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ভূচমকো:  

ভূ-ববড়িরের বাংলারদি পাহািী এলাকা সমূরহর ড়বকািিাি আপদ ভূড়ি ধস। প্রোকৃচতক কোররণর সোরে সোরে 

নোনোচবধ চবষয় চভচিক কোরণ ্েো সোমোচজক, ভুচম ব্যবহোর, আইরনর শোসন ইতযোচের উপচস্থচতও ররয়রে ্ো  

পোব যতয িট্টগ্রোরমর পোহোড়গুরলোর দুর্ যোগ ঝুঁচক বহুলোাংরশ বৃচি করররে। 

পোব যতয িট্টগ্রোরমর পোহোড়গুরলোর দুর্ যোগ ঝুঁচক হ্রোরসর অন্যতম সুপোচরশ রুরপ উরেখর্োগ্য হল পোহোড় রক্ষোকোচর 

কচমটি গঠন; পোহোড় রক্ষো নীচতমোলো প্রণয়ন; পোব যতয িট্টগ্রোরমর জন্য  দুর্ যোগ সহনশীল এবাং পচররবশ বোন্ধব 

উন্নয়ন কম যকোরের নীচতমোলো প্রণয়ন এবাং প্রসই সোরে  দুর্ যোগ সহনশীল এবাং পচররবশ বোন্ধব উন্নয়ন কম যকোরের 

বোস্তবোয়ন; পোহোড় সমূহরক নোনোচবধ দুর্ যোরগর চভচিরত ভুচম প্রেণীকরণ; ভুচম ব্যবহোর পচরকল্পনো প্রণয়ন ও তোর 

বোস্তবোয়ন; বন চবভোগ কর্তযক পোহোরড় ্েো্ে প্রজোচতর বনোয়ন কো্ যক্রম গ্রহণ; অববধ পোহোড় কতযন বন্ধকরন; 

পোব যতয এলোকোর সোচব যক পোচন চনষ্কোশরন এবাং পোহোড় উপর্োগী নতুন পোচন চনষ্কোশন ব্যবস্থো চনম যোণ এবাং ভূচমধরস 

ক্ষচতগ্রস্ত পোচন চনষ্কোশন ব্যবস্থোর আশু সাংস্কোর সোধন। 

আরও উরেখ্য সুপোচরশ সমূরহর অন্যতম হল, পোহোড় ব্যবস্হোপনো নীচতমোলো প্রণয়ন; পোহোরড়র ঢোল রক্ষোরে য দ্রুত 

পচররবশ বোন্ধব বৃক্ষররোপণ; পোহোরড়র ঢোল রক্ষো ও ব্যবস্থোপনোয় ্ রেষ্ট গরবষণোর সুর্োগ সৃচষ্টকরণ; পোহোড় কোটোর 

কুফল সম্পরকয পোহোড়ী এলোকোর জনগণরক সরিতন করণ। কোপ্তোই হ্ররের পোচন প্রবোহ ও পচরমোরনর হোলনোগোে 

তথ্য সময়মত সাংচিষ্ট স কলরক অবচহতকরন,চনচিতকরণ; ভুচমধস বো পোহোড়ধস  সহ সকল দুর্ যোরগর পুব যোভোস 

চনরুপন, এ সাংক্রোন্ত তথ্য সময় মত সাংচিষ্ট সকল চবভোগ ও প্রশোসনরক অবচহতকরণ এবাং চবরশষ করর স্থোনীয় 

জনসোধোরণরক সময়মত অবচহতকরণ। দুর্ যোগঝুঁচক প্রমোকোরবলোয় সাংচিষ্ট চবভোরগর প্ যোপ্ত ও চনয়চমত প্রচশক্ষরণর 

ব্যবস্থো; অনুসন্ধোন এবাং উিোরকোর্ য প্ যোপ্ত এবাং আধুচনক ্ন্ত্রপোচত সাংরক্ষণ করো;  দুর্ যোগকোরল এবাং দুর্ যোগ 

পরবতী সমরয় উিোর কোরজ চনরয়োচজত প্রেচ্ছোরসবকরের অাংশগ্রহরণর ব্যবস্থোকরণ; ভুচমধস বো পোহোড়ধস 

মচনটচরাং এবাং ওয়োচন যাং চসরেম, Debris flow ওয়োচন যাং চসরেম এর ব্যবস্থো িোলুকরণ চবরশষ প্ররয়োজন। 

উক্ত প্রপ্রক্ষোপরট ভূচমধস জচনত দুর্ যোগ ব্যবস্থোপনো কোজ চবচভন্ন চবভোরগর মরে সমন্বয় এবাং সমরূপতো আনোর 

লরক্ষয এই চনরে যচশকো প্রণয়ন করো হল। এটি অনুসরণ করর স্থোনীয় দুর্ যোগ ব্যবস্থোপনো কচমটিগুরলো ভূচমধস প্ররোরধ 

