
ইষ্ট কলকাতা ওয়েটল্ান্ডস্ ম্াযেজযমন্ট অথরিরট
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পরচিমেঙ্গ সিকাি

জলাভূরম কী?

জলজ এেং স্থলজ োস্তুতয্রেি মধ্েত্ী অঞ্চল যেখাযে ভূগভ্স্থ জলতল সাধািণত ভূপৃযঠেি কাছাকারছ থাযক, অথো স্থা়েীভাযে ো েছযিি রকছুকাল 
জযল প্ারেত থাযক, তাযক জলাভূরম েযল।

 ে্াপক অযথ্ জলাভূরম শব্দরট জলাশ়ে যথযক শুরু কযি হ্রদ, েদী, প্ােেভূরম, যমাহো, মাশ্, যজা়োযিি প্ারেত ভূরম, ম্ােয্াভ, প্রোলপ্রাচীি এেং 
অে্াে্ এই জাতী়ে োস্তুতয্রেি জে্ ে্েহৃত হ়ে। জলাভূরম সংজ্ার়েত কিাি যষেযরে েছযিি রকছু সময়ে জযলি প্রাচুে্ একরট প্রধাে কািণ।

িামসাি কেযভেশে অেুো়েী জলাভূরমি সংজ্া :

১৯৭১ সাযলি ২িা যেব্রু়োরি ইিাযেি িামসাি শহযি জলাভূরম সংক্ান্ত আন্তজ্ারতক সযমেলে অেুরঠেত হ়ে ো কেযভেশে অে ওয়েটল্ান্ডস োযম 
খ্াত। উক্ত সযমেলে অেুসাযি জলাভূরম হযলা :

 “মাশ্, যেে, রপটল্ান্ড ো অে্াে্ প্রাকৃরতক ো কৃররেম, য্াতেুক্ত ো য্াতরেহীে, রমরষ্ট ো ঈষৎ লেোক্ত জযলি জলাশ়ে এেং যসই সমস্ত 
সামুররিক এলাকা োি গভীিতা ভাটাি সম়ে ছ়ে রমটাি অরতক্ম কযি ো।”

জলাভূরমি গুরুত্ব :

জলাভূরম হল অত্ন্ত উৎপাদেশীল োস্তুত্রে ো একরদযক জীেবেরচযরেি আশ্র়েস্থল অে্রদযক রেরভন্ন ধিযেি োস্তুত্রে সংক্ান্ত পরিযষো যেমে জল 
ধািণ, জল পরিশ্রুতকিণ, েে্া রে়ে্রেে, ভূরমষে়ে যিাধ, ভূগভ্স্থ জলভান্ডাযিি পুেজ্ীরেকিণ, স্থােী়ে জলো়ুে রে়ে্রেযেি সাযথ সাযথ োন্দরেক, সামারজক 
ও সাংসৃ্রতক যকন্দ্রস্থলও েযট।

কলকাতা শহযিি উপকযঠেি জলাভূরম :

২০১৪ সাযলি েে্া়ে দরষেণ ভািযতি যচন্নাইয়ে ৪০০ জযেিও যেরশ যলাক মািা রগয়েরছযলে এেং প্রা়ে ১ লষে মােুষ গৃহহীে হয়েরছযলে, রকন্তু কলকাতা 
শহযিি োরসন্দািা ভাগ্োে যে তাযদি ১২,৫০০ যহক্টযিি জলাভূরম িয়েযছ, ো েষ্াকাযল েে্াি হাত যথযক যেমে শহিযক িষো কযি যতমরে ্ ীষ্মকাযল 
ভূগভ্স্থ জযলি ভািসাম্ েজা়ে িাযখ।

 এই জলাভূরম পূে্ কলকাতা জলাভূরম োযম পরিরচত।

পূে্ কলকাতা জলাভূরম :

কলকাতাি পূে্ প্রাযন্ত অেরস্থত পূে্ কলকাতা জলাভূরম, ১ যহক্টযিি কম যথযক শুরু কযি ১০০ যহক্টযিি যেরশ রেরভন্ন আকাযিি ম়েলা জযলি 
যভর়িি েৃহত্তম সমাযেশ। ১২,৫০০ যহক্টি রেসৃ্তত এই জলাভূরমি অষোংশ ২২০ ২৫´ উঃ যথযক ২২০ ৩৫´ উঃ এেং রিারিমাংশ ৮৮০ ২৪´ পূঃ যথযক 
৮৮০ ৩৫´ পূঃ।

