
জলাশয়ের গুরুত্ব: আমরা কি ভকিষ্যত প্রজযের জন্য যযেষ্ট িরকি? 
প্রযেসর কি.যি. আগরও়োলা 

 

ভারতির্ষ িহু বিকিত্র্যম়ে এিং বিকশষ্টযপূর্ষ জলাশয়ের অকিিারী। এগুকল সািারর্ত পুকুর, 

ট্যাঙ্ক, হ্রদ এিং অন্যান্য নাযম পকরকিত। জযলর িাস্তুতন্ত্র পৃকেিীর িুযি এিকট্ িড় ভূকমিা পালন 

িযর োযি। এই িাস্তুতন্ত্র পৃকেিীযত মানুযর্র এিং অন্যান্য প্রার্ীজগযতর জন্য কিিল খাদয, 

পানী়েজযলর কজাগান কদ়ে না, এরা খরা দূরীিরযর্র জন্য ভূগভষস্থ জযলর স্তরযিও করিাজষ িযর 

োযি। হ্রদ, পুকুর, ট্যাঙ্ক, নদী ও খাল এিং অন্যান্য অভযন্তরীর্ জলাশ়ে আঞ্চকলি এিং বিকিি 

হাইযরালকজিযাল ও বজি-রাসা়েকনি িযের কেযত্র্ গুরুত্বপূর্ষ ভূকমিা পালন িযর োযি। এই 

জলাশ়েগুকলর জল সািারর্ত িৃকর্, কশল্প, মৎস্য িার্, কিযনাদনমূলি কে়োিলাপ এিং অন্যান্য 

কনতযকদযনর িাযজর জন্য িযিহৃত হ়ে। মানুযর্র বতকর জলাশ়েগুকল জল সরিরাহ িাড়াও অন্যান্য 

কিশ িয়েিকট্ প্রয়োজনী়ে িাকহদা পূরযর্র জন্য িযিহৃত হয়ে োযি। প্রািৃকতি এিং িৃকত্র্ম 

জলাশ়ে দুকট্ই জলজ িাস্তুতন্ত্র এিং িন্যজীিনযি সুস্থ ভাযি কিযড় উঠযত সাহাযয িযর োযি। 

তারা তাযদর মূলযিান নান্দকনি এিং প্রািৃকতি কসৌন্দযযষর জন্যও গুরুত্বপূর্ষ। জল কতনকট্ রূযপ 

পৃকেিীযত কিদযমান, কযমন শক্ত (পৃকেিীর দুই কমরুযত োিা স্থা়েী িরে, উচ্চ পিষযত স্থা়েী 

তুর্ার), তরল (সমুদ্র, নদী, করাত, হ্রদ, পুকুর ইতযাকদ) এিং গযাস (জলী়ে িাষ্প িা িাতাযস 

আদ্রষতা)।  

প্রািৃকতি জলিে কিকভন্ন জযলর মযিয ভারসাময িজা়ে রাযখ। িযিহারযযাগয কিশুদ্ধ জল 

সমস্ত িরযর্র জীিযনর এিং মানুযর্র জীকিিা কনিষাযহর জন্য প্রয়োজনী়ে, এিং এর পকরমার্ খুি 

সীকমত। ভারযতর কপ্রোপযট্, আমরা ১.৩ কিকল়েন এর কিকশ জনসংখযার এিকট্ কদশ যা কিযির 

জনসংখযার ১৮% এরও কিকশ। তযি, কিযির নিা়েনযযাগয জল সংস্থানগুকলর মযিয ভারযত শুিু 

৪% আযি। নদী ও খাল িযতীত ভারযত কমাট্ প্রা়ে ৭ কমকল়েন কহক্টর অঞ্চল জুযড় জলাশ়ে 

রয়েযি। সম়ে ও স্থাযনর সাযে সাযে অসম িন্ট্যনর িারযর্ জযলর িযিহারযযাগয পকরমাযর্রও 

সীমািদ্ধতা রয়েযি। দ্রুত উন্ন়েনশীল জাকতর েমিিষমান জনসংখযা এিং েমিিষমান িাকহদা তো 



