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ইভদাদ ইরাভ 

 

 ফাাংরাদদ জরফায়ুয রযফততদনয ক্ষরতকয প্রবাদফয রনদদ তাল রকায। জরফায়ু রযফততদনয কাযদণ 

প্রাকৃরতক দুদম তাগজরনত ঝুঁরকয রদক থথদক রফদেয ১৭১ টি থদদয ভদে ফ তাদক্ষা দুদম তাগপূণ ত থদ রদদফ 

ফাাংরাদদদয অফস্থান ঞ্চভ।  জাভ তানরবরিক গদফলণা াংস্া 'জাভ তানয়াচ' এয ২০১৯ াদরয গদফলণা 

প্ররতদফদন অনুমায়ী জরফায়ু রযফততনজরনত প্রাকৃরতক রফম তয় ঘটদত াদয এভন থদগুদরায ভদে 

ফাাংরাদদদয অফস্থান নফভ। প্রকৃরতক দুদম তাগ ঝুঁরকপূণ ত থদ রদদফ ফাাংরাদদদয অফস্থান তৃতীয়।  ২০ রাদেয 

কভ জনাংখ্যায কদয়কটি ক্ষুদ্র দ্বী অথ তনীরত ফাদদ নদ-নদী থভাট ১৪৭ াজায ফগ ত রকদরারভটাদযয ভদে ১৭ 

থকাটিয থফর জনাংখ্যা রনদয় ফাাংরাদদ রফদেয ফদচদয় ঘনফরতপূণ ত থদগুদরায একটি। 

 

 থজায়াদযয স্ফীরত, রফণাক্ততা বৃরি ফন্যা , নদী বাঙ্গন , ামুরদ্রক জদরাচ্ছ্বা ফাাংরাদদদয জন্য রনতয 

ননরভরিক ব্যাায।  এফ কাযদণ থদদয োদ্য রনযািা উকূরীয় এরাকায জনগদণয জীফন  জীরফকা 

ভাযাত্মক ঝুঁরকয ভদে ড়দে। এোড়া গ্রাভী ণ জনদগাষ্ঠীয জীফন জীরফকায় ভস্যা সৃরি দে। মুদ্র  পৃদষ্ঠয 

উচ্চতা বৃরি  দরক্ষণ -রিভ অঞ্চদরয নদীগুররদত রভঠা ারনয প্রফা হ্রা ায়ায কাযদণ কৃরল কাজ 

অন্যান্য কাদজ ভস্যা সৃরি দে।  জরফায়ু রযফততদনয কাযদণ থভৌসুভী বৃরিাত বৃরি ঘন ঘন ফন্যা 

এফাং প্রাকৃরতক দুদম তাগ থদো রদদে। এদতকদয ঐ অঞ্চদরয ভানুদলয জীফন জীরফকা ভাযাত্মক ঝুঁ রকয ভদে 

ড়দে।আফায থদদয উিয -রিভ অঞ্চদরয শু ষ্ক এরাকায় চালাফাদদয জন্য অরধ কভাত্রায় ভূগবতস্থ ারনয 

ব্যফাদযয কাযদণ ারনয স্তয অদনক গবীদয থনদভ মাদে। পদর ারনদত আদ তরনদকয রযভাণ রদন রদন বৃরি 

াদে। পদর ঐ অঞ্চদরয ভানুদলয জীফন জীরফকায় এয ভাযাত্মক প্রবাফ ড়দে।  থটকই উন্নয়ন অবীি 

(SDGs) এয জরফায়ু কাম তক্রভ ১৩.৩ “জরফায়ু রযফততন াংক্রান্ত প্রবাফ প্রভন, অরবদমাজন, প্রবাফ কভাদনা 

এফাং আগাভ তকত ফাততা ম্পরকতত রক্ষা  দচতনতা এফাং ভানুদলয প্রারত ষ্ঠারনক দক্ষতায উন্নরত াধন 

