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প্রাকৃ ততক দুরমযাগ
ভানুরলয আথয-াভাতজক অফস্থায উয প্রততকূর প্রবাফ যর়েরছ
এভন যম যকান প্রাকৃ ততক ঘটনাই প্রাকৃ ততক দুরমযাগ। অনযবারফ ফরা মা়ে ভানফৃষ্ট
ন়ে এভন দুঘযটনা, যমভন একটি বূ তভকম্প অথফা একটি ফনযা। এইফ প্রাকৃ ততক
বারফ ংঘটিত ঘটনাফরী মা শুধুভাত্র ভানফৃষ্ট যবৌত ফযফস্থাতদয উতস্থততয কাযরণই
ক্ষততকয ফরর তফরফচতত ়ে।
ঝুুঁ তকয তফল়েটি ংমুক্ত করয প্রাকৃ ততক দুরমযারগয ংজ্ঞা তনধযাযরণয যক্ষরত্র ফরা মা়ে
একটি তনতদয ষ্ট এরাকা়ে তনতদয ষ্ট ভ়ে জুর়ে তনতদয ষ্ট তফস্তারয প্রাকৃ ততক তযরফর একটি
তযফতয রনয ম্ভাফনা এফং এয ারথ ংমুক্ত ঝুুঁ তকটি ররা দুরমযাগ যফতী জীফন,
ম্পদ এফং যাষ্ট্রী়ে কামযক্ররভয ক্ষ়েক্ষতত।

evsjv‡`‡k msNwUZ `~‡hv©M mg~n
ঘূতণযঝ়ে ও জররাচ্ছ্বার
টরনযরডা
খযা
আকতিক ফনযা
তরাফৃতষ্ট ঝ়ে এফং ফাজ
ক্ষ়ে
বূ তভধ্ব
বূ তভকম্প |

eb¨v t
তু রনাভূরকবারফ াতনয উচ্চ প্রফা, মা যকান
নদীয প্রাকৃ ততক ফা কৃ তত্রভ তীয অততক্রভ করয ধাতফত
়ে। তীয ছাত়ের়ে াতন আারয ভবূ তভ প্লাতফত
কযরর াধাযণত ফলযাকারর
মখন নদী, খার, তফর,
াওয ও তনচু এরাকা ছাত়ের়ে ভস্ত জনদ াতনরত যবর
মা়ে এফং পর, ঘযফাত়ে, যাস্তাঘাট, া়ে-ম্পতিয
ক্ষততাধন করয, তখন তারক ফনযা ফরর আখযাত়েত কযা
়ে।জনগরণয দুরবয ারগয কাযণ র়ে দাুঁ়ো়ে।

বাাংাদেদল সাংঘটিত বন্যাদে
তবভক্ত েরা যায়:

ততন্টি

শ্রেতিদত

ক) যভৌুতভ ফনযা (monsoon flood) - এই ফনযা
ঋতু গত, নদনদীয াতন ধীরয ধীরয উঠানাভা করয এফং তফস্তীণয
এরাকা প্লাতফত করয জানভাররয ফযাক ক্ষতত াধন করয;
খ) আকতিক ফনযা (flash flood) - আকতিক াাত়ে
ঢর অথফা স্বল্প ভর়ে ংঘটিত প্রফর ফৃতষ্টাত যথরক তকংফা
প্রাকৃ ততক অথফা ভানফৃষ্ট ফাুঁধ যবরঙ ংঘটিত ়ে; এফং
গ) যজা়োযৃষ্ট ফনযা (tidal flood): ংতক্ষপ্ত তস্থততকার
তফতষ্ট এই ফনযায উচ্চতা াধাযণত ৩ যথরক ৬ তভটায মযন্ত
র়ে থারক এফং বূ বারগয তনষ্কান প্রণারীরক আফদ্ধ করয
যপরর।

