দুরম যোগ মভোকোরফরো স্থোী ভোধোরনয রথ যকোয
আসিফ আহমেদ
য রে। জরফোয়ুয শ্বফরূ শ্বযফতযরন ফন্যো , নদী বোঙ্গন, খযো, ঘূশ্বণ যঝড়
বফশ্বিক শ্বযরফ ও জরফোয়ু শ্বফরুবোরফ শ্বযফশ্বতত
ও জররোচ্ছ্বো এয ভরতো বোফ দুরম যোরগ ফোযংফোয অক্রোন্ত রে ফোংরোরদ। চরশ্বত ফছরয শুদৄভোত্র
“মকোশ্ববট ১৯ ” ন ফযং
শ্বিোরী ঘূণ যঝড় অম্ফোন দীঘ যস্থোী ফন্যো মভোকোশ্বফরো কযরত ররছ ফোংরোরদরক। োম্প্রশ্বতক এক গরফলণো ফরো , ২১০০
োররয ভরে গঙ্গো-ব্রহ্মপুত্র-মভঘনো ( GBM) মডল্টো ৮৫-১৪০ ম.শ্বভ. ম যন্ত মুরেয উচ্চতো বৃশ্বি মরত োরয।তোআ জরফোয়ুয
ক্রভশ্বযফতযনসৃষ্ট অগোভী চযোররঞ্জরক রক্ষ্য করয ফদরর মোরে যকোরযয কোরজয িশ্বতগত ধযণ। ম ররক্ষ্য শ্বিোরীকযণ
রে োশ্বন ব্যফস্থোনো কোঠোরভো ও শ্বযকল্পনো। দুরম যোগ মভোকোশ্বফরোয স্থোী ভোধোনকরল্প যকোয তফলী মডল্টোপ্ল্যোন-২১০০ োরথ
ভন্ব করয শ্বনরে নোনো প্রকল্প।
শ্বফরি গঙ্গো-ব্রহ্মপুত্র-মভঘনো ( GBM) মডল্টো খুফ গুরুত্বপূণ য ও দুরম যোগপ্রফণ । এআ মডল্টো তরকোটিযও মফশ্ব ভোনুল ফো
করয। এআ ফফোশ্বকোয বোটিরত ফোংরোরদরয ফস্থোন। এআ ফফোশ্বকোয প্রো ৯৩ তোং োশ্বনয উৎশ্বি ফোংরোরদরয ফোআরয।
উজোন মথরক োশ্বন মনরভ ফোংরোরদ ভে শ্বদর ফরঙ্গোোগরয মোওোয পূফ য ম যন্ত পুরযো োশ্বন ব্যফস্থোনো খুফ জটির এফং
চযোররশ্বঞ্জং।
শুষ্ক মভৌসুরভ োশ্বনয স্বল্পতো এফং ফল যো প্ল্োফন অভোরদয জন্য রূঢ় ফোস্তফতো। োধোযণবোরফ অভোরদয মদর ১৪৭ শ্বফশ্বরন
শ্বকউরক শ্বভটোয োশ্বনয প্ররোজন থোরক মমখোরন শুষ্ক মভৌসুরভ অভোরদয থোরক ৪৪ শ্বফশ্বরন শ্বকউরক শ্বভটোয োশ্বন। তখন প্রো
১০০ শ্বফশ্বরন শ্বকউরক শ্বভটোরযয শ্বধক শ্বযভোণ োশ্বন ঘোটশ্বত থোরক। পরর শুষ্ক মভৌসুরভ কৃশ্বলরচ মনৌ-থরক চযোরররঞ্জয
ভরে মপরর মদ। ন্যশ্বদরক উজোরন (মনোর , ভুটোন, বোযত,চীন) মখন বৃশ্বষ্ট  ,মআ োশ্বন মনরভ অভোরদয মদ র
