৩২
১১২০.০০
১০০০.০০
৮৫৫.০০ ২৪০.০০
২৫০.০০
১৫.০০
১৮০.০০
৩৬৬০.০০
জাn- ফbr
িdতীয়
৫৫০
২৪
৮৪০.০০
৭৫০.০০
৫৭০.০০
৩৮৪.০০
২৫০.০০
১৫.০০
১৮০.০০
২৯৮৯.০০
মাচ-eিpল
তৃতীয়
৫৫০
২৬
৯১০.০০
৮৭৫.০০
৬২০.০০
৪৬২.০০
২৫০.০০
১৫.০০
১৮০.০০
৩৩১২.০০
ম-জুন
চতুথ
৫৭৩
২৪
৮৪০.০০
৭৫০.০০
৫৪০.০০
৩৭২.০০
৩০০.০০
১৫.০০
১৮০.০০
২৯৯৭.০০
জুলাi-আগs
প ম
৫১০
৩৪
১১৯০.০০
১১২৫.০০
৮১০.০০
৩৫৭.০০
৩৫০.০০
১৫.০০
১৮০.০০
৪০২৭.০০
সেp-aেkা
ষ
৫০৫
২৪
৮৪০.০০
৭৫০.০০
৫০০.০০
২৮০.০০
৩০০.০০
১৫.০০
১৮০.০০
২৮৬৫.০০
নেভ-িডেস
পুিsকা
নাnর : gাম ৫১০
৩২
৫৬০.০০
৫০০.০০
১০৯৬.০০
---২০০.০০
৫৭.০০
---২৪১৩.০০
দখেলর লড়াi
২২,২৬৩.০০
েমাট
সারা বছেরর েমাট ব য় : ২০১০ বiেমলায় েটিবল বাবদ ৩৫০.০০, িবিবধ খরচ ১৮০০.০০ (কা ীর সংহিতেত কমর্সিূ চ ১০০.০০, a াnয়াল িরটানর্ ১৫০০.০০, পুেজা
বখিশস ২০০.০০), ২০১০ সােলর ছয়িট সংখ া o eকিট পুিsকা pকােশর েমাট খরচ ২২,২৬৩.০০; েমাট ব য় : ২৪,৪১৩.০০। ২০০৯ সােলর েশেষ হােত িছল
৩৫৬২.২০; ২০১০ সােলর েশেষ হােত আেছ েমাট ৬০৪.২০ টাকা।
stািধকারী িজেতন নnী কতৃক িস-৫৬৪, ফেতপুর pথম সরণী, গােডনরীচ, কিলকাতা-২৪ হiেত pকািশত eবং তৎকতৃক িpি টং আট, কিল-৯ হiেত মুিdত। সmাদক িজেতন নnী।
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