প্রস্তুচতমূলক কোজ কররত পোররব। পোশোপোচশ প্রকোন স্থোরন ভূচমধস জচনত দুর্ যোগ প্রেখো চেরল তো সফলভোরব 

প্রমোকোচবলো কররত পোররব। 
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১.পোহোড় ধরসর প্রপ্রক্ষোপট: 

ভূতোচিক ও প্রভৌগচলক পচররবরশর কোররণ ভূচমধস হরয় েোরক। বোাংলোরেশসহ পৃচেবীর চবচভন্ন প্রেরশ পোহোড়ধস 

ও ভূচমধরসর চবচভন্ন প্রকোর কোরণ েোকরত পোরর। পোহোড়ধরসর কোরণসমূহ সকল প্রেরশ একইরকম নয়। 

বোাংলোরেরশর পোহোরড়র মোটির ধরণ িোষোবোে উপর্োগী অপরপরক্ষ অন্যোন্য প্রেরশর পোহোড় পোথুরর মোটি হওয়োয় 

প্রসসকল স্থোরন েোভোচবকভোরবই িোষোবোে সম্ভব নয়। আমোরের এখোরন পোব যতয এলোকোয় বৃচষ্টপোরতর পচরমোন 

অরনক প্রবচশ। তদুপচর েল্প আয়তরনর এই প্রেোট প্রেশটিরত পৃচেবীর অষ্টম বৃহিম জনরগোষ্ঠীর বোসস্হোন। 

ঘনবসচতপূন য এ প্রেরশর জনগরণর খোদ্য উৎপোেন, বোসস্থোন, েোস্হয, চশক্ষো  এবাং জীচবকো চনব যোরহর জন্য প্ যোপ্ত 

জচম নো েোকোয়  পোহোড়ী জচমর উপর িোপ সৃচষ্ট হরচ্ছ। রোঙ্গোমোটি প্রজলো শহররর পোর্শ্যবতী পোহোড়গুরলোই প্রবচশ 

ক্ষচতগ্রস্হ হরয়রে। এটো এজন্য প্র্ রোঙ্গোমোটি ও এর চনকটবতী কোপ্তোই, ঘোগড়ো, বড়ইেচড়, রোজস্হলী, নোচনয়োরির 

এলোকোগুরলোরতই সবিোইরত প্রবশী মোনুরষর বসবোস। এসব এলোকোসমূহরক যুক্ত করর রোঙ্গোমোটি-কোপ্তোই (রলরকর 

পোশ চেরয়), রোঙ্গোমোটি, ঘোগড়ো-িট্টগ্রোম, ঘোগড়ো-বড়ইেচড়, ঘোগড়ো-কোউখোলী, রোঙ্গোমোটি-মোচনকেচড়-খোগড়োেচড়, 

বগোেচড়-নোচনয়োরির সড়কগুরলো ততরী করো হরয়রে। এত বৃহৎ জনরগোষ্ঠীর বসবোস, তোরের জন্য ঘরবোড়ী ও 

অন্যোন্য অবকোঠোরমো ততরী এবাং িোষোবোে, কোঠ আহরণজচনত কোররণ এসব এলোকোর পোহোড়গুরলো প্রবচশ ক্ষচতগ্রস্ত 

হরয়রে। আর এ কোররণই একই পচরমোন বৃচষ্টপোরতর পরও রোঙ্গোমোটি প্রজলোর অন্যোন্য এলোকোর প্রিরয় এ 

এলোকোসমূরহই পোহোড় ধ্বরসর পচরমোন অরনক প্রবশী। আবোর এরকম নরম প্রকৃচতর মোটিরত গড়ো পোহোরড়র উপর 

চেরয় রোস্তো-ঘোট, েোলোন-রকোঠো চবচভন্ন স্হোপনো ততরী করোর সময় ‘নেী শোসরনর ন্যোয় পোহোড় শোসরনর’ প্রকোন 

কো্ যক্রম গ্রহণ করো হয়চন। পোহোড় প্রকরট প্র্ রোস্তো ততচর করো হরয়রে তোর চনরির মোটি এবাং পোরশ োঁড়োরনো 

পোহোরড়র অাংশচবরশষও ক্ষচতগ্রস্হ হরয়রে। এসকল ক্ষচত পুচষরয় প্রনয়োর জন্য প্ররকৌশল এবাং প্রযুচক্তগত প্রকোন 

ব্যবস্হো প্রনয়ো হয়চন। ফরল প্রচত বেরই হয় চপিঢোলো রোস্তোগুরলো ধরস পড়রে অেবো পোরশ োঁচড়রয় েোকো ক্ষচতগ্রস্হ 

পোহোড়গুরলো রোস্তোর উপর ধরস পড়রে। বোাংলোরেরম নেীর উপর প্রসতু ততরীর সময় প্রসতুর মূল অবকোঠোরমো ততরীর 

