
অদৃশ্য সম্পদ দৃশ্যমান প্রভাব: ভূগভভস্থ পানন 

মমাহাম্মদ নগয়াস উনিন 

 নদীমাতৃক বাাংলাদদদে পানন এবাং মেকসই উন্নয়ন এদক অপদেে সদে ওতদপ্রাতভাদব জনিত। জলবায়ু ও প্রকৃনত- যা আমাদদে 

জীবন ও জীনবকাে সাদে ঘননষ্ঠভাদব জনিত তাে স্বাভানবক প্রবাদহে জন্যও পানন অপনেহায ভ। পানেপানবভক পনেদবে ও প্রনতদবেসহ সব ধেদেে 

উন্নয়দনে সাদে নদী ও পানন সম্পদ ওতদপ্রাতভাদব জনিত। বতভমান সেকাে মেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়দনে মাধ্যদম ২০৩০ সাদলে মদধ্য 

ননোপদ পাননে ননশ্চয়তা প্রদানসহ প্রাকৃনতক পনেদবে েক্ষা ও পানন দূষে কমাদত সক্ষম হদব। পাননসম্পদদে সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা জলবায়ু পনেবতভন 

সনহষ্ণু উন্নত প্রযুনি উদ্ভাবন এবাং তা যোযে ব্যবহাদেে মাধ্যদম পাননসম্পদ মন্ত্রোলয় এবাং এে অধীন সাংস্থাসমূহ দক্ষতাে সদে কাজ কদে 

যাদে ৷ 'জাতীয় পানন নীনত ১৯৯৯, বাাংলাদদে পানন আইন ২০১৩, বাাংলাদদে পানন নবনধমালা ২০১৮ এবাং বাাংলাদদে ‘মেল্টা প্ল্যান-২১০০’ 

এে মাধ্যদম সমনিত পানন সম্পদ ব্যবস্থাপনায়বাাংলাদদে সাো নবদবে মোল মদেদল পনেেত হদয়দে।  

 বেবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মেখ হানসনাে মনতৃতাধীন সেকাদেে আমদল এই মন্ত্রোলদয়ে কায ভক্রম মবদিদে বহুগুে; বৃনি 

মপদয়দে গুেগত মানও। পনেকল্পনা প্রেয়ন, প্রকল্প গ্রহে ও বাস্তবায়দনে দৃনষ্ট ভনেদতও এদসদে ইনতবাচক পনেবতভন। আদগে ময মকাদনা সমদয়ে 

তুলনায় কাদজও মবদিদে গনতেীলতা। প্রকল্প বাস্তবায়দনে মক্ষদে স্বেতা এবাং জবাবনদনহ নননশ্চত কদে দুনন ভতীমুিভাদব কাজ কো হদে। 

আগামী নদদনে জন্য বাসদযাগ্য পনেদবে নননশ্চত কেদত পানন সম্পদদে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পানন সাংদবদনেীল মেকসই উন্নয়দনে মকাদনা নবকল্প 

মনই। 

 প্রধানমন্ত্রীে দূেদনে ভতাে ফসল ‘বাাংলাদদে মেল্টা প্ল্যান-২১০০’ এ বলা হদয়দে মদদে মসচ ব্যবস্থাে ৮০ েতাাংে ভূগভভস্থ পাননে উপে 

ননভ ভেেীল । বাাংলাদদদেে  ভূগভভস্থ পাননে মজুদ ২ হাজাে ৫ে ৭৫ মকাটি ঘননমোে যাে মদধ্য ১ে ৬৮ দেনমক ৬ মকাটি ঘননমোে উদতালনদযাগ্য  

নদহ। প্রনত বেে ভূগভভ মেদক ৩ ে ২ দেনমক ১ মকাটি ঘন নম: পানন উদতালন কো হয়, যাে ৮৬ েতাাংেই ব্যবহৃত হয় কৃনষে মসচ কাদজ। এই 

মাোনতনেি ভূগভভস্থ পানন মসচ কাদজ ব্যবহাদেে ফদল মদদেে নবনভন্ন অঞ্চদল খো মমৌসুদম মসচ কাদজ ব্যবহৃত গভীে ও অগভীে নলকূপগুদলা 

