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বহু যুগ ধরেই বৃষ্টি, নদী, উপকূল এবং সমুদ্র আমারদে সমাজরে রূপ ষ্টদরেরে। শাস্ত্রীে পুোোল থেরে শুরু েরে 

আব্রাহামীে ধমম ও প্রাচীন থমরসাপরেষ্টমো থেরে পাওো োষ্টহনীগুষ্টল, জল ষ্টেভারব ইষ্টিহারসে গষ্টি বদরল 

ষ্টদরেরে থস েো বরল। ভােরি, “বর্মাে ের াে পেীক্ষা”, জুন থেরে থসরেম্বে মারসে মরধে থয আদ্রম িাবাহী 

বােু, যা থদরশে আষ্টশ শিাংশ বৃষ্টিপারিে োেণ, িাে বাষ্টর্মে ক্রীড়া আবহমানোল ধরে শশশব থেরে শুরু েরে 

সংসৃ্কষ্টি ও বাষ্টণরজেে মি সবষ্টেেুরেই প্রভাষ্টবি েরেরে। বৃষ্টিপারিে পষ্টেবিম নশীলিা ষ্টনেন্ত্ররণে ষ্টবর্রে 

সবরচরে প্রেম ষ্টলষ্টিি বণমনাগুষ্টলে মরধে েরেেটি িৃস্টপূবম চিুেম শিাব্দীরি ষ্টলষ্টিি থেৌটিরলেে অেমশাস্ত্র নামে 

প্রাচীন গ্ররে পাওো যাে। ষ্টেভারব বর্মাোরলে বৃষ্টিপারিে ধেন আন্দাজ েো যাে এবং থসই অনুযােী 

জীবনযাত্রাে পষ্টেবিম ন আনা যাে িা ষ্টনরে থসিারন আরলাচনা েো হরেরে। বৃষ্টিপারিে পষ্টেবিম নশীলিা থোন নিুন ঘেনা না হরলও, জলবােু পষ্টেবিম ন বা 

সাো ষ্টবরে অেবা আঞ্চষ্টলেভারব জলবােুে চষ্টেরত্র সুষ্টবশাল পষ্টেবিম ন আসাে ফরল বৃষ্টিপারিে থক্ষরত্র থয বদল এরসরে িাে িীব্রিাে ষ্টবর্েটি নিুন।    

অরনে সমেই বলা হে থয, জলবােু পষ্টেবিম ন থযন এেটি ষ্টহংস্র হাঙে, জল যাে দাাঁ ি। জলবােু পষ্টেবিম রনে বোপােটিরে সবরচরে গভীেভারব থবাঝা যাে 

জরলে মরধে ষ্টদরে। জরলে িাপমাত্রা থবরড় থগরল িাে ফলাফল িো, বনো ও বৃষ্টিপারিে বধমমান পষ্টেবিম নশীলিা। প্রষ্টিবাে শবষ্টেে উষ্ণােরনে মাত্রা বৃষ্টিে 

পরেই জরলে সরে জষ্টড়ি ষ্টবপরদে সম্ভাবনা আেও প্রবল হরে ওর । এেটি উষ্ণিে জলবােু ষ্টে ষ্টে ষ্টবপদ থেরে আনরব থস ষ্টবর্রে উরেগ যি বাড়রব, 

অিোষ্টধে জল না অিেল্প জল, এই গুরুত্বপূণম সমসোটি িিই নীষ্টি ষ্টবর্েে আরলাচনাে থেরে থেরে যারব। বর্মাে ভষ্টবর্েৎ ষ্টনরে অষ্টনশ্চেিা থেরে থগরলও 

এবং ষ্টবজ্ঞারনে হাি ধরে জলবােুে নবিম নেশা ষ্টনষ্টমমি হরলও, বৃষ্টিে পষ্টেবিম নশীলিাে ঘেনাটি ঘেরে এবং ভষ্টবর্েরিও থয ঘেরব থস ষ্টবর্রে ষ্টবজ্ঞানীো 

