
জাপােন কী ঘেট চেলেছজাপােন কী ঘেট চেলেছ  

িদনটা িছল ১১ মাচর্ �kবার। dপুর ২.৪৬ িমিনেট eক 
pবল ভূিমকেm আেলািড়ত হয় জাপােনর েতােহাk 
a�ল। িরখটার েsেল ei ভূিমকেmর সেবর্া� মাtা 
িছল ৯, যার আেগ o পের ঘেটিছল eর েচেয় কম 
মাtার আরo aেনকgিল ভিূমকm। িময়ািগ 
িpেফ�চােরর েসনদাi শহেরর কােছ  
oিশকা uপীেপর পূবর্ uপল  
েথেক ১৩০ িকিম দূের pশাn  
মহাসাগেরর বুেক িছল ei ৯  
মাtার ভিূমকেmর uপেকnd। 
আমািনক ছ’িমিনট ায়ী ei  
ভূিমকেmর uপেকnd জাপােনর রাজধানী 
শহর েটািকo েথেক ৩৭৩ িকিম দেূর। 
ভূপেৃ�র oপেরর uপেকnd েথেক  
ভূেকর িনেচর তেল ভূিমকেmর  
uৎেসর দরূ িছল ৩২ িকিম। 

                                    জাপািন ভাষায়
                                       ‘েতােহাk’ মােন

হল utর-পূবর্।
                              জাপােনর সবর্বৃহৎ েহানs

                ীেপর utর-পূবর্াংশ জুেড় রেয়েছ ei েতােহাk
            a�ল। ei a�েলর মেধয্ রেয়েছ ছ’িট িpেফ� চার
বা pশািসত a�ল --- আিকতা, আoমন, ফkুিশমা, ioয়ােত,

িময়ািগ eবং iয়ামাগাতা।

পরমাণু িবপযর্েয়র pথম eক মাসপরমাণ ুিবপযর্েয়র pথম eক মাস  

ভূিমকেm আgন ধের েগেছ েসনদাi-eর eকিট কারখানায়, ১২ মাচর্ ২০১১, রয়টার। 

 
 
 
 
 
 
 
 



ভিূমকm, sনািম o পরমাণু  
িবপযর্েয় িব� জাপানবাসীর pিত 

জানাi গভীর সমেবদনা 
 

 

OTTO PROJECTS PRIVATE LIMITED 
4, Bishop Lefroy Road, Calcutta Mansion (1st floor), Kolkata – 700 020 

Phone:  033-2289 1577 / 3518     Fax:  033-2289-1576 
E‐mail:  ottoprojects@vsnl.net / info@ottoprojects.com 

Web   : www.ottoprojects.com 

 
An Engineering, Contracting & Construction Company Pioneer in the 

field of Coke Ovens, Secondary Steel Refining and related activities 

pকাশক     মnন সামিয়কী 
   িব ২৩/২ রবীndনগর, বড়তলা 
   কলকাতা-১৮ 
   দরূভাষ ০৩৩-২৪৯১৩৬৬৬ 
   iেমল manthansamayiki@gmail.com 
 
pকাশকাল   eিpল ২০১১ 
 
pকািশত পুিকার সংখয্া    ২০০০ 
 
pকােশর েমাট খরচ   ১০,০০০ টাকা 
 
সংকলন সহযিগতা  sজয় বs 
 
সংকলক   শমীক সরকার, িজেতন নী 
 
মূলয্    ৮ টাকা 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pবল কmেন সমdু uপলবতর্ী ফkুিশমা-
১ (দাi-iিচ) শিkেকেndর ১, ২ o ৩ নং 
পরমাণু চুিl আপনা েথেকi (aেটােমিটক) 
বn হেয় যায়। ৪, ৫ o ৬ নং চুিl রkণা-
েবkেণর জn আেগ েথেকi বn রাখা 
হেয়িছল। ৪ নং চুিl েথেক গতবছর ৩০ 
নেভর বয্বhত jালািন সিরেয় েফলা হয় 
eবং rিটন েমiেন্টnােnর জn েসgিল 
চিুl-সংল েচ�বা�ায় রাখা হেয়িছল। 
eতখািন কmেনর ফেল চুিlgেলার বাiেরর িবdয্ৎ সংেযাগ িবি�� হেয় যায়। eরকম
asাভািবক পিরিিতেত সাধারণত aেটােমিটক বয্াক আপ েজনােরটরgেলা চালু হেয় 
যায় আর েসgেলাi চিুl ঠাNা রাখার কাজ করেত থােক। eিদন তা হয়িন। ei 
পরমাণু িবdয্ৎ েকndিট পিরচালনা কের েটািকo iেলকিTক পাoয়ার েকাmািন 
‘েটপেকা’। তারা েদখেত পায় ১ o ২ নং iuিনট িঠকমেতা চলেছ না। সে� সে� 
িবষয়টা তারা তােদর oপরoয়ালােদর নজের আেন। 

আসেল ভিূমকেmর মাt কেয়ক
িমিনেটর মাথায় েধেয় eেসিছল sনািম,
eক pবল জেলর pাচীর eেকবােরi

আচমকা drতগিতেত আছেড় পেড়
uপলভােগ। ei েঢugেলার সেবর্া�

u�তা িছল ১০ িমটােরর মেতা। পরমাণু
েকেndর uঁচু পাঁিচল িডিঙেয় ei েঢu

চুিl eবং আেশপােশ জল জিমেয় েদয়।
িবকল হেয় যায় েজনােরটরgিল। সময়টা

িছল আমািনক dপুর ৩.০১ িমিনট।
সnয্া ৭.০৩ িমিনেট pধানমntী নাoেটা 
কান পারমাণিবক জrির aবা েঘাষণা 
কেরন। িকnt েতজিskয়তা িনগর্ত হoয়ার 
কথা সরকার eিদন sীকার কেরিন। 
aথচ রাত ৯টার সময় সরকার ফkুিশমা 
১নং য্ােন্টর ৩ িকিম বয্াসােধর্র মধয্ 
েথেক সকলেক সের যাoয়ার িনেদর্শ েদয় 
eবং ১০ িকিমর বয্াসােধর্র মেধয্ যারা 
রেয়েছ, তােদর বািড়েত েথেক sাভািবক 
কাজকমর্ চািলেয় েযেত বেল। েটপেকা 
েঘাষণা কের, ফkুিশমার ১নং চুিlর 
িভতর চাপ sাভািবেকর িgেণর েবিশ 
হেয় েগেছ। 
 

েটপেকা eিশয়ার সবেচেয়
বেড়া eনািজর্-কেপর্ােরট। 
তাপিবdয্ৎ, জলিবdয্ৎ ছাড়াo
eর িতনিট পরমাণু িবdয্ৎ েকnd
রেয়েছ জাপােন। যার eকিট
২০০৭ সােলর ভূিমকেmর পর

