
আজ িব  খরা ও ম করণ িতেরাধ িদবস

ম করেণর ঝুঁিকেত বাংলােদশ
কাশ : ১৭ জনু ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ম করেণর  িদেক  এিগেয়  যাে  বাংলােদশও।  এই  জলা
ফলা শ  ামল দশিট হয়েতা একিদন হািরেয় যেত পাের

ম ভূিমর ধসূর বািলর গ ের।  বাংলােদেশর সামি ক অব া
িবে ষণ  কের  িবেশষ রা  এমনটাই  আশ া  করেছন।  তারা
বলেছন,  ম করেণর  ধান  িট  িবষয়  হে  একিট  িব তৃ
এলাকা  জেুড় যিদ সখানকার মািট  অ বর হেত থােক এবং
যিদ  নদী-নালা,  খাল-িবল  িকেয়  যেত  থােক  এবং  বিৃ র
অভাব  ঘেট।  িবগত  কেয়ক  দশক  ধের  এ  ল ণ েলা  খুব
বিশভােব  পিরলি ত  হে  বাংলােদেশ।  এ  পিরি িতেত

কৃিষজিম সংর ণ, কৃিষকােজ জব সার ব বহাের কৃষকেদর উ সািহতকরেণ দশব াপী ব াপক চারণা,
অপিরকি ত  নগরায়ণ  কেঠারভােব  িনিষ  করা,  নদীর  পািন  বােহ  যথাযথ  উেদ াগ,  খাল-িবল  ও
জলাভূিমসমহূ সংর েণ  দয়ার েয়াজনীয়তা উে খ কেরন তারা।

এ পিরি িতেত আজ িব জুেড় পািলত হে  িব  খরা ও ম করণ িতেরাধ িদবস। এবােরর িতপাদ
‘চেলা সবাই িমেল িব  গিড়’। িবে র অেনক দশ জলবায় ুপিরবতেনর ঝুঁিকেত রেয়েছ। মা েষর জীবেনর
সে  কৃিতর িনিবড় যাগ রেয়েছ। কৃিতেক অিনয়ি তভােব ব বহার করেল তা ংস হেয় যােব। বতমােন
অিধক  রাসায়িনক সার  ব বহার,  মািটর  ণা ণ  ন  করেছ।  তাই  মািটর  ণা ণ  র া,  া স ত
কৃিষকাজেক  উ সািহত  করেত  ইউনাইেটড  নশনস  কনেভনশন  টু  কমব াট  ডজািটিফেকশন
(ইউএনিসিসিড)  ১৯৯৫ সাল  থেক ১৭  জনু    িদবসিট  পালন কের আসেছ।  মা ষেক সেচতন কের
তালাই এ িদবস পালেনর ল ।

অিতির  রাসায়িনক সার ব বহােরর ফেল দেশর কৃিষজিমর ঊবরতা শি  াস পাে । সাধারণ িহসােব
মািটেত জব পদােথর পিরমাণ যিদ পাঁচ ভাগ থােক তাহেল তা ঊবর মািট। দেশর কৃিষজিমেত জব
পদােথর পিরমাণ বতমােন ১ শতাংশ। রাসায়িনক সার ব বহার ও শাক-সবিজর বদেল ধান চাষ বিশ
হওয়ায় মািট ণা ণ হািরেয় অ বর হেয় পড়েছ। সইসে  বষা বা শীত মৗ েম ধে , কলাই ভৃিত চাষ
করেল কৃিষজিমর ঊবরতা  বাড়েতা।  িক  এখন দীঘিদেনর সই  থাগত চাষ  ব ।  জিমর অ বরতা
ঠকােত জব চােষর িত কৃষকেদর উ সািহত করা উিচত। িক  তা সময়সােপ  হওয়ায় সবাই ঝুঁকেছ

রাসায়িনক সােরর িদেক। এভােব চলেত থাকেল একিদন দেশর কৃিষজিম পুেরাপুির অ বর হেয় পড়েব।
যা ম করণ ঝঁুিকর একিট ধান িদক।

অপর ঝুঁিকিট হে  বিৃ পােতর পািন ধের রােখ য জলাধার তা িবপ । বাংলােদেশ বিৃ র অভাব না ঘটেলও
য চারমাস বিৃ  হয় স পািন নদীসহ খাল-িবল ও দেশর িব ীণ জলাভূিমেত আটেক থােক। যা পরবতী