এেমি।     

ভােি ইষ্টিমরধেই দীঘম শুিা মেশুম এবং িাে মরধেই ষ্টবষ্টক্ষপ্ত বৃষ্টিপারিে সংঘর্ম, থয বদলটি অরনে সমেই এে মারসে সমেসীমাে মরধে ঘেরে, িাে সাক্ষী 

হরে। এই বেরেে জুন মারস আসাম িীব্র িোে আঘারি ধুাঁেষ্টেল, ষ্টেন্তু িাে এে সপ্তারহে মরধেই থসিারন হ াৎ প্রবল বৃষ্টিপাি শুরু হে, যাে ফলাফল এে 

ষ্টবধ্বংসী বনো। জলবােু পষ্টেবিম রনে হাি ধরে এই জািীে সমাপিরনে ষ্টমশ্র ষ্টবপরদে বােংবাে হআনা থদওোে সম্ভাবনা থবরড় থযরি পারে বরল 

ইন্টােগভনমরমন্টাল পোরনল অন ক্লাইরমে থচঞ্জ (আইষ্টপষ্টসষ্টস)-এে সাম্প্রষ্টিেিম ষ্টববৃষ্টিটি সিেম  েরেরে।  

জরলে ক্রমবধমমান পষ্টেবিম নশীলিা – অিোষ্টধে বা অিেল্প – জনরগাষ্ঠীে উপে গভীে প্রভাব থফলরি পারে এবং ভােরিে েৃষ্টর্িামাে, বেবসা বাষ্টণজে এবং 

পষ্টেবােগুষ্টল থয সমস্ত ষ্টবপরদে মুরিামুষ্টি হরেরে িাে সবরচরে গুরুত্বপূণম উৎসগুষ্টলে মরধে এেটি। প্লাবন বা উধ্বম গামী জলস্তরেে মি গভীেভারব প্রভাবশালী 

ঘেনাগুষ্টল গুরুত্বপূণম পষ্টেো ারমা ধ্বংস েেরি পারে, বাষ্টড়ঘরেে ক্ষষ্টি েেরি পারে এবং জরলে োোোষ্টে োরেন যাাঁ ো থসই অসংিে মানুরর্ে জীষ্টবো 

অজম রনে পরে ষ্টবপযমে আনরি পারে। নিুন ষ্টেেু িেে থেরে জানা যাে থয, উনচষ্টিশ থোটি ভােিীে বা প্রষ্টি দশজরন এেজন এমন জােগাে বাস েরেন 

থযিারন এেশ বেরে এেবাে ঘরে এমন ভেংেে বনোে সম্ভাবনা িুব থবষ্টশ। এই ধেরনে বনোে ফরল জলস্তে স্বাভাষ্টবরেে থেরে অন্তি আধ ফুে থবষ্টশ থবরড় 

থযরি পারে, যাে অেম এমন এে ভোবহ বনো যা গুরুিে ক্ষেক্ষষ্টি োেণ হরি পারে। ষ্টেন্তু এে প্রভাব সবাে উপে এে েেম নে। ৬.৫ থোটি মানুর্ যাাঁ রদে 
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বনোক্রান্ত হওোে ঝুাঁ ষ্টে অরনে থবষ্টশ িাাঁ ো িীব্র দাষ্টেরদ্রে মরধে বসবাস েরেন (অেমাৎ, িাাঁ রদে শদষ্টনে িেরচে পষ্টেমাণ ১.৯০ েলারেেও েম) এবং টিাঁরে 

োোে, বনোে আঘাি সামরল ও াে বা অনে থোোও চরলে যাওোে ক্ষমিা িাাঁ রদে সীষ্টমি। িাই, অিেন্ত দষ্টেদ্র যাাঁ ো, িাাঁ রদে জীবন, জীষ্টবো ও েলোরণে 

উপে বনোে প্রভাব সবরচরে থবষ্টশ। বনোে মি এেটি সবমনাশা ঘেনাে পাশাপাষ্টশ, ষ্টনষ্টদম ি অঞ্চলষ্টভষ্টিে এবং বনোে িুলনাে েম দ্রুি পদরক্ষরপ েড়ারি োো 

