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Editorial Note

From,
Chandan Ghosh
SACT, Department of Geography
Hiralal Bhakat College
Nalhati.Birbhum
'Geo-Talk' নিয়ে সকযের মযযে অসংখ্ে ককৌতূহে ও উদ্দীপিা কাজ কযরযে একদম সূচিা পর্ কেযক।
ব
ভূ য াে নর্ভায র কর্শ নকেু উযদো পূর্ ব
কাযজর মযযে এই কাজটি অিিেতার দানর্ রাযখ্। কে মহৎ উযদ্দশে নিয়ে এই পে চো শুরু হে, তা আ ামী নদযি সকে োত্র-োত্রীযদর জীর্ি
নর্কাযশর কেযত্র অগ্রর্ী ভূ নমকা পােি করযর্। র্তবমাি কযরািা পনরনিনতযত আমাযদর এই উযদো , সকে নশোেীযক পঠি-পাঠযির কেযত্র
আরও মযিাযো ী ও দৃঢ় করযর্ - এই আশা রানখ্।
নর্ষ়ের্স্তু নির্াচযির
ব
কেযত্র নর্ভায র সকে নশেযকরা েযেষ্ট দেতার পনরচ়ে নদয়েযেি ও উক্ত নর্ষ়েগুনেযক মাোর মযতা ক যেঁ ে, সকে
নশোেীযক তার মযযে অন্তভুক্ত
ব কযর, সমগ্র র্োপারটিযক একটি র্াস্তর্ রূপ প্রদাি কযরযেি। তাযদরযক পনরচোব করা, পেযর্ের্
ব
করা ও
সযর্াপনর
ব
তাযদর মযযে অন্তনিনহত
ব
প্রনতভার র্নহিঃপ্রকাশ - োর ফেশ্রুনত নহযসযর্ আমাযদর আজযকর এই পত্রত্রকা (Geo-Talk)।
নিনদবষ্ট সময়ে কেখ্া পাঠাযিার জিে সকে অনতনে র্, আমার কেযহর োত্র-োত্রী ও নর্ভায র নশেক মহাশ়েযদর অসংখ্ে যিের্াদ। নিনদবষ্ট সময়ে
কেখ্া পাও়োর ফযে আমার সম্পাদিার কাজটি সম্পন্ন করা অযিক সহজ হয়েযে। নর্ভা ী়ে প্রযাি ড. ইন্দ্রিীে মন্ডে, ড. িীোনি দাস, ড.
করজাউে ইসোম সািা, শ্রীেুক্ত নর্শ্বত্রজৎ মন্ডে, শ্রীেুক্ত নর্প্লর্ কসি ও শ্রীেুক্ত সজে ক াষ মহাশ়ে সম্পাদিার কাযজ নর্নভন্নভাযর্ আমাযক
সাহােে কযরযেি। ড. ইন্দ্রিীে মণ্ডে মহাশয়ের সুচারু দৃটষ্টভনি ও ড. িীোনি দাস মহাশয়ের অক্লান্ত পনরশ্রযমর ফসে - আমাযদর এই পত্রত্রকা।
আমাযক সম্পাদক নহযসযর্ নির্াচি
ব
করার জিে ভূ য াে নর্ভায র কাযে আনম নর্যশষভাযর্ কৃতজ্ঞ।
আনম নর্যশষভাযর্ যিের্াদ জ্ঞাপি করযত চাই অযেে ড. িুরুে ইসোম মহাশ়েযক এর্ং I. Q. A. C. এর Co-ordinator ড. শুদ্ধসত্ত্ব র্োিাত্রজ ব
মহাশ়েযক, োহারা আমাযদর এই পত্রত্রকা প্রকাযশর র্োপাযর প্রেম কেযক নর্যশষভার্ উযদো ী হয়েযেি। আনম যিের্াদ জ্ঞাপি করযত চাই
নর্নশষ্ট ভূ য াে নশোনর্দ ও কেখ্ক শ্রীেুক্ত িীোংশু চক্রর্তী মহাশ়েযক নেনি আমাযদর এই পত্রত্রকাযত সত্রক্র়ে ভাযর্ অংশগ্রহর্ কযর আমাযদর
এই পত্রত্রকার শ্রীর্ৃত্রদ্ধ কযরযেি।
পনরযশযষ, আনম যিের্াদ জ্ঞাপি করযত চাই আমার কেযহর সকে োত্র-োত্রীযদর, োযদর ঐকানন্তক প্রযচষ্টা োডা এই মহৎ কাজটি সম্পাদিা
করার সুযো হ়েযতা আমার হযতা িা। আমার এই সম্পাদিার কাযজ েনদ ককাোও ককাযিা ভুে হয়ে োযক, তাহযে আনম নর্যশষভাযর্ সকযের
কাযে েমাপ্রােী।

চন্দি ক াষ
কেি এযডড কযেজ টিচার
িেহাটি, র্ীরভূ ম
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Form the desk of Head of the Department

From,
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Assistant Professor and HOD
Department of Geography
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বিভাগের কথা

ভূ গ োল বিভোগ র পথচলো দীর্ ঘ বদগের েয়। এই অল্প সমগয়র পবরসগর অগেকগুবল উগদযো বেগয়গে বিভো । 'Geo-Talk' তোগদর মগযয
অেযতম। এটি একটি ই-প্রত্রিকো। অবতমোবর-আিগে, েোিেোিী এিং বিভোগ র বিক্ষকগদর সত্রিবলত প্রয়োস। আসগল বসগলিোগসর মোটিগত
পো ররগে, বসগলিোগসর িোইগর আকোি রেোোঁয়োর ইগে। বসগলিোস এিং ই-প্রত্রিকোর মোঝেোগে বেল েোিেোিীগদর বেগয় বতেটি আগলোচেোসভো। বিতীয় রসগমস্টোগরর েোিেোিীগদর আগলোচেো-সভোর বিষয় েগে 'মোেি সমোগের বিিতঘে'। আহ্বোয়ক বেগলে শ্রীযুক্ত চন্দে রর্োষ
এিং সভোপবতত্ব কগরগেে অযযোপক সসয়দ মোেুয়োরুে েোমোে, রোষ্ট্রবিজ্ঞোে বিভোগ র প্রযোে। চতু থ ঘ রসগমস্টোগরর েোিেোিীগদর
আগলোচেো-সভোর বিষয় 'পবরগিি ত সমসযো'। আহ্বোয়ক বেগলে শ্রীযুক্ত সেল রর্োষ এিং সভোপবতত্ব কগরগেে শ্রীযুক্ত কৃবতমোে বিশ্বোস,
পবরগিিবিদ্যোর অযযোপক। ষষ্ঠ রসগমস্টোগরর েোিেোিীগদর আগলোচেো-সভোর বিষয় 'দুগযোঘ ও তোর রমোকোবিলো'। আহ্বোয়ক বেগলে শ্রীযুক্ত
বিশ্বত্রেৎ মণ্ডল এিং সভোপবতত্ব কগরগেে ড.িংিীযর সোহু, বিগতর অযযোপক। েোিেোিীরো উক্ত আগলোচেো-সভোয় রয িক্তিযগুবল
ররগেগেে, তোগদর বলবেতরূপগুবল রথগক বেিোচে
ঘ
কগর রেওয়ো েগয়গে প্রবতবেবযস্থোেীয় বেিন্ধ। রসগুবল বেে গুগি স্থোে কগর বেগয়গে ইপ্রত্রিকোয়। এইেোগে েোবেগয় রোেো ভোগলো, আগলোচেো-সভোর আহ্বোয়গকরো সযগে গেবপগে বেগয়গেে েোিেোিীগদর এিং সিোেীয়
সভোপবতগদর মূল্যোয়ে সমৃদ্ধ কগরগে েোিেোিীগদর রলেোগুবল।
মোেেীয় অয্যক্ষ ড. েূরুল ইসলোম মেোিয় এিং আই.বকউ.এ.বস -র রকোঅবডঘগেগিোর ড. শুদ্ধসত্ত্ব ি্যোেোত্রের
ঘ সগেে প্রিগয় এই যোিোপথটি
মসৃি েগয়গে। এই প্রকল্পটির িোস্তি রূপ বদগত সম্পোদেোর দোবয়ত্ব সোমগলগেে শ্রীযুক্ত চন্দে রর্োষ। ই-প্রত্রিকো বেমোগির
ঘ
সমস্ত ভোর িেে
কগরগেে ড. েীলোবি দোস। তোোঁগক সেোয়তো কগরগেে ড. ররেোউল ইসলোম সোেো, শ্রীযুক্ত বিশ্বত্রেৎ মণ্ডল, শ্রীযুক্ত বিপ্লি রসে এিং শ্রীযুক্ত
সেল রর্োষ। বিভো সকগলর কোগে কৃতজ্ঞ।

ইন্দ্রেীল মণ্ডল
বিভো ীয় প্রযোে
ভূ গ োল বিভো , েীরোলোল ভকত কগলে
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Message from the Desk of Principal, Hiralal Bhakat College

Hiralal Bhakat College, Nalhati is a premier institute of higher education in the district of Birbhum. It is pursuing
the excellence in teaching- learning methods. It has already set up an exemplary standard in pursuing higher
education which is recognised by the highest body of assessment and accreditation in the country. It has scored
well for its graduate outcome and perception.
Department of Geography is one of the leading department of our College. During pandemic situation it has taken
effective measures to reach every student through online platforms. Besides taking regular classes and keeping
constant contact with the students it has successfully organised student seminar of various semesters.
This online magazine of the department is the outcome of the online seminar held recently. I hope, Geography
department will lead other departments in the journey of attaining excellence in higher education.

Principal
Hiralal Bhakat College
Nalhati. Birbhum
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পৃথিবীতে মানুতের আথবর্ভ াতবর পর থিতেই মানুে থনরাপত্তার
স্বাতিভ, থবথর্ন্ন সমত়ে োর জীবনশৈলীতে থবৈথেছু সাধারণ
প্রস্তুথেমূলে পন্থা অবলম্বন েতর এতসতছ। থেন্তু সাধারণ জীবন
যাপতনর জনয প্রস্তুথে, আর দুতযভাগ বা থবপযভত়ের জনয প্রস্তুথে,
দুটিই হল থর্ন্ন থর্ন্ন থেত্র। যখন থোন
ও স্থাতন দুতযভাগ থেিংবা
থবপযভ়ে অপ্রথেতরাধয র্াতব আঘাে হাতন, অিবা মানুতের
জীবন সিংেতের পথরথস্থথে তেথর েতর, েখন যিাযি সামতিভর
থবোৈ ঘটিত়ে োর প্রর্াব গুথলতে োটিত়ে েু লতে
প্রস্তুথেেরতণর থবে়েটি মানুতের সতেেনো মূলে পদতেতপর
এেটি অথনবাযভ থেৌৈলমাত্র। অনযর্াতব বলতে থগতল, যিাযি
থবোৈ বা নীথেমালা দুতযভাতগর প্রথেথি়োমূলে ঝুুঁ থেগুতলাতে
আতগ থিতে থেথিে েতর, োর প্রর্াব গুথলতে প্রৈথমে েরার
লতেয মানুেতে থেছু ো হতলও আশ্বস্ত েতর। আবার,
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সমত়োপতযাগী প্রস্তুথের মাধযতম মানুতের জীবন সম্পথত্ত,
এমনথে পথরতবতৈ যাবেী়ে সম্পদহাথনগুথলতে রো েরা
সম্ভব। ঠিে থসই োরতণই থবথৈষ্ট অধযাপে Luka Kovacic
“In order to mitigate the losses and to prevent
disaster situation local community, country and the
international environment should be prepared’’.

আসতল থোন
ও দুতযভাগ থেিংবা থবপযভ়ে বযবস্থাপনার
প্রথি়োটিতে থনরন্তরর্াতব োথলত়ে থনত়ে যাও়োর জনয থেিংবা
সিংথিষ্ট থোনও দুতযভাগ রাতে থবপযভত়ে উপনীে না হতে পাতর
থসই লেযমাত্রাটিতে বযথি, থগাষ্ঠী থেিংবা প্রথেষ্ঠান মারফে
যাবেী়ে সেমো গুথলতে ধতর থরতখই প্রস্তুথেতেত্রটি
পথরোথলে হত়ে িাতে। োই দুতযভাগ েিা থবপযভত়ের প্রাক্
পথরেল্পনার থনথরতখ এখাতন সামিভয এবিং প্রস্তুথে ধারণাটি প্রা়ে
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োছাোথছ। থযমন থোন
ও স্থাতন বনযা থেিংবা ঘূথণভঝত়ের
পূবভার্াস এ পথরথস্থথের েিা মািা়ে থরতখ, সরোথরর্াতব
প্রথেথষ্ঠে থোন
ও দুতযভাগ েিা থবপযভ়ে থমাোথবলা দপ্তর,
থেিংবা সিংথিষ্ট োতজ থনত়োথজে থবথর্ন্ন প্রথেষ্ঠাতনর মাধযতম
খাদয সিংরেণ, Flood Shelter বা Storm Shelter গঠন,
সম্প্রদা়েগে প্রথৈেণ, Mock drill এর বযবস্থাপনা প্রর্ৃ থে
প্রস্তুথে পতবভর অন্তগভে হত়ে িাতে।
েতব, প্রস্তুথেেরতণর পদতেপটিতে মানুে খুব সহতজই বা হঠাৎ
েতর গ্রহণ েরতে থৈতখথন। অেীতে মানুে যখন জঙ্গতল
বসবাস েরে, েখন প্রেৃ থেতে সিংঘটিে ঝ়ে-বৃথষ্ট, েু োরপাে
প্রর্ৃ থের হাে থিতে বাুঁোর জনয, মানুে থনতজতদর থনরাপদ
বাসস্থাতনর জা়েগাোতে আতগ থিতেই থস্থর েতর থনে। থসতেতত্র
োরা থোতনা পাহাথ়ে থেিংবা পাবভেয গুহা়ে থনতজতদর বসবাস
েতর েু লতো। থসই সম়ে, এোও থছল দুতযভাতগর এে সাধারণ
প্রস্তুথে। সর্যোর অর্ূ যদত়ের পর দুতযভাতগর অথর্ঘােগুথল
থনরসন েরতে, মানুে োর থনজস্ব জ্ঞান এবিং এোথধে
থেৌৈতলর দ্বারা প্রযুথির থেত্রটিতে যতিষ্ট উপতযাগী েতর
েু তলতছ। বলাবাহুলয, পৃথিবীর এমন থোন স্থান থনই, যা
থোন
ও দুতযভাগ বা থবপযভত়ের দ্বারা প্রর্াথবে হ়ে না। এই
পথরথস্থথেতে প্রিমথদতে মানুতের যাবেী়ে প্রস্তুথে মূলে
যাবেী়ে েমভোণ্ড থছল থযতোন
ও প্রােৃ থেে, থোতনা আেথিে
দুঘভেনা থেথিে। থেন্তু সমত়ের সাতি সাতি সমগ্র পৃথিবী জুত়ে
মানুতের েমভোতের পথরথধগে বযাথপ্ত, প্রেৃ থের উপর মানুতের
থনরন্তর োপ বৃথি, িমবধভমান প্রােৃ থেে দুতযভাতগর পথরবযাথপ্ত
প্রর্ৃ থে, সমগ্র মানবজাথের অথস্তত্বতে থয প্রতের মুতখ দাুঁ়ে
েথরত়ে থদত়েতছ, থসখাতন সমস্ত ধরতনর প্রস্তুথেই মানুতের
প্রােযথহে জীবনদৈভন হত়ে উতঠতছ।
সাধারণে থোনও দুতযভাগ বা থবপযভত়ের থপ্রোপতে প্রস্তুথের
থবে়েটি থবৈ েেগুতলা থমৌথলে নীথের উপর প্রথেথষ্ঠে,
থযমন:
১। থনধভারে (Determinants): থযতোতনা প্রস্তুথের প্রধান
থনধভারে হল দুতযভাগ থবপযভত়ের পথরথস্থথেতে মানুতের থবথর্ন্ন
সমসযা, ঝুুঁ থে, অসহা়েো বা থবপন্নো প্রর্ৃ থে।
২। সম়েোল (Period): থয থোতনা দুতযভাগ েিা থবপযভত়ের
প্রস্তুথেপতবভর সম়েোল ধাযভ েরা হ়ে সিংথিষ্ট দুতযভাগ থেিংবা
থবপযভত়ের পূতবভর অবস্থা়ে।
৩। োথহদা (Demand):
প্রস্তুথের লতে মানুতের থযসমস্ত োথহদার থদতে অথধে গুরুত্ব
থদও়ো হ়ে, থসগুথল হল মানুতের পযভাপ্ত খাদয, প্রত়োজনী়ে বস্ত্র,

থনরাপদ আশ্র়েস্থল, থেথেৎসা পথরতেবা, থযাগাতযাগ বা
পথরবহনগে থবথর্ন্ন মাধযম প্রর্ৃ থে।
৪। থনর্ভ রৈীলো (Interdependency): দুতযভাগ থেিংবা থবপযভ়ে
এর পথরথস্থথেসাতপতে যাবেী়ে প্রস্তুথে গ্রহতণর থেতত্র থবৈ
েত়েেটি সহা়েে সম্পতদর উপর থনর্ভ র েরতে হ়ে, থযমনথনথদভ ষ্ট পথরেল্পনা, বরাদ্দেৃ ে অিভ, পথরোঠাতমাগে স্তর,
সা়ো প্রদাতনর সেমো, থনেৃ ত্বদান ও অিংৈগ্রহণ প্রর্ৃ থে।
৫। গতবেণা ও প্রথৈেণ (Research and Training): থবথর্ন্ন
দুতযভাগ ও থবপযভ়ে পথরথস্থথের উতদ্দতৈয, যাবেী়ে প্রস্তুথেপতবভ
গতবেণা এবিং প্রথৈেণমূলে থবথর্ন্ন েমভসূথের থবতৈে র্ূ থমো
িাতে।
৬।অবদান (Role): সমস্ত ধরতনর দুতযভাগ ও থবপযভত়ের
প্রস্তুথেমূলে নীথেতে থোনও রাতের সরোথর, থবসরোথর
অিবা আন্তজভাথেে থোন
ও প্রথেষ্ঠাতনর থবতৈে অবদান লেয
েরা যা়ে।
৭। সমন্ব়ে (Coordination): প্রস্তুথের থমৌথলে নীথেতে
থবথর্ন্ন প্রাথেষ্ঠাথনে স্ততরর মতধয সমন্ব়ে থবতৈে গুরুত্বপূণভ।
৮।পথরোঠাতমা (Infrastructure): থোনও স্থাতন সিংগঠিে
দুতযভাগ যাতে থবপযভ়ে থবস্তৃ থে লার্ না েরতে পাতর, থসইজনয
এই ধরতনর পথরথস্থথে থমাোথবলা়ে যিাযি প্রথেথি়ো
(Repercussion) বজা়ে রাখতে পথরোঠাতমা বৃথির ওপর
থবতৈে নজর থদও়ো হ়ে।
সাধারণে দুতযভাতগর প্রেৃ থেতে সামতন থরতখ পৃথিবীর থবথর্ন্ন
রাে মূলে দুই ধরতনর প্রস্তুথে গ্রহণ েতর িাতে, এগুতলা হতলাোঃ
সমস্ত দুতযভাতগ প্রস্তুথেেরণ (On all hazard preparedness):
পৃথিবীর থবথর্ন্ন রাে েেৃভ ে এোথধে দুতযভাতগর থপ্রোপেতে
সামতন থরতখ গত়ে থোলা এই ধরতনর বহুমুখী প্রতেষ্টাটি অেযন্ত
অিভবহুল এবিং সম়ে সাতপে। োরণ, এই ধরতনর প্রস্তুথেতে
প্রিতম রাতের থবথর্ন্ন অঞ্চতলর ঘতে যাও়ো এোথধে দুতযভাগ
বা থবপযভ়েগুথলতে োতদর পূবভবেী ে়েেথের পথরসিংখযাতনর
মাধযতম যিািভর্াতব থেথিে েরতে হ়ে। এরপর থনথদভ ষ্ট
পথরেল্পনার থর্থত্ততে সিংথিষ্ট দুতযভাগ বা থবপযভত়ের ঝুুঁ থের
সম্ভাবযো থনরসতনর লতেয যিাযি প্রস্তুথে থনও়ো হ়ে। বৃহৎ
অঞ্চতলর পথরতপ্রথেতে এই ধরতনর প্রস্তুথে অতনে রাতের
অন্তগভে থবথর্ন্ন রাতজযর প্রৈাসথনে স্ততরর উপর থবৈ থেছু
দাথ়েত্ব অপভণ েরা হ়ে। সমস্ত দুতযভাতগর প্রস্তুথের জনয থোন
ও
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রাে এোথধে প্রথৈথেে বাথহনীর সাহাযয থনত়ে িাতে, যাতদর
সিংথিষ্ট রাতের থবথর্ন্ন অঞ্চতল ছথ়েত়ে থদও়ো হ়ে। থযমনর্ারেবতেভ National Disaster Management Authority
সমস্ত ধরতনর দুতযভাতগর পথরতপ্রথেতে প্রস্তুথেমূলে থবথর্ন্ন
পদতেপ গ্রহণ েতর িাতে। থবতৈে েতর র্ারেবতেভ National
Disaster Response Force বা NDRF সবভদা প্রস্তুে রাখা
হত়েতছ।
থনথদভ ষ্ট দুতযভাতগ প্রস্তুথেেরণ (On specified hazard
preparedness): যখন থোন
ও এেটি স্বল্প পথরসর স্থাতন,
বারবার এেই ধরতনর দুতযভাতগর ঘনঘো, থেিংবা সিংথিষ্ট
থবতৈে দুতযভাগ সৃথষ্টর সম্ভাবনাতে সামতন থরতখ, দুতযভাগ
থনরসতনর থবথর্ন্ন প্রস্তুথে গ্রহণ েরা হ়ে, োতেই থনথদভ ষ্ট দুতযভাগ
প্রস্তুথেেরণ বলা হ়ে। এই ধরতনর উতদযাগ থোন
ও রাতের
অন্তগভে থবথর্ন্ন প্রতদৈ বা রাতজযর প্রৈাসথনে স্ততর গ্রহণ েরা
হ়ে।তযতহেু এেটি থবতৈে দুতযভাতগর পথরতপ্রথেতে এই প্রস্তুথে
থনও়ো হত়ে িাতে, োই এখাতন যাবেী়ে থসিান্তগুথল অেযন্ত
পারদৈীোর মাধযতম গ্রহণ েরা হ়ে। থযমন পথিমবঙ্গ,
থবহার, অন্ধপ্রতদৈ, থেরল রাতজয প্রথেবছর প্রা়ে পালাোতর
বনযা সৃথষ্ট হত়ে িাতে বতল, এই সমস্ত রাতজয থবতৈে দুতযভাগ
প্রস্তুুু থেটি অেযন্ত োৎপযভপূণভ। অনযথদতে আতমথরো
যুিরাতের থমথসথসথপ অববাথহো অঞ্চতল েতনভত ার ঘনঘোর
জনয থসখাতন সরোথর মাধযতম থবৈথেছু Hazard Response
Team সবভদা প্রস্তুে িাতে।

দুর্য োগ প্রস্তুতিরি তবতিন্ন প্রোতিষ্ঠোতেক স্তর
এোথধে প্রাথেষ্ঠান থন়েথিে স্তর থিতেও দুতযভাগ প্রস্তুথের
থবে়েটি থবথর্ন্ন র্াতব পথরোথলে হত়ে িাতে, থযমনসরকোতর প্রস্তুতি (Governmental preparedness):
থোনও স্থাতন দুতযভাগ বা থবপযভত়ের সমস্ত ধরতনর প্রস্তুথে
সতবভাচ্চ স্ততর িাতে সরোথর প্রস্তুথে। োরণ থয থোন
ও রাতের
সরোর থসখানোর জনগতণর থনরাপত্তা এবিং জীবন রোর
জনয সব সম়ে থবতৈের্াতব দা়েবি। থযতোতনা থদতৈর
থেিী়ে সরোর প্রৈাসথনে ঊর্ধ্ভেন স্তর থিতে থনম্নেম স্ততর,
প্রতেযতের থবতৈে থবতৈে েমো েিা দা়েদাথ়েত্ব অপভণ েতর,
প্রস্তুথে মূলে োতজর ধারাবাথহেো বজা়ে রাতখ। র্ারেবতেভ
দুতযভাগ প্রস্তুথে থেতত্র সহোরী বা প্রৈাসথনের্াতব থয থবথর্ন্ন
স্তরগুথল রত়েতছ, থসগুথল হল:
থেিী়ে সরোর স্তর (Central Government Level)
রাজয সরোথর স্তর(State Government Level)

থজলা প্রৈাসথনে স্তর (District Administrative Level)
সমথষ্টগে উন্ন়েন স্তর (Block Development Level)
গ্রাম পঞ্চাত়েে/গনসর্া
Ganosabha Level)

স্তর

(Village

Panchayat

প্রসঙ্গে, সরোথর থবথর্ন্ন প্রৈাসথনে স্ততর প্রস্তুথের থেতত্র
মূলে, থয সমস্ত থবে়ে সবভাথধে প্রাধানয থদত়ে িাতে। এগুতলা
হতলাোঃ থনথদভ ষ্ট পথরেল্পনা (Specific Planning), সম্পদ ও
সরঞ্জাম (Resources and Equipment), অনুৈীলন
(Exercise), প্রথৈেণ (Training) -মহ়ো (Drill) এবিং
থবথধবি েেৃভ পে (Statutory Authority) প্রর্ৃ থে।
সািংগঠথনে
সািংগঠথনে

প্রস্তুথে (Organisational
প্রস্তুথেতে থবথর্ন্ন Non

Preparedness):
Governmental

Organization (NGO) এর র্ূ থমো লেয েরা যা়ে। সমগ্র
পৃথিবী জুত়ে এমন অতনে সিংগঠিে সহা়েে প্রথেষ্ঠান রত়েতছ,
যারা থযতোতনা দুতযভাগ থেিংবা থবপযভত়ে থনতজতদর সমস্ত সহা়েসম্বলতে সাতি থনত়ে দুতযভাতগর থমাোথবলা েরতে থনতম পত়ে।
বাস্ততব এই প্রথেষ্ঠানগুথলই সিংগঠথনে প্রস্তথে থনত়ে িাতে।
সািংগঠথনে প্রস্তুথের স্ততর, দুতযভাগ বা থবপযভ়ে পথরথস্থথেতে
মািা়ে থরতখ, থয সমস্ত প্রস্তথে থনত়ে িাতে, থসগুথল হল: েিয
সিংগ্রহ (Information collection), োযভথর্থত্তে অনুৈীলন
(Functional Experience), েহথবল গঠন (Fund creates),
পথরেল্পনা উদ্ভাবন (Plan invention) প্রর্ৃ থে।
জেসোধোররের প্রস্তুতি (Public Preparedness): থয
থোন
ও দুতযভাগ ও থবপযভত়ের পথরথস্থথের সাতপতে স্থানী়ে
জনসাধারণ বা থবথর্ন্ন সম্প্রদাত়ের থবৈথেছু প্রস্তুথে লেয েরা
যা়ে। যখন থোন
ও স্থাতন প্রােৃ থেে ও মনুেযসৃষ্ট োরতণ
মানুতের জীবতন নানা দুতর্ভ াগ থনতম আতস েখন থদতৈর
নাগথরে, প্রথেতবথৈ, থেিংবা পারস্পাথরে সম্পতেভ র থনথরতখ
প্রতেযতেই থসথব পদগুথল থমাোথবলা েরতে সদা প্রস্তুে িাতে।
অতনে সম়ে জনসম্প্রদাত়ের এই সহজাে দা়েবিো েিা
প্রস্তুথে, থোন
ও অপথরথেে মানুেতদর থবপদ থিতে উিাতরর
থেতত্র সমান র্াতব োযভোরী হত়ে ওতঠ। প্রসঙ্গে, সমাতজ
সাধারণ মানুতের মতধয সম্প্রদা়েগে থবৈ েত়েেটি থশ্রণীর
রত়েতছ, থযমন: েৃ েে, োকুরীজীথব, বযবসা়েী, ধীবর প্রর্ৃ থে,
যারা থযতোন
ও থবপতদ প়েতব প্রস্তুথেমূলে থবথর্ন্ন থনতদভ থৈো
থবতৈের্াতব থমতন েতল। থযমন - সমুতে মাছ ধরতে যা়ে, সবভদা
োরা আবহাও়ো সিংিান্ত খবরা খবর রাখার জনয সবভদা
থনতজতদর োতছ এেটি থরথ ও থেিংবা ট্রান্সথমোর সতঙ্গ রাতখ।
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আগাম দুতযভাতগ থনথরতখ, এতেও এেটি প্রস্তুথেমূলে পদতেপ

১। অঞ্চল থবতৈতে মানুে থোন থোন দুতযভাগ দ্বারা প্রর্াথবে

বলা যা়ে।

হ়ে, থসগুথলর অথর্ঘােগুথলতে থেথিে েরা।

পোতরবোতরক প্রস্তুতি (Household Preparedness):
প্রতেযেটি পথরবাতরর সদসযরাই োতদর থনজস্ব পথরসতরর মতধয
িাো আপনজতনর থনরাপত্তার জনয যতিষ্ট দাথ়েত্বৈীল। োই
থোনও দুতযভাগ থেিংবা থবপযভত়ের পথরথস্থথের েিা মািা়ে
থরতখ, আগাম প্রস্তুথেমূলে থবথর্ন্ন পদতেপ গ্রহণ েতর িাতে।
থযমন বনযাপ্রবণ অঞ্চলগুথলতে বসবাসরে প্রতেযেটি
পথরবাতরর যতিষ্ট উচ্চস্থাতন থনমভাণ েরা হ়ে। আবার থয সমস্ত
অঞ্চতল প্রা়ে প্রবল তৈেয প্রবাতহর মতো ঘেনা ঘতে, থসখানোর
পথরবারথর্থত্তে বাসগৃহ গুথলতে খুব েম জানালা রাখা হ়ে।
এেইর্াতব র্ূ থমেম্পপ্রবণ অঞ্চলগুথলতে পাথরবাথরে বা
পথরবারথর্থত্তে বাসগৃহগুথল োঠ দ্বারা থনমভাণ েরা হ়ে।
োতজই সিংথিষ্ট দুতযভাগগুথলর থনথরতখ, এই সমস্ত পাথরবাথরে
পদতেপগুতলাতে, থনরাপত্তামূলে আগাম প্রস্তুথে বলা েতল।
এছা়োও, পৃথিবীর থবৈথেছু আন্তজভাথেে থস্বচ্ছাতসবী প্রথেষ্ঠান
রত়েতছ, যারা প্রাথেষ্ঠাথনের্াতব থয থোতনা দুতযভাগ বা
থবপযভত়ের অথর্ঘাে থনরসতনর জনয সবভদা প্রস্তুে িাতে। এই
সমস্ত আন্তজভাথেে প্রথেষ্ঠানগুথলর মতধয অনযেম হল UNO
(United
Nations
Organization),
International
Federation of Red Cross and Red Crescent Societies,
WHO (World Health Organisation) প্রর্ৃ থে। আন্তজভাথেে
থেতত্র এই সমস্ত প্রথেষ্ঠানগুথল থবথর্ন্ন থদতৈর সাতি সহতযাথগো
ও সমন্ব়ে মূলে প্রতেষ্টার দ্বারা থবথর্ন্ন জরুরী পথরথস্থথেতে,
োতদর প্রস্তুথে এবিং প্রথেথি়ো আদৈভ থমলবন্ধন ঘটিত়ে িাতে।

প্রস্তুতির তবতিন্ন ককৌশল (Different Strategies of
Preparedness):
পৃথিবীর থবথর্ন্ন থদতৈ দুতযভাগ েিা থবপযভত়ের প্রস্তুথে স্বরুপ,
Community Based Disaster Preparedness (CBDP) এর
সাবভজনীন থেৌৈলগুতলাতে অবলম্বন েরা হ়ে, এগুথল হল:
দুর্য োগ মূলযোতয়ি করো (Hazard Assessment): প্রস্তুথে
গ্রহতণর প্রািথমে পতবভই থয থোন
ও দুতযভাগ বা থবপযভত়ের প্রর্াব
গুথলতে থবতৈের্াতব মূলযাথ়েে েরা হ়ে। এখাতন থনথদভ ষ্ট
পথরেল্পনামাথফে দুতযভাতগর প্রথেটি ঝুুঁ থে (Risk) এবিং থবপন্নো
(Vulnerability) মূলযা়েন েরার জনয থবৈ েত়েেটি থবে়ে
থেথিে েরা হ়ে, থযমন:

২। থোন থোন অঞ্চতলর মানুে দুতযভাতগর দ্বারা সবভাথধে থবপন্ন,
ো থনধভারণ েরা।
৩। দুতযভাতগ ঝুুঁ থের থবথর্ন্ন স্তর েেো মারাত্মে ো থনরূপণ
েরা।
৪।দুতযভাতগর ে়েেথে থনথরতখ সামতিভর মূলযা়েন েরা প্রর্ৃ থে।
প্রসঙ্গে, সাথবভের্াতব দুতযভাগ মূলযাথ়েে েরার মাধযতম থবাঝা
যা়ে, দুতযভাতগর পথরথস্থথেতে জনসিংখযা, বাসগৃহ পথরোঠাতমা
প্রর্ৃ থের এগুথল েেো োযভেরী।
সোডো প্রদোরের পদ্ধতিগি ককৌশল (Response
Mechanisms Strategies): প্রস্তুথেমূলে এই পতবভ, সা়ো
প্রদাতনর থয সমস্ত পিথেগে থেৌৈল আ়েত্বেরতণর েরার
ওপর থজার থদও়ো হ়ে, থসগুথল হল:
উিারোরী দলগঠন, দলগে মূলযা়েন, জরুথরোলীন
পথরথস্থথের জনয থবেরণ থেি গঠন, পথরথস্থথে অনুর্ব েতর
ত্রাণ থৈথবর এবিং সিংরেণাগার গঠন, এাণ সরবরাতহর থবথর্ন্ন
উপেরতণর (থযমন- পথরবহন, থযাগাতযাগ বযবস্থা) পি প্রৈস্ত
েরা প্রর্ৃ থে।
পতরকল্পেো (Plan): থয থোতনা দুতযভাগ বা থবপযভ়ে
পথরেল্পনার পূতবভ পথরেল্পনামূলে প্রস্তুথে অঙ্গাথঙ্গর্াতব জথ়েে।
এখাতন থযতোতনা পথরেল্পনা বাস্তবাথ়েে েরতে, থয েত়েেটি
উপাদাতনর উপর থনর্ভ র েরতে হ়ে, থসগুথল হল দুতযভাগ ও থবপযভ়ে থেথিে প্রাথেষ্ঠাথনে মতনার্াব বা সবভাত্মে
ধারণা, সমত়োপতযাগী সািংগঠথনে দুতযভাগ বা থবপযভ়ে থনরসন
মূলে সঞ্চালনা, সম্ভাবয দুতযভাগ মুখাতপথেো, জরুথরোলীন
পথরোঠাতমা, প্রাথেষ্ঠাথনে সহা়েে সম্পদ প্রর্ৃ থে।
ির্থয বযবস্থোপেো (Information Management): থয
থোতনা দুতযভাগ বা থবপযভত়ের জরুথরোলীন প্রস্তুথে োঠাতমা়ে
েিয বযবস্থাপনা অপর এেটি থবতৈে উপাদান। এতেতত্র েিয
বযবস্থাপনা লতেয, পৃথিবীর সরোথর, থবসরোথর থবথর্ন্ন
প্রথেষ্ঠান থযমন থবে়েগুতলার ওপর সবভাথধে গুরুত্ব আতরাপ
েতর থসগুথল হলস্থানী়ে এবিং আন্তজভাথেে থেতত্র েিয আহরতণর জনয, থনথদভ ষ্ট
এেটি Database তেথর রাখা।
Nature Study এবিং অনযানয গতবেণা মূলে োযভাবলী গুথল
োথলত়ে যাও়ো।

4

েিয পথরতবৈন এবিং েিয আদান-প্রদাতনর সমস্ত প্রযুথি
আ়েতত্ত রাখা প্রর্ৃ থে

বযবহার েরার সহমে থপােণ, উিার ও ত্রাণোতযভ এতে

প্রসঙ্গে, দুতযভাতগর প্রস্তুথে মূলে োযভিতমর সমগ্র েিয
বযবস্থাপনার োজটি সরাসথর মানুতের দুতযভাগ উপলথি এবিং

সাধারণে দুতযভাগ বা থবপযভত়ের প্রস্তুথেমূলে সমন্ব়ে নীথেতে
থেি এবিং রাতজযর মতধয িাো সরোথর-থবসরোথর থবথর্ন্ন
প্রথেষ্ঠানগুথলর মতধয থযমন থবতৈে সাহেযভো লেয েরা যা়ে,
থেমনই আন্তজভাথেে স্ততর এোথধে রাে বা থস্বচ্ছাতসবী
প্রথেষ্ঠানগুথলর মতধয সমন্ব়ে মূলে পথরপূরেো লেয েরা

েৎপরোর ওপর থনর্ভ রৈীল।
প্রোক্ সিকযিো বযবস্থো (Early Warning Systems):
দুতযভাগ েিা থবপযভত়ের থনথরতখ থযতোতনা প্রাক্ সেভ েো
বযবস্থার উতদ্দৈয গুথল হল১। দুতযভাতগর পথরথস্থথের পূতবভই ঝুুঁ থে হ্রাতসর জনয থবথর্ন্ন
সেেভ োমূলে বযবস্থা গুথলতে যিাযি সনািেরণ।
২। এেটি থনথদভ ষ্ট পূবভার্াতসর লতেয Warning System এর
যিাযি বযবহার।
৩। উপযুি পথরথস্থথেতে সেভ েো প্রদাতনর মাধযতম জনগণতে
সতেেন েরা বা েিয প্রদান েরা প্রর্ৃ থে। প্রসঙ্গে, উতেখয
2004 থিস্টাতের 26 থৈ থ তসম্বর র্ারে মহাসাগতর র়্োবহ
সুনাথমর থনথরতখ থবশ্ববযাপী Early Warning System টিতে
আগাম প্রস্তুথেপতবভ যতিষ্ট গুরুত্ব থদও়ো হ়ে।
সম্পদ সাংহতিকরণ (Resources Mobilisation):
দুতযভাতগর পথরথস্থথেতে আতগ থিতেই অনুধাবন েতর থবথর্ন্ন
সহা়েে সম্পদ গুথলর থযাগান অেু ন্ন রাখাও এেটি গুরুত্বপূণভ
নযা়ে সঙ্গে পদতেপ। সম্পদ সিংহথেেরতনর গুরুত্বপূণভ
থদেগুতলা হলদুতযভাতগর পথরথস্থথেতে সম্পতদর সাবভজনীন োথহদাগুথল সম্পতেভ
সতেেন িাো, সম্পদ আহরতণ উপযুি থমধাস্বত্ত্বাতে োতজ
লাগাতনা, সম্পদ অপেত়ের পিগুথলতে থরাধ েরা, সম্পদ বন্টন
থেিগুথলর পি উন্মুি রাখা প্রর্ৃ থে।
সমন্বয় (Coordination): সমন্ব়ে হল থগাষ্ঠী েিা
প্রথেষ্ঠানগুথলতে সহতযাথজে বা সিংগঠিে েরার থবতৈে এে
প্রথি়ো। থয থোতনা োতজ সফলো পাও়ো েখনই সম্ভব, যখন
সবভস্ততর সমন্ব়েমূলে প্রতেষ্টার সািভে প্রত়োগ ঘোতনা যা়ে।
দুতযভাগ বা থবপযভত়ের পথরথস্থথেতে সরোথর এবিং থবসরোথর
থবথর্ন্ন প্রথেষ্ঠানগুথলর মতধয এোথধে প্রতেষ্টা লেয েরা যা়ে।
োই থযতোতনা দুতযভাতগর পথরথস্থথেতে প্রস্তুথের সবভাঙ্গীণ থবোৈ
ঘোতে প্রাথেষ্ঠাথনে থবথর্ন্ন স্ততরর সমন্ব়ে সাধন েরা হ়ে।
সুষ্ঠু সমন্ব়ে সাধতনর লতেয থয সমস্ত েমভসূথেগুতলাতে নজর
থদও়ো হ়ে, থসগুথল হলপ্রত়োজনী়ে েিযগুথলতে এতে অপতরর মতধয র্াগ েতর থনও়ো,
পারস্পথরে থযাগাতযাগ ও পথরবহতনর মাধযমগুথলতে এেতত্র

অপতরর পথরপূরে র্াতব োজ েরার প্রথেশ্রুথে রো প্রর্ৃ থে।

যা়ে।
সম্পদ সাংহতিকরণ (Resources Mobilisation): দুতযভাগ
বা থবপযভত়ের থযতোতনা পথরথস্থথে আতগ থিতে মূলযা়েন েতর,
যিাযি সম্পদ সরবরাহ বজা়ে রাখার পদতেতপ সম্পদ সিংহথে
েরণ বলা হ়ে। এটি এমন এেটি নযা়ে সঙ্গে পদতেপ,
থযগুথলতে দুতযভাগ েলাোলীন বা দুতযভাগ-পরবেী পথরথস্থথেতে
ত্রাণ ও উিার োতযভ যতিষ্ট োযভেরী হত়ে ওতঠ। দুতযভাগ বা
থবপযভত়ের প্রস্তুথেমূলে পতবভ সম্পথত্ত েরতনর গুরুত্বপূণভ থেত্র
গুথল হল:
১। সাবভজনীন সম্পতদর োথহদাগে থপ্রোপেগুথলতে
থবতৈের্াতব পযভাতলােনা,
২। সম্পতদর উৎস স্থলগুথলতে থেথিেেরন, ৩।সম্পদ
থযাগাতনর সমস্ত পিগুতলাতে উন্মুি েতর থদও়ো,
৪। সম্পদ সিংহথেেরতন স্বেি থমধাস্বতত্বর থবোৈ ঘোতনা,
৫। সবভস্ততর সম্পতদর অপেত়ের পিগুথলতে থনরসন েরা,
৬। পথরেল্পনা থর্থত্তে সম্পদ বন্টনতেিগুথলর পাথরসথরে
বৃথি ঘোতনা প্রর্ৃ থে।
গণতশক্ষো, প্রতশক্ষণ এবাং মহডো (Public education,
Training & Rehearsals): দুতযভাগ বা থবপযভত়ের
অথর্ঘােগুথলর থিতে সরাসথর মানুেতে রো েরতে
জনসম্প্রদা়ে থর্থত্তে গণথৈো, প্রথৈেণ, মহ়োর বযবস্থাপনা
প্রর্ৃ থে অেযন্ত োযভেরী েত়েেটি পদতেপ। বস্তুে, এই ধরতনর
প্রস্তুথেমূলে েমভসূেীগুথল থবথর্ন্ন রাতের অন্তগভে, সরোথর বা
থবসরোথর এোথধে প্রাথেষ্ঠাথনে স্ততরর মাধযতম থনও়ো হত়ে
িাতে। বছতরর থবথর্ন্ন সম়ে ধতর এই ধরতনর েমভসূথে গ্রহণ
েরা হত়ে িাতে। সমগ্র প্রথৈেণ োযভটি পথরোলনার দাথ়েতত্ব
িাতে থবতৈের্াতব প্রথৈথেে েত়েেজন KRP (Key
Resources Person)। েতব, এই ধরতনর েমভসূথের সাফলয
থনর্ভ র েতর জনগতণর সথদচ্ছা এবিং অিংৈগ্রহতণর উপর।
র্ারেবতেভ সরোথরর্াতব থয থোতনা দুতযভাগ বা থবপযভত়ের
পথরতপ্রথেতে গণৈো, প্রথৈেণ এবিং মহ়ো সিংিান্ত সমগ্র
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োযভাবলী পথরোলনার দাথ়েত্ব রত়েতছ NDRF (National
Disaster Response Force) এর উপর।
প্য োপ্ত সহোয়িো বযবস্থোপেো (Adequate Support
System):
দুতযভাগ বা থবপযভত়ের প্রস্তুথে পতবভর সবতেত়ে গুরুত্বপূণভ
বযবস্থাপনাটি হল মানুতের প্রােযথহে জীবতনর প্রথেটি
উপতযাথগোগুথলতে যিাযি সরবরাতহর পি সুগম রাখা। এই
উতদ্দতৈয সরোথর-থবসরোথর স্ততর থয সমস্ত উপেরণ ও
পথরতেবাগুথলতে সামতন থরতখ সহা়েোমূলে প্রস্তুথে থন়ো হ়ে,
থসগুথল
হল:
খাদয
(Food),
বস্ত্র
(Cloths),
বাসস্থান (Shelter), জল (Water),
অিভসিংস্থান (Finance), েিয, থযাগাতযাগ বযবস্থা এবিং প্রযুথি
(Information, Communication and Technology)
পথরবহন
বযবস্থা
(Transportation),
থনরাপত্তা
(Safety), ৈথি
সম্পদ
(Energy
Resources),
উৎপাদনপ্রণালী (Manufacturing) প্রর্ৃ থে।
এখন োহতল খুব স্বার্াথবের্াতব প্রে জাতগ, দুতযভাতগর এই সমস্ত
প্রস্তুথেমূলে পথরসরগুথলতে থে আমরা সঠিের্াতব প্রত়োগ
েরতে থৈতখথছ? োরণ, এখতনা অথধোিংৈ দুতযভাতগ মানুেতে
থোন
ও দুতযভাতগর থনথরতখ অসহা়ের্াতব আত্মসমপভণ েরতে
থদখা যা়ে। আবার, আথিভে র্াতব থপথছত়ে প়ো থদৈগুথলতে
দুতযভাতগর সেমো বা প্রস্তুথেেরতণর থবে়েটি শুধুমাত্র েতত্ত্বই
রত়ে থগতছ। েতব এই ধরতনর দুবভলো আমরা পুতরাপুথর োটিত়ে
েু লতে না পারতলও থবতৈে থেছু পথরেথল্পে পদতেপ দুতযভাতগ
আমাতদর থনরাপত্তাতে থেছু ো হতলও থনথিে েতরতছ। থবতৈে
েতর, 1980 দৈতের পর থিতে উন্নে থদৈগুথল, দুতযভাতগর
প্রেৃ থে এবিং থনতজতদর অথস্তত্ব রোর স্বাতিভ থবৈথেছু প্রযুথিগে
প্রস্তুথেমূলে েমভতেৌৈলতে আনুষ্ঠাথনের্াতব প্রত়োগ েরতে
শুরু েতর। পরবেীোতল জাথেসিংতঘর পথরতবৈ রোর থবথর্ন্ন
েমভসূথে
UNEP-United
Nations
Environment
programme)- থেও থবথর্ন্ন অনাোথিে পথরথস্থথেতে
থযৌির্াতব প্রস্তুথে গ্রহতণর েিা বলা হ়ে। োছা়ো 1986

