
সুপেয় োনির সংকট নিরসপি আশু করণীয় 

ম াতাহার মহাপসি 

রাজধািীপত গ্রীপে োনি সংকট নিতযনিন নিক ঘটিা। নকন্তু গ্রীপের েরও োনি সংকট থাকপে আগা ীনিি গুপ াপত এ ি 

আশংকা োনি ও িিী গপেষকপির। তাপির েক্তব্য হপে,‘ রাজধািীর োশ^েতী িিীসমূহপক দূষণমুক্ত কপর োনির প্রোহ োড়াপিা িা 

মগপ  ১৫ েছপরর  পে োনির অভাপে েসোপসর অপ াগ্য হপয় েড়পে ঢাকা। এ অেস্থা মথপক উিরপণ এখিই স নিত কা যক্রপ র উপযাগ 

মিয়ারও তানগি নিপয়পছ তারা। তা ছাড়া মিপশর অন্যান্য এ াকার  পতা ঢাকাপতও ভূগভযস্থ োনির স্তর দ্রæত গনতপত নিপে মিপ   াপে। 

১৯৭০ সাপ  ৪৯টি গভীর ি ক‚ে নছ  ঢাকা  হািগরীপত। এখি ঢাকার োরোপশর িিীগুপ ার োনি ব্যেহাপরর অনুেপ াগী হওয়ায় 

সুপেয় োনির োনহিার শতকরা ৭৮ ভাগ গভীর ি ক‚মের  ােপ  ভূগভযস্থ মথপক উপিা ি করপছ ওয়াসা। এপত ৯০০টি ি ক‚ে ব্যেহার 

হপে। িিীর োনি দূষপণর অজুহাপত ওয়াসা এপকর ের এক ি ক‚ে েনসপয়  াপে। অথে ওয়াসাপক িিীর োনি দূষণপরাপধ কা যকর 

উপযাগ েনর নিত হপে িা।  

েনরসংখ্যাি অনু ায়ী রাজধািীপত ভূগভযস্থ োনির স্তর প্রনতেছর ১০ ফুট কপর নিপে মিপ   াপে। অেরনিপক  নুষ্য েজযয ও 

নশল্পকারখািার অেনরপশানধত েজযয সরাসনর মে া হপে িিীপত। েপ  মেপড়ই েপ পছ িিী দূষপণর  াত্রা। অন্যনিপক জ োয়ু েনরেতযপির 

প্রভাপে  েণাক্ত োনি উজাপি প্রোনহত হপে। িিী দূষণমুক্ত ও োনি প্রোহ বৃনি করা িা হপ  এেং েতয াি অেস্থা ে পত থাকপ  োনির 

অভাপে ঢাকা েসোপসর অপ াগ্য হপয় েড়পে। ‘ভূগভ যস্থ োনির ব্যেহার ও জ োয়ু েনরেতযপি করণীয়’ শীষ যক এক অনুষ্ঠাপি এ ধরপির 

উপেগজিক তথ্য ওপে আপস। সম্প্রনত রাজধািীপত োং াপিশ েনরপেশ োঁোও আপদা ি (েো), োং াপিশ নিরােি োনি আপদা ি 

(োনিো) ও  ািোনধকার উন্নয়ি মকপের ম ৌথ উপযাপগ এই আপ ােিা অনুনষ্ঠত হয়। 

অন্যনিপক, নিি নিি রাজধািীপত োড়পছ  ানুষ,োড়পছ োনির োনহিা। োনির েনধ যত োনহিা পূরপণ ভূগভযস্থ োনি উপিা ি 

ক্র াগত োড়পত থাকায় দ্রæত িা পছ োনির স্তর। রাজধািীর োইপর োনি উন্নয়ি মোর্ য সারা মিপশ ছনড়পয় থাকা ১ হাজার ২৭২টি 

ক‚মের  ােপ  মিপশর ভূগভযস্থ োনির োড়া-ক া ে যপেিণ কপর। তাপির নহসাে অনু ায়ী, ঢাকায় ১৯৯০ সাপ  ১৩০টি গভীর ি ক‚ে 

নিপয় োনি উপিা ি করা হপতা। তখি সাপড় ২২ ন টার নিে মথপক োনি োওয়া ম ত। ২০০৫ সাপ  ি ক‚মের সংখ্যা মেপড় হয় ৪২৩, 

োনির স্তর িাপ  ৫৪ ন টাপর। ২০২০ সাপ  এপস ি ক‚মের সংখ্যা ৮০০ ছানড়পয় মগপছ। আর োনির স্তর মিপ পছ ৭৪ ন টার। 