েদড় বছর সmণূর্ বn িছল। বািক ফুিশমা ১
eবং ২ আপাতত ১১ মাচর্ ২০১১ েথেক বn।
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েতজিskয় েমৗেলর sাভািবক শ��ল িবিkয়া বা িফশন 
হয় পরমাণু েবামােত। িনয়িntত িফশন হয় পরমাণু 
চুিlেত। িনয়ntণ বয্বsা কাজ না করেল চুিli েবামা। 

পরমাণু কেপর্ােরটপরমাণু কেপর্ােরট  

১১ মাচর্ িবেকল ৪.৫৭ : sনািম আঘাত করার
িকছুkণ পর ফুিশমা দাi-iিচর ৪িট চুিl। 

৩  



ঠাNা করার বয্বsা িবকল হেয় পড়ায় ত
চুিlদNgিল জলীয় বাে�র েথেক হাiেDােজন েবর
কের েদয়। জমা হাiেDােজেন িবেsারণ, রয়টার। 

  dপেুরর িদেক জাপােনর ‘িনuিkয়ার aয্ান্ড iন্ডািsTয়াল েসফিট eেজিn’ (িনসা)
িরেপাটর্ কের, ফkুিশমা ১নং পরমাণু েকেndর মিনটিরং েsশন বাতােস েতজিskয়
িসিজয়াম o আেয়ািডন আiেসােটাপ েপেয়েছ। eর েথেক েবাঝা যায়, eক
aিনয়িntত শ��ল িবিkয়া শুr হেয় েগেছ। aিতিরk গরম হেয় যাoয়া iuেরিনয়াম
দN তার ধাতব sরkা আধারেক গিলেয় েফলেত শুr কেরেছ eবং িনuিkয়ার  
 িফশন শুr হেয়েছ। ফkুিশমা য্ােন্টর

৫ িকিম দূের eক sায্েকেnd drত 
েহিলকpাের কের eকদল িচিকৎসক 
o েসিবকা পাঠােনা হয়। য্ােন্টর 
�িমক, জrির পিরেষবা কমর্ী eবং 
ানীয় বািসnােদর oপর 
েতজিskয়তার pভাব মাপা শুr হয়। 
eিদন েথেকi িবdয্ৎ সংেযাগ িবি�� 
হেয় যাoয়া েকােনা েকােনা চুিl-েকnd 
ঠাNা করার জn সমেুdর জল পাm 
কের েঢাকােনা শুr হয়।      

শিনবার ১২ মাচর্ 
   মধয্রাত েথেকi ৩নং চুিlর বয্াটাির 
বয্াকআপ িবকল হেয় যায় eবং 
চিুlদNgেলা না�া হেয় পেড়। dপুর 
৩.৩৬ িমিনেট ফkুিশমা-১ iuিনেটর 
১নং চিুlর চারিটর মেধয্ eকিট 
িবিংেয়র বাiেরর েদoয়াল 
হাiেDােজন গয্ােসর িবেsারেণ uেড় 
যায়। িকছুkণ আেগ েথেকi ফkুিশমা-২ 
(দাi-িন) iuিনেটর ৩ িকিম eবং 
ফkুিশমা-১ iuিনেটর ১০ িকিম 
বয্াসােধর্র মেধয্ বসবাসকারীেদর 
aপসারণ শুr হেয়িছল। িবেsারেণর 
পর তা বািড়েয় যথাkেম ১০ o ২০ 
িকিম করা হয়।   

েকােনা েমৗল পদােথর্র িবিভn পারমাণিবক ভেরর di
বা তেতািধক পরমাণরু েয েকােনািট হল
আiেসােটাপ। পরমাণু চুিlদেNর iuেরিনয়াম-২৩৫
(aথর্াৎ ভর ২৩৫) েথেক িফশন pিkয়ায়  েতজিskয়
আেয়ািডন-১৩১, িসিজয়াম-১৩৭ o sTনিশয়াম-৯০
সহ pায় ২৫০িট আiেসাটপ �তির হয়।  �r হল েতজিskয়তা মাপা, রয়টােরর ছিব 
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    সকাল ৮টায় pধানমntী নাoেটা কােনর ডাকা eক u� পযর্ােয়র জrির সভার
পর সংিবধােনর ১৫নং ধারার জrির আiন বেল িনেদর্শ েদoয়া  
হয়, েকােনা জাপািন সংবাদসংা সরকােরর aেমাদন ছাড়া 
sাধীনভােব েকােনা িরেপাটর্ pকাশ করেত পারেব না। িকnt  
sনািমর সতকর্বাতর্া eবং জrির aপসারেণর েঘাষণা হেয়িছল  
আলাsা েথেক িচিল পযর্n eক িবsীণর্ pশাn মহাসাগরীয়  
a�েল, কমপেk ২০িট েদেশ। aতeব জাপািন িমিডয়ােক সরকািরভােব িনয়ntণ
কেরo িবপেদর বাতর্ােক েচেপ রাখা যায়িন। 
  

রিববার ১৩ মাচর্ 

কেপর্ােরট িমিডয়া সংsাo খবর চাপেত থােক। ১৮ মাচর্ iন্টারেনট anসnােন রয়টােরর eকিট
খবর িছল, জাপান পরমাণু েকnd েগার েদoয়ার pেয়াজনেক grt িদে�’, িকnt কেয়কঘন্টা
পর েথেকi আর খবরিট পাoয়া যায়িন। সংবাদসংsা রয়টার, aথর্াৎ থমসন রয়টার কেপর্ােরশন
pথম েথেকi ফুিশমা িবপযর্েয়র grtেক খােটা কের খবেরর িশেরানাম বািনেয়েছ। 

সকােলর িদেক েটপেকা েঘাষণা কের, 
ফkুিশমায় চুিl ঠাNা করার জn 
শীতল জেলর বয্বা িবকল হেয় 
েগেছ। আতি�ত হেয় dিট য্ােন্টর 
চারপাশ েথেক d’লk মাষ পািলেয় 
যায়। eিদেক iিতমেধয্i িমনািম 
sানিরk a�েল ঘরবািড় েভেঙ ব 
হাজার মাষ গৃহহীন eবং আরo ব 
মাষ িনেখাঁজ হেয় পেড়িছল। 

আেয়ািডন-১৩১ --- আয়ু ১৬০ িদন 
িসিজয়াম-১৩৭ --- আয়ু ৬০০ বছর 
sTনিশয়াম-৯০ ---  আয় ু৬০০ বছর 

pুেটািনয়া-
েমর 
আয়��াল 
পৃিথবীেত 
মানব 
pজািতর 
আয়ুর েবশ 
কেয়কgণ।  

ফুিশমা েথেক uাst িশিবের িশ� েকােল মা, রয়টার। 
 

    eবার আসেত থােক জাপােনর utর-পূবর্ uপলভােগর হাজার হাজার বািসnার
লাশ যারা sনািমর েঢuেয় েভেস িগেয়িছল। eিদন dপেুরi পরমাণু কতৃর্পk জানায়, 
ফkুিশমা দাi-iিচ য্ােন্টর ৩নং iuিনেট হাiেDােজন িবেsারণ ঘেটেছ। েটপেকা 
psাব কের, তারা ফুkিশমা েথেক তােদর সমs কমর্ীেদর সিরেয় েনেব।  

েসামবার ১৪ মাচর্ 
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পরমাণু েকnd কীভােব চেলপরমাণু েকnd কীভােব চেল?? 