থিস্টাতে
থয
স্বপথরোলনাধীন
Asian
Disaster
Preparedness Center (ADPC) নামে সিংস্থাটি গত়ে
উতঠতছ, থসটি এথৈ়োর প্রৈান্ত মহাসাগরী়ে অঞ্চতলর জলবা়েু
পথরবেভ ন এবিং দুতযভাগ থমাোথবলা়ে থনত়োথজে থবথর্ন্ন
প্রথেষ্ঠানগুথলর সেমো অজভতনর লতেয যাবেী়ে প্রস্তুথে মূলে
োজের েতর িাতে। থবতৈে েতর, এোথধে Sectoral
Project এর মাধযতম ADPC দথেণ-পূবভ এথৈ়োর থবথর্ন্ন থদতৈ
বনযা, খরা, র্ূ থমেম্প, র্ূ থমধতস, ঘূথণভঝ়ে ইেযাথদর প্রথেতরাতধ
প্রযুথিগে থবথর্ন্ন সহা়েো প্রদান েতর িাতে। সিংস্থাটি থবথর্ন্ন
থবতৈেজ্ঞ মারফৎ দুতযভাগ থমাোথবলার প্রস্তুথেমূলে প্রথৈেণ
থৈথবর গুথলতেও অথে সাফতলযর সাতি পথরোথলে েতর
আসতছ। বেভ মাতন েীন, র্ারে, বািংলাতদৈ, থনপাল, পাথেস্তান
শ্রীলঙ্কা, থফথলথপনস, েতম্বাথ ়ো, িাইলযাে প্রর্ৃ থে দুতযভাগ বহুল
থদৈগুথল এর অনযেম সদসযর্ু ি থদৈ। বেভ মাতন
আন্তজভাথেেতেতত্র Hyogo Framework থে দুতযভাগ ও
থবপযভত়ের সমস্ত ধরতনর প্রস্তুথে গ্রহতণর অনযেম থসাপান বতল
মতন েরা হ়ে। এখাতন, থবতশ্বর পথিথম সিংস্কৃ থের উদারশনথেে
র্াবধারার পথরতপ্রথেতে, দুতযভাগ বা থবপযভত়ের র্থবেযতের
থদতে লেয থরতখ, আগাম প্রস্তুথেমূলে পবভগুথলতে েযাতলঞ্জ
সরোতরর থনও়ো হত়েতছ। আর
ও Sendai Framework থে
পাথখর থোখ েতর, 2035 সাতলর মতধয দুতযভাগ বা থবপযভত়ের
যাবেী়ে প্রস্তুথে পবভগুথল থস্থথেৈীল উন্ন়েতনর মাধযতম
বাস্তবাথ়েে হত়ে েতলতছ। থসই সতঙ্গ, বেভ মাতন পৃথিবীর উন্নে
থদৈগুথলর পাৈাপাথৈ উন্ন়েনৈীল থদৈগুথলও জােী়ে স্ততর
"Disaster Preparedness and Response Mechanisms
Guidelines" থনমভাণ েতর, দুতযভাগ ও থবপযভত়ের
অথর্ঘােগুথলতে অেযন্ত দেোর সাতি থমাোথবলা েতর
েতলতছ। ঠিে থসই োরতণ অথধোিংৈ থদৈ আজ থবপযভ়েহীন
থবোতৈর লেযমাত্রা অজভতন, মানুতের সমোলীন সমসযা
থনতমভােন এবিং থশ্র়ে র্থবেযে গঠতনর লতেয পৃথিবীতে
থস্থথেৈীলর্াতব টিতে িাোর জনয সমস্ত প্রস্তুুু থের সমস্ত
পিগুথলতে খুতল থরতখতছ।
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I would like to be critically

postcolonial

introspections

and

thereby

foregrounding his relevance as a practical

engaged with some of Tagore’s works e.g. “The

environmentalist to combat the threat of Global

Religion of the Forest”, “Tapoban” and “The

Warming and Climate Change in the twenty-first

Message of the Forest” and show Tagore as an

century. While dealing with “The Religion of

eco-conscious writer who, way back in the first

the Forest” we have to trace back the time that

two decades of the twentieth century anticipated

defies the very notion of the importance of

some of the fundamental premises of the recent

forest, put forward in this essay to a Bengali

discourses of environment. I shall also try to

essay, “Tapoban” anthologised in his book

historicise this Green Reading of Tagore in its

Santiniketan and written between 1909 and

contributive aspect to his anti- colonial rather

1916. In another lecture, “The Message of the

*Corresponding author
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Forest” we find the key ideas of the essay under

Tagore “a warning against the gorgeous

discussion. We have to take these three texts into

unreality of that age, which like a Himalayan

our critical span to get a coherent picture of

avalanche was slowly gliding down to an abyss

Tagore’s Green Writing and in this context I

of catastrophe”.

would like to trace certain aspects in them that

Juxtaposing Europe’s mastery over the

move beyond the well-defined premise of
Ecocriticism and enters into the realm of the
idea of living in complete coherence with nature.
This journey beyond Green Writing is a result of
Tagore’s organic way of thinking, reading and
writing with a unique gesture in an age when
everything was fast transforming into abject
mechanisation. His broad ecological perspective
grew and matured over time and eventually

contemporary history. His pantheistic vision was
flexible enough to incorporate within it the
philosophy

of

to the Indian ideal of syncretism, Tagore views:
“For us the highest purpose of this world is not
merely living in it and making use of it, but
realizing our own selves in it through expansion
of sympathy; not alienating ourselves from it
and dominating it, but comprehending and
uniting it with ourselves in perfect union”. Thus
the synonymity between external and internal

recycled to meet the demands of his

Upanishadic

elements of nature through the use of machines

material

renunciation, self-determination and the search
for the divine infinite in nature. According to
him the kernel of India’s value system is that of
reconciliation of the diverse. This is the teaching
of the hermitage, which is inscribed in the
cultural memory of India: The hermitage shines
out in all our ancient literature, as the place
where the chasm between man and the rest of

nature

is

established

through

the

word

‘Sacchidananda’. It is for this reason that,
according to Tagore, Rama could become a hero
even in his exile, by sympathising with nature,
not by dominating it.So, for Tagore nature was
manifest not as an inanimate periphery; rather it
came up as the sublime centre around which our
lives evolve: That is why, when Sita was taken
away, the loss seemed to be so great to the forest
itself. Interestingly, this perception of Tagore
anticipates two recent ecocritical coinages.

creation has been bridged. Citing the texts like

The symbiotic equilibrium that Tagore

Abhigyanam Shakuntalam, Kumara Sambhabam

saw in ancient Indian civilization has been

and The Ramayana, he observes a symbiotic

recently termed as the ‘Biotic Community’ in an

relationship between man and nature in the vast

alternative manner by the Norwegian ecocritic

biosphere of the forest. He even notices that that

Arne Naess. Influenced by the Buddhist

the entropy of material wealth and prosperity

Doctrine of the non-harming of all beings, Naess

was gradually threatening this equilibrium and

views Biotic Community as a constellation of

the poems of Kalidasa contained according to

interconnected human and non-human entities.
8

Its balance must be preserved to secure the

and the collective mental structure also. So, the

future Ecosphere as a whole. The establishment

race that was nurtured by the sea-shore excelled

of Brahmacharyashrama in Santiniketan, then,

in commerce, people whose spiritual appetite

can be simultaneously seen as the reiteration of

was not satiated in the barren and hostile climate

an alternative cultural and Biotic Community

of

where students were educated to be one with

conquering material wealth. Similarly, the

nature and not to harm its balance in any way.

untamed nature in the form of sea posed before

Education was a means to attain this union,

the explorers of Europe the challenge to fight

rather than becoming an end in itself. James

and dominate over it. The reason behind this

Lovelock, in another instance, puts forward his

belligerent attitude of Europe towards non-

‘Gaia Hypothesis’ which foregrounds a complex

Europe then actually lies in the natural setting in

earth’s

which the civilization has flourished. Tagore

Biosphere, atmosphere, oceans and soil. It is a

through this ‘greening’ of his perception of

totality constituting a proportionally organic

historiography was actually writing against the

system that operates like a living organism.

colonial paradigms of writing history: a history

Tagore’s poetic, rather philosophical perception

that had been reduced to some empirical

could

database of anthropocentric phenomena.

and

multifaceted

initially

entity

sense

involving

this

now-available

the

ecological doctrine in a much earlier time. We

as a cultural construct that is made available to
us through multiple discursive practices, which
undermines the over-determined relationship
between nature and culture and the very
existence of an essential nature in the reality.

turned

towards

Unlike Gandhi’s pre-modern rather anti-

are familiar with the notion of history as a
repository of human phenomena. Nature is seen

desert, eventually

modern

village

community,

he

initially

embraced technological modernity to give the
villages a financial uplift. The intention was to
draw some virtuous result out of it. But Tagore
was increasingly becoming aware of the breach
between the possibility and the outcome. In the
name

of

global

progress,

technological

When in his “The Message of the

modernity was slow-poisoning human morals,

Forest”, Tagore views, “Man’s history is

breeding avarice by the capitalist enclosure of

organic,

work

humanity, whereas, globalization meant for him

towards its growth” he seems to radically

the globalization of values. The extreme

deconstruct this position. In his essay “Tapoban”

idealization of rationality and technology put

Tagore notes that the geographic, rather

forward by Europe was for Tagore antithetically

climatological location of a race is one of the

menacing for human salvation. In another essay

key components in determining its cultural fate,

Tagore pessimistically notes, “Today our homes

and

deep-seated

life-forces

9

have dissolved into hotels, community life is

rather ethical issues. He could not find any

shifted in the dense and dusty atmosphere of the

chasm between them because, for him nature

office, man and woman are afraid of love” and

was an embodiment of the divine morality:

wonders

be

something that man was supposed to reveal in

‘humanized’. He left it entirely upon science “to

his personality. This attitude paved his way

bring back sanity to the human world by

towards the cosmopolitan, rather universal

lessening the opportunity to gamble with

dissemination of values, which defied any kind

fortune”. In his last years this feeble faith on the

of socio-cultural codification or chronological

prospect of a fruitful application of technology

specificity. Green writing is not a stable form of

would also go “bankrupt altogether”. So far I

reaction to a stable problem. In our neo-colonial

have tried to show Tagore as a Theorist, who

reality, global warming has come up as a

was aware of his environment. But his

threatening offspring of European late-capitalist,

negotiation with environmentalism was not

rather consumerist vision of economic progress,

limited only to abstract theorization. The rural

in a more disastrous manner than what was there

reconstruction work at Sriniketan bears a

in the time of Tagore. Shall we still not pay any

practical example of it. His insistence on the

heed to his word when he says, “For India to

development

the

force herself along European lines of growth

introduction of festivals like Vriksharopana (tree

would not make her Europe, but only a distorted

planting) and Halakarshana (ploughing) posit

India”. It is not only a conscious attempt to

him as an activist who was painstakingly trying

deviate

to restore the values, lost in the ancient Indian

ecoconsciousness, but it is also a recognition on

civilization and to relocate it in his ‘modern’

the part of Tagore to recognize and reiterate the

hermitage:

Natural as the force that sustained man. Tagore

according

whether

of

science

can at

cottage-industries,

Visva-Bharati.
to

all

Glotfelty,

way

of

“predominantly white movement”, arguably

and respect he required a language of spirituality

lacking the institutional support-base to engage

and deification that would formalize and

fully with multicultural and cross-cultural

aestheticize this awareness to inculcate the sense

concerns.

of importance of nature among his fellow
which

present

European

also recognized that to generate this awareness

works

at

the

a

Tagore’s

is

Ecocriticism,

from

are

being

discussed interestingly provide us with this
alternative perspective much before even the
inception of ecocriticism. Ecological concerns
came to Tagore being interwoven with moral,

citizens and ashramites. The poetic, aesthetic,
environmental and the pedagogic came together
within these works as Tagore wore a mythical
presence of nature within the human and it is
startling to find the relevance of Tagore’s
thoughts in the modern ecological theorizations
10

like Nicholas Polunin’s Growth Without Eco
Disaster and Henry Frankfort’s Kingships and
the Gods.
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From the Precambrian era to Cenozoic Era the

a new height. As the dynamic nature of the subject

history of originating geography lies. The formation

for the Geographers to study the temporal shift and

of the earth started about 4.5 billion years ago. Then

new dimensions. From ancient to modern times the

eventually the term “Geography” was coined by a

insight of the Geographers gave birth to several new

Greek scholar, named Eratosthenese. Though the

branches of Geography. In the early period of

term “Geography” was unknown before, but the

studying Geography, the main focus was on the

quest to learn the facts were started already. Later on,

Physical perspectives. Then the focus of the subject

the term “Geography” was known to all as a subject.

was shifted towards man environmental relationships.

The subject has widespread nature, which was later

In the ancient period, Geography grew out of the

explained briefly by Richard Hartshorne in his book

exploration, mapping, observation, and speculations

“The Nature of Geography”. With the phase of time,

from the observations. It is hard to trace the actual

the dimensions and the nature of the subject reached

time of diffusion and spread of geographical

*Corresponding author
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and vast study area, the subject unfolds huge scope
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knowledge. The archaeological evidence collected
from different civilizations gave a primary idea of the
history of geographical knowledge. Hence different
civilizations of the world contributed several facts,
the collage of all contributed facts eventually flourish
the geographical diverse knowledge. Before the rise
of the Hellenic culture, geography was treated as a
subjective domain of the surface of the earth. After
the rise of the Hellenic culture, Phonecians
contributed important knowledge to the subjective
domain. The Greek scholars are notable in the ancient
geographical era. Several Greek scholars like Homer,
Thales,

Hecataeus,

Anaximander,

Eratosthenes,

Plato, Aristotle, and Herodotus are remarkable. They
discovered the direction of the wind, various
geometric techniques, world maps, the circumference
of the earth, etc. After the Greeks, Roman, Chinese,
Indian scholars contributed important aspects to the
subject. The modern era in Geography started with
the scholarly works the American, French, Britain,
German and Soviet scholars. With the work of
modern

Geographers,

the

geography has been changed.

approach

to

study

Like the regional

approach was shifted towards systematic approach. In
this

context

Hartshorne-Schafer

debate

was

important. Later on, the scientific and systematic
approach to study geography started at the beginning
of the Quantitative Revolution. Thus the subjective
domain of Geography became vast, more meaningful,
and scientific. The paradigm shift of geographical
knowledge brings geography to the postmodern era.
Thus the cohesiveness between Geographers and
Geography from the ancient to modern era broadens
the changing nature of Geography.
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ভারতের সবু জ ববপ্লব এর সু ফল ভভাগ কতর মূ লে পাঞ্জাব এবং হবরয়ানা। সবু জ ববপ্লবতক সফল করার জনয প্রচুর পবরমাতন রাসায়বনক
সার ও কীটনাশক বযবহার করা হয় , এর ফতল মাটিতে, জতল এগুবল বমতশ মানু তের শরীতর প্রতবশ কতর কযান্সার ঘটায়। সবু জ ববপ্লব

.

PGIMER

এর ফতল পাঞ্জাব “Food Bowl” হওয়ার সাতে সাতে “ Cancer Bowl” ও পবরণে হতয়তে। পাঞ্জাব এর মালওয়া অঞ্চল এ
কযান্সার ভরাগীর সংখ্যা সববাবিক। এতক ভারতের “Cancer ভবল্ট”বলা হয়। এই অঞ্চল এর মানু ে বনকটেম সবতেতক সাশ্রয়ী
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Rajasthan এ যায়। এই গন্ততবয যাওয়ার ভেন হল 54703 নম্বর এর Abohar-Jodhpur Passenger যার নাম হতে
কযান্সার এক্সতপ্রস।

ভূ বিক্া

পালিা। তাই সিুজ বিপ্লি এর বিজ্ঞান এই আশীিতাদ

বিজ্ঞান সাধনার মূলেই রলেলে মানিকেযাণ। বিজ্ঞান -

গ্রেণ করলত

িলে িেীোন মানুষ দূরন্ত নদীর স্রাতলক িশীভূ ত কলর

অলনক কৃ ষকলক তালদর জীিনলক কযান্সার আক্রান্ত এিং

তার অমৃত প্রিালে উষর মরুলক কলরলে শসয-শযামো।

মৃতুযর মাধযলম। “কযান্সার এক্সলপ্রস” একটি খুি স্কৌতূ েেী

তার বিন্তা ভািনা, কামনা িাসনা, প্রোস প্রলিষ্টা আজ

নাম, ার সালে জবিলে রলেলে সিুজ বিপ্লি এর এক

স্কিে মতত সীমার গবিলতই আিদ্ধ নে, মোকালশর নীে

েুক্কাবেত কারণ।

সীমান্ত অবতক্রম কলর গ্রে স্েলক গ্রোনতলর প্রসাবরত।

সবুজ ববপ্লব এর উৎপবি:

কৃ বষলেলে বিজ্ঞালনর নানাবিধ সেল াবগতাে সফে েলেলে

“বিপ্লি” কোটির আেবরক অেত েে আমূে পবরিতত ন।

সিুজ

বিপ্লি

আলোবকত

এর। বকন্তু
অংশ

োলক

প্রদীপ
ঠিক

বগলে

আমালদরলক

মূেয

িকালত

েলেলে

এর

সামলন

স্ মন

তাই সিুজ বিপ্লি এর অেত েে সিুজ এর আমূে

তার

তোে

োলক

পবরিতত ন। ভারতিলষত স্বাধীনতা পূিত এিং পরিতী সমলে

অন্ধকার, স্ লেতু বিজ্ঞান স্কালনা সলিতন িস্তু নে তাই
বনলজর ইলেমলতা বকেু করিার েমতা স্নই তার, আমরা
বিজ্ঞানলক স্ ভালি প্রলোগ করলিা ঠিক স্সই মতই ফে

*Corresponding author
E-mail address: sajalghoshsuri@gmail.com

খালদযর অভালি দুবভত ে স্দখা বদলত এর কারণ বেে
ভারলত প্রািীন পদ্ধবতলত কৃ বষকাজ। তাোিা Malthus
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এর বেওবর অনুসালর জনসংখযা িৃবদ্ধ পাে Geometric
Progression (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128...) এ আর খাদয
িৃবদ্ধ পাে Arithmetic Progression (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8…) এ। তাই ভারলতর মলতা জনিহুে স্দলশর কৃ বষলত
আধুবনক

প্র ুবি

উৎপাদলনর

প্রলোগ

প্রলোজন

েলে

এর

মাধযলম

পলর।

অবধক

ফসে

1950 এর

দশলক

স্মবক্সলকালত ড: নরমযান স্িারেগ উচ্চফেনশীে গম িীজ
এর

িযিোর

এর

মাধযলম

সিুজ

বিপ্লি

এর

সূিনা

কলরন। স্িারেলগর উদ্ভািলনর কেযালন ওই সমে দুবভত ে
স্েলক কমপলে 100 স্কাটি মানুষ রো পাে। তালক
এইজনয 1970 সালে স্নালিে পুরস্কার স্দওো েে।

বিে ১ - ভারতের সিুজ বিপ্লি এর রাজয সমূহ

বদও

“Green Revolution” শব্দটি সিতপ্রেম িযিোর কলরন
উইবেোম গড 1968 সালে। ভারলতর সিুজ বিপ্লি এর
জনক িো েে এম. এস. স্বামীনােনলক। 1960 এর
দশলকর এর পর স্েলক উচ্চফেনশীে িীজ এিং অনযানয
আধুবনক কৃ বষ পবরকাঠালমার সাোল য ফসে উৎপাদলনর

সিুজ বিপ্লি এর মূে উপাদান: সিুজ বিপ্লিলক সাফেয
মবিত করার জনয কলেকটি উপাদান অপবরো ত বেে,
এগুবে েে:

অভু তপূণত উন্নবতলক সিুজ বিপ্লি িো েে। সিুজ বিপ্লি

(১) উচ্চফেনশীে িীজ

এর সাোল য ভারত এর কৃ বষলত স্ববনভত র স্ মন েলেলে

(২) রাসােবনক সার

স্তমন

(৩) কীটনাশক এর প্রলোগ

বিলদবশ

আমদাবন

িন্ধ

েলেলে

এিং

সিতপবর

দুবভত লের অিসান েলেলে। ভারলত সিুজ বিপ্লি এর

(৪) জেলসি

প্রােবমক সাফেয অজতন কলর পাঞ্জাি এিং েবরোনা।

(৫) কৃ বষ

ন্ত্রপাবতর িযিোর

(৬) কৃ বষ ঋলণর িযিস্থা ইতযাবদ।
উচ্চফেনশীে
উৎপাদন

িীলজ

করা

কম
াে।

সমলে

অলনক

উচ্চফেনশীে

িার

ফসে

িীলজর

স্েলে

রাসােবনক সার এিং কীটনাশক স্িবশ িযিোর করলত
েে। রাসােবনক সালরর একটি উলেখল াগয বদক েলো
এর N:P:K এর অনুপাতটি 4:2:1, তাই এটি স্িবশ কা তকর
েে।
বিে ২ - সিুজ বিপ্লি এিং কীটনাশক স্ে

1970-71 সালের

িযিোর

স্িলিলে

পর

স্েলক

রাসােবনক

প্রাে 12 গুণ, আর

এই

সালরর

সমে

এ

খাদযশলসযর পবরমান স্িলিলে প্রাে 3 গুন।
সিুজ বিপ্লি এর মূে উপাদান: সিুজ বিপ্লিলক সাফেয
মবিত করার জনয কলেকটি উপাদান অপবরো ত বেে,
এগুবে েে:
(১) উচ্চফেনশীে িীজ
(২) রাসােবনক সার
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(৩) কীটনাশক এর প্রলোগ
(৪) জেলসি
(৫) কৃ বষ

এলদর

ন্ত্রপাবতর িযিোর

েবতকারক, কারন

(৬) কৃ বষ ঋলণর িযিস্থা ইতযাবদ।
উচ্চফেনশীে
উৎপাদন

িীলজ

করা

কম
াে।

সমলে

অলনক

উচ্চফেনশীে

িার

ফসে

িীলজর

স্েলে

েে। রাসােবনক সালরর একটি উলেখল াগয বদক েলো
এর N:P:K এর অনুপাতটি 4:2:1, তাই এটি স্িবশ কা তকর
1970-71 সালের

িযিোর

স্িলিলে

পর

ঘটিত
এরা

কীটনাশক

জজি

গুবে

রাসােবনক

অতযন্ত
পবক্রোে

বিলোবজত েে না। এলদর বিষবক্রো িেলরর পর িের

রাসােবনক সার এিং কীটনাশক স্িবশ িযিোর করলত

েে।

মলধয স্লাবরন

স্েলক

রাসােবনক

প্রাে 12 গুণ, আর

এই

সালরর

সমে

এ

টিলক োলক। এগুবে জলে অদ্রািয বকন্তু স্তে ও িবিতলত
দ্রািয। খোি্য শৃঙখলের মাধযলম মানুলষর শরীলর প্রলিশ
করলে এগুবে বিবভন্ন িবিত সম্পন্ন কোই সবিত েে।
এর প্রভালি মানুলষর শরীলর কযান্সার এর সৃবষ্ট েে।
“ভারলতর কযান্সার স্িল্ট”: ভারলতর গি কযান্সার স্রাগী
প্রবত োখ এ 80 জন, স্সখালন পাঞ্জাি এ কযান্সার স্রাগীর
সংখযা

প্রবতোখ

এ 90 জন।

পাঞ্জাি

এর

মােওো

খাদযশলসযর পবরমান স্িলিলে প্রাে 3 গুন।

অিেলক ভারলতর কযান্সার স্িল্ট িো েে। মােওো

ক্ৃবষক্াপ্রযে ব্যবহৃত রাসায়বিক্ সার:

কটনলিল্ট নালম পবরবিত। তু োলত অনয ফসলের তু েনাে

অিেটি পাঞ্জাি এর দবেণ-পবিম অংলশ অিবস্থত , স্ টি
স্িবশ

কৃ বষকাল ত

উৎপাদন

জনয

সার

ও

কীটনাশক

এর

িযিোর েে, তাই এই অিে এ কযান্সার স্রাগীর সংখযা

রাসােবনক সার িযিোর করা েে, স্ মন - ইউবরো,

অতযবধক স্িবশ। এই অিে এ কযান্সার স্রাগীর পবরমান

সােলফট,

মন োক্যোলশিয়োম

প্রিু র

রাসােবনক

পবরমালন

অযালমাবনোম

িৃবদ্ধর

পবরমালণ

অযালমাবনোম

ফসলফট

ইত্যোশি।

নাইলেট,

এইসি

সালরর

অব্যবহৃত অংশ িৃবষ্টর জে দ্বারা িাবেত্েলে বনকটিতী

হ্রদ, নদী িা জোশে এ বমলশ মানুলষর শরীলর প্রলিশ
কলর। পানীে জলে নাইলেট আেন োকলে তা িযিোর
করা

াে

না, কারণ

জলের

নাইলেট আেন অপসারণ করা

বিশুদ্ধকরণ

প্রবক্রোে

াে না। নাইলেট আেন

বমবিত জে গ্রেণ করলে বশশুলদর “ব্লুলিবিবসনলরাম” নামক
স্রাগ স্দখা
স্সাঅযাবমন

াে। মানিলদলে নাইলেট আেন নাইলে।
জাতীে

স্ ৌলগর

সৃবষ্ট

েে

ার

প্রভালি

কযান্সার সৃবষ্ট েে।
কৃশিকোনয্বযবহৃত্কীট
ে
োিক্পিোর্: ে অশিক্পশিমোনে্িস্য্
উৎপোিন ি্ জ ্যও্ সংিক্ষনেি্ জ য্ শবশবি্ িোসোয়শ ক্
পিোর্্ে বযবহৃত্ হয়্ যযম - কীট্ পতঙ্গ্ মোিোি্ জ য্ পতঙ্গ্

প্রবত োখ এ প্রাে 109 জন। মােওো োিাও Muktsar,
Faridkot, Ferozpur, Mansa অিে এ কযান্সার স্রাগীর
সংখযাপ্রিু র। Majha এিং

Doaba অিে

এ

কযান্সার

স্রাগীর সংখযা স্িবশ। Malwa অিে এ প্রবত োখ এ
কযান্সার এ মৃতুযর সংখযা প্রাে 30 জন, Majha অিে এ
প্রাে 21 জন এিং Doaba অিে এ প্রাে 28 জন।
জারনাইেবসং জাবনলেলেন স্ , কৃ ষলকরা এোকা স্েলক
মেূর উধাও েলে

াওোে মলধয বদলে প্রেম স্টর পান

স্

একটা সমসযা েলে। জারনইলেবসং

স্কাোও বকেু
খন

বিষেটি

ততবদলন

তার

পুলরাপুবর

অনুধািন

পবরিালরর

সাত

করলত

সদসয

পালরন

কযান্সার

এ

আক্রান্ত এিং তালদর মলধয 3 জন মারা স্গলেন। বতবন
েেয

কলরন

স্

এোকার

কৃ ষলকরা

কীটনাশক

স্ে

োিক, আগোছো্

করার সমে স্কালনা সুরো স্নন না, বতবন বিষেটি

শব োনিি্ জ য্ গুলমো োিক্ ইত্যোশি। এনিিনক্ একনত্র্

বনলে নানা মেলে স্ াগাল াগ করলত োলকন। এক প তাে

োিক, ছত্রোক্ শব োনিি্ জ য্ ছত্রোক্

কীট োিক্বলো্হয়। কীট োিক্শবশিন্ন্িিন ি্হয়, যযম ্(১)

যলোশি -ঘটটত্ কীট োিক:

অযোলশি ,

যলোিনি ্ ইত্যোশি।

শি.শি.টট,
(২)

গ্যোশমক্স ,

ফসনফট্ ঘটটত্

কীট োিক: ম্যোলোশর্য় , প্যোিোশর্য় , শমর্োইল্ প্যোিোশর্য় ,

এ

তার

আলিদলন

সািা

বদলে

পাঞ্জাি

এর ‘Post

Graduate Institute of Medical Education and
Research’ এর গলিষকরা বিষেটি বনলে অনুসন্ধান

িোয়োজজন ো ্ ইত্যোশি। (৩)কোবোনমট্
ে
জোতীয়্ কীট োিক:

শুরু

কলরন

এিং

তারা

স্দলখন

জারবনলেবসং

এর

যসশি , যবগ ্ইত্যোশি।

ধারণাটি এক দম ঠিক। স্ খালন কীটনাশক িযিোর এর
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প্রিণতা স্িবশ স্সই অিে এ কযান্সার এর প্রাদুভতািও
স্িবশ।

বিে ৩ - কযান্সার এক্সলপ্রস এিং জবমলত কীটনাশক স্ে করা েলে

বিে -৪ পাঞ্জাি এর কযান্সার প্রভাবিত এোকা সমহু

17

ক্যান্সার এক্সপ্রেস বক্?:

স্েনটি। এই স্রাগীলদর মলধয স্িবশরভাগ োলকন আিার

ভারলতর মলধয সিলেলক স্িবশ কযান্সার স্রাগীর সংখযা

কৃ ষক। এটি একটি কঠিন বকন্তু অবনিা ত

পাঞ্জাি এ।সিুজ বিপ্লি এর ফলে এখানকার মাটিলত, জলে

তু েসী

কীটনাশক

োসপাতাে। Balwinder Singh

ও

রাসােবনক

সার

িযিোর

এর

ফলে

বিষাি েলে স্গলে। তাই প্রাে পাঞ্জাি এর ঘলর ঘলর

রলেলে

সািেী
বতবন

মূলেযর

বনকটতম

াো –আিা ত

সরকাবর

কযান্সার

ার অন্ন নাবেলত কযান্সার

িলেলেন-“ আবম

ভাবতনদার

একটি

আজ কযান্সার স্রাগী। বিলশষ কলর Malwa অিে এ

স্িসরকাবর োসপাতালে 1 োখ টাকা িযে কলরবে এিং

কযান্সার স্রাগীর সংখযা খুি স্িবশ। তাই এই অিে এর

আর এটি অসমেত েওোে বিকালনর এিলে এোম”।

মানুষ

মযােওোর প্রাণ স্কন্দ্র ভাবতনদা সিলিলে উন্নত জােগার

সামনা

সামবন

সি

স্েলক

সািেী

মূলেযর

বনকটতম কযান্সার োসপাতাে Acharya Tulsi Regional

দবরদ্ররা বনলজলক িাৌঁিালত অনয একটি রালজয িলে

Cancer Treatment and Research Centre, Bikaner,

এই স্েন এ প্রবতবদন 70 জন কযান্সারলরাগী ভ্রমন কলরন

Rajasthan এ

াে। এই গন্তলিয

াওোর স্েন েলো 54703

ভাবতনদা স্েলক

াে।

ার জনয এই স্েন এর নাম েলেলে

নম্বর এর Abohar - Jodhpur Passenger ার নাম েলে

“কযান্সার এক্সলপ্রস” এিং এই অিে এর নাম েলেলে

কযান্সার এক্সলপ্রস। এই স্েনটি

“কযান্সারলিল্ট”। Post Graduate Institute of Medical Education and

াো শুরু কলর Abohar

Junction (ABS) স্েলক এিং স্পৌৌঁোে Jodhpur Junction

Research (PGIMER), Chandigarh এর

(JU) স্ত। স্মাট দুরত্ব অবতক্রম কলর 673 বকবম এিং

মোমাবর বিজ্ঞালনর গলিষণাে বসদ্ধান্ত স্নওো েলেলে স্

সমে োলগ 18 ঘন্টা 20 বমবনট। মালে 26 টিলেশন পলি ,

অননযা অিে স্েলক ভাবতনদা অিে একযান্সার এর

সিকটি স্েশন স্েলক কমলিবশ কযান্সার স্রাগী িালপন

প্রলকাপ স্িবশ। কযান্সারএ মৃতুযর সংখযা বেে প্রবতোখ এ

এই স্েন এ।

51 Talwandi Sabo (Bathinda) তু েনামূেকভালি প্রবতোখ এ 30

কযান্সার এক্সলপ্রস: প্রবতবদন রালত ঠিক 9 টা িাজলেই

মােওো এর িাইলরর স্জোগুলোলত। 1960 এর দশলকর

অনযরকম এক িািেয জতবর েে পাঞ্জাি এর ভাবতনদা

মাোমাবে সমলে স্

স্রেলেশন এ। স্রাজকার মলতাই 12 স্কালির

ােীিােী

পাঞ্জািলক “ভারলতর রুটির েু বি” স্ত পবরণত কলরবেে।

একটি স্েন এলস দাৌঁিাে স্রে স্েশলনর 2 নম্বর প্লাটফলমত।

অননযা রালজযর ঘাটবতপূণত অিে এ খাদযশসয এর 95

দ্বারা

করা

একটি

সিুজবিপ্লি এর সূিনা েলেবেে তা

শতাংশ সরিরাে কলর পাঞ্জাি। বকন্তু এই সুফে স্ভাগ

ােীরা োিাও স্েনটিলক এক
নজর স্দখলত আসা উৎসুক মানুলষর সংখযাও কম োলক

করলত বগলে অবধকাংশ এোকাে জলে

না। স্েনটি প্লাটফমত তযাগ কলর ঠিক 9 টা 25 বমবনলট।

েলেলে এিং রাসােবনক সার ও কীটনাশক প্রলোগ এর

সকাে 5 টা নাগাদ 326 বকলোবমটার অবতক্রান্ত করার পর

ফলে কযান্সার স্রাগীর সংখযা অবধক পবরমালণ িৃবদ্ধ

তারা রাজয সীমালন্তর ওপালর তালদর গন্তলিযর স্পৌৌঁলে

স্পলেলে।

uranium সবিত

ালি আিা ত তু েসী বরবজওনাে
কযান্সার বেটলমন্ট এি বরসািত স্সন্টার, বিকালনর, রাজস্থান
এ। তারা সিাই আগত পাঞ্জাি এর মােওো অিে
স্েলক
শতাংশ

ারা স্জযর 20 টি স্জোর মলধয 9 টি স্জো এিং 60
জনসংখযা

বনলে

বিকালনর প তন্ত স্েনটির

গঠিত।

ভাবতনদা

স্েলক

ােী ভািা 210 টাকা েলেও

কযান্সার এর স্রাগীলদর জনয ফ্রী। স্রাগীর সলে োকা
স্োলকলদর জনয ভািাে োি োলক 75 শতাংশ প তন্ত।
ভাবতনদার

াো পলে 26 টি েলপজ স্েলক পাঞ্জাি এর

বিবভন্ন এোকার কযান্সার আক্রান্ত

বিে -৫ ক্যান্সার ট্রেন

ােীলদর তু লে স্নে
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ক্যান্সার এর পবরিাণ উিপ্ররাির বৃবির ক্ারি:
(১) 2015 সালে

ভবতত

পুরুষ

কযান্সার

কীটনাশক প্রলোগ করলে। ফলে তালদর মলধয স্রালগর

স্রাগীর

মলধয

কৃ ষকলদর সংখযা বেে 60 শতাংশ। এরপর স্েলক প্রবতিের
কৃ ষকলদর কযান্সার আক্রালন্তর সংখযা ঊর্ধ্তমুখী েলত স্দখা
ালে।
(২) ভারলত সরাসবর কযান্সার এর বিষলে স্কালনা স্সই

প্রিণতা িািলে।
(৮) স্িবশরভাগ

কৃ ষকরা

িলেন

স্ , স্ বদন

তারা

জবমলত কীটনাশকলদন- স্সবদন তালদর শরীলর বিবভন্ন
সমসযা

েে। তােলে

স্দখা

ালে

কীটনাশলকর

ফলে

কৃ ষকরা মারাত্মক স্রাগ এ আক্রান্ত েে।

ভালি গলিষণালনই। বকন্তু কৃ ষকলদর আেতসামাবজক অিস্থা
খারাপ েওোর কারলণ খুি স্দবরলত তালদর কযান্সার

রাসায়বিক্ সার ও ক্ীটিাশক্ বযবহার এ সিক্েিা :

শনাি েে।

(১) রাসােবনক সার িা কীটনাশক িযিোলরর সমে

(৩) কৃ ষকরা খাবে পালে, খাবে গালে, োত োবগলে মাটি ও

মুলখ

জলের মলধয কাজ কলর। জবমলত স্

কীটনাশক তারা

কীটনাশলকর

স্দে- স্সটির বনেবমত সংস্পলশত আসা একটি কারণ েলত

করলত েলি।

পালর।

(২) এোিা িাতালসর উলল্টা বদলক তা প্রলোগ করা

(৪) জলে

কারখানাে

স্িবশ। তার সালে

রাসােবনক

দূষণ

এখন

অলনক

খন কীটও আগাো নাশক বমলশ

ালে তখন তা আলরা বিপজ্জনক েলে উঠলে। তারা

িযিোর

ও

অনুপ্রলিশ

শরীলরর
স্রালধর

অনযনযা

অংলশও

প্রবতলরাধক

িযিস্থা

ালি না। বকন্তু বসংেভাগ কৃ ষকই এই সি পরামশত
মানলেন না। এটা মানলত েলি ঠিকঠাক।
(৩) অবতবরি

কীটনাশক

ও

রাসােবনক

সার

এর

পবরিলতত অনয স্কালনা বিকল্প িযিোর এর পে অিেম্বন

সংস্পলশতও অলনক স্িবশ আসলেন কৃ ষকরা।
(৫) খন অল্প জােগাে সিবজ োগাই তখন বনমপাতা
স্সদ্ধ কলর জে েটাে। বকন্তু

মাস্ক

খন 5-6 বিঘা জবমলত িাষ

কলর তখন তা সম্ভিপর েে না। তখন কীটনাশক
প্রলোগ না কলর উপাে োলক না, তখন কীটনাশক

করলত েলি, ালত ফসে উৎপাদন িৃবদ্ধ করা

াে বকন্তু

পবরলিশ তো মানুলষরও স্কালনা েবত না েে।

উপসংহার:

প্রলোগ করলতই েে।

বিজ্ঞান যখন মানি সভযোর সুস্থ জীিনযাত্রার পতে িাধা হতে

(৬) ারা মজুর বেলসলি জবমলত কাজ করলেন, তালদর স্ক

দাাঁড়াে, জীিতনর শাবিতক্ ট্রশষ ক্তর বনতে আতস মৃেুয আর

মাবেক স্কান ধরলনর সুরো সামগ্রী সরিরাে কলরন

ধ্বংসলীলা, সুস্থ পবরতিশতক্ ক্তর ট্রোতল বিষাক্ত েখনই

200-300 টাকা

বিজ্ঞানতক্ আমরা অবভশাপ িতল ট্র াষণা ক্বর। বিজ্ঞান হতলা

েওোে তালদর পলে বনলজর জীিন ধারণ কলর মাস্ক,

মানি জাবের হাবেোর। হাবেোতরর িযিহার ক্তর ভাতলা ও

গ্লাভস, পালে রািালরর জুতা পিা সম্ভিপর েে না।

খারাপ দুই ক্াজই ক্রা যাে। আসতল এটা বনভভ র ক্তর প্রতোগ

(৭) কৃ ষকরা

িাইলত

ক্েভ ার মতনাভাতির উপতর। োই বিজ্ঞানতক্ অতহেু ক্ ট্রদাষ বদতে

স্িবশ িযিোর করলেন এিং বনলজলদর সুরোর িযাপালর

ট্রক্াতনা লাভ ট্রনই, আমাতদর মতনাভাতির পবরিেভ ন ক্রতে

তালদর কালে স্তমন স্কালনা তেয োলক না। কৃ ষক

হতি। সিুজ বিপ্লি এর আশীিভাদ গ্রহণ ক্রার সাতে সাতে

না, তাোিা

ালে

তালদর

জদবনক

রাসােবনক

কীটনাশলকর

আে

বনরাপদ

পবরমালনর

স্দাকালন, বিলক্রতা

খন

স্ টার

সুবিধা পাে স্সটার কযাম্পাইন কলর, স্সটাই কৃ ষলকর
কালে বিবক্র কলর। স্দখা

ালে এক ধরলনর স্পাকা

মারার জনয স্স 3-4 টা স্কাম্পাবনর এক ইফযাবমবের

মানুতষর জীিনতক্ ও মূলয বদতে হতি েতিই সিুজবিপ্লি এর
সাফতলযর স্বাদ আস্বাদন এর সাতে সাতে ট্রটক্সই ক্ৃ বষরও
বিক্াশতক্ পৃবেিীর দরিাতর ট্রপ াঁতে ট্রদওো সম্ভিপর হতি।
ট্রসবদনই “Food Bowl” এর বিক্াশ হতি বক্ন্তু “Cancer
Bowl” এর বিক্াশ হতি না।
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বিে- ৬ Acharya Tulsi Shanti Prathisthan এিং Acharya Tulsi Regional Cancer Hospital & Research Centre, Bikaner

20

GEO-TALK
A Journal of Man and Environment

সমাজের বিির্তন
অনুসূযা িসু*
Semester-II, Department of Geography, Hiralal Bhakat College, Nalhati, Birbhum

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:
কৃদষদিদিক সমাজ
চালতস ডােউইন
নীলনি অববাদহকা
নগে সমাজ

আদিমকাল থেকক মানব সমাজ দবদিন্ন ধাপ অদিক্রম ককে বিত মান সমাকজ উপনীি হকেকে। দবদিন্ন দবজ্ঞানীকিে দবকেষণ

.