িো আসরল এমন এে ষ্টবপযমে যা িুব ধীে গষ্টিরি উদ্ঘাটিি হে। অনাবৃষ্টিে োেরণ বাষ্টণজে ও শহরেে উৎপাদনশীলিা বাধা পাে, জেরলে ধ্বংস আেও 

ত্বোষ্টিি হে এবং জনস্বাস্থ্ে ও েৃষ্টর্োরজে প্রষ্টক্রো ষ্টবপদগ্রস্ত হরে পরড়।      

বৃষ্টিপারিে এই েেম পষ্টেবিম নশীলিাে স্থ্াষ্টেত্ব ও মাত্রাে অষ্টনশ্চেিাে োেরণ এই ঘেনাে সরে মাষ্টনরে ষ্টনরে নানা ষ্টবর্রে বদল আনাে প্ররচিা অরনে সমেই 

ষ্টবষ্টভন্ন দীঘমস্থ্ােী থঝাাঁ রে অভেস্থ্ হওোে থেরে অরনে থবষ্টশ েঠিন। িাই, জলবােু পষ্টেবিম রনে ষ্টবর্রে অষ্টধোংশ থদরশে পষ্টেেল্পনারিই থয জলসম্পদরে 

অষ্টভরযাজরনে িাষ্টলোে সবরচরে গুরুত্বপূণম ষ্টবর্ে ষ্টহরসরব োিা হরেরে িা আশ্চযমজনে নে। সাম্প্রষ্টিেিম আইষ্টপষ্টসষ্টস ষ্টববৃষ্টি অনুযােী, জলবােু 

পষ্টেবিম রনে থমাোষ্টবলাে জনে থয থেৌশলগুষ্টল থনওো হরেরে িাে অষ্টধোংশই শিষ্টে হরেরে েৃষ্টর্ষ্টশরল্পে েো মাোে থেরি, োেণ সাো ষ্টবরে যি পষ্টেমারণ 

জল িেচ হে িাে আষ্টশ থেরে নব্বই শিাংশ চারর্ে োরজই বেবহৃি হে। জলবােু পষ্টেবিম রনে থমাোষ্টবলাে থয থেৌশলগুষ্টল থমাোমুটি সমস্ত থদশই গ্রহণ 

েরেরে িাে মরধে এেটি হল থসচ বেবস্থ্া, ফসল ফলানে জনে প্ররোজনীে জলসম্পরদে থেৌশলগি সংেক্ষণ ও বেবহাে। বৃষ্টিপারিে ক্রমবধমমান 

পষ্টেবিম নশীলিা ও বাড়রি োো উষ্ণিা থেরে শিষ্টে হওো েি ও অষ্টনশ্চেিাে হাি থেরে ফসল বাাঁ চানে থক্ষরত্র এই প্ররচিাগুষ্টল প্রষ্টিবন্ধে ষ্টহরসরব এেটি 

গুরুত্বপূণম ভূষ্টমো পালন েরে। ভােরি এে সব থেরে স্পি উদাহেণ হল, থভৌমজলরে থসরচে োরজ বেবহাে েো। এই জািীে থসচবেবস্থ্া ভূিরলে 

উপষ্টেষ্টস্থ্ি জরলে মাধেরম থসচবেবস্থ্ারে োষ্টপরে থগরে এবং গি পঞ্চাশ বেরে এে বেবহারে বৃষ্টি ঘরেরে পাাঁ চশ শিাংশ। এই মুহুরিম  থসরচে োরজ সব থচরে 

থবষ্টশ থভৌমজল বেবহাে েরে থয থদশগুষ্টল, ভােি িাে মরধে অনেিম। েৃষ্টর্িামােগুষ্টল িাে ফরল অিেন্ত উপেৃি হরেরে। ষ্টেন্তু এে থশর্ থোোে এবং আে 

েি ষ্টদন থভৌমজরলে বেবহাে চাষ্টলরে যাওো থযরি পারে?     

