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নদীগেভ ৫ হাজার হ র ॥ জলবা  পিরবতেন িত বছর ভা ন 

 হািরেয় যাে  বসত ও িষ জিম 
 নদীর পােরর মা েষর বারবার কানা পিরবতন 
 ল ািধক পিরবার িত  
 সবেচেয় বিশ ভাঙেছ য না পােরর িসরাজগ  

শাহীন রহমান ॥ জলবা  পিরবতেনর ফেল নদী ভা েন িতবছর ায় ৫ হাজার হ র বসত ও িষজিম হারাে  দশ। এর কবেল 
পেড় নদীপােরর মা ষেক বারবার কানা পিরবতন করেত হে । এক গেবষণায় উেঠ এেসেছ, সারা জীবেন মা েষর ২২বার কানা 
পিরবতন করেত হেয়েছ। িতবছর ল ািধক পিরবার িত  হে । সবেচেয় বিশ ভা েছ য নাপােরর িসরাজগ । এই ভা ন 

িতেরােধ াধীনতার পর য ব া নয়া হেয়েছ তােত িসরাজগ  শহেরর মেতা কেয়ক  বড় বড় শহর িনমাণ করা স ব হেতা। 
িবেশষ রা বলেছন, দেশর জনগণ যত ধরেনর া িতক েযােগর িশকার হে  তার মে  নদী ভা ন এক । আর জলবা  
পিরবতেনর ভাব রেয়েছ এই নদী ভা েনর ওপরও। দেশর াত জলবা  িবেশষ  ড. আিতক রহমান জনক েক বেলন, িব  
উ ায়েনর ফেল িহমালেয়র বরফ গলেছ ত। এই বরফগলা পািনর বিশরভাগ বাংলােদেশর ভতর িদেয় বািহত হে । সে  কের 
িনেয় আসেছ নবগ ত পিলমা । এই পিলমা  নদীর তলেদশ ভরাট কের ফলেছ। ফেল নদীর ধারণ মতা কেম ব ায় পাড় উপেচ 
পড়েছ। বাংলােদেশর নদীপার কাদামা  ারা গ ত হওয়ায় উপেচপড়া পািন ধারণ করেত পারেছ না। সহেজই পাড় ভে  নদীগেভ 
িবলীন হেয় যাে । আবার এই পাড় ভা া মা েতও নদীর তলেদশ ভরাট হেয় যাে । এর ফেল নদীর পািন ধারণ মতা কমেছ। 
এই ই ি য়ার কারেণ নদীভা ন রাধ করা স ব হে  না। এই ি য়ায় িব  উ ায়ন বেড় যাওয়া িবরাট িমকা পালন করেছ। 
িতিন বেলন, দেশর নদ-নদী েলা  উৎস থেক পািন পায়। এক  হেলা ি র পািন। এর পিরমাণ হেলা ৭ থেক ৮ ভােগর মেতা। 
বািক ৯৩ ভাগ পািন আসেছ িহমালেয়র বরফগলা থেক। সা িতককােল জলবা  পিরবতেনর কারেণ িহ শ এবং িহমালেয়র 
মহাপবেত বরফ গেল হাজার হাজার লেকর ি  হেয়েছ। বরফ ত গলেছ। এবং এই বরফ গলার কারেণ অিতির  পািনর সবই 
দেশর নদী িদেয় বািহত হে । যা নদী ভা েনর অ তম কারণ বেল িতিন মেন কেরন। ড. আিতক বেলন, জলবা  পিরবতেনর 

সে  নদীভা েনর সরাসির স ক না থাকেলও পেরা ভােব নদী ভা েনর জ  এই জলবা  পিরবতনই দায়ী। িব  উ ায়েনর 
কারেণ গত শতা ীেত তাপমা া ১.৭ িড ী সলিসয়াস বেড়েছ। এই শতা ীেত তা ৩.৭ িড ী সলিসয়াস বেড় যাওয়ার আশ া 
রেয়েছ। ফেল এই শতা ীেত জলবা  পিরবতেনর এই ভাব দেশর ওপর আরও কট হেব। িতিন বেলন, ইউেরােপর দশ েলার 
নদীর পাড় র ায় উ ত ি  বহার কের ব ধাই কের দয়া হয়। িক  বাংলােদেশর াপেট এটা স ব নয় িবধায় ভা নেরাধ 
করা ক ন। যিদও িবেশষ রা বলেছন, াধীনতার পর থেক িবিভ  সময় ভা নেরােধ ব া নয়ার কারেণ স িত তা িক টা 
কেমেছ। তারপরও িতবছর কাথাও কাথাও তা াপক আকার ধারণ করেছ। গত বছর শরীয়ত েরর নিড়য়ায় নদীভা েন ২ 
িকেলািমটার এলাকা পয  িবলীন হেয়েছ। যা দেশ-িবেদেশ াপক আেলাচনার জ  দয়। ওই ভা েল  বসতিভটা নয়, ল, 
কেলজ, হাসপাতালসহ সব নদীগেভ িবলীন হেয় যায়। এমনিক ওই উপেজলায় নবিনিমত ৫০ শ ার এক  হাসপাতাল নদীগেভ 
িবলীন হেয় গেছ। দেশর নদীভা ন িনেয় ২০০৪ সাল থেক গেবষণা ও বাভাস িদেয় আসেছ পািন উ য়ন বােডর অধীেন 
সরকারী সং া স ার ফর এনভায়রনেম াল এ া  িজও ািফক ইনফেমশন সািভস (িসইিজআইএস)। িত ান  িতবছর 