থেকক জানা যাে থয মানু কষে দববিত কনে সকে সকে প্রাকৃদিক পদেকবশ এবং মানব অদিকযাজন এে ফকল সমাজ দববদিত ি
হকেকে। দশকাদে ও সংগ্রহ দিদিক সমাজ থেকক ধীকে ধীকে দশল্প সমাজ ও নগে সমাজ এ উপনীি হকেকে মানবজাদি।

Article history
Received: 8th July, 2021
Revised: 30th July, 2021
Accepted: 12th August, 2021
© Dept. of Geography Hiralal
Bhakat College

ভূ বমকা

বিবর্ত ন এর ইংররজি প্রজর্শব্দ "এভজিউশন" কথাটি িযাটিন

শব্দ "ইরভািরভরা "থথরক উদ্ভূ র্, যার অথত উরমাচন বা
জবকাশ সাধন। পজরবর্ত নশীির্াই সমারির প্রর্যাজশর্ িক্ষ্য।
সমাি প্রজর্জনয়র্ জববর্ত ন, উন্নয়ন ও প্রগজর্র মাধযরম
পজরবজর্ত র্ হরে । মানব ইজর্হারসর আজিম অবস্থা থথরক
ক্রমান্বরয় সভয মানুরের রূপান্তজরর্ হওয়ার থক্ষ্রে প্রথম
পিরক্ষ্রপ জিি সমাি গঠন। সমাি গঠরনর মধয জিরয় আজিম
ববতর িীবন থথরক মুজি িাভ করর এবং জস্থজর্শীি ও িীবন
যাপরন অভযস্ত হয়।

পটভূ বম
আজিমকাি থথরক মানব সমাি জবজভন্ন ধাপ অজর্ক্রম করর
বর্ত মান সমারি উপনীর্ হওয়া সরেও এই সম্পরকত আরিাচনা
খুব সাম্প্রজর্ককারিই করা হরয়রি।
জবখযার্ প্রাণী র্ত্ত্বজবি চািতস ডারউইন ১৮৫৯ জিস্টারব্দ র্ার
"অজরজিন অফ িা জিজসস" গ্ররে প্রাজণিগরর্র জবকারশর কথা
বরিজিরিন। ডারউইরনর বিবযরক সামরন থররখ Ladwing
Gumplowicz মানব সমারির জববর্ত ন এর উপর
আরিাকপার্ কররন।

*Corresponding author
E-mail address: anusuyabasu2@gmail.com

িামতান িাশতজনক কািত মাকত স এর মরর্ সমাি আজিম
সামযবািী সমাি থথরক িাস সমাি ও সামন্তবারির মধয জিরয়,
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পুুঁজিবারি জববজর্ত র্ হরয়রি এবং যার সবতরশে পযতায় হরিা
আধুজনক সামযবািী সমাি। এিাডাও প্রমূখ জবজ্ঞানীগণ এই
জনরয় মর্ািশতন কররন।
উপজরউি বিরবয থপ্রক্ষ্াপট জবরেেণ করর বিা যায় থয,
মানুরের জববর্ত রনর সরে সরে প্রাকৃ জর্ক পজররবশ এবং মানব
অজভরযািন এর ফিস্বরূপ সমাি জববজর্ত র্ হরয়রি। এর একটি
জনজিত ষ্ট ক্রমান্বয় থিখা যায়। থযমনজশকাজর ও সংগ্রহ জভজিক সমাি - পশুপািক যাযাবর বৃজি
সমাি - কৃ জেজভজিক সমাি - জশল্পজভজিক আধুজনক সমাি আধুজনক নগরীও সমাি
এিাডাও এই সমাি গুজির থভর্ররও জবজভন্ন ধররনর সমারির
উদ্ভব হয় থযমন সভযর্ার জভজিরর্ আজিম সমারির ও সুসভয
সমাি এবং জনয়ন্ত্ররণর জভজিরর্ জপর্ৃ র্াজন্ত্রক সমাি এবং
মার্ৃ র্াজন্ত্রক সমাি।

বিকাবর ও সংগ্রহ বভবিক সমাে

পশুপালক যাযাির িৃবি
মানব সভযর্ার মধযবর্ী পযতারয় আজিম মানব পৃজথবীর থকান
একটি জনজিত ষ্ট স্থারন বসবাস না করর পশুপািন ও পশুরক থপাে
মানারর্ র্ারির িীবন এক স্থান থথরক অনয স্থারন অজর্বাজহর্
করররি ,এরকই বিা হয় যাযাবর বৃজি।
এর সময়কাি জিি আি থথরক প্রায় 14 হািার বির পূরবত।
বিবিষ্ট্য
আজিম সমারি মানুে জনরিরির খারিযর রসি পূরণ করার
িনযই পশুরির ধরর জনরিরির বাসস্থারন প্রজর্পািন করর্।
থযমন-মজহে ইয়াক শুকর বিগা হজরণ এিাডা থকান থকান
পশু মানুরের সরে একই গ্ররহ বসবাস করর্। থযমন-কুকুর
জবডাি ইর্যাজি। এবং জকিু জকিু পশু ভর বাহক রূরপ বযবহৃর্
হরর্া ,থযমন- থঘাডা গাধা উট প্রভৃ জর্।
র্ৎকািীন সমরয় খারিযর অভারব মানুে এক স্থারন বসবাস
করর্ না থযখারন থযখারন খারিযর সংগ্রহ থপর্ থসই স্থারন জগরয়

মানুে র্ার খািয সংগ্রাহক িীবরনর মধয জিরয় থবুঁরচ থাকার
িনয থয অজভজ্ঞর্া অিতন কররজিি, র্ারক বিা হয় জশকারী
িীবন। প্রথমজিরক মানুে গারির ডাি পাথর ইট জহংস্র পশুর
জিরক িু রড মাররর্া আত্মরক্ষ্ার িনয। পরবর্ীকারি যখন
র্ারা পশুর মাংস থখরর্ জশখরিা র্খন থথরকই র্ারা জশকার
কররর্ থশরখ

বসবাস কররর্ শুরু কররর্া।
থসই সময় মানুে চারণভূ জমর কািাকাজি নিী র্ীরবর্ী জকংবা

আি থথরক মাে 1 িক্ষ্ কুজড হািার বির আরগ আজিম মানুে
জশকারী িীবন আয়ি করর। পযাজিওজিজথক পবত জিি জশকাজর

কৃবিোর্ সমাে

িীবরনর মূখয সূচনাকাি।

মানব িীবরনর একটি অর্যন্ত গুরুেপূণত জবেয় হরিা

বিবিষ্ট্য

(১) জশকাজর িীবরনর ববজশষ্টয গুজি হি
(২) এই সময়কারির থমৌজিক নীজর্ জিি সংঘবদ্ধর্া এবং
আত্মরক্ষ্ার দ্বারা থযাগযর্রমর টিরক থাকা।

(৩) জশকাজর িীবরন মানুে র্ার সমস্ত শজি প্ররয়াগ করর

থকারনা পাহাজড ঝণতার কারি বসবাস করর্।
ঋর্ু পজরবর্ত রনর িনয এবং িিবায়ুর কাররণও র্ারির
জনরিরির বাসস্থারনর র্যাগ কররর্ হর্ এবং অনয স্থারন
বসবাস করার িনয থযর্।

কৃ জেকাি। এটি আজিমর্ম থপশা।
আনুমাজনক 10 হািার থথরক 12 হািার বির পূরবত নবয প্রস্তর
যুরগ জমশররর নীিনি অববাজহকা এবং িজক্ষ্ণ আরমজরকার
থমজিরকা থথরক থপরু পযতন্ত জবস্তীণত এিাকায় প্রথম কৃ জে
কারির উৎপজি ঘরট।
বিবিষ্ট্য

জনরিরির আত্মরক্ষ্া করর্। থর্মজন জনরিরির খারিযর িনয
জবজভন্ন পশুরির জশকার করর আহার করর্।

মানুরের কৃ জেিার্ সমাি অর্যন্ত সরি প্রকৃ জর্র। এই সমারির

(৪) র্ৎকািীন সমরয় মানুে গুহা থক থবজশ পিন্দ করর্

বসবারসর সক্ষ্ম হয়।

র্ারির বাসস্থারনর িনয এবং অরনক সময় িরির িনয নিী

মধয জিরয় ধীরর ধীরর মানুরের মরধয মূিযরবাধ িাগ্রর্ হয়।
কৃ জে কারির মধয জিরয় মানুে অযথাই িীবন থথরক স্থায়ীভারব

র্ীরবর্ী অঞ্চি থক থবরি জনর্।

বিল্প সমাে

(৫) থসই সময় মানুে আত্মরক্ষ্া ও স্বীকাররর প্ররয়ািরন গারির

মানব সমারির একটি যুগান্তকারী জিক হরিা জশল্প সমাি। এটি
কৃ জে সমারির বহু পরর গরড উঠরিও এর সামাজিক পজরমণ্ডি,

ডাি ও পাথররক হাজর্য়ার জহরসরব বযবহার কররর্া।
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অথতননজর্ক কাঠারমা, উৎপািন পদ্ধজর্, প্রভৃ জর্ বর্ত মান সমাি
বযবস্থায় অর্যন্ত প্রাসজেক।
১৭৫০ থথরক ১৮৫০ জিস্টাব্দরক সমগ্র পৃজথবীরর্ জশল্প সমাি
জবকারশর সময়কাি জহরসরব জচজির্ করা হয়।

উপরর
প্রজর্টি
প্রজর্টি
ঘরটরি

উজিজখর্ আরিাচনার মধয জিরয় থবাঝা যারে থয,
সমারিই একটি সুজনজিত ষ্ট ধারাবাজহকর্া কাি করর।
সমারিরই এখন ধীরর ধীরর সাম্প্রজর্ক পজরবর্ত ন
আরগর র্ু িনায় অরনক উন্নর্। এই পজরবর্ত নই

এই জশরল্প উৎপািন বৃহিায়র্রন হরয় থারক। বড বড

সমািরক একটি সহিার্ গজর্ প্রিান করর ।র্রব সামাজিক
কাঠারমারর্ রূপান্তর বা পজরবর্ত ন সাজধর্ হরি র্ারক সামাজিক
পজরবর্ত ন বরি এই ভারবই রূপান্তররর মাধযরম জবরের প্রজর্টি
সমাি আররা উন্নর্ ও আধুজনকর্র হরয় উরঠরি এবং

কিকারখানা জনগাম গরড ওরঠ।

পরবর্ীকারি আররা উন্নর্ হরব।

বিবিষ্ট্য

বড জশল্পরক থকন্দ্র করর জবজভন্ন ধররনর কুটির জশল্প গরড ওরঠ।
এই জশল্প উৎপািরন জবজভন্ন ধারা পজরিজক্ষ্র্ হয়।
জবজভন্ন ধররনর যন্ত্রাংশ বযবহৃর্ হয়। বড বড জশল্প প্রজর্ষ্ঠান
পজরচািনা মাজিকরির হারর্ থারক। অরনক সময় থিখা জগরয়রি
থয বড বড থকাম্পাজন র্ারির থশয়ার জবজক্র করররি।
নারীর স্বাধীনর্া জশল্প সমারির এক অনযর্ম ববজশষ্টয।

নগর সমাে
মানব সভযর্ার ইজর্হারস এক যুগান্তকারী পজরবজর্ত র্ গজর্শীি
ও আধুজনক সমাি হরিা নগর সমাি। নগর সমাি এরিা এক
সেি গজর্ময় পজরবর্ত নশীি আধুজনক িীবনযাপরনর সুপষ্ট
িৃষ্টান্ত।
ববজশষ্টয
নগর সমাি প্রাকৃ জর্ক ও অথতননজর্ক সাংস্কৃ জর্ক ও
রািননজর্ক জিক থথরক যরথষ্ট উন্নর্ এবং স্বয়ংসম্পূণত হরয়
থারক।
নগর সমাি-সভযর্ার জিক থথরক অর্যন্ত গজর্শীি প্রকৃ জর্র।
প্রজর্টি নগর সমরয়র জনজররখ ক্রমঃজববজর্ত র্ হয়।
এিাডাও জবজভন্ন রকম ভারব একটি সমারির পজরবর্ত ন
সাজধর্ হয়। থযমন - থভৌগজিক অবস্থান পজরবর্ত ন,
পজররবরশর ভারসাময রক্ষ্া, সামাজিক আরন্দািন উৎপািন
বযবস্থার পজরবর্ত ন, জশক্ষ্ার প্রসার রািননজর্ক বযবস্থার
পজরবর্ত ন, ধমীয় মূিযরবারধর প্রচার-প্রসার ,যার্ায়ার্ ও
থযাগারযাগ প্রযুজির উন্নয়ন উন্নয়ন ইর্যাজি কাররণও সমারির
পজরবর্ত ন ঘরট।

মন্তিয
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ভূ বমকা

বিকিেকিাধকে থিাঝায়। মানুকষর বিজ্ঞানসম্মর্ নাম হি -

আজ থেকে প্রায় 4.6 বিবিয়ন িছর আকে আমাকের এই

থহাকমা সযাবপকয়ন্স (Homo sapiens)। এটি এেটি িযাটিন শব্দ,
এই শব্দটির আক্ষ্বরে অেত হকিা বচন্তাশীি মানুষ িা জ্ঞানী

পৃবেিীর সূচনা হকয়বছি। ির্ত মাকন সমগ্র পৃবেিীর প্রায় বিবিন্ন
জায়ো জুক়ে আমরা থে মানুষকের িসিাস েরকর্ থেবি, থসই
মানুকষর পূিতপুরুষকের আবিিত াি হয় আজ থেকে প্রায় বর্ন

মানুে কাষক িষে?

থোটি িছর আকে। থসই প্রাচীনোি থেকে আজ ির্ত মান সময়
পেতন্ত মানুকষর বিির্ত কনর এেটি ধারা ক্রমাের্ িক্ষ্য েরা
োয়। মানুকষর বিির্ত কনর এই ধারাকেই আমরা িকি োবে
‘Evolution of Humans’ ।

মানুে শব্দটির অর্ত
মানুষ শব্দটি মান এিং হুস এই েুটি শব্দ বমবির্ হকয় েঠির্

মানুষ।

এই প্রকের উত্তর বিবিন্ন থিৌেবিে এিং

বিজ্ঞানীরা

বিবিন্নিাকি বেকয় োকেন । থেউ থেউ িকিন, োর মকধয বেছু
বিমুর্ত সত্বা বিেযমান আকছ এিং অহংঙ্কার বিকদ্বষ, ঘৃণা
,েৃ র্জ্ঞর্া ,সুবশির্া ,সৃবিশীির্া থিাি-িািসা, বহংসা,
পকরাপোবরর্া ,স্বােতপরর্া ইর্যাবে গুণািিী গুবি িুোবয়র্
আকছ, এিং এই সমস্ত গুণািিী গুবি পবরচাবির্ েকর থে
অনযানয প্রাণীকের থেকে বনকজকে পৃেে েরকর্ সক্ষ্ম হয়, এিং

হকয়কছ। মান শব্দটির অেত আত্মসম্মান এিং হুস শব্দটির দ্বারা
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থে অনযানয সমস্ত জীকির চূ ়োন্ত ঊকবত অিস্থান েকর থসই হি
মানুষ।
আিার োকরা োকরা মকর্, মান + হুস = মানুষ। মানুষ হকর্
থেকি বনকজর আত্মসম্মানকিাধ োেকর্ হকি, এিং িাকিা-মন্দ
থে আিাো েরার মকর্া হুস োেকর্ হকি, র্কিই র্াকে মানুষ
িকি েণয েরা হকি।
আিার থেউ থেউ িকিন "প্রাণ োেকি প্রাণী হওয়া োয়।
বেন্তু মন োেকি মানুষ হওয়া োয় না।
আিার েুক া পা োেকিও থস মানুষ না ।
প্রেৃ র্ মানুষ বর্বনই োর মকধয মনুষত্ব নাকমর
গুণািিী বিেযামান। "

মানুকষর আবিিত াি বেিাকি হকয়বছি ? - এই সম্পকেত থিশ
েকয়েজন থিৌকোবিে র্াকের বনজ বনজ মর্িাে থপাষণ
েকরবছকিন। থসগুবি হি চািতস ডারউইন র্ার বনকজর থিিা িই - "মানুকষর অির্রণ
"(‘The Descent of Man’) -এ িকিন চারপ্রোর
নরিানরকোষ্ঠী,
েো - বেিস, ওরাংও াং,বশম্পাবি,থোবরিা থেকে পৃবেিীকর্
চার প্রোর মানি থোষ্ঠীর আবিিত াি হয়। এই চার প্রোর
মানিকোষ্ঠী গুবি হি - েকেশীয় িা থের্াঙ্গ, বনকগ্রা, অকেবিয়,
মকঙ্গািীয়।
মানুকষর আবিিত াি সম্পকেত বিিযার্ িূ কোিবিে মাজীে হাসান
িকিন - "The origin of Race is a subject thought with
controversy. In general, one encounters two
contrasing schools of thought’’.

মানুষের আবিভতাি

মানুষের বিির্তন

এই পৃবেিীকর্ থোোয় েিন বেিাকি মানুকষর আবিিত াি
ঘক বছি এই সম্পকেত থিৌকোবিেকের বিবিন্ন ধরকনর মর্িাে
রকয়কছ, এরেম েুটি মর্িাে হি - (ে) ধমীয় মর্িাে (ি)

থসই প্রাচীনোি থেকে আজ ির্ত মান োি পেতন্ত মানুকষর

বিজ্ঞাবনে মর্িাে।
ধমীয় মর্িাে -এ বিবিন্ন ধকমতর (বহন্দু, মুসবিম, বিস্টান, বশি)
ধমতগ্রকে িিা হকয়কছ, এই পৃবেিীকর্ বে বিে শবির মাধযকম
সিতপ্রেম থোকনা এেজন নর এিং এেজন নারীর আবিিত াি
ঘক কছ, এিং থসিান থেকে পরির্ীোকি মানুকষর আবিিত াি
হয়। অপরবেকে বিজ্ঞাবনে মর্িাকেও বিবিন্ন বিজ্ঞানীরা
মানুকষর আবিিত াি সম্পকেত িযািযা বেকয়কছন র্কি বিজ্ঞাবনে
মর্িাকে চািতস ডারউইকনর মর্িাে অবধে গুরুত্বপূণত। বর্বন
িকিন চার প্রোর নরিানর থোষ্ঠী থেকে এই পৃবেিীকর্ চার
প্রোর মানি থোষ্ঠীর আবিিত াি ঘক ।
মানুকষর উদ্ভি সম্পকেত এরেম আকরা েুটি র্ত্ব রকয়কছ, েো (১) িহু উৎস র্ত্ত্ব, (২) এেে উৎস র্ত্ত্ব।
থে সমস্ত থিৌকোবিেরা পবরকিকশর থেকে িংশেবর্র উপর
অবধে গুরুত্ব আকরাপ েকরন, িহু উৎস র্কত্ত্ব র্ারা িকিন প্রধান প্রধান নরিানর থোষ্ঠীগুবি র্াকের বিন্ন বিন্ন পূিতপুরুষ
থেকে আের্, এিং পরির্ীোকি এই প্রধান প্রধান নরিানর
থোষ্ঠীগুবি থেকে মানুকষর আবিিত াি ঘক ।
থে সমস্ত থিৌকোবিেরা িংশেবর্র থেকে পবরকিকশর উপর
অবধে গুরুত্ব বেকয়কছন, এেে উৎস র্কত্ব র্ারা িকিন - সমস্ত
নরিানর থোষ্ঠী গুবি এবেই প্রোর পূিতপুরুষ থেকে আের্।

মানুষের আবিভতাি সম্পষকত বিবভন্ন ভভৌষ াবেক
ভের মর্িাে

বিির্ত কনর এেটি ধারা িক্ষ্য েরা োয় । মানুকষর বিির্ত কনর
এই ধারাকে বিবিন্ন থিৌকোবিে রা বিবিন্ন িাকি িযািযা
েকরকছন, চািতস ডারউইন এর মকর্ চার প্রোর নরিানর
থোষ্ঠী, পরির্ীোকি বিিবর্ত র্ হকয় চার প্রোর মানিকোষ্ঠীকর্
রূপান্তবরর্ হয়। ডারউইন থে চার প্রোর নরিানর থোষ্ঠী
থেকে চার প্রোর মানি থোিীর আবিিত াকির েো িকিন, র্া
অর্যন্ত ধীকর ধীকর ঘক এিং বর্বন এটিকে ধাকপর মাধযকম
থেিাকনার থচিা েকরন। মানি থোষ্ঠীর এই বিির্ত ন িা
পবরির্ত নকে ডারউইন থে চারটি ধাকপর মাধযকম
থেবিকয়বছকিন, থসগুবি হি বেন্তু অপর বেকে অকনে থিৌকোবিে ডারউইকনর এই ধারণার
পবরিকর্ত িকিন - মানুকষর প্রেম পূিতপুরুকষর নাম হি অকেকিাবপবেোস আকেকরবন্সস, এই পূিতপুরুষ ধীকর ধীকর
সমকয়র পবরির্ত কনর সকঙ্গ সকঙ্গ থহাকমা হযাবিবিস নামে পুরুকষ
বিিবর্ত র্ হয়, এিং এরপর থহাকমা ইকরক্টাস, থহাকমা
বনয়ান্ডারেযাকিনবসস, এিং সিকশকষ থহাকমা সযাবপকয়ন্স নামে
পুরুকষ বিিবর্ত র্ হয় এিং এই থহাকমা সযাবপকয়ন্স নামে পুরুষ
থেকেই মডতান মযান িা আধুবনে মানুকষর সৃবি। মানুকষর
বিির্ত ন সম্পকেত চািতস ডারউইন থে চারটি ধাপ িা পেতাকয়র
েো িকিন, থসগুবি হি - অকেকিাবপবেোস, বপবেোনকরাপাস,
বনয়ানডারোি,থসা - মযােনন্। এই ধাকপর িা এই পেতাকয়র
নরিানর গুবির বেছু বিবশিয উকেি েরা হকিা -

(১) অষেষোবিবর্কাস ির্ত ায়
এই ধাকপ িা এই পেতাকয় ডারউইন থে নরিানর গুবিকে
অন্তিুত ি েকরবছকিন র্াকের জীিকনর োত্রাপে এিং বিবশিয
গুবি হি:-
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এই পেতাকয় নরিানর গুবি চার পাকয় ির বেকয় হাাঁ া চিা
েরকর্া। এই পেতাকয় নরিানর গুবি অনযানয নরিানরকের
র্ু িনায় িুবিমান বছি এিং এরা োকছর েিমূি থিকয় থিাঁকচ
োেকর্া এিং এেসাকে েিিিিাকি ঘুকর থি়োকর্া। এই পেতাকয়
নর িানরগুকিার উচ্চর্া বছি 120 থেকে 150 থসবিবম ার।
এই পেতাকয়র সমগ্র নরিানর গুবিকে বিজ্ঞাবনেরা
সবম্মবির্িাকি প্রাইকম নাকম অবিবহর্ েকরবছকিন ।অেতাৎ এই
পেতাকয় নরিানর গুবিকে এেেোয় প্রাইকম িিা হর্। এই
প্রাইকম গুবিকে িা এই পেতাকয়র নরিানর গুবিকে আিার
চারটি িাকে িাে েরা হয়, েো (ে)
ড্রাইওবপবেোস,
(ি)
রামাবপবেোস,
(ে)
অকেকিাবপবেোস - আবিোনাস, (ঘ) অকেকিাবপবেোস থরািাস াস।

এই িানর গুবি পবরিবর্ত র্ হকয় আকস বনবেত ি সমকয়র পবরসকর।
এই িানর গুবির মবস্তকের ধারণ ক্ষ্মর্া বছি 700 ঘন.
থসবিবম ার।

(২) বিবর্কানষরািাস ির্ত ায়
ডারউইন প্রিবর্ত র্ চারটি ধাপ িা পেতাকয়র

মকধয বদ্বর্ীয়

পেতাকয়র নাম হি - বপবেোনকরাপাস। এই পেতাকয়র নরিানর
গুবির থে সমস্ত বিবশিয গুবি আমরা থেিকর্ পাই,থসগুবি হি এই পেতাকয়র নরিানর গুবি সামকনর েুটি পা উচু েকর, শুধুমাত্র
থপছকনর েুটি পাকয় ির বেকয় হাাঁ কর্ শুরু েরা থশকি, র্কি এরা
সামকনর বেকে এে ু কাঁ কজা হকয় হাক । এই পেতাকয়র সমগ্র
নরিানর গুবিকে বিজ্ঞাবনেরা সবম্মবির্িাকি থহাবমবনড নাকম
অবিবহর্ েকরন। অিস্থাকনর বিবত্তকর্ এই থহাবমবনডকের
আিার েুটি িাকে িাে েরা হয়,েো - (i) বপবেং মানি, এিং

(ক) ড্রাইওবিবর্কাস
ডারউইকনর মকর্ এই ড্রাইওবপবেোস নামে িানর গুবি বছি
মানুকষর প্রাচীনর্ম পূিতপুরুষ। এই িানর গুবি 2 থোটি 50 িক্ষ্
িছর পূকিত পূিত আবিোয় িসিাস েরকর্া। এই িানর গুবির
বিবশিয হকিা, - একের মবস্তকের ধারণ ক্ষ্মর্া বছি ২০ ঘন.
থসবিবম ার।

(ii) জািা মানি।
(i) বপবেং মানি:- আজ থেকে 15 িক্ষ্ িছর পূকিত চীকনর বপবেং
এ থে সমস্ত নরিানর গুবি িসিাস েরকর্া র্াকের িিা হর্
বপবেং মানি। একের মবস্তকের ধারণ ক্ষ্মর্া বছি 1000 ঘন.
থসবিবম ার।
(ii) জািা মানি:- সুমাত্রা ও জািা দ্বীপপুকি থে সমস্ত
থহাবমবনডরা িা নরিানর গুবি িসিাস েরকর্া র্াকের িিা

(খ) রামাবিবর্কাস

হকর্া জািা মানি। একের মবস্তকের ধারণ ক্ষ্মর্া বছি 800 ঘন.

এই িানর গুবির আবিিত াি ঘক বছি 1 থোটি 50 িক্ষ্ িছর

থসবিবম ার।

পূকিত। আবিিত াি ঠিে নয়, র্কি পূিতির্ী িানর গুবি বনবেত ি
সমকয়র পবরসকর থে িানকর পবরিবর্ত র্ হয় র্াকে
রামাবপকেোস িকি। এই িানরগুকিার মবস্তকের ধারণ ক্ষ্মর্া
ড্রাইওবপবেোস নামে িানরগুবির র্ু িনায় বেছু া থিবশ বছি।
একের মকধয থে ধারণ ক্ষ্মর্া বছি 40 ঘন. থসবিবম ার।

এই িানর গুবি আজ থেকে প্রায় 25 িক্ষ্ িছর পূকিত পূিত
আবিোয় িসিাস েরকর্া।এই িানরগুবির মবস্তকে ধারণ
ক্ষ্মর্া বছকিা পূিতির্ী সমস্ত িানরকের র্ু িনায় অকনে
মবস্তকের

ধারণ

ক্ষ্মর্া

বছি

500

ডারউইন প্রিবর্ত র্ চারটি পেতাকয়র অন্তেতর্ র্ৃ র্ীয় পেতায়টি হি
- বনয়ানডারোি পেতায়। এই পেতাকয়র নরিানর গুবির বিবশিয
হকিা - এই পেতাকয়র নরিানর গুবি েুই পাকয়র উপর ির বেকয়
থমরুেন্ড থসাজা েকর হাাঁ কর্ পারকর্া। এই পেতাকয় নরিানর
গুবির মবস্তকের ধারণ ক্ষ্মর্া বছি 1300 থেকে 1500 ঘন.

( ) অষেষোবিবর্কাস - আবিকানাস

থিবশ।একের

(৩) বনয়ানডারর্াে ির্ত ায়

ঘন.

থসবিবম ার। এই িানরগুবির মবস্তকের ধারণ ক্ষ্মর্া থেকি
অনুমান েরা োয় থে, এরা বনকজকের িুবিকর্ োকজ িাোকর্
থশকি এিং একের জ্ঞান-িুবির ক্রমশ বিোশ ঘ কর্ োকে।

(ঘ) অষেষোবিবর্কাস - ভরািাসটাস
এই িানর গুবি আজ থেকে প্রায় 20 িক্ষ্ িছর পূকিত েবক্ষ্ণ
আবিোয় িসিাস েরকর্া, অেতাৎ পূিতির্ী িানর গুবি থেকে

থসবিবম ার।এই পেতাকয়র নরিানর গুবি প্রায় 5 থেকে 10 িক্ষ্
িছর পূকিত ইউকরাপ এিং েবক্ষ্ণ পূিত এবশয়াকর্ িসিাস
েরকর্া।এ পেতাকয়র নরিানরগুবির উচ্চর্া বছি 5 েু 2 ইবি।
মবস্তকের বিবত্তকর্ এই পেতাকয়র নরিানর গুবির সকঙ্গ আধুবনে
মানুকষর অকনে সােৃশয িুাঁকজ পাওয়া োয়।

(৪) ভসা - মযা নন্ ির্ত ায়
মানুকষর বিির্ত নকে, অেতাৎ মানি বিির্ত নকে চািতস ডারউইন
থে চারটি পেতাকয়র মধয বেকয় থেিাকনার থচিা েকরন,র্ার মকধয
সিতকশষ পেতায় হকিা থসা - মযােনন্ পেতায়। ির্ত মান সমাকজর
থে আধুবনে মানুষ িা (Modern Man) - র্া এই পেতাকয়র
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নরকোষ্ঠী থেকে পরির্ীোকি বিিবর্ত র্ হকয় আকস। আজ থেকে
প্রায় 30 হাজার িছর আকে এই পেতাকয়র নরিানর গুবির
আবিিত াি ঘক । িাকন্সর থসা - মযােনন্ নামে শহকর এই
পেতাকয়র নরিানর গুবির েঙ্কাি (Skeleton) প্রেম পাওয়া
বেকয়বছকিা। র্কি পকর আকরা অনযানয জায়োকর্ও পাওয়া োয়।
এই পেতাকয়র নরিানর গুবির থে সমস্ত বিবশিয গুবি থেিকর্
পাওয়া োয় থসগুবি হি - এই পেতাকয়র নরিানর গুবির উচ্চর্া
বছি 5 েু

11 ইবি। এই পেতাকয় নরিানর গুবির মবস্তকের

ধারণ ক্ষ্মর্া বছি 2000 ঘন. থসবিবম ার। থেকহর্ু , এই
পেতাকয়র নরিানর গুবির মবস্তকের ধারণ ক্ষ্মর্া অনযানয সমস্ত
নরিানর গুবির র্ু িনায় অকনে থিবশ বছি, থসকহর্ু এরা
অনযানয নরিানর গুবির র্ু িনায় থিবশ িুবিমান বছি। এই
পেতাকয় নরিানর গুবি গুহায় ছবি আাঁো, অকের িযিহার,
বশেরা েরা ইর্যাবে োজগুকিা েরকর্া। এইিাকি উপবরউি
চারটি পেতাকয় মধয বেকয় ডারউইন মানুকষর বিির্ত কনর
ইবর্হাসকে র্ু কি ধরার থচিা েকরন। র্কি প্রকর্যেটি ধারণার
থেমন প্রশংবসর্ বেে রকয়কছ, ঠিে থর্মবন বেছু মন্দ বেে ও
রকয়কছ। ডারউইকনর প্রিবর্ত র্ উপবরউি পেতায়গুবির মধয
বেকয় মানুকষর বিির্ত কনর ইবর্হাসকে, থিশ বেছু থিৌকোবিে
অস্বীোর েকরন। র্কি থসকক্ষ্কত্র র্াাঁরা র্াকের মর্ামর্ থপাষণ
েকর োকেন।
িািকি িুিই আশ্চেত িাকে, ির্ত মান েুকের আধুবনে মানুষই
(Modern Man), বিবিন্ন স্থান থেকে পাওয়া আবেম মানুকষর
েঙ্কাি গুবিকে বিবিন্ন পরীক্ষ্া বনরীক্ষ্ার মাধযকম বিকেষণ েকর
র্িনোর বেকনর মানুকষর বিবশিযগুবিকে িুাঁকজ িার
েকরন।অেতাৎ, এেেোয় মানুষই মানুকষর পূিতপুরুষকে িুাঁকজ
থির েকরন। এিং আোমী বেকন আবেম মানুকষর েঙ্কাি
(Skeleton) ের্ থিবশ িুাঁকজ পাওয়া োকি র্কর্াই র্াকের
জীিনধারণ সম্পকেত আমরা জানকর্ পারকিা এিং এই সমস্ত
ধারণাগুবি আকরা স্পি হকি ।
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িূ ভিকা

আমরা প্রত্যেত্েই জানি মািব জীবি সৃনির পর থেত্েই
মািুষ দলবদ্ধভাত্ব বসবাস েরয িা। খাত্দের চানিদা,
আত্মরক্ষার চানিদায় ও নিোর েরার প্রবণযায় মািুষ দলবদ্ধ
ভাত্ব এেত্ে বসবাস শুরু েত্র। মািুত্ষর থে প্রাচীি
জীবিোো, পৃনেবীর থোি এেটি স্থাত্ি স্থায়ীভাত্ব বসবাস িা
েত্র, বিে পশুত্ে থপাষ মানিত্য় ও পশু পালত্ির মধ্ে নদত্য়
অনযবানিয িত্য়ত্ে।
প্রাচীি েুত্ে মািুষ েখি এেত্ে থোষ্ঠীবদ্ধভাত্ব যাত্দর থপাষে
প্রাণীত্দর নিত্য় বসবাস শুরু েরয, যখি যারা বুঝত্য পারল
থে থোি এেটি নিনদি ি স্থাত্ি বসবাস েরত্ল যাত্দর প্রত্যেত্ের
খাত্দের চানিদা পূরণ িত্ব িা। খাত্দের চানিদায় যারা নবনভন্ন
স্থাত্ি যাত্দর থপাষেত্দর থে সাত্ে নিত্য় োোবর জীবি োোর
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সূচিা েরত্লা। পশুপালে পেিাত্য় ঋযু নভনিে োোবর
নভনিত্য মািুত্ষর দুই ধ্রত্ির স্থািান্তর ঘটত্যা। থসগুত্লা
নিম্নরূপ -

(ক) অনুিূভিক
Transition

স্থানান্তর

বা

Horizontal

এই থপাো স্থািান্তত্র মািুষ সাধ্ারণয ক্রান্তীয় ও
উপক্রান্তীয় অঞ্চত্লর মত্ধ্ে থপাষে জীবজন্তুত্দর থে সাত্ে নিত্য়
থোষ্ঠীবদ্ধভাত্ব ঋযু অিুসাত্র েমিােমি েরত্য।
যৎোলীি সমত্য় পশুপালে োোবর সমাজ
ঋযু নভনিে অিুভূনমে স্থািান্তত্রর চারটি পেিাত্য় নেল।
থসগুত্লা নিম্নরূপ-

১. বসন্তকালীন স্থানান্তর :-
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সাধ্ারণয এনপ্রল মাত্সর শুরু থেত্ে জুি
মাত্সর প্রায় থিত্ষর নদে পেিন্ত মািুষ যার জীবজন্তুর সাত্ে
মত্িারম পনরত্বি ও খাদে সংগ্রত্ির উত্েত্িে পবিত্যর নদত্ে
নেংবা চারণভূ নমর অনভমুত্খ রওিা নদত্য।

এই প্রোর স্থািান্তনর েরত্ণ থদখা োয় মািুষ যার থপাষে
জীবজন্তুর সাত্ে ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় পাবিযে অঞ্চল গুনলত্য
ঋযু নভনিে োোবর রীনয অিুসাত্র বসবাস েরয। থেখাত্ি
পশুপালে আনদম জিত্োষ্ঠীরা বেত্রর নবনভন্ন সমত্য় পবিত্যর
িীষি থদি এবং পাদত্দত্ির মত্ধ্ে েমি েরয।

২. গ্রীষ্মকালীন স্থানান্তর :গ্রীষ্মোত্ল যো জুি মাত্সর থিত্ষর নদে
থেত্ে প্রায়ই থসত্েম্বর মাত্সর প্রেম নদে পেিন্ত মািুষ প্রচন্ড
েরত্মর িায থেত্ে রক্ষা পাবার জিে যাত্দরত্ে সাত্ে নিত্য়
সমভূ নম বা মালভূ নম থেত্ে পবিয বা পািাড় এর উচ্চভূ নম
নেংবা উচ্চ মালভূ নমত্য স্থািান্তর িয।

৩. শরৎকালীন স্থানান্তর :থসত্েম্বর মাত্সর মাঝামানঝ সময় থেত্ে
িত্ভম্বর মাত্সর থিত্ষর নদে পেিন্ত মািুষ যৃ ণভূ নমর নদত্ে
পদাপিণ েরয। োরণ এই সমত্য় মত্িারম পনরত্বত্ির জিে
েৃ নষোজ ভাত্লা িত্যা।

পাবিযে অঞ্চল গুনলত্য িীযোত্ল প্রচন্ড িীযলযা োরত্ণ
পবিত্যর িীষি থদি গুনল বরিাবৃয ও উনিদিীি িত্য় পড়ায়
পশুপালে োোবর থোষ্ঠীগুনলত্ে খাত্দের সমসোর সম্মুখীি
িত্য িত্যা। িত্ল োোবর থোষ্ঠীগুত্লাত্ে যার থপাত্ষের সাত্ে
পাদত্দত্ি থিত্ম আসত্য িত্যা। এোড়াও এই প্রচণ্ড ঠান্ডায়
খাত্দের চানিদার আর পািাপানি পশুত্দর বৃনদ্ধ বোিয িয।
আবার গ্রীত্ষ্মর প্রচন্ড উিাত্পর িায থেত্ে থেত্ে রক্ষা পাবার
জিে পশুপালে োোবররা পুিরায় পবিত্যর িীত্ষির নদত্ে
েমি েরয। োরণ গ্রীত্ষ্মর পবিয িীত্ষির মৃদু িীযল
আবিাওয়ায় পশুর মাংস, দুগ্ধ ও পিত্মর পািাপানি িলমূল
এর েত্েি বৃনদ্ধ থপয।

দৃষ্টান্ত

৪. শীতকালীন স্থানান্তর :নিত্সম্বর মাস থেত্ে প্রায় মাচি মাত্সর প্রেম
নদে পেিন্ত মািুষ যাত্দর থপাষে জীবজন্তুত্দর থে সাত্ে নিত্য়
প্রচণ্ড িীত্যর িায থেত্ে রক্ষা পাবার উত্েত্িে পবিত্যর উচ্চ
ভূ নম থেত্ে পবিত্যর পাদত্দত্ি সম্পন্ন এলাোয় নেংবা উষ্ণ
মরুভূ নমর নদত্ে রওিা নদত্যা।
প্রসঙ্গয, পশুপালে সমাত্জ মািুত্ষর ঋযু নভনিে োোবর
জীবত্ির অিুভূনমে স্থািান্তর চক্রাোর ভাত্ব ঘটত্যা। অেিাৎ
বেত্রর প্রেম নদত্ে মািুষ যারপর যার থপাষেত্দর সাত্ে থে
পে থেত্ে োো শুরু েরত্যা, বেত্রর থিত্ষ থদখা থেয মািুষ
আবার থসই পে ধ্ত্র পুিরায় যার আত্ে স্থাত্ি নিত্র এত্সত্ে।

পশুপালে োোবর থোষ্ঠীর ঋযু নভনিে উলম্ব স্থািান্তনরয
েরণ আজও পৃনেবীর থবি েত্য়েটি অঞ্চত্ল পনরলনক্ষয িয়।
এর মত্ধ্েই নিমালয় পাবিযে অঞ্চত্লর হুমায়ুি, োত্ড়ায়াল
নেংবা লাদাখ অঞ্চল গুনল অযেন্ত যাৎপেিপূণি। এখাত্ি
অবস্থািরয োনে, গুজির, ভু টিয়া নেন্নর লাদানে মি পাস
প্রভৃ নয উপজানযত্োষ্ঠী পশুপালে োোবর বৃনদ্ধর ঋযু োলীি
স্থািান্তত্রর মত্ধ্ে নদত্য় েরু, থভড়া, থমাষ, চমনর োই, োেল,
থঘাড়া প্রভৃ নয প্রনযপালি েত্র োত্ে।
এোড়াও যু নেি স্তাত্ির নেরনখজ উপজানয আলযাই পবিত্য,
ইউত্রাত্পর ভ্লাচ, সারাোয খানি উপজানয আল্পস পবিত্যর
েৃ নষোজ ও পশুপালি জীনবো নিবিাি েত্র।

বততিান সিাজ ও যাযাবর জীবন
দৃষ্টান্ত
এনিয়া ও আনিোর মিাত্দত্ির থবি েত্য়েটি উষ্ণ ও শুষ্ক
স্থাি রত্য়ত্ে থেখাত্ি দীঘিোল ধ্ত্র মািুষ ঋযু নিয়নিয
অিুভূনমে স্থািান্তনরয েরত্ণর মাধ্েত্ম োোবর বৃনি এখত্িা
বজায় থরত্খত্ে। নবত্িষ েত্র ইরাে, ইরাি, থসৌনদ, আরব,
উির সুদাি, সািারা, থমনিত্ো প্রভৃ নয স্থািগুনলত্য এখিও এই
ধ্রত্ির জীবি োো থচাত্খ পত্ড়।

(খ) উলম্ব
Tnanslation

স্থানান্তভরতকরণ

বা

Vatical

বযি মাত্ি থে সমস্ত মািুষ পাবিযে অঞ্চত্ল বসবাস েত্র যাত্দর
নবনভন্ন সমসোর সম্মুখীি িত্য িয়। থেমি- ভূ নমধ্স, ভূ নমক্ষয়,
যু ষারপায, িদীর ক্ষয় ইযোনদ। এইসব প্রােৃ নযে দুত্েিাত্ের
োরত্ণ মািুষত্ে থবনিরভাে সময় যার বাসস্থাি যোে েত্র
পবিত্যর পাদত্দত্ি অঞ্চত্ল চত্ল আসত্য িয়। মািুষ থে শুধ্ু
এইসব নবপেিত্য়র োরত্ণ নিত্জত্দর বাসস্থাত্ির যোে েত্র যা
িয়। প্রচন্ড ঠান্ডার োরত্ণ, প্রচন্ড যু ষারপাত্যর োরত্ণ বহু
মািুষ আজও মালভূ নম বা পবিয পাদত্দত্ি সম্পন্ন এলাোয়
এত্স েত্য়ে মাত্সর জিে আশ্রয় স্থাপি েত্র। ঠান্ডার পনরমাণ
েমত্ল বা ভূ নমক্ষয় থরাদ িত্ল মািুষ আবারও পুিরায় নিত্জর
বাসস্থাত্ি যো পবিত্যর উচ্চভূ নমত্য নিত্র োয়। এখাত্িা বহু
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মািুষত্ে থদখা োয় োরা বেবসার চানিদায় বা অিোিে
োরত্ণ নিজ বাসভবি থেত্ে েত্য়ে মাত্সর জিে অিেে স্থাত্ি
েমি েত্র। সুযরাং বযি মাি সমাত্জ দাাঁনড়ত্য় আমরা আজও
বলত্য পানর থে মািুষ প্রাচীি েুত্ের ময োোবর িা িত্লও
খাদে জীনবো মািুষত্ে আজও োোবর জীবি এর মত্ধ্ে
আবদ্ধ েত্র থরত্খত্ে।
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ঘজট।তািাড়া চাকমা, সাাঁওতাল, হােং উিোপতজের মজিেও িু রুষতাপিক সমাজের
আপিিতে বেখা যায়।

'পিতৃ তন্ত্র'একটি ছ োট্ট শব্দ পকন্তু এই শব্দব্দর দ্বোরো আমরো

'ছিপিয়ো' যোর অথথ 'বংশ' এবং 'আরব্দকো' যোর অথথ 'আপম

সমোব্দের িুরুষ ছেণীব্দক বুপি। যোর অধীব্দে থোব্দক িোপরবোপরক,

শোসে কপর'।

সোমোপেক, রোেনেপতক, অথথনেপতক এমেপক ধমীয় মোেদন্ড।

ছকোব্দেো স্কলোর মব্দে কব্দরে, য় হোেোর ব র িূব্দবথ বো পিস্টিূবথ
4000 ব র আব্দে সমোব্দে পিতৃ তব্দন্ত্রর সূচেো হয়। আবোর
মোক্সবোদী তত্ত্ব অেুসোব্দর, ছেডপরক এব্দেলস ও কোল মোকথ স
দোপব কব্দরে, পিতৃ তব্দন্ত্রর সূচেো হয়; প্রোথপমক েম পবভোে
ছথব্দক। েোরীর তু লেোয় িুরুব্দষর শোরীপরক ক্ষমতো ছবপশ।
আবোর মোতৃ কোলীে সমব্দয় েোরীব্দদর পবেোম ও সন্তোব্দের
ছদখোব্দশোেোর েেয েৃব্দহই থোকব্দত হব্দতো। তোই েোরীরো েৃব্দহর
তত্ত্বোব্দবোধোব্দে থোকব্দতো এবং িুরুষ খোদয উৎিোদে ও
িশুিোলব্দের েেয বোইব্দরর কমথকোব্দন্ড পেযুক্ত থোকব্দতো। এরির
ছথব্দক িুরুষ বংশ িরম্পরোয় সমোেব্দক পেব্দের অধীব্দে আেব্দত

পিতৃ তোপন্ত্রক সমোব্দের কতথ ো রূব্দি একেে িুরুষব্দকই পেবথোচে
করো হয় এবং এই স্থোব্দে েোরীর তু লেোয় িুরুব্দষর ক্ষমতো ছবপশ
থোব্দক। পিতৃ তন্ত্র হল এমে একটি ক্ষমতো ছযখোব্দে েোরী পদ্বতীয়
স্থোে অপধকোর কব্দর। এই িপরব্দিপক্ষব্দত, হুমোয়ুে আেোদ তোর
ছলখো 'েোরী' বই এ বব্দলব্দ ে, "এত অস্ত্র আর প্রস্তুপত পেব্দয়
ছকোে প্রপতিব্দক্ষর মুব্দখোমুপখ হয়পে িৃপথবীর ছকোে
ছসেোবোপহেী"।
'পিতৃ তন্ত্র' বো 'patriarchy' যোর আক্ষপরক অথথ 'পিতোর
শোসে'। ছিপিয়োপকথ শব্দব্দর উৎিপি হয় দুটি পিক শব্দ -
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সক্ষম হয়।
সভযতোর আপদ কোল ছথব্দক পবচোর করব্দল ছদখো যোয় সমোব্দে ছকোেরকম পলেনবষময প ল েো। প্রোচীে ভোরতীয়
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সভযতোর েোরীব্দদর যথোযথ আত্মপ্রকোব্দশর সুব্দযোে-সুপবধো
প ল। প্রোচীেকোব্দল েোেী, মমত্রী, অরুন্ধতী প্রভৃ পত পবদুষী
েোরীেণ পশক্ষোচচথো,ধমথচচথো, পচপকৎসোশোস্ত্র, অস্ত্রপবদযো,
েপণতশোস্ত্র প্রভৃ পত পবষব্দয় পেব্দেব্দদর দক্ষতোর িপরচয় ছদয় এবং
তৎকোলীে সমোে তোব্দদরব্দক স্বীকৃ পত ছদয়। মধযযুব্দে
ঔিপেব্দবপশক শোসে প্রপতষ্ঠো ও সপ্তম শতব্দক সোমন্ত প্রথোর
উদ্ভব্দবর ফব্দল ভোরতীয় েোরীব্দদর অবস্থো ধীব্দর ধীব্দর
পিতৃ তোপন্ত্রক সমোব্দের পবপধ-পেব্দষব্দধর েপন্ডব্দত আবদ্ধ হয়।
শুধুমোত্র ভোরব্দতই েয়,িৃপথবীর প্রোয় সবথত্র পিতৃ তন্ত্র চরম
আকোর ধোরণ কব্দর। পবব্দশষত : মোরমো, চকমো, সোাঁওতোল,
হোেং প্রভৃ পত পবপভন্ন উিেোপত মব্দধয পিতৃ তব্দন্ত্রর দৃঢ়তো এখে ও
লক্ষ করো যোয়। প্রোচীেকোব্দল রপচত েোেো ধমথিব্দে এমে পক ু
ঈশ্বর প্রদি মতোমত ও পবপধপেব্দষব্দধর উব্দেখ িোওয়ো যোয়
ছযখোব্দে পিতৃ তব্দন্ত্রর প্রমোণ আব্দ । মধযযুে ও আধুপেক যুব্দের
অব্দেক ছলখব্দকর ছলখেীব্দত েোরীব্দদর সব সময় এক ধোি
পি ব্দে রোখো হব্দয়ব্দ । এই সময় ছরোব্দকয়ো ছবেম, কোদপিেী
েোেুলী েোব্দম এমে পক ু েোরীব্দদর েোম উব্দে আব্দস। যোরো
সমোব্দের মবষব্দমযর পশকল ছভব্দে ছফব্দলপ ল।
প্রোচীেকোল ছথব্দক েোরী মোব্দে আমরো বুপি েৃহকব্দমথ পেযুক্ত এবং
সন্তোে উৎিোদব্দের এক অেযতম যন্ত্র আর ছসই সন্তোে অবশযই
িুত্র সন্তোে। এই প্রসব্দে মহোভোরব্দতর আপদ িব্দবথ বলো হব্দয়ব্দ ,
'িুত্র আত্মো স্বরূি,কেযো ছেশ এর কোরণ'। পবশ্ববযোপি
পিতৃ তব্দন্ত্রর প্রখরতো আধুপেক যুব্দের প্রথম িযথোয় িযথন্ত
অবযোহত থোব্দক। অষ্টোদশ শতব্দকর ছশষভোব্দে েোরীরো তোব্দদর
অপধকোব্দরর দোপব ছতোব্দল ফব্দল পিতৃ তোপন্ত্রক সমোেবযবস্থোয়
পশপথলতো আব্দস।
বতথ মোে সমোেবযবস্থো এখে অব্দেকটোই িপরবপতথ ত। সংপবধোে
আে সমতোর কথো বব্দল। পকন্তু প্রেপতশীলতোর কব্দয়ক যুে
অপতক্রম কব্দর এই একপবংশ শতোব্দীব্দতও িুরুষতোপন্ত্রকতো
আমোব্দদর রব্দে রব্দে অবপস্থত। এখেও এই সমোে পিতৃ তব্দন্ত্রর
ত্র োয়োয় এপেব্দয় চলব্দ । এর কোরণ স্বরূি বলো যোয়, এখব্দেো
অপধকোংশ িপরবোর িুরুষ সংেঠিত। একটি িপরবোব্দর একটি
িুত্রসন্তোে ও একটি কেযো সন্তোে িৃথক িৃথক মূলযব্দবোধ,
মেপতকতো ও আদশথ পেব্দয় বব্দ ো হয়। একটি সন্তোে েন্ম
িহব্দণর ির পিতোর বংশিপরচয় িহণ কব্দর এবং পিতোর
সম্পপিব্দত সবথোপধক অপধকোর একটি িুত্র সন্তোব্দেরই থোব্দক।
েোরীর ছেোত্র এখেও রূিোন্তপরত হয়। এইসব কোরব্দণর
ফলস্বরূি, একটি িুরুষ একটি েোরীব্দক পেব্দের সমকক্ষ মব্দে
কব্দর েো। তোই পেপবথব্দশব্দষ কেযোভ্রূণ হতযো চলব্দ িৃপথবীর ছকোে
েো ছকোে প্রোব্দন্ত। আেও একটি কেযোসন্তোে সুব্দযোে-স্থোব্দে
পেযথোতব্দের পশকোর হয়। সবব্দশব্দষ এটু কু বলো ছযব্দতই িোব্দর ছয,