বাাংাদেদলর বন্যা সাংঘটদন্র জন্য োয়়ী োরিগুত হদে:
১) াধাযণবারফ তনম্ন উচ্চতাতফতষ্ট বূ ংস্থান মায উয তদর়ে প্রধান
প্রধান নদী প্রফাতত র়েরছ। নদীগুতর তারদয াখা-প্রাখা এফং উনদীয
ভন্বর়ে ঘন তফনযস্ত তনষ্কান জাতরকা গর়ে তু রররছ
২) যদরয ফাইরয নদনদীয উজান এরাকা়ে এফং যদরয অবযন্তরয
বাতয ফৃতষ্টাত;
৩) তভার়ে ফযরত তু লায গরন এফং প্রাকৃ ততকবারফ তভফারয
স্থানান্তয ংঘটন;
৪) তর ঞ্চ়েরনয পরর নদনদীয তররদ বযাট র়ে মাও়ো/নদীয
ার্শ্যরদ দখর র়ে মাও়ো/বূ তভধ্ব ংঘটন;
৫) প্রধান প্রধান নদীভূর একরে াতন ফৃতদ্ধ এফং এক নদীয
ওয অনয নদীয প্রবাফ তফস্তায;
৬) প্রকৃ ততয ওয ভানফী়ে স্তরক্ষ;
৭) যজা়োযবাটা এফং ফা়েুপ্রফারয তফযীতভুখী তক্র়োয পরর
নদনদীয ভুদ্রভুখী প্রফা ধীযগতত প্রাপ্ত ও়ো;
৮) ভুদ্রৃরেয তযফতয রনয প্রতততক্র়ো;
৯) বূ -গাঠতনক তফৃঙ্খরা (বূ তভকম্প, নদীয প্রফা ও বূ রূতরে
তযফতয ন);
১০) ম্ভাফয গ্রীন াউজ প্রতততক্র়ো প্রবৃ তত।

গো, ব্রহ্মুত্র ও যভঘনা
নদীয
ফাৎতযক
তিতরত
ফনযায প্রফা একটিই তনগযভ
থ অথযাৎ যরা়োয যভঘনা
তদর়ে
ফরোাগরয
র়ে।
তনষ্ক্রভণ প্রততফন্ধকতায কাযরণ
ৃষ্ট ফনযা যদরয উিযাঞ্চর ও
ূফযাঞ্চররয উুঁচুবূ তভ ও াফযতয
অঞ্চর ছা়ো প্রা়ে ফযত্রই
তফযাজভান।

উিযূফয ও দতক্ষণূফয
অঞ্চরর াফযতয তযফা (hill
catchment) তনষ্ক্রভণ আকতিক
ফনযায ৃতষ্ট করয।

দতক্ষণ-ভধয ও দতক্ষণতিভ
অঞ্চররয
অতধকাং
স্থারন
ফনযা
যজা়োযবাটা,
ঝ়েঝঞ্ঝা,
জররাচ্ছ্বা
ও
অমযাপ্ত
তনষ্ক্রভণ
দ্বাযা
প্রবাতফত।


eb¨v wbqš¿b c×wZ t

b`x, bvjv, Lvj, wej Lbb K‡i |

eb¨vi cvwbi eûgyLx e¨envi|

Rjvavi •Zix |

gvwU I cvwbi msiÿb |
 cwiLv Lb‡bi gva¨‡g |
eb¨v cÖwZ‡iva cwiKíbv
eb¨v wbqš¿‡b ¯^í‡gqv`x Ges `xN©‡gqv`x cwiKíbv MÖnb K‡i eb¨v wbqš¿b Ki‡Z cvwi|
¯^í‡gqv`x cwiKíbv †hgb: m‡PZbZv e„w×; SzwKc~b© GjvKvq mZK©Zv ms‡KZ
cÖ`vb Kiv BZ¨vw`|
`xN©‡gqv`x cwiKíbv †hgb: b`x, bvjv, Lvj, wej Lbb; Rjvavi •Zix; evua
†`Iqv; b`x kvmb BZ¨vw`|

eb¨v wbqš¿‡b 1989 mv‡j FAP Kg©m~Px MÖnb Kiv nq|

বন্যা বযবস্থাপন্াt
KvVv‡gvMZ I AKvVv‡gvMZ c×wZi gva¨‡g eb¨v wbqš¿b Kiv hvq|
KvVv‡gvMZ †KŠkj t evua, b`x Lbb, †cvìvi, wcjvi, b`x kvmb BZ¨vw`|
AKvVv‡gvMZMZ t
• ফনযা ূফযাবা ও তকীকযণ প্রতক্র়ো ফযাকবারফ যজাযদায কযা;
• নদনদীয উরচ ়ো াতন হ্রারয ররক্ষয বূ তভ ফযফস্থানা াধন। ফনা়েন
এফং ুনফযনা়েরনয ভতন্বত কভযূচী গ্রণ ও তায মথামথ ংযক্ষণ;
• বূ তভ ফযফায তযফতয ন এফং তফতডং যকারডয মথামথ প্রর়োগ,
• য উৎাদন ফহুভুখীকযণ তথা, ফনযা প্রততরযাধী ফা ফনযা নক্ষভ য
তচতিতকযণ ও যযাণ কযা এফং য যযাণ যভৌুরভয অতবরমাজন;
• প্লাফনবূ তভভূরক তফতবন্ন যজারন তফবক্ত কযা এফং
• উন্ন়েন কভযকান্ডরক তন়েন্ত্রণ কযায জনয বূ তভ ফযফায যজান তততয কযা।