সমোন চকাংবো প্রকোন প্রকোন প্রক্ষরত্র তোর িোইরত প্রবশী অে য বরোদ্দ করো হরয় েোরক নেী শোসরন। অনুরুপভোরব উন্নত 

প্রেশগুরলোরত শক্ত পোথুরর পোহোড়ী মোটিরত গরড় প্রতোলো রোস্তো এবাং অন্যোন্য স্হোপনোগুরলো সুরচক্ষত করোর জন্য 

প্রযুচক্ত এবাং প্ররকৌশল ব্যবহোর করর পোহোড় শোসন করো হরয়রে। আমোরের বৃহৎ অবকোঠোরমো চকাংবো ক্ষুদ্র্, মোঝোরী 

আকৃচতর স্হোপনো, ঘর-বোচড় ততরীরত মোটির দুব যলতো সরিও পোহোড় শোসরনর চবষয়টি সম্পূণ য অনুপচস্হত চেল। 

সুতরোাং প্রেখো ্োরচ্ছ, পোহোড় ধরসর কোরণ চলচপবি কররল গুরুি অনুসোরর চনরেবচণ যত কোরণগুরলো উরঠ আসরব: 

ক) দুব যল মোটির গঠন। 

  খ) অচত বৃচষ্টপোত। 

গ) িোষোবোে। 

ঘ) অপচরকচল্পত অবকোঠোরমো ও বসচত চনম যোণ। 

ঙ) বৃক্ষ চনধন। 

ি) উন্নত প্রযুচক্ত ও প্ররকৌশল ব্যবহোর করর পোহোড় শোসন নো করো। 
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পোহোড় ধরসর প্রপ্রচক্ষত আরলোিনোয় চবচভন্ন চবষয়চভচিক তরথ্যর সমোরবশ ঘরটরে।  পৃচেবীর অন্যোন্য প্রেরশর সোরে 

পোহোড় ধরসর সম্ভোব্য কোররণর একটি তুলনোমূলক চিত্র চনরে প্রেয়ো হরলোঃ  

 

ক্রচমক 

নাং 

পোহোড় ধরসর  সম্ভোব্য 

কোরণ 

বোাংলোরেশ অন্যোন্য প্রেশ মন্তব্য 

১।  ভূতোচিক অবস্হো অে যোৎ 

মোটি/পোেররর গঠন 

প্রকৃচত  

প্রবরল/রবরল প্রোঁআশ  

দুব যল প্রকৃচতর গঠন 

পোেরর/এরটল  

মজবুত প্রকৃচতর 

 

২।  অচত বৃচষ্টপোত  হয়  হয়/হয় নো বৃচষ্টপোরতর ধরণ, 

তীব্রতো, সময় ও 

পচরমোরনর উপর চনভ যর 

করর 

৩। িোষোবোে  অরনক প্রবশী িোষোবোে 

হয়  

হয় নো/নগণ্য   

৪। বৃক্ষ চনধন  হয়  অরপক্ষোকৃত 

কম/চনয়চন্ত্রত 

 

৫। পোহোড় শোসন  হয় নো  হয়   

৬। অবকোঠোরমো ও বসচত 

চনম যোণ  

হয়  হয় নো   

৭। ভূচমকরম্পর প্রভোব  হয়  হয় নো   

৮। মনুষ্য সৃষ্ট কো্ যক্রম  হয়  হয় নো   

 

তরথ্যর চবষরয়র ধররণর চভচিরত পোহোড়ধরসর প্রপ্রক্ষোপরটর আরলোিনো চনরেোক্ত চশররোনোরমর আরলোরক উরেখ 

করো হল-  

১.১ প্রোকৃচতক প্রপ্রক্ষোপট: 

অচতচরক্ত বৃচষ্টপোত পোহোরড়র মোটি ধরস পড়োর অন্যতম প্রধোন কোরণ। উপরন্তু অপচরকচল্পত ভুচম ব্যবহোর 

রোঙ্গোমোটীর প্রজলোর মোটির ধোরণ ক্ষমতো হ্রোস করররে ফরল সোমোন্য বৃচষ্টপোরতই মোটি ধরস পড়োর ঘটনো ঘটরে। 

১.২ সোমোচজক প্রপ্রক্ষোপট: 

সোমোচজক প্রপ্রক্ষোপরটর আরলোিনোয় চনরেোক্ত চবষয়গুরলো উরেখর্োগ্যঃ 

ভূচম ব্যবহোরঃ 

পোহোরড় অপচরকচল্পত বোসস্থোন চনম যোণ ভূচমধরসর অন্যতম প্রধোন কোরণ।  পোব যতয িট্টগ্রোরম বতযমোরন ঝুঁচকপূণ য 