বতথ মোব্দে সমোে অব্দেকটোই পেরব্দিক্ষ। অব্দেক রক্ষেশীল
িপরবোর এখে পিতৃ তোপন্ত্রকতো ছথব্দক ছবপরব্দয় এব্দসব্দ । তবু
আমরো ভু ব্দল যোই , েোরীর ভূ পমকো ো ো ছকোে সংস্কৃ পত
স্বয়ংসম্পূণথ েয়। েোরী-িুরুষ এব্দক অিব্দরর িপরিূরক। েোরীিুরুষ উভব্দয়র প্রয়োব্দস িৃপথবীর সৃপষ্ট এবং ছসৌন্দব্দযথর
ধোরোবোপহকতো বেোয় থোব্দক। আমরো ছযখোব্দে পবশ্ব উন্নয়ব্দের
িব্দথ হোাঁটপ , ছসখোব্দে েোরী েোপতব্দক ছি ব্দে ছফব্দল সমোব্দের
উন্নয়ে ছকোব্দেোভোব্দবই সম্ভব েয়। কপব কোেী েেরুল
ইসলোব্দমর ভোষোয়, "পবব্দশ্ব যো পক ু মহোে সৃপষ্ট পচর
কলযোণকর,অব্দধথক তোর কপরয়োব্দ েোরী অব্দধথক তোর ের"।
তবুও একটো 'তবু' ছথব্দক যোয় কোরণ এ সমোব্দে ছশোপষত হয়
েোরী ছকেেো এ সমোে শোসে কব্দর িুরুষ। সপতয বলব্দত,
আমোব্দদর সমোব্দের িুপেবোদী অথথেীপত পিতৃ তব্দন্ত্রর েন্ম ছদয়।
আেব্দক েোরী মোব্দেই দুবথলতো েয়,েোরীব্দদর সোমোপেক অবস্থো
অব্দেকোংব্দশই িপরবপতথ ত হব্দয়ব্দ । এখে েোরী-িুরুষ পেপবথব্দশব্দষ
পবপভন্ন কোব্দে পেযুক্ত হব্দত িোব্দর তোব্দদর ছযোেযতো অেুযোয়ী।
ভোরব্দতর প্রথম েোরী প্রধোেমন্ত্রী ইপন্দরো েোন্ধী ও সবথব্দশষ
রোষ্ট্রিপত প্রপতভো িযোব্দটল ভোরব্দতর েোরী মযথোদো ও অপধকোর
ছক িুরুব্দষর সমকক্ষ কব্দর ছতোব্দল। ছেব্দিোপলয়ে ছবোেোিোটথ ও
ছেব্দটো েোরীব্দক িুরুব্দষর সমমযথোদো-ই অপধপষ্ঠত কব্দরব্দ ে।
আমরো এটো পক ু ব্দতই অস্বীকোর করব্দত িোপর েো ছয, পভন্ন
সমোে-সংস্কৃ পত দ্বোরো মোতৃ তন্ত্র ও পিতৃ তন্ত্র েোব্দম ছয দুটি চরম
ছমরুর েন্ম হব্দয়ব্দ তোর ছেপতবোচক প্রভোব ছবপশ। ছসখোব্দে
একটো সুস্থ সমোে েব্দ ছতোলো সম্ভব েয়। ছকেেো, সংস্কোর
ছকোব্দেো প্রকোর ছেপতবোচক মূখথতো েয় । সংস্কোর হল সমোব্দের
সোপবথক পবকোশ ও উন্নয়ব্দের ছসোিোে। তোই বতথ মোে প্রযুপক্ত
পবব্দশ্ব দোাঁপ ব্দয় আমরো এমে একটো সমোব্দের স্বপ্ন ছদখব্দতই িোপর
ছযখোব্দে েোরী - িুরুষ পেপবথব্দশব্দষ মুক্ত বোতোস পেব্দত িোব্দর, এব্দক
অিরব্দক প্রোিয সম্মোে পদব্দত িোব্দর।
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ন্ত্রিশ্বের জনসংখ্যার অর্ধেক হর্ া নারী শ্বের্ের ভবিষ্যৎ
প্রজন্ম গর়্ে তু র্ত যার্ের ভূ বিকা অসীি, তার্েরর্ক প্রায়েই
শ্ব ার্ া কর্র শ্বেখ্া হয়। অথচ গত েতাব্দীর শুরুর্ত জাবতর
জনক গান্ধীবজ এ সূত্রটি অনুধািন কর্রব র্ ন। তাাঁর
ভাষায়―"Woman is the champion of man and
gifted with equal mental capacities. She has the
right to particate in the minutest of the activities of
man and she has same rights of freedom and liberty
as he"― Gandhiji.
আর্ াচ্
য বিষ্য় "িাতৃ তাবিক সিাজ" হর্ া এিন একটি রাজয,
পবরিার অথিা একটি বভন্ন গ্রুপ শ্বযখ্ার্ন সম্পূর্েভার্ি িবহ া
দ্বারা োবসত হয় অথোৎ একজন িবহ া আিার্ের পুরুষ্ কতৃে ত্ব
সিার্জর ির্তাই োসনতি কর্র থার্ক। িাতৃ তাবিক সিাজ
নারী োবসত হর্ি এিন নয়, তর্ি সিাজিযিস্থা িাতৃ র্কন্দ্রীক
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হর্ত হয়। আিার ির্ন হয় পুরুষ্ তি আর্ ির্ ই িাতৃ তর্ির
সূচনা ঘর্ র্ । একজন নারীর জর্ন্মর পর শ্বথর্ক তার বপতা
তার োবয়ত্ব শ্বনয় এিং বতবন ঠিক কর্র শ্বেয় তার জীিনধারা
বকভার্ি চ র্ি, তারপর শ্বসই নারীর পবরর্য় সম্পর্ন্নর পর
তার জীিন া স্বািীর বনর্েে র্েই চর্ । এই পুরুষ্তর্ির উপর
বির্দ্বর্ষ্র কারর্র্ই নারীর্ের স্বাধীনতা ও বনর্জর্ের পবরচয়
গর়্ে শ্বতা ার উর্ের্েযই হয়র্তা পুরুষ্তি শ্বথর্ক সর্র এর্স
একটি শ্বগাষ্ঠী ততবর কর্র।
ইু স িারগান এর শ্ব খ্া "Ancient Society"- িই শ্বথর্ক
জানা যায়, সুপ্রাচীনকার্ সক আবেি শ্বগাষ্ঠীই ব
িাতৃ তাবিক ।সাম্প্রবতককার্

বিিতে নিােী জীিবিজ্ঞানী,

জীনতত্ত্ববিে, প্
যাব ও এর্্রাপ বজষ্টগর্ বিবভন্ন পরীক্ষা কর্র
ির্ র্ ন, িানির্গাষ্ঠী সুপ্রাচীনকার্ প্রথর্ি িাতৃ তাবিকই ব ।
একেি প্রাচীনকার্ িানুষ্ যখ্ন বেকার্র েক্ষতা অজেন
কর্রবন শ্বসই সিয় তারা ব
শ্বজাগার়্ে অথোৎ তারা ফ িূ ,
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শ্ব া খ্ার্ া িনযপ্রার্ী ইতযাবে খ্ােযসািগ্রী শ্বজাগা়ে করত। এই
সিয় শ্বির্য় ও পুরুর্ষ্র কার্জ খ্ুি এক া পাথেকয ব
না।
শ্বির্য়-পুরুষ্ সিাই একসার্থ খ্ােয সংগ্রর্হর জনয শ্বির হর্তা।
এইসি া়োও শ্বির্য়র্ের এক া অবতবরক্ত কাজ ব
সন্তার্নর
জন্ম শ্বেওয়া এিং তার্ের
িানুর্ষ্র জীিন ব
সংখ্যা ব

া ন-পা ন করা । আবেি যুর্গ

অসহায় ও বনরাপেহীন এিং িানুর্ষ্র

খ্ুিই কি । সন্তার্নর জন্ম বের্য় শ্বির্য়রা

িংেিৃবির্ত সাহাযয করত। এর ফর্ সন্তান া ন-পা র্ন
শ্বির্য়রা আস্তানার কা াকাব থাকর্তা এিং ঘর-সংসার্রর
গুরুত্বপূর্ে কাজ করর্তা । ক্রর্ি হাবতয়ার এিং বেক্ষার উর্েেয
যখ্ন পুরুষ্রা েূরিতী অঞ্চর্
শ্বযত তখ্র্না শ্বির্য়রা
কা াকাব শ্বথর্ক ফ িূ , বিবচ ইতযাবে শ্বজাগা়ে করত এিং
বেকার যখ্ন অবনবিত হত তখ্ন শ্বির্য়রা ঘাস তাপাতা,
গা ইতযাবে শ্বথর্ক খ্ােয সংগ্রহ করর্তা। এইভার্ি শ্বির্য়রা
একান্ত জরুবর কাজগুব েক্ষতার সার্থ করর্তা ির্ স্বভািতই
তারা সিার্জর কতে া হর্য় উর্েব । শ্বির্য়রা শ্বয োপ
ফ ার্নার জনয কতৃে ত্ব করত তা নয়, কাজ এিং েক্ষতার
গুর্র্ই তারা সিার্জর পবরচা না করত। ক্রিে হাবতয়ার্রর
উন্নবতর ফর্ যখ্ন িানুষ্ বেকার করর্ত বেখ্র্ া আর এর্ত
শুধুিাত্র পুরুর্ষ্রা অংেগ্রহর্ করত কারন শ্বির্য়রা ঘর সংসার
শ্বফর্ বেকার্র শ্বযর্ত পারত না। হাবতয়ার আবিষ্কার্রর পর
বেকার শ্বকৌের্ র এর উন্নবতর ফর্ িাতৃ তি ধীর্র ধীর্র
পুরুষ্তার্ি প্রর্িে করর্ া।
িধযযুর্গ যখ্ন পুরুর্ষ্রা তার্ের োসনতি দ্বারা সিাজর্ক
োবপর্য় শ্বরর্খ্র্ তখ্ন িাতৃ তার্ির শ্বকার্না াপ শ্বতিন শ্বনই।
তখ্ন নারীর্ের শ্বকান স্বাধীন শ্বচতনাই ব
না। সিার্জ তখ্ন
পুরুষ্তর্ির থািা বির্েষ্ ক্ষর্ীয় । যখ্ন সিগ্র নারী পুরুষ্
দ্বারা বনয়বিত তখ্ন শ্বসই সিয় বক ু নারী এই পুরুষ্তির্ক
শ্বভর্ে িাতৃ তর্ির অিকাে ঘটির্য়র্ । তার জ জযান্ত
উোহরর্― শ্বেিী শ্বচৌধুরানী, ঝানবস রানী ক্ষ্মীিাঈ প্রভৃ বত
চবরত্র প্রকাবেত। এিনবক কােবিনী গাঙ্গু ী বিবভন্ন
প্রবতকূ তায় ভারর্তর প্রথি িবহ া ডাক্তার হর্য় প্রিার্ কর্র
বের্য়ব র্ ন শ্বয নারীরা শ্বকান অংর্ে কি নয়, চাইর্ ই তারা
বনর্জর পবরচর্য় িাাঁচর্ত পার্র । একথা সতয শ্বয িাং ার্ের্ের
িবহ ার্ের হীনেো িুক্ত করার আর্দা ন শুরু কর্রব র্ ন
পুরুষ্রা। পুরুষ্রা তার্ের বনর্জর্ের জগতর্ক উন্নত কর্র
শ্বতা ার উর্ের্েয নারী বেক্ষা ও তার্ের ির্ধয িযবক্তর্ত্বর বিকাে
ঘ ার্ত শ্বচর্য়ব র্ ন। ধিে অর্নক সির্য়ই ব
নারীর হীন
অিস্থার কারর্। শ্বযিন- সহিরর্ প্রথা, িা যবিিাহ ,িহুবিিাহ
অকা তিধি্
য্ও তিধর্িযর কর্োর ব্রহ্মচযে ইতযাবে ।আর এই
ধিে পুরুষ্ দ্বারাই রবচত। এই িিের্রাবচত প্রথাগুব

রাজা

রাির্িাহন , বিেযাসাগর শ্বভর্ে শ্বফর্
কর্রব

িাতৃ তির্ক প্রবতষ্ঠা

। এইভার্ি বিিতে র্নর িধয বের্য় সূচনা ঘর্ র্

িাতৃ তর্ির।
িাতৃ তাবিক সিাজ হর্ া একটি পবরিার িা একটি জনর্গাষ্ঠী,
যার্ের পবরিার্রর োবয়ত্ব থার্ক একজন নারীর উপর এিং
িংর্ের ধারা বনধোবরত হয় নারীর বেক শ্বথর্ক । িার্য়র
পবরিার শ্বথর্কই উত্তরাবধকার ও িংে পেিী বনধোবরত হয় ।
িতে িার্ন পৃবথিীর শ্বিে বক ু জনজাবতর ির্ধয িাতৃ তি
ক্ষর্ীয়, শ্বযিন―

1.

ন্ত্রমনানকািাও (ইন্দান্নন্ত্রিয়া): চার বিব য়ন

িানুর্ষ্র সম্প্রোয় বিনানকািাও

েুবনয়ার সির্চর্য় ি়ে

িাতৃ তাবিক সিাজ । প্রথাগতভার্ি এবনবিস্ট হর্ ও একসিয়
বহদুধিে এিং শ্বিৌিধিে দ্বারা প্রভাবিত হর্য়র্ এই সম্প্রোয়।
িতে িার্ন তার্ের অর্নর্ক ইস াি ধিে গ্রহর্ কর্রর্ । এই
সম্প্রোয় ির্ন কর্র, শ্বকারআন বির্নই িাতৃ তাবিক সিাজ
চ র্

। শ্বকননা, শ্বকারআর্ন নারীর সম্পর্ের িাব ক হর্ত

বিবধবনর্ষ্ধ শ্বনই ।

2. মমাসুও (চীন): িার্য়র শ্বনতৃ র্ত্ব ি়ে পবরিার্র থাকর্ত
অভযস্ত ম্যোসু সম্প্রোয়।তার্ের ির্ত 'স্বািী' িা 'বপতা' ির্
বক ু আসর্ শ্বনই । এই সম্প্রোয় "ওয়াবকং িযার্রজ" এ
বিোসী, অথোৎ একজন পুরুষ্ চাইর্ একজন নারীর িাব়ের্ত
শ্বযর্ত পার্র এিং রাবত্রটি তার সর্ঙ্গ কা ার্ত পার্র । তর্ি স্বািীস্ত্রী একসার্থ িসিার্সর বিধান শ্বনই এই সম্প্রোর্য়।

3. গান্ া (ভা ত-িাাংিান্েি): গার্রা সম্প্রোয় তার্ের
িার্য়র পেিী গ্রহর্ কর্র। পবরিার্রর সির্চর্য় শ্ব া শ্বির্য়
িার্য়র সম্পর্ের উত্তরাবধকারী হয়। অতীর্ত শ্ব র্ র্ের
িয়়ঃসবন্ধকা শুরু হর্ তার্ের পবরিার শ্বথর্ক আ াো কর্র
গ্রার্ির িযার্চ র ডর্িে বরর্ত বনর্য় প্রবেক্ষর্ শ্বেওয়া হর্তা ।
বকন্তু বিস্টান ধর্িের প্রভার্ি এই চচো িাবত হর্য় শ্বগর্ ।
িতে িার্ন গার্রা সম্প্রোয় সি সন্তানর্ক সিানভার্ি শ্বের্খ্।

4. খান্ত্রস (ভা ত): খ্াবস সম্প্রোর্য়র কার্ কনযা সন্তান
জন্ম শ্বনওয়া িার্ন উৎসর্ির উপ ক্ষ্
য।্ আর পুত্রসন্তান সাধারর্
িযাপার। পবরিার্রর সির্চর্য় শ্ব া শ্বির্য় সম্পর্ের অবধকারী
হয় । কনযা সন্তান না থাকর্ তারা কনযা সন্তান েত্তক শ্বনই সি
সম্পে তার্ক বের্য় শ্বেয় । এই কারর্র্ খ্াবস পুরুর্ষ্রা
আর্দা র্ন নার্ি।
এ া়োও শ্বের্নর িার্কাস, েবক্ষর্ অবিকার চার্রাবক, চর্টা,
উত্তর আর্িবরকার ব ঙ্গ , পবিি সুিাত্রা, পবিি অবিকার
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আকান ও আোবন্ত আরও বিবভন্ন জনজাবতর ধ্্য িাতৃ তি
ক্ষনীয়।
আিরা শ্বয সিার্জ িসিাস কবর তার্ত পুরুষ্ িানুর্ষ্র প্রাধানয
রর্য়র্ । পবরিার এিং সিার্জর প্রবতটি শ্বক্ষর্ত্র কতে া হর্ে
পুরুষ্ িানুষ্। আিার্ের ির্তা উন্নয়নেী শ্বেেগুব র্ত শ্বির্য়রা
ঘর সংসার্রর কাজ কর্র, আর পুরুর্ষ্রা অবফস-আো ত ও
ক -কারখ্ানা শ্বত কাজ করর্ত পার্র । উন্নয়নেী

শ্বের্ের

িবহ ারা অর্নক সিয় পবরিার্রর সেসয দ্বারা এিং স্বািী
কতৃে তক ভৎবসেত ও

াবিত হর্য় থার্ক। তারা অর্নক সিয়

োরীবরক বনযোতর্নর বেকার হর্য় থার্ক। উন্নয়নেী
শ্বেেগুব র্ত শ্বির্য়র্ের অবনোর সর্ত্ত্বও তার্ের বির্য় বের্য়
শ্বেওয়া হয় অল্প িয়র্স এিং উচ্চবেক্ষা গ্রহর্র্ িাধা শ্বেওয়া হয়
। এবেয়ার ও আবিকা িহার্েে স্বািীরা স্ত্রীর্ের োসন করার
অব বখ্ত অবধকার শ্বভাগ কর্র থার্ক। সাধারর্ত নারী ও
কনযা সন্তানর্ের শ্বক্ষর্ত্র শ্বরার্গর িা়োিাব়ে অিস্থায় না
শ্বপৌাঁ র্ তার্ের হাসপাতার্ বনর্য় যাওয়ার কথা ির্ন করা হয়

উন্নয়নেী শ্বের্ে িবহ ার সংখ্যা িা়ের্ । এ া়োও কনযা ও
পুত্রসন্তান উভয়ই িািার সম্পবত্তর্ত সিান িাব কানা প্রভৃ বত
নীবত চা ু হর্য়র্ । আর িতে িার্ন উন্নত শ্বেেগুব র্ত নারী
পুরুর্ষ্র শ্বক্ষর্ত্র প্রায় সিান।
রিীন্দ্রনাথ ির্ ব র্ ন―" আিার ির্ত সংসার্রর শ্বির্য়
পুরুর্ষ্র শ্বক্ষর্ত্রে্ একই। শ্বসই একই শ্বক্ষর্ত্র উভর্য় বভন্ন ভার্ি
কাজ কর্র। ়োইর্য় িাি হাত ধনুক ার্ক ধর্র রার্খ্ ডান
হাত ের া প্রবক্ষপ্তকর্র।.....পৃবথিীর সক বিভার্গর সক
কাজই শ্বির্য়র্ের বির্েষ্ েবক্তর অর্পক্ষা রার্খ্ । শ্বসই েবক্ত
প্রকাে অিরুি ির্ জগর্ত কত শ্বয দৈন্য তা আিরা জানর্ত
পাবরবন।" প্রবতর্ক্ষর্ত্র শ্বির্য়রা প্রিার্ কর্র বের্য়র্ পুরুর্ষ্র
শ্বথর্ক শ্বির্য়রা িুবি ,শ্বিধা ও েবক্তর্ত শ্বকান অংর্ে কি নয়।
আিরা িতে িার্ন না পুরুষ্তাবিক সিাজ চাই না িাতৃ তাবিক
সিাজ চাই, আিরা এিন এক া সিাজ চাই শ্বযখ্ার্ন একজন
পুরুষ্ যা যা করর্ত স্বােদযর্িাধ কর্র একজন নারী ও
চাইর্ শ্বস কাজ করর্ত সোচ্ছন্দ্যধ ো্ কর্র অথোৎ নারী
পুরুর্ষ্র শ্বক্ষর্ত্রও একই হয়।

না । উপরন্তু ভারতীয় সিার্জ অবধকাংে শ্বির্য়রা রক্তাল্পতায়
শ্বভার্গ । তেনবদন জীির্ন তাই গৃহস্থ ীর বিবভন্ন কাজ করার
জনয তার্ের অবতবরক্ত েবক্ত ক্ষয় হয়। বকন্তু শ্বসই অনুপার্ত
খ্ােয গ্রহর্র্র শ্বক্ষর্ত্র ঘা বত শ্বেখ্া যায়। আিার কনযা সন্তান
হত্যো্ প্রায়ই শ্বোনা যায়। রাষ্ট্রসংঘ সিাইর্ক একটি বহদু প্রিাে
িাকয জানার্ে, তাহর্ া "কনযা সন্তানর্ক ি়ে করা িার্ন
প্রবতর্িেীর িাগার্ন জ
শ্বেওয়া।" অপরবের্ক উন্নত
ধনতাবিক শ্বেে সিূর্হ শ্বির্য়রা সংসার্রর োবয়ত্ব পা র্নর
পরও জীির্নর প্রবতটি শ্বক্ষর্ত্র পুরুর্ষ্র সিান োবয়ত্ব িহন
কর্র। পুরুর্ষ্র সিান িৃধা ও েক্ষতা থাকা সর্ত্বও কিের্ক্ষর্ত্র
শ্বির্য়রা কি শ্বিতন পায় । আিার আিার্ের সিার্জ ধনীেবরর্ের প্রর্ভে রর্য়র্ । শ্বেখ্া যায় শ্বকান অবভজাত িবহ া
একজন গবরি শ্বের্ীর পুরুর্ষ্র ওপর কতৃে ত্ব কর্র থার্ক ।
বকন্তু অবভজাত শ্বের্ীর্ত ওই নারী পুরুর্ষ্র অধীর্ন থাকর্ত
িাধয ।পুরুষ্প্রধান সিার্জর শ্বথর্ক নারীর্ের ধারর্া হর্য় শ্বগর্
পুরুষ্প্রধান , পুরুষ্ পবিত, পুরুষ্ োেেবনক এিং পুরুষ্রা
শ্বির্য়র্ের শ্বচর্য় শ্বিবে গুর্র্র অবধকারী । বকন্তু একথায় িাস্তি
শ্বকার্না সতযতা শ্বনই একথা িতে িার্ন নারীর্ের কিেকার্ে ও
অগ্রগবতর্ত প্রিার্ কর্র বের্য়র্ ।
িতে িার্ন এই বিোয়র্নর যুর্গ নারীরা পুরুষ্তর্ির িিের্রাবচত
প্রথা শ্বভর্ে বনর্জর্ের প্রবতভার পবরচয় বের্য় যার্ে । বিবভন্ন
পবরর্সিািূ ক কাজ শ্বযিন (বিিান শ্বসবিকা, শ্বহার্
পবরর্ষ্িা, পবরচযো করা কার্জ) উন্নত শ্বেেগুব র িত
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ABSTRACT

বৈচিত্রময় ভারতৈর্ষের চৈচভন্ন অংর্ে চৈচভন্ন উপজাচত ৈসৈাস কর্র। আচিৈাসী হল একটি
সরল প্রকৃচতর সামাচজক গ াষ্ঠী যার মধ্যচিত মানু র্ষর একই ভাষায় কথা ৈর্ল এৈং চৈচভন্ন
চেকার ও কার্জ সামরুচপ জীৈনসংগ্রার্ম গযৌথভার্ৈ কাজ কর্র। পচিমৈর্ের গমাট

.

জনসংখ্যার 6 েতাংে আচিৈাসী জনসংখ্যা। পচিমৈর্ের গমাট উপজাচত জনসংখ্যার 54
েতাংে হল সাাঁওতাল উপজাচত। প্রকৃচতর সার্থ অটুট ৈন্ধন গরর্খ্ তারা তার্ির জীৈনযাত্রা
অচতৈাচহত করর্ে।
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পশ্চরঙ্গবঙ্গের সঙ্গে িাঙ্গদর অশ্চভঙ্গ াজন

ভূ শ্চমকা

আমাদের

আদ াচ্য বিষয় হ

"পবিমিদের উপজাবি

সম্প্রোয়"। এই উপজাবি শব্দটির ইংদরবজ প্রবিশব্দ 'Tribe'
যেটি গৃহীি হদয়দে যাটিন শব্দ 'Tribus' যেদে োর অেথ হদ া
"Residential place"। উৎপবিগি ভাদি ি া োয় এেটি
স্থাদন িসিাসোরী জনদগাষ্ঠীর হ উপজাবি। উপজাবি হদ া
এেটি আধুবনে শব্দ ো ওই ধরদনর সম্প্রোদয়র জনয প্রদয়াগ
েরা হয়, োরা অদনে প্রাচ্ীন এিং উপ মহাদেদশর সিদেদে
প্রাচ্ীনিম আবেিাসী যের অনযিম। উপজাবিরা এমন
সম্প্রোদয়র অন্তভুথ ক্ত িারা যোদনা ব বিি ধমথগ্রদের
মিানুসাদর ধমথ পা ন েদর না। িাদের যোন রাষ্ট্র সংগঠন
যনই, িাদের মদধয এেটি ভাদ া বিষয় হদ া- িাদের মদধয

পবরদিদশর সদে মানুদষর সম্পেথ বচ্রন্তন। এই সম্পেথ
অিীিো যেদে বিয়াশী ।সাধারণি আমরা পবরদিদশর
সদে অবভদোজন এর মাধযদম আবেম অিস্থা যেদে আজ এই
সভয অিস্থাদি যপ ৌঁদেবে। আবেম অিস্থায় আমরা যেমন
প্রেৃ বি যেবিে বে াম, যিমন এিদনা উপজাবি সম্প্রোয়
প্রেৃ বি যেবিে অিস্থান েদর। িাদের যে আেথসামাবজে
বিিিথ ন িা প্রেৃ বি যেবিে। বেন্তু িিথ মাদন সভয সমাদজর
মানুষ অেথাৎ আমরা আমাদের বনদজদের সুবিধাদেথ উপজাবি
মানুষদেরদে প্রেৃ বি যেদে আ াো েরার যচ্ষ্টা েদর চ্দ বে।
িাদের প্রেৃ বি যেবিে সমাজিযিস্থাদে যেদ়ে আমাদের এই
সভয সমাদজ আসার আহ্বান জানাদনা হদে।

যোন বিভাজন যনই।
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পশ্চিমবঙ্গের উপজাশ্চি সম্প্রদায় এবং িাঙ্গদর অবস্থান
পবিমিদের ো উপজাবি জনসংিযা আদে িা পবিমিদের
যমাট জনসংিযা 6%। এই িেয অদনদেরই অজানা যে,
িিথ মাদন যে সমস্ত উপজাবি সম্প্রোয় আদে িাদের যিবশর
ভাগটাই িবহরাগি। পবিমিদের বিবভন্ন উপজাবি যগাষ্ঠী
ক্ষ্য েরা োয়। যেমন সাৌঁওিা , মুন্ডা, ওরাং, য পচ্া, গাদরা
ইিযাবে। এর মদধয সিদচ্দয় যিবশ পবরমাদণ রদয়দে সাৌঁওিা ।
পবিমিদের যমাট উপজাবির সংিযা 54% হ সাৌঁওিা ।
পবিমিদের বিবভন্ন যজ ায় এই সাৌঁওিা যগাষ্ঠী েব়েদয়
আদে।

যেমন-

িধথমান

িীরভূ ম,

পুরুব য়া,

িাৌঁকু়ো,

যমবেনীপুর, হুগব এিং উির বেনাজপুর ও েবক্ষ্ণ বেনাজপুর।
এো়োও পবিমিদে মুন্ডা উপজাবি যগাষ্ঠী রদয়দে 7.5%
এিং ভূ বমজ রদয়দে 7.5% এিং ওরাং রদয়দে 1.5%।
িাো়ো আরও যগাষ্ঠীগুদ া িুি েম পবরমাদণ আদে
পবিমিদে। িীরভূ ম, িাৌঁকু়ো, যমবেনীপুর, পুরুব য়া প্রভৃ বি
যজ ায় উপজাবির জনসংিযার বিবচ্ত্র ক্ষ্য েরা োয়। এই
সমস্ত যজ ায় সিদচ্দয় যিবশ উপজাবি যগাষ্ঠী পবর বক্ষ্ি হয়।
েবেও পবিমিদের েমদিবশ সি যজ াদিই উপজাবি যগাষ্ঠীর
মানুষ িসিাস েদর। এই সমস্ত যজ ায় অিবস্থি উপজাবি
যগাষ্ঠীর অবধোংশ মানুষ যসিানোর স্থায়ী িাবসন্দা।দসই
সমস্ত এ াোয় িারা েৃ বষোজ ও অরদনযর ওপর বভবি েদর
িাদের জীিন ধারণ েদর।এই সমস্ত অঞ্চদ র অবধোংশ
মানুদষর জীিন োত্রার মান িুি অনুন্নি প্রেৃ বির।িারা এই
প্রবিকূ িাদে সদে বনদয়ই যসিাদন জীিনোপন েদর চ্দ দে।
িদি এেো ি া োয়- িারা এিন সমাজ গঠন সম্পদেথ
সদচ্িন হদয়দে। এিং এিানোর উপজাবিরা বনদজদেরদে
পবরিিথ ন েরদি শুরু েদরদে। িাদের মদধয অদনদেই এিন
উচ্চবশক্ষ্ায় বশবক্ষ্ি।আশা েরা োয় পরিিীোদ এদের
অিস্থার আরও উন্নবি হদি এিং এরা বনদজদেরদে বিোদশর
সদিথাচ্চ পেথাদয় যপ ৌঁদে বনদয় োদি এিং এেটা সুস্থ সমাজ
গঠদনর অংশ হদি।

পশ্চিমবঙ্গের উপজাশ্চির আর্থ সামাশ্চজক শ্চববিথন
সাম্প্রবিে সমদয় যেদে বপবেদয়, বিগি 200 িেদর
পবিমিদের উপজাবি সম্প্রোদয়র আেথসামাবজে অিস্থার
পবরিিথ ন ঘদটদে। এই প্রবিয়াটিদে আমরা বিনটি পেথাদয়
মদধয ভাগ েরদি পাবর। েো১. ভারদির প্রাে-বিটিশ সময়ো
২. বিটিশ শাসন যেদে স্বাধীনিা াদভর সময় পেথন্ত
৩. স্বাধীনিা াদভর পরিিী সমদয়।

এই প্রসদে এেটা েো িদ রািা ভাদ া যে, িাদের এই েুদশা
িেদরর আেথসামাবজে বিিিথ ন িার যিবশরভাগ টাই বেন্তু
িাদের োদে যনবিিাচ্ে প্রভাি বিস্তার েদরবে । প্রেম পদিথ
িাদের অিস্থা িুি এেটা সে বে না, বেন্তু িারাপও বে
না। িারা সমাদজর যে মূ ধারার মানুষ িাদের যেদে অদনে
েূদর যোন পাহাদ়ের পাদশ িসিাস েরি। িারা সম্পূণথ
অরদনযর ওপর বনভথ রশী বে , িাই িারা বনদজদেরদে
অরদনযর সন্তান িদ গিথ যিাধ েরি। এই সময় িাদের
জীিনটা বে স্ববনভথ র, িারা িাদের বনদজর ইদে মি িাচ্দি
পারি।
িারপর বিটিশ শাসন যেদে স্বাধীনিা াদভর সময় পেথন্ত
শুরু হয় িাদের জীিদনর বিিীয় পিথ। বিটিশ শাসদনর
প্রেমবেদে বিটিশ সরোর উপজাবি যগাষ্ঠী যে বনদয় িিটা ও
বচ্বিি বে না। বেন্তু বেেু িের পর যেদেই িারা িুঝদি
পাদর যে উপজাবিদগাষ্ঠী প্রেৃ বি যেবিে মানুষ। িাই প্রেৃ বি
যেদে িাদেরদে আ াো েদর বিটিশ সরোর অরণয সম্পে
গুদ াদে বনদজর ক্ষ্মিায় রািদি যচ্দয়বে ,িাই বিটিশ
সরোর উপজাবি যগাষ্ঠী যে প্রেৃ বি যেবিে পবরদিশ যেদে
উৎিাি েরার জনয িাদের ওপর বিবভন্ন আইন প্রণয়ন
েরদি শুরু েদর। িারমদধয বচ্রস্থায়ী িদন্দািস্ত অনযিম
বে । েদশাদর বচ্রস্থায়ী িদন্দািস্ত িাদের জীিনধারায় চ্রম
প্রভাি বিস্তার েদরবে । িারা যসই সময় চ্রম অিযাচ্াদরর
বশোর হদয়বে । যসই সময় োদ িাদের ওপর শুরু হদয়বে
যেশীয় মহাজনদের অিযাচ্ার।িারা এই অিযাচ্ার যেদে মুবক্ত
পাওয়ার জনয বিবভন্ন বিদরাদহর সাহােয যনয়। এ বিদরাদহর
উদেিদোগয উপজাবি যনিাদের অংশগ্রহণ ভারিদে স্বাধীন
েরার এেধাপ এবগদয় বনদয় বগদয়বে । এই ভাদি িাদের
জীিন বিনষ্ট হওয়ার মধয বেদয়ই ভারি স্বাধীন হয় এিং
ভারি স্বাধীন হওয়ার পরিিী সমদয় শুরু হয় িাদের
আেথসামাবজে বিিিথ দনর িৃ িীয় পেথায়।দেশ স্বাধীন হওয়ার
আদগ িাদের উপর যে অিযাচ্ার শুরু হদয়বে িা বেেু টা
হদ ও েম হয় যেশ স্বাধীন হওয়ার পর। িৎো ীন প্রধানমন্ত্রী
জওহর া যনদহরু উপজাবি যগাষ্ঠীর অবস্তত্বদে টিবেদয়
রািার জনয যিশবেেু নীবি যঘাষণা েদরবেদ ন।এিং যস
গুদ াদে ক্ষ্য যরদিই িাদের জনয বিবভন্ন উন্নয়নমূ ে োজ
েরা শুরু হদয়বে ।দসিাদন ি া হদয়বে অরদনযর ওপর
িাদের অবধোর সি সময় অিযাহি োেদি এিং িাদের
উন্নয়ন েরদি হদ িাদেরদে যস পবরদিদশর মদধয যরদি উন্নি
েরদি হদি।

উপজাশ্চিঙ্গদর উন্নয়ঙ্গন সরকাঙ্গরর পদঙ্গেপ
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যেশ স্বাধীন হওয়ার পর িাদের অিস্থার বেেু টা হদ ও উন্নবি
ঘদট।দসই সমো ীন প্রধানমন্ত্রী জওহর া
যনদহরু
উপজাবিদগাষ্ঠী যের অিস্থা বেেু টা হদ ও বস্থবিশী েরার
জনয যে সমস্ত পেদক্ষ্পগুদ া বনদয়বেদ ন িার প্রভাি বেন্তু
পবিমিদের উপজাবিদের উপর পদ়েবে । িাদের এই অিস্থা
বেন্তু েীঘথস্থায়ী বস্থবিশী । িারা সি সময় অিযাচ্াদরর
বশোর হদয়দে এিং িিথ মাদনও হদে।িিথ মাদন অনযানয
রাদজযর মি পবিমিদে ও উপজাবিদের অিস্থা সঠিে
নয়।িিুও িিথ মান সরোর িাদের জনয অদনে প্রেল্প শুরু
েদরদে,িাদের মদধয বশক্ষ্ার আদ া যপ ৌঁদে যেওয়ার জনয

মানুষ ও সরোর বে আবেিাসীদের বনদয় সদচ্িন...? িদি এ
বিষদয় ি া োয় পবিমিদের মানুষ বেন্তু উপজাবিদের বনদয়
সদচ্িন নয়। আিার িাদের মদধয অদনদে মদন েদরন
উপজাবি যগাষ্ঠী পবিমিদের সংস্কৃ বির যোন অংশই নয়।
বেন্তু এ রাদজযর সরোর িা িুদঝদেন এই সমাদজ উপজাবি
সম্প্রোদয়র প্রদয়াজনীয়িা। যসই োরদণই 2016 সাদ
ঝা়েগ্রাদম আবেিাসী বমউবজয়াম যিা া হয়। যেিাদন িাদের
মদধয যে সংস্কৃ বি অিযাহি যসগুদ া িু দ ধরা হয়।
উপজাবিদের উপবস্থবি আমাদের জািীয় সিাদে আদরা সুস্থ
েদর িু দ দে।িাদের সংস্কৃ বি জনযই আমরা বনদজদেরদে

বনমথাণ েরা হদয়দে । এিং িাদের মদধয যে

জািীয় স্তদর িু দ ধরদি পারবে।
োদজই এই উপজাবি সম্প্রোদয়র মানুষ গুদ াদে
েিদনাই উদপক্ষ্া েরা উবচ্ি নয়।আমাদের সভযিা ও
সংস্কৃ বিদে িাৌঁবচ্দয় রািার যপেদন িাদের অিোন
অনস্বীোেথ।

বিবভন্ন স্কু

িাদেযর সমসযা যসটা বমটাদনার িযিস্থা েদর যিা া
হদয়দে।এিন িিথ মাদন িাদের যে সমসযা যসগুদ ার সমাধাদনর
জনয বিবভন্ন প্রবিশ্রুবি যেওয়া হদে। েবেও যসই প্রবিশ্রুবি
গুদ া পূরণ হয়না, ওশুধুমাত্র এই প্রবিশ্রুবি গুদ াদে বেেু
মানুদষর উদেশয যে সামদন যরদি পবরচ্া না েরা হয়। যস
উদেশয গুদ া পূরণ হওয়ার পর যসই প্রবিশ্রুবি গুদ া যেয়ার
মেথাো যেওয়া হয় না। বেেু মানুষ প্রবিবনয়ি এই যি া যিদ
চ্দ দে উপজাবি যগাষ্ঠীর সদে।

সমাঙ্গজর কলযাঙ্গে উপজাশ্চিঙ্গদর িঙ্গয়াজন:
"মানি ইবিহাস বহংসাময়, সবহংস...
সিদ র জয়, েুিথদ র পরাজয়...
আধুবনেিার জয়, প্রাচ্ীন পোর পরাজয়"...।
িাই আমরা পৃবেিী জুদ়ে,প্রভাি বে মানুদষর োরদণ বেভাদি
বনম্ন যেণীর মানুষ অিদহব ি হদে যসই প্রবিেবি যেিদি
পাই।এর প্রভাি বেন্তু উপজাবি যগাষ্ঠীর উপর বিদশষভাদি
পদর।উপবনদিশিাে যেদে শুরু েদর পুৌঁবজিাে ও বিশ্বায়দনর
প্রবিটি বিষয়ই প্রিাবহি হদয়দে উপজাবি সম্প্রোয়। িারা সি
সময় ধদমথর বশোর, যশাষদণর বশোর অশুবচ্ অস্বীোর।
িাহদ এেটা েো আমাদের মদন আসদি পাদর যে,...
িারা আদেন যেন...?
িদি িারা যেন বি ুপ্ত হদয় োদে না....!
েবে িারা এই সমাদজ আদে, িাহদ িার োরণ বে...?
এই বিনটি প্রদের উির বনউবজ যাদন্ডর মানুষ ও সরোর
আদগই িুঝদি যপদরবে , িাই যসই যেদশর সরোর িাদের
যেদশর উপজাবি অেথাৎ "মাওবর" উপজাবিদের বনদয় যিশ
সদচ্িন।আিার অদেব য়ার সরোরও জনিা ধীদর ধীদর
িুঝদি পারদেন যে যস যেদশর উপজাবি সম্প্রোয় িাদের
যেদশর সংস্কৃ বির িাহে। এিং ইবিহাদসর এেটা ি়ে
অে।িদি ভারদির সরোর ও জনিা িাদের যেদশর
উপজাবি যের বনদয় বে সদচ্িন..? আিার পবিমিদের

উপজাশ্চি গ াষ্ঠীর সম্প্রদাঙ্গয়র মানুষঙ্গদর সমাজ
বযবস্থা ও আচার-আচরে:
পবিমিদের যে সমস্ত উপজাবিদগাষ্ঠী রদয়দে, িাদের মদধয
সিদচ্দয় গুরুত্বপূণথ বিষয় হদ া িাদের বনদজদের সমাজ
িযিস্থা। িারা বনদজদের উপজাবির িাইদর বিিাহ েরদি
পাদর না, আিার িাদের বিিাদহর জনয বেেু বনয়ম রদয়দে।
িাদের মদধয েবে যেউ বনয়ম ঙ্ঘন েদর িাহদ িাদে চ্রম
শাবস্ত যেওয়া হয়। িাদের সমাদজর বনয়ম অদনেটা েঠিন
িাদের মদধয বেন্তু এিদনা কুসংস্কার ক্ষ্য েরা োয়, যসিান
যেদে িারা এিদনা যিবরদয় আসদি পাদরবন। িাদের মদধয
রাক্ষ্স ও অসুর বিিাহ উদেি আদে। আিার এেবেে যেদে
িাদের সমাদজর বিিাদহর যক্ষ্দত্র আধুবনেিার মদনাভাি ও
পাওয়া োয়। িাদের সমাদজ যে সমস্ত অনুষ্ঠানগুদ া হয় িার
যিবশর ভাগটাই প্রেৃ বি যেবিে। এিং িাদের এই আচ্ারআচ্রণ পবিমিদের ঐবিহয যে আদরা িাব়েদয় যিাদ ।
িাদের সমাজিযিস্থা বেেু টা েদঠার হদ ও িাদের সংস্কৃ বি ও
ঐবিহযদে অিশযই প্রাধানয যেওয়া হয়।

উপজাশ্চিঙ্গদর জীবঙ্গনর সংগ্রাম
ইবিহাদসর পািায় আমরা িাদের সংগ্রাম যেদিবে। িাদের
বনদজদেরদে রক্ষ্ার উদেদশয িারা বিদরাহ প্রোশ েদরদে।
িারা প্রেম ইংদরজদের বিরুদে এেটা ি়ে সংগঠন বিবর েদর
বিদরাদহর রূপ ধারণ েদরবেদ ন। যস ঐবিহাবসে বিদরাহী
আমরা হু বিদরাহ নাদম জাবন। এই বিদরাহ ঐবিহাবসে
বিদরাদহর মদধয অনযিম বে । এ বিদরাদহর জনয বসধু ও
োনুর সহ িার েদ র সমস্ত মানুদষর অিোন অনস্বীোেথ।
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েবেও িারা এই বিদরাদহর মাধযদম স্বাধীনিা াভ েরদি
সক্ষ্ম হনবন।িিুও যেশিাসীদে বিটিশ সরোদরর হাি যেদে