ফরঙ্গোোগরয মো। প্রঙ্গত , ফল যো প্রো ১১২৪ শ্বফশ্বরন শ্বকউরক শ্বভটোয োশ্বন উজোন মথরক মনরভ অর। মো অভোরদয নদীনোরো,খোর-শ্বফর,োওয এয শ্বিশ্বরতবোরফ োশ্বন ধোযণ ক্ষ্ভতোয মচর রনক মফশ্ব। এআ শ্বফোর শ্বযভোণ োশ্বনযোশ্ব োরথ শ্বনর
অর ফছরয প্রো ১-২ শ্বফশ্বরন টন শ্বর , উঁচু করয মদ নদীয তররদ। তোআ ধোযণ কযরত নো মরয নদী উরচ োশ্বন তশ্বরর মদ
নদীোরড়য ঞ্চরগুররো। ংঘটিত  ফন্যো। তোআ উজোন মথরক অো ফশ্বধ যত োশ্বন ধোযণক্ষ্ভতো উরমোগী ব্যফস্থোনো কযরত চো
যকোয, মোরত োশ্বন উরচ ফন্যো নো ।
ভোননী প্রধোনভন্ত্রীয শ্বনরদ যনো ফন্যো মভোকোশ্বফরোয জন্য নদীয স্থোী নোব্যতো শ্বনশ্বিরত কোজ করয মোরে যকোয ।
শ্বযকশ্বল্পত ও শ্বনশ্বভত মেশ্বজং কযো রফ । উজোরনয বৃশ্বষ্টোরতয শ্বযভোণ এফং অভোরদয মদরয বৃশ্বষ্টোরতয শ্বযভোরণয োরথ
অযও ৫ তোং মফশ্ব ধরয মদরয নদ-নদী ও খোররয োশ্বন ধোযণ ক্ষ্ভতো ফোড়োরত মেশ্বজং কযরফ যকোয। মআ োরথ কভোরনো
রফ নদীয প্রস্থতো । ফরড়ো ফরড়ো নদীয প্রস্থতো কশ্বভর ৬-৭ শ্বকশ্বভ. অনো রফ।নদী মেশ্বজংকৃত ভোটি নদীতীরয মপরর জশ্বভ
পুনরুিোয ( RECLAIM)কযো রফ। পুনরুিোযকৃত জশ্বভ প্ল্োফন ভূশ্বভ ( Flood Plain) শ্বররফ থোকরফ। তখন নদীয োশ্বন উরচ
শুদৄ প্ল্োফন ভূশ্বভরক ( Flood Plain) প্ল্োশ্বফত কযরফ। প্ল্োফন ভূশ্বভয োরআ স্থরবোরগয শ্বদরক শ্বনশ্বভ যত রফ তীযযক্ষ্ো ফাঁধ। মমরতু
োশ্বন শ্বর শ্বনর অর তোআ প্ল্োফন ভূশ্বভ থোকরফ উফ যয , মো ব্যফহৃত রফ কৃশ্বলকোরজ। এরত ক্রভফধ যভোন জনংখ্যোয ফোড়শ্বত খোদ্য
চোশ্বদো মভটোরত োক রফ । একআ োরথ হ্রো োরফ কৃশ্বলজশ্বভ ংকট , ফশ্বধ যত রফ কভযংস্থোন। এরত নদীগুররো োরফ শ্বচযস্থোী
গবীযতো, শ্বপরয োরফ পূরফ যয ন্যো স্বোবোশ্বফক প্রফো। ধোযোফোশ্বকবোরফ এয মরোতধোযো প্রোণ োরফ অরযো রনক োখো নদী
,
শ্বনযোদ রফ ফন্যোপ্রফণ ঞ্চররয ভোনুরলয জীফন।
ফন্যোয ন্যতভ কোযণ ররো োশ্বন শ্বনষ্কোন ব্যফস্থো মবরঙ্গ ড়ো। কোররয শ্বফফতযরন শ্বযকশ্বল্পত উন্নন ও োদৄরদয
