
ডরফপন ংযক্ষণে যওাণযয উণযাণকয াণে প্রণ াজন জনকণেয ণমাফকতা 

দীংওয ফয 

ফাংরাণদণয নদনদীণত ঠাৎ ওণয এও ধযণনয ফণ া াইণজয জরজ প্রােীণও ভবণ উভঠ আফায ডুণফ ভমণত ভদঔা মা । 

অণনণও ভাছ ফণর ভুর ওযণর এটি আণর এও ধযণনয ামুফিও স্তন্যা ী প্রােী। এটি ফফশ্বব্যাী ডরফপন নাণভ ফযফিত ণর 

ফাংরাণদণয অফধওাং ভরাও এটিণও শুশুও নাণভ জাণন। সুন্দযফন এরাওা  এটিণও ফশু, ঠু, ফযাজকণে ফশুও, ফণরণে ফশু, 

যাজাীণত শুশু, িট্টগ্রাণভ ভাচ্চুভ ইতযাফদ ফফফবন্ন নাণভ এটি ফযফিত। ফফশ্বব্যাী ৪০টি প্রজাফতয ভণে ফাংরাভদণ 7 প্রজাফতয 

ডরফপন ভদঔা ভকণর কাণে  ডরফপন  ইযাফতী ডরফপনই ভফফ ভদঔা মা । ডরফপন দদণখ যয াধাযেত ৪ ফুে ণত ৩০ ফুে ম যন্ত 

এফং জণন ৪০ ভওফজ ণত ১০ েন ম যন্ত ণত াণয। ডরফপন ম যা ক্রণভ ভফস্তণেয এও অং ফন্ধ ওণয , ফফশ্রাভ ভদ  এফং ণয 

আণযওটি অংণও ফফশ্রা ভ ভদ । তাই , অণনণওয ভণন প্রশ্ন জাকণত াণয এযা ঘুভা য় ওঔন। এণদয ভাণছয ভণতা ফুরওা ভনই, তাই 

অফিণজন গ্রণেয জন্য ভাণঝ ভাণঝ াফনয ণয ভবণ ণঠ। অফিণজন ফনণ  আফায তফরণ  মা ।  

াফনয ঔাযশৃঙ্খর ফজা  যাঔণত ডরফপন অতযন্ত গুরুত্বপূে য ভূফভওা ারন ওণয োণও। প্রফতফদ ন এওটি প্রাপ্তফয়স্ক ডরফপণনয 

30 ভওফজ ম যন্ত ঔাফায প্র য়য়োজন। এযা নদীয ভছাণো ভছাণো ভাছ  দুফ যর ভাছণও ঔায ফণণফ গ্রে ওণয োণও এফং ভাণছয ংখ্যা 

ফন ন্ত্রে ওণয োণও। ডরফপন না োওণর ভাণছয ংখ্যা অতযফধও বৃফি  া , পণর ভাণছয ভণে ঔায গ্রণেয প্রচুয প্রফতণমাফকতা 

অনুফিত   এফং ঔায ংওে ভদঔা ভদ । আয দুফ যর ভাণছ য ভণে ভযাকাক্রান্ত ফায ম্ভাফনা ভদঔা ভদ  পণর ঐ নদীয াফন দূফলত 

ণ  ণ । ডরফপন না োওণর াফনয ঔাযশৃঙ্খর ভবণে ণ । এ ভদঔা ফকণ ণছ , ডরফপন নদীয ফা াফনয অণনও দূলে ফনণজয 

যীণযয ভণে ভালে ওণয নদী  ফা াফনণও দূলেমুক্ত যাণঔ। ভওাণনা নদীণত ডরফপন োওণর ভফাঝা মা  ঐ নদীয াফন  

ইণওাফণেভ বাণরা আণছ। বুফিভান এ প্রােী স্ববাণফ ফন্ধুত্বপূে য এফং ভঔণরা া সুরব ভানফওতায অফধওাযী , তাই অণনও ভদণ 