পানন সাংকদেে মুদখ পিদে।  

 বাাংলাদদদে ভূ-উপনেস্থ পাননে নবনভন্ন উৎদসে মদধ্য েদয়দে অসাংখ্য নদ-নদী, হ্রদ ও জলা, হাওে, বাঁওি, খাল, নবল, নিল, দীনঘ, 

পুকুে, প্ল্ানবত কৃনষজনম, পনেতযি নদীখাত, শুকদনা নদীপৃষ্ঠ, খানি, িে ভা ও মরাতজ বা গিান জলাভূনম। বাাংলাদদদে এরূপ উৎস মদদেে মমাে 

ভূভাদগে প্রায় অদধ ভক। সামনগ্রক আয়তন নবচাদে মদদেে নদী এলাকা ৭ হাজাে ৪ে ৯৭ বগ ভ নক:নম:, খানিসমূহ ও মরাতজ গিান জলমগ্নভূনম ৬ 

হাজাে ১ে২ বগ ভ নক:নম:, নবল ও হাওে ১ হাজাে ১ে ৪২ বগ ভ নক:নম:, বন্যাপ্ল্ানবত প্ল্াবনভূনম ৫৪ হাজাে ৮ে ৬৬ বগ ভ নক:নম:, কাপ্তাই মলক ৬ 

ে ৮৮ বগ ভ নক:নম:, পুকুে ১ হাজাে ৪ ে ৬৯ বগ ভ নক:নম:, বাঁওি ৫৫ বগ ভ নক:নম:, এবাং অন্যান্য নমনলদয় প্রায় ৭২ হাজাে বগ ভ নক:নম:। পাোপানে, 

সমগ্র বাাংলাদদদে গদি প্রনত বেে প্রায় ২ হাজাে নম:নম: বা সাদি ৬ ফুে বৃনষ্টপাত হদয় োদক। ভূ-উপনেস্থ এ পাননে যোযে ব্যবহাে নননশ্চত 

কেদত হদব। 

 একে বেে ব্যাপী ব-দ্বীপ পনেকল্পনা-দদদেে অে ভনননতক প্রবৃনি,পানন ও খাদ্য ননোপতা এবাং পনেদবদেে ভােসাম্য েক্ষাসহ 

ভনবষ্যদতে চযাদলজ ব নবদেষ কদে জলবায়ু পনেবতভদনে নবরূপ প্রভাব মমাকানবলা নননশ্চত কেদব। মেল্টা প্ল্যাদন পানন সম্পদ খাতদক সব ভানধক 

গুরুত্ব মদওয়া হদয়দে। মদদেে ৬৪ মজলাে মোে নদী, খাল ও জলােয় পুন:খনন প্রকল্প বাস্তবায়দনে ফদল ১ লাখ ৫০ হাজাে মহক্টে জনমদত ভূ-

উপনেস্থ  পাননে মাধ্যদম মসচ সুনবধা প্রদান কো সম্ভব হদয়দে। এোিা ১০ টি মসচ প্রকল্প বাস্তবায়দনে ফদল ইদতামদধ্য  ভূ-গভভস্থ  পাননে স্তদেে 

উতেে ঘদেদে। মদদেে ময মকাদনা স্থাদনে মাটি ও ফসদলে প্রকৃনত মভদদ মকাদনা সাে কী পনেমাে লাগদব তা সুনননদ ভষ্টভাদব উদেখ কদে 

কৃষকদদে ‘সাে সুপানেে কাে ভ’ মদওয়া হদে । মসদচে পাননে মক্ষদেও এ ধেদনে প্রযুনি-দকৌেল খ ুঁদজ মবে কো সমদয়ে দানব । 

 বাাংলাদদদে সতদেে দেদকে শুরুদত কৃনষকাদজে জন্য প্রেম ভূগভভস্থ পাননে ব্যবহাে শুরু হয়, আনেে দেদক যাে ব্যাপকতা পায়। 

ষাদেে দেদক ৫০ ফুে নীচ মেদক গভীে নলকূদপে মাধ্যদম পানন উঠাদনা মগদলও এখন ১ে ৫০ ফুে নীচ মেদক পানন তুলদত হয়। শুধু মবাদো 

মমৌসুদম প্রনতবেে ময হাদে পানন মসদচে জন্য ভূ-গভভ মেদক মতালা হয়, মস পনেমাে পানন মাটিে নীদচ যায় না। ফদল পাননে স্তে আেও নীদচ 