 অন্যনিপক, কৃনষপত মসপের কাপজ োনির ব্যেহার োড়পছ। োং াপিশ কৃনষ উন্নয়ি করপোপরশপির (নেএনর্নস) নহসাে 

অনু ায়ী, মিপশর প্রায় ৫৫  াখ মহক্টর জন  মসপের আওতায় রপয়পছ। শুকিা মোপরা ম ৌসুপ  মসপের োনির প্রায় ৭৫ ভাপগর উৎস ভূগভযস্থ 

োনি। মিখা  াপে, মসপের জন্য ১৯৮৫ সাপ  মিপশ ি ক‚মের সংখ্যা নছ  ১  াখ ৩৩ হাজার ৮০০। ২০১৯ সাপ  এ সংখ্যা িাঁনড়পয়পছ 

১৬  াখ। 

েপরে অঞ্চপ  এখি োনির স্তর প্রনতেছর িা পছ এক ফুট কপর। এক িশক আপগ গড় িা ার হার নছ  আধা ফুট। োনির 

খরে মেনশ হওয়ার োশাোনশ ভূগভযস্থ োনির অেব্যেহার হপে প্রচুর। োউপোর ভূগভযস্থ োনি নেজ্ঞাি েনরিপ্তপরর েনরোন ত কৃনষপত 

োনির অেেয় নিপয় করা এক গপেষণায় মিখা  ায়, ৩৫ ভাগ োনিই কাপজ  াপগ িা। কৃষপকর অপিপকরই ধারণা, মেনশ োনি নিপ  

েস  ভাপ া হয়। তাই তাঁরা ইপে পতা োনি মিি। 

ঢাকাসহ িগপরর োইপর উেপজ া ে যাপয় োনির সরেরাপহ নিপয়ানজত রপয়পছ নর্নেএইেই। ঢাকাসহ োঁে  হািগপর আপছ 

োঁে ওয়াসা। আর মসেকাপজ আপছ নেএনর্নস। নর্নেএইেই ো ওয়াসাগুপ া ো নেএনর্নসর  পতা োনি সরেরাহকারী প্রনতষ্ঠািগুপ ার 

ভূগভযস্থ োনির সুরিায় মকাপিা িায় মিই। ‘ভূগভ যস্থ োনির স্তর রিার ২০৩০ সাপ র  পে ঢাকা ওয়াসার ৭০ ভাগ োনি ভূউেরস্থ উৎস 

মথপক মিয়ার  িয রপয়পছ। োনিসংনিষ্ট অন্য ম সে প্রনতষ্ঠাি আপছ, তাপির  পে স িয় িরকার। অথে োং াপিশ োনি আইি ২০১৩ 

োস্তোয়পির জন্য ২০১৮ সাপ  নেনধ া া প্রণয়ি হয়। নেনধ া া অনু ায়ী, গৃহস্থান  ব্যেহার ছাড়া ভূগভযস্থ োনির উপিা পি  াইপসন্স 

প্রিাি,  নিটর কপর  পথে উপিা ি নিয়ন্ত্রণ করার িানয়ত্বপ্রাপ্ত প্রনতষ্ঠাি হপ া ওয়ারপো। মসই ম্যাপেট োস্তোয়পি ওয়ারপোর কাজ 

দৃশ্য াি িয়। 

প্রসঙ্গগত: োযূ েপ  অনত াত্রায় কাে যি নি:সরপির েপ  ক্র াগত বেনিক উষ্ণতা বৃনি োপে, দ্রæত জ োয়ুর েনরেতযি 

হপে, সমুদ্র পৃপষ্টর উচ্চতা বৃনি োপে। এর নেরুে প্রভাপে োং াপিপশও ক্র শ সংকটােন্ন হপয় উপেপছ েনরপেশ প্রকৃনত। সা¤প্রনতক 

কাপ  েন্যা, ঘূনণ যঝড়, হোৎ অনতবৃনষ্ট,অিাবৃনষ্ট,সামুনদ্রক জপ াে¡াাপসর েনধ যত আিাপগািায় োং াপিপশর জিজীেি, কৃনষ, মভৌত 

অেকাোপ া নেে যস্ত হপে। জ োয়ুর নেরুে প্রভাপে সেপেপয় অনধক ঝুঁনকপত থাকা মিশগুপ ার  পে োং াপিশ অন্যত । জ োয়ুর 

েনরেতযপির নেরুে প্রভাে োং াপিপশ ক্র শ প্রকট হপয় উেপছ এ ি সতযক  ন্তব্য েনরপেশনেিপির। তাপির  পত, ২১০০ সা  িাগাি 