পোহোরড়র সাংখ্যো ২৮টি। প্রস সব ঝুঁচকপূণ য পোহোরড় অববধ েখলেোররের দ্বোরো চনচম যত হরয় িরলরে চবদুযৎ, গ্যোস 

সাংর্োগ সুচবধোসহ বোচড় ্ো সোধোরণতঃ চেন্নমূল পচরবোররর চনকট আবোস স্থল চহরসরব ্রেষ্ট আকষ যণীয়। অববধ 

েখলেোররের এ প্রেৌরোত্ম পোহোড়গুরলোরক দুর্ যোগ প্রবণ করর তুলরে। এেোড়োও অে য উপোজযরনর উপোয়গুরলো প্রকবল 

প্রকরের চনকটবতী স্থোরন ঘনীভূত হরয় েোকোর কোররন চেন মজুর প্রেচণর প্রলোরকর প্রসখোরন ক্রমোগত অববধ ও 

ঝুঁচকপুণ য বসবোস প্রবরড়ই িরলরে। 

অসোধু তৎপরতোঃ 

পোহোড়ধরসর প্রপ্রচক্ষত আরলোিনোয় সব যোরগ্র প্র্ সমস্ো আচবভু যত হয় তো’হল প্রসখোরনর অসোধু তৎপরোতো। ভুচম েখল, 

অববধ বোসস্থোন চনম যোন, সড়ক চবভোরগর ভূচমর উপর ক্রমোগত অববধ স্থোপনো চনম যোণ, এবাং একরেচনর অসোধু 
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কম যিোচর কর্তযক সড়ক চবভোরগর ভূচম ভোড়ো প্রেওয়ো ও চবচক্র করোর নীচতবচহভূ যত কম যকোরের সোরে জচড়ত েোকো, 

পোহোরড় মোেক ব্যবসোসহ নোনোন অবনচতক ও অসোমোচজক কম যকোরের উপচস্থচত পোহোড়গুরলোরক দুর্ যোগ ঝুঁচকপুন য 

করর তুলরে। 

গভরন যন্স সাংক্রোন্ত সমস্োঃ 

পোব যতয িট্টগ্রোরম এ দুর্ যোরগ সোড়োেোরন, দুর্ যোগ পুনরুিোরর এবাং পরবতী প্র্ প্রকোন দুর্ যোরগর সহনশীলতোর 

আরলোিনোয় সব যোরগ্র প্র্ সমস্ো আচবভু যত হয় তো হল প্রসখোরনর গভরন যরন্সর জটিলতো। চবচভন্ন কর্তযপরক্ষর কোরজর 

মরে সমন্বয়হীনতো ররয়রে।  

২.০ দুর্ যাগ ব্যবস্থাপিা সংক্রান্ত ড়িরদ যিিাাঃ 

 

পোব যতয িট্টগ্রোরম এ দুর্ যোরগ সোড়োেোরন, দুর্ যোগ পুনরুিোরর এবাং পরবতী প্র্ প্রকোন দুর্ যোরগর সহনশীলতোর 

আরলোিনোয় সব যোরগ্র প্র্ সমস্ো আচবভু যত হয় তো হল প্রসখোরনর গভরন যরন্সর জটিলতো এ সমস্ো প্রেরক উিররনর 

প্রক্ষরত্র চনরেোক্ত উপোয়গুরলো সহোয়ক চহরসরব চবরবচিত হরত পোরর। সাংচিষ্ট কর্তযপরক্ষর জবোবচেচহতো চনচিত 

করো এবাং তোরের মোরঝ ্েো্ে সমন্বয় সোধন করো উচিত। ২০০৭ সোরল িট্টগ্রোরম ভূচমধরসর পর এর কোরণ 

অনুসন্ধোরন গঠিত কচমটির প্রচতরবেরন উরেচখত ২৮টি কোরণ ও ৩৬ টি সুপোচররশর প্ যোরলোিনো ও বোস্তবোয়ন করো 

প্ররয়োজন। কোপ্তোই হ্ররের পোচন প্রবোহ ও পচরমোরনর হোলনোগোে তথ্য সময়মত সাংচিষ্ট স কলরক অবচহতকরন 

প্ররয়োজন। পোহোরড় অববধ বসবোস পোব যতয এলোকোয় দুর্ যোগ পুনরুিোরর এবাং দুর্ যোরগর সহনশীলতোয় একটি 

উরেখর্োগ্য অন্তরোয় চবধোয় পোহোরড় অববধ বোরসর কোরণ অনুসন্ধোন করণ ও তোরের পুনব যোসরনর ্েো্ে ব্যবস্থো 

গ্রহণ করো আবশ্যক। পোব যতয িট্টগ্রোরম প্রোকৃচতক পচররবশ রক্ষোয় পোহোরড়র ভুচমকো অপচরসীম এবাং পোহোড় 