জলিা়েু পকরিতষযনর প্রভাযির প্রদত্ত ইকিত সহ, িযিহারযযাগয জযলর সহজলভযতার জন্য 

ইকতমযিযই কিকভন্ন িযিহারিারীর মযিয মাযে মাযে দ্বযের িারন হযে োযি। শহযরর এিং 

গ্রামীর্ অঞ্চযল আমাযদর কিশাল জনগযর্র মাোকপি ুজযলর িযিহার কিযির উন্নত কদশগুকলর 

তুলনা়ে অযনি িম। উদৃ্বত্ত জযলর অঞ্চলগুকলযি আন্তঃসংযযাগ মািযযম যুক্ত িরযত পারযল দুলষভ 

জলযুক্ত অঞ্চলগুকলযত ভালভাযি পকরযিশন িরা কযযত পাযর। অিযিস্থাপনা, অপি়ে, অিাযষির 

িযিহার এিং জযলর দূর্র্ কনয়েও উযদ্বগ িাড়যি। কযযহতু ভারযত িাকড়ঘযরর িজষয জযলর সকঠি 

িযিহার এিং পুনঃিযিহার সকঠিভাযি িরা হ়ে না, তাই প্রা়ে ৪০ শতাংশ জল করইন/নদষমার 

মািযযম নদী এিং খাযল প্রিাকহত হযে যাে। গিা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র্ এিং িাযভকর সহ প্রিান এিং 

কগৌর্ নদীগুকল, পানী়ে জযলর সরিরাযহর সম়ে, িারখানা এিং কলািালে কেযি কনষ্কাকশত িকঠন 

ও প্লাকিযির িজষয দ্বারা দূকর্ত হ়ে োযি।  

এর িারযন সমযের সাযে সাযে আমরা জলাশে তো জলা জােগা গুকলযি অিযহলা 

িরযত শুরু িযরকি। েলস্বরূপ আমরা জযলর কিযে স্থযলর মূলযােন কিকশ িরযত শুরু িযরকি। 

গত িয়েি দশি িযর জলাশ়েগুকল েমিিষমান িিযলর মযিয রয়েযি যা মূলত দ্রুত নগরা়ের্ 

এিং অপকরিকল্পত িৃকদ্ধর েযল ঘযট্যি। মুম্বাই (২০০৫), উত্তরাখণ্ড (২০১৩), জমু্ম ও িাশ্মীর 

(২০১৪) এিং কিন্নাই (২০১৫) কত আসা আিকিি িন্যার িড় িারর্ কহসাযি জলাশযের 

জিরদখলযিই কিকিত িরা হয়েযি। এিাড়াও, জলাশ়েগুকল অপকরযশাকিত নদষমা ও তরল িজষয 

দ্বারা দূকর্ত হযে িযলযি। এই িজষযগুকলর এিকট্ কিশাল পকরমাযনর অংশ আযশপাযশর জলাশয়ে 

কেযল কদও়ো হযে। এিকট্ অনুমান কহসাযি, সারা কদযশ ৮৬কট্ জলাশ়ে সমাযলাকিতভাযি দূকর্ত 

হ়ে োযি এিং তাযদর জযল ২৫০ কমকলগ্রাম / কলট্াযরর কিকশ রাসা়েকনি অকিযজযনর িাকহদা 

(কসওকি) এর ঘনত্ব রয়েযি, যা দূকর্ত উত্স কযমন সুযয়েজ কিট্যমন্ট্ প্লযান্ট্ এিং কশল্পপ্রকতষ্ঠাযনর 

কিট্যমন্ট্ প্লযাযন্ট্র কনষ্কাশযনর সমতুলয। ভারতিযর্ষর শহরতকল এলািার জলাশয়ের সংখযা দ্রুত 

হ্রাস পাযে। উদাহরর্স্বরূপ, ১৯৬০-এর দশযি িযািাযলাযর ২৬২ কট্ হ্রদ কিল এিং 

আহযমদািাযদ কিল ১৩৭-কট্ যা ২০১৬ সাযল যোেযম মাত্র্ ১০ এিং ৬৫-কট্যত এযস দাাঁকড়যেযি। 