অষ্টভজ্ঞিাজাি ও পষ্টেসংিোনরেষ্টেে ষ্টবরের্ণ সামষ্টগ্রে প্রভারবে উপে ষ্টেেু আরলােপাি েেরি পারে। গি চষ্টিশ বেরেে িরেেে উপে ষ্টভষ্টি েরে, 

সহগরবর্ে পষ্টেচাষ্টলি আমাে এেটি গরবর্ণাে সমে আষ্টম আবহাওো ও জলরসরচে প্রভাবরেষ্টেে এেটি ইরোনরমট্রিে নেশা শিষ্টে েরেষ্টে। এই নেশাে 

সাহারযে অিীরি যা ধেরনে জলরসচ প্রণালী বেবহারেে থঝাাঁ ে থদিা থযি, ফলরনে উপে িাে প্রভারবে ষ্টবর্েটিে মূলোেন েষ্টে। এই থদরশ েৃষ্টর্ে োরজ 

বেবহারেে জনে জলরসরচে দাষ্টব থয থবরড় চরলরে িাে প্রধান োেণ হল গম যা এেটি ওোোে-ইনরেনষ্টসভ বা চারর্ে জনে প্রচুে জল লারগ এমন এেটি 

ফসল। সাো ষ্টবরেে প্ররোজনীে গরমে থিে শিাংশ ভােিই সেবোহ েরে এবং থদশবাসীে প্ররোজনীে সামষ্টগ্রে েোরলাষ্টেে অরধমেই আরস দানাশসে থেরে। 

ফলাফল থেরে থদিা যাে থয, থসচবেবস্থ্াে উত্থারনে সরে ভােরিে এেটি প্রধানিম ফসল ষ্টহরসরব গরমে উত্থান অোেীওভারব জষ্টড়ি। থসচবেবস্থ্া িোে 

প্রভাবরে ষ্টনেন্ত্রণ েরেরে এবং ফসরলে িাপ সংরবদনশীলিাও লাঘব েরেরে। থদিা থগরে থয, গি চাে দশরে যষ্টদ জলরসরচে বেবহাে না হি, িরব 

জািীে ফলন থিে শিাংশ েম হি। িরব, এই সুষ্টবধা ভষ্টবর্েরিও পাওো যারব ষ্টেনা থস ষ্টবর্রে সরন্দহ আরে। গি েরেে বেরে থসচপ্রষ্টক্রোে ষ্টবস্তারেে েম 

হরে এবং ক্রমবধমমান উষ্ণিা ও িোে থনষ্টিবাচে প্রভাব থবরড়ই চরলরে। এে থেরে ইষ্টেি পাওো যাে থয, থয থেৌশল অিীরি োরজ থলরগরে িা 

ভষ্টবর্েরি োযমেে নাও হরি পারে। এই ষ্টবপেীিমুিী পষ্টেবিম রনে এেটি োেণ হল, অিীরি এই সাফলে এরসষ্টেল থভৌমজরলে সঞ্চেরে পীড়ন েরে। 

থভৌমজরলে সাহারযে থসরচে হারে বৃষ্টি পাওোে োেরণ প্রচুে পষ্টেমারণ জল ষ্টনষ্কাষ্টশি হরেরে, যাে ফরল এই ভূগভম স্থ্ জরলে স্তে অরনে থনরম থগরে। যিন 

থভৌমজরলে স্তে অরনে নীরচ থনরম যাে, িিন পারম্পে সাহারযে জল থিালাে িেচ এবং জরলে কুরো গভীে েোে বেেসাধে প্রষ্টক্রোে োেরণ থভৌমজরলে 

ষ্টনষ্কাশন প্রষ্টক্রোে বাধা আসরি পারে। ভূগভম স্ত জরলে উপে ষ্টনভম েশীলিা বাড়াে সরে সরে এই জরলে সঞ্চে েরম আসরে। এে ফরল, ভষ্টবর্েরি এই জল 



বেবহােোেীরদে উপে িো ও িারপে প্রভাব আজরেে িুলনাে িীব্রিে হরব। থভৌমজলস্তরে ক্ষে ধোে োেরণ থগাো থদরশে ফলরনে পষ্টেমাণ কুষ্টড় শিাংশ 

পযমন্ত েরম থযরি পারে এবং এই শিরেে মাঝামাষ্টঝ, যিন জলবােু পষ্টেবিম রনে প্রভাব আেও িীব্রভারব অনুভাব েো যারব, িিন থভৌমজল  বেবহারেে 