রক্ষোরে য পোহোরড়র ঢোল রক্ষোকোরী পচররবশ ও পোহোড় বোন্ধব চবচভন্ন ব্যবস্থোর সুর্োগ চনরয় গরবষণো করো প্র্রত 

পোরর। 

২.১ গভরন যন্স সাংক্রোন্ত 

(1) পোহোড়ী এলোকোয় পোহোরড়র মোচলকোনো চনধ যোরণ করর প্রচতটি পোহোরড়র স্থোচয়ি ও চনরোপিোর েোচয়ি 

তৎসাংলগ্ন মোচলরকর চনকট হস্তোন্তর করো প্র্রত পোরর। এর সোরে পোহোরড়র প্র্ প্রকোো্ন ঘটনো বো পচরচস্থচতরত 

প্রস মোচলক েোয়বি েোকরবন। উক্ত কোজ ইউচনয়ন, উপরজলো এবাং প্রজলো প্োরয়র স্থািীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপিা 

কড়িটির িাধ্যরি সমন্বয় করো; 

(2) প্রোকৃচতক ও মনুষ্য সৃষ্ট কোররণ পোব যতয িট্টগ্রোরমর পচররবরশর ভোরসোম্য ব্যহত হরচ্ছ চবধোয় পোব যতয প্রজলো 

গুরলোরত পচররবশ অচধেপ্তররর কো্ যোলয় স্থোপন করো; সমোজচভচিক পোহোড়, বনোয়ন এবাং পচররবশ রক্ষো 

কম যসূচি িোলু করো। চবচভন্ন মন্ত্রণোলরয়র স্থোনীয় েফতররর প্রচতচনচধ এবাং নোগচরক সমোরজর প্রচতচনচধ 

সমন্বরয় মচনটচরাং করো। উভয় প্রক্ষরত্র কোজ  এবাং েোয়-েোচয়রির সুচনে যষ্ট টিওআর প্রণয়ন ও বোস্তবোয়ন 

চনচিত করো। 

(3) প্রেরশর চবচভন্ন এলোকোয় ভূচমধস প্রবন স্থোরনর চবরশষ করর পোহোড়গুরলোর অবস্থো, অবস্থোন, প্রকৃচত, 

প্রপ্রক্ষোপট, পোহোরড়র ভূচম ব্যবহোর ইতযোচে চভন্ন চবধোয় সকল পোহোড় রক্ষোকরল্প সুস্পষ্ট নীচতমোলো প্রণয়ন 

করো। উক্ত নীচতমোলোর আরলোরক দুর্ যোগ ঝুঁচক অবচহত এবাং দুর্ যোগ সহনশীল ও পচররবশ বোন্ধব উন্নয়ন 

কম যকোে বোস্তবোয়ন করো প্ররয়োজন। পোহোরড় প্র্ প্রকোন  উন্নয়ন কোরজর পূরব চস আর এ/ উআরএ (প্র্ প্রক্ষরত্র 

্ো প্রর্োজয) সম্পন্ন করো এবাং তেনু্োয়ী উন্নয়ন কোরজর পচরকল্পনো করো। প্রর্োজয প্রক্ষরত্র (বৃহেোকোর ও 

সমচন্বত প্রকল্প) চিআইএ সম্পন্ন করো। 
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২.২ ভুচম ব্যবহোর সাংক্রোন্তঃ 

পোব যতয িট্টগ্রোরম ভুচমধস ও পোহোড়ী ঢরলর ফরল সৃষ্ট ধ্বাংসলীলোর জন্য প্রসখোনকোর ভূচমর অপচরকচল্পত ব্যবহোর 

একটি অন্যতম প্রধোন কোরণ । এ দুর্ যোগঝুঁচক হ্রোরস চনরেোক্ত এ প্রপ্রচক্ষরত ব্যবস্হো  চনরত হরব ্ো সহোয়করুরপ 

চবরবচিত হরত হরব- 

(1) ভুচমধস প্রবন এলোকো এবাং পোহোড় সমূরহর ধোরণক্ষমতো ও আবোরসর সক্ষমতো অনুসোরর পোহোরড়র প্রেণীচবভোগ 

করো। অেবো পোহোড় সমুহরক নোনোচবধ দুর্ যোরগর চভচিরত ভুচম চবভোচগকরণ (multi hazard land 

zonation) করো প্র্রত পোরর এবাং প্রসই সোরে একটি ভূচম ব্যবহোর পচরকল্পনোর প্রণয়ন ও বোস্তবোয়ন।  

(২) ব্যচক্ত মোচলকোনোধীন ভুচমধস প্রবন এলোকো এবাং পোহোড় এর প্রেণী পচরবতযরনর সকল আরবেন খোচরজ করো 

এবাং পরবতী জচররপর সময় ্েো্ে ক্ষচতপূরণ প্রেোরনর মোেরম এ সকল ব্যচক্ত মোচলকোনোধীন ভুচমধস প্রবন 