পরমাণু েকnd খুবi জিটল pযুিk। ফুিশমা দাi-iিচর চুিlgেলা ১৯৬০-
eর দশেক �তির কেরিছল মািকর্ন েকাmািন েজনােরল iেলিkTক। egেলা
বেয়িলং oয়াটার চুিl (BWR), চুিlর খাঁচা মাকর্-১ ধরেনর। ei চুিlেত
েপাড়া jালািন, aথর্াৎ েপাড়া চুিlদN খাচঁার মেধয্i থােক। িনেচর ছিবেত
ফুিশমার চুিl, মািকর্ন পরমাণু িনয়ntকেদর েথেক পাoয়া। িবপযর্ চারিট
চুিlর িতনিটেত jালািন িছল iuেরিনয়াম, eকিটেত pুেটািনয়াম। 
 

     iিতমেধয্i চুিl-
সংল বয্বhত েপাড়া 
jালািনর েচ�বা�াgিল 
েথেক েতজিskয়তা 
ছড়ােনার িবপদ চুিlর 
েচেয়o েবেড় যায়। খবর
পাoয়া যায়, ফুkিশমা 
দাi-iিচ য্ােন্টর ৪নং 
চিুlর েপাড়া jালািনর 
েচ�বা�ায় আgন েলেগ 
িবেsারণ ঘেটেছ। 
pস�ত, ভূিমকেmর 
ফেল ei েপাড়া 
jালািনর েচ�বা�া ঠাNা
করার kিলং িসেsম 
িবকল হেয় িগেয় তা 
aিতিরk গরম হেত 
শুr কেরিছল। ৫ o 
৬নং চিুlর েচ�বা�া 
gিলেতo তাপমাtা 
েবেড় েগেছ। িকnt ৪নং 
চিুlর েচ�বা�ায় সদয্ 
সিরেয় আনা েপাড়া 
jালািন িছল aিতমাtায়
েতজিskয়। ei 
েচ�বা�ার জল শুিকেয়  

ম�লবার ১৫ মাচর্ 

িগেয় েতজিskয়তা মারাtক েবেড় যায় eবং 
আgন লােগ। তৃতীয় িবেsারণিট ঘেট eিদন 
সকােল ফkুিশমা দাi-iিচর ২নং iuিনেট। ৪নং 
iuিনেট dঘর্টনা ঘটার পর ফkুিশমার ৭৫০ 
কমর্ীেক সিরেয় িনেয় মাt ৫০ জনেক েরেখ েদয় 
েটপেকা। iিতমেধয্ জাপােনর ant েথেক 
আপৎকালীন কােজর জn ফkুিশমায় কমর্ী 
পাঠােনা শুr হয়। ফkুিশমা দাiিচর aপসৃত 
a�েলর (iভাkেয়শন েজান) বাiের u�মাtার 
েতজিskয়তা ধরা পেড়। েনচার পিকার bগ িদ েট িবয়েন্ড ফুিশমা

িবপযর্েয়র ডােয়ির েথেক ছিবিট েনoয়া। 
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   সকাল েথেকi সাদা ‘েধাঁয়া’
uঠেত েদখা যাি�ল ফkুিশমা 
দাi-iিচর ৩নং iuিনেটর oপর 
েথেক। dপেুরর িদেক কয্ািবেনট 
েসেkটাির iuিকo iদােনা 
sীকার কেরন, ei েধাঁয়া 
েতজিskয় বা� হoয়ার 
সmাবনা রেয়েছ। ফkুিশমা 
দাi-iিচ য্ােন্ট পরমাণু গলন 
েঠকােত েয কমর্ীরা ei ক’িদন 
লড়াi চালাি�ল, েতজিskয়তার 
মাtা িবপদসীমা েপিরেয় 
যাoয়ায় তােদর eিদন সকােল 
সিরেয় েনoয়া হয়। েটপেকা 
জানায়, েতজিskয়তা িনগর্মন 
েঠকােত তারা ভpায় ৪নং 
চিুlর oপর েহিলকpার েথেক 
জল o েবািরক aয্ািসড ে�p 
করেব। কারণ u�মাtার 
েতজিskয়তার জn লপেথ 
কমর্ী পাঠােনা িবপনক হেয় 
oেঠ।  
  ফkুিশমা দাi-iিচ য্ােন্টর 
২০ িকিম বয্াসাধর্ a�ল েথেক 
বািসnােদর aপসারণ eিদন 
সmn হয়।  
 

বধুবার ১৬ মাচর্ বহৃsিতবার ১৭ মাচর্ 
    জাপান িডেফn েফােসর্র dিট
িসক (িসeiচ ৪৭) েহিলকpার 
েথেক ৩ o ৪নং চুিlর েপাড়া 
jালািনর েচ�বা�ার oপর জল 
ে�p করা শুr হয়। ফkুিশমা 
দাi-iিচর িবপযর্s ৩ o ৪নং 
চিুlেত ঠাNা করার জn সমেুdর 
জলo বয্বহার করা হয়। 
iন্টারnাশনাল aয্াটিমক eনািজর্ 
eেজিn (আieie) জানায়, 
ফkুিশমা দাi-iিচেত ২৩ জন 
as হেয় পেড়েছ; eর মেধয্ ২০
জেনর েবিশ েতজিskয়তায় 
আkাn; eছাড়া dজন িনেখাঁজ। 
িনসা জানায়, েতজিskয়তা েবেড় 
যাoয়ায় ৩নং চুিlর কেন্টাল rম 
েথেক গতকাল aায়ীভােব 
কমর্ীেদর সিরেয় েনoয়া হেয়িছল। 
  ব িবপযর্s শহের বািসnারা 
িবdয্ৎহীন aবা জলকে� ভুগেত 
থােক। তুষারপাত শুr হয়। 
 আেমিরকা পাঠায় জলবাহী জাহাজ, 

দিkণ েকািরয়া েদয় েবারন যােত 
িফশন িনয়ntণ সব। িফশেন পরমাণু 
েভেঙ িনগর্ত হoয়া তাপ িনয়ntেণ 
রাখেত কেয়ক হাজার টন জল 
লাগেছ pিতিদন। ছিব রয়টার। 

               সাতিট আgন েনভােনার Tাক েথেক u�-kমতাসmn জলকামান
িদেয় aিতিরk utp েপাড়া jালািনর েচ�বা�ায় জল েছাঁড়া হয়। জাপােনর
সামিরক কতৃর্পk জানায়, েতজিskয়তার ভেয় েহিলকpার েথেক জল ে�p করার
কাজ বn থাকেছ। েকননা য্ােন্টর oপেরo ২০ িকিম বয্াসােধর্র মেধয্ pেবশ করা
িবপনক। aথচ তার বাiের েথেক জল ে�p করা aথর্হীন। চুিlgিলেক িবপদমুk
করার আপৎকালীন কােজর কমর্ীসংখয্া েবেড় দাঁড়ায় ৫৮০। িকnt e খবরo পাoয়া
যায়, ২০ জেনর েবিশ কমর্ী েতজিskয়তায় আkাn হেয় as হেয় পেড়। 
 ফkুিশমা দাi-iিচর ২নং iuিনেট িবdয্ৎ সংেযাগ িফিরেয় আনেত
iি�িনয়াররা iেলকিTক েক�ল লাগােনা শুr কেরন। 
 