উপাে না োেরল বাষ্টর্মে ফসল উৎপাদরনে হাে আ াশ শিাংশ পযমন্ত ও শুষ্ক মেসুরমে ফসল উৎপাদরনে হাে এোন্ন শিাংশ পযমন্ত েরম থযরি পারে। এে 

ফরল, িাদে ষ্টনোপিা, েৃর্েরদে জীবনধােণ এবং েলোরণে উপাে সবই ষ্টবপযমরেে মুরিামুষ্টি হরব। থভৌমজরলে সঞ্চে েরম থযরি োেরল শুিা মেসুরম, 

যিন জরলে প্ররোজন সবরচরে থবষ্টশ, িিন নদীে জলও শুষ্টেরে থযরি শুরু েরে, োেণ, থভৌমজলাধাে বা অোকুইফাে থেরে প্রবাষ্টহি জল বা থবসরলা-ই 

ষ্টনিেবহ নদীগুষ্টলরি জলসেবোহ েরে। আপািষ্টবরোধী থশানারলও এ েো সষ্টিে, থয সম্পদগুষ্টল অিীরি জলবােু পষ্টেবিম রনে ধাক্কাে িীব্রিা েষ্টমরেরে, 

ভষ্টবর্েরি থসগুষ্টলই আবাে থসই পষ্টেবিম রনে ষ্টবরূপ প্রভাবরে আেও বড় ও থজাোরলা েরে িুলরি পারে।    

এে োেণটি উনষ্টবংশ শিাব্দীে ফোসী অেমনীষ্টিষ্টবদ জাাঁ  বোষ্টপ্তরস্তে োরে পষ্টেষ্টচিই ষ্টেল। ষ্টিষ্টন “থজাগানই চাষ্টহদারে শিষ্টে েরে” – এই প্রস্তাবনারে জনষ্টপ্রে 

েরেষ্টেরলন। এরক্ষরত্র এে অেম হল, জল যষ্টদ সস্তাে থমরল, িরব িা অবারধ বেবহৃি হরব। ষ্টেেু অনুবমে অঞ্চরল ষ্টবনামূরলে বা সস্তাে পাওো থসরচে জল এেটি 

প্রাচুরযমে ষ্টবভ্রম ষ্টনমমাণ েরে। এই োেরণ ওই সমস্ত অঞ্চরল ধান, গম, আি আে িুরলাে মি ফসল, থযগুষ্টলে ফলরনে জনে প্রচুে জল লারগ এবং িাে ফরল, 

এই ধেরনে জােগাে জনে এরেবারেই অনুপযুক্ত শরসেে চার্ শুরু হে। িাই, যিন িাপমাত্রাে বৃষ্টি হে এবং বৃষ্টিপারি পষ্টেবিম ন আরস িিন জরলে এই 

অস্বাভাষ্টবে চাষ্টহদা থমোন সম্ভব হে না ও থসই োেরণ শরসেে উৎপাদনশীলিা সামঞ্জসেহীনভারব ক্ষষ্টিগ্রস্ত হে। এই ঘেনাে ফলশ্রুষ্টি হল, থয সম্পরদে 

ভােসামে ইষ্টিমরধেই এেটি অিেন্ত সূক্ষ্ম থেিাে উপে দাাঁ ষ্টড়রে আরে থসটি আেও ষ্টবপযমস্ত হরে পরড় এবং িো ও উষ্ণিাে থেরে সুেক্ষা েরম যাে।        

জলসম্পরদ ষ্টবষ্টনরোরগে ঘেনাটিও অসামেরে অষ্টনোেৃিভারব বাষ্টড়রে থিারল। ২০১৫ সাল থেরেই মহাোরেে িোপ্রবণ অঞ্চরল প্লাষ্টস্টরেে পেি থদওো 

েৃষ্টর্োরজে জনে বেবহৃি পুকুরেে সংিো  িুবই দ্রুি থবরড়রে। যষ্টদও, বৃষ্টিে জল সংগ্রহ বা থেইন ওোোে হারভম ষ্টস্টং-এ উৎসাহ ষ্টদরে স্মলরহাল্ডাে 

