
ফঙ্গফন্ধুই প্রথভ দুরম যোরগয পূফ যপ্রস্তুততমূরক ব্যফস্থোয গুরুত্ব অনুবফ করযন 

মভোোঃ মতরভ মোরন 

 

 মবৌগতরক অফস্থোন ও জরফোম়ু তযফতযরনয তফরূ প্রবোরফয কোযরণ জনফহুর ফোাংরোরদ তফরেয অন্যতভ দুরম যোগ প্রফণ 

মদ তররফ তচতিত। ফন্যো, ঘূতণ যঝড, জররোচ্ছ্বো, নদী বোঙ্গন, ধযো, শতয প্রফো, অতিকোণ্ড, ফজ্রোত এফাং ভূতভধ আভোরদয অতত 

তযতচত দুরম যোগ। তোছোড়ো ততভক মজোরন অফস্থোরনয কোযরণ ফড় ধযরনয ভূতভকরেয আঙ্কো মথরকও আভযো ঝুঁতক মুক্তনই।  

 

দুরম যোরগয তনমতভত ক্ষমক্ষতত রেও লোরেয দক ম যন্ত  দুরম যোগ ব্যফস্থোনোয ধোযণো তছর মূরত ত্রোণ ও পুনফ যোন 

াংক্রোন্ত। দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ভোরনই তছর দুরম যোগ যফতী দরক্ষ। ১৯৭০ োরর এ ভূখরণ্ড ঘরে মোওয়ো ইততোরয অন্যতভ 

ভভ যোতন্তক ঘূতণ যঝরড় ১০ ররক্ষয অতধক ভোনুল ভোযো মোয়। তৎকোরীন োতকস্তোতন োকরদয ফোঙ্গোরীরদ য প্রতত ভভত্বরফোরধয অবোফ , 

শফলম্যমূরক আচযণ এফাং অতযন্ত দুফ যর দুরম যোগ ব্যফস্থোনো মকৌর ফোঙোতর জোততয মনতো জোততয ততো ফঙ্গফন্ধু মখ মুতজবুয 

যভোনরক ভভ যোত করয। তততন ১৯৭০ োররয তনফ যোচন, মো এরদরয ভোনুরলয মুতক্তয জন্য যোজননততকবোরফ অতযন্ত গুরুত্বপূণ য তছর , 

তনফ যোচনী প্রচোয কোজ মপরর ফঙ্গফন্ধু ঘূতণ যদুগ যত অফরতরত ভোনুরলয ভোরঝ ছুরে মোন। তখনই তততন দুরম যোরগয পূফ য প্রস্তুততমূরক একটি 

ব্যফস্থোয গুরুত্ব অনুবফ করযন। দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ধোযণোয প্যোযোডোইভ তপরেয সূচনো মূরতোঃ মখোরনই।  

 

প্রোকৃততক দুরম যোগ প্রততরযোধ ফো ফন্ধ কযো  ম্ভফ নয়। তকন্তু দুরম যোরগয ঝুঁতক হ্রো ও প্রভন করয তো মথোমথবোরফ 

মভোকোতফরো কযরত োযরর  জোনভোররয ক্ষয়ক্ষতত কতভরয় আনো ম্ভফ। এজন্যই স্বোধীনতোয যযই আভোরদয ভোন মনতো জোততয 

ততো ফঙ্গফন্ধু মখ মুতজবুয যভোন উকূরীয় ফনোয়রনয ভোধ্যরভ ফ যপ্রথভ দুরম যোরগয ঝুঁতক হ্রো  কোম যক্ররভয সূচনো করযতছররন । 

ঘূতণ যঝড় ও ফন্যো আশ্রয়রকন্দ্র তনভ যোরণয কোজও তখন মথরক শুরু রয়তছর । মভরয় ঘূতণ যঝড় প্রস্তুতত কভ যসূতচরক তৎকোরীন 

মযডক্ররয রমোতগতোয় যকোরযয অন্যতভ একটি কভ যসূতচ তররফ গ্রণ কযো রয়তছর মো দুরম যোগ প্রস্তুততয মক্ষরত্র আজও 

কোম যকয অফদোন যোখরছ। এ ধোযোফোতকতোয় দুরম যোগ মভোকোরফরোয় ফ ধযরনয প্রস্তুতত এফাং দুরম যোগ ঝুঁতক হ্রোরয ররক্ষয তফগত 