এলোকো এবাং পোহোড়সমূহ সরকোররর ১ নাং খোস খচতয়োরন অন্তভূ যক্ত করো; 

(৩) ১ নাং খোস খচতয়োরন অন্তভূ যক্ত পোহোড়, টিলো প্রেণীর ভূচমরত ইরতোপূরব য স্হোচপত আেোয়ন, গুচ্ছগ্রোম প্রকল্প 

স্হোনোন্তর করো; 

(৪). ১ নাং খোস খচতয়োরনর অন্তভূ যক্ত পোহোড়, টিলো প্রেণীর ভূচমরত ইরতোপূরব য প্র্সব বরদোবস্ত প্রেওয়ো হরয়রে 

প্রসগুচল চিচিত করর বোচতল করো; 

(৫). পোহোড় প্রেরক মোটি কতযন বন্ধ করোর জন্য ইটভোটোসমূহ ও সাংচিষ্ট ব্যচক্তবরগ যর চবরুরি করঠোরভোরব প্রমোবোইল 

প্রকোট য পচরিোলনো করো; 

(৬). সোমোচজক বনোয়ন চবচধমোলো-২০০৪ অনু্োয়ী ব্যচক্ত মোচলকোনোধীন, েখলকৃত ও েোয়িোধীন ভূচম, 

সাংচবচধবি সাংস্হোর ক্রয়কৃত ভূচম ও সরকোরী ভূচমরত অাংশীেোচরিমূলক বনোয়ন কো্ যক্রম বনচবভোগ কর্তযক 

অনচতচবলরে গ্রহণ করো আবশ্যক; 

(৭). অনচতচবলরে অববধ পোহোড় কতযন বন্ধ হওয়ো উচিত। এ প্রপ্রচক্ষরত চনব যোহী ম্যোচজরেট দ্বোরো ভ্রোম্যমোন আেোলত 

পচরিোলনো করো এবাং প্রজলো প্রশোসন কর্তযক চনয়চমত এ কো্ যক্রম মচনটর করো প্ররয়োজন। এ চবষরয় প্ররয়োজনীয় 

আইচন ব্যবস্থোর দ্রুত প্রণয়ন এবাং ্েোে য চবভোগ সমুরহর দ্বোরো তোর তেোরচক ও বোস্তবোয়ন করো আবশ্যক। 

(৮). দুর্ যোরগর ফরল পোব যতয এলোকোর চবচভন্ন স্থোরন জরম েোকো পোচন চনষ্কোশরন এবাং পোব যতয এলোকোর সোচব যক 

পোচনর চনষ্কোশরন, পোহোড় উপর্োগী নতুন পোচন চনষ্কোশন ব্যবস্থো চনম যোণ এবাং ভূচমধরস ক্ষচতগ্রস্ত পোচন চনষ্কোশন 

ব্যবস্থোর আশু সাংস্কোর সোধন প্ররয়োজন। চবরশষতঃ প্ররয়োজরন সড়ক ও বোসস্থোন সাংযুক্ত পোচন চনষ্কোশন ব্যবস্থোর 

দ্রুত সাংস্কোর ও উন্নয়ন সোধন। 

(৯). পোহোরড় অচধক পচরমোরণ পচররবশ বোন্ধব এবাং রক্ষকোরী বৃক্ষ প্ররোপন ্েো নোনো জোরতর বাঁশ, প্র্মন-মুলী, 

চমচতঙ্গো প্ররোপন করর প্রোকৃচতক প্রচতবন্ধকতো সৃচষ্ট করো প্র্রত পোরর। েল্পরময়োেী ব্যবস্হো চহরসরব অড়হর, 

বোবলরে, প্রমডুলো ও প্রঢোলকলমী গোে প্ররোপন করো প্র্রত পোরর। (১১). সুষ্ঠ ুপোহোড় ব্যবস্হোপনোর জন্য পোর্শ্যবতী 

প্রেশসমূরহর (্েো- ভোরত, প্রনপোল, মোয়োনমোর, েোইল্যোে, িীন) এর অচভজ্ঞতোরক কোরজ লোচগরয় ‘জোতীয় পোহোড় 

ব্যবস্হোপনো নীচতমোলো’ প্রণয়ন করো প্র্রত পোরর 
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(১২). পোহোরড়র ঢোল রক্ষোরে য দ্রুত পচররবশ বোন্ধব বৃক্ষররোপণ করো, পোহোরড়র ঢোল রক্ষো ও ব্যবস্থোপনোয় ্রেষ্ট 

গরবষণোর সুর্োগ সৃচষ্ট করো উচিত; উন্নতরেশসমূরহ (র্মন: জোপোন) পরীচক্ষত এবাং বহুল ব্যবহৃত পোহোড় এবাং 