েৃষ্টর্োজরে িো থেরে সুেষ্টক্ষি েোই এে উরেশে ষ্টেল, প্রােষ্টমে গরবর্ণা থেরে জানা যাে থয, উচ্চমূরলেে ও িুব থবষ্টশ জল লারগ এমন শরসেে উৎপাদন 

আেও থজােদাে ও ষ্টবসৃ্তি েোে উরেরশে থভৌমজল ষ্টনষ্কাশন েরে ওই পুকুেগুষ্টল ভষ্টিম  েোে জনে েৃর্েরদে প্ররণাষ্টদি েো হরে। এে ফরল, আেও থবষ্টশ 

েরে ভূগভম স্থ্ জল ষ্টনষ্কাষ্টশি হরে এবং েৃর্েরদে মরধে প্রষ্টিরযাষ্টগিা থবরড় যারে। িাে উপে, উচ্চ িাপমাত্রাে োেরণ অরনে পুকুরেে জলই বাষ্প হরে 

উরড় যাে। েৃষ্টর্, জলপান ও গৃহস্থ্ালীে নানা োরজ বেবহৃি জল োড়াও, প্রাে ৮১,২৪৭ ষ্টেউষ্টবে ষ্টমোে (থমাোমুটি ৩২.৫-টি অষ্টলষ্টম্পরে প্রষ্টিরযাষ্টগিাে 

সাাঁ িারেে পুকুরে যিো জল ধরে) এে মারস বাষ্পীভূি হরে থযরি পারে। চারর্ে োরজে জনে ধনী েৃর্েরদে থযরহিু ষ্টনজস্ব পুকুে োরে, িাই ভূগভম স্থ্ জল 

বেবহারেে সুরযাগ েমা এবং জরলে সামষ্টগ্রে ঘােষ্টি বাড়াে ফরল এই অষ্টনোেৃি প্রভাবগুষ্টল দষ্টেদ্র েৃর্েরদেই সোসষ্টে আঘাি েরে।       

ভিুম ষ্টেে এেটি জটিল জারলে োেরণ শিষ্টে হওো উেীপনাে োেরণ এই প্রষ্টিষ্টক্রোগুষ্টলরে আেও িীব্র হরে পরড়। বীজ, সাে, চারর্ে জনে প্ররোজনীে 

যন্ত্রপাষ্টি, শ্রম ইিোষ্টদে জনে ভিুম ষ্টে বা ইনপুে সাবষ্টসষ্টে আে েৃষ্টর্জাি দ্রবোষ্টদে জনে প্ররোজনীে ভিুম ষ্টে বা আউেপুে সাবষ্টসষ্টে - ধাযম মূরলে েৃষ্টর্ সংক্রান্ত 

দ্রবোষ্টদে ষ্টনষ্টশ্চি প্রাষ্টপ্ত যা থদরশে পাবষ্টলে ষ্টেসট্রিষ্টবউশান ষ্টসসরেমরে থজােদাে েরে – েৃষ্টর্রক্ষরত্র ফলন ও ষ্টবষ্টনরোরগে ষ্টসিান্তরে প্রভাষ্টবি েরে। 

থভৌমজল ষ্টনষ্কাশন জনে বেবহৃি প্রধানিম আউেপুে হল ষ্টবদ্যেরিে জনে ভিুম ষ্টে, যাে হাে থজাগারনে গড় বেরেে প্রাে পাঁচাষ্টশ শিাংশ এবং ভূগভম স্থ্ জল িুরল 

আনাে থক্ষরত্র এেটি মুিে ভূষ্টমো পালন েরে। ষ্টবনামূরলে অেবা ষ্টবদ্যেরিে মাসুরলে এেটি ষ্টবরশর্ হারেে োেরণ প্রচুে জরলে প্ররোজন এমন ফসরলে মূলে, 

এবং িাে ফরল ওই ফসল চার্ হে থয অঞ্চলগুষ্টলরি থসগুষ্টলেও দাম অরনে থবরড় থগরে। ধান ও গম জািীে শরসেে জনে সবমষ্টনম্ন সহােিা মূরলেে মি 