ডরফপনণও ভঔরা ভদঔাণনা এফং াভফযও ওাজ ফফফবন্ন ওাণজ ব্যফায ওযণত ভদঔা মা ।  

ফতযভাণন কাণে  ডরফপন সুন্দযফন এরাওা  ফণিণ  ভফফ া া মা । এছা া যাজাী- ভকাদাকা ী, দ্মা-মমুনায 

ংণমাকস্থর,  ফিরভাযী- ভুরুোভাযী,  ানঔারী-রূা-দবযফ, দবযফ-ভভখনা, ারদা- ওে যফুরী-াঙ্গু ইতযাফদ অঞ্চর  নদীণত ভদঔণত 

া া মা । ইযাফতী ডরফপন সুন্দযফন, উকূরী  অঞ্চর  াকণয া া মা । তণফ ফফফবন্ন ওাযণে ফতযভাণন ফাংরাণদণ ডরফপন 

বাণরা অফস্থা  ভনই। নদীয নাব্যতা হ্রা া া,  মত্রতত্র জার ফদণ  ভাছ ধযা, অবফধ জার ব্যফায ওযা,  ভাছ ধযায জাণর আেণও 

ফকণ  াফনয নীণি ফনিঃশ্বা ফন্ধ ণ  ভাযা মা া, ডরফপণনয আফাস্থর ংকুফিত  া, ফফল ফদণ  ভাছ ধযা, অফতফযক্ত ভাছ 

আযণেয পণর ভাছ ওণভ মা া  তাণদয ঔায ংওে  া ইতযাফদ ওাযণে ডরফপন ওণভ মাণে। এছা া নদীণত ফভফি াফনয 

ফযভাে হ্রা া া, অফযওফিতবাণফ ফনভ যাে ওাজ (ফাঁধ ইতযাফদ) ফাস্তফা ন ওযণত ভমণ  াফনয কফতে ফযফতযন  া, ফফফবন্ন 

ওরওাযঔানায আফজযনা  ভরমূত্র দ্বাযা াফন দূফলত  া, ফর ণ  নদীয কবীযতা ওণভ মা া, ডরফপণনয গুরুত্ব ম্পণওয না 

জানা ইতযাফদ ওাযণে ডরফপন ওণভ মাণে। অণনণও কুংস্কাযফত ফাণতয লধ ফণণফ ব্যফাণযয জন্য এফং ভাছ ধযণত এোয 

ভতর আওল যও ফণণফ ব্যফাণযয রণক্ষয এগুণরাণও তযা ওণয। ফাংরাণদ যওায ডরফপন ওর ফন্যপ্রােী ংযক্ষণে ফিফযওয 

ফফধা  জীফবফফিত্রয ংযক্ষণেয ফফল টি ংফফধাণন ফন্নণফফত ওযা ণ ণছ। ডরফপন যক্ষা  প্রণ াজনী  আইন, ফফফধভারা এফং 

নীফতভারা ওযা ণ ণছ এফং ভ অনুমা ী আইন প্রণ াক ওযা ণে।  ডরফপন ংযক্ষণে নানাধযণনয ওাম যক্রভ িরভান োওণর এই 

প্রােীগুণরা এঔন হুভফওয মুণঔ যণ ণছ।  

ফযণফ, ফন  জরফায়ু ফযফতযন ভন্ত্রী ভভািঃ াাফ উফিন এয ফদও ফনণদ যনা  ফন অফধদপ্তয ডরফপন ংযক্ষণে 

ফফফবন্নমুঔী ওাম যক্রভ ফাস্তফা ন ওযণছ। এ ফফলণ  ফাংরাণদ ফন অফধদপ্তয ণত প্রাপ্ত তণে জানা মা , ভদণয ফ যবৃৎ ডরফপণনয 

আফাস্থর সুন্দযফন এরাওা  অণনওগুণরা েস্পে ফিফিত ওণয ভগুণরায ভে ণত ানঔাফর, ফফা আয দুধমুফঔণত ফন্যপ্রােী 

অব াযণ্য ভখালো ওযা ণ ণছ। শুধু সুন্দযফণনই এ মূহুণতয ডরফপণনয জন্য ছ টি ফন্যপ্রােী অব াযণ্য যণ ণছ। এছা া, াফনা  ফতনটি 