মনদম যায়। খাদ্য ও পুনষ্ট ননোপতাদক আদো সুসাংহত কেদত মদদেে ক্রমহ্রাসমান আবানদ জনমদত বািাদত হদব েদেে নননবিতা তো আবাদদে 

পনেমাে। আবাদদযাগ্য নকন্তু পনতত জনমদকও আনদত হদব আবাদদে আওতায়। স্বাভানবকভাদবই প্রদয়াজন হদব বািনত মসচ, মবদি যাদব ভূ-

গভভস্থ পাননে উদতালন। এদক্ষদে ভূ-উপনেস্থ পাননে ব্যবহােদক সদবার্চ্ভ গুেত্ব নদদত হদব। 

 মদদেে সবকটি মজলাে অভযন্তেস্থ মোে নদী, খাল এবাং জলােয় পুন:খনন (১ম পয ভায়)” েীষ ভক প্রকদল্পে আওতায় মদদেে প্রায় ৪ 

হাজাে ৪ে ৩৯ নক:নম: নদী, খাল ও জলােয় পুনঃখনন কো হদে। ফদল ১ে টি মোে নদী, ৩ে ৯৬টি খাল ও ১৫ টি জলােয় পুনরুজ্জীনবত 

হদব। জলােয়, খাল ও নদীে মদধ্য আন্তঃসাংদযাগ স্থানপত হদব। শুষ্ক মমৌসুদম ব্যবহাদেে জন্য পানন ধদে োখা  সম্ভব হদব, নাব্যতা বৃনি পাদব 

এবাং বন্যাে প্রদকাপ হ্রাস পাদব। প্রকল্পটি বাস্তবায়দন পানন ননষ্কােন ব্যবস্থাে উন্নয়দনে ফদল আনুমাননক ৫ লাখ ২০ হাজাে মহক্টে এলাকায় 

জলাবিতা, বন্যা ও জলবায়ু পনেবতভন সম্পনকভত নবপয ভয় হদত জনসাধােদেে পানন ননোপতা নননশ্চত হদব। প্রায় ১ লাখ ৩০ হাজাে মহক্টে 

জনমদত মসচ সুনবধা প্রদাদনে ফদল বানষ ভক প্রায় ৩ লাখ ৫০ হাজাে মমনিক েন ফসল উৎপাদন বৃনি পাদব। প্রকল্পটিে ২য় পয ভাদয় ২ে ১২টি মোে 

নদী, ২ হাজাে ৪টি খাল ও ৯৯টি জলােয় পুন:খনন কো হদব যাে মমাে দদঘ ভয ১৩ হাজাে ৮ে ৪৩ দেনমক ২৯ নক:নম:। মদদে ১ে ৩৭ টি 

মসচধমী প্রকল্প বাস্তবায়দনে ফদল প্রায় ৬৫ দেনমক ১২ লক্ষ মহক্টে জনমদক বন্যা ননয়ন্ত্রে, মসচ ও ননষ্কােন সুনবধাে আওতায় আনা হদয়দে। 

এদত বেদে অনতনেি প্রায় ১ে ১১ লাখ মমনিক েন খাদ্যেে উৎপানদত হদে।   



 মদদেে প্রধান প্রধান নদীসমূদহ মেনজাং, সমনিত নদী ও মমাহনা ব্যবস্থাপনাে পনেকল্পনা গ্রহে কো হদয়দে এটি প্রধানমন্ত্রীে নবদেষ 

আগ্রদহে ফসল । ২০০৯-২০২১ মময়াদদ অনুদমানদত প্রকদল্পে আওতায় পুনঃখননসহ মমাে ৩ হাজাে ৮১ নক:নম: নদী মেনজাং সমাপ্ত হদয়দে 

এবাং ৫ে নক:নম: দদদঘ ভযে নদী মেনজাংুপুনঃখনন কায ভক্রম চলনত অে ভবেদেে কম ভপনেকল্পনায় েদয়দে। মেনজাং কায ভক্রমদক গনতেীল কোে জন্য 

নবনভন্ন সাইদজে ৩৫ টি মেজাে ও আনুষানেক জলযান এবাং অন্যান্য আনুষানেক যন্ত্রপানত ক্রদয়ে জন্য প্রেীত প্রকল্প পনেকল্পনা কনমেদন 

