
শতবর্ষ ের পরিকল্পনা ও পানি ব্যবস্থাপিা 

ম াহাম্মদ নিয়াস উনিি 

 

পৃনিবীর বৃহত্ত  ব-দ্বীপ িদী াতৃক বাাংলার্দশ। এই ব-দ্বীপ নির্রই সা নিক পানিসম্পদ ব্যবস্থাপিা উন্নয়র্ির লর্যে শত 

বছর্রর  হাপনরকল্পিা করা হর্য়র্ছ ‘বাাংলার্দশ মেল্টা প্ল্োি-২১০০’ বা ব-দ্বীপ পনরকল্পিা। পনরকল্পিার প্রি  ধার্প িদী ব্যবস্থাপিা, 

জলাবদ্ধতা দূরীকরণ এবাং িদী-সাির মির্ক ভূন  উদ্ধার কর্র মদর্শর আয়তি বাড়ার্িার  র্তা নতিটি ক েসূচী সর্ব োচ্চ গুরুত্ব মদয়া 

হর্য়র্ছ। এর পাশাপানশ উন্নত রার্ের স্বপ্নপূরর্ণ রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়র্ি কৃনষখার্তর উন্নয়ি িটির্য় খাদ্য নিরাপত্তা নিনিত, নশল্প খার্তর 

উন্নয়ি কর্র সকর্লর জন্য ক েসাংস্থার্ির পাশাপানশ রফতানি বানণর্জের প্রসার, সকর্লর জন্য ু-স্বাস্থে নিনিত করার জন্য জিস্বাস্থে 

পনরকল্পিা, পনরর্বশ উন্নয়ি ও সানব েক অি েনিনতক প্রবৃনদ্ধ এবাং ভূ-প্রনতর্বশ খাত নবর্শষ গুরুত্ব মপর্য়র্ছ মেল্টা প্ল্োর্ি । 

 

পদ্মা, ম িিা ও যমুিার ন লিস্থর্ল ির্ড় উর্ের্ছ পৃনিবীর সবর্চর্য় িনতশীল এই ব-দ্বীপ। বাাংলার্দর্শ িদীর সাংখ্যা এখি ৪০৫ 

টি(বাপাউর্বা)। দনযণ-পনি াঞ্চর্লর িদী (১০২টি) , উত্তর-পনি াঞ্চর্লর িদী (১১৫টি), উত্তর-পূব োঞ্চর্লর িদী (৮৭টি), উত্তর-র্কন্দ্রীয় 

অঞ্চর্লর িদী (৬১টি), পূব ে-পাহানড় অঞ্চর্লর িদী (১৬টি) এবাং দনযণ-পূব োঞ্চর্লর িদী (২৪টি) নহর্সর্ব নবভাজি কর্র তানলকাভুক্ত করা 

হর্য়র্ছ। এর  র্ে ৫৭টি আন্তঃর্দশীয় িদী। ৫৪টি ভারর্তর সর্ে ও ৩টি িদী ন য়াি ার্রর সর্ে যুক্ত। বাাংলার্দর্শর জলসী ায় উৎপনত্ত 

ও স াপ্ত দুটি িদী হালদা ও সাাংগু । বাাংলার্দশ জলবায়ুর পনরবতেিজিীত ঝুঁনকপূণ ে ও প্রকৃনতক দুর্য োি ঝুঁনকপূণ ে মদশ নহর্সর্ব 

বাাংলার্দর্শর অবস্থাি যিাক্রর্  প্রি  এবাং তৃতীয়। আ রা ইচ্ছা করর্লই রাতারানত এ ঝুঁনক মুক্ত হর্ত পানর িা। তর্ব পনরকনল্পতভার্ব 

সঠিক স র্য় সঠিক নসদ্ধান্ত বাস্তবায়র্ির  াের্  মদশর্ক জলবায়ুর পনরবতেিজিীত ঝুঁনকমুক্ত করা সম্ভব। প্রাকৃনতক দুর্য োিজনিত ঝুঁনকর 

নদক মির্ক নবর্ের  র্ে সব োর্পযা দুর্য োিপূণ ে মদশ নহর্সর্ব বাাংলার্দর্শর অবস্থাি পঞ্চ ।  

 

পানি এ ির্হর সকল জীবর্ির জন্য একটি অপনরহায ে সম্পদ। সারা নবর্ে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপিা একটি গুরুত্বপূণ ে নবষয়। নকন্তু 