এই জলাশ়েগুকলর গুর্মান এিং পকরমার্ উভয়ের হ্রাযসর েযল তাযদর অেষননকতি ও পকরযিশগত 

পকরযর্িা সরিরাযহর সম্ভািনা মারাত্মিভাযি হ্রাস কপয়েযি। 

ভারত সরিাযরর জলশকক্ত মন্ত্রযির আওতািীন জাতী়ে জল নীকত ২০১২, জাতী়ে পযষায়ে 

জলাশয়ের িতষমান পকরকস্থকত এিং তার পকরিালনার কির়্েকট্ কিযিিনা িরার লেয কনয়েযি যার 

উযেশ্য হযে আইন ও সংস্থার িযিস্থা বতকর এিং কিন্দ্রীভূত পদ্ধকতর সাযে িমষ পকরিল্পনা 

িরা।  

কয কিানও স্থাযনর িা রাযজযর উপলব্ধ জলাশয়ের জল রের্ এিং সংরেযর্র জন্য এিকট্ 

যািাইযযাগয িাট্াযিসই হল কয কিানও িাযষ পকরিল্পনার পূিষশতষ। পৃকেিীর িাকরকদযি 

প্রদকের্িৃত কসন্সর-কভকত্তি উপগ্রহ পৃকেিীর কয কিানও অংযশ কিদযমান জলাশ়েগুকল কিকিত 

এিং নকেভুক্ত িরার জন্য পযষাপ্ত তেয সরিরাহ িযর োযি। এই তযেয বিজ্ঞাকনি এিং প্রযুকক্তগত 

কিট্া রয়েযি যা এর িাস্তিতার জন্য কিযশর্জ্ঞযদর দ্বারা মূলযা়েযনর প্রয়োজন। এিাড়াও, মানুযর্র 

প্রয়োজযনর জন্য, জযলর গুর্গতমাযর্র সকঠি পকরমার্ কনিষারযর্র এিং প্রযতযিকট্ জলাশয়ের 

শারীকরি যািাইিরর্ প্রয়োজনী়ে। জাতী়ে স্তযর, জল শকক্ত মন্ত্রযির আওতািীন কিন্দ্রী়ে ভূগভষস্থ 

জল িতৃষপযের (কস.কজ.িকিউ.এ) কদযশর ভূগভষস্থজল সম্পযদর পকরিালনা, অনুসন্ধান, পযষযিের্, 

মূলযা়েন, প্রসার এিং কন়েন্ত্রযর্র জন্য দা়েিদ্ধ। ১৯৭০ সাযল প্রকতকষ্ঠত কস.কজ.িকিউ.এ হকর়োনার 

েকরদািাযদ অিকস্থত এিকট্ শঙৃ্খলািদ্ধ বিজ্ঞাকনি সংস্থা, যার ১৮ কট্ আঞ্চকলি অকেস রয়েযি। 

কদযশ ভূগভষস্থ জযলর কিিাশ ও িযিস্থাপনার কন়েন্ত্রযর্র জন্য কসকজিকিউএ পকরযিশ (সুরো) 

আইন, ১৯৮৬ এর িারা-৩ এর অনুযেদ (৩)এর অিীযন গকঠত হয়েকিল। িতৃষপে ভূগভষস্থ 

জযলর দীঘষযম়োদী স্থাক়েত্ব এিং কিিাশ কনকিত িরযত, কন়েন্ত্রর্ সম্পকিষত কিকভন্ন িমষসম্পাদন 

িযর িযলযি। 

কসকজিকিউএর প্রিান কে়োিলাপগুকলর মযিয রয়েযি মযাযো / মাইযো- স্তযরর ভূগভষস্থ 

জযলর িযিস্থাপনার উপর গযির্র্া, অনুসন্ধাযনর জন্য খনন িাযষিলাপ, ভূগভষস্থ জযলর স্তর এিং 

মাযনর পযষযিেযর্র জন্য িৃহৎ িযাযসর উেকু্ত কূপ এিং কিার / নলকূপ (পাইযজাকমট্ার) অন্তজষাল 