অনুদমাদদনে জন্য প্রনক্রয়াধীন েদয়দে। মদদেে উপকূলবতী ১৩ টি মজলায় ১ে ৩৯ টি মপাল্ডাদেে মদধ্য ৬১ টি মপাল্ডাদে বতভমাদন পুনব ভাসন কাজ 

চালু আদে। তন্মদধ্য, নববব্যাাংদকে ঋে সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন “উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন (১ম পয ভায়)” েীষ ভক প্রকদল্পে মাধ্যদম খলনা, বাদগেহাে, 

নপদোজপুে, বেগুনা ও পটুয়াখালী মজলায় ১০টি মপাল্ডাদেে উর্চ্তা ও প্রেস্ততা বৃনি কদে েনিোলীকেে কায ভক্রম চলমান আদে। “উপকূলীয় 

বাঁধ উন্নয়ন (২য় পয ভায়)” এে আওতায় আেও ২০টি মপাল্ডাদেে পুন ভবাসদনে লদক্ষয সমীক্ষা কায ভক্রম চলমান েদয়দে। বেবন্ধুে মসানাে বাাংলা 

গিাে প্রতযদয় “আন্তজভানতক পানন সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও গদবষো ইননিটিউে ননম ভাে” েীষ ভক একটি প্রকল্প গ্রহে কো হদয়দে। ইদতামদধ্য অস্থায়ী 

ভবদন ইননিটিউদেে কায ভক্রম শুরু কো হদয়দে।  

 ২০২০-২১ অে ভ-বেদে সুনামগজ ব, নসদলে, হনবগজ ব, মমৌলভীবাজাে, মনেদকানা ও নকদোেগজ ব মজলায় ১ হাজাে ৯০টি স্কীদম ৮ে ১৯ 

নক:নম: ডুবন্ত বাঁধ নপআইনস’ে দ্বাো মমোমত ও েক্ষোদবক্ষে কোে ফদল মবে কদয়কবাে নবপয ভয় ব্যনতদেদক হাওি এলাকায় মবাদো ফসল 

ঘদে মতালা সম্ভব হদয়দে। হাওে এলাকাদক আগাম বন্যামুি মেদখ মবাদো ফসল েক্ষা কো হয়। নবগত অে ভ-বেেসমূদহ সুনামগজ ব মজলায়  এবাং 

নকদোেগজ ব মজলায় নদী মেনজাং কোে ফদল হাওে এলাকায় প্রাক-দমৌসুম আগাম আকনিক বন্যাে পানন ননষ্কােন ব্যবস্থাে প্রভূত উন্ননত হদয়দে।  

সুনামগজ ব এলাকায় ১ হাজাে ৫ে ৫৪ মকাটি োকা ব্যদয় ১৪ টি নদী খনদনে মাধ্যদম হাওে এলাকাদক বন্যামুি োখাে জন্য ১টি প্রকল্প প্রনক্রয়াধীন 

েদয়দে। হাওে অঞ্চদল মনৌ-চলাচদলে সুনবধাদে ভ পয ভাপ্ত কজওদয় ননম ভাে প্রকল্প পনেকল্পনা কনমেদন অনুদমাদদনে জন্য প্রনক্রয়াধীন েদয়দে। 

দবনবক মহামানে মকানভে-১৯ মোদগে প্রাদুভ ভাব োকা সদেও এ মন্ত্রোলদয়ে মমাে ৩৩ টি প্রকল্প জুন, ২০২১ এ সমাপ্ত হদয়দে ।  ২০২০-২১ অে ভ-

বেদে ১ে২২ টি বাস্তবায়নাধীন প্রকদল্পে আওতায় ১ হাজাে ৫ ে ১১  নক:নম: ননষ্কােন খাল পুনঃখনন, ১ে ৮৫  নক:নম: মসচ খাল পুনঃখনন,  

৯০ নক:নম: বাঁধ ননম ভাে, ১ হাজাে ১ে ৭১  নক:নম: বাঁধ পুনোকৃনতকেে, ৯২ নকঃনমঃ নদী তীে সাংেক্ষেমূলক কাজ, ১ে ৯৪টি হাইদোনলক 

স্ট্রাকচাে ননম ভাে এবাং ৩ে ১৯টি হাইদোনলক স্ট্রাকচাে মমোমত সমাপ্ত কো হদয়দে। 

 ঢাকা মহানগদেে জনসাংখ্যাে মমাে পাননে চানহদাে ৭৮ েতাাংেই মতালা হদে মাটিে নীচ মেদক। ঢাকা মহানগদে ওয়াসাে বসাদনা 