ুষ্ঠু ব্যবস্থাপিার অভার্ব ষ্নহ হয় পানি সকট। । পৃনিবীর্ত প্রাপ্ত ন নহ পানির প্রায় শতকরা ৭০ ভািই খাদ্য উৎপাদর্ি কৃষকরা ব্যবহার 

কর্রি। নশল্প-কারখািায় প্রায় ২০ ভাি এবাং শতকরা ১০ ভাি ন নহ পানি ব্যবহার করা হয় ির্রর কার্জ। অপনরকনল্পত িিরায়ণ ও 

নশল্পায়র্ির ফর্ল একনদর্ক ময ি নবপুল পনর াণ পানি ব্যবহার করা হর্চ্ছ, অন্যনদর্ক অপনরর্শানধত ও পয়ঃবজেে মফর্ল ভয়াবহ 

পানিদূষণ করা হর্চ্ছ প্রনতনিয়ত। পানিসম্পদ ব্যবস্থাপিার আওতাভুক্ত নবনভন্ন নবষর্য়র  র্ে আর্ছ মভৌত-কাোর্ া নি োণ, সাংস্কার ও 

রযণার্বযণ, এতদসাংক্রান্ত আনি েক ব্যবস্থাপিা,প্রানতষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবাং আইি ও িািারক  নবনধনবধাি। বাাংলার্দর্শর পানিসম্পদ 

ব্যবস্থাপিা প্রাকৃনতক কাোর্ া এবাং ব্যনক্ত, প্রনতষ্ঠাি বা সরকার নিন েত অবকাোর্ ার নবনভন্ন অাংশ এবাং ব্যবহারকারীর্দর জন্য এসর্বর 

প্রাপ্যতা ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রর্ণর প্রানতষ্ঠানিক কাোর্ া নির্য় িঠিত। 

 

পানির সঠিক ব্যবহার ও প্রাকৃনতক পনরর্বর্শর ওপর পানির পনরর্বশিত প্রভাব ক ার্ত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপিায় অর্িক 

প্রর্চহা চালার্িা হর্য়র্ছ। পানির্ক বাস্তুসাংস্থার্ির অখণ্ড অে নহর্সর্ব পয ের্বযণ একীভূত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপিার ওপর নভনত্তর্ত ততনর, 

মযখার্ি বাস্তুসাংস্থার্ির পনর াণ ও গুণিত াি প্রাকৃনতক সম্পর্দর প্রকৃনত নিধ োরর্ণ সহায়তা কর্র। মজায়ার্রর প্রাবল্য, লবণাক্ততা বৃনদ্ধ 

বন্যা, িদী ভােি, সামুনিক জর্লাচ্ছ্বাস বাাংলার্দর্শর জন্য নিতে তিন নত্তক ব্যাপার। এসব কারর্ণ মদর্শর খাদ্য নিরাপত্তাসহ উপকূলীয় 

এলাকার জিির্ণর জীবি ও জীনবকা  ারাত্মক ঝুঁনকর  র্ে পড়র্ছ। এছাড়াও িা ীণ জির্িাষ্ঠীর জীবি জীনবকায়ও স স্যা ষ্নহ হর্চ্ছ। 

 

সমুি পৃর্ষ্ঠর উচ্চতা বৃনদ্ধ ও দনযণ-পনি  অঞ্চর্লর িদীগুনলর্ত লবিাক্ততা বৃনদ্ধ পাওয়ার কারর্ণ কৃনষ কাজসহ অন্যান্য কার্জ 

স স্যা ষ্নহ হর্চ্ছ। জলবায়ু পনরবতের্ির কারর্ণ ম ৌুন  বৃনহপাত বৃনদ্ধসহ িি িি বন্যা এবাং প্রাকৃনতক দুর্য োি মদখা নদর্চ্ছ। আবার 

মদর্শর উত্তর-পনি  অঞ্চর্লর শুষ্ক এলাকায় চাষাবার্দর জন্য অনধক াত্রায় ভূিভেস্থ পানির ব্যবহার্রর কারর্ণ পানির স্তর অর্িক িভীর্র 

মির্  যার্চ্ছ। ভূিভেস্থ পানির্ত আর্স েনির্কর পনর াণ নদি নদি বৃনদ্ধ পার্চ্ছ। ফর্ল ঐ অঞ্চর্লর  ানুর্ষর জীবি জীনবকায় এর  ারাত্মক 