দখরর কোযরণ তীরতয ন্যো োশ্বনয অন্তঃংরমোগ মনআ। ফরড়ো নদীয োরথ ংরমোগ ( Linkage) োযোরনো কর মছোরটো নদী ,
খোর ও জরোরক পুনরুজ্জীশ্বফত কযরত খনন প্রকল্প শ্বনর কোজ কযরছ যকোয। মররক্ষ্য শুদৄভোত্র গত থ যফছরযআোযোরদর প্রো
১৬ ত শ্বকশ্বভ খোর পুনঃখনন কযো ররছ। প্রথভ ম যো মরল শ্বিতী ম যো প্রো অযও ৫ ত মছোট নদী
, খোর খনন কযরফ
যকোয। দখরমুি কযরত চররছ বফধ স্থোনো উরেদ। ফরড়ো নদীয োরথ মছোরটো নদী-খোররয শ্বরংরকজ পুনরুজ্জীশ্বফত রর
উজোরনয ফোড়শ্বত োশ্বনয চো োভরর শ্বনরফ পুরযো ব্যফস্থোনো , দ্রুততোন রফ োশ্বন শ্বনষ্কোন। ঙ্গতবোরফ , শ্বযচোজযড রফ ভূগবযস্থ
োশ্বনস্তয, জতয রফ কৃশ্বলরচ। একআোরথ পুনরুিোয রফ মছোরটো-ফরড়ো োযোরনো রনক মনৌথ।
নদীবোঙন অভোরদয মদরয ন্যতভ ভস্যো। প্রশ্বতফছয মমুনো ,দ্মো এফং মভঘনো (শ্বনম্নবোগ) মথোক্ররভ প্রো ১৭৭০
মক্টয, ১৩০০ মক্টয এফং ২৯০০ মক্টয করয বোঙ্গরছ। গৃোযো রে ফছরয প্রো ৫০-৬০ োজোয শ্বযফোয। ো-ম্বর োশ্বযর
দুদ যো মনরভ অর রোরখো ভোনুরলয জীফরন। নদীবোঙ্গন যক্ষ্ো োযোরদর ১৬ োজোয ৩৫৩ শ্বকশ্বভ ফাঁধ যররছ। শুদৄভোত্র গত

-২(২০১৯-২০২০) থ যফছরয োশ্বনম্পদ ভন্ত্রণোররয শ্বফশ্ববন্ন প্রকল্পোধীরন ৯২ শ্বকশ্বভ ফাঁধ শ্বনভযোণ ররছ। তবুও প্রকৃশ্বতয োরথ মরয
উঠো মমন দুষ্কয। ফন্যো-ঘূশ্বণ যঝড় অঘোরত ক্ষ্শ্বতগ্রস্ত  ফাঁধ। োশ্বন ঢুরক বোশ্বর মন পশ্বর জশ্বভ, ঘযফোশ্বড়। মদর গরড় প্রশ্বত শ্বতন
ফছরয একটি শ্বিোরী ঘূশ্বণ যঝড় অঘোত োরন । শ্বফরলত, গত মভ ভোর প্ররংকোযী ঘূশ্বণ যঝড় অম্ফোরন মদরয ৫ তোশ্বধক স্থোরন
ফাঁধ ক্ষ্শ্বতগ্রস্ত ররছ। মকোটি মকোটি টোকোয ক্ষ্ক্ষ্শ্বত োধন করযরছ। ফরচর মফশ্ব ক্ষ্শ্বতগ্রস্ত ররছ মদরয উকূরোঞ্চর।
যকোরযয অফোওো পূফ যোবোরয কোযরণ ঝশ্বুঁ কপূণ য এরোকোয ভোঠ ম যোর যোখো রশ্বছররো পূফ যপ্রস্তুশ্বত। কযো ররছ পূফ য প্রচোযণো