সমুদ্রপৃপষ্ঠর উচ্চতা মেপড়  াওয়ার কারপণ মিপশর সমুদ্র উেকূ ীয় অঞ্চপ র ১৮ শতাংপশরও মেনশ জন  োনির নিপে স্থায়ীভাপে তন পয় 



 াওয়ার আশংকা রপয়পছ। িিী ভাঙ্গি ও ঝপড়া জ¦ম াোপসর কারপণ ২০৫০ সা  িাগাি মিপশর খু িা, েনরশা , মিায়াখা ীর দুই 

মকাটি  ানুষ উোস্তু হওয়ার আশঙ্কা রপয়পছ।  

এ নি অেস্থায় োনি সংকট মথপক েনরত্রাপণ  ভূপৃপষ্ঠর তথা ভূউেনরস্থ োনি ব্যেহাপও োেতামূ ক করা। োশাোনশ বৃনষ্টর 

োনি সংরিণ,পুকুর জ াশষয়,িিী খা  সংস্কার , ঢাকা ওয়াসাসহ সে িগরীপত ভূগভযস্থ োনির ওের নিভ যরশী তা কন পয় িিী ো 

জ াশপয়র োনি ব্যেহাপরর সপে যাচ্চ গুরুত্ব নিপয় কা যকর উপযাগ গ্রহণ করা প্রপয়াজি। একই সপঙ্গ প্রকৃনত ও েনরপেশোন্ধে োনি 

ব্যেস্থােিায় োষাোি েিনতর প্রনত গুরুত্ব নিপত হপে।  এেং মসাককুপের  ােপ  ভূগভযস্থ োনির উন্নয়পির েিপিে গ্রহণ করা। 

েয়:নিষ্কাশপির জন্য আোনসক,অিাোনসক এ াকায় মসেটিক ট্াংক ও মসাককুে স্থােপি কা যকর েিপিে মিয়া। জ াধার রিায় 

োনি আইপির কপোর োস্তোয়ি নিনিত করা। আগা ী দুই  নতি েছপরর  পে ভূপৃপষ্ঠর োনি ৯০ শতাংশ ে যন্ত ব্যেহাপরর জন্য োে 

করা। িাগনরকপির  পে োনির অেেয় মরাধসহ োনির ব্যেহাপর সপেতিতায় প্রপয়াজিীয় উপযাগ মিওয়া িপকার। 

অন্যনিপক, মেনজং কপর িিীর িাব্যতা বৃনি করা এেং অনভন্ন িিীর োনির ন্যায্য নহস্যা প্রানপ্তর  পিয কা যকর েিপিে মিয়া। 

খরা ম ৌসুপ  মসে ও রাসায়নিক সার নিভ যর ধাি োপষর েনরেপতয প্রকৃনত নিভ যর ধাি োপষর উপযাগ মিয়া।  অেনরপশানধত নশল্পকারখািায় 

েজযয ও েয়:েজযয, মিৌ াপির েজযয, কঠিি েজযয িিীপত মে া েন্ধ করা।  ঢাকার আশোপশর িিীসহ অন্যান্  সে িিী ও জ াশয় িখ , 

ভরাট এেং দূষণপরাপধ প্রপয়াজিীয় ব্যেস্থা মিয়া। িিী দূষণমুক্ত করা। একই সপঙ্গ িিীর োনি েনরপশাধি কপর খাোর োনি নহপসপে 

ব্যেহার করা। িিীর প্রোহ ও িাব্যতা রিায় িিীপত নে ার নিপজর েনরেপতয ঝ ন্ত নিজ ো টাপি  নি যাণ করা। 

োনিসংক্রান্ত কাপজ থাকা সরকানর নেনভন্ন সংস্থার কাপজর ম  স িয়, সরকানর িন প ও তা েনরষ্কার। আর এ জন্য ভূগভযস্থ 

োনির সুরিায় একটি একক প্রনতষ্ঠাি করার ভােিাও আপছ সরকাপরর। ২০২০ সাপ র িপভম্বপর এ নিপয় োনি সম্পি  ন্ত্রণা য় োনি 

আইি ২০১৩ সংপশাধি করা এেং একটি একক প্রনতষ্ঠাি করার জন্য প্রস্তাে মেপয় োউপোপত একটি নেঠি মিয়। নর্পসম্বর  াপসই এ–

সংক্রান্ত প্রনতপেিি বতনর কপর তারা। েপর এ নিপয় আর মকাপিা উচ্চোেয মিই। 

জানতসংপঘর উপযাপগ প্রিীত মটকসই উন্নয়ি অভীপষ্টর ৬ িম্বর অভীপষ্ট উপেখ করা হপয়পছ ‘‘ নিরােি োনি ও স্যানিপটশিঃ 