বতকর, িৃকত্র্ম করিাযজষর জন্য প্রদশষিমূলি প্রিল্পগুকলর িাস্তিা়েন এিং ভূগভষস্থজযলর স্তর িৃকদ্ধর 

লযেয িৃকষ্টর জল সংগ্রহ িরা। কদযশ পুনরা়ে পূরর্যযাগয ভূগভষস্থ জযলর সম্পদগুকলর পযষা়েেকমি 

মূলযা়েযনর জন্য এযজকন্সকট্ রাজয সরিারী এযজকন্সগুকলর সাযে কযৌেভাযি িমষসম্পাদন িযর 

োযি। 

উত্তর-পূিষ ভারত িহু ির্ষজীিী নদী এিং হ্রদ দ্বারা িন্য। পূিষ কহমাল়ে এই নদীগুকলর 

অযনযির উৎস যা পাহাযড়র মিয কদয়ে প্রিাকহত হ়ে, এিং এই কিকসনগুকলযত িাস িরা লে 

লে মানুযর্র কনতযকদযনর জযলর িাকহদা পূরর্ িযর োযি। অরুর্ািল প্রযদশ, আসাম, কমঘাল়ে 

এিং কসকিম রাজযগুকল জল সমৃদ্ধ। তযি কত্র্পুরা সহ এই অঞ্চযলর অন্যান্য রাযজয কিশ িয়েিকট্ 

নদী িৃকষ্টপাযতর উপর কনভষর, কযগুকল কনিট্িতষী কিাযট্া পাহাড় কেযি উৎস, এিং প্রিাকহত 

হওোর পযে অযনি িড় এিং কিাট্ জলাশ়ে বতকর িযরযি। কত্র্পুরা, কমযজারাম, নাগালযান্ি, 

মকর্পুযরর মযতা উত্তর-পূিষ ভারযতর কিাট্ কিাট্ রাজযগুকলযত অল্প সংখযি মানুযর্র িসিাস এিং 

অযপোিৃত দীঘষ ির্ষািাল রয়েযি। সুতরাং, এই রাযজযর কিকশরভাগ মানুযর্র জযলর 

প্রয়োজনী়েতা, কিি ুপািষতয অঞ্চযল িসিাস িরা কলািযদর িযতীত, পযষাপ্ত পকরমাযর্ পূরর্ হ়ে 

োযি। তা সযেও, কত্র্পুরা রাযজযর েমিিষমান জনসংখযা (উত্তর-পূিষ ভারযত আসাযমর পযর 

কদ্বতী়ে সযিষাচ্চ), দ্রুত অেষননকতি কিিাশ, এিং নগরা়েযনর িারযর্ উপলব্ধ জযলর সংস্থানগুকল 

েমশ হ্রাস পাযে এিং েুাঁকির সম্মুখীন হযে। সাম্প্রকতি অতীযত পানী়ে জল সরিরাযহর জন্য 

রাযজযর কিিু অংযশ স্থানী়ে কলািজন দ্বারা রাস্তাঘাট্ আট্যি কিযোভ কদখাযনা, জযলর ঘাট্কতর 

এিকট্ পূিষস্বরূপ যা অদূর ভকিষ্যযত কিশাল আিার িারর্ িরযত পাযর।  এিাড়াও, রাযজযর 

কিশ িয়েিকট্ স্থাযন ভূগভষস্থ জযল উচ্চ আ়েরযনর ঘনত্ব রয়েযি যা পানী়ে এিং ঘযরা়ো প্রয়োজযন 

িযিহাযরর আযগ সকঠি িযিস্থাপনার ও পকররুত িরার প্রয়োজন। ভূ-পৃযষ্ঠর জল, যা মূলত িৃকষ্টর 

জযলর সমন্বয়ে োযি, তুলনামূলিভাযি উচ্চ কলাহার ঘনত্ব কেযি মুক্ত এিং তাই, ভূগভষস্থ জযলর 