এফং জরুশ্বযবোরফ বোঙ্গন মঠকোরত বতশ্বয শ্বছররো শ্বজও ব্যোগ। ঝরড়য যশ্বদনআ করযোনো ভোভোযী ভরেআ ক্ষ্শ্বতগ্রস্ত এরোকো শ্বযদযন
করযরছন যকোয। প্রোথশ্বভকবোরফ ক্ষ্শ্বতগ্রস্ত ফাঁধ জরুশ্বয ংস্কোরযয দোশ্বত্ব মদওো রশ্বছররো মনোফোশ্বনীরক। ক্ষ্শ্বতগ্রস্তরদয
পুনফ যোরন মদওো ররছ শ্বফরল ফযোদ্দ। মদর রকডোউন শ্বযশ্বস্থশ্বতরতও ফল যোরক রক্ষ্য করয করঠোযবোরফ স্বোস্থযশ্বফশ্বধ মভরন শ্বচশ্বিত
ঝশ্বুঁ কপূণ য এরোকোয ফাঁধ শ্বনভযোণ প্রকল্প ব্যোত যোখোযও শ্বনরদ যনো মদ যকোয।
দুরম যোরগয োোোশ্ব ফাঁধ ক্ষ্শ্বতগ্রস্ত ওোয ন্যতভ কোযণ ফশ্বত। গৃীন বোভোন ভোনুরলযো মকোরনোযকভ ঘয ফোশ্বনর
ফফো করযন ফাঁরধয ওয। মখোরন খোফোয যোন্নোয পরর ইঁদুরযয প্রোদুবযোফ মদখো মদ। মআ োরথ উকূরোঞ্চরর রোবজনক শ্বচংশ্বড়
চোলও ফাঁধরক ক্ষ্শ্বতগ্রস্ত করয। তোআ দুরম যোগ মভোকোশ্বফরো মজোোরযয োশ্বন প্রশ্বতরযোরধ ফাঁধ উন্নরন শ্বযকল্পনো মনো ররছ। জুন ,
২০২২ োরর ম্পন্ন কযোয ররক্ষ্য শ্বফিব্যোংরকয োতো ৩ োজোয ২৮০ মকোটি টোকো ব্যর োতক্ষ্ীযো
,খুরনো,
ফোরগযোট,শ্বরযোজপুয, ফযগুনো ও টুোখোরী মজরোয ফাঁধ উন্নন কোজ শুরু করযরছ যকোয। স্থোন ও প্ররোজনরবরদ ফাঁধ অরযো
উঁচু-ভজবুত কযো রে।
অম্ফোন যফতী ক্ষ্শ্বতগ্রস্ত এরোকো রযজশ্বভরন মদখো মো , মমফ জোগো ফাঁধ টিরক অরছ মখোরন গোছ শ্বছররো।
মমখোরন ফাঁধ ক্ষ্শ্বতগ্রস্ত ররছ , মখোরন শ্বধকোং জোগো মকোরনো গোছ শ্বছররো নো। তোআ ফাঁধ দৃঢ়কযরণয োোোশ্ব ফাঁধরক
মটকআ কযরত বৃক্ষ্রযোন জরুশ্বয। ভোননী প্রধোনভন্ত্রী মদরয ফনোনরক ২৫ তোংর উন্নীত কযরত মুশ্বজফফল য উররক্ষ্য ১ মকোটি
বৃক্ষ্রযোণ কভযসূশ্বচয মঘোলণো শ্বদররছন । এআ কভযসূশ্বচয ং শ্বররফ োশ্বন ম্পদ ভন্ত্রণোর আরতোভরে োযোরদর ১০ রক্ষ্
বৃক্ষ্রযোণ কভযসূশ্বচ ম্পন্ন করযরছ এফং স্থোনীরদয ভোরঝও বৃক্ষ্রযোরণ তোশ্বগদ মদো ররছ। এখন ফাঁধংশ্বিষ্ট কর প্রকরল্পআ
গোছ রোগোরনোয শ্বফলটি মজোযোরযো কযো রে।