কযা” এটি ফাস্তফায়দন য মূর দারয়ত্ব “রযদফ  ফন ” ভন্ত্রণারয়। দমাগী ভন্ত্রণারয় রদদফ “তথ্য” 

ভন্ত্রণারদয়য গুরুত্বপূণ ত ভূরভকা যদয়দে। 

 

 রফেব্যাাংদকয এক ভীক্ষা প্ররতদফদদন প্রকারত দয়দে প্ররত ৩-৫ ফেদয ফাাংরাদদদয দুই-তৃতীয়াাং 

অঞ্চর  ফন্যাপ্লারফত য়।পদর অফকা ঠাদভা, ফাস্থান, কৃরল এফাং জীফন -জীরফকায ব্যাক ক্ষরত য়।  Inter -

governmental Panel on Climate Change (IPCC) এয প্রাক্করন অনুমায়ী ২০৫০ াদর ফাাংরাদদদয 

ভূরভয ১৭ তাাং এফাং োদ্য উৎাদদনয ৩০ তাাং ারযদয় মাদফ। ফাাংরাদদদ পূফ তাঞ্চদরয থচদয় 

রিভাঞ্চদর দারযদ্রযতা থফর। জরফায়ু রযফততন  প্রাকৃরতক দুদম তাদগয কাযদণ ফদচ থয় ক্ষরতগ্রস্ত 

থজরাগুররদত দারযদদ্রযয  ায অদনক থফর। যকাদযয নানামুেী দদক্ষদয দয কারিত ভাত্রায় এ 

দারযদদ্রযয ায করভদয় আনা মাদে না। এেন এজন্য প্রদয়াজন রিররত ফ তাত্মক প্রদচিা গ্রণ।  এত ফ 

ভস্যায য ফাাংরাদদদয ম্ভফনা অদনক। এোনকায ভাটি উফ তয , ফহুরফধ পর চাদলয সুদমাগ পৃরথফীয 

অদনক থদদয থথদক থফর। নদীথ   থদদয ফদড়া ফদড়া  ফারণরজযক যগুদরায াদথ াংযুক্ত। স্বল্প ব্যদয় 

অরধক ণ্য রনযাদদ খুফ দজই অবযন্তযীণ থনৌদথ এক থজরা থথদক অন্য থজরায় থৌুঁোদনা ম্ভফ। উন্নত 

প্রযুরক্ত  মারন্ত্রক উকযণ ব্যফায কদয আভাদদয নদী  স্রফন্দযমূদয দক্ষতা অদনকগুণ বৃরি কযা 

দয়দে এফাং দে। এটি একটি চরভান প্ররক্রয়া।  নদীগুদরায নাব্যতা ফজায় যােদত থেরজাং অন্যন্য কাম তকয 

দদক্ষ চরভান যদয়দে। থদদ একটি ভরিত  রনযফরেন্ন থমাগাদমাগ থনটয়াকত নতরয কযা দয়দে। এয 

ম্প্রাযণ কাম তক্রভ চরভান আদে। মুদ্র , নদ-নদী,  োর-রফর, ায জরাভূরভ থথদক আরযত ভৎস্য ম্পদ 

একরদদক আভাদদয আরভদলয চারদা পূযণ কযদে অযরদদক কভ তাংস্থান সৃরি কদয দারযদ্রয রনযদন গুরুত্বপূণ ত 

ভূরভকা যােদে। তদফ রযকরল্পতবাদফ এ ম্ভাফনাদক কাদজ রাগাদত াযদর এোদত রফরনদয়াগ ফাড়দফ , আদযা 

থফর কভ তাংস্থান সৃরি  থফ এফাং থদদয ভানুদলয আরভদলয চারদা রভটিদয় রফদদদ যপ্তারনয ভােদভ প্রচুয 

নফদদরক মুদ্রা অজতন কযা ম্ভফ দফ। যকায ামুরদ্রক ম্পদদয থটকই ব্যফায রনিত কযায য দফ তাচ্চ 
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গুরুত্ব রদদয়দে।ামুরদ্রক ম্পদদয রযভা ণগত ধাযণা  এাংক্রান্ত জ্ঞা থনয ঘাটরত পূযদণ  ব্যক কভ তসূরচ গ্রণ 