যফক্ষত এরাওা ভখালো ওযা ণ ণছ। সুন্দযফণনয ডরফপন অব াযণণ্যয উয ফনব যযীর ১ াজায ফযফাযণও প্রফক্ষে প্রদান ওণয 

তাণদয আ ফধ যনমূরও ওাণজ ফনণ াফজত ওযা ণ ণছ। ভফরাণদয ভণে ভল্ফ-ভি দর কঠন ওণয সুন্দযফণন অবফধবাণফ ভাছ ধযা 

ভেণও ফফযত যাঔা ণ ণছ। ফন অফধদপ্তণযয ওভীণদয ভণে ডরফপন ম্পণওয প্রফক্ষে প্রদান ওযা ণ ণছ এফং ডরফপন অব াযণণ্য 

স্মাে য প্যাট্রফরং এয ব্যফস্থা ওযা ণ ণছ।  ইোকৃতবাণফ ডরফপন তযা ওযণরই আইন প্রণ াক ওযা ণে। নদী এফং উকূরী  এরাওা  

ডরফপণনয ংখ্যা হ্রা প্রফতণযাণধ এফং ডরফপণনয আফাস্থর যক্ষা  "ডরফপন ওনজাযণবন অযাওন প্ল্যান" প্রে ন ওযা ণ ণছ। 

ীতওাণর কাণে   ইযাফতী ডরফপন ভদণয ভম ওর স্থাণন ভদঔণত া া মা  তা জানণত " ডরফপন এেরা ইন ফাংরাণদ" 

প্রে ন ওযা ণ ণছ। 



-২- 

সুন্দযফণন  স্থানী  জনণকািীয ভন্বণ  াতটি ডরফপন ংযক্ষে দর কঠন ওযা ণ ণছ মাযা ফন ওভীণদয াণে ডরফপন 

ংযক্ষণে ওাজ ওণয মাণে।  প্রফত দরণও এওটি ফনফদ যি ফযভাে োওা প্রদান ওযা ণ ণছ মা এপফডআয ওণয যাঔা ণ ণছ। ডরফপন 

ওনজাযণবন টিভ মাণত যওায প্রদত্ত অে য ঠিওবাণফ ওাণজ রাফকণ  ডরফপন ংযক্ষে ওাম যক্রভ দীখ যফদন িাফরণ  ভমণত াণয এজন্য 

"পান্ড ম্যাণনজণভন্ট কাইডরাইন" প্রে ন ওযা ণ ণছ। ারদা নদীয ডরফপন ংযক্ষণে ফফণল উণযাক ভন া ণ ণছ। ডরফপন এয 

আফাস্থর ংযক্ষে ছা া ডরফপন ংযক্ষেওাযী ওর্তযণক্ষয া ও ফণণফ "ম্যাণনজণভন্ট প্ল্যান পয য গ্যাণেজ ফযবায ডরফপন 

ইন ারদা ফযবায" প্রে ন ওযা  ণছ । ডরফপণনয ফযাি য গ্যা এনারাইফ ওযা ণ ণছ এফং ভ ভভাতাভফও বফফষ্যণত ফফফবন্ন 

কণফলো ওাম যক্রভ াণত ভন া ণফ। সুপর প্রওণিয আতা  াযাণদণ ডরফপন ংযক্ষে ওাম যক্রভ ফাস্তফা ণনয ওাজ াণত ভন া 

ণ ণছ। 

অফিণযই ভদণয ডরফপন অধুযফলত এরাওা ভমভন-াফনা, যাজাী, দবযফ, কুফ গ্রাভ  িট্টগ্রাভ অন্যান্য এরাওা  

আণরািনা বা, প্রফক্ষে অন্যান্য জনণিতনতা বৃফিমূরও ওাম যক্রভ ফাস্তফা ন ওযা ণে। র্তেমূর ম যাণ  শুশুও ভভরা আণ াজন 

