
জলবায়ু  পিরবত� েনর  �িতকর  �ভােব  লবণা�তা  বৃি�
পাওয়ায়  িনরাপদ  খাবার  পািনর  সংকট  �মাকােবলায়

করণীয়  স�েক�  ধারণাপ�
 

আমরা জািন িবিভ� �াকৃিতক ও মানবসৃ� কারেন জলবায় ুপিরবত� ন হে�। আর এর জন� মলূত দায়ী তথাকিথত িশে� উ�ত �দশ সমহু। িশ�,
কল-কারখানার �ধঁায়া, �ালানী গ�াস, এয়ারকি�শন, �রি�জােরটর, রাসায়িনক সার ও কীটনাশক, বনভ� িম উজাড়, �ভৃিত কারেন বায় ুম�েল
�ীণহাউস গ�াস �যমনঃ কাব�নডাই অ�াইড, িমেথন, নাই�াস অ�াইড �ভৃিত বাড়েছ। �ীণ হাউস গ�াস সযূ��ের তাপ �শাষণ করার ফেল পিৃথবীর
তাপমা�া বিৃ� পাে�। যােক বলা হয় ��াবাল ওয়ািণ�ং বা �বি�ক উ�ায়ন। �বি�ক উ�ায়েনর ফেল পিৃথবীর জমােনা বরফ খ� গেল সাগের
আসেছ। সম�ু পৃে�র উ�তা বৃি� পাে�। আর সাগেরর লবণ পািন �লাকালেয় �েবেশর ফেল ভ�খে�র লবণা�তা বিৃ� পাে�। অন�িদেক এই
লবন পািন আটিকেয় ১২ মাস িচংিড় চাষ করার ফেল লবণা�তােক আমরা �ায়ী �প িদেয়িছ। সতুরাং জলবায় ুপিরবত� েনর এই অিনবায� কারন
এবং আমােদর অদরূদশ�তার কারেন চারিদেক পািন �থ �থ করেছ িক� িনরাপদ খাবার পািনর সংকট �িতিনয়ত তী�তর হে�।
 
সরকাির - �বসরকাির িবি�� উ��াগ �নওয়া সে�ও দরূদশ� িচ�া অনযুািয় সমি�ত পিরক�না না �নয়ার ফেল লবণা�তার �ছাবল �থেক
মিু�র �কান পথ এখেনা পাি� না। িব�ব�াপী জলবায় ুপিরবত� েনর �িতকর �ভাব �মাকােবলায় িব� �নতৃব�ৃ যখন �বঠেকর পর �বঠক কের
যােচছন তখন উপকূলীয় জনেগাি� িহেসেব আমােদর খঁুজেত হে� িনরাপদ খাবার পািনর স�ান। লবণা�তার বিৃ�র ফেল �কবল মা� িনরাপদ
খাবার পািন নয়, আমােদর কৃিষ-জীবৈবিচ�-�াণৈবিচ�-গবািদ প�-জলজ�াণী ও উি�দ, শাক-সবিজ সব িকছ�ই আজ আ�া�। �বেড় �গেছ
চম�েরাগ, ডায়িরয়া, কেলরা, আমাশা, উ� র�চাপসহ নানািবদ �রাগ-ব�ািধ। িচিকৎসকেদর তথ� অনযুায়ী �মাংলার �িত িতনজেনর মেধ�
একজন উ� র�চােপ ভ�গেছন। এছাড়া িনরাপদ পািনর অভােব গভ� বতী নারীেদরও ঝঁুিক �বেড় �গেছ। অন�িদেক িনরাপদ পািনর সংকট
নারীেদরেকই সবেচেয় �বশী �ভাগাই।
 
�মাংলা উপেজলার ৬� ইউিনয়েন সরকাির-�বসরকাির-ব�ি�মািলকানাধীন সব িমিলেয় �মাট পকুুর ১০১ �। এর মেধ� সরকাির পকুুর ৩০�।
১০১ � পুকুেরর মেধ� পািন খাবার ও রা�ার উপেযাগী পকুুর আেছ ৮০�। আর ২০� পকুুর আেছ যার পািন খাবার উপেযাগী না। ১০১ �
পুকুেরর মেধ� ৯৮� পুকুরই সং�ারসহ �যিু�গত উ�য়ন ঘটােনার �েয়াজন। কারন অিধকাংশ পুকুেরর পািন মানষু সনাতন প�িতেতই ব�বহার
করেছ। �মাংলােপাট� �পৗরসভায় ৬৪ হাজার মানেুষর �দিনক পািনর চািহদা রেয়েছ ৫৪ লাখ িলটার। �সখােন �দিনক সরবরাহ হে� মা� ৫ লাখ
িলটার পািন। দইু হাজার পিরবার িনরিবি�� পািন পাওয়ার কথা িক� তা পাে� না। �পৗরসভার ৮ ও ৯ নং ওয়ােড�  এখনও পািনর লাইন �াপন
করা হয়িন। �পৗর �টেম� �াে�র জন� যােদর জিম অিধ�হণ করা হেয়েছ তােদর এখনও পািন সরবরােহর আওতায় আনা হয়িন। এখন
মাছমারা �ামসহ ১নং ওয়ােড� র িবরাট অংেশ পািন সরবরাহ করা হয় না। �মাংলা ব�ের অব�ানরত িবিভ� বািণিজ�ক জাহােজ মােঝ মেধ�
খাবার পািন সরবরােহ চরম সংকট �দখা �দয়।  ব�র কতৃ� প� বলেছ �ধ ুবািণিজ�ক জাহােজই নয়, ব�র ভবন ও আবািসক এলাকার জেুড়ই
িব�� খাবার পািনর সংকট চলেছ। ব�র চ�ােনেল জাহাজ �ভড়ার পর �িিিতট জাহােজ ১৫০/২০০ টন িব�� পািনর �েয়াজন হয়। এেতাসব
সমস�া-সংকেটর মেধ�ও �িত বছর খাবার পািনর সংকট সমাধােন জন�া�� অিধদ�র, উপেজলা পিরষদ, ইউিনয়ন পিরষদ, িবিভ� �বসরকাির
উ�য়ন সং�া �ক� �হণ কের থােক। সংকট সমাধােন তারা িনর�র �েচ�া চািলেয় যাে�। িব� জলবায় ুসে�েলেন মাননীয় �ধানম�ী �শখ
হািসনা িব� দরবাের জলবায় ু�িতপূরণ আদােয় বিল� �নতৃ� �দান করেছন। পিরেবশ বা�ব মাননীয় �ধানম�ী �শখ হািসনার চ�াি�য়ন অব
িদ আথ� পুর�ার পাওয়ায় আমরা অন�ুািণত হয়।¡ জলবায় ু পিরবত� েনর �ভাব �মাকােবলায় ��িত �হণ ও খাপ খাওয়ােনার �কৗশল
স�সারেণর জন� উপকূলীয় অ�েলর জনেগাি� িহেসেব িবপদাপ�তা �াস ও সহনশীলতা বিৃ� করেত আমরা সফল হেবা। সকেলর যথুব�
ভাবনায় িন�য়ই �মাংলাবাসী খুঁেজ পােব িনরাপদ খাবার পািনর এই সংকট �থেক উে�ারেণর �টকসই উ�য়েনর �কৗশল।
 