প্রভাব পড়র্ছ।   

   

নবশুদ্ধ পানি সব ধরর্ির  ািবানধকার্রর নভনত্ত নহর্সর্ব স্বীকৃত। পানি সম্পদ ব্যবস্থাপিার মযত্রর্ক পানির বরাি সম্পনকেত বতে াি ও 

ভনবষ্যৎ স স্যাগুর্লার সার্ি তাল ন নলর্য় মযত । ভনবষ্যর্ত পানিনভনত্তক সম্পর্দর জন্য অন্যত  বর্ড়া একটি স স্যা হর্লা বতে াি ও 

ভনবষ্যর্তর পানি সম্পদ বরার্ির ম কসইতা।  ানুর্ষর প্রর্য়াজি ও পনরর্বর্শ পানি সম্পর্দর ম কসইতার  র্তা প্রর্য়াজিীয় ধার্পর 

 র্ে ভারসাম্য খ ুঁর্জ মবর কর্র, সবার জন্য উন্নত উৎর্সর পানি নিনিত করার মযর্ত্র বাাংলার্দশ অর্িক এনির্য় মির্ছ। মদর্শর ৯৭ 

শতাাংর্শর মবনশ  ানুর্ষর উন্নত উৎর্সর পানি পাওয়ার ুর্যাি আর্ছ। তর্ব পুর্রাপুনর নিরাপদ পানি পার্ির ুর্যাি এখিও সীন ত। 



অিিনত সর্েও রকছু রকছু এলাকাি  ানুষ এখিও সহিীয়  াত্রার মচর্য় মবনশ আর্স েনিকযুক্ত পানি পাি করর্ছ। এছাড়া পানির্ত 

ম্যাোনিজ, মলারাইে ও মলৌহ দূষর্ণর কারর্ণও খাওয়ার পানির  াি খারাপ িার্ক (ইউনির্সফ)।  

 

বাাংলার্দর্শ পানিসম্পদ ব্যবস্থাপিার কতকগুনল জটিল মযত্র রর্য়র্ছ। এসর্বর  র্ে প্রধাি হর্চ্ছ বষ ো ম ৌুর্  বন্যা ও শুষ্ক 

ম ৌুর্  খরার স স্যা, অি েনিনতক উন্নয়ি ও জিসাংখ্যার প্রবৃনদ্ধর সর্ে সেনত মরর্খ ক্র বধ ে াি পানি চানহদার ম াকানবলা, নিরাপদ 

খাবার পানি সরবরাহ ও পর্য়ানিষ্কাশি, আর্স েনিক, িদীর তলর্দশ ভরা  হর্য় যাওয়া এবাং িদীভাঙি। এছাড়া পানিসম্পদর্কনন্দ্রক 

পনরর্বশ ভারসাম্য রযা নবর্শষ কর্র  ৎস্যসম্পর্দর এলাকাসমূহ এবাং জলাভূন  এলাকার পনরর্বশ রযার নবষয়টি ক্রর্ ই গুরুত্বপূণ ে 

হর্য় উের্ছ। বতে াি পনরর্প্রনযর্ত সরকার বা ব্যনক্তর নিয়ন্ত্রর্ণর বাইর্রর নবনভন্ন নবষয় ময ি, জলবায়ু পনরবতেি ও সমুিস্তর্রর উচ্চতা 

বৃনদ্ধ, বনহর্দ েশীয় িদী বা িদী-অববানহকায় পনরবতেি ইতোনদ বাাংলার্দর্শর পানিসম্পদ ব্যবস্থাপিা কাজর্ক জটিল কর্র তুলর্ছ।  

 

মদর্শ প্রনত ৩-৫ বছর্র বাাংলার্দর্শর দুই-তৃতীয়াাংশ অঞ্চল বন্যাপ্ল্ানবত হয়। ফর্ল জীবি-জীনবকার ব্যাপক যনত হয়। উন্নত 

প্রযুনক্ত ও যানন্ত্রক উপকরণ ব্যবহার কর্র আ ার্দর িদী ও স্হলবন্দরসমূর্হর দযতা অর্িকগুণ বৃনদ্ধ করা হর্য়র্ছ এবাং হর্চ্ছ। এটি একটি 