 রেগত একশ েছযিি ও যেরশ সময়েি প্রযচষ্টা এেং 
অেুশীলযেি মাধ্যম রেকরশত হও়ো এই অেে্ ে্েস্থা 
জলাভূরমি েুরধিদীপ্ত ে্েহাযিি একরট উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

পূে্ কলকাতা জলাভূরমি কালােুক্রমক ইরতহাস :

১. ১৯৯২: মােেী়ে কলকাতা হাইযকাট্ জরমি চরিরে রূপান্তি 
ো পরিেত্ে রেরষধি এেং জলাভূরমি প্রকৃত চরিরে েজা়ে 
িাখাি পযষে িা়ে যদ়ে।

২. ২০০২: এই জলাভূরম ‘আন্তজ্ারতক গুরুত্বপূণ ্জলাভূরম’ 
(িামসাি সাইট) রহসাযে মযোেীত হ়ে।

৩. ২০০৬ পরচিমেঙ্গ সিকাি ইষ্ট কলকাতা ওয়েটল্ান্ডস্ 
(কেজাযভ্শে এ্ান্ড ম্াযেজযমন্ট) অ্াক্ট, ২০০৬ প্রে়েণ 
কযি এেং পরিযেশ রেভাযগি অধীযে ইষ্ট কলকাতা 
ওয়েটল্ান্ডস্ ম্াযেজযমন্ট অথরিরট গঠে কযি।

রচরে ১: পূে্ কলকাতা জলাভূরমি অেস্থাে

 সাম্প্ররতককাযল ধাপা মােপুি যমৌজা়ে 
একরট অবেধ রবিতল োর়ি ভাঙ্গা হয়েযছ।

পূে ্কলকাতা জলাভূরমি জীেবেরচযরে্ি 
উপি েই প্রকাশ

পূে ্ কলকাতাি জলাভূরমি জীেবেরচযরে্ি 
উপযি ইষ্ট কলকাতা ওয়েটল্ান্ডস্ ম্াযেজযমন্ট 

অথরিরট এেং জুলরজক্াল সাযভ ্ অে 
ইরন্ড়ো যেৌথভাযে োয়োডাইভারস্রট অে ইষ্ট 
কলকাতা ওয়েটল্ান্ডস্ োযম একরট েই 
প্রকাশ কযিযছ এেং েইরটযত ৬৩৭ প্রজারতি 
উরভিদ এেং ১২৮৮ প্রজারতি প্রাণীসহ যমাট 
১৯২৫রট প্রজারত েরথভুক্ত আযছ। এছা়িাও 
প্রকারশত কযিযছ রপযক্টারি়োল গাইড টু্ 
অ্ারফিরে়োেস্, যিপটাইলস্ অ্াণ্ড ম্ামালস্ 
অে ইষ্ট যকালকাতা ওয়েটল্ান্ডস্। 

ইেরটয্যটড ম্াযেজযমেট প্্াে অে ইষ্ট 
কলকাতা ওয়েটল্ান্ডস প্রে়েণ

ে্াশোল প্্াে েি কেজািযভশে অে 
অ্াকু়োরটক ইযকারসযটেমস্ (NPCA) 
রেযদ্রশকা অেুসাযি পাঁচ েছযিি জে্ 
ইেরটয্যটড ম্াযেজযমন্ট প্্াে অে ইষ্ট 
কলকাতা ওয়েটল্ান্ডস ততরি কিা হয়েযছ, 
োি যমাট োযজট ১১০.৭২ যকারট টাকা ধিা 
হয়েযছ।

ইষ্ট কলকাতা ওয়েটল্ান্ড ম্াযেজযমন্ট অথরিরট
পরিযেশ দপ্তি 

পরচিমেঙ্গ সিকাি
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৪. ২০১০: ভািত সিকাি এেভা়েিেযমন্ট (যপ্রাযটকশে) অ্াক্ট ১৯৮৬ এি অধীযে ওয়েটল্ান্ডস্ (কেজািযভশে এ্ান্ড ম্াযেজযমন্ট) রুলস, ২০১০ 
ততরি কযিরছল।

