
 

 

জলাবদ্ধতা 

বর্ ষা শুরু, ঢাকা কতটা প্রস্তুত? 

ম া.  াহান উল হক 

০৭ জলুাই ২০১৮, ২৩:০৪  
 

ঢাকার জলাবদ্ধতা দরূ করতত সরকারতক স্বল্প ও দীর্ ঘত য়াদদ পদরকল্পনা দনতত হতব। প্রথ  আতলা 

ফাইল ছদবএবার বর্ ঘা ঋতু শুরুর মবশ আতে মথতকই বর্ ঘণ শুরু হতয়তছ। বছর কতয়ক 

আতেও র্ণ্টাখাতনতকর প্রবল বর্ ঘতণ ঢাকা  হানেরী এত মবদশ জল গ্ন হততা না, দকন্তু 

এখন এক-দুই র্ণ্টার ভারী বর্ ঘতণ অতনক গুরুত্বপণূ ঘ এলাকা হা াঁটু মথতক মকা রপাদনতত 

তদলতয় যায়। ফতল  ানুর্তক বযাপক দুতভঘাে মপাহাতত হয়। 

এই নেতর বষৃ্টি ছাড়াই  ানুতর্র অতনক  লূযবান ক ঘর্ণ্টা নি হতে যানজতটর 

কারতণ। ব্র্যাক দবশ্বদবদযালতয়র ব্র্যাক ইনদিষ্টটউট অব েভন ঘযান্স অযান্ড 
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মেতভলপত তের (দবআইজজদে) ‘নের পদরদিদত’ শীর্ ঘক ২০১৫-এর বাদর্ ঘক 