আওয়োভী রীগ যকোরযয ভয় ১৯৯৭ োরর দুরম যোগ তফলয়ক স্থোয়ী আরদোফরী (এওতড) জোতয কযো য়। স্থোয়ী আরদোফরীরত 

(এওতড) যকোতয ও মফযকোতয ম যোরয়য কর প্রততষ্ঠোন ও জনফররয দুরম যোগ মভোকোতফরোয় সুতনতদ যষ্ট দোতয়ত্ব প্রদোন কযো রয়রছ। 

এ ও তড  ২০১৯ োরর োরনোগোদ ও াংরোতধত আকোরয প্রকো কযো রয়রছ। 

 

ফোাংরোরদর দুরম যোগ দোতযদ্র তফরভোচরনয অন্তযোয় রয় দাঁতড়রয়রছ। দুরম যোগ অথ যননততক ও োভোতজক তক্রয়ো -করো গুররোয 

উয দীঘ যরভয়োতদ তফ রূ প্রবোফ মপররছ । এছোড়ো দতযদ্রযো েদ হ্রো এফাং কভ যাংস্থোরনয অবোফ , আরয়য তনন্গোভীতো ইতযোতদ 

কোযরণ মমরকোন ধযরনয দুরম যোরগয মক্ষরত্র অতধক ঝুঁতকয ভরধ্য যরয়রছ। ১৯৭০ এফাং ১৯৯১ ররয বয়োফ ঘূতণ যঝরড়য রয 

ফোাংরোরদ যকোয দুরম যোগ ঝুঁতক হ্রোরয নীততভোরো চোলু করযরছ এফাং  ফন্যো ও ঘূতণ যঝরড়য ঝুঁতক হ্রো কযরত য এফাং উকূরীয় 

অঞ্চরর অফকোঠোরভো তনভ যোরণ তফতনরয়োগ করযরছ। ১৯৮০ মথরক ২০০৮ োররয ভরধ্য ঘরে মোওয়ো ২১৯ টিযও মফত প্রোকৃততক 

দুরম যোরগ ফোাংরোরদরয ১৬ তফতরয়ন ভোতকযন ডরোরযয অতধক ক্ষয়ক্ষতত রয়রছ । ফোাংরোরদ যকোয এফ ভস্যো ভোধোরন  ও 

অথ যননততক ক্ষতত কভোরত এফাং জীফন ফাঁচোরত দরক্ষ তনরয়রছ । ইততভরধ্য যকোয একটি দীঘ য -মভমোদী মডল্টো তযকল্পনো-২১০০ 

প্রণমন করযরছ । এই তযকল্পনোয আওতোয় প্রোথতভকবোরফ ২০৩০ োররয ভরধ্য ৬ টি েস্পরে আনুভোতনক ৩৭.৫ তভতরয়ন 

ডরোরযয ৮০টি প্রকল্প ফোস্তফোয়ন কযো রফ ।  তযকল্পনোয প্রথভ ধোরয ৬ টি েস্পে ররো উকূরীয় এরোকো , ফরযন্দ্র এফাং 

খযোপ্রফণ অঞ্চর, োওড় ফো জরোফদ্ধ এফাং ফন্যো প্রফণ এরোকো, োোড়ী এরোকো, নদী ও মভোনো অঞ্চর এফাং আযফোন এরোকোমূ। 

 

োতযরকন, সুনোতভ এফাং ভূতভকরেয আঘোত দভন কযোয মক্ষরত্র আভোরদয মকোরনো োত মনই । তরফ আ ভযো মো কযরত 

োতয তো ররো দুরম যোরগয প্রবোফ কভোরত প্রততরযোধ মূরক ব্যফস্থো গ্রণ এফাং ক্ষভতো ফোডোরত োতয। আভোরদয তকছু অযোকন 

মপ্রোগ্রোভ থোকো দযকোয মোরত শুধুভোত্র পূফ য তকযতোমূরক ব্যফস্থোই থোকরফ নো ফযাং আরযো দীঘ যরভয়োতদ দরক্ষমূ অন্তর্ভ যক্ত 

থোকরফ । ভূতভকে তফম যয় ঝুঁতকয তোতরকোয় ঢোকো তফরেয ফরচরয় ঝুঁতকপূণ য ২০টি রযয ভরধ্য স্থোন মরয়রছ । বফরনয ঘনত্ব , 