কদযদে। থম কর থদ ইরতভদে এ রফলদয় পর দয়দে থ কর থদ থথ থক কারযগরয ায়তা গ্রণ কযা 

দে। আা কযা মায় আগাভী কদয়ক ফেদযয ভদে ফাাংরাদদদ এরফলদয় দক্ষ জনফর সৃরি দফ।   ২০১৮ 

াদরয থদেম্বয ভাদ   ফাাংরাদদ ফ -দ্বী রযকল্পনা ২১০০ গ্রণ কদয। এদত জরফায়ু  রযফততন এফাং 

প্রাকৃরতক দুদম তাদগয থপ্রক্ষাদট আভাদদয ারন , রযদফ, প্ররতদফ, ভূরভ ব্য ফস্ানায ইতযারদ দীঘ ত 

থভয়ারদ থটকই রযকল্পনা কযা দয়দে। জরফায়ু রযফততদনয রফরূ প্রবাফ মা ভাদজয করস্তদযয জনগণদক 

প্রতযক্ষ  দযাক্ষবাদফ আঘাত কদয। এযভদে ভাদজয ররেদয় ড়া দরযদ্র জনদগাষ্ঠীয য রফদল কদয 

নাযী, রশু, প্ররতফন্ধী, ক্ষুদ্র নৃদগাষ্ঠীয জীফন জীরফকায উয এয ক্ষরতকয প্রবাফ ফদচদয় থফর রযররক্ষত য়। 

 ফ-দ্বী রযকল্পনায় অন্তর্ভ তক্ত জরফায়ু (ারন ব্যফস্ানা ) াংরিি প্রকল্পগুদরাদক েয়টি অঞ্চদর বা গ 

কদয ফাস্তফায়ন কযা দে। এ েয়টি অঞ্চর দরা   উকূরীয় অঞ্চর, নদী অঞ্চর  থভানা , নগয এরাকামূ, 

াফ ততয চট্টগ্রাভ অঞ্চর , াড় এফাং আকরিক ফন্যাপ্রফণ অঞ্চর এফাং ক্র কাটিাং অঞ্চর। এযভদে উকূরীয় 

অঞ্চদর ফদচদয় থফর অথ তাৎ ১৩ টি প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযা দে। এগু থরা দরা রিভ থগাারগঞ্জ ভরম্বত 

ারন ব্যফস্ানা প্রকল্প,বফদ এরাকায ারন রনষ্কা ণ ব্যফস্ায উন্নয়ন প্রকল্প , থবারা দ্বী অঞ্চদরয ারন 

ব্যফস্ানা অফকাঠাদভা উন্নয়ন , চয থডদবরদভন্ট এন্ড থদটরদভন্ট প্রদজক্ট -৫, থপ্রাগ্রাভ পয ইভরপ্লদভদন্টন 

ম তা নারাইজড য়াটায রয থরদটড ইনটাদবনন ইন থগাভরত - ভহুরয থফরন , থপ্রাগ্রাভ পয ইভরপ্লদভদন্টন 

ম তা নারাইজড য়াটায রযদরদটড ইনটাদবনন ইন গড়াই - শুয থফরন , ম তা নারাইদজন অফ থাল্ডায 

ইন ফদরেয -থেঁতুররয়া থফরন , থপ্রাগ্রাভ পয ইভরপ্লদভদন্টন অফ ম তা নারাইজড য়াটা য রযদরদটড 

ইনটাদবনন ইন ফদরেয-থেঁতুররয়া থফরন , ম তা নারাইদজন অফ থাল্ডায ইন থগাভরত -মুহুরয থফরন , 

ম তা নারাইদজন অফ য়াটায ম্যাদনজদভন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচায ইন থবারা রডরস্ট্রক্ট , স্টারড অন ইরন্টদগ্রদটড 