ােটলাইট ইেমজ বহার কের নদীভা েনর ওপর বাভাস িদেয় থােক। স া  ভা ন বণ এলাকা উে খ কের স অ যায়ী 
ব া নয়ারও আ ান জানায়। নদীভা েনর বাভাস দয়ার ে  দি ণ এিশয়ার মে  িত ান  বিশ অিভ তা অজন 

কেরেছ। ফেল বাংলােদশ ছাড়া দি ণ এিশয়ার কেয়ক  দশ এই িত ােনর বাভাস বহার কের স অ যায়ী ব া িনেয় 
থােক।এ বছরও এি ল মােস িত ান  থেক আেগই এক বছেরর নদীভা েনর বাভাস দয়া হয়। আগাম এই বাভােস উে খ 
করা হয়, এক বছেরর মে  দেশর ৪ হাজার ৫০০ হ র বা ৪৫ বগিকেলািমটার এলাকা নদীেত িবলীন হেয় যেত পাের। িতবছর 
তােদর এই বাভােসর সে  নদীভা েনর ত  ায় ব  িমল রেয়েছ। এই বাভাস অ যায়ী এ বছর ায় ৪৫ হাজার মা ষ বািড়ঘর 
হারােত পাের বেল উে খ করা হয়। িত ান র গেবষণা অ যায়ী িতবছর ম মাস থেক  হয় নদীভা ন, চেল সে র পয । 

-উপ েহর ছিব, ভা ন বণ এলাকার মা র ধরন পরী া ও মাঠপযােয়র গেবষণার িভি েত িসইিজআইএস নদীভা েনর বাভাস 
িদেয় থােক। ২০০৪ সাল থেক সং া  এই বাভাস িদে । এখন পয  বাভােসর ৭০ থেক ৮০ শতাংশ স ক হেয়েছ। 



ভা ন বণ এলাকা িচি ত কের তা র ায় যােত সরকার উে াগ নয়, স লে ই বাভাস  দয়া হয়। বতমােন বাংলােদেশর এই 
প িত বহার কের ভারত, নপালসহ িবে র কেয়ক  দেশ নদীভা েনর বাভাস দয়া হে । িত ান র উপিনবাহী পিরচালক 
মািম ল হক সরকার এর আেগ এক অ ােন বেলন, া িতকভােব কান এক  এলাকার মা র গঠন ন ন হেল তা ভা েনর 

আশ া বিশ থােক। মা  শ  ও পিরণত হেল তা কম ভাে । ি তীয়ত, ভা নেরােধ অবকাঠােমা তির করেলও ভা ন কেম। এই 
 কারেণ আমােদর এখােন নদীভা ন কেম আসেছ। ভা ন এলাকার ানীয়েদর িত কমােত উে াগ িনেত হেব। 

িসইিজআইএেসর সমী া অ যায়ী, ১৯৭৩ থেক ২০১৮ সাল পয  ১ হাজার ৭শ’ বগিকেলািমটােরর বিশ এলাকা নদীেত িবলীন 
হেয়েছ। এেত ায় ১৭ লাখ ১৫ হাজার মা ষ বা ত হেয়েছ। 

িবেশষ রা বলেছন, অ া  া িতক েযােগর মেতা দেশ নদীভা ন সম া িতবছর কট আকার ধারণ কের। নদীপােরর 
মা ষেক েতর মে  িনঃ  কের িদে  এই ভা ন। সব িক  হািরেয় নানা ধরেনর দশার েখা িখ হে  পাের বসবাসকারীরা। 
তারা বলেছন, বাংলােদশ েড় থাকা কেয়ক শ’ নদী-উপনদীেত ভা ন হেলও সবেচেয় বিশ ভা ন বণ য না, প া ও মঘনা নদী। 

াধীনতার পর থেক নদী ভা েন এ দেশর পৗেন ই লাখ হ েরর মেতা জিম িবলীন হেয়েছ। গেবষণা িত ান  বলেছ, 
িতবছর বষা মৗ েমই িসরাজগে র িবিভ  এলাকায় য না নদীর ভা েন লাকজন বিশ িত  হেয় থােক। াধীনতার পর এই 