ত্রুটিপূণ য বফন তনভ যোণ , দুফ যর ইউটিতরটি তযরলফো , এফাং পুযোরনো ঢোকোয ঘনফতত এয অন্যতভ কোযণ। ঢোকো ছোড়োও চট্টগ্রোভ এফাং 

তরররেয ভত ঘনফততপূণ য যগুতররত ফন্যো ও জ রোফদ্ধতো, ভূতভকে এফাং অতিকোরণ্ডয ভরতো কোযরণ দুরম যোগ ও আদ আর। 

অস্থোয়ী জনফতত ফো ফতস্তফোীরদযরক তোরদয তযরফর তফদ্যভোন   োভোতজক, তপতজরকর এফাং অথ যননততক দুফ যরতোয় কোযরণ 

ফরচরয় ঝুঁতকপূণ য তররফ গণ্য কযো মমরত োরয। যকোয দুরম যোগ ঝুঁতক প্রভন কযরত প্রততশ্রুতত ফদ্ধ। তোই দুরম যোগ ব্যফস্থোনো 

আইন ২০১২ প্রণয়ন কযো রয়রছ। 
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আগোভী ১৩ অরটোফয তফরেয অন্যোন্য মদরয ন্যোয় ফোাংরোরদরও মথোরমোগ্য ভম যোদোয় ও অনোডম্বয অনুষ্ঠোরনয ভধ্য তদরয় 

োতরত রফ আন্তজযোততক দুরম যোগ প্রভন তদফ। এ ফছয তদফটিয প্রততোদ্য তনধ যোযণ কযো রয়রছ "দুরম যোগ ঝুঁতক হ্রোর সুোন 

তনতিত কযরফ মেকই উন্নয়ন " প্রততফছয তফতবন্ন দুরম যোরগয কোযরণ োযোতফরে অাংখ্য ভোনুল ক্ষততগ্রস্ত য় এফাং জনাংখ্যোয 

একেো তফোর অাং মৃত্যযফযণ করয। মেঁকই উন্নয়রনয মক্ষরত্র দুরম যোগ একটি হুভতক রয় দাঁতড়রয়রছ। প্রততফছয ফোাংরোরদ মও 

তফতবন্ন ধযরনয দুরম যোগ মদখো মদয়, মো দোতযদ্রয তফরভোচরনয অন্তযোয়। 

 

দুরম যোগ ঝুঁতক হ্রোরয ভরধ্যই তনতত আরছ েরদয কয়ক্ষতত কতভরয় আনোয ফীজ। এ উরতি মথরকই ফ যকোররয 

ফ যরশ্রষ্ঠ ফোঙোতর জোততয ততো ফঙ্গফন্ধু মখ মুতজবুয যভোন ফোাংরোরদর প্রথভ দুরম যোগ ঝতক -হ্রো কভ যসূতচ গ্রণ করযতছররন। এযই 

ধোযোফোতকতোয় ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রী মখ োতনোয যকোয দুরম যোগ ঝতক -হ্রো এফাং োযোদোরন ব্যোক কভ যসূতচ গ্রণ করযরছ। 

 

এয পরর ভোনুরলয মৃত্যয োয অরনক কতভরয় আনো ম্ভফ রয়রছ। োভোতজক তনযোত্তো তফধোরন মমরকোন দুরম যোরগ জীফন ও 

েরদয ঝুঁতক হ্রো করল্প তনমভ ফো তফতধ তফধোরনয আররোরক অফকোঠোরভো তনভ যোণ তফরল করয দুরম যোগ নীয় ফোগৃ , ঘূতণ যঝড় ও 

ফন্যো আশ্রয়রকন্দ্র, ফহুমুখী মুতজফ তকল্লো , ন্যোনোর ইভোরজযতন্প অোরযন মন্টোয , মজরো ত্রোণ গুদোভ কোভ দুরম যোগ ব্যফ স্থোনো তথ্য 

মকন্দ্র তনভ যোণ গ্রোভীণ অফকোঠোরভো াংস্কোয ও তনভ যোণ কোজ অব্যোত যরয়রছ, মো এ ফছরযয প্রততোদ্যরক অথ যফ করয ত্যরররছ। 
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২৯.০৯.২০২০                                তআইতড তপচোয 