গভীে নলকূদপে সাংখ্যা ৯ে মপনেদয়দে অদনক আদগই । আে মবসেকানে ও ব্যনিমানলকানাধীন গভীে নলকূদপে সাংখ্যা আিাই হাজাদেে 

মবনে। এই নবপুলসাংখ্যক গভীে নলকূপ নদদয় মাটিে নীচ মেদক নদনোত অনবোম পানন মতালা হদে এবাং পাননে অপচয়ও হদে। নবজ্ঞানীো 

বলদেন, এো দুই নদক মেদক ঝুঁনকপূে ভ, যাে ফদল আমো গুরুতে সাংকদে পদি মযদত পানে। তা হদে ভূগভভস্থ পাননে অনতনেি ব্যবহাদেে ফদল 

পাননে স্তে নীদচ মনদম যায়, এদত প্রাকৃনতক পনেদবদে বা ইদকানসদিদম ভােসাম্য ক্ষুণ্ন হয়। প্রতযক্ষভাদব ময সমো সৃনষ্ট হয় তা হদলা, পাননে 

স্তে ক্রমাগত মনদম যাওয়াে ফদল পানন মতালাে ব্যয় মবদি যায় এবাং পাননে প্রাপ্যতা কদম যায়, এমননক ভূগভভস্থ পাননদত দূষদেে ঝুঁনকও মদখা 

নদদত পাদে এবাং ভূনমধদসে ঝুঁনক বাদি। সেকাে ঢাকা েহদে ভূগভভস্থ পাননে ব্যবহাে কনমদয় ভূ-পনেস্থ উৎস মেদক পানন ব্যবহাদেে উদদ্যাগ 

গ্রহে কদেদে। পদ্মা নদী হদত ঢাকা েহদে পানন সেবোদহে কায ভক্রম অনচদেই শুরু হদব । এে ফদল েহদেে ময ৭৮ েতাাংে ভূগভভস্থ পাননে 

চানহদা ভূ-পনেস্থ উৎস মেদক পুেে হদব। 

আমাদদে মদদে অদ্যাবনধ পৃেকভাদব ‘ভূগভভস্থ পাননে মেকসই নীনত' দতনে কো হয়নন । তদব ‘জাতীয় পানন নীনত, ১৯৯৯’-এ ভূপনেস্থ 

ও ভূগভভস্থ পাননে সাংদযাজক ব্যবহাে, পানন সাংকোপন্ন এলাকায় ভূগভভস্থ পাননে স্তে েক্ষাে জন্য পাননে উদতালন ননয়ন্ত্রদেে কো বলা হদয়দে; 

‘বাাংলাদদে পানন আইন, ২০১৩’ এে ধাো-১৯ এ ‘ভূগভভস্থ পাননধােক স্তদেে সব ভননম্ন আহেে সীমা ননধ ভােে ও ভূগভভস্থ পানন আহেদে নবনধননদষধ’ 

সম্পদকভ নদকননদদ ভেনা েদয়দে । ‘বাাংলাদদে পানন নবনধমালা, ২০১৮’- এ ভূগভভস্থ পাননে সুেক্ষা, সাংেক্ষে ও ব্যবস্থাপনা সাংক্রান্ত নদকননদদ ভেনা 

েদয়দে। ভূ-উপনেস্থ পাননে দূষে যত কমাদত সক্ষম ও সদচতন হদবা এে ব্যবহাে তত বৃনি পাদব ফদল ভূগভভস্থ পাননে ওপে চাপ হ্রাস পাদব । 

পানন সম্পকৃত সকল নীনত, আইন, নবনধ’ে যোযে প্রদয়াদগে মাধ্যদম অমূল্য ভূগভভস্থ পাননে মেকসই ব্যবহাে ও সাংেক্ষে নননশ্চত কো সম্ভব 

।  

 সকদলে সনম্মনলত প্রদচষ্টায় আমো ২০৪১ সাদলে মদধ্য পনেদবেবান্ধব ও মেকসই পনেকল্পনা গ্রহে এবাং তা বাস্তবায়দনে মাধ্যদম 

জানতে নপতা বেবন্ধু মেখ মুনজবুে েহমাদনে স্বদেে মসানাে বাাংলাদদে গিদত সক্ষম হদবা। 

# 
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