তুলনা়ে ভূ-পৃযষ্ঠর জল পকরষ্কাযরর পযর িযিহার িরা কনরাপদ।  



কয কিানও স্থাযন জযলর স্তর এিং গুনগতমান কস্থকতশীল োযি না এিং একট্ স্থানী়ে িারর্ 

কযমন আিহাও়ো (তাপমাত্র্া, িৃকষ্টপাত), মাকট্ (জল িযর রাখার সম্পকত্ত), এিং স্থল-কিত্র্ (িন, 

জলাশ়ে ) ইতযাকদ উপর কনভষর িযর। এই িারর্গুকল সময়ের সাযে সাযে পকরিকতষত হযে এিং 

কসই সাযে জলাশ়েগুকলর উপযরও প্রভাি কেলযি। অনািাকিত হস্তযেপ জযলর প্রািৃকতি এিং 

রাসা়েকনি বিকশষ্টযগুকলযি অতযন্ত দুিষল িযর কতাযল। সুতরাং, একট্ িখনই িযর কনও়ো উকিত 

ন়ে কয কিানও স্থাযন িা কিানও অঞ্চযল উপলব্ধ পাকনর সংস্থান সিসম়ে এিই োিযি। এিাকিি 

প্রািৃকতি ও িৃকত্র্ম িারর্গুকল ভূপৃযষ্ঠর জযলর পাশাপাকশ ভূগভষস্থ জলযিও প্রভাকিত িরযত 

পাযর যা কিানওসমে জযলর স্তর এিং গুর্মানযি সুরকেত এিং পযষাপ্ত িযল কিযিকিত িযরকিল। 

তুর্ারপাত সহ িাকর্ষি িৃকষ্টপাত হল ভারযত জযলর মূল উৎস, যা প্রা়ে ৪০০০ কিকল়েন 

কিউকিি কমট্ার (কিকসএম = ৪০০০ কিকল়েন কলট্ার জল)। তযি, গড় িাকর্ষি িৃকষ্টপাত কদযশর 

এি অঞ্চল কেযি অন্য অঞ্চযল যযেষ্ট পকরিকতষত হ়ে। উত্তর পূিষাঞ্চযল িাকর্ষি িৃকষ্টপাত পকরমার্ 

প্রা়ে ১০০০ কসকন্ট্কমট্ার কযখাযন পকিম রাজস্থাযনর িাকর্ষি িৃকষ্টপাত ১০ কসকন্ট্কমট্াযররও িম। 

তদুপকর, কিকশরভাগ িৃকষ্টপাত দকের্-পকিম ির্ষার কমৌসুযমর িার মাস, অেষাৎ জুন কেযি 

কসযেম্বর, পযষন্ত হে। কমাট্ িৃকষ্টপাযতর প্রা়ে ৫৩.৩ শতাংশ িাষ্প-সংেমর্ (সূযযষর তাপ দ্বারা 

জযলর পৃযষ্ঠর পাশাপাকশ গািপালা কেযি জযলর িাষ্পীিরর্) এর েযল হাকরযে যা়ে, এর েযল 

কদযশ শুিু ১৮৬৯ কিকসএম িযিহারযযাগয জল কেযি যাে। অকিিন্তু, ট্যপাগ্রাকেযিল সীমািদ্ধতা 

এিং জল-সম্পযদর অসম িন্ট্যনর িারযর্ উপলভয জযলর প্রা়ে ৪০ শতাংশ িযিহাযর িরা যা়ে 

না। সুতরাং, ২০১৩ সাযল কদযশর িযিহারযযাগয জল প্রাে ১১৩২ কিকসএম অনুমান িরা হয়েকিল 

যার মযিয ৯০ কিকসএম ভূপৃষ্ঠ জল এিং ৪৩৩ কিকসএম ভূগভষস্থ জল রয়েযি। এর মযিয ভূপৃযষ্ঠর 

কিি ুপকরমার্ জল নদীযত প্রিাকহত হয়ে সমুযদ্র প্রযিশ িযর এিং িাকি অংশ পুকুর, হ্রদ, ট্যাঙ্ক, 