আউেপুে ভিুম ষ্টে পাওো যাে বরল, এমন ষ্টে থয সব অঞ্চল এই ধেরনে ফসরলে বাড়বৃষ্টিে জনে উপযুক্ত নে থসিারনও এগুষ্টল চারর্ে থঝাাঁ ে থবরড় যারি 

থদিা যাে।          



অরনে থবষ্টশ ষ্টবচক্ষণ পো হল, জলবােুগি সংঘারিে সামরন অসুেষ্টক্ষি হরে পড়রব এমন শসেচারর্ ভিুম ষ্টে থদওোে বদরল, স্থ্ানীে পষ্টেরবরশে উপযুক্ত 

ফসল ফলানরি উৎসাষ্টহি েো। িাে োড়াও, ষ্টবষ্টভন্ন থগাষ্ঠীরে আঘাি থেরে বাাঁ চানে জনে অনুপূেে সমাধারন ষ্টবষ্টনরোগ েো, - থযমন, নানা নদী ও 

জলাশরেে জলষ্টবভাষ্টজো এবং অেণে েক্ষা এবং পষ্টেরবরশে প্রষ্টি সংরবদনশীল পিষ্টিে সাহারযে ভূষ্টম বেবস্থ্াপনাে চচম া েো প্রভৃষ্টি। এগুষ্টলে মরধে থয থোন 

এেটি সমাধারন ষ্টবষ্টনরোগ না েরে, সমস্ত সমাধান এেসরে প্ররোগ েেরল জরলে প্রবাহ বৃষ্টি থপরি পারে এবং শরসেে উৎপাদনশীলিা আে থোজগারেে 

থক্ষরত্র অরনে থবষ্টশ উপোে হরি পারে।   

িরব পষ্টেবিম ন অরনে সমেই েঠিন হরে থদিা থদে। সমরেে সরে সরে ভাল উরেরশে েো ষ্টবষ্টনরোগ যা স্বল্পোলীন সমাধান থদে, িা পেবষ্টিম োরল বেেবহুল 

লে-ইন এরফক্ট এবং পাে ষ্টেরপরেন্স শিষ্টে হে। যাে ফরল থোন েেম সংরশাধনমূলে পদরক্ষপ জটিল ও বেেসাধে হরে পরড়। এই েেম িীব্র পষ্টেবিম রনে 

মুরিামুষ্টি হওোে পে, দীঘমস্থ্ােী সমাধারনে োযমোষ্টেিা পেীক্ষা েোে জনে েমমপো ষ্টনধমােরণে উপে মরনারযাগ থদওো দেোে। এিনও পযমন্ত, সমাধানগুষ্টল 

ষ্টেেু অংরশ অসমূ্পণম অবস্থ্ারিই আরে, োেণ প্রচষ্টলি পোগুষ্টল জলচরক্রে ধােণা এবং জলাশে থেরে জল প্রবাষ্টহি হরে েৃষ্টর্, বাষ্টণজে, নগে ও গৃহস্থ্ালীরি 

ষ্টভন্ন ষ্টভন্ন বেবহােোেী োরে থপৌাঁেন এবং থসিান থেরে আবাে উৎরস ষ্টফরে আসা পযমন্ত এই চরক্রে প্রষ্টিটি পযমারে জরলে ষ্টভন্ন ষ্টভন্ন ধরমমে প্রষ্টি মরনারযাগ 

থদে না।      

জলসম্পদরে সাফরলেে সরে পষ্টেচালনা েোে জনে নীষ্টি ও চচম ারে এমন এে সমিরল আসরি হরব,যারি িা জরলে বেবহারেে সমূ্পণম শৃঙ্খরল জরলে 

মূলেরে ষ্টচষ্টিি েেরি পাোে পাশাপাষ্টশ, দক্ষিা, নোযেিা ও স্থ্াষ্টেত্ব - এই প্রষ্টিরযাগী অেচ আবশেে ষ্টিনটি শরিম ে মরধে ভােসামে আনরি পারে। ষ্টেন্তু থয 

