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স ে  উ তা ি  বাংলােদেশর জীবনযা ােক অস ব কের লেছ 
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স ে র উ তা ি  বাংলােদেশর থাগত জীবনযা ােক অস ব কের লেছ। ামীণ এলাকায় বসবাসকারীরা জীবন িকেয় 
রাখেত পিরি িতর সে  খাপ খাইেয় িনে ন। অি  িকেয় রাখার ে  িঁক ণ হেয় উেঠেছ বাংলােদশ। স ে র উ তা 
ি র সে  সে  ন ন ন ন উ াবন, নমনীয়তা ও ি িত াপকতার সম েয় েক থাকার চ া করেছন ব া বণ এই দেশর 

মা ষ। িক  পিরেবশ এখন তােদরেক এমন এক অব ায় ঠেল িদেয়েছ য, তা যকােরা ধে র বাইের চেল যেত পাের। জলবা  
পিরবতন যতই রাি ত হে  ততই ােম বসবাসকারী বাংলােদিশেদর ওপর চাপ তী  হে ।  
 
এর আেগ ভয়াবহ মৗ মী ব ার সমেয় মা ষ সের যেত স ম হেতা। এখন িনয়িমত জলাব তা সখােন।  
এেত িষকাজ অস ব হেয় উেঠেছ। লবণা  পািনর সে  িবিভ  রকম শ  বা ফসল উৎপাদন করা স ব হে  না। এে ে  

ষকেদর পশা পিরবতন করার েযাগও সীিমত। তাহেল সবেচেয় িঁকেত থাকা মা ষেদর জ  িক করা যেত পাের; যারা 
বাংলােদেশর ােম বসবাসকারী ধান উৎপাদনকারী ষক? ঐিতহ গতভােব বাংলােদিশ মা ষ কাজ কেরন মৗ িম ব ার আেগ-
পের। বছেরর িনিদ  িক  সময় তারা িষকাজ কেরন। পািনর র ি  পেল আবার তারা জিমজমা থেক সের আেসন। আর 
জিম েলা অেকেজা হেয় পড়ার কারেণ তারা শহর খী হন কােজর স ােন।  
 
এই শতা ীর শষ নাগাদ বাংলােদশ উপ েল স ে র উ তা ১.৫ িমটার পয  ি  পােব বেল ধারণা করা হয়। স ে র 
উঠানামার সে  সে  এেত মৗ মী কায ম চরমভােব িত  হেব। এখন িত দশেক একবার িবপযয় ি কারী ঝড় ও 
অ াভািবক জেলা াস হয়। িক  ২১০০ সাল নাগাদ এ ঘটনা িত বছর িনয়িমতভােব িতন থেক ১৫ বার ঘটেত পাের। এর ফল 
িহেসেব ােম বসবাসকারী  মা ষেক পছ  বেছ নয়া ক ন হেব। হয়েতা তােদরেক উপায় পিরবতন করেত হেব। জীবনধারা 
পিরবতন করেত হেব। অ  কাথাও তােদরেক জঁেত হেব কাজ এবং থাকার ান।  
 

রাে র ওহাইও ট ইউিনভািস র অথনীিতিবদ চন বেলন, জলবা  অিধক পিরমােণ অি িতশীল হেয় পড়েছ। তাই আমরা 
উ  হাের ঘন ঘন অিভবাসন দখিছ। আেগ যখােন আমরা অিভবাসন দেখিছ বািষক ব া অথবা নদীর তীর ভাঙেনর জ , এখন 
আমরা দখেত পাি  লবণা  পািন জনপেদ েক পড়েছ। আর তােত দীঘেময়ােদ পিরেবশ িত  হে । এর ফেল ফসল উৎপাদন 
ক ন হেয় উঠেছ। কারণ, লবণা  পািনর জ  জিমর িত ায়ীভােব পাে  যাে । িতিন বেলন, আেগর িদেন মা ষ শহের 
যেতন ’চার মাস কাজ করার জ , যখন ব া হেতা। ব ার পািন সের যাওয়ার পর তারা শহর থেক িফের যেতন। িক  এখন 

আর তা স ব নয়। কারণ, মা ষ ঝেত পারেছ য, ােম িফের যাওয়া কােনা িনভরেযা  উপায় নয়।  
 
িক  মা েষর জ  লবণা  পািন েযাগ িনেয় আেস। যখােন এক সময় ধান উৎপাদন হেতা, এখন সখােন িচংিড় চাষ হে । মাছ 
চােষর জ  যথাযথ পিরেবশ ি  কের িদে  লবণা  পািন। তাই চন বেলন, িষ উৎপাদন থেক পশা পিরবতনকারী মা েষর 
িদেক যখন আমরা তাকাই তখন মেন হয় তারা ভােলা উৎপাদন কের যাে  মৎ  খাত থেক। এেত মেন হয় তারা মাটা  ভােলা 
আেছন। িক  তারা এই য মাটা  ভােলা আেছন, তা ভিব েত টকসই হওয়া েয়াজন। এই মৎ  চাষ কীভােব টকসই হেব? 
যিদ িব ল পিরমাণ মা ষ পশা পিরবতন কের এিদেক ঝ েকন এবং যিদ অিধক হাের লবণা  পািন েবশ কের তাহেল তােত 
ন ন সম া ি  হেব। মা ষ ঝেত পারেব না এমনভােব অথনীিত পাে  যােব।  
(অনলাইন িবিবিসেত কািশত দীঘ িনবে র সংি সার)  
 