ম্যাদনজদভন্ট থেইদনজ কনদজন পয থগ্রটায থনায়াোরী , স্টারড অন টাইডার রযবায ম্যাদনজদভন্ট এফাং 

কনস্ট্রাকন অফ গ্যাদঞ্জ ব্যদযজ এন্ড এরিরারয য়াকতা। নদী অঞ্চর  থভানা কযাটাগরযথত থভাট ৫ টি 

প্রকল্প গ্রণ কযা দয়দে। এগুদরা দরা রপ্র-রপরজরফররটি স্টারড অন ইরন্টদগ্রটড রযবায রদস্টভ ম্যাদনজদভন্ট 

এন্ড প্রদটকন অফ এরক্রদটড ল্যান্ড, রযবায ব্যাাংক ইভপ্রুবদভন্ট, ইরন্টদগ্রদটড মমুনা-দ্মা রযবায 

স্টারফরাইদজন এন্ড ল্যান্ড রযদেদভন প্রদজক্ট, থডদবরদভন্ট অফ চন্দনা-ফযারয়া রযবায থফরন রদস্টভ, 

এনযািদভন্ট অফ এরগ্রকাযচাযার থপ্রাডাক্টারবটি টুয়াড ত পৄড ররকউরযটি ইন চয ল্যান্ড।নগয এরাকা 

কযাটাগরযথত থভাট ০৫ টি প্রকল্প যদয়দে। এগুদরা দরা থেইদনজ ইভপ্রুবদভন্ট অফ ঢাকা - নাযায়নগঞ্জ- থডভযা 

প্রথজক্ট( থপম-২), ইভপ্রুবদভন্ট অফ থেইদনজ কনদজন,কযানার থেরজাং এন্ড ফ্লাড পয ফরযার রটি 

কদ তাদযন এরযয়া, ইভপ্রুবদভন্ট অফ থেইদনজ থনটয়াকত, ফ্লাড কদরার এন্ড ররড দয়স্ট ম্যাদনজদভন্ট পয 

খুরনা রটি, প্রদজক্ট পয ইভপ্রুবদভন্ট অফ স্টভ ত য়াটায থেইদনজ এরক্টরবটি ইন রদ রটি কদ তাদযন এরযয়া, 

প্রদটকন অফ রযবায রদস্টভ এযাযাউন্ড ঢাকা রটি উইথ থদয়ায ইদকাররজকার থযদস্টাদযন। এ ১৩টি 

প্রকল্প ফ তদভাট ৩৪ টি প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযা দে। এ কর প্রকল্প ফাস্তফায়দন থভাট ব্যয় দফ ৩ রক্ষ ৬ 

াজায ৬২৩ থকাটি টাকা। 

থবৌদগাররক রদক থথদক রতনটি নদীয অফফারকায় গদড় ঠা আভাদদয এই রপ্রয়  ভাতৃভূরভ ফাাংরাদদ 

জরফায়ুয রযফততনজনীত ঝুঁরকপূণ ত থদদয তাররকায় প্রথভ রদদক যদয়দে। আভযা ইো কযদরই যাতাযারত এ 

ঝুঁরক মুক্ত দত ারয না।  তদফ রযকরল্পত বাদফ ঠিক ভদয় ঠিক রিান্ত ফাস্তফায়দনয ভােদভ থদদক  

জরফায়ুয রযফততনজনীত ঝুঁরকমুক্ত কযা ম্ভফ। এজন্যই ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী থে  ারনা দীঘ তদভয়ারদ তফলী 

ফ-দ্বী  রযকল্পনা গ্রণ কদয ভরিত ারন ব্যফস্ানাদক কাদজ রারগ থয় ফঙ্গফন্ধুয স্বদেয থানায ফাাংরাদদ 

ফাস্তফায়দনয দথ দ্রুত এরগদয় রনদেন। 

# 

০৯.০২.২০২১                                              রআইরড রপচায 

 