থোন শৃঙ্খরলে মিই, এে দ্যবমলিম অংশটি যিো থভদে এই শৃঙ্খলটিও ঠিে িিোই শষ্টক্তশালী। এবং থসোই জলসম্পদ পষ্টেচালনাে বিম মান উপােগুষ্টলে 

থক্ষরত্র সমসো সৃষ্টি েেরে। ষ্টভন্ন ষ্টভন্ন থসক্টে ও বেবহােোেীো শুধুমাত্র ষ্টনরজরদে সীষ্টমি অঞ্চরলে জরলে বেবহাে ষ্টনরেই ভারবন এবং সমূ্পণম গ নিরন্ত্রে 

উপে এে প্রভাবরে এরেবারেই অবরহলা েরেন। জল শষ্টক্ত মন্ত্ররেে োো গঠিি, স্বাধীনভারব োজ েরেন এমন ষ্টবরশর্জ্ঞরদে এেটি পষ্টের্দ নিুন থয 

জািীে জল নীষ্টি বা নোশনাল ওোোে পষ্টলষ্টসে িসড়া শিষ্টে েরেরে িা এই ফাাঁ েগুষ্টলরে ষ্টচষ্টিি েরেরে। এই িসড়াে িাাঁ ো জলসম্পরদে পষ্টেচালনা ও 

ষ্টনেন্ত্ররণে জনে এেটি দৃিান্তমূলে পষ্টেবিম রনে প্রস্তাব েরেরেন। িাাঁ ো এমন এেটি থেৌশরলে েো বলরেন যা জলসম্পদরে দীঘমোল ধরে সুেষ্টক্ষি োিারব 

এবং এমন ষ্টবরবচনা এবং নোযেিাে সরে জল বেবহাে েোে েো বলরেন, যারি জলসম্পদ সম্পরেম  পষ্টেেল্পনাে সমে “অনুশাসন ও ষ্টনেন্ত্রণ” প্রণালীটিে 

বদরল এমন এেটি পোে েো ভাবা হে যা ভােরি সুষ্টবশাল শবষ্টচত্ররে সম্মান েরে।                 

যা ভষ্টবর্েৎ সম্পরেম  বৃহিে অষ্টনশ্চেিা আরন, থসই জলবােু পষ্টেবিম রনে সরে সরে এগুষ্টল আেও থবষ্টশ গুরুত্বপূণম হরে ওর । এই পষ্টেষ্টস্থ্ষ্টিরি নিুন নিুন 

িেে ও পষ্টেবিম নশীল অবস্থ্াে েো মাোে থেরি শিষ্টে হওো অষ্টভরযাজনরযাগে ও নমনীে সমাধানগুষ্টলরে আেও থবষ্টশ মূলে থদওো হে। থসই সরে, 

আঞ্চষ্টলে ও থেেীে সেোে, নাগষ্টেে সমাজ এবং সমস্ত থসক্টে ও পাষ্টেপাষ্টেমরেে জল বেবহােোেীরদে জনে এেটি গুরুত্বপূণম োজ হল, জলসম্পদ বন্টনরে 

অগ্রাষ্টধোে ও থয প্রষ্টক্রোগুষ্টলে মাধেরম সেরল ঐেেমি হরবন থসগুষ্টলরে ষ্টচষ্টিি েো। থসই উরেরশে প্ররোজন িাাঁ রদে ষ্টনরজরদে মরধে সুদীঘম সংলাপ ও 

আরলাচনা। জলসম্পরদে থক্ষরত্র ভােরিে ভষ্টবর্েৎরে দীঘমস্থ্ােী েোে জনে আমারদে উদেমরে ষ্টেগুণ েরে িুলরি হরব। এই উদেরমে প্রষ্টিটি ষ্টবনু্দই এই 

ভষ্টবর্েৎ গরড় থিালাে োরজ লাগরব।।    

এর্া জারভেী স্টোেরফােম  ষ্টবেষ্টবদোলরেে থসন্টাে ফে ফুে ষ্টসষ্টেওষ্টেটি অোে ষ্টদ এনভােরোরমরন্টে এেজন অোষ্টফষ্টলরেে স্কলাে।  