৫. ২০১৭: ভািত সিকাি পূে্েত্ী রুলস্ ২০১০ োরতল কযি ওয়েটল্ান্ডস্ (কেজািযভশে এ্ান্ড ম্াযেজযমন্ট) রুলস্, ২০১৭ ততরি কযি।

৬. ২০২১ ইষ্ট কলকাতা ওয়েটল্ান্ডস্ ম্াযেজযমন্ট অথরিরট ইরন্টয্যটড্ ম্াযেজযমন্ট প্াে অে ইষ্ট কলকাতা ওয়েটল্ান্ডস্ ততরি কযি।

এই অেে্ োস্তুতয্রেি সংিষেযণি েযল পরিযেশগত এেং আথ-্সামারজক লাভ ঃ

● পূে্ কলকাতা জলাভূরম প্রাকৃরতক উপায়ে কলকাতা শহি যথযক উৎপন্ন তদরেক প্রা়ে ৯১০ রমরল়েে রলটাি রেকাশী জল পরিযশাধে কযি। এজে্ 
এই জলাভূরম ‘কলকাতাি রকডরে’ েযল পরিগরণত হ়ে।

● এই ে্াপক প্রাকৃরতক রেকাশী জল পরিযশাধে ে্েস্থা শুধুমারে গঙ্গাযক শহযিি রেকাশী জল বিািা দূরষত হও়ো যথযক িষো কযি ো েিং যকাষাগাি 
যথযক প্রা়ে ৪৬০ যকারট টাকা খিচ োঁরচয়ে রেকাশী জল পরিযশাধযেি জে্ যশাধোগাি রেম্াযেি প্রয়োজেী়েতাও দূি কযি।

● পূে্ কলকাতা জলাভূরম েছযি ২২,০০০ টে মাছ, ১৬,০০০ টে ধাে ও তদরেক ১৫০ টে শাক-সরজ উৎপাদে কযি।

● পূে্ কলকাতা জলাভূরম রেখিচা়ে রেকাশী জল পরিযশাধে এেং টাটকা খাদ্ সিেিাহ কযি কলকাতাযক পরিযেশগতভাযে ভতু্রকেুক্ত (Subsidised) 
শহি কযি তুযলযছ।

● রেগত েহুেছি ধযি জলাভূরমি মােুষ তাযদি পিম্পিাগত জ্াযেি প্রয়োযগ করঠে ও তিল আেজ্োযক মাছ, সরজ ও ধাে চাযষ ে্েহাি কযি এক 
অেে্ েরজি সৃরষ্ট কযিযছ। এই ে্েস্থাযক রিযসাস ্রিকভারি রসযটেম ো সম্পযদি পুেরুধিাি েলা হ়ে।

● এই জলাভূরমি উরভিদ এেং প্রাণীকুল োতাস ও ম়েলা জযল জযম থাকা কাে্যেি ৬০ শতাংশ পৃথকীকিণ কযি, তাই এই জলাভূরমযক কলকাতাি 
েুসেুসও েলা হয়ে থাযক। এভাযে কাে্ে যশাষণ কযি কলকাতাি োতাস যথযক র্ে হাউজ গ্াস করময়ে যদ়ে৷

● এরট শহযিি রহট আইল্ান্ড এযেক্ট হ্রাস কযি।

● পূে্ কলকাতা জলাভূরম তাি সীমাোি মযধ্ অেরস্থত ৩৭রট ্াযম (যমৌজা) েসোসকািী ১,৫০,০০০ মােুযষি জীরেকাি সুযোগ প্রদাে কযি।

● পূে্ কলকাতা জলাভূরম শহযিি যেরসে রহসাযে কাজ কযি ো েৃরষ্ট ও ঝয়িি সম়ে অরতরিক্ত জল স্াভারেকভাযে যেি কযি রদয়ে কলকাতাযক েে্া 
ও জলমগ্ন হও়ো যথযক িষো কযি। এইভাযে এই জলাভূরম মােুযষি দুদ্শা দূি কিা ছা়িাও রেশাল অযকেি আরথ্ক ষেরতি হাত যথযক িষো কযি।