িদন েলােত  কৃিষ  ও পািনর অভাব  দরূ  কের।  িক  অপিরকি ত  নগরায়ণ,  জলাভিূমেত  যেথ ভােব
কৃিষকাজ কের এসব জলাভিূম িকেয় যাে । এই জলাভূিম িকেয় যাওয়ায় নদী েলা িবগত কেয়ক দশক
ধের বিশরভাগ ােন পুেরাপুির িকেয় যায়।

  আিসফরু রহমান সাগর
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

পািনস দ ম ণালয় পিরচািলত জিরপ অ যায়ী  দেশ মাট  নদীর সংখ া  ৩১০িট।  এরমেধ  মতৃ  ও
মতৃ ায় নদীর সংখ া ১১৭িট। এিদেক স টার ফর এনভায়রনেম টাল অ া ড িজও ািফক ইনফরেমশন
সািভেসস (িসইিজআইএস) থেক া  তথ মেত, সাধারণ িহসােব গত ৪০ বছের ধমুা  িতনিট ধান
নদী প া, মঘনা, যমনুা— এই িতনিট নদীেতই এ পয  িবলীন হেয়েছ ১ লাখ ৫০ হাজার হ র জিম।
আর তার িবপরীেত নতনু ভূিম  জেগেছ মা  ৩০ হাজার হ র। িতবছর কােনা না কােনা নদীর শাখা
ধীের  ধীের  পিল  পেড়  ব  হেয়  যাে ।  কােনা  কােনা  নদী  দখল হেয়  যাে  ভূিমদ েদর হােত।
পিরক নার অভােবই নদীমাতকৃ বাংলােদশ থেক এভােব নদী হািরেয় যাে ।

এ  সে  ওয়ারেপা’র া ন মহাপিরচালক ও জল-পিরেবশ ই িটিটউেটর চয়ারম ান  েকৗশলী  ম.
ইনামলু হক দিনক ইে ফাকেক বেলন, ফারা া বাধঁ, িত াসহ ভারত-বাংলােদেশর আ ঃনদীসমেূহর পািন

বাহ দেশর নদী েলা  িকেয়  যাওয়ার পছেন একিট  বড় কারণ।  তেব  সটা  েদেশর আেলাচনার
িভি েত িন ি  হেব। িক  জলাভিূম সংর ণ আমােদর িনেজেদর হােত। িক  সসব সংর েণ রাে র
কােনা িনয় ণ ও নজরদাির এবং পিরক না না থাকায় দেশর জলাভূিম েলা থেক কিষকােজ অিধকহাের

জল িন াশন কের জলাভূিম েলা িকেয় ফলা হে । ফেল জলাভিূম েলা কৃিষজিমেত পিরণত হে । যার
ফেল ী কােল নদী েলা পািনশূ  হেয় পড়েছ। কারণ ী কােল দেশর নদী েলার পািন বােহর ধান
উ স িছল এই জলাভূিমর পািন। সটা পুেরাপুির হািরেয় গেছ।

মা েষর অপিরকি ত কমকা  এবং  রাে র উদাসীনতার কারেণই এসব িতিট পদে েপ বাংলােদশ
ম করেণর িদেক ধািবত হে । িতিন বেলন,  আমােদর এখােনও ধীের ধীের কৃিষজিমসহ সকল ভূিমর
ওপেরর ের বািলর পিরমাণ বাড়েছ। নদীর বািল তুেল বািড় িনমাণ, জলাভূিম িকেয় শ  আবাদ হে ।
এেত কৃিতর াভািবক গিত ন  হে । এছাড়া ব া বাংলােদেশর জ  একিট আশীবাদও। এটা দেশর
িব ীণ  কৃিষজিমেত  পিলর র  ছিড়েয়  যায়।  িক  অপিরকি ত বাধঁ  িনমাণ  কের আমরা  জিমর  সই
পুন ীবেনর পথও  করিছ।

এ সে  গেবষক ম. এনামলু হক িনিদ  াব তুেল ধের বেলন,  হাউিজং ব বসায়ীেদর হাত থেক
জলাভূিম  র া,  জলাভূিম  থেক অিতির  পািন  িন াশন  ও চাষাবাদ  ব ,  নদীর বাহ িঠক রাখেত
অপিরকি ত বাধঁ  িনয় ণ ব  করা  এবং  বাংলােদেশর উপেযাগী  কৃিষকাজ ও সার ব বহাের িনিদ
পিরক না হণ।
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