ওযা ণে। স্থানী  ফফযারণ য ছাত্রছাত্রীণদয ভাণঝ ণিতনতামূরও অনুিান ওযা ণ ণছ। প্রফক্ষণে ভজণরণদযণও ডরফপন ংযক্ষণেয 

গুরুত্ব ম্পণওয  জানাণনা, ফনফলি জার ব্যফাণয অনুৎাফত ওযা, ফফল ফদণ  ভাছ ধযা ফন্ধ ওযা,  ফন্যপ্রােী আইন ম্পণওয অফফত 

ওযা, জাণর ডরফপন আেণও ভকণর ফওবাণফ ফনযাণদ ডরফপনণও অফমুক্ত ওযা মা  তায প্রফক্ষে ভদ ায উণযাক ভন া ণফ। 

ডরফপণনয ভতর লধ ফণণফ ব্যফায ফণন্ধ ণিতনতা সৃফি ওযায উণযাক ভন া ণফ। সুন্দযফণনয আদণর অন্যান্য ডরফপন 

ফফাওাযী এরাওা  স্থানী  যুফাণদয ফনণ  ডরফপন ওনজাযণবন টিভ কণ  ভতারা ণফ, মাণত ওণয ডরফপন ংযক্ষণে ভূফভওা 

ারন ওযণত াণয।  

ভদব্যাী ডরফপণনয েস্পে ফিফিত ওণয যফক্ষত এরাওা ভখালো ওযায উণযাক ভন া ণফ। ডরফপন ংক্রান্ত ভফ ফওছু 

ফরফ দফরর প্রস্তুত ওযা ণ ণছ মায য ফবফত্ত ওণয নতুন প্রওি গ্রে ওণয ডরফপন ংযক্ষে ওাম যক্রভ এফকণ  ফনণ  মা া ণফ। 

যওায “ফাংরাণদ ফন্যপ্রােী (ংযক্ষে  ফনযাত্তা) আইন, ২০১২” এয আতা  ডরফপন অন্যান্য ামুফিওপ্রােী যক্ষায উণযণে 

২০১৪ াণরয অণটাফণয ‘য ভা াি অফ ভনা গ্রাউন্ড ভভফযন প্রণেণটড এফয া’ প্রফতফিত ওণযণছ। তাই, এটি এফডফজ ভকার ১৪ এয 

আতা  জরজ প্রােী ংযক্ষণেয রক্ষযভাত্রা অজযণন া ও ণফ।   

ভদণয নদনদীয াফন  ইণওাফণেভ বাণরা যাঔণত ডরফপন ংযক্ষে অতযাফেও। এণক্ষণত্র, ডরফপনণও শুধু এওটি 

াধাযে জরজপ্রােী ফণণফ ংযক্ষণেয জন্য ওাজ ওযণর এটিয ংযক্ষে ওিাে। নদীভার্তও ফাংরাণদণয ংফিি নদী  

উকূরী  এরাওা ংযক্ষণেয আতা  আনণত ণফ। আয ভজন্য ফযণফ, ফন  জরফায়ু ফযফতযন ভন্ত্রোর , ভৎস্য  প্রাফেম্পদ 

ভন্ত্রোর , াফন ম্পদ ভন্ত্রোর  ংফিি ওর ফফবাণকয ভণে ভন্ব াধন এফং াযস্পফযও ণমাফকতা প্রণ াজন। ডরফপন 

ংযক্ষণেয গুরুত্ব ম্পণওয ফফফবন্ন ভাোর, ফপ্রন্ট  ইণরওট্রফনও ফভফড া  প্রিাযোয ব্যফস্থা গ্রে ওযণত ণফ, এণক্ষণত্র কেভােণভয 

প্রফতফনফধ ংফিি ওণরয া তা আফেও। যওাণযয উণযাণকয াাাফ াধাযে জনকে স্বতিঃস্ফূতযবাণফ এফকণ  আণরই 

ভদণয ডরফপন ংযক্ষণে পরতা া া ম্ভফ ণফ।  

# 

ভরঔওিঃ ফফন য তে অফপায, ফযণফ, ফন  জরফায়ু ফযফতযন ভন্ত্রোর । 
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