িজয়া আহেমদ
সম�য়কারী-�জেজএস

কম�এলাকা: �মাংলা ও শরনেখালা; বােগরহাট, �ক�: �কা�াল কিমউিন� �রিজিলেয়� �ক�

�সে�ে�  আমােদর  সুপািরশ  সমুহঃ
১।  িনরাপদ  পািন  সরবরাহ  িনি�ত  করেত  পুকুর  খনন ,  পুনঃ  খনন ,  সংর�ণ  ও  সং�ার  করেত  হেব  এবং  পািন  সং�েহর  সনাতন
প�িত  বািতল  কের  পুকুর  পােড়  �যুি�গত  উ�য়ন  ঘটােত  হেব।
২।  বৃ�র  পািন  সংর�েণর  জন�  িজও-এনিজও  পয�ােয়  ট�াংিক  িবতরণ  অব�াহত  এবং  উপকারেভাগীর  সংখ�া  বাড়ােত  হেব।
৩।  পুকুর  ব�ব�াপনায়  �ানীয়  জনসাধারণেক  স�ৃ�  করেত  হেব  এবং  এ  িবষেয়  তােদর  দ�তা  বৃি�র  লে��  �িশ�ণ  িদেত  হেব।
৪।  সরকাির  পুকুর  বািণিজ�ক/ব�বসািয়ক  ইজারা  ব�  করেত  হেব।  জলাধার/জলাশয়/পুকুর  ভরাট  করেত  �দয়া  যােব  না।
৫।  �পৗর  এলাকায়  পািন  সরবরাহ  বাড়ােত  হেব।  মাছমারা  �ামসহ  ১ ,  ৮  ও  ৯  নং  ওয়ােড�  সরবরাহ  লাইন  �াপন  করেত  হেব  এবং
িনরিবি��  ভােব  পািন  সরবরাহ  করেত  হেব।  ৫  ও  ৬  নং  ্ওয়ােড�  ওেপন  ট�ােবর  সংখ�া  বাড়ােত  হেব।
৬।  �মাংলা  ব�র  ক��� তৃপে�র  পুকুর/জলাশয়/জলাধার  �যন  �কউ  ভরাট  করেত  না  পাের  বা  ব�ি�  নােম  বরা�  িনেত  না  পাের।
ব�র  কতৃ� পে�র  একািধক  িনজ�  �টেম�  �াপন  করেত  হেব  এবং  এর  সুিবধা  �হেণ  ব�র  এলকার  জলবায়ু  ঝঁু িকপূণ�
জনেগাি�েক  িদেত  হেব।
৭।  �পৗর  কতৃ� প�েক  �মাংলা  উপেজলা  হাসপাতােল  িনরিবি��  পািন  সরবরাহ  িনি�ত  করেত  হেব।  এবং  হাসপাতাল  কতৃ� প�েক
িনজ�  পািনর  �া�  �াপন  করেত  হেব।
৮।  লবণা�তা  �রােধ  ১২  মাস  লবন  পািন  আটিকেয়  িচংিড়  চাষেক  িন�ৎসািহত  করেত  হেব।
৯।  উপকূলীয়  এলাকায়  িবেশষ  কের  িনরাপদ  পািন  সরবরােহর  জন�  বােজেট  িবেশষ  বরা�  িদেত  হেব।।
১০।  লবণা�তা  এলাকা  িহেসেব  �মাংলায়  িনরাপদ  সুেপয়  পািন  সরবরােহর  লে��  িবিভ�  �যুি�র  পািন  পিরেশাধনাগার  �াপন
করেত  হেব  এবং  পাইপ  লাইন  িদেয়  �ামা�েল  পািন  সরবরাহ  করেত  হেব।