�kবার ১৮ মাচর্ 
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     পরমাণু েকেndর িনকটবতর্ী a�েলর dধ 
o শােক মাtািতিরk েতজিskয়তা ধরা পেড়। 
জাপান সরকার ফkুিশমা েথেক সমs খাদয্ 
সরবরাহ বn কের েদয়। েটািকo eবং 
ফkুিশমার কােছ আরo পাঁচটা eলাকায় 
টয্ােপর জেল সামাn েতজিskয় আেয়ািডন-১৩১ 
আiেসােটাপ পাoয়া যায়; েতািচিগ o gনমা 
িpেফ�চাের সামাn িসিজয়াম-১৩৭ পাoয়া 
যায়। জাপান সরকার আ�s কের, 
sাভািবেকর েচেয় েবিশ পিরমাণ হেলo তা 
িনেয় েকােনা ভয় েনi। েবিশ মাtায় 
আেয়ািডন-১৩১ েমেল টয্ােপর জেল। 

শিনবার ১৯ মাচর্ 

    ফkুিশমা দাi-iিচ য্ােন্টর ৩নং চুিlর 
িবিংেয়র দিkণ-পি�ম েকাণ েথেক ধূসর 
েধাঁয়া uঠেত েদখা যায়। oi য্ােন্টর ২নং 
চিুlর িবিং-e সাদা েধাঁয়া েদখা যায়।  
জাপােনর িবjানী o গেবষেকরা েতজিskয়তা 
িনগর্মেণর তেথয্র apতুলতা িনেয় সরকােরর 
সমােলাচনা কেরন। eেত সমাধােনর পথ 
aমান করা কিঠন হে� --- তাঁরা বেলন। 

 

েসামবার ২১ মাচর্ 

     �টপেকা জানায়, p�াে�টর িন��মন পেথর 
কােছ সমেুdর জেলর নমনুায় আেয়ািডন ১৩১ 
eর মাtা sাভািবেকর ��েয় ১২৬.৭ gণ �বি�,
an আiেসােটােপর পিরমাণo �বে�েছ� 

ম�লবার ২২ মাচর্ 

eকিট জাপািন সংsার যntচািলত িবমান 
েথেক ফুিশমা দাi-iিচর চারিট িবপযর্ 
চুিlর ছিব েতালা হয় ২০ মাচর্। েদখা যায়, 
৩িট চুিl িবেsারেণ gঁিড়েয় েগেছ। 

েতজিskয় হেয় েগেছ
dধ। মািটেত গতর্

কের dধ েফেল িদে�
ফুিশমার eক dধ
বয্বসায়ী, রয়টার।

জাপািন িটিভেত
টয্ােপর জেল
েতজিskয়তার
পিরমাপ pচার

হে�।
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�kবার ২৫ মাচর্ 

    ফkুিশমা দাi-iিচর ৩নং চুিlর 
ভূগভর্ টারবাiন িবিংেয় েতজিskয় 
জেলর oপর দাঁিড়েয় iেলকিTেকর েক�ল 
লাগােনার কাজ করেত িগেয় িতনজন 
�িমক েতজিskয়তায় আkাn হন, 
িবিকরেণ dজেনর পা পেুড় যায় eবং 
তাঁেদর হাসপাতােল পাঠােনা হয়। 
িকেয়ােদা িনuজ জানায়, িবিভn শহেরর 
জল পিরেশাধন েকেndর জেল 
েতজিskয়তার পিরমাণ িশশুেদর পেk 
িবপনক মাtায় েপৗেঁছেছ। 

বহৃsিতবার ২৪ মাচর্ 

     িনসা জানায়, ফkুিশমা দাi-iিচর 
৩নং চুিlর েমাটা isােতর খাঁচায় ফাটল 
ধেরেছ। ei চুিlেত ুেটািনয়াম (মk) 
jালািন বয্বহার করা হয়। িকেয়ােদা  
িনuজ জানায়, ১নং চুিlর ভূগভর্ 
টারবাiন িবিংেয় u�মাtার েতজিskয় 
জল eবং ২ o ৪নং চুিlেত েতজিskয় 
জল জেম রেয়েছ। ei জল আসেছ 
চিুlর েকnd (েকার) aথবা েপাড়া 
jালািনর েচৗবা�া েথেক।   
  েটািকo o িসবা-েত টয্ােপর জল 
িশশুেদর পেk িনরাপদ বেল িরেপাটর্ 
িদেলo িহটািচ o েতাকাiমুরায় টয্ােপর 
জেল মাtািতিরk েতজিskয়তা ধরা পেড়।
২০ িকিম বয্াসােধর্র aপসৃত a�ল 
(iভাkেয়শন েজান) আরo ১০ িকিম 
বাড়ােনা হয়। ei a�েলর বািসnােদর 
চেল েযেত সরকার সাহাযয্ কের।  
  িভেয়না েথেক েসন্Tাল inিটিটuট ফর 
েমেটoেরালিজকাল aয্ান্ড িজoিডনািমk 
জানায়, eকটা হালকা েতজিskয় েমঘ 
utর েগালােধর্ aেনকটা ছিড়েয় েগেছ। 

কমিpেহনিসভ েটs বয্ান িTিট aগর্ানাiেজশেনর
িব�বয্াপী ২৪িট েতজিskয়তা মাপক েকেnd
হাoয়ায় েভেস যাoয়া আেয়ািডন-১৩১ ধরা
পেড়। d-সােহ ei েমঘ েগাটা utর েগালাধর্
জুেড় েছেয় িগেয়েছ।  
 

িনরাপদ েতজিskয় মাািনরাপদ েতজিskয় মাা  হয়হয়  িকিক??  
 