প্রদততবদতন বলা হয়, বযস্ত স তয় ঢাকা নেরীতত োদড়র েড় েদততবে ২০০৪ সাতলর 

র্ণ্টাপ্রদত ২১ দশদ ক ২ দকতলাদ টার মথতক মনত  ২০১৫ সাতল ৬ দশদ ক ৮ 

দকতলাদ টাতর এতস মপ ৌঁতছতছ, যা হা াঁটার েদতর মথতক একটু মবদশ। সম্প্রদত বুতয়তটর 

দুর্ ঘটনা েতবর্ণা ইনদিষ্টটউতটর (এআরআই) েতবর্ণায় মদখা যায়, যানজতটর কারতণ 

বযস্ত স তয় রাজধানীতত েণপদরবহতনর েদত এখন র্ণ্টায় েতড় ৫ দকতলাদ টাতর মনত  

এতসতছ। এটা হা াঁটার েদতর স ান। আর বষৃ্টিতত জল গ্ন হতল প্রকট যানজতট 

জীবনযাত্রা অচল হতয় পতড়। 

জলাবদ্ধতার অনযত  কারণ: নেরীর  াষ্টটর ৮০-৯০ ভাে কংজিতট ঢাকা পতড়তছ, 

তাই  াষ্টটর পাদন শুতর্ মনওয়ার পথ বন্ধ। পাদন সতর যাওয়ার জন্য প্রাকৃদতক মেতনজ 

বযবিা, অথ ঘাৎ নদঘ া ও খাল মবদখল হতয় মেতছ। খালগুতলা হয় ভরাট হতয়তছ, নয় 

আবজঘনা-পদলদথতনর ভাোতড় পদরণত হতয়তছ। প্রাকৃদতক মেতনজ বযবিা ধ্বংতসর 

পাশাপাদশ অপদরকদল্পত মেতনজ বযবিা, দবদভন্ন সংিার সংস্কারকাতজর কারতণ 

 যানতহাতলর ঢাকনা নর্্ট হতয় যাওয়া, বষৃ্টির স য় ঢাকনা না মখালা, অপদরকদল্পতভাতব 

বক্স কালভাটঘ দন ঘাণ ইতযাদদ কারতণ ঢাকায় বষৃ্টি হতলই  ানরু্ জলাবদ্ধতা ও তীব্র্ 

যানজতটর দশকার হতে। 

প্রাকৃদতকভাতব বষৃ্টির পাদন দনষ্কাশতনর জনয ম াট ভূদ র ১২ শতাংশ জলাধার 

প্রতয়াজন, দকন্তু ঢাকায় ষ্টটতক আতছ  াত্র ২ শতাংশ। নেরীর ৫৮ষ্টট খাতলর  তধয 

৩৭ষ্টটর অংশদবতশর্ রাজউকসহ দতনষ্টট সরকাদর ও সাতষ্টট মবসরকাদর প্রদতষ্ঠান, 

রাজননদতক দল এবং ২৪৮ জন বযজি দখল কতর দনতয়তছ। (প্রথ  আতলা, ২২ 

মসতেম্বর ২০১৫)। ঢাকা ওয়াসার আওতায় ২৬ষ্টট খাতলর  তধয ময কয়টার এখতনা 

দনশানা আতছ, মসগুতলাও দনয়দ ত রক্ষণাতবক্ষতণর অভাতব পদলদথন আর  য়লার 

ভাোতড় পদরণত হতয়তছ। 

রাজধানীর জলাবদ্ধতা দনরসতনর  ূল দাদয়ত্ব ঢাকা ওয়াসা এবং দুই দসষ্টট 

করতপাতরশতনর। এ মক্ষতত্র দকছুই করা হয়দন, এ ন নয়। দকছু কাজ হতয়তছ, দকন্তু 

তাতত স সযার স াধান র্তটদন। এ জনয অনবধ দখলদারতদর হাত মথতক অদবলতম্ব সব 

খাল উদ্ধার করতত হতব। অনবধ দখলদাতররা প্রভাবশালী হওয়ায় ওয়াসা দকংবা দসষ্টটর 



পতক্ষ খাল উদ্ধার-প্রজিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হতে না। এর আতে বহুবার মজলা 

প্রশাসন, ওয়াসা, দসষ্টট করতপাতরশনসহ খাতলর মদখভাতলর সতে যুি অনযানয সংিা 

স দিতভাতব পদরকল্পনা ও ক ঘসদূচর  াধযত  খাল উদ্ধার করার কথা বলা হতয়তছ এবং 

দকছু মচিাও হতয়তছ। দকন্তু তার ধারাবাদহকতা বজায় থাতকদন। 

আইন অনুযায়ী সব খাতলর  াদলক মজলা প্রশাসন এবং রক্ষণাতবক্ষতণর দাদয়ত্ব ঢাকা 

ওয়াসার। ওয়াসা বলতছ, তারা ২৬টা খাল মজলা প্রশাসন মথতক বতুে দনতয়তছ এবং শুধ ু

মসগুতলারই সংস্কার করতছ, বাদকগুতলার বযাপাতর তারা জাতন না। খাতলর  াদলকানা ও 

রক্ষণাতবক্ষতণর দাদয়ত্ব ঢাকার দুই দসষ্টট করতপাতরশনতক দদতল পদরদিদতর উন্নদত হতত 

পাতর। ধারাবাদহক স দিত প্রতচিার অভাতব জনেতণর দবপুল পদর াণ অথ ঘ বযয় হতলও 

নেরীর জলাবদ্ধতা পদরদিদতর মকাতনা উন্নদত হয়দন। বরাতের জষ্টটলতার কারতণ 

দবদভন্ন প্রকতল্পর কাজ স য় ততা শুরু ও মশর্ না হওয়ায় জনেতণর অথ ঘ জতল যাতে। 

ঢাকার জলাবদ্ধতা দরূ করতত সরকারতক স্বল্প ও দীর্ ঘত য়াদদ পদরকল্পনা দনতত হতব। এ 

মক্ষতত্র প্রথ ত দরকার জনেতণর এবং দাদয়ত্বশীল কতৃঘপতক্ষর  ানদসকতা ও 

দৃষ্টিভদের পদরবতঘন। পাদনতত েুতব যাওয়ার পথ মতা আ রাই ততদর করদছ। 

আ াতদরই দনতযবযবহৃত পদলদথতন খাল-নদঘ া ভতর মেতছ। পদলদথন বযবহার দনয়ন্ত্রণ 

করতত হতব। এ জনয জনসতচতনতা বাড়াতত হতব। 

ঢাকার রাস্তায় বষৃ্টির স য় মেন এবং  যানতহাতলর ঢাকনাগুতলা সহতজ মখালার বযবিা 

করতত হতব; দবদভন্ন সংিার রাস্তা, ফুটপাত ইতযাদদ সংস্কাতরর পর পাদনদনষ্কাশতনর 

ঢাকনাগুতলা যাতত সংস্কার হয়, তা সংদিি সংিাতক দনজিত করতত হতব। যত্রতত্র বক্স 

কালভাটঘ দন ঘাণ, পা ্প দদতয় পাদন মসতচ মফলার দচন্তা মথতক মবদরতয় আসতত হতব। 

খাল উদ্ধার ও সংস্কাতরর  হাপদরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতত হতব। সংদিি 

কতৃঘপক্ষগুতলাতক বর্ ঘার আতেই খাল ও নদঘ া সংস্কাতরর কাজ মশর্ করতত হতব। এর 

জনয সংদিি  ন্ত্রণালয় ও সংিাতক স য় ততা অথ ঘ ছাড় করতত হতব। তা না হতল 

আ রা সা ানয বষৃ্টিততও ঢাকার রাস্তায় পাদনতত েুতব থাকব। 

 