োশ্বন ব্যফস্থোনো যকোরযয প্রকল্পগুররো এখন অরযো মফশ্ব দূযদৃশ্বষ্টম্পন্ন । মটকআ কযোয ররক্ষ্যকর প্রকরল্পয অরগ
ংশ্বিষ্ট এরোকোয ভস্যোয ধযণ ও ঋতুরবরদ নদীপ্রকৃশ্বতয শ্বফরিলণধভী স্ট্যোশ্বডকযো রে ।প্ররোজন োররক্ষ্ মনো রে শ্বফরদশ্ব
কোশ্বযগশ্বয োতো। এছোড়ো ম্যক শ্বযশ্বস্থশ্বত শ্ববজ্ঞতোয জন্য মফরড় মগরছ প্রকল্প এরোকো শ্বযদযন। গত মদড় ফছরয োযোরদর
প্রো ৩০০ টিপ্রকল্প স্থোন শ্বযদযন করযরছ ভন্ত্রণোর । প্রকৃত ফস্থো জোনরত প্রকল্প স্থোন শ্বযরর টোআভ (তোৎক্ষ্শ্বণক) ভশ্বনটশ্বযং
কযরত রে নরোআন কযোরভযোব্যফস্থো। মোরত ঢোকো ফরও মকোথো শ্বক কোজ রে তো তোৎক্ষ্শ্বণক ভশ্বনটয কযো মো।দূয কযো
ররছ মকরেয োরথ ভোঠ ম যোরয কর মমোগোরমোগ দূযত্ব (
Communication Gap)। োযোরদর চরভোন কোরজয
গ্রগশ্বত,উদ্ভূত নোনো ভস্যো ও তোৎক্ষ্শ্বণক শ্বনরদ যনোয জন্য মমোগোরমোগ কযো রে নরোআনশ্ববশ্বিক গ্রুর। মনআ শ্বনরদ যনোগত
মকোরনো দীঘ যসূশ্বত্রতো। তোছোড়ো কভযদক্ষ্তো বৃশ্বিরত শ্বশ্ববর োশ্ববরয  োশ্বনম্পদ কযোডোয ন্তভুযশ্বিয শ্বফলটি যররছ প্রশ্বক্রোধীন।
নদীভোতৃক মদর োশ্বন ব্যফস্থোনোয স্থোী ভোধোন ব্যশ্বতরযরক মকোরনো উন্ননরক মটকআ কযো মো নো। তোআ মটকআ
উন্নন রক্ষ্যভোত্রো ( SDG) মদরয কোশ্বিত উন্নন জযরন দীঘ যরভোশ্বদ দৃশ্বষ্টবশ্বঙ্গয অররোরক শ্বফদ্যভোন চযোররঞ্জগুররো শ্বফরিলণ
কযো রে। জরফোয়ুয মনশ্বতফোচক প্রবোরফ প্রোকৃশ্বতক দুরম যোগচক্র অগোভীরত বৃশ্বি মরত োরয। মডরক অনরত োরয অরযো দুরবযোগ ,
অরযো ক্ষ্ক্ষ্শ্বত। তোআ অগোভী জীফন ও ম্পরদয ক্ষ্ক্ষ্শ্বত , শ্বযরফ-প্রশ্বতরফ যক্ষ্ো"মডল্টোপ্ল্যোন ফো ফ-িী শ্বযকল্পনো ২১০০"
নোরভ ১০০ ফছরযয ভোশ্বযকল্পনো শ্বনররছ যকোয । মোয পর ফোস্তফোরন বশ্বফষ্যত প্রজন্ম োরফ শ্বনযোদ ও উন্নত এক ফ-িী।
এআ ভোকভযমরজ্ঞযদৃশ্যভোন সুপর মরত প্ররোজন বধম য ও নীরতোয।
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