কসি খাল এিং অন্যান্য জলাভূকম এিং জলাশয়ে জমা োযি।  

কত্র্পুরা রাযজয ভূগভষস্থ জযলর স্তর হ্রাস এিং জযলর েমিিষমান িাকহদার মুযখ হ্রদ এিং 

পুকুযরর মযতা জলাশ়েগুকলর গুরুত্ব অতযন্ত তাৎপযষপূর্ষ। কিদযমান জলাশ়েগুকলর সুরো এিং 



সংরের্ মানুযর্র জন্য খুি প্রয়োজনী়ে। প্রকতকট্ কিাট্ িা িড় জলাশ়েযি পকরযিশ এিং তার 

উপর কনভষরশীল কিকভন্ন িরযর্র জীিযনর জন্য প্রয়োজনী়ে কিযিিনা িরা উকিত। এ জাতী়ে 

জলাশ়ে (িযকক্তগত কহাি িা জনসািারযর্র জন্য) যত কিকশ বতকর িরা এিং সুরকেত রাখা হযি, 

তার সুকিিা ততযিকশ আমাযদর িতষমান এিং ভকিষ্যত প্রজে উপযভাগ িরযত পাড়যি এিং 

এগুকল মানুর্ ও পকরযিযশর স্থােী উন্নেযনর গযারাকন্ট্ কহসাযি কিকিত হযি। 

রাজস্থান, ির্ষাট্ি এিং অন্ধ্রপ্রযদযশর মযতা রাজযগুকলর, কযখাযন কিশ িয়েিকট্ কজলা 

এিই সাযে খরা ও িন্যার মুযখামুকখ হ়ে, কত্র্পুরা রাযজযও এ জাতী়ে প্রিৃকতর অনন্যতার সােী 

আযি। ভূপৃষ্ঠ এিং ভূগভষস্থ জযলর উৎসগুকল সকঠিভাযি মযাকপং এিং প্রশাসিগর্ এিং 

অংশীদারযদর মযিয সমকন্বত পকরিালন এই কেযত্র্ খুিই প্রয়োজনীে। কত্র্পুরা সহ সারা কদযশ 

এই কেযত্র্ সকঠি িযিস্থাপনার ত্রুকট্ রযেযি। এম.এন.র.ই.কজ.আ.(MNREGA) প্রিল্প িালু 

হও়োর পর কেযি আশার এি কিরর্ উদ্ভূত হয়েযি যা গ্রামীর্ মানুর্যি, যারা প্রািৃকতি জল 

সম্পযদর প্রিান অংশীদার, উপলব্ধ জযলর সম্পদযি িযাযনলাইজ িরযত উদু্বদ্ধ িরযি। এই 

প্রিল্পকট্ জলাশ়ে এিং অিিাকহিা অঞ্চযল িৃকষ্টপাযতর জল সংগ্রহ িাকড়য়ে নতুন জলসম্পদ বতকর 

িরযত সহা়েতা িযর। স্থানী়ে প্রশাসযির এিং পঞ্চায়েতগুকলযি অিশ্যই পকরিল্পনা ও িাযজর 

অগ্রাকিিাযর গুরুত্বপূর্ষ ভূকমিা পালন িরযত হযি, এিং জীকিিা কনিষাহ, পকরিাঠাযমা বতকর এিং 

প্রািৃকতি সম্পদ িযিস্থাপনা়ে মযনাকনযিশ িরযত হযি। 

কিদযমান জল সম্পযদর সুরো ও সংরেযর্র জন্য মযাযো এিং মাইযো স্তযর জাতী়ে 

নীকত কমশন ২০১২ িাস্তিা়েযনর দৃঢ় প্রয়োজন, করখাকিযত্র্র তেয সংগ্রহ িযর এিং সকে়ে িযিস্থা 

গ্রহর্ িযর অপ্রয়োজনী়ে মানুযর্র হস্তযেপ কেযি তাযদর দীঘষযম়োদী সুরো কনকিত িরযত হযি। 

কন়েন্ত্রর্মূলি িযিস্থা দ্বারা সমকেষত সামাকজি অংশগ্রহন এ জাতী়ে কিশাল িাযজর সােযলযর মূল 

িাকিিাকঠ। 

কলখি: কিোরমযান, কত্র্পরুা রাজয দরূ্র্ কনেন্ত্রর্ পর্ষদ  