ঢোল ব্যবস্থোপনো প্রযুচক্ত/জ্ঞোন চবচনমরয়র উরদ্যোগ গ্রহণ। এ ধররণর প্রযুচক্ত/জ্ঞোরনর ব্যবহোর চবদ্যমোন আো্চনী 

কোঠোরমোর আওতোয় (র্মন: চবএনচবচস) বোেতোমূলক করো। 

(১৩). পোহোড় কোটোর কুফল সম্পরকয পোহোড়ী এলোকোর জনগণরক সরিতন করো এবাং এরক্ষরত্র চপ্রন্ট ও ইরলকট্রচনক 

চমচিয়োরক কো্ যকরভোরব ব্যবহোর করো প্ররয়োজন। 

(১৪). কোপ্তোই বাঁধ প্রশোসরনর জবোব চেচহতো, চনয়চমত পোচন প্রবোহ এবাং পোচনর পচরমোরনর তরথ্যর হোলনোগোে ও 

তরথ্যর সময়মত সাংচিষ্ট মহরল অবচহতকরন আবশ্যক; হ্ররের নোব্য রক্ষোয় চনয়চমত প্রেচজাং করো। 

২.৩ দুর্ যোগ ঝুঁচকহ্রোস সাংক্রোন্তঃ 

প্রভৌগচলক এবাং ভুতোচিক কোররণ পোব যতয িট্টগ্রোম প্রোকৃচত ভোরব দুর্ যোগ ঝুঁচকপুন য একটি অঞ্চল। তোর সোরে যুক্ত 

ররয়রে মনুষ্য কো্ যকলোপ ্ ো পোব যতয িট্টগ্রোম প্রজলোরক করর তুরলরে দুর্ যোগ ঝুঁচকপুণ য। এ দুর্ যোগ ঝুঁচকহ্রোরস চনরেোক্ত 

চনরেোক্ত ব্যবস্হো  চনরত হরব - 

(1) ভুচমধ্বস বো পোহোড়ধ্বস সহ সকল দুর্ যোরগর পুব যোভোস চনররোপন এবাং তোর সময় মত চনরয়োচজত সকল 

চবভোগ এবাং প্রশোসনরক অবচহতকরন এবাং চবরশষ করর স্থোনীয় জনতোরক সময় মত অবচহতকররনর 

ওতোরপ্ যন্ত বোস্তবোয়রনর ব্যবস্থো করো উচিৎ। সহজলভয প্রযুচক্ত উপকরণ ব্যবহোররর মোেরম এ সকল কোরজ 

জনঅাংশগ্রহণ বৃচি করো। 

(2) দুর্ যোগ ঝুঁচকরমোকোচবলোয় ্েো্ে চবভোরগর প্ যোপ্ত চনয়চমত প্রট্রচনাং এর ব্যবস্থো রোখো; 

(3) প্রখাঁজ এবাং উিোর কোর্ য প্ যোপ্ত এবাং আধুচনক ্ন্ত্রপোচত/ মজুত রোখো; 

(4) প্রেচ্ছোরসবী দুর্ যোগ কমী গরড় প্রতোলো এবাং তোরের অাংশগ্রহরণর প্রচতষ্ঠোচনক ব্যবস্থো রোখো; 

(5) জরুচর অবস্থোয় Coordination of private sector resources in the 

event of the emergencies; 

(6) প্রোেচমক চিচকৎসোর প্রট্রচনাং এর ব্যবস্থো রোখো 

(7) ভুচমধস বো পোহোড়ধস মচনটচরাং এবাং ওয়োচন যাং চসরেম, Debris flow ওয়োচন যাং চসরেম এর ব্যবস্থো 

িোলু করো উচিৎ ;  

(8) িট্টগ্রোম, কক্সবোজোর ও পোব যতয িট্টগ্রোরমর সকল ঝুঁচকপূণ য পোহোরড়র তোচলকো “Land 

Management for disaster” Apps  ততরী করো ্োরত ভোরী বষ যরনর পূরব য সবোর 

প্রমোবোইরল একটি সমচন্বত message েয়াংচক্রয়ভোরব িরল প্র্রত পোরর। 

 (১০).সড়ক  ও জনপরের জন্য চকছু অতীব জরুরী প্ররয়োজনীয় ্ন্ত্রপোচত ও ্োনবোহন ক্রয় এবাং রোঙোমোটিরত 

সাংরক্ষন করো প্র্মন Excavator, Dump truck, paywader, gradder, chain, 

Dodger, Roller, Racker Bulldodyer. 