উপসংহার

রক্ষ্া েরার জনয এেটা বনবেথ ষ্ট পে বিবর েদর বেদয়বেদ ন।

আমাদের রাদজয অিবস্থি 'যগাষ্ঠীর জীিন'। এদের যক্ষ্দত্র চ্া থস

এই হু শদব্দর অেথ হদ া 'সশস্ত্র সংগ্রাম'। বেন্তু এিন আমরা এ
অেথটা বে ভু দ যগবে। আমরা ভু দ যগবে যসইসি মহান
িযবক্তদের সংগ্রাদমর েো। িাইদিা আজ িুি সহদজই হু
শব্দটি যে উৎসদির সদে গুব দয় যেদ বে। িিথ মাদন আমাদের
রাদজয এিন বিবভন্ন জায়গায় হু উৎসি পা ন েরা হয়। এই
'হু ' সশস্ত্র সংগ্রাদমর প্রেম বচ্ত্র যেিা বগদয়বে
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বিষ্টাদব্দর 30 যশ জুন িীরভূ দম। আর যসই িীরভূ দম এিন হু
বিদরাহ যে েু উৎসদি পবরণি েরা হদয়দে।' হু ' যোন
উৎসি নয় যসটা এেটা ঐবিহাবসে সংগ্রাম এটা ভু দ
চ্ দিনা আমাদের।

ওপদর আদ াচ্নার পবরদপ্রবক্ষ্দি আমরা ি দি পাবর যে,
ডারউইদনর "অবস্তদত্বর জনয জীিন সংগ্রাম"ধারাটি প্রদোজয।
আমরা েিদনাই চ্াইনা যে িারা সভয সমাদজ। অিীি ো
যেদেই ি প্রদয়াগ সমাদজ িযিস্থা চ্দ আসদে এিং যসটাই
অিযাহি। আিার হয়দিা িারা বনদজরাই আমাদের সভয
সমাদজ আসদি চ্াইদেন না।িাই আমাদের উবচ্ি প্রেৃ বির
সদে িাদের যে সংেুক্ত যরদি িাদেরউন্নবি ঘটাদনা। যেিাদন
িাদের সাবিথে উন্নয়ন সম্ভি। আমরা এিন প্রায়,,...."
জে মহ

হাসদে"। িারমাদন জে মহদ র আবেিাসীদের

জীিনোত্রা অদনেটা সহজ হদয়দে। বেন্তু িাস্তদি বে িাই
হদয়দে, িাদের হাবস বে এেটু বেদে হদয় োয়বন। এই সমস্ত
িির আমরা যেউ রাবি না। শুধুমাত্র আমরা ি দিই
ভাদ ািাবস যে... জে মহ হাসদে।

'হু ' যোন উৎসি নয়,..... 'হু ' মাদন গভীর ়োই
নয় যোন আনদন্দর অনুষ্ঠান... হু মাদন ়োই চ্রম
াঞ্ছনার।
হু যোন যম ার হুদো়ে নয়... হূ
়োই হৃেয় েন্ত্রণার
িা নয় যোদনা উৎসদির নাচ্... হু মাদন ়োই অোর
িাই েিদনাই "হু " যে উৎসি িদ যমদন যনওয়া উবচ্ি। এর
বিরুদে সরি হওয়া েরোর।
উপজাশ্চিঙ্গদর শ্চনঙ্গয় দ্বন্দ্ব
আমরা ইবিহাস বিদেষণ েদর যেদিবে যে... উপজাবিদের
বনদয় িন্দ্ব প্রেম যেদেই। বিদশষ েদর িিথ মাদন পবিমিদে
উপজাবি যগাষ্ঠীর উন্নয়দনর েো ি া হয়। িাদেরদে সভয
সমাদজ আনার যচ্ষ্টা চ্ দে। এই বিষয় বনদয় িার সদে এেটা
িদন্দ্বর সৃবষ্ট হদয়দে, সভয সমাদজর মানুদষর। বিদশষ েদর
আমরা আমাদের রাদজযর জে মহদ র উন্নয়দনর েো প্রায়ই
শুনদি পাই। জে মহদ র মানুষ এিন িাদের এই জায়গা
যেদ়ে চ্দ আসদি িাধয হদে, োরণ িাদের োোর
পবরদিশদে নষ্ট েদর যেদ দে।
বিটিশ শাসনোদ আমরা িাদেরদে যে রূদপ যেদিবে াম
যসইরূপ বেন্তু আমরা যেিদি পাই না। িারা যসই সময়
িাদের সিথশবক্ত বেদয় বিটিশ শাসন যে িাধা বেদি
যচ্দয়বে ।বেন্তু এই িিথ মান সমাজ িার ওপদর যে অিযাচ্ার
চ্দ দে িার প্রবিিাে েরা িুি এেটা সহজ োজ হদি
না।বেন্তু এই িিথ মান সমাদজ িাদের উপর যে অিযাচ্ার
চ্দ দে িার বেন্তু প্রবিিাে আমরা েদয়েটা যেিদি পাই না।
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ভূ শমকা
মানব সমাজের উন্নয়জনর ক্ষেজে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর হজ া
শিল্প সমাে। শিল্প-সভ্যতার আশবভ্ণ াব ঘজেজে কৃ শি সূচনার
অজনক পজর। কৃ শি শবপ্লজবর সূচনার মজযয শিজয় ক্ষেমন কৃ শি
শবকাি ঘজেজে ক্ষতমশন শিল্প শবপ্লজবর মযয শিজয় সমাজের
শিজল্পর শবকাি ঘজেজে। শিল্প সমাে গজ়ে ওঠায় নতু ন নতু ন
েন্ত্রপাশত, প্রেুশি আশবষ্কার হজয়জে োর ফজ কৃ শিশভ্শিক
সমাে বযবস্থার পশরবজতণ শিল্পশভ্শিক সমাে বযবস্থা গজ়ে
উজঠজে। এই সমাজের শবকাজির সাজে সাজে মানুিও কুটির
শিজল্পর পশরবজতণ আযুশনক েন্ত্রপাশত বযবহার কজর বৃহৎ ও
ভ্ারী শিল্পকারখানা গজ়ে তু জ জে োর ফজ আেণসামাশেক
ক্ষেজেও অমূ পশরবতণ ন েয করা োয়। শিল্প সমাজের প্রযান
আজ াচয শবিয় শিল্প উৎপািন হজ ও শিল্প সমাজের অগ্রগশতর
ফজ কৃ শিজত অজনক পশরবতণ ন ক্ষিখা োয় এবং পশরবতণ ন ক্ষিখা
োয় সমাে েীবজনও। আমরা এখন ক্ষিখজত পাই ক্ষে গ্রাজমর
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শ্রশমকরা কারখানায় কাে কজর অেণ উপােণন করজে এবং
িহজর শগজয় বসবাস করজে। নারী সমােও পশরবশতণ ত হজয়জে
তারা ক্ষ খাপ়ো কজর আত্মশনভ্ণ রিী হজে। শিজল্পর প্রসাজরর
ফজ সমাে যীজর যীজর আরও উন্নয়জনর পজে এশগজয় োজে।

সংঙ্গা
কৃ শি সমাজের সামাশেক পশরকাঠাজমা, উৎপািন পদ্ধশত এবং
অেণননশতক কাঠাজমা পশরবতণ জনর েনয এবং শবপু পশরমার্
অেণ উপােণজনর েনয মানুি েখন উন্নত েন্ত্রপাশত ও প্রেুশি
বযবহার কজর অেণ উপােণজনর প্রিস্ত কজর ক্ষতাজ তখন তাজক
শিল্প সমাে বজ ।
প্রেম শিজক শিল্প সমাে ব জত েু দ্র আয়তন শবশিষ্ট শিল্প ও
কুটির শভ্শিক হস্তশিল্প ক্ষক ক্ষবাঝাজনা হজতা। ক্ষসই হস্তশিল্প ক্ষেজক
মানুি শনেস্ব শ্রম দ্বারা দ্রবযসামগ্রী উৎপািন কজর অেণ
উপােণন করজতা। ক্ষসই সমস্ত দ্রবযসামগ্রী এখন েজন্ত্রর
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মাযযজম উৎপন্ন হয় ক্ষসো এখন শিল্প সমাজে পশরর্ত হজয়জে।

সমস্ত শচন্তা মানুিজক শিল্প সমাে প্রশতষ্ঠার ক্ষেজে উৎসাহ
ক্ষোগায়।

শ্রেশি শিভাগ
শিল্প সমাে আজ াচনার ক্ষেজে এর কতগুশ ক্ষশ্রর্ীশবভ্াগ
আমরা ক্ষিখজত পাই ক্ষসগুশ হ (i) কুটির শিল্প:- এইসব শিল্প প্রযানত হস্ত ননপুজর্যর ওপর
শনভ্ণ রিী এবং অশেণত মূ যজনর পশরমার্ কম। একসজে 10
েন শ্রশমজকর ক্ষবশি এই শিজল্প কাে কজর না।
(ii) েু দ্রায়তন শিল্প:- এই সমস্ত শিল্প উন্নত েন্ত্রপাশত ও
প্রেুশিশনভ্ণ র এবং এখাজন োশন্ত্রক িশির বযবহার হয় না। এই
শিজল্প 10-20 েন শ্রশমক কাে কজর।
(iii) মাঝাশর আয়তন শিল্প:- এই সমস্ত শিল্প েন্ত্রপাশত শনভ্ণ র,
শ্রম শনভ্ণ র ও মূ যন শভ্শিক গজ়ে ওজঠ।
(iv) বৃহিায়তন শিল্প:- এই সমস্ত শিল্প প্রযানত আযুশনক
প্রকৃ শতর হয়। আযুশনক তো েুশিশনভ্ণ র ও শবজিশি
শবশনজয়াগ। মূ যজনর পশরমানও েজেষ্ট কম।

শিল্প সমাে গজ়ে ওঠার ফজ অেণননশতক ক্ষেজে ক্ষেমন উন্নশত
হজয়জে ক্ষতমশন সমাে েীবজন উন্নশত হজয়জে। মানুজির মজযয
ক্ষে ক্ষশ্রর্ীগত োশতজভ্ি প্রো শে ক্ষসগুশ অজনকাংজি িূর
হজয়জে। শিল্প মূ ক কাজের েনয েখন এক ক্ষিজির মানুি অনয
ক্ষিজি োয় তখন তারা ক্ষসই ক্ষিজির ভ্ািা, সংস্কৃ শত, আচারআচরর্ সম্বজে োনজত পাজর এবং ক্ষসই ক্ষিজির প্রশত তাজির
একটি আগ্রজহর সৃশষ্ট হয়। মানুি েতই শিজল্প বযবহার শিখজে
তজতাই নতু ন নতু ন আজরা েন্ত্রপাশত আশবষ্কার করজে সমাজে
ক কারখানা, কমণসংস্থান বৃশদ্ধ পাজে এবং মানুি প্রচু র
পশরমাজর্ অেণ উপােণন করজে। শিল্প সমাে গজ়ে ওঠায় মানুি
শিশেত হজয়জে োর কারজর্ অপরাযমূ ক কােকমণ আজগর
তু নায় কম হজে।

সমাজ জীিদ্দি শিদ্দল্পর প্রভাি
সমাে েীবজনর পশরবতণ জনর শিজল্পর গুরুত্বপূর্ণ প্রভ্াব রজয়জে।
শিজল্পর অগ্রগশতর ফজ সমাজের অগ্রগশত হজয়জে। প্রকৃ তপজে
শিল্প ও সমাজের অগ্রগশত হজয়জে শিল্প শবপ্লজবর কারজর্। শিল্প
সমাে শুরু হওয়ার পর সমাজে মানুজির কমণসংস্থান,
কমণেমতা, উৎপািন, বযয় সব শকেু ই বৃশদ্ধ ক্ষপজয়জে তার সজে
পশরবতণ ন হজয়জে মানুজির আচার-আচরজর্র।

চিত্র- ১

উদ্দেিয
শিজল্পর প্রযান উজেিয হজ া সমােজক উন্নয়ন কজর ক্ষতা া।
মানব ইশতহাজসর সমােেীবজন শিল্প সমাজের উদ্ভব হঠাৎ
ক্ষকাজনা ঘেনা নয়। মানুি কম প্রজয়াগ কজর ক্ষবশি মাোয় অেণ
উপােণজনর েনয অেণাৎ শনজের প্রজয়ােজনর তাশগজি
উজেিযমূ কভ্াজব শিজল্পর শবকাজির মাযযজম শিল্প সমাে গজ়ে
ক্ষতাজ । শ্রম শনভ্ণ র হস্তচাশ ত কুটির শিল্প, কৃ শি শিল্প না কজর
শকভ্াজব অল্প সমজয় অজনক ক্ষবশি অেণ উপােণন করা োয় এই

সমাে ও শিল্প এজক অপজরর সজে গভ্ীর ভ্াজব সম্পকণ েুি।
শিল্প সমাে এমন একটি সমাে ক্ষেখাজন শবশভ্ন্ন যজমণর, বজর্ণর,
োশতর মানুি একসজে বসবাস কজর মানুি সমােবদ্ধ েীব
তাই সমাজের পশরবতণ জনর সজে সজে মানুজির শচন্তা-ভ্াবনা,
যযান - যারর্ার অজনক পশরবতণ ন হজয়জে। আজগকার শিজনর
সমােবযবস্থা শে শপতৃ তাশন্ত্রক ক্ষেখাজন শুযুমাে পুরুজিরা
সমাজের িাসন চা াত এবং সবশকেু জত তারাই ক্ষকব শসদ্ধান্ত
শনজত পারত। শকন্তু শিল্প সমাজের উন্নশতর ফজ নারীরা
পুরুজির সমান অশযকার পাওয়ার ক্ষোগয হজয় উজঠজে। পুরুি
সমাজে নারীজির ক্ষতমন গুরুত্ব সম্মান ক্ষিওয়া হজতা না শকন্তু
শিল্প সমাজে নারীরা শসদ্ধান্ত গ্রহর্ করজত পাজর। নারী
স্বাযীনতার একটি অনযতম কারর্ হজ া শিল্প সমাে। এই
সমাে গজ়ে ওঠার েনয নারীসমাে এত উন্নত হজয় উজঠজে।
তারা ঘজরর বাইজর শগজয় পুরুিজির সাজে কাাঁজয কাাঁয শমশ জয়
কাে করজে এবং অেণ উপােণন করছে। তারা প়োজিানা কজর
শিশেত হজয় স্কু , কজ ে, অশফস, আিা জত পুরুিজির
সমতু য হজয় কাে করজে। োর কারজর্ শপতৃ তাশন্ত্রক
সমােবযবস্থার সাজে সাজে মাতৃ তাশন্ত্রক সমাে বযবস্থাও এখন
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ক্ষিখা োজে। ফজ পশরবাজরর শবশভ্ন্ন সিসযজির মজযয শবজিি
কজর নারীজির মজযয বযাশিস্বাযীনতা ক্ষিখা োজে।

অর্থ নিশিক প্রভাি:
আেণসামাশেক ক্ষেজে শিজল্পর প্রভ্াব অনস্বীকােণ। শিজল্পর
প্রসাজরর ফজ শিল্পশভ্শিক, খশনে শভ্শিক, বাোরশভ্শিক
প্রকৃ শত অেণননশতক শিক গজ়ে উজঠজে। শবশভ্ন্ন শবিজয় বহুমুখী
সুজোগ সুশবযা োকায় নানা ক্ষশ্রর্ীর মানুি একক ভ্াজব বা
ক্ষগাষ্ঠীবদ্ধভ্াজব মুনাফার েনয এই শিল্প সমাে প্রচ ন
কজরজেন। শিল্প সমাে গজ়ে ওঠার ফজ কমণসংস্থান বৃশদ্ধ ক্ষপজয়
অতযন্ত কােণকরী ও াভ্েনক উৎপািন বৃশদ্ধ ক্ষপজয়জে। গ্রামীর্
সমাজের কাজে ক্ষতমন সুজোগ সুশবযা না োকায়গ্রাজমর মানুি
কমণসংস্থাজনর তাশগজি িহজরর পাশ়ে শিজে এবং অেণ উপােণন
করজে। েন্ত্রপাশত, প্রেুশি বযবহার কজর আশেণক াজভ্র
পশরমার্ অজনকাংজি বৃশদ্ধ ক্ষপজয়জে। ফজ শিল্প সমাজে মানুজির
অেণননশতক বৃশদ্ধ দ্রুতহাজর ঘেজে এবং মানুজির ক্রয় েমতাও
বহু াংজি ক্ষবজ়েজে। শিল্প অেণনীশতর দ্বারা সমাজে শিো,
স্বাস্থয, ক্ষোগাজোগ, রাস্তাঘাে প্রকৃ শতর শবকাি ঘজেজে। গ্রাজমর
ক্ষে সমস্ত ভ্ূ শমভ্াগ গুশ আজগ পশুপা ন, কৃ শি কাজে বযবহার
হজতা ক্ষসগুশ জত এখন শিল্প-ক কারখানা, নতু ন রাস্তাঘাে
শনমণার্ হজে এবং ওই সমস্ত এ াকা গুশ ও শিল্প এ াকায়
রূপান্তশরত হজে। অেণননশতক উন্নয়জনর পশরসজর মানুি একটি
সভ্য সমাে বযবস্থা গজ়ে তু জ জে।

শিল্প সমাদ্দজর সমসযা
আমাজির শিল্প সমাজের ক্ষেমন অজনক ভ্াজ া শিক রজয়জে
ক্ষতমনই তার সজে শকেু খারাপ শিকও রজয়জে। আমাজির
ক্ষিজির ক্ষবশির ভ্াগোই কৃ শিশভ্শিক সমাে বযবস্থা শকন্তু শিল্প
সমাজের প্রসাজরর ফজ ক্ষসই কৃ শিেশম গুশ শিন শিন ক্ষেন
হাশরজয় োজে। শিল্প সমাে গজ়ে ওঠায় একশিজক ক্ষেমন প্রচু র
পশরমাজর্ মুনাফা অেণন হজে ক্ষতমশন অনযশিজক পুাঁশেবাজির
উদ্ভব হজে সমাজে যনী এবং গরীব, মাশ ক ক্ষশ্রর্ী এবং শ্রশমক
ক্ষশ্রর্ীর মত সমাে বযবস্থা গজ়ে উজঠজে। শনতযনতু ন
ক কারখানা, কমণসংস্থান গজ়ে ওঠায় গশরব মানুজির বসবাস
করার বশস্ত এ াকা গুশ হাশরজয় োজে ফজ তাজির বাসস্থান
েশনত সমসযা সৃশষ্ট হজে। এই েন্ত্রপাশত শনভ্ণ র সমাজে মানুি
এতোই বযস্ত হজয় পজ়েজে ক্ষে তারা শনজেজির পশরবারজক সময়
শিজত পারজে না োর কারজর্ সিসযজির মজযয দ্বজের সৃশষ্ট হজে
এবং পাশরবাশরক েীবন ক্রমি ক্ষভ্জে োজে।

চিত্র- ২

শিশ্বায়দ্দির প্রভাি
বতণ মান শবজে সবজচজয় ক্ষবশি আজ াচয শবিয় হজ া শবোয়ন।
শবোয়ন হ সমগ্র শবে বযাশপ সংজোগ সাযজনর একটি
প্রশক্রয়া। শবশভ্ন্ন ক াজকৌিজ র মাযযজম আমরা শবোয়ন ক্ষক
শবশভ্ন্ন কাজে বযবহার কজর োশক। শবোয়জনর ফজ আমাজির
ইন্টারজনে, ক্ষমাবাই ক্ষফান, ক্ষেশ জফান, টিশভ্র েগজত এজসজে
বযাপক পশরবতণ ন এো়োও প্রভ্াব পজ়েজে সংস্কৃ শতর েীবজন,
কৃ শিজেজে এবং শিল্পজেজে। শবোয়জনর ফজ

শিল্প সংক্রান্ত

কাজে বযবহৃত েন্ত্রপাশত, পর্য ও মা ামা গুশ অল্প সমজয়
স্বল্প খরজচ ক্ষিজির অভ্যন্তজর ও ক্ষিজির বাইজর োজক আমরা খুব
সহজেই সংগ্রহ কজর ক্ষসগুজ াজক কাজে াশগজয় আমরা অজনক
অেণ উপােণন কশর ঠিকই শকন্তু অনযশিজক আবার আমাজির
আয় বা়োর সাজে সাজে আমাজির ক্ষিিীয় মুদ্রার মূ য হ্রাস
পাজে। ফজ আমাজির ক্ষিিগুশ র বযাংক, শিল্প মাশ কানায়
শবজিশি মাশ কানার প্রভ্াব ক্ষিখা োজে। এই শবোয়জনর ফজ
ক্ষেমন শবজিজি শবশভ্ন্ন ক্ষিিীয় শিল্প ( ক্ষেমন - গাশ়ে শিল্প,
ইস্পাত শিল্প প্রভ্ৃ শত) প্রভ্াব শবস্তার করজে ক্ষতমশন ক্ষিি ক্ষেজক
ক্ষিিীয় ক্ষকাম্পাশনগুজ ার শনশিহ্ন হজয় োজে োর ফজ
ভ্ারজতর অেণনীশত েশতগ্রস্ত হজে। সমজয়র সাজে সাজে
ক কারখানা গুজ াজত আযুশনক েন্ত্রপাশত ক্রমি ক্ষবজ়েই োজে
ফজ কারখানায় শ্রশমকজির চাশহিা কজম োজে োর কারজর্
ক্ষবকারজত্বর সৃশষ্ট হজে।

উপসংহার:
শিল্প সমাজের শবশভ্ন্ন শিক গুশ আজ াচনা করার সময়
আমরা শিল্প সমাজের শকেু ভ্াজ া শিক ক্ষিখ াম এবং শকেু
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খারাপ শিকও ক্ষিখ াম। শিল্প সমাে গজ়ে ওঠার ফজ মানুজির
অেণনীশতর সজে পশরচয় হজয়জে এবং অেণননশতকভ্াজব
স্বয়ংসম্পূর্ণ হজয়জে। অতযাশযক ক কারখানায় গজ়ে ওঠায় ে
িূির্, বায়ু িূির্, িব্দ িূির্ েশনত শবশভ্ন্ন সমসযার সৃশষ্ট
হজে। েশিও এই সমস্ত সমসযাগুশ জক এশ়েজয়ই আমাজিরজক
এশগজয় ক্ষেজত হজব আর েশি এশগজয় না োয় তাহজ হয়জতা
আমাজির সমাজের উন্নশত কখজনা সম্ভব হজব না।

চিত্র- ৩
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সমাজবিজ্ঞানে

বিনপাত্তর পরির্তী সমাজ হন া সমাজ

পবরির্ততনের এমে একটি পর্তায় যর্খানে পবরনেিা খার্ত
(Service sector) উৎপাদে খানর্তর (Manufacturing
sector) র্তু োয় আবথতক বদক যথনক অনেক যিবি সমৃবি াভ
কনর এিং অথতেীবর্তর মূ বভবত্ত হনয় ওনে অথতাৎ প্রাথবমক ও
বির্তীয় যেনের অথতনেবর্তক কার্তািব
স্তনরর অথতনেবর্তক কার্তািব

যথনক র্তৃর্তীয় ও চর্তুথত

এখানে অনেক যিবি প্রাধােয

পায়। বিংি ির্তনকর মাঝামাবঝ সমনয় উন্নর্ত যদিগুব নর্ত
বিজ্ঞাে ও উচ্চ প্রর্ুবির বিকাি র্তানদর আথতসামাবজক
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সমাজবিজ্ঞােী মনে কনরে যর্ বির্তীয় বিশ্বর্ুনির যিে এিং
১৯৫০ এর যিে দিনক এই সমানজর সূচো হয়। র্তনি "Post
Industrial Society" িব্দটির প্রথম উৎপবত্ত ঘনট ফরাবস
সমাজবিজ্ঞােী আন ে যর্তৌনরনের িারা। এরপর ১৯৭৩ সান
সমাজবিজ্ঞােী ড্যাবেনয়

যি

র্তার "The Coming Of

post-Industrial Society : A Venture in Social
Forecasting" িইটিনর্ত 'উত্তর পরির্তী বিপ সমাজ' বিেয়টি
বেনয় বিস্তাবরর্ত আন াচো করার পর িব্দটি বিনেেণধমী হনয়
ওনে। এিং সমাজবিজ্ঞানের আন াচোর বিেয় বহনসনি
র্তথযসমাজ, যফাবড্তজম, যেটওয়াকত যসাসাইটির মনর্তা িব্দ
গুব র উদ্ভি ঘনট।।
এই সমাজ দদবহক শ্রম ও িবির
পবরিনর্তত েূর্তে েূর্তে বচন্তাধারার উদ্ভািনে বিশ্বাসী ।
"মােুনের জ্ঞাে"এই সমানজ একটি মূ যিাে সম্পদ বহনসনি
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বিনিবচর্ত। অথতাৎ প্রর্ুবিগর্ত ও যপিাদার কমী যর্মে

বিনপান্নর্ত ও পুুঁবজিাদী যদিগুব নর্ত খুি ভান াভানি েয করা

বচবকৎসক, আইেজীিী,কবম্পউটার ইবিবেয়ার, িযাংকারনদর

র্ায়। ঐবর্তহাবসক অথত বিনপাত্তর পরির্তী সমাজ একটি

সনে বির্তীয় স্তনরর অথতনেবর্তক কানজর সানথ র্ুি উৎপাদক ও

বিনপান্ন সমানজর পবরিবর্ততর্ত রূপ হন ও এরা একটি অেযটির

শ্রমজীিী শ্রবমকনদর প্রবর্তস্থাপনের ফন

িারা প্রবর্তস্থাবপর্ত েয়। কারণ একটি বিনপান্নর্ত সমাজ

উৎপাবদর্ত পণয দ্রিয

সরাসবর সংস্থাগুব নর্ত স্থাোন্তবরর্ত হয়।যিিীরভাগ সংস্থাগুব

উৎপাদে পণয দর্তবর ও পবরিহনের সানথ গভীরভানি

সরাসবর পণয উৎপাদে কনর ো। বিপ উৎপাদে যথনক প্রাপ্ত

সম্পবকত র্ত। অেযবদনক বিপত্তর পরির্ততর্তী সমাজ তথ্য ও

পনণযর উৎকেতর্তা িৃবি,িাজারজার্ত করার পিবর্ত যক বেয়ন্ত্রণ

যর্াগানর্াগ এর বদক বেনদত িক এর সনে গভীরভানি সম্পবকত র্ত।

কনর। 'িযিহাবরক জ্ঞানের' যথনক 'র্তাবিক জ্ঞানের ' প্রনয়াগ এই

একটি বিনপান্নর্ত সমাজ শ্রনমর জন্য্ মূলধন যক প্রবর্তস্থাপে

সমানজ

কনর এিং বিনপর অগ্রগবর্ত ঘটায়। বকন্তু পরির্তী সমাজ

বিনিেভানি

েণীয়

র্া

পণয

দ্রিয

উৎপাদনের, স্থাোন্তনরর পািাপাবি মােুনের মনধয প্রনয়াজেীয়
দ্রনিযর চাবহদা দর্তবরনর্ত সেম। প্রর্ুবি ও বিজ্ঞাে এর মনধয

মূ ধে ও জ্ঞাে উভয়়় যক কানজ াবগনয় র্তথয ও প্রর্ুবির
সাহানর্য উৎপন্ন দ্রিয যক িযাপকভানি মােুনের কানি যপৌুঁনি

যর্াগসূনের ফন

যদয় এিং প্রায়িই মূ ধনের সাশ্রয় কনর। একটি বিনপান্নর্ত

(Internet),

কবম্পউটার

(Computer), ইন্টারনেট

যমািাই (Mobile)

র্তথযপ্রর্ুবির মনর্তা বিনপাগুব

ভা

যর্াগানর্াগ

এিং

ভানি বিকবির্ত হয়।

উৎপাদনে স্বয়ংিীয় (Automation) পিবর্তর উদ্ভািে,র্তথয
প্রবিয়াকরণ পিবর্তর প্রচ ে কাবয়ক শ্রম প্রদােকারী মােুনের
মাে গুরুনের হ্রাস ঘটায় এিং যপিাদারী কমীনদর মাে ও
গুরুনের িৃবি ঘটায়। র্তথয ও প্রর্ুবি বেভত র বিেয়গুব নক
সুনকৌিন

ও গুরুে সহকানর প্রনয়াগ ও প্রসার ঘটনর্ত যদখা

র্ায়। উদাহরণস্বরূপ র্তথযবেভত র স্থাপর্তযকমত, সাইিারনেটিক্স,
বিবভন্ন ধরনের যগম বথওবরর কথা ি া র্ায়। পব নটকবেক
ইেবিটিউিে

(IIT), বিশ্ববিদযা য় গুব নর্ত উচ্চ বিোর

সমানজ উৎপাবদর্ত অনথতর একটি িড় অংি শ্রবমকরা যির্তে
বহনসনি যপর্ত। বকন্তু পরির্তী সমানজ উৎপাবদর্ত যমাট অনথতর
যিিীর ভাগটা বিবভন্ন িহু জাবর্তক সংস্থাগুব
সংস্থাগুব

যপনয় থানক।

যির্তানদর বিবভন্ন রকম চাবহদা পিনের কথা

মাথায় যরনখ উৎপাদে কনর। যর্খানে একই জায়গায় সমস্ত
বজবেস উৎপাদে এর পবরিনর্তত বিবভন্ন পণয দ্রিয বিবভন্ন
জায়গায় উৎপাবদর্ত হয় এিং এগুব

একেীকরনণর মাধযনম

'িান্ড' দর্তবর কনর।আর এই 'িযান্ড ভযা ুই' িৃহৎ মুোফা ানভর
পথনক সুগম কনর।।
প্রকৃ র্ত অনথত এই সমাজ

উপর আনরা যিবি গুরুে যদওয়া হনে। র্ারা উত্তর পরির্তী

মােি সভযর্তার অগ্রগবর্ত, রােনক অথতনেবর্তক বদক যথনক

সমানজর জেয ের্তুে প্রর্ুবি দর্তবর কনর। আইবড্য়া উৎপাদে

িবিিা ী

কনর ও গাইড্ কনর। ফ স্বরুপ বিো, স্বাস্থয, বিবভন্ন

(Capitalism) প্রসার ও িযাপকর্তানক অনেক যিবি সুদঢ়
ৃ কনর।

যিসরকাবর পবরনেিাগুব

র্া শুরু হনয়বি

দুদতান্ত সম্প্রসার ঘনট। উদ্ভািনের

করার

পািাপাবি

সমানজর

মধযর্ুনগর ইউনরানপ প্রচব

পুুঁবজিানদর
সামন্ত প্রথার

বেরবিবেন্নর্তা ও পবরির্ততে মােি সমাজ ও সংস্কৃ বর্তর

মাধযনম। যসই সময় ইউনরানপর অথতনেবর্তক পবরকাোনমা

পবরির্ততে

সামন্তর্তন্ত্রনরর উপর প্রবর্তষ্ঠঠির্ত বি । র্তাহন এখে ি নর্ত হয়

ঘটায়।

গনিেণামূ ক

কাজ

কমত,আবিষ্কার,যর্াগানর্াগ িযিস্থায় িযাপক পবরির্ততনের ফন

সামন্তর্তন্ত্র (Feudalism) বক? সামন্তর্তন্ত্র যক পুুঁবজিানদর

মােুনের বচন্তাধারা ও কানজর ধরনের মনধয পবরির্ততে

প্রাথবমক পর্তায় ি া যর্নর্ত পানর। অথতাৎ সামন্তর্তন্ত্র হন া এমে

আনস।র্ার ফন

একটি সমাজ কাোনমা যর্ সমানজ যিবিরভাগ মােুে গরীি

মােুে পবরনেিা সংিান্ত কানজর সনে র্ুি

হয়। উদাহরণস্বরূপ ি া র্ায় মাবকত ে র্ুিরানে আোনরা

এিং

ির্তনকর যিনের বদনক পবরনেিা মূ ক কানজর সনে র্ুি

অবধকারী।যর্খানে শ্রমজীিী ও গবরি সম্প্রদায় যক কানজ

কমীসংখযা বি খুি কম বকন্তু ির্ততমানে যমাট জেসংখযার প্রায়

াবগনয় ধ্ববে সম্প্রদায় সৃবষ্ট করা হয়। র্তনি এই প্রথা ইউনরাপ

70% জেসংখযা পবরনেিা সংিান্ত কানজর সনে র্ুি।অথতাৎ
এই সমানজর যসিা খানর্তর সনে অথতেীবর্তর একটি স্পষ্ট িাপ
েণীয়।র্া মাবকত ে র্ুিরাে, বিনটে ও জাপাে এর মর্ত

মুবষ্টনময়

কর্তগুব

মােুে

সম্পদ

ও

অনথতর

এর মনধযই সীমািি বি । এরপর উবেি ির্তক োগাদ
ইউনরানপর বিবভন্ন যদি যর্মে ইং যান্ড, ফ্রান্স, যড্েমাকত ,
যস্পে আন্তজতাবর্তক িাবণনজযর উনেনিয িবহবিতনশ্বর সনে সংনর্াগ
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স্থাপে কনর র্ার। ফ স্বরূপ সাম্রাজযিাদ ও পুুঁবজিানদর উদ্ভি

এই সমানজ একটি মােুনের সামাবজক অিস্থাে, সংস্কৃ বর্ত ও

ঘনট। সাধারের্ত অথতনেবর্তক ও সামাবজক ও রাজনেবর্তক বদক

জীিের্াপে এর মাে যক বেধতারণ কনর। র্তাই একই সমানজ

যথনক দুিত

যকাে যদি র্খে অথতনেবর্তক ও সামবরক বদক

যথনক িবিিা ী যকাে যদনির অধীেস্থ হয় র্তখে র্তানক
সাম্রাজযিাদ
যদিগুব

(Imperialism)

িন ।

ইউনরানপর

িবহবিতনশ্বর সনে সংনর্াগ স্থাপে করার ফন

এইসি
র্তারা

িসিাসকারী দুটি মােুনের মনধয জীিেধারনণর পিবর্তর মনধয
বিনভদ

েয করা র্ায়। র্তাই 'জ্ঞােবভবত্তক সমাজ' যহাক

িা'বিপত্তর পরির্তী সমাজ' বেম্নবিনত্তর অিস্থা সিতদা যিাচেীয়
এিং অপবরির্ততেিী । কারণ পুুঁবজিানদর অথতই হন া সকন র

বিবভন্ন যদনি বেনজনদর উপবেনিি(Colonies)স্থাপে কনর।

িযনয় অপসংখয এর সমৃবি।

সমানজ িাসক ও যিােক যশ্রণীর সৃবষ্ট হয়। এিং উপবেনিি

পবরনিনে ি া র্ায়়় যর্ বিনপাত্তর পরির্তী সমাজ মােুেনক
যর্মে কিছু সমসযার সম্মুখীে কনরনি যর্তমবে মােি সভযর্তার

যথনক প্রাপ্ত প্রচু র 'সম্পদ'সবির্ত হনর্ত থানক ।এই সম্পদনক
কানজ

াবগনয় বকভানি আনরা যিবি অথত পাওয়া র্ায়

পুুঁবজপবর্তরা যসই প্রনচষ্টায় শুরু কনর র্তার ফন বিপ বিপ্লনির
সূচো হয়।ের্তুে ের্তুে র্নন্ত্রর আবিষ্কার ,িৃহৎ বিপ কারখাো,
হনস্তর পবরিনর্তত র্নন্ত্রর মাধযনম উৎপাদে িৃবি পায়। এই

অগ্রগবর্ত যক আনরা এক ধাপ সামনের বদনক এবগনয় বেনয়
যগনি।আর মােি সভযর্তার অগ্রগবর্ত আমরা সকন ই চাই।
র্তনি র্তা সামযিাদী (Communist) সমাজ প্রবর্তষ্ঠার মধয
বদনয়।

বিনপান্নয়ে বিপ বিপ্লি োনম পবরবচর্ত। এই বিপ বিপ্লি
পুুঁবজিানদর পথনক আরও যিবি প্রিস্ত কনর।সমগ্র বিনশ্ব
আথতসামাবজক অিস্থায় এক পবরির্ততে আনস এিং কৃ বেবভবত্তক
সমাজ বিপ সমানজ স্থাোন্তবরর্ত হয়। এিং বিিবর্ততর্ত হনয়
বিপত্তর পরির্তী সমানজর সূচো কনর। যর্ সমানজ পুুঁবজিানদর
(Capitalism) একাবধপর্তয খুি স্পষ্ট।
বিপ সমাজ যহাক িা বিপত্তর
পরির্তী সমাজ সমাজর্তন্ত্র ও পুুঁবজিানদর যর্ আথতসামাবজক
কাোনমা র্তার বক যকাে পবরির্ততে হনয়নি? িরং ি া র্ায়
সমনয়র সনে এটি আরও যিবি বিস্তৃ বর্ত াভ কনরনি।মধযর্ুনগ
র্া ইউনরানপর মনধয সীমািি বি

ির্ততমানে র্তা বিশ্বজুনড়

বিদযমাে। উদাহরণস্বরূপ ি া র্ায় ২০১৪ সান র জােুয়াবরনর্ত
অক্সফানমর প্রকাবির্ত এক প্রবর্তনিদে অেুসানর বিনশ্বর অনধতক
সম্পদ এর মাব কাো যমাট জেসংখযার মাে 1% এর মনধয
িবন্টর্ত। সুর্তরাং ি া র্ায় যর্ একটি বিনপান্নর্ত সমানজ যর্সি
সমসযা সৃবষ্ট হনয়বি

বিপত্তর পরির্তী সমনয়ও র্তার যকানো

পবরির্ততে হয়বে। জাবর্তগর্ত যভদানভদ অনেকাংনি হ্রাস যপনয়নি
ঠিকই বকন্তু অথতনেবর্তক দিেময বক দূর হনয়নি? সমানজ
মাব ক ও শ্রবমক যশ্রণীর মর্ত ধারোগুব

একইরকম

রনয়নি।উচ্চপ্রর্ুবি ও উচ্চ বিোর প্রসার ঘটন ও র্তার
সাবিতকর্তা বেনয় প্রশ্ন যথনকই র্ায়। জ্ঞাে ও সৃজেিী িযবির
গুরুে ও প্রনয়াজেীয়র্তা শ্রমজীিী শ্রবমক যশ্রণীর গুরুনের হ্রাস
ঘটানে ।প্রর্ুবি বিদযায় পারদিীর্তা, জ্ঞাে এিং অথত যর্নহর্তু
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ভূ মমকা
সমাজ ও সমাজ কাঠামমার প্রধান রূপ হমে গ্রামীণ সমাজ ।
সভ্যতার সূচনা হম়েমে গ্রামীণ সমাজ কক ককন্দ্র কমর যা
পযযা়েক্রমম আমরা বিকবিত হম়েমে ।গ্রামীণ সমাজ হমে
িহমরর যাবিক সভ্যতার কেমক দূমরর একটি বিবেন্ন জনপদ ।
কযখামন রম়েমে চাবরবদমক আিাদমযাগ্য জবম , ফসমের মাঠ ,
স্বল্প ঘনমের জনিসবত কমাটামুটি দূরে িজা়ে করমখ আক্তার
পর একটা িাব়ি , প্রবত টা িাব়িমত িাস কমর এক িা অমনক
গুন পবরিার । অনয গ্রাম কেমক সনাক্ত করমণর জনয প্রবতটি
গ্রামমরই রম়েমে বনজস্ব নাম ও সুবনবদয ষ্ট পবরসীমা । গ্রামমর
জনয সমবষ্ট র মমধয সম্প্রদাম়ের মত স্বতি মূেযমিাধ , গ্রামীণ
কচতনা , বনজস্বতা , পৃেক সামাবজক ও অবধিাসীমদর ঐকয
চিত্র: ১
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পবরেবিত হ়ে । গ্রামমর অবধিাসীমদর দ্বারা গ্ঠিত ও
পবরচাবেত সমাজই গ্রামীণ সমাজ িমে বিমিবচত হ়ে ।
পল্লী উন্ন়েন: পল্লী উন্ন়েন িেমত সাধারণত জীিন ও
অেযননবতক মান উন্ন়েমনর প্রবক্র়ো কক কিাঝামনা হ়ে যা পৃেক
ও বিবিপ্ত জনিহুে এোকার সামে পারস্পবরক সম্পকয যুক্ত ।
ভ্ারত সহ বিবভ্ন্ন উন্ন়েন িীে কদি কয সমসযা র সম্মুখীন
হমে তামত তামদর প্রামণর ঝুুঁ বক িা়িমে ।তাই গ্রামীণ উন্ন়েন
করা অতযন্ত প্রম়োজনী়ে।

' উন্ন়েন ' এমন একটি ধারণা যামক আমরা বিবভ্ন্ন দৃবষ্টমকাণ
কেমক বিচার করমত পাবর। উন্ন়েন িেমত সাধারণত িস্তুগ্ত
ও মানবিক সম্পমদর যোেয িযািহার ও সমৃবি করন
কিাঝা়ে। প্রচবেত ধারা়ে পল্লী উন্ন়েন প্রাকৃ বতক সম্পদ কক
বঘমর ককন্দ্রীভ্ূ ত হম়েমে । বকন্তু িতয মামন বিবিক উৎপাদন ও
প্রাকৃ বতক িহরাঞ্চমের দ্রুত পবরিতয মনর ফমে গ্রাময পবরমিমি

গ্রামীণ উন্ন়েন এর সামে দূেণমুক্ত পবরমিি িজা়ে রাখামক
মানুমের কতয িয িমে ভ্ািমত হমি তমিই গ্রাম উন্নবতর বিখমর
কপ ুঁেমি গ্রামীণ সমাজ ও তার উন্ন়েমন বিবভ্ন্ন মবনেীমদর
ভ্ূ বমকা : স্বাধীনতার পূমিয কয সমি মবনে কদর বচন্তা ধারা র
ওপর বভ্বি কমর গ্রামীণ উন্ন়েন পবরকল্পনা গ্ম়ি উমঠবেে
তার মমধয উমল্লখমযাগ্য হমেন স্বামী বিমিকানন্দ , রিীন্দ্রনাে
ঠাকুর, মহাত্মা গ্ান্ধী।
স্বামী বিমিকানমন্দর গ্রামীণ উন্ন়েন বচন্তাধারার মূে বভ্বি বেে
মানুমের কসিা ও কমযমযাগ্ বতবন গ্রীি অিমহবেত ও পীব়িত
মানুেমক বিি জ্ঞামন গ্রহণ কমরমেন এিং মানুমের কসিা বেে
তার কামে উপাসনা। ভ্ারমতর উন্ন়েন িেমত বতবন িুঝমতন
সাবিযক উন্ন়েন ও বতবন সিযদা সকে জাগ্বতক সমসযা
সমাধামনর কো িেমতন। বতবন নারী জাবতর উন্ন়েন দাবরদ্র
কেণীর উন্ন়েন ও তামদর বিিা িযিস্থার কো িেমতন।
বিমিকানমন্দর বচন্তা়ে জাতী়ে উন্ন়েন ঘটমত পামর সকে কেণী

বিবিষ্টযািেী দ্রুত পবরিতয ন হমে ।

ও সকে ধমমযর মানুমের সমন্বম়ের মাধযমম।

গ্রামীণ উন্ন়েন িেমত গ্রামীণ এোকার মমধয বিবভ্ন্ন উন্ন়েন
মূেক কমযসূবচর দ্বারা মানবিক সম্পদ ও িস্তুগ্ত বিবভ্ন্ন
সম্পমদর যোেয িযািহার মমধয বদম়ে দুদযিা গ্রস্থ মানুমের
জীিন প্রণােীর মান উন্ন়েন ককই কিাঝামনা হ়ে।

রিীন্দ্রনাে ঠাকুর ও গ্রামীণ উন্ন়েমনর উপর বিমিেভ্ামি
কজার বদম়েবেমেন। মানুমের আত্মবিিাস ও দাবরদ্র দূরীকরমণর
উপা়ে গুবেমক তু মে ধমরবেমেন। বতবন পল্লী সাধন ও
উন্ন়েমনর জনয বনমজর বচন্তাধারা িািি রূপ কদও়োর জনয
বতবন িাবন্তবনমকতমন একবদমক বিিা ও অনযবদমক কমযমিত্র

কপ্রবসমেন্ট োবস়োর না়োর িমেন -' a rural development
is a policy of national development'.
পল্লী উন্ন়েন এর গুরুে: গ্রামীণ উন্ন়েন িযাবতত উন্ন়েন িীে
কদমির সিযমুখী কেযাণ সম্ভি ন়ে। তাই আদিয বিিা ও কময
কপ্ররণার ও একত্রীকরমণর দ্বারা আত্মবনভ্য রিীে কমর তু েমত
হমি । তাই কবি গুরুর সামে তাে বমবেম়ে িেমত পাবর - "
বফমর চে বফমর চে মাটির টামন"
এই উপবরউক্ত োইন টি িতয মামন এর এই ভ়্োিহ কমরানা
আিমহ বিপুে ভ্ামি প্রমাবনত। মানুে যবদ গ্রামমর উন্ন়েমনর
িযাপামর সতকয হমতা তাহমে আজ এই ভ়্োিহ পবরবিবত
সম্মুখীন হতাম না ।গ্রামমর মানুে যবদ সংঘিি হম়ে বিপুে
প্রমচষ্টা র মমধযবদম়ে তামদর কমযসংস্থান করমত পারমতা তাহমে
প্রামণর ঝুুঁ বক বনম়ে দুর কদমি পাব়ি বদমত হমতা না । উপযুক্ত
সমচতনতার অভ্ামি এত কিবি প্রাণ হারামত হমতা না। র
গ্রামীণ কমযসংস্থান হমে নারী রাও আত্মবনভ্য র জীিন পামি।
অিমহো অন্ধকার জগ্ৎ কেমক সমামজ তারা উন্ন়েন এর আেী
কদখমি । বকন্তু গ্রামীণ পবরমিি তার বনজ বিবিষ্টয গুমন িহু
িহুমর মানুমের স্ববির বনিঃিাস এর জা়েগ্া হম়ে উমঠমে। তাই