না। সাmpিতক কােলর সবেচেয় িনিবড় গেবষণা, 
মািকর্ন সরকাির aথর্াnkেলয্ করা আয়িনক 
েতজিskয়তার �জবিনক ফল, ২০০৬’ (BEIR vii)
েদখাে�, েদেহ সম েতজিskয়তার েছায়ঁা েযাগ 
হয়, তাi ঝঁুিক বােড়। 

মািট, আকাশ, eবং েদহাংশ েথেক 
বছের গেড় ১ িমিলিসভার (েরডন 
বােদ) েতজিskয়তা েঢােক মানবশরীের।
 ei pাকিৃতক বা রেয় যাoয়া েতজিskয়তার েথেকi

সtর বছর আয়ু�ােল ১২৫ জেনর মেধয্ ১ জেনর 
কয্ানসার হেত পাের। ভিব�� pজেn েরাগ 
সিৃ�কারী িজেন kিত eখনo পিরমাপi করা 
হয়িন। eরপর েযাগ হoয়া েতজিskয়তায় eসেবর 
সাবনা বােড়। egিল সংখয্াতািttক সাবনা, 
বােব েয েকানo মাnেষরi হেত পাের। 
 

১৭ মাচর্ 

২০ মাচর্ 

২৩ মাচর্ 

২৭ মাচর্ 

৯  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     সমেুdর জল িদেয় 
চিুl ঠাNা করার েচ�া 
করার ফেল েসi জেলর 
েন পাiপgিল বুেজ 
েগেছ eবং jালািন-দেN 
েনর আsরণ পেড়েছ। 
ei সমsা দরূ করেত 
সমেুdর জল সিরেয় 
তাজা জল পাঠােনার 
েচ�া করা হয়। eেত 
চিুl শীতল করার কাজ 
বয্াহত হয়।  
  ফkুিশমা দাi-iিচর 
২নং iuিনেটর টারবাiন 
rেম চালু চুিlর বািহত 
জেল েতজিskয়তার মাtা
sাভািবেকর েচেয় ১ 
েকািট gণ েবেড় েগেছ 
বেল িরেপাটর্ করা হয়। 
ei িরেপাটর্ েপেয় 
�িমেকরা তৎkণাৎ 
পািলেয় যায়। 

শরীেরর pজনন েকাষgিলর িজেন 
ঘেট যাoয়া sায়ী পিরবতর্ন বা 
িমuটােজেনিসস পরবতর্ী 
pজngিলেত েবিশরভাগ েkে 
assতা বেয় আেন। েতজিskয়তা 
ei িমuটােজেনিসস, aথর্াৎ 
সংগিঠত িমuেটশন ঘটায়, িজেনর 
িডeনe শৃ�েল পিরবতর্ন ঘিটেয়।  

িজনগত েরাগ aয্ােকােনাDপলািসয়া, 
িনuেরাফাiোমােটািসস pভৃিত 
pথম pজেn ১০০ েরাগীর মেধয্ ৫-
৯ বাবা-মােয়র েতজিskয়তার ফেল। 
িতীয় pজেn ১০০ েরাগীর ৮-১৫ 
জন দাd-িদদার েতজিskয়তা জিনত। 
িজনগত েরাগ hদেরাগ, 
হাiপারেটনশন, ডায়ােবিটস pভৃিত 
pথম pজেn ১০০০ েরাগীর মেধয্ ১-
২ বাবা-মােয়র েতজিskয়তার ফেল। 
িতীয় pজেn ১০০০ েরাগীর ১-২ 
জন দাd-িদদার েতজিskয়তা জিনত। 

ei সংখয্াতািttক সবনার সূ BEIR vii িরেপাটর্ (২০০৬)। eটােত
যেথ� তেথয্র aভােব কয্ানসারেক িজনগত েরােগর আoতার বাiের
রাখা হেয়েছ। িসিsক ফাiোিসেসর মেতা িজনগত েরাগgিল েযেহতু
s হেয় বািহত হয়, তাi ধরা হয়িন।  

 

িজনগত েরাগ জnগত sায়ু িবকিৃত, জnগত hৎিপN িবকৃিত pভৃিত 
pথম pজেn ১০০০ েরাগীর মেধয্ ৩৩ বাবা-মােয়র েতজিskয়তার ফেল। 
িতীয় pজেn ১০০০ েরাগীর ৪০-৫০ দাd-িদদার েতজিskয়তা জিনত। 
 

েতজিskয়তােতজিskয়তা  েথেকেথেক  িজনবািহত িজনবািহত েরাগেরাগ  

েতজিskয়তােতজিskয়তা  েথেক কয্ানসারেথেক কয্ানসার  
েতজিskয়তা �ােসর মেধয্ িদেয় ঢুকেল ফুসফুস, খাবােরর মেধয্ িদেয় ঢকুেল  
পাচনতnt, sTনিশয়াম েগেল হােড়র মাস বা েবানময্ােরা, iuেরিনয়াম েগেল 
িকডিন সবেচেয় েবিশ আkাn হয়। 
১০০ িমিলিসভার েতজিskয়তার হেণর ফেল  
১০০০ জন পুrেষর মেধয্ ৯ eবং ১০০০ জন নারীর মেধয্ ১৪ জেনর 
জীবৎকােল কয্ানসার হবার সাবনা। eর মেধয্ মারা যাবার সাবনা ৫ জন 
পুrষ eবং ৭ জন মিহলার।  
১০ বছর বয়েস oi পিরমাণ েতজিskয়তা িনেল ১০০০ জন েছেলর মেধয্ ১৫ 
eবং সমসংখয্ক েমেয়র মেধয্ ২৬ জেনর জীবৎকােল কয্ানসার হবার সাবনা।
eর মেধয্ মারা যাবার সাবনা ৭ জন েছেল o ১১ জন েমেয়র।  
আজীবন pিত বছর ১ িমিলিসভার কের েতজিskয়তা িনেল  
pিত ১০০০ পুrেষ ৬ জন eবং ১০০০ নারীর ১০ জেনর কয্ানসার হবার 
সাবনা। eর মেধয্ মারা যাবার সাবনা ৩ জন পুrষ o ৫ জন নারীর।  
১৮ েথেক ৬৫ বছর বয়স aবিধ বছের ১০ িমিলিসভার েতজিskয়তা িনেল  
pিত ১০০০ পুrেষ ৩০ জন eবং ১০০০ নারীর ৪৩ জেনর কয্ানসার হবার 
সাবনা। eেদর মেধয্ মারা যাবার সাবনা ১৭ জন পুrষ o ২৪ জন নারীর।  

ei সংখয্াতািttক
সাবনার সূ BEIR

vii িরেপাটর্ (২০০৬)।
িরেপােটর্ বলা আেছ,
েতজিskয়তা েথেক

িঠক কীভােব
কয্ানসােরর ঝঁুিক বােড়

তা eখনo িনি�ত
নয়, তা ছাড়া আেছ
তেথয্র aভাব। ei

ঝঁুিক িনভর্র কের েকান
aে� েতজিskয়তা,
বয়স, িল�, েডাজ,
েডাজ েরট pভৃিতর

oপর।
 

শিনবার ২৬ মাচর্ 

েতজিskয়তায় আkাn েতজিskয়তায় আkাn েলােকর সnানািদর েলােকর সnানািদর িজনবািহত েরাগিজনবািহত েরাগ  
 

১০  



     পের ei িরেপাটর্ 
সংেশাধন কের জানােনা
হয়, েতজিskয়তার 
মাtা ১ লk gণ  
িছল। ei u�মাtার 
িবিকরেণর ফেল 
িবপযর্s চুিlেত ঠাNা 
করার বয্বা পবূর্াবায় 
িফিরেয় আনার কাজ 
বয্াহত হয়। 

রিববার ২৭ মাচর্ 

পরমাণু িবপযর্য় েথেকপরমাণু িবপযর্য় েথেক  েতজিskয়তা েতজিskয়তা েঢােক খাদয্শৃ�েলেঢােক খাদয্শৃ�েল  