চল াি প্রনক্রয়া। িদীগুর্লার িাব্যতা বজায় রাখর্ত মেনজাংসহ অন্যন্য কায েকর পদর্যপ চল াি রর্য়র্ছ। হাওিাঞ্চলল পারনি নরজাভ োর 

এি জন্য খাল খনন কার্ যক্রমও হালে রনলেলে মন্ত্রণালে ।   

 

ব-দ্বীপ পনরকল্পিায় অন্তভু েক্ত জলবায়ু (পানি ব্যবস্হাপিা) সাংনিহ প্রকল্পগুর্লার্ক ছয়টি অঞ্চর্ল ভাি কর্র বাস্তবায়ি করা হর্চ্ছ। 

এ ছয়টি অঞ্চল হর্লা উপকূলীয় অঞ্চল, িদী অঞ্চল ও ম াহিা, িির এলাকাসমূহ, পাব েতে চট্টিা  অঞ্চল, হাওড় এবাং আকনিক বন্যাপ্রবণ 

অঞ্চল এবাং ক্রস কাটিাং অঞ্চল। এর র্ে উপকূলীয় অঞ্চর্ল সবর্চর্য় মবনশ অি োৎ ১৩ টি প্রকল্প বাস্তবায়ি করা হর্চ্ছ। প্রকল্পগুর্লা পনি  

মিাপালিঞ্জ, মভালা, মিা নত-  হুনর মবনসি, বর্লের-র্েঁতুনলয়া মবনসি,মিা নত-মুহুনর মবনসি ও মিায়াখালী মজলায়। িদী অঞ্চল ও 

ম াহিা কো ািনরর্ত ম া  ৫ টি প্রকল্প িহণ করা হর্য়র্ছ।  িির এলাকা কো ািনরর্ত ম া  ০৫ টি প্রকল্প রর্য়র্ছ।   

 

বাাংলার্দর্শর পানি সম্পর্দর স নিত ও ম কসই পানি ব্যবস্থাপিা নিনিত করা। সিকাি পানি সম্পদ খার্ত  হাপনরকল্পিা 

প্রণয়ি কিলে। পানি সম্পদ  ন্ত্রণালয় ২০২১-২০২২ অি ে বছর্র এনেনপ’র অি োয়র্ি বাস্তবায়ািাধীি প্রকল্প ৮২ টি প্রকর্ল্পর জন্য ব্যয় ধরা 

হর্য়র্ছ ৫৬৯৯০৬৯.৩ লাখ  াকা। এর  র্ে ঢাকা; চট্টিা -দনযণ-পূব োঞ্চল; রাংপুর উত্তরাঞ্চল; রাজশাহী উত্তর-পনি াঞ্চল; ফনরদপুর 

পনি াঞ্চল; বনরশাল দনযণাঞ্চল; খলিা দনযণ-পনি াঞ্চল। প্রকর্ল্পর ম া  অিিনত ৯৩.৬৬ শতাাংশ । তবর্দনশক সাহায্যপুহ ০৭টি  

প্রকর্ল্পর অিিনত ৬৫.৭১ শতাাংশ। ০৩টি নবর্শষ প্রকর্ল্পর ব্যয় ধরা হর্য়র্ছ ২৭৯২২৫.৩ লাখ  াকা, প্রকর্ল্পর অিিনত ৫৯.৬৬ শতাাংশ। 

এছারাও ১৫৩৪  াকা ব্যর্য় একটি প্রকল্প রর্য়র্ছ যার  অিিনত ৩০ শতাাংশ। 

 

এনেনব’র আওতাভুক্ত ২০২১-২২ অি েবছর্র ৮৮৩১১৬.৫ লাখ  াকা ব্যর্য় ম া  ৩১ টি প্রকল্প সম্পন্ন করার লযে াত্রা নিধ োরণ 

করা হর্য়র্ছ। বুনড়িো িদী পুিরুদ্ধারসহ ঢাকা, কুন ল্লা, চট্টিা , রাংপুর, রাজশাহী, ফনরদপুর বনরশাল, খলিা অঞ্চর্লর িদী ভােি 

মরার্ধ প্রনতরযা বাধ, মবড়ী বাধ নি োণ; মসিা স্থাপিার ভূন  স তল উচুকরণ; ওর্য়ভ মপ্রা র্কশি; িাব্যতা নফনরর্য় আির্ত মেনজাং, 