 

(১১). িট্রগ্রোম  রোঙোমোটি মহোসড়রব  hill side  এবাং valley side-এর সবরিরয় ক্ষচতগ্রস্থ স্থোনসমূরহরক  

most vulnerable palce  চহসোরব চিচিত করর উক্ত স্থোরন প্র্রকোন ধররনর স্থোপনো, খনন, উন্নয়ন, 

পচরবতযন আপোতত: রচহত করো । 
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(১২). রোঙোমোটিরত দুর্ যোগকোলীন সমরয় সোধোরণ মোনুরষর জীবন্োত্রো িলমোন রোখরত fuel Reservoir, 

water purification plant, generator ইতযোচে  সরঞ্জোম জরুরী অবস্থোকোলীন সমরয়র জন্য 

সাংরক্ষন করো । 

(১৩). রোঙোমোটি িট্রগ্রোম মহোসড়রকর দুইপোরশর পোহোড় গুরলোরত প্র্ প্রকোন  ধররনর নতুন স্থোপনো  ততরীর অনুমচত 

সম্পূন য ভোরব  রচহত করো এবাং বতযমোন স্থোপনোসমূহ প্ যোয়ক্ররম চনরোপে ও দূরবতী স্থোরন পূনব যোসন করো । 

(১৪). সব যোচধক ক্ষচতগ্রস্থ পোহোরড়র slope  সমূহ ( রোস্তোর পোরর্শ্য ) জরুরী চভচিরত  বনোয়ন করর আগোমী বষ যোর 

আরগই  রক্ষো কররত হরব । 

(১৫). পোহোড়ী এলোকো প্রেরক সকল ইরটর ভোটো অন্যত্র সরোরনো বো চবকল্প জ্বোলোচন ব্যবহোররর ব্যবস্হো কররত 

হরব। 

  

.৪২   েোচরদ্র্য চবরমোিন সাংক্রোন্তঃ 

 

পোব যতয িট্টগ্রোরম েচরদ্র্তোর হোর ৩১.৫% এবাং অচত েচরদ্র্তোর হোর ১৭.৬% এবাং বোচষ যক প্রবৃচির হোর ১.৪৭। 

এরুপ আে যবনরোব পিোৎপে অবস্থোয় ভূচমধস ও পোহোড়ী ঢরলর ন্যোয় দুর্ যোরগ েচরদ্র্ জনজীবরন েচরদ্র্তো আরও 

অচতচরক্ত ঘনীভূত ও জটিলোকোর ধোরণ করর। এ প্রপ্রচক্ষরত চনরেোক্ত ব্যবস্হো  চনরত হরব-   

1. খোদ্য প্রচক্রয়োজোতকরণ একটি লোভজনক উপোজযরনর উপোয়। পোব যতয িট্টগ্রোরম ফল, সচি, ফসলসহ অন্যোন্য 

আবোরের ্রেষ্ট ফলন হরচ্ছ। এ সকল আবোরের বো খোরদ্যর প্রচক্রয়োজোতকররণর মোেরম পোব যতয এলোকোয় 

লোভজনক উপোজযরনর উপোয় সৃচষ্ট করো প্র্রত পোরর। ক্ষুদ্র্ ও প্রোচন্তক িোষীরেররক অন্তভু যক্ত করর েোচয়িশীল 

(প্ররসপচন্সবল) কৃচষ ভযোলু প্রিন গরড় প্রতোলো। এজন্য প্ররয়োজনীয় প্রচশক্ষণ, প্রযুচক্ত, পু ুঁচজ ও পোট যনোরশীপ 

সহোয়তো প্রেোন।  

2. পোব যতয িট্টগ্রোরম ভুচমধরসর ফরল ক্ষচতগ্রস্তরের চবরশষ ভোরব অচত েচরদ্র্ অসহোয় নোরীরের অবস্থোর উন্নচতর 

জন্য হোস-মুরচগ পোলন, গরু-েোগল-শুকর পোলরন ও লোভজনক কৃচষ কো্ যক্ররম সহোয়তো প্রেোনকরো প্র্রত 

পোরর । 

3. সমোজচভচিক প্ যটন কো্ যক্রম গরড় প্রতোলো। এ জন্য প্রচশক্ষণ ও পু ুঁচজ সহোয়তো প্রেোন করো। 

 

উপসাংহোরঃ  

েীঘ যরময়োেী সমোধোরনর জন্য ভুচমধস প্রবন এলোকোসমূহরক একটি পূণ যোঙ্গ জনপে চহসোরব টিচকরয় রোখরত 

সুপচরকচল্পত পুনঃচনম যোণ (Re-construction)/ মহো পচরকল্পনো (মোেোর প্ল্যোন) প্রণয়ন এবাং এ 

পচরকল্পনো চনরয় ্েো্ে অে যোয়ন চনচিত করর কোজ শুরু কররত হরব। প্রেশী-চবরেশী চবরশষজ্ঞ দ্বোরো গরবষনো 

করর তোরের পরোমশ য অনু্োয়ী পুনগ যঠন পচরকল্পনো প্রণয়ন কররত হরব।  

 

 

 