েতজিskয়তার আoতায় আসা a�েলেতজিskয়তার আoতায় আসা a�েল  
১) থাকা বারণ ২) খাদয্শs চাষ করা বারণ  ৩) sানীয় শs o
dধ খাoয়া বারণ ৪) sানীয় pাণীমাংস খাoয়া বারণ ৫) sানীয়
মাছ খাoয়া বারণ ৫) sানীয় aরণয্ সmদ বয্বহার বারণ  
আnজর্ািতক পরমাণু শিk eেজিn (IAEA) র ছিব o িনেদর্িশকা।
 

eকঘের েতজিskয়তায় আkাn িশ�। 
জাপােন রাায় পরমাণু পুিলশ। 

বধুবার ৩০ মাচর্ 

     ফkুিশমা দাi-iিচর ১১.৫ িকিম দেূর 
ফkুিশমা দাi-িন য্ােন্টর িবdয্ৎ 
সরবরাহকারী বয্বার oপর েথেক েধাঁয়া 
uঠেত েদখা যায়। ei বয্বার মাধয্েম 
েমাটর পােmর সাহােযয্ বাiের েথেক জল
সংgহ করা হয়। �িমেকরা েমাটর বn 
কের েদয়। pস�ত, ফkুিশমা-২ বা দাi-
িন য্ােন্টর ৪িট চুিl ভূিমকেmর িদনi 
sয়ংিkয়ভােব বn (শা�  ডাuন) হেয় 
িগেয়িছল। 
  ফkুিশমা দাi-iিচর utর-পবূর্িদেক 
aপসৃত a�েলর বাiের কেয়কিট জায়গায়
eত u�মাtার েতজিskয়তা ধরা পেড় েয 
বািসnােদর drত পালােত বলা হয়। 

     সােয়n িমিডয়া েসন্টার জানায়,
ফkুিশমা েথেক গভর্বতী মােয়রা 
তােদর গভর্জাত বা�া েতজিskয়তায় 
আkাn হoয়ার ভেয় েটািকoেত 
পািলেয় যাে�। 

বৃহsিতবার ৩১ মাচর্ 

     েটপেকার য্ান্ট aপােরটেরর 
তথয্ েথেক িকেয়ােদা িনuজ জানায়, 
ফkুিশমা দাi-iিচর ভূগভর্ জেল 
েতজিskয়তার পিরমাণ আiিন’ 
মাtার েচেয় ১০,০০০ gণ েবেড় 
েগেছ। িনসা পিরসংখয্ানিট িনেয় p�
তুলেলo ঘটনািট sীকার কের।  

�kবার ১ eিpল 

১১  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    েটপেকা ei pথম লkয্ 
কের, ফkুিশমা দাi-iিচর 
২নং চিুl েথেক েতজিskয় জল
(> ১০০০ িমিলিসভার/ঘন্টা) 
চুঁiেয় পড়েছ সমেুd। 
�িমেকরা েদখেত পায়, ei 
২নং চিুl o সমুেdর মােঝ  

শিনবার ২ eিpল 

রkণােবkেণর জn রাখা গেতর্ ২০ েসিম চoড়া ফাটল ধেরেছ। ei গেতর্ সমেুdর
জল পাm কের েঢাকােনার েক�লgিল থােক। eিদন সnয্ায় কংিkট েঢেল ei
েতজিskয় জেলর ধারা িনয়ntণ করার েচ�া বয্থর্ হয়।  

ছিব eেসািসেয়েটড েpেসর। 
 

�াস বা খােদয্র মেধয্ িদেয় ঢুেক েতজিskয় 
আiেসােটাপgিল চেল যায় থাiরেয়ড, যকৃৎ,
হাড়, মি�, pেsট, ফুসফুস, ন pভৃিত 
aে�। েসখােন আলফা, িবটা গামা 
েতজিskয় রি� িবিকরণ করেত থােক িনয়ত। 
ei রি�র আঘােত ব বছর পর হেত পাের
কয্ানসার বা পরবতর্ী pজেn িজনগত েরাগ, 
যার কথা আেগi বলা হেয়েছ। 

খাদয্শৃ�ল েথেকখাদয্শৃ�ল েথেক  েতজিskয়তা েতজিskয়তা   
েঢােক েঢােক েদহেকােষেদহেকােষ    
 

     েটপেকা জানায়, তারা ১০,০০০ টন 
িনmমাtার েতজিskয় জল সমেুd েফলেত 
বাধয্ হে�। 
  iি�িনয়াররা পিরকlনা কের, ফkুিশমা 
দাi-iিচর ১, ২ o ৩নং চুিlর isােতর 
খাঁচার িভতর িনিkয় নাiেTােজন গয্াস 
ঢিুকেয় েদoয়া হেব। eেত েফর িবেsারণ 
ঘটার সmাবনােক েরাধ করা যােব।  
  iি�িনয়াররা আশা করেছ, eভােব 
যতটা সmব বাতােসর aিkেজন েবর কের 
ei পিরসের জমা হাiেDােজনেক তরল 
করা যােব o িবেsারেণর সmাবনা কমেব।

েসামবার ৪ eিpল 

     eিদন আবার নতুন কের পিলমার 
িমি�ত জল, কােঠর gেঁড়া eবং কাগেজর 
টুকেরা েঢেল ফাটল েবাজােনার েচ�া হয়। 
েকােনা কাজ হয়িন।  

েটপেকা জানায়, sনািমর আঘােত মৃত 
di �িমেকর েদহ ৩০ মাচর্ পাoয়া েগেছ। 
িবপুল পিরমাণ েতজিskয় জল pশাn 
মহাসাগের িমশেত থােক। ei পিরিিতেত 
েটপেকা িসdাn েনয়, পােmর সাহােযয্ 
ei দিূষত জল বজরা-বnী কের মাঝ-
সমুেd েনা�র কের রাখা হেব। 

রিববার ৩ eিpল 
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      আবার ভূিমকm, ৭.৪ মাtার।
sনািম সতকর্তা জাির হয়, িকnt ৯০ 
িমিনট পের তুেল েনoয়া হয়। 
য্ান্টgিল েথেক সমs কমর্ীেক সিরেয় 
েনoয়া হয়। েটপেকা জানায়, ei 
ভূিমকেm নতুন কের kিত িকছু 
হয়িন।  