এক নদীর ভা েনই ৯০ হাজার হ েরর মেতা জিম হািরেয় গেছ। মািকন মহাকাশ সং া নাসার ত  অ যায়ী, ১৯৬৭ সাল থেক 
ম  প ায় বাংলােদেশর ৬০ হাজার হ র (২৫৬ বগমাইল)-এর বিশ জিম িবলীন হেয়েছ। গেবষকরা জানান, প া-য নার মেতাই 

ভয় র আ াসী হেয় ওেঠ মঘনা। এ নদীেত সবেচেয় বিশ িত  বিরশাল, চ দ র এলাকার বািস া। িসইিজআইএেসর িহসােব, 
১৯৭৩ সাল থেক ২০১৪ সাল পয  মঘনার ভা েন নদীগেভ িবলীন হেয় গেছ ২৫ হাজার ৮২০ হ র এলাকা। 

াধীনতার পর থেক নদী ভা েনর ত : াধীনতার পর ১৯৭৩ সাল থেক এ পয  দেশ নদীভা েন িবলীন হেয় গেছ ১ লাখ ৭৯ 
হাজার ২৫৭ হ র এলাকা। এর বিশরভাগই িষজিম, বসতবািড়। গেবষণায় উেঠ এেসেছ, দেশ সবেচেয় ভা ন বণ বা বিশ 
ভা েনর িশকার হেয়েছ য না নদী। এ সমেয়র মে  য নার গেভ িবলীন হেয়েছ দেশর ৯০ হাজার ৩৬৭ হ র এলাকা। য নার 
পেরই রেয়েছ প া নদীর ান। াধীনতার পর এ নদীর ভা েনর িশকাের পিরণত হেয়েছ ৩৩ হাজার ২২৯ হ র এলাকা। এছাড়া 
প া ও মঘনার ভা েন িবলীন হেয়েছ যথা েম ২৯ হাজার ৮৪১ হ র ও ২৫ হাজার ৮২০ হ র িম। স ার ফর 
এনভায়রনেম াল এ া  িজও ািফক ইনফেমশন সািভেসর (িসইিজআইএস) ২০১৪ সােলর এক িতেবদন নদীরভা েনর ওপর এ 
ত  উেঠ এেসেছ। গেবষণা িতেবদেন উে খ করা হেয়েছ, নদী ভা নেরােধ অবকাঠােমা িতেরাধ গেড় তালা বাংলােদেশর জ  

য়সা  এক  িবষয়। এর চেয় নদীর ভা ন স েক আগাম বা বাভাস অ যায়ী ব া নয়া হেল নদীভা েনর য় িত ও 
জন েভাগ কিমেয় আনা স ব। এেত উে খ করা হেয়েছ, নদীভা েনর ে  ব সতকতা লক ব ার কারেণ ২০০৪ সাল থেক 
য না ও প া নদীর ভা নেরােধ াপক পিরবতন ল  করা গেছ। 

বাংলােদেশর অভ র িদেয় ২৫৪  আ জািতক নদী েবশ কেরেছ। এর মে  ধান নদী েলা হেলা য না, প া ও মঘনা। এ চার  
নদীই সবেচেয় বিশ ভা েনর িশকার হে । এছাড়া িত া, ধরলা, আ াই, রাতন , িশয়ারা, খায়াই, রমা, ম , রী, 
সা , ধলই, গামতী, মাতা ির, ম মিত, স া, িবশখালীও যেথ  ভা ন বণ। দেশর এসব নদীর ায় ১৩০ ােন িতবছর 
উে খেযা ভােব নদী ভা েনর ঘটনা ঘটেছ। য না নদীর ভা েন সবেচেয় বিশ িশকার হে  িসরাজগ  জলা, ি য়া, প ায় 
শরীয়ত র জলা এবং িন  বািহত মঘনার িশকার হে  বিরশাল জলা। 

িতবছর য না নদীর ভা েনর িশকার হে  িড় াম, গাইবা া, জামাল র, ব ড়া, টা াইল ও মািনকগ  জলা। িতেবদেন 
উে খ করা হেয়েছ প া নদীও যেথ  ভা ন বণ। িতবছর এ নদীর করাল ােসর িশকার হে  চ পাইনবাবগ , রাজশাহী, নােটার, 

ি য়া, পাবনা ও রাজবাড়ী জলা। প ার ভা েনর সবেচেয় বিশ িশকার ি য়া জলা। িতবছর এ নদীভা েনর িশকার হে  
মািনকগ , রাজবাড়ী, ফিরদ র, ঢাকা, ীগ , মাদারী র, শরীয়ত র জলা। বিশ ভা েনর িশকার হে  শরীয়ত র জলা। তেব 
অ  িতন নদীর চেয় মঘনা নদীর ভা ন বণতা িক  হেলও কম। সমী া িতেবদেন উে খ করা হেয়েছ, ১৯৭৩ সাল থেক ২০১৪ 
সাল পয  মঘনার ভা েন িবলীন হেয় গেছ ২৫ হাজার ৮২০ হ র এলাকা। এ নদীর ভা েনর িশকার বিরশাল জলা। 

 