● এই জলাভূরম তাি রেস্তীণ্ জলাশ়েগুরলযত েৃরষ্টি জল সং্হ কযি এেং ভূগভ্স্থ জলস্তযিি ভািসাম্ েজা়ে যিযখ ক্মেধ্মাে মহােগিযক পােী়ে 
জযলি একরট রেিরেরছিন্ন এেং স্থা়েী উৎস প্রদাে কযি।

● পরিো়েী পারখযদি রেচিণযষেযরেি পাশাপারশ পূে্ কলকাতা জলাভূরম জীেবেরচযরে ভিপুি। এখাযে ৬৩৭ প্রজারতি উরভিদ এেং ১২৮৮ প্রজারতি 
প্রাণী সহ যমাট ১৯২৫রট প্রজারত েরথভূক্ত কিা হয়েযছ।

ইষ্ট কলকাতা ওয়েটল্ান্ডস্ ম্াযেজযমন্ট অথরিরটি উরলিখযোগ্ কাযে্ি রচরেসহযোযগ সংরষেপ্ত রেেিণঃ

জলাভূরমি গুরুত্ব সম্পযক্ সযচতেতা সৃরষ্ট

 LED সংেুক্ত যমাোইল ভ্াযেি মাধ্যম 
পূে্ কলকাতা জলাভূরমি উপি রেরম্ত 
একরট অরডও রভজু়োল োত্া পূে্ 
কলকাতা জলাভূরম এেং এি আযশপাযশি 
এলাকা়ে প্রচারিত হযছি। োত্ারট  
www.ekwma.in ওয়েেসাইট এেং 
অে্াে্ যসাসাল রমরড়োযত প্রদরশ্ত 
হযছি।

  রেশ্ব জলাভূরম রদেস উদোপে  
(২িা যেব্রু়োিী)

 ে্াোি ও যহারড্ং লাগাযো

  রশষোমূলক ভ্রমে (অংশ্হেকািী ও ছারে, 
রশষেক, প্ররশষেোথ্ী, গযেষক ইত্ারদ)

পূে্ কলকাতা জলাভূরমি মযধ্ েৃষেযিাপণ

 পূে্ কলকাতা জলাভূরমি মযধ্ োমেিাটা, যখ়োদহ-১ এেং তা়িদহ ্াম 
পঞ্চায়েত এলাকা জুয়ি গত েষ্া়ে ৫,২৬৯ রট চািা যিাপণ কিা হয়েযছ। 
সেগুরলই যে়িা বিািা সুিরষেত এেং এক েছযিি িষেণাযেষেযণ (জল 
যদও়ো, সাি যদও়ো, মৃত চািাি প্ররতস্থাপে ইত্ারদ) িয়েযছ। েৃষেযিাপণ 
হয়েযছ এমে সমস্ত স্থাযে এই কম্সুরচি োত্া প্রদশ্েকািী যোড্ স্থাপে 
কিা হয়েযছ।

পূে্ কলকাতা জলাভূরমি সীমাো রেধ্ািণ

   দরষেণ ২৪ পিগোি প্রতাপেগি, গ়িাল, শামুকযপাতা, 
ে়োোদ, কাঁরটযপাতা, িাোভুরত়ো, আটিিা, মুকুন্দপুি, 
জগারতযপাতা, ভগোেপুি, করিমপুি, চক যকালাি খাল, 
যচৌোগা এেং উত্তি ২৪ পিগোি ধাপা মােপুি যমৌজা়ে 
যমাট ৪০০ রট সীমাো রেধ্ািণকািী রপলাি েসাযো হয়েযছ।

আইে প্রে়েণ

 পূে্ কলকাতা জলাভূরম এলাকা়ে আইে 
লঙ্ঘেকািীযদি রেরুযধি ৩৫৮রট FIR 
দায়েি কিা হয়েযছ।

 ২০২২ সাযল ধযলন্দা যমৌজা়ে ভিাট 
জলাশয়েি উপি রেরম্ত পারচল যভযঙ্গ 
জলাশ়েরটযক পুেরুধিাি কিা হয়েযছ।
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