েনরকনল্পত োনির উৎস সংরিণ ও িি োনি ব্যেস্থােিার  ােপ  স াপজর সকপ র জন্য, নেপশষ কপর িারী, নশশু, বৃি ও প্রনতেন্ধীপির 

জন্য িীঘ যপ য়াপি সুপেয় োনি ও েয়ঃব্যেস্থা নিনিত করা।’’ এই অভীষ্ট োস্তোয়পি সহপ াগী নহপসপে তথ্য ও স¤প্রোর  ন্ত্রণা পয়র 

িানয়ত্ব রপয়পছ। তথ্য ও স¤প্রোর  ন্ত্রণা পয়র অধীিস্থ তথ্য অনধিেতর, গণপ াগাপ াগ অনধিপ্তর,ে নচ্চত্র ও প্রকাশিা অনধিপ্তর, মেতার, 

োং াপিশ মটন নভশি এ সম্পপকয জিগণপক অেনহত ও সপেতি করার  পিয িািা ধরপির প্রোর কা যক্র  েনরো িা করপছ। েতয াপি 

মিপশর জিসংখ্যা প্রায় ১৭ মকাটি অনতক্র  কপরপছ। ধারণা করা হপে ২০৫০ সা  িাগাি মিপশর জিসংখ্যা ২০ মকাটি ছানড়পয়  াপে। 

জিসংখ্যা বৃনির সাপথ সাপথ েনধ যত জিসংখ্যার জন্য িগরায়ি ও নশল্পায়ি আনুোনতক হাপর বৃনি োপে। এপত োনি,োয়ু ও  াটির দূষণ 

বৃনি মেপয় েনরপেপশর উের  ারাত্মক প্রভাে মে পে, া জিস্বাপস্থযর জন্য হু নক নহপসপে মিখা মিপে। োশাোনশ েনধ যত হাপর নশল্প 

ক কারখািা স্থােপির েপ  োনি দূষণ এখি জিস্বাপস্থযর জন্য সেপেপয় েপড়া হু নক। োশাোনশ জিসপেতিতা সৃনষ্টর  পিয কাজ 

করপত হপে। মিপশর োনি দূষপণর জন্য মূ তঃ িায়ী নশল্পী ক কারখািার েজযয, িগর এ াকার েজযয, কৃনষপত ব্যেহৃত রাসায়নিক েজযয, 

মিৌ  াি মথপক নিগ যত মত ,  েণাক্ততা বৃনি ও আপস যনিক দূষণ মরাপধ কা যকর মকাি েিপিে গ্রহি িা করায় িিীগুপ ার োনির  াি 

িনতগ্রস্ত হপে। রাজধািীর িি য ার মিাংরা োনি ও িগরীর কঠিি েপজযযর চূড়ান্ত গন্তপব্য েনরিত হয় িিী। মিপশর ৬৪ টি মজ ার   পে 

৬০ মজ ার এক  াখ ২৬ হাজার ১৩৪ েগ যনকপ ান টার এ াকার োনি আপস যনিক দূষপণর নশকার হয়। নেপশষ কপর উেক‚ ীয় এ াকায় 

এ স স্যা সেপেপয় মেনশ প্রকট। জ োয়ু েনরেতযপির প্রভাপে সমুদ্রপৃপষ্ঠর উচ্চতা বৃনি ও  েণাক্ততার কারপণ উেক‚ ীয় এ াকা নেশুি 

োনির সংকট থাপক। মিপশর িনিণ েনি াঞ্চপর উেক‚ ীয় এ াকার প্রায় ২৫  াখ  ানুষ নেশুি খাোর োনির সংকপট ভুগপছ। ২০৫০ 

সা  িাগাি ঐ অঞ্চপ র ৫২  াখ িনরদ্র ও ৩২  াখ ের  িানরদ্রয োনি সংকপটর সমু্মখীি হপে। সরকার ২০৩০ সাপ র  পে গ্রা  ও 

শহর এ াকার সে  ানুপষর জন্য নিরােি খাোর োনি সরেরাপহর অঙ্গীকারেি। ইপতা পে মিপশর শতকরা  ৯৮.৩ শতাংশ জিগিপক 

নিরােি খাোর োনির ব্যেস্থা করার িানে সরকানর  হপ র।  আ াপির প্রতযাশা সংকট নিরসি কপর সুপেয় োনির নিিয়তায় সরকার 

সম্বনিত উপযাগ মিপে। 
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