বৃহsিতবার ৭ eিpল 

       ফুkিশমা দাi-iিচ য্ােন্টর ৪০ 
িকিম দূেরর gাম iেতত-eর মািট েথেক 
sাভািবেকর তুলনায় ৪০০ gণ 
েতজিskয়তা েমেল। সরকাির েঘাষণার 
aেপkা না কেরi eখানকার বািসnারা 
তােদর িশশু eবং গভর্বতী মিহলােদর 
েটািকo পািঠেয় েদoয়ার িসdাn েনয়। 
৩০ িকিম বয্াসােধর্র বাiের okমা eবং 
নািম শহেরo মাtািতিরk িসিজয়াম 
১৩৭ পাoয়া যায়।  মািট o বায়ু পরীkা
কের েদখা যায়, েতজিskয়তা ফুkিশমা 
য্ান্টেক েকnd কের বৃtাকার পেথ 
ছ�াে� না, িবিভn িদেক aেনক দূর 
দূর পযর্n ছ�াে�। কী পেথ ছ�াে� 
তার হিদশ িমলেছ না।  
  জাপািন সংবাদপt আসািহ সmাদকীয়
িনবn িলেখ জানায়, aপসৃত a�ল বা 
iভাkেয়শন েজান েঘাষণা করা হে� 
সরাসির েতজিskয়তার তাৎkিণক kিতর
aমােনর িভিtেত। িকnt �াস বা 
খােদয্র মেধয্ িদেয় দীঘর্ায়ী 
েতজিskয়তার pভাব মাথায় েরেখ 
aপসৃত a�ল িনধর্ারণ করা েহাক।   

�kবার ৮ eিpল 

    ফুkিশমা দাi-iিচ েথেক aিত 
u�মাtার েতজিskয় জল সমুেd যাoয়া 
বn হে� বেল আnাজ করা হয়।  
  দিkণ েকািরয়া সরকার, চীন, জাপািন 
মৎsজীবী, রািশয়ান িবjানীেদর আপিt 
সেtto ১২,৭০০ টন িনmমাtার েতজিskয় 
জল সমুেd েফলার িসdােn সmিত েদয় 
জাপান সরকার, যােত uচুঁমাtার েতজিskয় 
জল ধের রাখা যায়। য্ােন্টর কােছ সমুেdর
জেল sাভািবেকর তুলনায় েপৗেন eক 
েকািট gণ আেয়ািডন ১৩১ পাoয়া যায়। 

বুধবার ৬ eিpল 

িবপযর্ চুিlgিলেত aিত u� মাার েতজিskয়তার মেধয্ িবdয্েতর েকবল লাiন জড়ুেছন 
�িমকরা। eরা সবাi িঠকা �িমক, েটপেকার sায়ী �িমকরা ei কােজ েনi। পরমাণু �িমকেদর 
হণেযাগয্’ েতজিskয়তার সীমা ১০০ িমিলিসভার েথেক বািড়েয় eেদর জn ২৫০ িমিলিসভার 
করা হেয়েছ। িবানীেদর মত, eরা সবাi aদূর ভিব�েত কয্ানসাের মারা যােব।  

পরমাণরু বিলপরমাণরু বিল  
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    জানা যায়, ফkুিশমা দাi-iিচর 
ছ’িট চিুlেতi eখনo ঠাNা করার 
বেnাবs িঠকঠাক হয়িন। রািশয়া 
েটপেকােক ১ েকািট টাকা মূেলয্র 
dিট কংিkেটর পাm পাঠায়, যা 
েথেক ২ মাiল দরূ েথেক িরেমাট 
কেন্Tােল জল েছাঁড়া যায়।  
  েটপেকা জানায়, তারা 
েচেনর্ািবেলর মেতা পরমাণু 
চিুlgিলেক কংিkেটর কবের পাঠােব 
না, কারণ jালািন থাকা aবায় 
eটা করেল তা হেব পাথেরর 
েবাম’। তারা আেগ সমs jালািন 
েবর কের েনেব। েটপেকা আেরা 
জানায়, তারা ১,২,৩ eবং ৪ নং 
চুিlেক িড-কিমশন বা বn কের 
েদেব। eকটা পরমাণু চুিl  
িড-কিমশন করেত ২০-৩০ বছর 
সময় লােগ, িকnt eেkেt িবেশষ 
বয্বা িনেত হেব, তাi সময় আেরা 
েবিশ লাগেব। 
 েটপেকার মখুয্ uপেদ�া eেনােমােতা
জানান, আপাতত জল িদেয় ঠাNা 
করার েচ�া করার েকানo িবকl 
েনi। ... ১, ২, eবং ৩ নর চুিlর 
jালািন ২৫-৭০ শতাংশ গেল েগেছ। 
... eেকর পর eক েয সমsাgেলা 
eেসেছ, তা আমরা ধারণা করেত 
পািরিন। eমনকী akল পিরদশর্ন 
করেত যাoয়াo সমsা। eসব 
কারেণi আমরা যতটা বেnাবs 
করেত পারব আশা কেরিছলাম, তা 
পািরিন’।  
 as হেয় পড়া েটপেকা কতর্া 
ফkুিশমার গভনর্েরর সে� েদখা 
করেত েগেল গভনর্র েদখা কেরনিন। 

শিনবার ৯ eিpল রিববার ১০ eিpল 

     জাপােনর pধানমntী নাoেতা কােনর 
জনসংখয্া িবষয়ক িবেশষ uপেদ�া 
তাকােয়ািস iগারািস eক সাkাৎকাের 
বেলন, েসাজা কথা, oiসব gােম (য্ােন্টর 
আেশপােশর ৩০ িকিম বয্াসােধর্র মেধয্) 
েলাকজন খবু আর থাকেব না। বুেড়া 
মাষরা আেs আেs মের যােব o তrণরা 
সব েটািকo চেল আসেব। সরকারেক 
িসdাn িনেত হেব, oiসব জায়গা েফর 
পনুগর্ঠন করেব, না বাদ িদেয় েদেব’।

(oপের) িবে�র জনpিত শিk-বয্বহারকারী েদেশর 
তািলকায় আেমিরকার পেরi থাকা জাপােনর মাnষ 
ভূিমকm, sনািম আর পরমাণু িবপযর্েয়র পর টানা 
েলাডেশিডং-eর িশকার হেয় েকেরািসেনর লাiেন, 
রয়টার। (িনেচ) ফুিশমার াম েথেক uাst eক বৃd।
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১০ eিpল েটািকo-েত সবেচেয় বেড়া পরমাণু িবেরাধী িমিছল হয়, aংশহণ কের ৩০০০ মাnষ, যা
জাপােনর iিতহােস যে�� বেড়া ঘটনা। হামাuকা-েক নতুন পরমাণু েকnd sাপেনর িবrেd ei 
িমিছল েডেকিছল ৮িট নাগিরক সংগঠন। িমিছেল আoয়াজ oেঠ, জাপােনর সম পরমাণু pক বn 
েহাক। uেlখয্, eখন জাপােন ৫৪িট পরমাণু চুিl চালু রেয়েছ। খবেরর সূ চsিনলেবা পিকা। 