বহমসমি শ্রীবনমকতন বতবর কমরন ।রিীন্দ্রনাে এর মূে বভ্বি
হমো পুমজার সামে মানিমসিা কক একাত্ম করা।
মহাত্মা গ্ান্ধী অেযননবতক বচন্তাধারার মূেমকন্দ্র হমে
গ্রামমান্ন়েন ও স্বরাজ অজযন। গ্রামমান্ন়েমনর মূেবভ্বি িেমত
বতবন স্ববনভ্য রতা। তাই মানুেমক উৎপাদনিীে করার জনয
খাবদ ও চরকার প্রচেমনর। বতবন গ্রামমর অেযননবতক উন্ন়েন
ঘটামনার েমিয আেযসামাবজক পবরিতয ন এিং রাজননবতক
স্বাধীনতা একসামে পিপাতী বেমেন। মমন করমতন গ্রামীণ
ভ্ারমতর উন্নবতর ো়িা সমগ্র ভ্ারতিমেযর উন্ন়েন সম্ভি ন়ে।

প্রাচীন গ্রাম কেমক আধুবনক গ্রামম রূপান্তমরর বিবভ্ন্ন পদমিপ:
একটি িু দ্র গ্রাম কযটি প্রাচীনকামে কম়েকটি িসবত বমমে গ্ম়ি
উমঠবেে বকন্তু সমম়ের সামে সামে এই গ্রামগুবে িৃহৎ আকার
ধারণ কমরমে। ককান গ্রাম আিার িতয মামন িহমর পবরণত
হম়েমে , ঘমটমে তার উন্ন়েন। প্রাচীন কাে কেমক ও ও
িতয মামন বকেু সরকাবর পদমিপ ও সামাবজক কমযসূবচ গ্রহণ
করা হম়েমে যার মাধযমম গ্রামমর গ্ঠন অেযাৎ রািাঘাট
িাব়িঘর করাজগ্ার স্বাস্থয উন্ন়েন ঘমটমে এমিমত্র কয সকে
কমযসূবচ গ্রহণ করা হম়েমে তা হে-
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অতীতকামে গ্রাম উন্ন়েমনর উমদযাগ্: ভ্ারতিমেযর প্রা়ে প্রবতটি
গ্রাম স্ব়েংসম্পূণয বকন্তু গ্রামমক আমরা উন্ন়েন করার ভ্ািনা
কসই অতীতকাে কেমক বেে কযমন১. প্রাক-বিটিি আমমে পল্লী পূনগ্যঠমনর জনয বিবভ্ন্ন উমদযাগ্
বনমত গ্রামমর মানুে। কযমন কুটির বিল্প কৃ বে কাজ উন্ন়েন ও
অনযানয জীবিকা ।এো়িা মুঘে সাম্রামজযর স্ব-িাবসত গ্রামমর
ধারণা ফমে স্ববনভ্য র গ্রাম গ্ঠমনর পে প্রিি হয।
২. বিটিি আমমে গ্রামীণ অেযননবতক স্ব়েম্ভরতারএকটি বদবেে
কযমন কৃ বে িযিস্থা অনয আমরকটি বদক বেে গ্রামীণ কাবরগ্বর
বিল্প। বকন্তু বিটিি আমমে সিা বিটিস্ ও অ বিটিি যমির
বতবর বজবনসপমত্রর অনুপ্রমিমির জমনয গ্রামীণ কাবরগ্বর বিল্প
অধিঃপতন হ়ে। তাই মহাত্মা গ্ান্ধী ও তৎকােীন বকেু কনতার
উমদযামগ্ সিযভ্ারতী়ে তন্তুিা়ে সবমবত গ্ঠন করা হ়ে ও
কপটিএম গ্রামীণ বিল্প সবমবত স্থাপন করা হ়ে। গ্রামীণ
কৃ েকমদর উন্নবতর জনয সারা ভ্ারত বকোন সভ্া গ্ঠিত হ়ে
৩. এো়িা প্রাক স্বাধীনতার আমমে পল্লী পূনগ্যঠমনর জনয
কবিগুরু র শ্রীবনমকতন প্রকল্প িাবন্তবনমকতন প্রকল্প কিি
কাযযকরী হম়েবেে। এো়িা পল্লীিাসী সমৃবির ও স্বােমন্দয
বিধামনর জনয ও তামদর অজ্ঞানতা কুসংস্কার দূর করার জনয
এ আই িা়োন গুরগ্াুঁও প্রকল্প চােনা কমরন।

বর্তমানন গ্রাম উন্নয়ন এর জনয মকছু কমত সূমি

জাতী়ে গ্রামীণ কমযসংস্থান গ্যারাবন্ট কমযসূবচ 2006
(NREGS) National Rural Employment Gurantee
Scheme: ২০০৫ এর ১৫ ই কসমেম্বর ককন্দ্রী়ে সরকার
জাতী়ে গ্রামীণ কমযসংস্থান গ্যারাবন্ট আইন প্রকল্প চােু কমরন।
চাবহদার বভ্বিমত প্রবতটি গ্রামীণ পবরিারমক িেমর কমপমি
100 বদমনর অদি েবমমকর কাজ কদও়োর গ্যারাবন্টর
উমেমিয এই আইন প্রণ়েন করা হম়েমে। প্রেম ককান প্রকমল্পর
কাজ কদও়োর ওকাজ বদমত না পারমে কিকার ভ্াতা কদও়োর
গ্যারাবন্ট কদও়ো আমে। এই আইমনর 4 নম্বর ধারা অনুযা়েী
িািিা়েমনর জনয প্রমতযক রামজযর ে়ে মামসর মমধয একটি
কমযসংস্থান প্রকল্প বতবর করমি।
ইবন্দরা আিাস কযাজনা: ইবন্দরা আিাস কযাজনার প্রােবমক
েিয হমো অনুদান িাব়িম়ে দবরদ্র সীমার বনমচ িসিাসকারী
তপবিবে জাবত ও উপজাবত, দাসে মুক্ত েবমক শুধু ন়ে এমন
গ্রামীণ দবরদ্র নতু ন িাস গ্ৃহ বনমযাণ ও কসইসমেম িসিা
অমযাগ্য কাুঁচা িাব়ি কক পাকা িাব়ি কত রুপান্তর করা। িাব়ি
বনমযামণর জনয সমতমে ইউবনট বপেু কুব়ি হাজার টাকা এিং
পািযতয ও দুগ্যম অঞ্চমে 22000 টাকা কাুঁচাপাকা গ্ৃমহ
রূপান্তমরর জনয 10000 টাকা কদও়ো হ়ে।
িহুমুখী স্বাস্থয ও পবরিারকেযাণ বনবি়ি স্বাস্থয বিধানকমযসূবচ:
কজো ির কেমক গ্রাম ির পযযন্ত স্বাস্থযপবরমসিা দামনর জনয
নানা রকম কজো হাসপাতাে, মহাকুমা হাসপাতাে, প্রােবমক
স্বাস্থয ককন্দ্র ইতযাবদর মাধযমম স্বাস্থয পবরমেিা কদও়ো হ়ে।
অেনও়োব়ি কমী, প্রবিবিত দাই , কবমউবনটি কহল্ে গ্াইে
রম়েমে যামদর দ্বারা বিশুমৃতুয করাধ,বনরাপদ মাতৃ ে
,টিকাকরণ, পবরিারকেযাণ সম্পবকয ত পবরমেিা নানাভ্ামি

সম্পূণয গ্রামীণ করাজগ্ার কযাজনা: ভ্ারমত মাননী়ে প্রধানমিী
গ্ত 15 ই আগ্স্ট 2001, গ্রামাঞ্চমের অবতবরক্ত মজুদকৃ ত
কমযসংস্থান পবরকাঠামমাগ্ত উন্ন়েন ও খাদয বনরাপিা বনবিত
করার ওপর বিমিে গুরুে কদও়োর কো কঘােণা কমরন। এই
উমেমিয 25 কি কসমেম্বর 2001 কেমক কাযযকরী হ়ে একটি
নতু ন প্রকল্প যার নাম কদ়ো হ়ে 'সম্পূণয গ্রামীণ করাজগ্ার
কযাজনা (SGRY)' |

পবরচাবেত হ়ে।

পানী়ে জে সরিরাহ দপ্তর: গ্রামমর মানুমের জনয জে
সরিরাহ ও সুস্বামস্থযর সুমযাগ্মক সম্প্রসারণ করাই হে এই
দপ্তমরর কাজ। সজেধারা গ্রামীণ জে সরিরাহ কমযসূবচ
(ARWSP) ও সাবিযক স্বাস্থযবিধান কমযসূবচ (TSP) এই

কযাগ্ামযাগ্: গ্রাম উন্ন়েন এর পবরমপ্রবিমত সমন্বম়ের কিমত্র
প্রােবমক কাজ হমে বিবভ্ন্ন প্রবতষ্ঠামনর সামে পবরষ্কার
কযাগ্ামযাগ্ িযিস্থা গ্ম়ি কতাো। কারণ সমন্ব়ে উভ়্ে বদক
কেমকই প্রমচষ্টার একটা পিবত ও এমক অপমরর ওপর

দপ্তমরর কাজ।

বনভ্য রিীেতার নীবতমত গ্ম়ি ওমঠ ।

জাতী়ে গ্রামীণ রািা উন্ন়েন সংস্থা: এটি হমে আরও একটি স্বিাবসত সংস্থা, যার কাজ হমে স়িক কযাজনা প্রকল্প রূপা়েমনর
প্রযুবক্তগ্তভ্ামি উপমদি প্রকমল্পর, কামজর গুণ বিচার করার
জনয অস্থা়েী কমী বনম়োগ্ ও তত্ত্বািধান ঠিকমত হমে বকনা
কদখা ও মিে়েমক সম়ে মতন জানামনা।
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কৃ বে উন্ন়েন: এই প্রকমল্পর মাধযমম বনম্নবিি চােীমদর িীজ
রাখার পাত্র, সহা়েক মূমেয িীজ , সার ও কীটনািক এিার
িযিস্থা রম়েমে। যামত চােীরা উন্নত প্রো ও উন্নত প্রজাবত
উদযানপােন ইতযাবদ ঠিকভ্ামি করমত পামর কসই জনয ঋণ
কদও়ো।
পঞ্চিাবেযকী পবরকল্পনা: স্বাধীনতার পর ভ্ারতী়ে অেযনীবতর
দুিযে ও বনিেতা দুর করার বিবভ্ন্ন পবরকল্পনা গ্রহণ করা
হ়ে । এজনয ১৯৫০ সামে জাতী়ে পবরকল্পনা কবমিন গ্ঠন
করা হ়ে। ১৯৫১ সাে কেমক পঞ্চিাবেযকী পবরকল্পনার মাধযমম
অেযননবতক উন্ন়েমনর কচষ্টা করা হ়ে।
িযাংক: গ্রামমর মানুে যামত তামদর কৃ বে উন্ন়েন ও িাবণবজযক
উন্ন়েন করমত পামর তার জনয িযাংক নামক আবেযক প্রবতষ্ঠান
গ্ম়ি কতাো হ়ে। কযমন িাবণবজযক িযাংক ,সমিা়ে িযাংক
কৃ বে জবম উন্ন়েন িযাংক প্রভ্ৃ বত।
এো়িা কস্বোমসিী সংস্থা ,তহবিে গ্ঠন ,গ্ণবিিা ,গ্রামীণ
সংঘ প্রবতষ্ঠা, সহভ্াগ্ী পবরকল্পনা ,মৎসয চাে, কি চাগ্ার
প্রবতষ্ঠা ইতযাবদ একাবধক কমযসূবচর মাধযমম গ্রামমক ভ্বিেযমত
আরও উন্নবতর বদমক বনম়ে যাও়ো সম্ভি হমি।

উপসংহার
গ্রাম কেমকই ভ্ারমতর যাত্রা শুরু। কসই গ্রাম এখন এই
বেবজটাে যুমগ্ সমম়ের সমে তাে বমবেম়ে সেমন্দ উন্ন়েমনর
বদমক এবগ্ম়ে চমেমে। বকন্তু বকেু বকেু কিমত্র কদখা যা়ে
অনিজ্ঞাবনক ভ্ামি উন্ন়েন ঘটামনার জনয পবরমিমির
ভ্ারসাময নষ্ট হ়ে ও বিবভ্ন্ন প্রাকৃ বতক দুঘযটনা ঘমট। বিমিে
কমর দুমযযাগ্পূণয এোকার িবত কিবি হ়ে তাই উন্ন়েনমক
আরও কিবি কাযযকরী কমর তু েমত হমে আমামদরমক ecofriendly ভ্ামি কাজ করমত হমি অেযাৎ শুধু অেযননবতক
কাঠামমা ও রািা ঘাট উন্ন়েন করমেই হমি না তার সমে সমে
পবরমিমির কাঠামমা িজা়ে রাখমত হমি। পবরমিিিান্ধি
বিবভ্ন্ন কমযসূবচ পােন করমত র কযমন - িনসৃজন , জোভ্ূ বম
রিা রািার ধামর গ্াে োগ্ামনা ইতযাবদ করমত হমি যার ফমে
গ্রামমর কয বনজস্ব বিবিষ্টয কসটা িজা়ে োমক। কারণ গ্রাম কক
আধা গ্রাম ও আধা িহমর পবরণত করমে নানা সমসযা হমত
পামর তাই সি বদক মাো়ে করমখ আমামদর এবগ্ম়ে চেমত হমি।

50

GEO-TALK
A Journal of Man and Environment

নর্ম দা বাাঁচাও আন্দালন
অভিভিৎ প্রামাভিক*
Semester-IV, Department of Geography, Hiralal Bhakat College, Nalhati, Birbhum

ARTICLE INFO
Keywords:
বৃ হৎ বাাঁধ্
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Introduction:
বেিংশ

শতকের

আকদালনসমূকের

the Valley

শশষাকধে
মকধে

সিংগঠিত
“নমেদা

পবরকেশ
োাঁচাও

সুরক্ষার

আকদালন”

অনেতম। এটি ১৯৮০-র দশকে দবক্ষণ ভারকত শুরু
েওযা অনেতম প্রধান এেটি আকদালন।
ভারকতর েৃেত্তম এেটি নদী নমেদা নদী যা ভারকতর
মোরাষ্ট্র, মধেপ্রকদশ ও গুজরাকের উপর বদকয প্রোবেত
েকয সেকশকষ আরে সাগকর পবতত েকযকে। ১৯৪০ এর
দশে শেকেই নমেদা নদী উপতেোর উন্নযকনর জনে
আকলাচনা শুরু েয, ১৯৫০ এর দশকের মাঝামাবঝ
সমকয প্রায ১৫ টি জাযগা বচবিত েরা েয োাঁধ
বনমোকনর জনে। জওেরলাল শনকেরু ১৯৬২ এর বদকে
নমেদা নদীর ওপর সদে ার সকরাের োাঁধ (যা নমেদা
োাঁধ নাকমও পবরবচত) প্রেকের বশলানোস েকরন। এই

*Corresponding author
E-mail address: abhijitpramanik80168@gmail.com

োাঁধ ও ৩০০০ টি শোে োাঁধ এেিং এর সাকে ৭৫০০০
বেকলাবমোর েোপী বেস্তৃ ত েোকনল শনেওযােে বনমোকনর
পবরেেনা েরা েয। বেন্তু শদখা যায এই প্রেেটি
োস্তোযন েরকল প্রায ২৯৭ টি গ্রাম প্লাবেত েকত পাকর
এেিং ২০ লকক্ষর মকতা মানুষ োস্তুচু েত েকত পাকর যার
মকধে অবধোিংশই আবদোসী মানুষ। প্রেেটির বেশালতা
বেকেচনা

েকর

শলখে

Claude

Alvares

এটিকে

“পৃবেেীর সেোবধে পবরেবেত পবরকেশ বেপযেয” বেসাকে
গনে েকরন।
১৯৮০ শেকে ধীরবিরভাকে প্রবতোদ চলকত োেকলও
োাঁধ বেকরাধী আকলাড়ন ঘনীভূ ত েকত শুরু েকর ১৯৮৫
সাল শেকে যখন শেকে মোরাষ্ট্র, গুজরাে ও মধেপ্রকদকশ
নমেদা

োাঁধ

বনমোকনর

প্রবতোকদ

‘do or die’

আকদালকনর সূচনা েয।
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(3) অকনকে
োস্তোবযত
েকে এেিং
মানুষ।
(4) বেন্তু
মানুষকদর
পবরেেনা

চিত্র ১
Why choose Sardaar Sarovar Project
নমেদা োাঁচাও আকদালন েল আবদোসী, েৃ ষে, বেবভন্ন
পবরকেশ েমী ও মানোবধোর েমীকদর বনকয গঠিত
এেটি সামাবজে আকদালন। শয আকদালকন নমেদা নদীর
উপর বেবভন্ন োাঁধ বনমোকণর বেরুকে প্রেল প্রবতোদ
েরা েকযবেল।

আোর দাবে েকরন শয নমেদার সে প্রেে
েকল প্রায ২০ লক্ষ মকতা মানুষ উৎখাত
তাকদর শেবশর ভাগোই আবদোসী শেনীর
শেন্দ্র সরোর োকে এই সমস্ত োসতচু েত
পুনোসকনর জনে শতমন শোন নীবত ো
বেল না যার ফলস্বরূপ শবিশালী আকদালন

সূচনা েয।
নমেদা প্রেকের সমসো গুবল সাধারণ মানুকষর োকে তু কল
ধরার জনে ১৯৯৪ বিস্টাকে নমেদা োাঁচাও আকদালকনর
উপর চলবচে বনমোতা আবল োবজবম “নমেদা: এ ভোবল
রাইকজস” নাকম এেটি বসকনমা ততবর েকরন। আনদ
পাকোযারধান নাকম অপর এে চলবচে বনমোতা ১৯৯৬
বিস্টাকে ‘এ নমেদা ডাইবর’ নাকম এেটি বসকনমা ততবর
েকরন।

এই আকদালনটি শেকে শনওযার োরণ গুবল েল। শযমন:
নমেদা প্রেকের ফকল োাঁকধর আকশপাকশ ২৯৭ টি গ্রাম
প্লােকনর আশঙ্কা বেল এেিং অকনে মানুষ তাকদর ঘর
োড়া েকে।

(১) নমেদা প্রেে এই অঞ্চকলর মানুকষর ক্ষবতর সম্ভােনা
আকে তা বেচার েরা।

(২) পবরকেশ সরক্ষার উকেকশে জীেন-জীবেো েতো

Major problem of this project

ক্ষবত েকে তা উপলবি েরা ।

(৩) নমেদা প্রেকের বেরুকে গকড় ওঠা আকদালকনর
শপ্রক্ষাপে অনুসন্ধান েরা ।

(৪) নমেদা প্রেকের বেরুকে গকড় ওঠা আকদালকনর
েোবি খুকজ শের েরা।

(৫) এই আকদালকন ভারকতর পবরকেশ আকদালন শে
েতো প্রভাবেত েকরকে তা অনুসন্ধান েরা ।

(৬) আন্তজোবতে শক্ষকে এ আকদালন েতোপ্রভাে
শফকলকে তা অনুসন্ধান েরা প্রভৃ বত।
Major problem of this project
পবরকেশগত প্রভাে োড়া নমেদা প্রেকের ফকল
পবরমাণ মানুষ তাকদর োসিান তোগ েরকত
েকে। এই প্রেকের বেকরাধীরা দাবে েকরন শয (1) সদে ার সকরাের োাঁধ ততবর েকল ২৯৭ টি
প্লাবেত েকে।
(2) যার ফকল এই সে গ্রাকমর েসোসোরী
তাকদর োসিান তোগ েরকত োধে েকে।

চিত্র ২

প্রচু র
োধে
গ্রাম
মানুষ

পবরকেশগত প্রভাে োড়া নমেদা প্রেকের ফকল প্রচু র
পবরমাণ মানুষ তাকদর োসিান তোগ েরকত োধে
েকে। এই প্রেকের বেকরাধীরা দাবে েকরন শয (1) সদে ার সকরাের োাঁধ ততবর েকল ২৯৭ টি গ্রাম
প্লাবেত েকে।
(2) যার ফকল এই সে গ্রাকমর েসোসোরী মানুষ
তাকদর োসিান তোগ েরকত োধে েকে।
(3) অকনকে আোর দাবে েকরন শয নমেদার সে প্রেে
োস্তোবযত েকল প্রায ২০ লক্ষ মকতা মানুষ উৎখাত
েকে এেিং তাকদর শেবশর ভাগোই আবদোসী শেনীর
মানুষ।
(4) বেন্তু শেন্দ্র সরোর োকে এই সমস্ত োসতচু েত
মানুষকদর পুনোসকনর জনে শতমন শোন নীবত ো
পবরেেনা বেল না যার ফলস্বরূপ শবিশালী আকদালন
সূচনা েয।
নমেদা প্রেকের সমসো গুবল সাধারণ মানুকষর োকে তু কল
ধরার জনে ১৯৯৪ বিস্টাকে নমেদা োাঁচাও আকদালকনর
উপর চলবচে বনমোতা আবল োবজবম “নমেদা: এ ভোবল
রাইকজস” নাকম এেটি বসকনমা ততবর েকরন। আনদ
পাকোযারধান নাকম অপর এে চলবচে বনমোতা ১৯৯৬
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বিস্টাকে ‘এ নমেদা ডাইবর’ নাকম এেটি বসকনমা ততবর
েকরন।

চিত্র ৩
চিত্র ৪
Flora, Fauna and Inhabite Loss
েতে মান সমকয দুটি েৃেৎ োাঁধ যা বেতকেে র
মূল
শেন্দ্রবেদু বেকসকে বেকেচে। যার মকধে এেটি েকলা
Narendra Sagar Project (NSP) এেিং অপরটি েল
Sardaar sarovar project (SSP)। গুজরাকের রাজে
সরোর সরদার সকরাের প্রেে বনমোকণর পক্ষপাবতত্ব
বেকলন। োরণ এই প্রেকের মাধেকম মধেপ্রকদশ গুজরাে
ও রাজিাকনর প্রায ২.২৭ বমবলযন শেক্টর জবম জল
শসচ
েরা সম্ভে েকে।এোড়া এই দুটি প্রধান োাঁকধর
দ্বারা েনো বনযন্ত্রণ েরা সম্ভে। এই সে উপোবরতা
সকেও নমেদা প্রেকের পবরকেশগত বেরুপ ো ক্ষবতোরে
প্রভাে গুবল অগ্রােে েরা যায না। শযমন:(1) বিশ্বের বিবিন্ন দেশ্বের িড় িড় ি াঁশ্বের প বরপ বেিক
পবরশ্বিশ্বের উপর প্রি ি বিশ্বেষণ এর ম েযশ্বম দেখ দেশ্বে দে
িৃহে কৃ বির ি ে পবরশ্বিশ্বের বিবিন্ন উপ ে শ্বের উপর েিীর
প্রি ি দেশ্বে থ শ্বক ।ঠিক একইি শ্বি েমিে প্রকল্পটি ি স্তি ব়িি
হশ্বে উবিে ও প্র বণকুে ধ্বংস হশ্বি ও জে ি বহি প্রিণি িৃবি
প শ্বি।
(2) িহু গ্র ম প্ল বিি হশ্বি, অশ্বেক ম েুষ ঘরে ড় হশ্বি।
(3) ি ে ড় দিবে িৃবিপ শ্বির সম়ি এই সি ি াঁশ্বের ে ড় জে
সংবেি র শ্বজযর এক বিে ে এে ক র দে িেয দেশ্বম আসশ্বি
প শ্বর ি দি পবিমিঙ্গ ি সী প্র ়ি প্রবিিের প্রিযক্ষ কশ্বরশ্বেে।
(4) এোড়া েষো োকল নমেদার জল আকস পাকশর
চাষাোদ জবমকত প্রশেশ েরকল মাটিকত লেনাকির
পবরমাণ েৃবে পায।

Against This Project Movement:
েস্তুত নমেদা উপতেোয উন্নযন প্রেকের বেরুেই মানুষ
প্রবতোকদ মুখর েয। পৃবেেী জুকড়ই এই প্রবতোদ লক্ষ
েরা যায।
১৯৮৯ সাল Atsita Narmada Dharangrast Samiti ,
Maharashtra Ghati , Navnirman Samiti , Narmada
Asargrasta Sangharsha Samiti ও আরা বেেু সিংগঠন
এেবেত েকয নমেদা োাঁচাও আকদালন (NBA) সিংগঠন
িাপন েকরন ।
অনেবদকে অপর এে সিংগঠন Arch - Vahini রাজে
সরোর শে এই প্রেকে প্রভাবেত মানুষকদর পুনেোসকন
সাোযে েরকত োকে । বেন্তু নমেদা োাঁচাও আকদালন
সিংগঠন সঠিে ভাকে পুনেোসকনর দাবেকত অনড় শেকে
োাঁধ বেরাক ধী আকদালন চাবলকয শযকত োকে ।
নমেদা োাঁচাও আকদালন সিংগঠকনর শনতৃ কত্ব বেকলন শমধা
পাকেের । যার শনতৃ কত্ব এই আকদালন শদশীয ও
আন্তজোবতে শক্ষকে েোপে সমেেন অজেন েকরন । এই
নমেদা োাঁচাও আকদালকন শমধা পাকেেকরর ভূ বমো েনেনা
েরার মতাক
। শমধা পাকেের প্রেমোর নমেদা
উপতেোয একসবেকলন এেজন সামাবজে েমী ও
গকেষে বেসাকে । তাকে মুম্বাই এর Tata Institute of
Social Science শেকে নমেদা উপতেোয বনবমেত সদে ার
সরাক ের োাঁকধর সমসো গুবল তু কল ধরার জনে নিযাগ
েরা েয । বেন্তু শমধা পাকেোর যত তার গকেষণার
োজ েরকত োকে তত বতবন গরীে আবদোসী শেনীর
মানুষকদর জীেন ও সমসো বনকয আগ্রেী েকয পকরন ।
পরেতী োকল বতবন তার গকেষণা শেকড় বদকয এই
নমেদা োাঁচাও আকদালকন অিংশ গ্রেন েকরন। তার
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অসাধারন শনতৃ ত্ব দাকনর ক্ষমতার জনে অকনে িানীয
মানুষ তার সাকে এই আকদালকন যুি েন।

েোবিগন।

১৯৮৫ স শ্বে সেি র সশ্বর ির ি াঁে প্রকল্পশ্বক

বিেিয ংক আবথিক স হ েয প্রে ে কশ্বর।
িশ্বি ১৯৯২ স শ্বে এই প্রকশ্বল্পর সম শ্বে চে উশ্বেখপূিিক একটি
বরশ্বপ েি তিরী কর হ়ি এিং বিবিন্ন আন্তজি বিক NGO ও
NBA বিেিয ংকশ্বক উি ির দ্দকৃ ি অথি প্রিয হ র কশ্বর বেশ্বি
ি েয কশ্বর।
এই আকদালকন বেবভন্ন সিংগঠন ও যুি বেল শযমন Narendra
Dharangrast,
Maharashtra
Ghati,
Navnirman samiti, Narmada Asargrasta sangharsha
samiti . ও আকরা বেেু সিংগঠন এেবেত েকয নমেদা
োাঁচাও আকদালন সিংগঠন িাপন েকর।
How to overcome

চিত্র ৫
১৯৮৯ স শ্বে NBA এক বিে ে বিশ্বক্ষ ি সম শ্বিশ্বের
আয ়োজন কশ্বরে । এই সম শ্বিশ্বে ি ি আমশ্বে, সুন্দরে ে

িহুগুে র মি শ্ব প্রমুখ িযবিিেি অংে গ্রহে কশ্বরে ।
১৯৯০ সাকল NBA এই প্রেেটি িবগকতর দাবম জানায
।

আকদালন

সশ্বর ির

ও

োাঁকধ

বেকক্ষাকপর

জলবেদুেৎ

দ্বারা

,

NBA

উৎপাদকনর

যন্ত্র

সদে ার

োরোইন

শেনার জনে জাপোরা , বিবনয ়োগ েরা ২০০ বমবলযন
ডলার োবতল। েরকত সক্ষম েয। এরপর NBA এর
সদসেরা ১৯৯০ সাকলর শম মাকস বদবির গাক ল বমবে
চকে ধনোয েকসন । তৎোলীন প্রধানমন্ত্রী V.P. Singh
এর প্রবতশ্রুবতকত তারা এই ধনো তু কল শদন ।
তারপর ১৯৯০ সাকলর বডকসম্বর বডকসম্বর মাকস NBA
মধেপ্রকদকশর রাজঘাে শেকে এেটি োাঁধ বনমোন শেন্দ্র
মাক চো শের

েকরন

, যার

উকেশে

বেল

সতোগ্রে

পেবতকত শারীবরে উপবিবতর মাধেকম োাঁধ বনমোকনর
োজ

েন্ধ

েরা

বেন্তু

শসই

মাক চোটি

গুজরাে

ও

মধেপ্রকদকশর সীমান্তেতী এলাোয োবমকয শদওযা েয ।
Participants

of

this

Movement:

নমেদা

োাঁচাও

আকদালকনর শনতৃ কত্ব বেকলন শমধা পাকেের। যার ভূ বমো
বেল এই আকদালকন গুরুত্বপূণে।এোড়া এই আকদালকন
অিংশগ্রেণ েকরন োো আমকত, সুদরলাল েহুগুণা প্রমুখ

নমেদা প্রেে শেন্দ্র েকর শমধা পাকেের শনতৃ কত্ব শয
আকদালন শুরু েকযবেল তার ফকল সরোর নকড়
উকঠবেল ।এই আকদালন শশষপযেন্ত সফল না েকলও
সরোর সাধারণ মানুকষর পকক্ষ অকনে বসোন্ত গ্রেণ
েকরবেল শযমন(1) নমেদা নদীর উপর বনবমেত োাঁধ এর উচ্চতা
োবড়কয ১৩৮ বমোর েরা েকযবেল।
(2)োাঁকধর উচ্চতা োড়ার ফকল এর জল ধারণ ক্ষমতা
১২.৭ বেউবেে বমোরকেকে শেকড় ৪৭.৩
লক্ষে
বেউবেে বমোর েকযবেল।
(3)সরোর দাবে েকরকে শয নমেদা নদীর জল এেটি
েোনাল শনেওযাকেে র মাধেকম গুজরাকের প্রায ৯০০০
গ্রাকম শপ াঁকে শদযা েকে।
(4)কনেওযাকেে র মকধে বদকয আসা জল ১৮ লক্ষ
শেক্টকরর শেবশ েৃ বষ জবমর শসকচর োকজ েেেোর
েরকত পারকে।
(5) এ আকদালকনর পরেতী সমকয নদীর আকশপাকশ
গ্রামীণ েসবত গুবলর যাকত শোন অসুবেধা না েয
শসবদকে নজর রাখা েকযবেল।
(6)নমেদা নদীর জল যাকত েৃ বষ জবমকত প্রকেশ েকর
ফসল নষ্ট না েয শসবদকে নজর শরকখবেল।
সেকশকষ েলা যায শয নমেদা নদীর উপর োাঁধ
পবরেেনার বেরুকে সাধারণ মানুষ শয আকদালনমুখী
েকযবেল তা েেেে েওযা সকেও অসাধারণ সফলতা
অজেন েকরকে। এই আকদালন শদবখকযকে শয সাধারণ
মানুষ যবদ সিংঘেেভাকে োজ েকর তােকল শযকোকনা
প্রবতেন্ধেতাকে অবতক্রম েরকত সক্ষম । এই ভাকে
নমেদা আকদালন বেকের অনেতম পবরকেশ আকদালকনর
অনুকপ্ররণার উৎস বেকসকে োজ েকরকে।
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শতাংশ সচরবসপ প্রজাচতর সমাবেশ।

কিশ"গ্রনে প্রর্ম জীি বিদিত্র

র্োটি েযেহার কক্ষরন। আর এর

Introduction

সংদিপ্ত রূপ biodiversity শব্দটি সম্ভেত ১৯৮৬ দিস্টোনব্দ

ক োন ো এ টি অরণ্য, হ্রদ, পুকুর, ধানক্ষেত ইতযাদি অঞ্চনে

আক্ষমকরকার ওয়োদস্টং দিদসনত অনুকিত "national forum of

দিদিন্ন ক োন ো িড় বিদিত্রময় উদিি ও প্রাণীর সমাক্ষেশ লেয
করা যায়। এছাডাও ককছু আণুেীেকণক জীেও ওই স্থোন
িসিোস

কসনেম্বর মাক্ষস
biodiversity" শীষণ

সিোনত ওয়াল্টার ররাক্ষজন সেবপ্রথম

েযেহার কক্ষরন।

নর। তোই কে ক োন ো স্থোন র দিদিন্ন জীনির

এই বিদিত্রযপূণ্ণ সমাক্ষেশক্ষক ওই স্থাক্ষনর জীেবেকিত্র্য েলা হয়।
োক্ষয়া ডাইভারকসটি শব্দটির "bio" অর্ণ life িো জীি

এিং

"diversity" অর্ণ " variety" িো বিদিত্রতো।
দিদশষ্ট ি যপ্রোণ্ী দিনশষজ্ঞ এিং সংরেণোদী েযকিত্ব অধযাপক
ররমন্ড িোসমান

১৯৬৮ দিস্টোনব্দ"এ টি দিন্ন ধরন র

*Corresponding author
E-mail address: tusebibi94228@gmail.com

পরিতী োনে ও উইেস জীেবেকিক্ষত্র্র েযাপক অনুসন্ধান ও
গক্ষেষণা কক্ষরন। তোই উইেস ন

জীিবিদিনত্রযর ধোর োর

দপতো (Father of Biodiversity) িনে আখ্যো কিওয়ো হয়।
১৯৯২ কিস্টাক্ষব্দ ব্রাকজক্ষলর করও কড রজকনক্ষরাক্ষত অনুকিত
েসুন্ধরা সক্ষেলন এ জীেবেকিক্ষত্র্যর একটি সঠিক উপস্থাকপত
হয়।
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সংজ্ঞা অনুসাক্ষর েলা হয় রকান জলজ িো স্থেজিোস্তুতনে ো
সে রকম িোস্তু তনের অঙ্গ দহসোনি দিদিন্ন জীনির মনধয
প্রজোদতগত দিন

আন্তঃপ্রজোদত

ত কিনখ্ িো িোস্তু তে গত

দিন কেরূপ কেকভন্নতা প্র োশ পোয় তোন জীিবিদিত্রয িনে।

চিত্র ৩

১৯৮৮ সোনে দিটিশ পদরনিশ দিজ্ঞো ী রমযো
এ িোয়র নমন্ট কি দেস্ট

দিষয়

পদত্র ো

সিণপ্রর্ম িোনয়ো িোইিোরদসটি হ স্প শব্দটি প্রিে

নর ।

এই পদত্র োয় দতদ

োম

দিজ্ঞো

মোয়োসণ"িো

প্রর্ম জীিবিদিত্রয হ স্প সম্পন ণ ধোরণ্ো

কি । উদিি প্রজোদতর প্রোিু েণ এিং খ্নয়র মোত্রো দিিোর
মোয়ো সিণোদধ

চিত্র ১

দিপিগ্রস্ত িোস্তুতোদে

অঞ্চে গুদেন

নর

হ স্প

দহনসনি দিদিত নর ।
কে সমস্ত প্রো ৃ দত

পদরনিনশ অসংখ্য এক্ষন্ডকমক প্রজাকত

অেস্থান কক্ষর এেং রযখ্াক্ষন উি প্রজাকতর প্রািু র্ রেকশক্ষসই
সমস্ত প্রাকৃ কতক অঞ্চল রক জীিবিদিত্রয হটস্পট েক্ষল।

চিত্র ২

What is Biodiversity Hotspot
পৃদর্িীর দিনশষ তগুদে অঞ্চনে দিনশষ ধরন র প্রো ৃ দত
পদরনিনশ স্থো ীয় উদিি ও প্রোণ্ী প্রজোদতর সমোনিনশ এ
উনেখ্নেোগয বিদিত্র েিয রো েোয়। জীিবিদিত্র সমৃদ্ধ এ অঞ্চল
গুকল োস্তুতাকিক কদক রথক্ষক অতযন্ত গুরুত্বপূণব
।কনতযপ্রক্ষয়াজনীয় এই ররাগ জীেবেকিত্র্ সমৃদ্ধ অঞ্চলগুকলক্ষত
মানুক্ষষর অগাধ অনুপ্রক্ষেশ ও হস্তক্ষেক্ষপ জীেবেকিত্র্য ধ্বংস হক্ষে।
ফক্ষল এই অঞ্চক্ষল সমস্ত প্রজাকতর জীে সংখ্যা অতযন্ত দ্রুত হাক্ষর
হ্রাস পাক্ষে অদূর ভকেষযক্ষত এই সকল কেপন্ন প্রজাকতর কেলুপ্ত
হওয়ার সম্ভােনা অকধক এেং জীেবেকিত্র্য সংরেক্ষণর
তৎপরতো িোদড়। এইরূপ অঞ্চেন
biodiversity িনে।

জীিবিদিত্রয হ স্প

িো

চিত্র ৪

Basic conditions for called Biodiversity
Hotspot
হ স্প ক োষণ্োর কিনত্র িুটি দিষয়ন কিদশ নর গুরুত্ব কিওয়ো
হয়:-১) কসখ্োন অন্তত ১৫০০ িোস্কু েোর উদিি হনি। ২) এনির
অন্তত ৭০% প্রাকৃ কতক আোসস্থল নষ্ট হক্ষয় রগক্ষছ। এছাডাও
আরও রক্ষয়ক্ষছ রযমন-িোস্তুতনে ক ো

স্থো ন

হ স্প

হনত

কগনে কে শতব গুক্ষলা পূরণ করা আেশযক রসগুকল হল:-(a)
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অঞ্চলটিক্ষক প্রজাকত বেকিত্র্য সমৃদ্ধ হক্ষত হক্ষে। (b) অঞ্চলটিক্ষত
জীেক্ষদর মক্ষধয আন্তঃপ্রজাকত সংগ্রাম সাধারণত থাকক্ষে না। (c)
জায়গাটিক্ষত প্রিু র সংখ্যক স্থাকনক প্রজাকত থাকক্ষত হক্ষে। (d)
অনয রকান অঞ্চল রথক্ষক প্রজাকতর অনুপ্রক্ষেশ ুটিনয় প্রজাকতর
সংখ্যা েৃকদ্ধ করা যায় না।
পরিতী োনে আনমদর ো
পদরনিশ সংক্রোন্ত সংজ্ঞো
জোরনিশ ইন্টোর যোশ োে অ ুেোয়ী জীে বেকিক্ষত্র্র হটস্পট
রূক্ষপ স্বীকৃ কত পাওয়ার জনয কহক্ষসক্ষে দুটি কেক্ষশষ কদক্ষকর ওপর
গুরুত্ব আক্ষরাপ করা হক্ষে। এগুকল উপক্ষর আক্ষলািনা হল।
সাধারণত হটস্পট অঞ্চক্ষলর এক্ষন্ডকমক প্রজাকত রক সমৃদ্ধ সারা
পৃকথেীক্ষত জীে বেকিক্ষত্র্র হটস্পট এর সংখ্যা ৩৪ টি। এইগুকল
ভূ ভাক্ষগর মাত্র্া ২.৩% অংশ জুনড় আন

North and Central America :-(1) California
Floristic province.(2)Caribbean Island .(3) Madrean
pine oak woodlands.
Eupore and Central Asia:-1) Caucasus 2) Irano Anatolian 3) Mediterranean basin 4) mountains of
central Asia.
South East Asia and Asia Pacific:-1) East
Melanesian Island 2) New Calendonia.3) New
Zealand.
East Asia:- 1) Japan .2) Mountains of Southwest
China.
America:-1) Cape Floristic Region. 2) Coastal
Forests of Eastern American 3) Eastern
Afromontance 4) Guinean Forrest of West Africa.

পৃদর্িীর ৫০% এর

রেকশ উকিদ প্রজাকত এেং ৪.২% এর কিদশ স্থেজ কমরুিন্ডী
প্রোণ্ী এই সমগ্র হ স্প

অংনশ দিিযমো । পৃদর্িীর এই৩৪

টি হটস্পট এর মক্ষধয িারটির অেস্থান ভারক্ষত। রসগুকল হল:-পূিণ
দহমোেয়, ইনদো িোমণো, পদিম ো

ও শ্রীেঙ্কো, সুদোেযোন্ড।

World some Major Biodiversity Hotspot:
দিটিশ িোস্তুদিিযো দিনশষজ্ঞ রমযো মোয়োরস ১৯৮৮ িীস্টোনব্দ
সিণপ্রর্ম োক্ষয়াডাইভারকসটি হটস্পট এর ধারণা প্রদান কক্ষরন।
েতব মাক্ষন সমগ্র পৃকথেীক্ষত রমাট ৩৪ টি হ স্প এর সন্ধো

পোওয়ো কগন । িোরনতর পদিম ো পিণতমোেোর সোইনেন্ট
িযোদে কপদরয়োর জোতীয় উিযো ও অগস্ত মালাই হক্ষলা

চিত্র ৫
Western Ghat এিং শ্রীেঙ্কো:-১) অেস্থান:-উপদ্বীপীয়
িোরনতর পদিম প্রোন্ত কিশ িরোির অসংখ্য পোহোনড়র
দসঙ্গোরো গঠিত পদিম ো ।উক্ত অঞ্চনে প্রিু র বশনেোৎনিপ
ন । ফনে িৃদষ্ট অরণ্য অঞ্চে ও আদ্র পণ্ণনমোিী

উক্ষেখ্ক্ষযাগয জীেবেকিত্র্য হটস্পট এর উদাহরণ। পৃকথেীর প্রায়

িৃদষ্টপোত

২০০ টি রদক্ষশর মক্ষধয ১৭ টি রদক্ষশ সেবাকধক (৬০%৭০%)

িৃনির ি িূ দমর আদিতয েিয

জীিবিদিত্রয দিিযমো । দিনের অদধ জীেবেকিত্র্ সমৃদ্ধ রদশ
গুকলর মক্ষধয অক্ষেকলয়া, ব্রাকজল, িীন, ভারত, ইক্ষদাক্ষনকশয়া

সিণোদধ

মাদাগাস্কার, রমকিক্ষকা, রপরু প্রভৃ কত প্রধান। ভারক্ষতর
কহমালক্ষয়র পূেবাঞ্চল, পকিমঘাট পেবতমালা এেং আদামান

উিির এিং ৬২ % সরীসৃপ প্রজোদত কিখ্ো েোয় েোর

রো েোয়।এই অঞ্চনে

িই প্রজোদতর বিদিত্র েিয

রো েোয়। এেং

রেকশরভাগ প্রজাকতর এক্ষন্ডকমক প্রকৃ কতর। এখ্াক্ষন ৭৭%

কনক্ষকাের দ্বীপপুঞ্জ জীেবেকিত্র্য সেক্ষিক্ষয় রেকশ সমৃদ্ধ। এরো

অ যত্র কিখ্ো েোয় ো। শ্রীেঙ্কো িোরনতর দকেণ অেকস্থত।
এক্ষদক্ষশ জীেবেকিত্র্য সমৃকদ্ধর রদখ্া যায় এেং কিশটিিোরনতর

অকধকাংশই ক্রান্তীয় কনরেীয় অঞ্চক্ষল অেকস্থত। এর মক্ষধয

সনঙ্গ ১৪০ দ দম িওডাস্থেরসতু দ্বারা সংযুি।

ভারক্ষত দুটি অেকস্থত। ককছু উদাহরণ স্বরূপ:South America:-1) Atlantic forest 2) Cerrado.3)
Chilean winter rainfall-valdivian forest .4) Tropical
Andes.
South Asia:-(1)Eastern Himalayan,india( 2)indobarma (3)india and mayanmar (4) Western ghat and
srilanka.