িদী/খাল পুিঃখিি ও ফসল পনরবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ি;স্থায়ী িদীর তীর সাংরযণ, স্থায়ী সাংরযণ; অস্থায়ী তীর প্রনতরযা বাধ নি োণ; 

বাধ পুিব োসি ম রা ত; তীর সাংরযণ; িদী মেনজাং/পুিঃখিি করা; িদী মসচ ও নিষ্কাশি কায েক্র ; যনতিস্ত অবকাোর্ া সমূর্হর 

পুিঃনি োি ও প্রনতরযা; ভােি হর্ত রযা; মপাল্ডার পুিব োসি; িব্যতা বৃনদ্ধ; ভােি এলাকায় মলাপ প্রনতরযা; খাল পুিঃখিিসহ এবাং 

ব্লু-মিাল্ড মপ্রািা  িার্  একটি প্রকল্প রর্য়র্ছ। ইর্তা র্ে প্রকর্ল্পর ৬৩.৩১শতাাংশ সম্পন্ন হর্য়র্ছ। 

 

বন্যার জন্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফর্ল বন্যা অববানহকা অঞ্চর্ল ময পানি শাসি প্রনক্রয়া ব্যবহৃত হয়, তা নবনভন্নভার্ব প্রাকৃনত পানি 

প্রবার্হর ভারসার্ম্যর জন্য মিনতবাচক রূর্প প্রতোবতেি করর্ছ। বষ ো ম ৌুর্  একাধার্র বন্যার কারর্ণ ময ি িদী অববানহকা অঞ্চলগুর্লা 

পনলসমৃদ্ধ হর্চ্ছ, মত নি অর্িক িদী অববানহকা নবলীি হর্য় যার্চ্ছ। ুষ্ঠু ও ভারসাম্যপূণ ে ব্যবস্থাপিা ও স ির্য়র জন্য চাই উন্নত ও 

ুনবর্বনচত পানি ব্যবস্থাপিার পনরকল্পিা ও বাস্তবায়ি। এজন্যই অি েনিনতক উন্নয়র্ি পানি সম্পদ ব্যবস্থাপিা হর্ত হর্ব স নিত, ু সাংহত 

ও নবজ্ঞািসম্মত। পানি সম্পর্দর পয োপ্ত ব্যবহার্রর জন্য পনরকল্পিা, উন্নয়ি, বণ্টি ও পনরচালিা সম্পনকেত কায েক্র ই হর্চ্ছ পানি সম্পদ 

ব্যবস্থাপিা । এটি পানিচক্র ব্যবস্থাপিার একটি নদক। 

 

মদর্শ স নিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপিা নিনিতে পানি সম্পর্দর সা নহক পনরকল্পিা প্রণয়র্ি নিরলসভার্ব কাজ কর্র যাতে 

পারন সম্পদ মন্ত্রণালে। জাতীয় পানি িীনত-১৯৯৯, জাতীয় পানি ব্যবস্থাপিা পনরকল্পিা-২০০১, বাাংলার্দশ পানি আইি-২০১৩; 

বাাংলার্দশ পানি নবনধ ালা-২০১৮; মজলা, উপর্জলা, ইউনিয়ি স নিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপিা িাইেলাইি-২০২০; নশল্পখার্ত পানি 



ব্যবহার িীনত-২০২০ ইতোনদ প্রণয়র্ির  াের্  মদর্শ পানি খার্ত স িয়, শৃঙ্খলা ও ুশাসি প্রনতনষ্ঠত হর্য়র্ছ। আিা ী নদর্ি পানির 

নবর্কন্দ্রীকরণসহ পানির প্রাপ্যতা, চানহদা নিরূপর্ণর  াের্  পানির নিরাপত্তা নিনিত করর্ণর লর্য  মন্ত্রণাললে’ি ুদূরপ্রসারী ভূন কা 

রর্য়র্ছ। 

 

 ািিীয় প্রধাি ন্ত্রী মশখ হানসিা দীি ের্ য়ানদ শতবষী ব-দ্বীপ পনরকল্পিা িহণ কর্র স নিত পানি ব্যবস্হাপিার্ক কার্জ লানির্য় 

বেবন্ধুর স্বর্প্নর মসািার বাাংলার্দশ বাস্তবায়র্ির পর্ি দ্রুত এনির্য় নির্চ্ছি। 
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