েসামবার ১১ eিpল 

   eিদন ফkুিশমা দাi-iিচ য্ােন্টর ১০০ িকিমর মেধয্ আবার 
৬.৬ মাtার ভূিমকm হয়। চুিl ঠাNা রাখার কাজ pায় ১ ঘন্টা 
বn থােক।  
  সরকার জানায়, ৩০ িকিম বয্াসােধর্র বাiেরo েযখােন 
েতজিskয়তার মাtা ২০ িমিলিসভার (বািষর্ক), দীঘর্ায়ী 
েতজিskয়তার pভােবর কথা মাথায় েরেখ েসখান েথেক মাষেক 
সিরেয় েনoয়া হেব, eকমােসর মেধয্। ei তািলকায় েবশ িকছু 
gােমর পাশাপািশ কাতsতা, নািম, iতােতমরুা, কাoয়ামাতা eবং
িমনািমেসামা শহরা�ল পড়েছ।   
  eক নর চুিlেত হাiেDােজন িবেsারণ আটকােত 
নাiেTােজন ঢালা হি�ল। িকnt নাiেTােজেনর চাপ েসভােব না 
বাড়ায় আnাজ করা হে�, িলক হেয় েবিরেয় যাে�। েটািকoেত 
gীনিপস সংগঠেনর eক মখুপt জানান, ১ নর চুিlর হাল খবু 
খারাপ। মেন হে� jালািনেত aিনয়িntত শ��ল িবিkয়া (পরমাণু 
েবামায় েযটা হয়) চলেছ।  

েঢর হেয়েছেঢর হেয়েছ, , eবার সম পরমাণু pক বn েহাকeবার সম পরমাণু pক বn েহাক!!  
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      েতজিskয়তা 
pথম ১০ িদেনর 
মেধয্ ছিড়েয় 
িগেয়িছল aিsTয়া, 
িফনলয্ান্ড, 
siেডন, নরoেয়, 
ীস, িেটন, 
জামর্ািন, iতািল  

ফkুিশমার িবপযর্য় eখনo ঘেট 
চেলেছ। আমরা eখােন শুr েথেক eক
মাস পযর্n তার eকটা সংিkp িববরণ 
েদoয়ার েচ�া করলাম। ei িবপযর্য় 
কতিদন চলেব? eর িক েশষ আেছ? 
  eর utর পাoয়া যােব েচেনর্ািবেলর 
aিভjতায়। পঁিচশ বছর আেগ েসi 
পরমাণু চুিl িবেsারেণর েজর আজ 
পযর্n aবয্াহত। ১৯ মাচর্ ২০১১      
িনu iয়কর্ টাiমেসর পাতায় েচেনর্ািবল 
েথেক eেলন বাির-র eকিট িরেপাটর্ 
pকািশত হয়। iuেkেনর েচেনর্ািবেল 
জনমানবহীন eলাকায় oi মৃত পরমাণু 
চিুlর শবাধােরর েদখােশানার কাজ 
কেরন েসেগর্i e kািসকভ। তাঁর 
anতম কাজ পেুড় যাoয়া চুিlর 
িভতর জমা হoয়া েতজিskয় তরল 
পদাথর্ পাm কের বার করা। eখন 
েসi চুিl ব ফাটেল জজর্িরত। eর 
িভতর েয পরমাণু jালািন o আবজর্না 
জমা হেয় রেয়েছ, তা eত মারাtক 
েতজিskয়, আজo িবjানীরা তার 
ধােরকােছ েঘঁসেত চান না। eেলন 
বাির, kািসকভেক িজjাসা কেরন, 
আপনার ei কাজ আর কতিদন 
চলেব? kািসকভ আnােজ বেলন, 
‘eকশ বছর ... হয়েতা eর মেধয্ oরা
িকছু আিব�ার করেব’। িকnt e পযর্n 
েচেনর্ািবেলর anহীন িkয়া-pিতিkয়ায় 
দশ লেkর েবিশ মাষ pাণ 
হািরেয়েছ।  
  eকটা পরমাণু চুিlর মতুৃয্র শুr 
আেছ। আজ িব�বাসীর েচােখর oপর 
pশাn মহাসাগেরর েকােল জাপােন 
eর শুr হেয়েছ। িকnt dভর্াগয্জনক, 
eর েশষ েনi।  

১৯৮৬ সােলর ২৪ eিpল সােবক েসািভেয়ত 
iuিনয়েনর anগর্ত iuেkন েদেশর েচেনর্ািবেল 
eকিট পরমাণু চুিlেত িবেsারণ হেয়িছল। ২০০৭ 
সােল িবপযর্েয়র ২০ বছর পর মাnষ eবং pকৃিতর 
oপর িবপযর্েয়র pভাব িনেয় রািশয়ান ভাষায় িতন 
iuেkনীয়  িবানীর eকিট িরেপাটর্ pকািশত হয় : 

সহ iuেরােপর ৪০ শতাংেশ; তুরs, চীন, আরব 
dিনয়া, জিজর্য়া, আেমর্িনয়া eবং utর আি�কা o 
utর আেমিরকায়।  
  েসািভেয়ত রাের েগাপনীয়তা eবং িমথয্াচােরর 
জn dঘর্টনার pথম সােড় িতন বছেরর েমিডকয্াল 
িরেপােটর্র aভাব রেয়েছ। IAEA, িব� sাsয্ 
সংsা eবং রাপুে�র কিমিটর িরেপােটর্ মতুৃয্ eবং 
assতা ভীষণ কিমেয় েদখােনা হেয়েছ। 
  ১৯৮৫ সােলর আেগ আkাn eলাকার 
(েবলাrশ, রািশয়া eবং iuেkেনর) ৮০% বা�া 
িছল ss সবল, eখন ২০% ss।  
  ১৯৮৫ সােল আkাn eকিট েজলার গড় আয়ু 
িছল ৭৫ বছর, ১৯৯৬ সােল কেম হয় ৬৫ বছর। 
িবপযর্েয়র pথম সেতেরা বছের েতজিskয়তার 
কারেণ iuেরাপীয় রািশয়ায় মৃতুয্র হার েবেড়েছ 
৩.৫%, iuেkেন ৪%।  
  ২০ বছের pায় ৯,৮৫,০০০ মাnষ মারা েগেছ 
েচেনর্ািবেলর েতজিskয়তার কারেণ।   
 
েচেনর্ািবল pয্ােন্টর  
আেশপােশর পাiন 
গাছgিলর কােNর  
রঙ বদেল েগেছ,  
বদেল েগেছ বৃিd 
-- েতজিskয়তা  
েচেনর্ািবলেক কেরেছ eক মৃতুয্ uপতয্কা, েযখান  
েকানo pাণী বা uিdদ sাভািবকভােব বাচঁেত 
পাের না।   
  েকবল মৃত চুিlgিল েথেক যােত আবার 
েতজিskয়তা না েবেরায়, েসজn আজo েরাজ 
বািতল পরমাণু েকndিটেত েখেট চেল ৩৫০০ �িমক।

েচেনর্ােচেনর্ািবল িবল িবপযর্েয়িবপযর্েয়র র ২৫ ২৫ বছরবছর  

  ১২ ১২ eিpল eিpল েটপেকােটপেকা  জানায় ফুিশমা পরমাণুজানায় ফুিশমা পরমাণু  িবপযর্েয়রিবপযর্েয়র  মাা েচেনর্ামাা েচেনর্ািবিবেলেলর েচেয়o েবিশর েচেয়o েবিশ।।  
িজেতন নী কতৃর্ক িpিন্টং আটর্, ৩২e পটুয়ােটালা েলন, কলকাতা ৯ হiেত মুিdত। 