জীবববচিত্র্য
এই জীিবিদিত্রয হ স্প

অঞ্চনের ৬০০০ টি ভাস্কু লার উকিদ

রক্ষয়ক্ষছ যার মক্ষধয ২৫০০ প্রজোদত আজ দিপন্ন। উক্ত অঞ্চেটি
িড় এেোি এিং োনেো মদরি এর আকদ েনভূ কম। পকিমঘাট
পেবক্ষতর আগস্ট মালায় পোহোনড় সিণোদধ
জীি বিদিত্র
উপদস্থদত কিখ্ো েোয়। এই অঞ্চনে ৪৫০ টিপিী প্রজোদত।
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১৪০ টি স্তনযপায়ী, ২৬০ টি সরীসৃপ, ১৭৫ টি উভির এর

কেকল্প কস্থকতশীল রাষ্ট্র ইক্ষকাকসক্ষস্টক্ষমর সনত্বও। জীেবেকিক্ষত্র্র

অকস্তত্ব কছল। এক্ষদর মক্ষধয আোর ৬০% সরীসৃপ ও উিির

পকরক্ষেশগত প্রভাে সাধারণত এই েকতর মুক্ষখ্ামুকখ্ হয়।
কেক্ষশষত জীেবেকিক্ষত্র্যর হ্রোস হওয়ার কদক্ষক কনক্ষয় যায়
োস্তুসংস্থান রসো এেং অেক্ষশক্ষষ এর জনয তাৎেকণক কেপদ

এনন্ডদম

প্র ৃ দতর। েতব মাক্ষন এই প্রজাকতগুক্ষলা সম্পূণবরূক্ষপ

কেপদগ্রস্ত। এই অঞ্চক্ষল ১৯০০০০ িগণ দ দম অঞ্চেজুনড়
উদিি প্রজোদতর অদস্তত্ব দ ে। িতণ মোন
হনয়ন

এই আয়ত

ম

রডক্ষক আক্ষন খ্াদয কনরাপত্তা মানেজাকতর জনয।

৪৩,০০০ িগণ দ দম। অপরকদক্ষক শ্রীলংকা শুধুমাত্র্

১.৫% ি িূ দম অিদশষ্ট রনয়ন । এই অঞ্চনের দিনশষ
দ ু উনেখ্নেোগয প্রজোদত িতণ মোন কিখ্নত পোওয়ো েোয়
ো। েোনির মনধয পোনপণে িযোং, শ্রীেং ো

টি টিদ

প্রভৃ কত

উক্ষেখ্ক্ষযাগয।

Biological Hotspot এর গুরুত্ব:
প্রতি তিতিটে জীব এবং উদ্ভিদ একটি বড় স্তন্যপায়ী বা গাছ
বাস্তুতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ ণ ভূ মিকা পালন্ কন্ত্রর এই জ়ীবববমিত্র্য
হিস্পি গুমল হল হাজার হাজার স্থান়্ীয জ়ীব উদ্ভিদ এবং
গাছ

পালার

আবাস।

সুতরাং

ইন্ত্রকামসন্ত্রেি

এবং

বান্ত্রযাদ্ভিযার মবশাল প্রভাব ফেন্ত্রল। পৃমিব়ীর এই সিস্ত
হিস্পি গুতিহি পৃতিবীর পতরটবশ ও িোস্তুতে এবং িািুটের
জিয জীবি সহায়ক এই হেস্পে গুতি প্রাকৃতিক সম্পদ
যেিি তবশুদ্ধ জি, িাটে বাস্তুিটের রক্ষণাটবক্ষণ, দূেণ
তিয়েণ এবং িোস্তুতনের পুটি পুিপুিবযবহা
্
প্রভৃ তিটি
সহায়ক।

জীবববতিত্র্য

হেস্পে

গুমল

ওষুধ

ও

কাটেরপণযগুমলর একটে ভাটিা উৎস। হেস্পে গুতি িািব
জাতির উন্নতির জিয গটবেণা এবং তশক্ষা সম্পতক্ি দ্ভিয়াকিাপ গুমলর একটি দুদণান্ত জাযগা এছাড়াও মবন্ত্রের প্রায
৩৬ টি জ়ীব ববমিত্র্ হিস্পি এ বসবাস কন্ত্রর এিন্ প্রায ২
তবতিয়ি িািুে রটয়টে। িারা বাস কটর এবং িাটদর জ়ীবন্
যাপন্ত্রন্র জন্য এখান্ত্রন্ কাজ কন্ত্রর। এই উপজামত গুমলর
ফবমশরভাগই এই হিস্পি গুমলর স্থান়্ীয। এই জ়ীবববমিত্র্য

চিত্র ৬

অন্ত্রন্ন্ত্রকরই পৃমিব়ীর অন্যান্য অঞ্চন্ত্রলর তু লন্ায িান্ুন্ত্রষর
উচ্চতর ঘন্ত্ব রন্ত্রযন্ত্রছ এবং এই হিস্পি গুমলর সান্ত্রি তান্ত্রদর

Biodiversity Loss:

সম্পকণ আিান্ত্রদর ধারর্ার ফিন্ত্রয অন্ত্রন্ক ফবমশ দৃঢ়।

জীিবিদিত্রয রিঅন্তিুণ ক্ত কেলুকপ্ত এর প্রজাকত কেশ্বেযাপী,
পাশাপাকশ স্থানীয় একটি হ্রোস ো একটি কনকদব ষ্ট প্রজাকতর েকত

এই জীিবিদিত্রয আমোনির পদরনিনশ এ

আওয়াজ যার ফক্ষল েকত হয় জীেবেকিত্র্য। পরেতী ঘটনাটিক
অস্থোয়ী িো স্থোয়ী হনত পোনর তোর ওপর দ িণ র
নর
পদরনিশগত অি দত কে িদতর দিন দ নয় েোয় তোর
মোধযনম দিপরীত হয় পদরনিশগত পু রুদ্ধোর পদরনিশগত

িোরসোময িজোয় র্োন । ককন্তু েতব মান এ আমোনির ম ুষয
সৃষ্ট অন
োরনণ্র ফনে এই িোরসোময িজোয় রোখ্ো সম্ভি

দস্থদতস্থোপ তো, িো

োেণ রিোনি স্থোয়ী। বিদে

দিরুনদ্ধ

এখ্ ও পেণন্ত অ্পদরিতণ ীয় িনে প্রমোদণ্ত হনয়ন ।
স্থোয়ী হনেও কলোিোে প্রজোদত আঞ্চদে পদরিতণ এনসন আক্ষরা
নাটকীয় ঘটনা প্রজাকত রিনা এম দ , স্বোস্থয র দস্থদতশীে
রোষ্ট্র কর্ন আশো ক ো খ্োন ো পদরিতণ গুদে এর উপর নাটক্ষকর
প্রভাে রফলক্ষত পাক্ষর। খ্াদয ওক্ষয়ে এেং খ্াদয শৃংখ্ল ইনভার
শুধুমাত্র্ একটি প্রজাকতর হ্রোস* কিনক্ষক কেরূপ প্রভাকেত করক্ষত

পোে

গুরুত্ব পূণ্ণ িূ দম ো

নর। এই জীিবিিত্রয এর ফনে আমোনির পদরনিনশর

হনে ো। আমরা আমোনির সিোর স্বোনর্ণর জ য েনজঙ্গল
রথক্ষক অক্ষনক গাছ কাটিং এেং রসখ্াক্ষন আোসস্থল সৃকষ্ট কক্ষর এর
ফক্ষল ওই স্থাক্ষন েসোসকারী অক্ষনক জীেজন্তু তাক্ষদর োসস্থান
এর জায়গা হারায়। আোর অক্ষনক্ষক ি য প্রোণ্ীন

কমনর

জীদি ো অজণ
নর। এই িোনি িেনত িেনত আজ
আমোনির পদরনিনশ এম অন
জীিজন্তু পশু পোদখ্ রো
দিপনির মুনখ্। তারা কেজ্ঞাপন, অক্ষনক জীে জন্তু ও আজ
পদরনিশ কর্ন
অিেুপ্ত হনয় কগরছ। এখ্ন সময় এনসন
এসিিন্ধ রোর েোনত এসি অপ মণ ো হয় তোর দিন

পাক্ষর। যা সামকগ্রকভাক্ষে হ্রোস সঞ্চাকরত কক্ষর জীেবেকিত্র্য সম্ভে
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েিয রোখ্নত। রযসমস্ত প্রোণ্ী গুদে আজ অিেুপ্ত এর মুনখ্
তোনির দিনশষ িোনি সংরিণ্ রোর িযিস্থো রনত হনি।
0
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Introduction
অ্যামাজন নামটি স্প্যাননশ পর্যটক ফ্রান্সেন্সকা দ্যা

আযিন্সনে নদ্ক দথন্সক অ্যামাজনোাংলান্সদ্ন্সশে িু লনায

ওন্সেলানাে দদ্ওযা। নিনন প্রথম ইউন্সোপীয নিসান্সে

৩৮ গুন েড়।সমি পৃনথেীন্সি র্ি দেনফন্সেস্ট আন্সি

অ্যামাজন নদ্ীে ধান্সে নিেিনেৎ এই েন্সন নিন্সযনিন্সলন।
অ্নির্ান্সনে সময স্থানীয ইকানমযাোস নান্সমে নােী

িাে অ্ন্সধযক এই িল অ্যামাজন। এই েন্সন ৪০ িাজাে

দর্াদ্ধান্সদ্ে দ্বাো আক্রান্ত িন। িাে পেই মূলি অ্যামাজন

প্রজানিে প্রায ৩ িাজাে ৯00 দকাটি েৃি েন্সযন্সি।
োিান্সস েন্সযন্সি ৭৭.৭৮% নাইন্সরান্সজন এোং ২২ শিাাংশ

নামটি নিনন নিক পুোণ দথন্সক দদ্ন।
দ্নিণ আন্সমনেকাযঅ্েনস্থি অ্যামাজন েন পৃনথেীে-

অ্নিন্সজন িযাস। োনক ১% েন্সযন্সি নানা ধেন্সনে িযাস।
পৃনথেীন্সি র্ি টু কু অ্নিন্সজন আন্সি িাে২০% দর্ন্সিিু

সেন্সিন্সয-েড়-েনঅ্ঞ্চল। আমাজন নদ্ীই আমাজন েন্সনে

উৎপানদ্ি িয অ্যামাজন্সনে জঙ্গল দথন্সক। িাই অ্যামাজন

জীেনশনি। মিােন আমাজন ৯টি দদ্ন্সশে প্রায ৭০ লি

দক পৃনথেীে ফু সফু স েলন্সি িয।

েিয

নকন্সলানমটাে

এলাকা

জুন্সড়

নেস্তৃ ি।পৃনথেীে
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চিত্র ১ অ্যামাজন জঙ্গল (অ্যামাজন দেইন ফন্সেস্ট):
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নেন্সেে সেন্সিন্সয েড় দেনফন্সেস্ট

Why Amazon Forest Chose
িযােি দ্াোনন্সল পুড়ন্সি আমাজন জঙ্গল। নেন্সে
িনমাধযন্সমে কলযান্সন
অ্যামাজন জঙ্গল এখন

েিযমাইল) এটি িন্সিে েৃনিপান্সিে অ্ন্সধযন্সকেও দেনশ
প্রনিনননধত্ব কন্সে, এোং েৃিত্তম এোং সেযানধক সম্বনিি
জজে নেনেধরাক্টক্রান্তীয েৃনিপাি এ পৃনথেীন্সি অ্যামাজন

দকন্দ্রনেন্দুন্সি। িন্সে অ্যামাজন দেইন ফন্সেস্ট গুরুত্বপূণয

জঙ্গল টি িনড়ন্সয আন্সি ৯ টিেও দেনশ দদ্শজুন্সড়। এটি

দকন িাে নকিু িথয আমো দজন্সন ননে।
দ্া অ্যামাজন দেইন ফন্সেস্ট েৃিত্তম দেনফন্সেস্ট নেন্সে
৫,৫০০,০০০ নকন্সলানমটাে এলাকাজুন্সড় (২,১০০,০০০

নেন্সেে সেন্সিন্সয েড় দেনফন্সেস্ট।

চিত্র ২

পৃনথেীে দমাট িূ পৃন্সেে প্রায ৬ িাি অ্াংশ জুন্সড় আন্সি
আমাজন দেনফন্সেস্ট। সাো নেন্সে র্ি পনেমান্সণ
অ্নিন্সজন, জল এোং েন েন্সযন্সি।িাে মন্সধয ২০ শিাাংশ
অ্নিন্সজন অ্যামাজন েন দথন্সক উৎপন্ন িয। এোং
অ্যামাজন েন েন্সযন্সি ৪০% এোং জল েন্সযন্সি ২০% েন্সল
অ্নুমান কো র্ায। প্রনিেিে পৃনথেীন্সি দর্ েৃনিপাি িয
িাে মন্সধয অ্যামাজন্সন প্রনিেিে প্রায ৯ ফু ট পনেমান্সণ
েৃনিপাি িয এই অ্যামাজন জঙ্গন্সল। েিন্সেে ১২ মানসই
উষ্ণ ও আর্দ্য আেিাওযা নেোজ কন্সে, িাই অ্যামাজন
দেনফন্সেস্ট নান্সম পনেনিি লাি কন্সেন্সি।

১. অ্যামাজন জঙ্গন্সলে৬০ িাি অ্াংশই পন্সড়ন্সি ব্রানজন্সল।
২. অ্যামাজন আেিনেকা প্রায ২৭ লাখ ২০ িাজাে
েিযমাইল জুন্সড় এে অ্েস্থান।

৩. এই জঙ্গন্সল প্রিু ে িাি িািানল থাকন্সলও এে িূ নমে
প্রকৃ িপন্সি িিটা উেযেনয।
৪. অ্যামাজন দেইন ফন্সেন্সস্ট প্রায ৪০ িাজাে দকাটি িাি
েন্সযন্সি।
৫.

অ্যামাজন্সন সান্সড় ৩৫০ েকম আনদ্োসী োস

কেন্সি।
৬. পৃনথেীন্সি র্ি প্রজানিে পানখ েন্সযন্সি িাে প্রায পাাঁি
িাি প্রজানি অ্েসস্থল আমাজন দেনফন্সেস্ট ।কােণ
এখানকাে আেিাওযা উষ্ণ ও আর্দ্য এোং েৃনিপান্সিে
পনেমাণ িান্সলা িাই এখান্সন উনিদ্ ও প্রাণী অ্নধক স্বইচ্ছাযজন্মান্সি পান্সে।

৭. প্রনি নমননন্সট অ্যামাজন দেইন ফন্সেন্সস্টে দর্ পনেমান্সণ
েনিূ নম উজাড় িন্সচ্ছ িাে আকাে২০ ফু টেল মান্সেে
সমান।
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৮. দেইন ফন্সেন্সস্টে িাি গুন্সলাে ঘনত্ব এিটাই দেনশ দর্
আকাশ দথন্সক দনন্সম আসা েৃনিে দফাাঁটা এই িাি দিদ্

প্রানী নেজ্ঞান্সন ও উনিদ্ নেজ্ঞানীো প্রায আড়াইন্সশা
েিে ধন্সে প্রজানিে সাংখযা িণনা কন্সে আসন্সিন

৯. অ্যামাজন দেইন ফন্সেন্সস্টে িান্সিে ঘনত্ব এিটাই দেনশ
দর্ এই জঙ্গন্সলে মাত্র ২ দথন্সক ৫ িাি অ্ঞ্চন্সল সূন্সর্যে আন্সলা

লি ৯০ িাজাে৯০০ প্রজানিে উনিদ্ েন্সযন্সি। িাে মন্সধয
২০১৫ সান্সল ২িাজাে৩৪ টি নিু ন উনিদ্ প্রজানিে

কন্সে মাটি পর্যন্ত দপ াঁিান্সি ১০ নমননট সময লান্সি।

দপ াঁিায।
১০. অ্যামাজন দেইন ফন্সেন্সস্টে র্নদ্ একটি দদ্শ িন্সিা
িন্সে এটি িন্সিা নেন্সেে নেম েৃিত্তম োষ্ট্র।
১১.

অ্যামাজন দেইন ফন্সেস্ট দক দকন্দ্র কন্সে জীনেকা

ননেযাি কেন্সি প্রায ১৬০ দকাটি মানুষ।

আসন্সিন। িন্সেষণায দদ্খা দিন্সি দর্, পৃনথেীন্সি দমাট ৩

আনেষ্কাে কো িন্সযন্সি। িন্সে সাো নেন্সে উনিদ্ ও
প্রাণীর্ি পনেমাণ েন্সযন্সি িাে মন্সধয এই আমাজন েন্সন
েন্সযন্সি প্রায ৩০ লি প্রজানিে উনিদ্ ও প্রাণী।
Cause of Amazon Forest Fire
দ্াও দ্াও কন্সে পুড়ন্সি আমাজন জঙ্গল। পৃনথেীে ফু সফু স

েলা িয অ্যামাজন জঙ্গল দক। অ্থযাৎ অ্যামাজন জঙ্গল
পুন্সড় র্াওযা মান্সন পৃনথেীে অ্নিন্সজন্সনে েযাঘাি ঘন্সট
র্াওযা।

চিত্র ৩
Flora and fauna share % World
েিয মান্সন ৮৭ লাখ প্রজানিে জীে েন্সযন্সি েন্সল দ্ানে
কন্সেন্সিন একদ্ল কযানানিযান নেজ্ঞানী। একটি উচ্চিে
িানণনিক মন্সিল েযেিাে কন্সে নিসাে কন্সষ এই সাংখযা
পাওযা দিন্সি েন্সল জানান িাো।

চিত্র ৫

পনেন্সেশ নেজ্ঞানীো আমাজন্সনে জঙ্গন্সলে িযােি
আগুন্সনে কন্সযকটি কােণন্সক র্থাথযিান্সে নিনিি
কন্সেন্সিন:প্রথমি, নেনিন্ন কােন্সণ েৃিন্সিদ্ন কন্সে েনিূ নম উজাড়,
মনুষয প্রজানিে েসনিস্থাপন সি নেনিন্ন ননমযান্সণে
উন্সেন্সশয মানুষ নননেযিান্সে এখানকাে ঘন নিেিনেৎ েৃন্সিে

েনিূ নম দক ধ্বাংস কন্সে নদ্ন্সচ্ছ। েৃি পুনড়ন্সয দফলাে সময

আগুন িনড়ন্সয পড়ন্সি আন্সশপান্সশ জঙ্গন্সল। র্া রূপ ননন্সচ্ছ
িযােি দ্াোনল এে।
নদ্বিীয কােণ নিন্সসন্সে উন্সেখ কো র্ায, কৃ নষ উৎপাদ্ন
েযেস্থা দক কৃ নষজাি র্দ্ন্সেযে দজািান দদ্ওযাে জনয
মানুষ সোসনে দকান নেন্সেিনা না কন্সে জঙ্গন্সলআগুন
চিত্র ৪

লানিন্সয নদ্ন্সচ্ছ। িোনদ্পশুে িেণিূ নম জিনে কোে জনযই
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একই পন্থা অ্েলম্বন কেন্সি মানুষ। “ওযার্ল্য
ওযাইর্ল্লাইফ ফান্ড” ইনিমন্সধযই সন্সন্দি প্রকাশ কন্সেন্সি র্,
েনিূ নম দিদ্ন কেন্সি দর্খান্সন র্ানিক প্রন্সযাি েযথয িন্সচ্ছ,
দসখান্সন মানুষই েনিূ নমন্সি আগুন লানিন্সয নদ্ন্সচ্ছ। র্াে

ফন্সল মনুষযসৃি দ্াোনল।
িৃ িীযকােণনিন্সসন্সেউন্সেখকোর্ায, লািািাে কোে
ঘটনান্সক র্ন্সথচ্ছিান্সে েৃি ননধন্সনে ফন্সল জলোযুে
েযাপক পনেেিয ন কোে িীব্র দথন্সক িীব্রিে কন্সে িু লন্সি
িাে সন্সঙ্গ র্ুি িন্সযন্সি জনম মানফযান্সদ্ে একটি দ্ুিিক্র।
নকিু দিন্সত্র প্রন্সযাজনীয জন্সলে অ্প্রিু লিাে কােন্সণ জঙ্গল

শুষ্ক িন্সয আগুন দলন্সিখোে িীব্রিা আেও েৃনদ্ধ পান্সচ্ছ।
এক সময দর্ অ্েণয “ফাযােপ্রফ” নান্সম পনেনিি নিল,
আড়াই লি পিঙ্গ এোং িাে লি উনিদ্ প্রজানি এোং নৃ প্রজানিে
আনদ্ম
অ্নধোসীমুো,
গুযাি,
নানেকওযালাপ্রকৃ নি আজ িান্সদ্ে দেিাই দনই এই
েনিূ নমন্সি। দসই অ্েস্থায স্থল আজ এক অ্নিকুন্সন্ড
পনেণি িন্সযন্সি।

খো, েনয, িূ নমকম্প ইিযানদ্ে কােন্সণ জীে জেনিন্সত্রে

নেলুনপ্ত ঘটন্সি।
িেম খোে ঘটনাগুনল অ্যামাজন্সন েন্সন আগুনএে
প্রিােন্সক আন্সো োনড়ন্সয দিান্সল এোং জলোযু
পনেেিয ন্সনে কােন্সণ এই খোে ঘটনাগুনলে আন্সো ঘন
ঘন িন্সয র্াওযাে পূেযািাস দদ্ওযা িয। েন উজাড় কো
অ্ঞ্চল গুনল নেয নদ্ী গুনলে সান্সথ ঘননেিান্সে জনড়ি
নিল ২০০০-২০১৮ অ্নি দমাট েনিূ নমে ৬২% নদ্ীে
২ নকন্সলানমটান্সেে মন্সধয অ্েনস্থি। নেিি েিেগুন্সলাে
িু লনায ২০১৫ এল ননন্সনা িলাকালীন েন উজাড় ও
েনজ ও আগুন্সন উন্সেখন্সর্ািয েৃনদ্ধ দপন্সযনিল। দ্াোনন্সলে
পন্সেে েিেগুনলন্সি আগুন্সন দপাড়ান্সনা েন্সনে দকেলমাত্র
একটি দিাট অ্াংশ েনজনমন্সট িনড়ন্সয পন্সড়নিল:৭%
(১৯৯৭), ৩% (২০০৯) এোং ১.৫% (২০১৫)।
েন্সন্দােস্ত প্রকন্সেে দমাট দিন্সত্রে মন্সধয, ৪০% েন আগুন্সন
িনিিস্থ িন্সযনিল এোং ১৭% েন উজাড় িন্সযনিল ।

চিত্র
চিত্র ৬
চিত্র ৫
Destroyed Biodiversity
অ্যামাজন্সনে মূল জেনশিয িন্সলা জীে জেনিত্র। োন্সযা
িাইিােনসটি িন্সলা প্রাণী ও উনিদ্ জিন্সিে নানা েকম
নেনিন্নিাে একটা পনেমাপ। জেজ্ঞাননকো েন্সলন এই
জীে-জেনিত্র র্ি দেনশ থাকন্সে, িিন্সেনশ মানেজীেন্সন

জীেবেনিত্রয ধ্বাংন্সসে দিন্সত্র প্রাকৃ নিক পনেন্সেন্সশে
মাোত্মক প্রিাে সৃনি িয দসগুনল িল ননম্নরূপ:প্রাকৃ নিক সম্পন্সদ্ে অ্িযানধক প্রদ্শযনী:অ্যামাজন্সন আগুন লািাে ফন্সল প্রাকৃ নিক সম্পন্সদ্ে
নেশাল িনি িন্সচ্ছ র্াে ফলস্বরূপ দসখানকাে স্থাযী
আনদ্োসীন্সদ্ে খাদ্য সাংকট দদ্খা নদ্ন্সচ্ছ।
জলবায়ু পথরবেতন

সাংকট কম।নকন্তু অ্যামাজন্সন আগুন লািাে ফন্সল দর্মন
কীট পিঙ্গ ধ্বাংস িন্সচ্ছ দিমনন িান্সদ্ে খাদ্য প্রাণী ও

জলবায়ু পরিবর্ত নেি ফনল সমস্ত জীবকুল মািা

প্রাকৃ নিক নেপর্যয ও লিণন্সযেন্সদ্খা র্ান্সচ্ছ। দর্মন:- িেম

ননন্সি অ্সুনেধাে সম্মুখীন িন্সি িন্সচ্ছ।
অরিনজে এি প্রভাব:- অযামাজনে আগুে লাগাি
ফনল উরিদকুল ধ্বংস হনে যাি ফলস্বরূপ

খান্সদ্যে অ্িান্সে নেলুপ্ত িন্সয র্ান্সচ্ছ। এিাড়াও নেনিন্ন

যায। জলোযু পনেেিয ন্সন নেনিন্ন প্রাকৃ নিক নেপর্যয লিয
কো র্ান্সচ্ছ র্াে ফন্সল সমস্ত কু লন্সক ননন্সজন্সদ্ে মাননন্সয
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অরিনজনেি প্রভাব পড়নে এবং জনল বসবাসকািী
প্রাণী অরিনজে ঠিকভানব সিবিাহ কিনর্ ো
পািায রবল়ুপ্ত হনয যানে।

অযামাজন বনভূ ডমর অরণ্যাবৃত অংশের পডরমাণ্

রপরিযড

চিত্র ৭
দ্ূষণ:-আগুন লািাে ফন্সল জল, মাটি এোং োিাস দ্ূনষি

িন্সচ্ছ।দ্ূষন্সণে ফন্সল জীেনর্াত্রাে মান এোং োস্তু িন্সিে

েযাঘাি ঘন্সটন্সি।
ব্রানজন্সলে সযান্সটলাইট এন্সজনে, েনিূ নম জ্বালান্সনাে দিন্সযও
খাোপ েন্সল মন্সন কো িন্সচ্ছ, মিাকাশ িন্সেষণা জনয
জািীয ইননস্টটিউট কমপন্সি 7,747 নকন্সলানমটাে
অ্নুমান কন্সে ব্রানজনলযান অ্যামাজন দেইন ফন্সেন্সস্টে
ইনিমন্সধয এ েিে পনেষ্কাে কো িন্সযন্সি, এোং এই
সাংখযাটি আেও োড়ন্সে েন্সল আশা কো িন্সচ্ছ।

প্রাক
১৯৭০
১৯৭৭
১৯৭৮১৯৮৭
১৯৮৮
১৯৮৯
১৯৯০
২০১৪
২০১৫
২০১৬

আে়ুমারেক
অবরশষ্ট বে
ব্রারজরলযাে
আমাজনে
(রকরম)২

বারষতক
বনেি
ক্ষরর্
(রকরম)২

১৯৭০
এি
শর্াংশ
আবিণ
বারক

ছমাট ক্ষরর্
১৯৭০
সাল ছথনক
(রকরম)২

৪,১০০,০০০

-

-

-

৩,৯৫৫,৮৭০

২১,১৩০

৯৬.৫

১৪৪,১৩০

৩,৭৪৪,৫৭০

২১,১৩০

৯১.৩

৩৫৫,৪৩০

৩,৭২৩,৫২০
৩,৭০৫,৭৫০
৩,৬৯২,০২০
৩,৩৩৬,৮৯৬
৩,৩৩০,৬৮৯
৩,৩২২,৭৯৬

২১,০৫০
১৭,৭৭০
১৩,৭৩০
৫,০১২
৬,২০৭
৭,৮৯৩

৯০.৮
৯০.৪
৯০.০
৮১.৪
৮১.২
৮১.০

৩৭৬,৪৮০
৩৯৪,২৫০
৪০৭,৯৮০
৭৬৩,১০৪
৭৬৯,৩১১
৭৭৭,২০৪

২০১৭

৩,৩১৫,৮৪৯

৬,৯৪৭

৮০.৯

৭৮৪,১৫১

২০১৮
২০১৯

৩,৩০৮,৩১৩
৩,২৯৮,৫৫১

৭,৫৩৬
৯,৭৬২

৮০.৭
৮০.৫

৭৯১,৬৮৭
৮০১,৪৪৯

How to Overcome
পৃনথেীে সেুজ ফু সফু স অ্নেোম েলন্সলও িথাকনথি
মনুষয জানিে দিমন প্রন্সিপ দনই। িথাকনথি দমাড়ল
দদ্শগুন্সলা একজন আন্সেকজন্সনে নদ্ন্সক িানকন্সয
আন্সিন।অ্যামাজন্সনে োাঁিাে আিয নিৎকান্সে সমি পৃনথেী
আজ নেিীনষকাময। অ্যামাজন্সনে দপাড়াে িি আজ মিা
দদ্শ দথন্সক অ্নয দদ্ন্সশ িনড়ন্সয পড়ন্সি।
অ্যামাজন্সনে আগুন অ্থযাৎ পৃনথেীে ফু সফু স নকিান্সে
েিা কো দর্ন্সি পান্সে? িাে জনয একটি নজননস কো
দর্ন্সি পান্সে ো কেন্সি পান্সেন:১. ইকে জনম েিা কো। 2. নকিু জনম নকনা। ৩.

চিত্র ৮

আনদ্োসী জনন্সিােী দক সমথযন কো। ৪. কাে এোং
কািন্সজে েযেিাে হ্রাস। ৫. জননিক িান্সে খাওযা। ৬.
দিাটদ্ান। ৭. এিাড়াও আন্সো দেনশ োজবননিক িন্সয
উেন্সি িন্সে। 8. িযান্সলঞ্জ কন্সপায ন্সেশন।
উপনিি সমস্ত রিযাকলাপ গুরুত্বপূণত এবং এগুরল পৃথক
স্তনি সম়ুনেি একটি ছোট ড্রনপি মনর্া মনে হনলও
সরিরলর্ভানব আমিা একটি বড় পাথতকয কিনর্ পারি।
পরিবর্ত নেি জেয চাপ ছদওযা, অযাকাউনে শরি ধনি
িাখা এবং পরিনবশ ধ্বংস বন্ধ কিনর্ এখেও সময
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িনযনে – র্নব আমানদি অবশযই দ্রুর্ পদনক্ষপ রেনর্
হনব।
My suggestion and recommended
েৃিস্প্নিোে “দনিাে ক্লাইন্সমট দিঞ্জ” জানযান্সল প্রকানশি
এক িন্সেষণা পন্সত্র ২০১০ সাল দথন্সক ২০১৯ সাল পর্যন্ত
সমযকান্সল নিসাে দদ্ওযা িন্সযন্সি। িান্সি দদ্খা র্ান্সচ্ছ, এই
সমন্সয১৬.৬ নেনলযন টন কােযন িাই অ্িাইি িযাি

কন্সেন্সি অ্যামাজন। আে দটন্সন ননন্সযন্সি মাত্র ১৩.৯

চিত্র ৯

নেনলযন টন। সুিোাং, োনকটা দথন্সক র্ান্সচ্ছ পনেন্সেন্সশ।
এে দথন্সক পনেষ্কাে পৃনথেীেযাপী নেে উষ্ণাযন ও পনেন্সেশ
দ্ূষণ দথন্সক োাঁিন্সি অ্যামাজন্সনে উপে িেসা কো আে
সম্ভে িন্সচ্ছ না।
অ্যামাজন আগুন্সন জ্বলন্সি দর্ন্সিিু প্রায নিন সপ্তাি ধন্সে
এোং দকউ এই সম্পন্সকয নকিু ই কেন্সি না। আপনন নক
জান্সনন দর্ অ্যামাজন আমান্সদ্ে িিটিে অ্নিন্সজন এে
২০% দেনশ উৎপানদ্ি কন্সেনিল ো এটি পুন্সো পৃনথেীে
েৃিত্তম জীেবেনিত্রয। এোং সেন্সিন্সয দক িু িল জনক নেষয

চিত্র ১০

এটি : এটি ৩০ নমনলযন্সনে দেনশ দলান্সকে োনড়
এটি।এটি সমস্ত োষ্ট্রপনি, োজনীনিনেদ্ন্সদ্ে সাংিেন্সনে
কান্সি একটা োিয া, সেকাে আসন্সল এই আগুন েি
কোে িমিা োন্সখ।
আনম এখন্সনা মানেিান্সক নেোস কনে দর্ েুনদ্ধ এোং শনি
আমান্সদ্েন্সক নদ্ন্সযনিল দকেল মানুষই িা কেন্সি পান্সে না
ধ্বাংস কোে পাশাপানশ আমান্সদ্ে িন্সিে ননমযাণ ও
সুেিাে জনয েযেিাে কেন্সি িন্সে। র্নদ্ আমো
মানুন্সষো একসান্সথ না দ্াাঁনড়ন্সয থানক িন্সে একটা সুন্দে
সমাজ িন্সড় িু লন্সি পােে না। িন্সে আমো র্নদ্
সািান্সর্যে িাি োড়াই একসন্সঙ্গ নমন্সল অ্যামাজন্সনে
পনেন্সেশ েিাে জনয সন্সিিন িয িািন্সলআমাে ধােণা
দর্ অ্যামাজন্সন ঘনঘন আগুন আে লািন্সেনানা।
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.

হয়।
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লন্ডননর নগর যকন্দ্রটির প্রায় আনশপানশর গ্রামাঞ্চনলর
িু লনায় ২.১° যবতশ উত্তপ্ত।

ভূ মিকা
নগর হল এমন একটি স্থান যেখানন প্রচু র জনগনের
সমাগম ও অর্থননতিক কােথকলাপ লক্ষ্য করা োয়। ফনল
মানুনের জীবনোত্রার মানও এখানন উন্নি হয়। তবতিন্ন
স্বার্থনক সংরতক্ষ্ি রাখার জনয পতরনবশ যক দূতেি কনর
চনলনে। ফনল নগরাঞ্চনলর িাপমাত্রা ক্রমশ বৃতি পানে।
িাাঁর নাম হল নগরিাপদ্বীপ।

সানল

অক্সাইর্

ইিযাতদ

দ্বারা

দূতেি

হয়।

এই

গযাসগুতল

সূেথরতির িাপমাত্রানক ধ্নর রানখ।এোডাও সূেথরতির
প্রনবশপনর্ বাধ্া প্রদান কনর ঘনীিবননর জলাকেী কো
সরবরাহ কনর ।কোগুতল শুধ্ু যসৌরতবতকরেনক যকবল
তবেুতরি ও যশােন কনর না , িূ পৃষ্ঠ যর্নক বতহথ গামী

উপস্থাপক
১৮১০

পতরনবশ দূেে ও নগর িাপদ্বীপ: শহনরর আবহাওয়া
মূলি দহননর মাধ্যনম যধ্াাঁয়া, ধ্ুনলা, কাবথন- র্াইঅক্সাইর্, সালফার- র্াই- অক্সাইর্, নাইনরানজন-র্াই-

লুক

হাওয়ার্থ

নানম

এক

তবঞ্জানী

নগরিাপদ্বীপ প্রর্ম লক্ষ্য কনরতেনলন। তিতন বনলতেনলন

*Corresponding author
E-mail address: mondalraghu62@gmail.com

অবনলাতহি

তবতকরনে

প্রিাতবি

কনর।ফনল

গ্রামাঞ্চনলর

িু লনায় শহরাঞ্চনল অতধ্ক উত্তপ্ত হয়।
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৩| বড বড শহর লম্বা তবতডং ও বহুিলতবতশি হয়।
উাঁচু তবতডং সূনেথর আনলার প্রতিতবম্ব যশােননর জনয
একাতধ্ক পৃষ্ঠিল পায়। ফনল নগরাঞ্চল প্রচু র পতরমানে
উত্তপ্ত হয়।এনক Urban Canyon Effect বনল।বহুিলগুতল
বািাসনক বাধ্া প্রদান কনর ফনল বৃতির প্রাধ্ানয কনম
োয় এবং শীিলিাব কনম ক্রমশ উষ্ণ হনয় পডনে।
িারনির িাপদ্বীনপর উদাহরে:- বড, যোট, মাঝারী
শহরগুতলর মনধ্যা িারনির উষ্ণিম দ্বীপ হনয় উনেনে
কলকািা
কলকািার

শহর। গি তিন দশনক তদনন আর রানি
গা

জ্বনল

পুনড

োনে

িীব্র

দহনজ্বালায়।

বযবধ্ান যবনড চনলনে রাি ও তদননর িাপমাত্রার মনধ্য।
মি তদন অতিবাতহি হনে এটি আনরা িীব্রির হনে।

চিত্র ১

শীি , গ্রীষ্ম, বেথা সহ বেনরর বানরামাসই কলকািার
গড িাপমাত্রা ২° যসলতসয়াস যবনড যগনে। এোডাও

সৃমির কারণ

যচন্নাই, মুম্বাই ও তদতিনি িাপমাত্রা ক্রমবধ্থমান।

নগর িাপদ্বীপ সৃতির কনয়কটি কারে রনয়নে। যেমন১| নগর অঞ্চনলর ফু টপার্ও োনদর জনয সাধ্ারেি
কংতক্রট
ও
অযাসফাল্ট
িাপধ্ারেক্ষ্মিা ও িাপ
যরতর্নয়টিি

ববতশিয

আনে।

বযবহৃি
হয়। এগুতলর
পতরবাতহিা ও পৃনষ্ঠর
এর

ফনল

শহরাঞ্চনল

গ্রামাঞ্চনলর িু লনায় অতধ্ক পতরমানে উত্তপ্ত হয়।
২| নগরাঞ্চনল গােপালার অিাব যদখা োয়।গােপালার
অিানবর জনয োয়ার অিাব হয় ও বাস্পীিবননর
শীিলিাব কনম োয়। USA Forest servicity 2018 সানল
পাওয়া ির্যানানুোয়ী আনমতরকা প্রতিবের ৩৬ তমতলয়ন
গাে হারানে ফনল আনমতরকার বহু স্থান আজ শহুনর
িাপদ্বীনপর অধ্ীন

চিত্র ৩
প্রভাব
নগর িাপদ্বীপ প্রতিতনয়িই আবহাওয়া, মানুে, জীবজন্তু, এবং
পতরনবনশর উপর প্রিাব তবস্তার কনর চনলনে।
১| নগর িাপদ্বীপ বৃতির ফনল আবহতবদযার ওপর যগৌে
প্রিাব পনড। যমঘ ও কুয়াশার তবকাশ, আর্দ্থিাও
বৃতিপানির হার UHI দ্বারা সরবরাহকৃ ি িানপর প্রিানব

চিত্র ২

আনরা উর্ধ্থমুখী হনে।

68

২| চীনা গনবেো ইতিি যদয় যে নগর িাপদ্বীপ জলবায়ু
উষ্ণায়নন প্রায় 30% অবদান রানখ। আরও একটি সমীক্ষ্ায়

োদগুতল প্রতি বগথফুনটর প্রায় 50 যসন্ট শতক্ত সঞ্চয়

জানা যগনে যে শহরগুতলর িানদর অঞ্চনলর যর্নক 2- 8

করনি পানর। এজািীয় শতক্ত সাশ্রনয়র ফনল বায়ুর
গুেমান উন্নি হয়ও বায়ুমণ্ডনল কম পতরমানে তগ্রনহাউস

গুে বনডা অঞ্চনলর জলবায়ুনক পতরবিথ ন করনি পানর।
৩| UHI বৃতির ফনল আজ বহু প্রােী প্রজাতি আজ তবলুতপ্তর

গযাস তনগথি হয়।
মিামি:- নগর িাপদ্বীপ মূলি পতরনবশ দূেননর সনি

পনর্।

সম্পতকথ ি।

যেমন

অনেতলয়ার

যমলনবাননথ

পাওয়া

ধ্ূসর

পতরনবশ

দূতেি

হনল

প্রচু র

পতরমানে

মার্ােুক্ত উডন্ত তশয়াল।ক্রমবধ্থমান িাপমাত্রা, গরম শীনির
পতরতস্থতি সৃতি কনর শহরটি জলবায়ুর সানর্ আরও যবতশ

ক্ষ্তিকারক গযাস বিরী হয়।মা বায়ুর িাপমাত্রানক যশােনে

প্রজাতির বাসস্থান বনযিূ তমনক র্ধ্ংস কনর চনলনে।
৪| UHI শহনরর জনগনের স্বাস্থয ও শরীনরর ওপর মারাত্মক

শহরাঞ্চনল।িাপমাত্রা

প্রিাব যফনল ।এর ফনল িাপ যটাক, হীট তসননকাপ প্রিূ তি
যরানগর সৃতি হয়
৫| ফু টপার্ ও োদপৃনষ্ঠর উষ্ণিা জনলর প্রবাহনক উত্তপ্ত কনর

জীবজন্তুর ওপরও এর প্রিাব পতরলতক্ষ্ি হয়। শহুনর
িাপদ্বীপমুক্ত পৃতর্বী গনড িু লনি হনল
জনসাধ্ারেনক

রানখ। এই জল প্রবাতহি হনয় নদী, হ্রদ, সমুনর্দ্র প্রঢিূ তি
জলাশনয় তগনয় পডনে। ফনল জলাশনয়র িাপমাত্রা ক্রমশই
যবনড চনলনে। এর ফনল জলজ বাস্তুিন্তু ক্ষ্তিগ্রস্ত হনে।

সক্ষ্ম হয়। পতরনবশ দূেে পতরলতক্ষ্ি হয় মহানগর বা
বাডার

ফনল

যেমন

মানবজাতির

অতস্তত্ব অসহনীয় হনয় পডনে ঠিক যিমতন আবহাওয়া,

সিকথ কনর িু লনি হনব পতরনবশ দূেে সম্পনকথ । কারে
পতরনবশ েিই দূতেি হনব মানুনের আবাসস্থল এই পৃতর্বী
একতদন র্ধ্ংস হনয় োনব।

কমাননার উপায়:- UHI কমাননার জনয আন্তজথাতিক ও
জািীয় স্তনর বহু প্রকল্প যনওয়া হনয়নে। যেমন১| কযাতলনফাতনথয়ার Air Resources Board কম কাবথন
জ্বালাতনর মাননক তনয়ন্ত্রে কনর।এবং উক্ত শহনর তিনার
জ্বালানীনক পেন্দ করা হয়। যপনরাতলয়াম তিতত্তক জ্বালানী
গুতলনি

2020সানলর মধ্য কাবথননর িীব্রিা 10% হ্রাস

করনি হনব।
২| বায়ুমণ্ডনল প্রকাতশি তগ্রন হাউস গযাস কযাপস্থাপন কনর
জলবায়ু পতরবিথ ননর প্রিাব হ্রাস করার যচিা করা হনে।
প্রতি বের কযাপটি 3% হ্রাস পানব।
৩| UHI কমাননার আরও একটি উপায় হল তিন এয়ার
অযাক্টনক কনোরিানব যমনন চলা।এই আইনন বলা হনয়নে যে
সমস্ত রাজযনক অবশযই একটি রাজয বাস্তবায়ন পতরকল্পনা
গ্রহে করনি হনবমা সমস্ত রানজযর বায়ুর গুেমান
পেথানলাচনা কনর।
৪| তগ্রনসর রাজধ্ানী যিহরানন শহুনর িাপদ্বীনপর প্রিাব হ্রাস
করার জনয ও োনবাহন যর্নক দূেনের প্রিাব হ্রাস করার জনয
উনদযাগ তননয়নে। শহরটিনক শীিল করার জনয সবুজ
যস্পস বিতরর উনদযাগ তননয়নে। এবং যোট অবযবহৃি
জতমগুতলনক বৃক্ষ্নরাপনের কানজ লাগাননা হনয়নে।
৫| শীিল োদ স্থাপন করনল এনক খুব সহনজই তনয়ন্ত্রন করা

চিত্র ৪

যেনি পানর। এই শীিল োদ সূনেথর আনলা ও িানক
প্রতিতবম্বি করনি সাহােয কনর। ফনল সূনেথর সরাসতর
শহরাঞ্চনল উত্তপ্ত করনি পানর না। কযাতলনফাতনথয়া
পতরচাতলি একটি সমীক্ষ্ায় জানা যগনে যে শীিল
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ABSTRACT
গঙ্গা-ব্রহ্মপু ত্র ও মেঘনা এবং তাদের শাখানদে সেূ দের পদি সঞ্চয়দনর দ্বারা গঠিত গঙ্গা বদ্বীদপর
প্রায় 10 িক্ষ স্থিভূদে ও জিভাগ দনদয় সু ন্দরবন বনাঞ্চি গদে উদেদে। এই সু ন্দরবদনর বাস্তুতন্ত্র
একটি Aqua-Terrestrial ecosystem, উপকুিীয় ক্ষয়, দিদপ্রশন, সু নােী, সােু দিক ঝে
ও সাইদলান এখানকার েযানদরাভ বানাভুদেদক মশষ কদর দেদে। েৃ দিকা ও জদির িবনতার

.

পদরবতত ন, নেীপার ভাঙ্গন এখানকার দনয়দেত সেসযা , তাই এখানকার বাস্তুতন্ত্র মক ভঙ্গু র বাস্তুতন্ত্র
বিা েয়।
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ভূ মিকা

আন্তজথামতিভানব রািসার সাইট মহনসনব গুরুত্বপূর্থ এবাং

সুন্দরবনের উপকূলীয় জলাভূ মিগুমল, বাাংলানেশ এবাং ভারত
জুন়ে ১০,০০০ মিনলামিটার এলািা জুন়ে ,পমরনবশগত
ভারসািয এবাং স্থােীয় আর্থসািামজি উন্নয়নে সম্ভাবয ভূ মিিা

মবেবযাপী

উনেখনযাগয

জীবববমচযয

এবাং

গমতশীল

সাংনবেেশীল বাস্তুসাংস্থাে( মরচাডথসে ১৯৯০) এর ভান্ডার
মহনসনব স্বীিৃ ত।

পালে িরনে। উপকূলীয় িযােনরাভ মবনের সবথামিি গমতশীল
এবাং সম্ভাবয পমরনবশ অঞ্চল সুন্দরবে মবনের বৃহত্তি বে যা
১৯৯৭ সানল ইউনেনকা দ্বারা বাাংলানেশ মবে প্রািৃ মতি ঐমতহয
স্থাে (ডাব্লু.এে.এইচ.এস.) এবাং িযােনরাভ বনের ভারতীয়
অাংনশ ১৯৮৭ সানল ওয়ার্ল্থ হহমরনটজ সাইট মহনসনব হ ামিত
হনয়মেল। এটি জীবববমচনযযর হটস্পট হল ৩৩৩ মিউোল
এবাং

৩২৪টি

িু নলর

প্রজামত।

এপানরর

নািকরণ
বাাংলায় সুন্দরবে এর আক্ষমরি অর্থ সুন্দর জঙ্গল বা সুন্দর
বেভূ মি। সুন্দরী গাে হর্নি সুন্দরবনেরোি িরে হনত পানর ,
এর োিিরর্ হয়নতা হনয়নে

“সিুদ্র বে” বা “চন্দ্র-

বানে(বাাঁনি)” (প্রাচীে আমেবাসী) হর্নি।তনব সািারর্ভানব

অঞ্চলটি

*Corresponding author
E-mail address: rajibhembram2000@gmail.com

70

িনর হেওয়া হয় হয সুন্দরী গাে হর্নিই সুন্দরবনের োিিরর্
হনয়নে।

পৃমিবীর বৃহত্তি িযাননৰাভ অরণয
সুন্দরবে এিটি হল িযােনরাভ এলািা বদ্বীপ সঙ্গিস্থনল দ্বারা
গঠিত গঙ্গা-রহ্মপুয এবাং হি ো েেীর িনিয বনঙ্গাপসাগনর।

সুন্দরবননর জীবববমিত্র্য

সবথামিি প্রচু র গানের প্রজামত হল সূমন্দ্র (হহমরটিয়র হিািস)

েেী গুমলর বহেিারী প্রচু র পমরিানর্ পললগুমল এর সম্প্রসারর্

সুন্দরবনের

এবাং গমতশীলতায় অবোে রানখ। লবর্াক্ততার হরমডনয়ন্টগুমল

২০০৯সানলর হি িানস

স্থামেি এবাং অস্থায়ী হকল এর মবস্তৃ মত পমরসনর পমরবমতথ ত

হতাহনতর টো টায়। িিপনক্ষ ১০লক্ষ িােুি এই ূমর্থঝ়ে

হয়।

ভাকু লার

দ্বারা আক্রান্ত হনয়মেল। ২০২১সানল যশ ঝন়ের িািযনি প্রায়

উমিে,২৫০িাে এবাং ৩০০পামখ রনয়নে, এো়োও রনয়নে,

২০ লক্ষ িােুি এই ূমর্থঝ়ে দ্বারা আক্রান্ত হনয়মেল। িযােনরাভ

অসাংখয

বোঞ্চনলর আনরা ক্ষমত হওয়ার আশঙ্কা িরা হনে ইউনেনকা

জীব

ববমচয

প্রজামতর

প্রায়

এবাং হগওয়া।২০০৭ সানল

৩৫০প্রজামতর

িাইনটাপ্াাংটে,

েযাি,

বযািনটমরয়া,

জুপ্াাংিটে হবমন্টি ইেভারনেটস, িোকস, সরীসৃপ, উভচর
এবাং স্তেযপায়ী প্রার্ীরা।

প্রায়

৪০%

ূমর্থঝ়ে মসডনরর অেুিাবে
ক্ষমতরস্ত

হনয়মেল।

আবার

ূমর্থঝ়ে আইলা সুন্দরবনে বযাপি

দ্বারা।
সুন্দরবে এিটি সীমিত স্থাে: স্থাোন্তমরত স্থাে, জমি বা জল
েয়। এিমেে যা সৃমি হয় তা অেয মেে ধ্বাংস হনয় যায়।
সুন্দরবে সুন্দর হনলও এটি মবপেজেিও। হিউ প্রমতমেে
প্রিৃ মতর মবরুনি ল়োই িরনত পানর ো, তনব হবাঁনচ র্ািার
জেয তানের প্রমতমেনের সাংরানি জাতী ও িনিথ র ববিিযিূলি
পার্থিযনি ও স্পি িনর বাাঁচার জেয হসখােিার িােুিনের
অবশযই তা িরনত হনব। হিাে বযমক্ত স্ক্র্যাচ তার

রটি

িতবার বতমর িরনত পানর ?প্রমতবের সিুদ্র তানের পানয়র
মেচ হর্নি আরও মিেু জমি খায় বা এিটি
চিত্র ১

ূমর্থঝ়ে তানের

উপনর আিাশ হর্নি আ াত িনর। ভারনতর এই অাংশটি
অর্থবেমতি প্রবৃমির গনের অাংশ েয়, তনব সুন্দরবনের
হলানিরা আিানের তাৎক্ষমর্ি িনোনযানগর প্রাপ্ত ,িারর্ এগুমল

প্রজামত রচো এবাং সম্প্রোয় িাঠানিা পূবথ হর্নি পমিনি এবাং
হাইড্রলমজিযাল এবাং লবর্াক্ততার হরমডনয়ন্ট গুমলর সানর্
পৃর্ি হয়। সুন্দরবে হনলা মবরল ও মবপন্ন প্রার্ীর আবাসস্থল
(বাটাগুর বাসিা, হপনলানচমলস মবনরামে, হচনলামেয়া িাইডাস)
মবনশিত রনয়ল হবঙ্গল টাইগার (পানের টাইমরস)। গন্ডার ,বুনো
িমহি, হমরর্ এখে অঞ্চল হর্নিমবলুপ্ত। সুন্দরবে িযােনরাভ
এর বৃহৎ অঞ্চলগুমল গত েুই শতাব্দীনত িােনক্ষত এবাং আনরা
সম্প্রমত মচাংম়ে খািানর রূপান্তমরত হনয়নে। মবমভন্ন িােব
প্রনয়াজনে এবাং বেযা মেয়ন্ত্রনর্র জেয জল উজানে প্রবামহত
িরার জেয িারাবামহি বাাঁি, বযানরজ ও বাাঁি মেনয় েেীর
প্রবাহ মেয়ন্ত্রর্ এবাং লবর্াক্ততা বৃমি ও পলল পমরবতথ নের
িারনর্ মিঠা পামের প্রবাহ হি বযাপি হানর হ্রাস হপনয়নে এবাং
জীব ববমচনযর িারাত্মিভানব ক্ষমতরস্ত িনরনে।

সিস্ত প্রমতকূলতার মবরুনি হবনচাঁ র্ািার িহািাবয ির্া।

ভঙ্গর বাস্তুতন্ত্র বলার কারণ
বাস্তুস্থাে ধ্বাংস এিে এিটি প্রমক্রয়া যার িািযনি এিটি
প্রািৃ মতি আব্বাস তার িূল প্রজামতগুনলা হি সির্থে িরনত
অক্ষি হনয় যায়। হয জীব গুমল আনগ সাইনট বাস িরত তারা
বাস্তুচু যত বা িৃত ,যার িনল জীব ববমচয এবাং প্রজামতর প্রাচু যথ
হ্রাস পায়। বাস্তু স্থাে ধ্বাংস হল জীবববমচযয ক্ষনয়র অেযতি
প্রিাে িারর্।স্থাে ধ্বাংস হল জীব ববমচনযর অেযতি প্রিাে
িারর্।প্রািৃ মতি সম্পে সাংরহ, মশে উৎপােে

এবাং

েগরায়নের িত মক্রয়া-িলাপ আব্বাস ধ্বাংনসর িােুনির
অবোে। িৃ মি হক্ষনযর চাপ প্রিাে িারর্ িােুনির মিেু অনেযর
িনিয খেে, লমগাং, েমলাং এবাং শহনর েম়েনয় প়ো অন্তভুথ ক্ত।
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বাসস্থাে ধ্বাংসনি বতথ িানে মবেজুন়ে প্রজামত মবলুমপ্তর

হনয় উনঠনে এবাং ভারনতর জলবায়ু ভমবিযনতর হচহারা হিিে

প্রার্মিি িারর্ মহসানব মবনবচো িরা হয়।

হনত পানর তার এি ঝলি।
ভারনতর জেসাংখযার ২০ শতাাংনশরও হবমশ (প্রায় ২৫০
মিমলয়ে িােুি) সিুনদ্রর ৫0 মিনলামিটার (৩১ িাইল) এর
িনিয বসবাস িনর, মবনের জলবায়ু পমরবতথ ে প্রভাব হি
সবনচনয় ঝুাঁ মিপূর্থ মহনসনব মবনবচো িরা হয়। চরি তাপিাযা ,
বৃমির পমরবতথ ে চরি, আবহাওয়ার

টো এবাং সিুদ্রপৃনের

উল্র্াে সবই বা়েনব বনল আশঙ্কা িরা হনে।

নদীপাড় ভাঙন

চিত্র ২

উচ্চ ও মেম্ন হজায়ানরর সিয় লবর্াক্ত জনলর মেিমিত

সািুমিক ঝড়

বাম়ে র এবাং িৃ মি হক্ষয গুমল প্রমতমেে েুইবার। েেী-োলা

“এটি আপোর হচনয়ও খারাপ আনরা খারাপ, আরওখারাপ,”
হডমভড

ওয়ারনলস

ওনয়লস

তার২০১৯সানলরজলবায়ু

গুমলর িানঝ হঠাৎ বামলর গুমল উপমস্থমত বা েেীর তীরগুমলর
দ্রুত ক্ষয় হওয়া এিটি প্রািৃ মতি টো। তর্যগুমল হেখায় হয
গত ১০০ বেনর সুন্দরবে ৪০০ বগথমিনলামিটারও হবমশ জমি

আেইেহযাবনটবল আর্থ বইটিনত মলনখনেে।

হামরনয়নে। হলাহাচারা এবাং সুপামর ভাঙার িনতা দ্বীপপুঞ্জ

শতামিি জলবায়ু মবনশিনের সানর্ সাক্ষাৎিার এর পনর মতমে

িােমচয হর্নি সম্পূর্থ অেৃশয হনয় হগনে। ক্ষয় এর িনল

যুমক্ত মেনয়মেনলে,

হ া়োিারা েীমপ্ত ৮.৮৫ বগথমিনলামিটার হর্নি প্রায় ৪.৪৩ বগথ

পমরবতথ ে,

জলবায়ু পমরবতথ ে আেুপামতিভানব

উন্নয়েশীল মবেনি ধ্বাংস িনর এবাং তা অবযাহত রাখনব,
হযনহতু হস পৃমর্বীর হয হিােও হেশ সবনচনয় হবমশ আ াত
হােনব।
ওনয়লস জলবায়ু িযাকযানডর িরনের বর্থো হেয় যা আিরা

মিনলামিটার হ্রাস হপনয়নে। এিবার ৪০০০০ হলানির বাসায়
র্ািার পনর হ া়োিারা আব্বা স্থনলর ক্ষমতর িারনর্ বযাপি
যাযা শুরু িনরনে।২০১১ সানলর আেিশুিামরনত এই দ্বীনপ
ল়োই িরা িায ৫০০ মবনজা়ে হলািনি গর্ো িরা হনয়নে।

হেখনত পাব!“আনরা হবমশ িনর হোোজনলর সানর্ শসযনক্ষনযর

সুন্দরবনের ভারতীয় পানশর হিাট ১০২টি দ্বীনপর িনিয ৫৪টি

সিুদ্রস্তনরর উল্র্াে, িৃ মিনক্ষযগুমলনি ঝাাঁিানো স্পন্দনে

দ্বীপ রনয়নে। যমেও এিটি জলাভূ মিনত অবমস্থত, সুন্দরবে

রূপান্তমরত িনর তানের জীমবতনের পযথাপ্ত পমরিানর্ খাওয়ানো

টিনপ জেসাংখযার েত্ব হবমশ। অনেি হোট ব়ে মশে এখানে

সম্ভব েয় ;বেযার মবেুযৎ হিন্দ্র গুমল অঞ্চনল অিলাইনে মেিটি

িাজ িনর। ইটভাটা এবাং হভম়ের( মপমসিালচার এর জেয

হযিে মবেুযনতর সবথামিি প্রনয়াজে হনত পানর ;এবাং মবিলাঙ্গ
রাসায়মেি এবাং পারিার্মবি উমিে যা েূমিত হনয় তানের
মবিাক্ত রািগুমল োস হেই/”
বঙ্গবসাগর সাগরদ্বীনপ এর িনিয অনেি জলবায়ু িযাসনিড
ইমতিনিযই বা়েনে এবাং আগািী েশি গুমলনত আনরা খারাপ
হওয়ার আশঙ্কা িরা হনে।১০০টিরও হবমশ দ্বীপজুন়ে ভারতীয়
সুন্দরবে (৪৫ মিমলয়ে জেসাংখযার এিটি অঞ্চল) গঠে িনর,
সাগর দ্বীপ টি বৃহত্তি এবাং সবথামিি জেবহুল যা প্রায়
২০০০০০ এরও হবমশ বামসন্দা। বাাংলানেনশর সানর্ যুক্ত মবনের
বৃহত্তি ব-দ্বীপ অঞ্চল মহসানব, সাগর জলবায়ু মবোেী এবাং
গনবিিনের িানে এিটি জলবায়ু “ হৎস্পট” মহসানব প্রনতযিটি

পুকুর) অসািু িামলিরা তানের চত্বনর েেীর জল প্রায়শই বাাঁি
গুমলনত গতথ বতমর িনরে। েেীর পামে িাে মেনয় আনস ,যা
িৎসয চানি সহায়তা িনর ,যখে পমল পমলইটভাটা গুমলনি
সম্পূর্থ মবোিূনলয িাাঁচািাল সরবরাহ িনর। যাইনহাি, এই
জাতীয় অববি িাযথিলাপ বাাঁি গুমল েুবথল িনর এবাং হশি পযথন্ত
হসগুমল লঙ্ঘে হয়।
গঙ্গা েেী বনঙ্গাপসাগনর প্রনবনশর িািযনি সুন্দরবনের ব-দ্বীপ
গঠিত হনয়মেল। যাযার এই হশি পযথানয়, েেীনত মবোোয়
প্রচু র পমরিানর্ পমল জিা িনর হেয়। েী থনিয়ােী পমল জনি
জনলর স্তর িীনর বা়েনে। বতথ িানে রািগুমল গ়ে সিুদ্রতল
হর্নি িায১.৫নর্নি ৩ মিটার উপনর পূমর্থিা বা অিাবসযার
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সিয়, হজায়ার গুমল যখে ৫ হর্নি ৬ মিটার উাঁচুনত হপ াঁোনত

এর িনয়ি মিমলয়ে বামসন্দানের জেয খােয ও জনলর বযবস্থা,

পানর তখে অনেিগুমল রাি প্ামবত হয় এবাং িখেও

ূমর্থঝ়ে এবাং সুোমির িনতা প্রািৃ মতি ক্ষমতর সবনচনয় খারাপ

িখেওইমতউর রািগুমল হভনঙ্গ পন়ে যায় এবাং হিাে মচহ্ন

প্রভাবগুমলর মবরুনি সুরক্ষা :বেতয েী থনিয়ামে িাবথে মসঙ্ক

ো়োই ডু নব যায়। অপমরনশামিত িাটির বাাঁি গুমল উচ্চ জনলর

মহসানব িাজ িরার ক্ষিতা: পামর্থব পলল িনর রাখা এবাং

স্তর হর্নি এিিায সুরক্ষা বতমর িনর। যমেও

মবরল ও সুরমক্ষত রনয়ল হবঙ্গল বা

ূমর্থঝ়ে,

সহ অনেি প্রজামতর

আইলার, আম্ফাে, যশ পনর িনয়িটি স্থানে িাংমক্রট বাাঁি গুমল

আবাস্থল মহনসনব। মশে েূির্, প্রবামহত বাাঁি প্রিে,বে

মেমিথত হনয়মেল, হসগুমল খুব খারাপ অবস্থায় বা এখনো

সািাইিরে এবাং গুরুত্বপূর্থভানব স্থােীয় জীমবিার প্রনয়াজনের

অসম্পূর্থ। ক্রিবিথিাে জনলর স্তর দ্বারা মেিমিত হওয়ার

সিািাে ো িনর ইনিামসনেিনি অপূরর্ীয়ভানব ক্ষমতরস্ত হনত

আশঙ্কা এখােিার িােুনির পনক্ষ এটিই বাস্তব।

পানর।

রক্ষার উপায়
১) সুন্দরবে পমরনবশগত সিসযার িুনখািুমখ হনে হযিে
সিুদ্রপৃনের উচ্চতা বৃমি, লবর্াক্ততা বৃমি, িােুি ঝুাঁ মিপূর্থ ,
বে উজা়ে ইতযামে সিসযা হেনশর অেযােয অঞ্চনল িােুনির
মহজরত হি সৃমি িনর।
২) সুন্দরবনের সিসযা গুমল সম্পনিথ এলািার িােুিনি সনচতে
িরনত হনব। িৃ িি এবাং তানের পমরবারনি বুঝনত হনব হয
তারা হয সিসযাগুনলা বা পমরবতথ েগুনলা িুনখািুমখ হনে তারা
তানের আমলঙ্গে িরা উমচত। বেভূ মি িাটা ইতযামের িত
িােুনির দ্বারা সৃি মবপেগুমলর পমরর্মত সম্পনিথ তানের

চিত্র ৩

সনচতে হওয়া উমচত।
৩) উভয় হেনশর িনিয সুন্দরবেনি বাাঁচানত এিটি হয র্ সভা
িরা উমচত। এর িনিয মবোেী বা পমরনবশমবে এবাং
এেমজওর িত মবমশি বযমক্তনের জম়েত হওয়া উমচত।
৪) মবমভন্ন আন্তজথামতি সাংস্থা, এেমজও বা অেযােয বযাাংনির
সুন্দরবে বাাঁচানত তহমবল অেুনিােনের জেয এমগনয় আসা
উমচত। স্থােীয় সম্প্রোয়গুলীনি তহমবল সরবরাহ িরা উমচত
যানত তারা অেযােয পুমির উৎস রহর্ িরনত পানর।
৫) মচত্তািিথি আইমে বযবস্থা রহর্ এবাং ভারত এবাং বাাংলানেশ
ও হবসরিামর প্রনয়াগ িরনত হনব। হেপাল ,ভু টাে ,চীে
ইতযামের িনতা প্রমতনবশী হেশগুমলর হিউ সুন্দরবনের
অবস্থার উন্নমত িরনত হয হিাে উপানয় অবোে রাখনত হনব।

উপসংহার
ভূ মি সিুনদ্রর ইন্টারনিনস িযােনরাভ গুমল মবমচয এবাং উচ্চ
উৎপােেশীল পমরনবশগত সম্প্রোয়; এগুমল মবমভন্ন গুরুত্বপূর্থ
ইনিামসনেি পমরনিবাগুমল সরবরাহ িনর, যার িনিয রনয়নে:
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উন্নয়ন এবং পদরদবশ উন্নয়ন। সু স্থায়ী উন্নয়ন এর জনয 17 টি Goal মনওয়া েয় এবং 1992
সাদি Rio-De Janeiro মত Agenda-21 গৃ েীত েয় মেটা সু স্থায়ী উন্নয়ন মক সম্ভবপর
কদর তু িদব।

ভূ তিকা
1950 খ্রিস্টাব্দের পূব্দবে পৃখ্রিবীর সমস্ত বস্তুব্দেই সম্পদ
বব্দে

মব্দে

েরা

হত। 1950 এর

পর

এই

ধারণা

পখ্ররবতে ে হয়। ভূ ব্দ াব্দে সম্পদ বেব্দত কোে বস্তু বা
পদািেব্দে কবাঝায় ো, কোে বস্তু বা পদাব্দিের মব্দধে কে
োেেোখ্ররতা ও উপব্দোখ্র তা িাব্দে, তাব্দে সম্পদ বব্দে।
খ্রবখ্রভন্ন প্রােৃ খ্রতে উপাদােগুখ্রে পৃখ্রিবী সৃখ্রির সময়
কিব্দেই প্রেৃ খ্রতব্দত মজুত িােব্দেও মােুব্দের হস্তব্দেপ ছাডা
কোে বস্তু সম্পব্দদ পখ্ররণত হয় ো। সম্পদ কেব্দহতু
মােুব্দের চাখ্রহদা পূরণ েব্দর,তাই মােুে তার খ্রেব্দজর

খ্রজমারমোে 1951 সাব্দে 'The World Resource
Industries' গ্রব্দে বব্দেব্দছে 'সম্পদ হে বস্তুর কসই োমে
শখ্রি ো মােুব্দের অভাব কমাচে েব্দর, চাখ্রহদা কমটায়’
অিোৎ সম্পদ কোে বস্তু বা পদািে েয়, বস্তু বা
পদাব্দিের মধেখ্রিত োেেেরী শখ্রি'
সম্পদ:- কোে বস্তুব্দে আমরা তখেই সম্পদ বেব েখে
কসটি মােুব্দের প্রব্দয়াজে বা অভাব কমটাব্দত সেম l
অিোৎ োর মব্দধে অভাব পূরব্দণর েমতা রব্দয়ব্দছ তাব্দে
আমরা সম্পদ বেব্দবা l

প্রব্দয়াজব্দে সম্পদ সৃখ্রি েব্দর কেয়। তাই খ্রমব্দচে বব্দেব্দছে –
“ Greatest among human resources is knowledge . ”
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সম্পদ সখ্রির উপাদােগুখ্রে:- প্রেৃ খ্রত (Nature), মােুে
(Man) ওসংস্কৃ খ্রত (Caplet) – এই খ্রিশখ্রির সুেম সমখ্রিব্দত
সম্পদ সৃখ্রি।

মােুে

প্রেৃ খ্রত

A) প্রকৃতি: প্রেৃ খ্রতই সম্পদ সৃখ্রির মূে উপাদাে বা
সম্পদ সৃখ্রির খ্রভখ্রি। খ্রজমারমোব্দের মব্দত, “প্রকৃতির সাহােে

সম্পদ

, খ্রেব্দদেশ ও সম্মখ্রত খ্রেব্দয়ই সম্পদ সৃখ্রি হয়। এব্দেব্দি
অেুঘটে প্রয়াব্দ জে মােুে ও সংস্কৃ খ্রতর।

B) িানুষ: মােুেওসম্পদসৃখ্রিরঅেেতমউপাদাে।মােুব্দের
ভাব্দ ব্দ র মাধেব্দমই সম্পব্দদর | সািেেতা। মােুেই আপে
শ্রম ও বুখ্রি বব্দে প্রােৃ খ্রতে বস্তুব্দে সম্পব্দদ পখ্ররণত
েব্দর।

কেমে

|

প্রখ্রতকূে

জাইব্দরব্দতমােুব্দেরব্দচিায়রবার

পখ্ররব্দবশ

উৎপাখ্রদত

হব্দে।

সংস্কৃ খ্রত

সব্দেও
খ্রেন্তু

মেুেে সম্পব্দদর অভাব্দব ব্রাখ্রজব্দে তা সম্ভব হয়খ্রে।

C ) সংস্কৃ তি : খ্রজমারমোব্দের ভাোয় – “ খ্রশো , পাখ্রিতে
, অখ্রভজ্ঞতা , ধমে , সভেতা , বুখ্রচ , সহোব্দ খ্র তা ও
েোয়খ্রবচার এগুখ্রেই সংস্কৃ খ্রত ” । প্রােৃ খ্রতে বস্তুব্দে মােুে
সংস্কৃ খ্রত দ্বারা সম্পব্দদ পখ্ররণত েব্দরব্দছ।

তিত্র ২ : সম্পদ সৃখ্রির উপাদাে সমূহ

সম্পদ সৃখ্রির উপাদাে অেুসাব্দর, সম্পদ '৩' রেব্দমরl েিা:
(১) প্রােৃ খ্রতে সম্পদ

(২) মােখ্রবে সম্পদ
(৩) সাংস্কৃ খ্রতে সম্পদ
প্রােৃ খ্রতেসম্পদ: কে সমস্ত সম্পখ্রি আমরা প্রেৃ খ্রত কিব্দে
সরাসখ্রর পাই, বা গ্রহণ েব্দর িাখ্রে কসটি হব্দো প্রােৃ খ্রতে
সম্পদ (Natural Resource) l দদেখ্রিে জীবব্দে মােুে এই
প্রােৃ খ্রতে সম্পব্দদর উপর এতটাই খ্রেভে রশীে হব্দয় পব্দডব্দছ
কে, তারা ভু ব্দে ক ব্দছ এই সম্পদ আর কেবে েব্দয়েখ্রদে
এর অখ্রতখ্রিl োহা খ্রেছু খ্রদে পব্দরই পব্দড কশে হব্দয় োব্দব
োরণ

তারা

অপুেভে ব

সম্পদl োর

ফব্দে

পরবতী

প্রজব্দের জেে খ্রেছু ই িােব্দব ো l
মােুব্দের অ-খ্রেয়খ্রিতভাব্দব প্রােৃ খ্রতে সম্পব্দদর উব্দিােে,
খ্রশল্প েেোরখাো খ্রেমোণ প্রভৃ খ্রতোরব্দণর জেে সমস্ত

তিত্র ১

জীবকুে ধ্বংব্দসর মুব্দখ এব্দস পব্দডব্দছl এসব পখ্ররব্দপ্রখ্রেব্দত
1968 সাব্দে সুইব্দেে

ভারব্দমন্ট ইউোইব্দটে কেশে (UN)

কে প্রখ্রতব্দবদে পাঠােl বো হয় কে খ্রবব্দের কদশগুখ্রেব্দে
এেখ্রিত েব্দর পখ্ররব্দবশব্দে রো েরব্দত হব্দব l
কসইপখ্ররব্দপখ্রেব্দত, 'The United Nations Conference on
the Human Environment was held in Stockholm,
Sweden, from June 5–16 in 1972. তারপর 1983 The
World
Commission
on
Environment
and
Development (WCED), 1987 ব্রুটেোন্ড এেটা খ্ররব্দপাটে
কপশ েব্দরে l কেখাব্দে ‘Sustainable development’ েিাটি
খুব জে খ্রপ্রয়তা োভ েব্দর l
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উদেশ্য (Purpose)

Introduction of 'Sustainable development'
Sustainable েিাটি

প্রিম

বেবহার

েব্দরে 'EVA

BALFOUR'। ঠান্ডা েডাই এর সময় সমস্ত কদশ
খ্রেব্দজব্দে শখ্রিশােী কদশ খ্রহসাব্দব আত্মপ্রোশ েরার কচিা,
েব্দর োর ফব্দে েতু ে েতু ে খ্রশল্প, েেোরখাো, প্রােৃ খ্রতে
সম্পব্দদর উব্দিােে, প্রভৃ খ্রতর প্রখ্রতব্দোখ্র তায় কেব্দ
োর ফেস্বরূপ কলাবাে ওয়াখ্রমেং, জীবববখ্রচিে
ইতোখ্রদ।

এসব

পখ্ররব্দপখ্রেব্দত

খ্রিখ্রতশীে

পব্দড।
ধ্বংস
উন্নয়ে

উৎপাদেবেবিাহব্দবস্মৃখ্রতশীে।
সম্পদ কভা

েরা হব্দব স্মৃখ্রতশীে।

প্রােৃ খ্রতে জীব দবখ্রচি রো েরা।
দূেব্দণর, ও কলাবাে ওয়াখ্রমেং পখ্ররমাণ েমাব্দো।
পখ্ররব্দবশ বান্ধব খ্রজখ্রেস বেবহার েরা
1990 সাব্দে

দুটি

আন্তজোখ্রতে

দখ্রেব্দে Sustainable

(Sustainable development) খুব প্রাসখ্রিে হব্দয় পব্দড।

Development' সম্পব্দেে খ্রবস্তাখ্ররত আব্দোচো েরা হয়।
Carrying for the Earth:-

সংজ্ঞা (Definition): ভখ্রবেেৎ প্রজব্দের কোব্দো রেম
বাধা সৃখ্রি ো েব্দর বতে মাে প্রজব্দের চাখ্রহদা কমটাব্দো

(A) Strategy for Sustainable Living (1991)
(B) Rio-De-Jenero/Earth Summit (1992)

হব্দো (Sustainable development) সুখ্রিখ্রতশীে উন্নয়ে।
উন্নয়ে হব্দো এেটি ধারাবাখ্রহে প্রখ্রিয়া। খ্রিখ্রতশীে
উন্নয়ে প্রখ্রিয়ায় বতে মাব্দের উন্নয়ে ভখ্রবেেৎ প্রজব্দের
উন্নয়েব্দে বাধা প্রদােো েরা এই উন্নয়ব্দের খ্রতেটি
েেে রব্দয়ব্দছ, েিা:

Rio Summit/ব্সুন্ধরাসদেলন:

1) Social Development
2) Economic Development
3) Environmental Development

তিত্র ৫
1889 সাব্দের জাখ্রতসংব্দঘর সাধারণ পখ্ররেব্দদর 44 তম
অখ্রধব্দবশব্দের খ্রসিান্ত অেুোয়ী ব্রাখ্রজব্দের খ্ররওখ্রে কজখ্রেব্দরা
শহব্দর অেুখ্রিত 'বসুন্ধরা সব্দম্মেে'। পখ্ররব্দবশ সংিান্ত
সমসো ও তার সমাধাে এর জেে এটি গুরুত্বপূণে
ভূ খ্রমো পােে েব্দরখ্রছে। এই চু খ্রির মূে েেে খ্রছে
বায়ুমিব্দে খ্রগ্রে হাউজ
োস খ্রে েমব্দের হার এমে
অবিায় খ্রিখ্রতশীে রাখা, োব্দত জেবায়ু ত মােখ্রবে

তিত্র ৪
লক্ষ্য (Goal)
1) No Poverty
2) জেস্বািে বজায় রাখা
3) উন্নতব্দদশ এবং উন্নয়েশীে কদশ এর মব্দধে দবেমে
দূর েরা।
4) সংস্কৃ খ্রতে দবখ্রচি বজায় রাখা।

পখ্ররব্দবব্দশর জেে তা খ্রবপখ্রি েরোহয়।
তাখ্ররখ:-3-14 জুে, 1992
অংশগ্রহণোরী কদশ:- 17
AGENDA-21
এই সব্দম্মেব্দে খ্রবখ্রভন্ন পদব্দেপ গ্রহণ েরা হব্দয়খ্রছে তার
মব্দধে অেেতম হব্দো এব্দজন্ডা 21। এটিব্দে সামব্দে করব্দখ
খ্রবখ্রভন্ন পখ্ররেল্পো গ্রহণ েরা হব্দয়খ্রছে

5) সামাখ্রজে সংহখ্রতিাপে।
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গৃহীি পেদক্ষ্পগুতল হল
(১) বায়ুমিে সুরো।
(২) অরণে বা বেভূ খ্রমব্দে ধ্বংব্দসর হাত কিব্দে রো
েরা

(৩)
(৪)
(৫)
(৬)

জীব-দবখ্রচিে রো েরা
দাখ্ররদ্রতা দূর েরা
পখ্ররব্দবব্দশর েখ্রত ো েব্দর উন্নয়ে েরা
গ্রামীণ ও শহব্দরর ফারাে দূর েরা

বতে মাব্দে আমরা উপব্দর োরণগুব্দো মােব্দতই পারখ্রছো।
তাই োো োরব্দণ পখ্ররব্দবশব্দে েখ্রত েব্দর চেখ্রছ।
মােুব্দের এই অমােখ্রবে বেবহাব্দরর জেে সমস্ত জীবকুে
েখ্রতর

সম্মুখীে

হব্দে।

তাই

পৃখ্রিবীব্দে

বাাঁচাব্দত

(i) সম্পব্দদর অখ্রত বেবহার েমাো
(ii) সম্পব্দদর অপচয় রাব্দ ধ েরা;
(iii) উন্নত প্রেুখ্রি খ্রবদোর সাহাব্দেে খখ্রেজ দ্রব্দবের
পুেবেেবহার;
(iv) দ্রব্দবের রূপান্তর ঘটিব্দয় বেবহার;
(v) দজব সম্পব্দদর উৎপাদে বৃখ্রি (জীবজন্তুওমৎসে );
(vi) উৎপাদে ও ভাব্দ ব্দ র মব্দধে সমতা;
(vii) সম্পব্দদর োেেেরী েমতাব্দে পখ্ররপূণে রূব্দপ বেবহার
(জখ্রমর শেোবতে ে);
(viii) পুেভে ব সম্পব্দদর সময় খ্রভখ্রিে ও পখ্ররেল্পো
মাখ্রফে বেবহার কেমে – মৎসেওঅরণে);
(ix) অপুেভে ব বা েখ্রয়ষ্ণু সম্পদগুোব্দ র খ্রবেল্প বেবহারও
(x) সব্দবোপখ্রর সম্পদ সংরেব্দণ কচতোর সৃখ্রি হে সম্পদ
সংরেব্দণর সবেব্দশ্রি ফেপ্রসূ পিখ্রত।

আমাব্দদরব্দে এব্দজন্ডা 21 মাো আবখ্রশেে হব্দয় পব্দডব্দছ।
Rio+5:- বসুন্ধরা সব্দম্মেে এর পাাঁচ বছর পর খ্রেউইয়ব্দেে,
পখ্ররব্দবশ সব্দম্মেে খ্ররও+5 োব্দম পখ্ররখ্রচত
Rio+10,:-1992 বসুন্ধরা সব্দম্মেে এর 10 বছর পর 2002
সাে এ কজাহাব্দেসবাব্দ ে অখ্রধব্দবশে খ্ররও +10 োব্দম
পখ্ররখ্রচত। এটি মূেত এব্দজন্ডা 21 োব্দজর পেোব্দোচোর
জেে োো হয়।
Rio+20:- আবার 10 বছরপরঅিোৎ 1992 কিব্দে 20
বছরপরোোহয়োখ্ররও+20 োব্দমপখ্ররখ্রচত।
এরপর 2017 সাব্দে োোোর মখ্রিব্দে সব্দম্মেে হয় োখ্ররও
25+ োব্দম পখ্ররখ্রচত এই সব্দম্মেব্দের খ্রসিান্তব্দে বো হয়'।
'The Future We Want'
Sustainable Development এর গুরুত্ব
খ্রিখ্রতশীে উন্নয়ব্দের জেেই প্রােৃ খ্রতে সম্পব্দদর উব্দিােে,
বেবহার, এর মব্দধে ভারসামে বজায় করব্দখব্দছ।
এই উন্নয়ব্দের জেেই ভখ্রবেেৎ প্রজব্দের সম্পব্দদর কো াে
িােব্দব।
এই উন্নয়ব্দের জেেই ধেী-দখ্ররদ্র, অখ্রশো খ্রবখ্রভন্ন অখ্রভশাপ
কিব্দে মুখ্রি পাব্দে।

উপসংহার
আমাব্দদর পৃখ্রিবীব্দে রো েরব্দত হব্দে খ্রবেল্প সম্পব্দদর
অিোৎ অপ্রচখ্রেত সম্পব্দদর বেবহার বাডাব্দত হব্দব কেমে
কসৌরশখ্রি, জেখ্রবদুেৎ, বায়ুশখ্রি, প্রভৃ খ্রত সম্পাদব্দে োব্দজ
ো াব্দত হব্দব। বতে মাব্দে
পিখ্রতগুখ্রে হে—

সম্পদ

সংরেব্দণর

আখ্রবষ্কৃত
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Introduction
ভারতবর্ষের পররর্বশ সুরক্ষা মূলক আর্দালর্ের ক্ষক্ষর্ে
অতযন্ত গুরুত্বপূর্ে পদর্ক্ষপ হল সাইর্লন্ট ভযারল আর্দালে
বােীরব উপতযকা আন্দোলন।
সাইর্লন্ট ভযারল হল ক্ষকরালা রার্যযর উত্তরাঞ্চর্লর
পালঘাট
ক্ষযলার
অন্তভুে ক্ত
কুরন্তপূযােদীরউপতযকায়অবরিতেীরবরেস্তব্ধ এলাকা। এই
উপতযকার ক্ষেহারা অর্েকটা রেভু র্যর মন্ ো। েূ ডান্ত
রেস্তব্ধ ও েীরব রেথর এই উপতযকায় র িঁ র িঁ র্পাকার
ডাক পর্েন্ত ক্ষশাো র্ায় ো, তাই এর োম সাইর্লন্ট
ভ্যোলল। এই অরন্যযর আয় ন ৮৫৯২ হেক্টর।

*Corresponding author
E-mail address: sadirulsk2017@gmail.com

সাইনলন্ট ভযানল অঞ্চনল প্রস্তানিত্ জলনিদ্যযৎ
প্রকল্প:1973
সার্ল
ভারতীয়
পররকল্পো
করমশের্ক
রালারকুরন্তপূযাে দীর উপর্র যলরবদুযৎ ততরীর প্রকল্প
ক্ষঘাষর্া কর্র। এই প্রকল্পটির্ত 240 ক্ষমগাওয়াট রবদুযৎ
উৎপাদে করর্বর্া রশল্পাঞ্চর্ল সরবরাহ করা হর্ব, অেুন্নত
পালঘাট ও মালাপুরাম ক্ষযলার 10,000 ক্ষহক্টর যরমর্ত
যলর্সে সম্ভবপর হর্ব এবং রেমোর্কার্ে েলাকালীে এখাে
ক্ষথর্ক প্রায় 3000 মােুর্ষর কমেসংিাে হর্ব। তাই
মােুষযে প্রাথরমকভার্ব প্রকল্পটির্ক ভার্লার্ভর্বই গ্ৰহে
কন্রলিল।কর্ররিল কারর্ এটি িােীয় মােুর্ষর মর্যয
আশার আর্লা জোলিন্য়লিল।
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প্রকল্প রূপায়নির ফনল জীিবিনিত্র্য হ্রাস

সাইনলন্ট ভযানল অঞ্চনল
প্রস্তানিত্ জলনিদ্যযৎ প্রকল্প

National Committee On Environmental Planning And
Coordination – এর উর্দযার্গ গঠিত একটি Task Force
সাইর্লন্ট ভযারল অঞ্চর্ল প্রকল্পটির কারর্র্ সম্ভাবয
পররর্বশগত বা বাস্তুতারিক সমসযারও পর্র একটি
সম্ভাবয পররর্বশগত বা বাস্তুতারিক সমসযারও পর্র
একটি

সমীক্ষা

কর্র।

সমীক্ষার

ররর্পার্টে

ভয়াবহ

পররর্রতর কথা উর্েখ করা হয়। পররর্বশরবদরা
আতরিত হর্য় পর্ডের্র্, প্রস্তারবত যলরবদুযৎ প্রকল্পটি
রেরমেত হর্ল, তা ঐ অঞ্চর্লর একটি প্রােীেতম ক্রান্তীয়
বোঞ্চল -------- র্ারক ো যীবববরের্ে অরতসমৃদ্ধ-----ধ্বংর্সর অনয ম কোরয েন্য় উঠন্ে। আরও একটি
রবষর্য় দৃরি আকষের্ কর্রে---- একটি রবপন্ন প্রযারতর
বাের---- Lion Tailed Macaque ----ক্রমশ রেরিহ্ন হর্য়
র্ার্ব ঐ বোঞ্চল ক্ষথর্ক যীবববরের্ের ক্ষরত হওয়ার
ফন্ল।প্রস্তোলে
ড্যোম শুধুমোত্র েনোঞ্চল ধ্বংস ও প্রোযী
লেলুপ্ত করন্ে নো , হসই সন্ে পলরযোয়ী মোি
(Migratory Fish) – এর েংশ লেস্তোর , ীরে ী উলিদ
এেং শোক সেলজও ধ্বংস করন্ে। ক্ৰন্ম রোন্জযর িোত্র ,
লশক্ষক এেং লেজ্ঞোনীরোও লেষয়টি অনুসন্ধোন কন্রন ,
েন্ে নযোচোরোল হসোসোইটির মন্ োও NGO- ও অনুসন্ধোন
কন্রন এেং সোরো হদন্শ সোইন্লন্ট ভ্যোলল সুরক্ষো করোর

চিত্র ১

প্রকল্পটির্ত 240 ক্ষমগাওয়াট রবদুযৎ উৎপাদে করর্বর্া
রশল্পাঞ্চর্ল সরবরাহ করা হর্ব, অেুন্নত পালঘাট ও
মালাপুরাম ক্ষযলার 10,000 ক্ষহক্টর যরমর্ত যলর্সে
সম্ভবপর হর্ব এবং রেমোর্কার্ে েলাকালীে এখাে ক্ষথর্ক
প্রায় 3000 মােুর্ষর কমেসংিাে হর্ব। তাই মােুষযে
প্রাথরমকভার্ব
প্রকল্পটির্ক
ভার্লার্ভর্বই
গ্ৰহে
কন্রলিল।কর্ররিল কারর্ এটি িােীয় মােুর্ষর মর্যয
আশার আর্লা জোলিন্য়লিল।

জনয জনম

িন়্ে।

Salient valley is the home to the largest population
of Lion-Tailed Macaques. They are among the
world’s rarest and most threatened primates.

“সাইনলন্ট ভযানল” রক্ষার কারি:
ক্ষকরর্লর ‘ সাইর্লন্টভযারল ’ এলাকাটি রেরহররৎ অঞ্চর্ল
পররপূর্ে এবং পশুপারখ গািপালা রের্য় গর্ড ওঠা এক
রবরাট যীবববরের্ের যারক ও বাহক। হঠাৎ রবপরত্ত
ঘটর্লা এক ফরমার্ে। উর্েশয যলরবদুযৎ ক্ষকন্দ্র িাপে।
ফর্ল , বযাপক বৃক্ষ রেযে। রক্ষপ্ত হর্য় উঠর্লে ওই
অঞ্চর্লর বারসদারা।

এনক রক্ষার কারর্ হল
1) সাইর্লন্টভযারল অঞ্চলটি ক্ষকরালার পালঘাট ক্ষযলার
৮৯৫০ ক্ষহক্টর বযাপী রবস্তৃ ত ক্রান্তীয় বৃরি অরর্য দ্বারা

চিত্র ২

আবৃত এবং উচ্চতা প্রায় ৩০০০ ফু ট। সাইর্লন্ট ভযারল
বৃরি অরর্য ভার ততথা পৃরথবীর অেযতম প্রযাে যীব
তবরেেযময় অঞ্চল। এখার্ে এমেরকিু উরিদ ও প্রােীর
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অরস্তত্ব লক্ষয করা র্ায় র্া পৃরথবীর অেয ক্ষকাথাও আর
ক্ষেই। এমে িার্ে যলরবদুযৎ রেমোর্মূলক ক্ষর্ ক্ষকার্োরকম
কার্োবলী এই অঞ্চর্লর যীবববরের্ের হ্রাস ঘটার্ব।
2) যলরবদুযৎ ক্ষকন্দ্র িাপর্ের পররকল্পো গ্ৰহর্র্র ফর্ল
যল সঞ্চর্য়র যেয রেরমেত বািঁর্যর ঊধ্বোংর্শ প্রায় ৮৩০
ক্ষহক্টর বেভূ রম, তার মর্যয ৫০০ ক্ষহক্টর প্রযাে ক্রান্তীয়
বৃরি অরর্য যলমগ্ন হর্য় পডর্ব।
৩)প্রস্তারবত ডযাম ততরী হর্ল ক্ষকবলমাে 85 ক্ষহক্টর ক্রান্তীয়
রেরহররৎ বেভূ রমই ধ্বংস হর্ব ো , সর্ে সর্ে েীলরগরর িাগল
( Nilgiri Tahir ) , েীলরগরর বাের ( Nilgiri langur ) ,
মালাবার কাঠ রবডাল প্রভৃ রত দুলভ
ে বেয প্রার্ীও রবলুপ্ত হর্য়
র্ার্ব ।

“Save the silent valley” আনদালি
ক্ষকরালা শাস্ত্রসারহতয পররষদ (KSSP) সাইর্লন্ট ভযারল
উপতযকার সুরক্ষার যেয প্রথম গর্আর্দালে শুরু
কন্র।প্রথম অবিায় গ্ৰামবাসীরা মর্ে করর্তে এই
প্রকর্ল্পর ক্ষতমে ক্ষকাে রবরূপ প্রভাবর্েই এবং ক্ষকরল
শাস্ত্রসারহতয পররষদ তার্দর মর্যয ভ্রান্ত যারোর রবকাশ
ঘটার্ে। তাই ক্ষকরল শাস্ত্রসারহতয পররষদ এই প্রকল্পটির
রবরূপ প্রভাব সম্পর্কে যেগর্র্ক সর্েতে করর্ত রগর্য়
কাঠির্েযর

সম্মুরখে

হে।

তাই

তারা

যেসাযারর্র্ক

ক্ষবা ার্োর যেয অেয পন্থা অবলম্বে কর্রে। এই
পররষদ মােুষর্দর ক্ষবা ায় তারা এই বািঁয ক্ষথর্ক ক্ষর্
সুরবযা গুরলপার্বতার্তা অেযভার্বই পাওয়া সম্ভব এবং
প্রকল্প বাস্তবারয়ত হর্ল পররর্বশ ও িােীয় মােুর্ষর
উপরকী যরর্ের প্রভাব পডর্ব তারা র্থাথে মূলযায়ে
কর্রে। আর্দালেকারীর্দর প্ররতবার্দর মূখয রবষয় হল---- “Save the silent valley”।

আনদালনি নিত্ৃ ত্বদ্ািকারী িযনি
সাইর্লন্ট ভযারল আর্দালর্ে

ক্ষেতৃ ত্ব রদর্ত এরগর্য় আর্সে

ক্ষকরালা সারহতয পররষদ োমক সংিা ,করব সুগাথা কুমারী
,পক্ষীরবশারদ ক্ষসরলম আরল এবং সবুয রবপ্লর্বর রূপকার
এস স্বামীোথে। প্রায় িয়র্শা– র কািাকারি িােিােী ,
রশক্ষারবদ , সমার্যর রবরশি বযরক্তর্দর সই সম্বরলত প্ররতবাদ
পে পাঠার্ো হয় রার্যযর মুখযমিী – ক্ষক উর্েশয কর্র ।

চিত্র ৩
আনদালনির িযানি
সোইন্লন্ট ভ্যোলল আন্দোলন্নর জনলভ্লি ক্ৰমশ লেস্তৃ েন্
থোন্ক। নোিলরক সমোন্জর লেলভ্ন্ন সংিঠন ---- হদন্শরও
লেন্দন্শর ----- এই আন্দোলন্নর সমথথন্ন এলিন্য় আন্স।
সাইর্লন্ট ভযারল আর্দালর্ে ক্ষেতৃ ত্ব রদর্ত এরগর্য় আর্সে
পক্ষীরবশারদ ক্ষসরলম আরল এবং সবুয রবপ্লর্বর রূপকার
এস স্বামীোথে যলদও , হদন্শর প্রোয় সে রোজননল ক
দলগুললই লিল প্রস্তোলে
প্রকল্পটির পন্ক্ষ এেং রোজয
সরকোন্রর মন্নোভ্োেও লিল অন়ে।
োরো এমনলক েযন্ের িন্ল একথোও েলন্ শুরু কন্রন্য
এই আন্দোলন্নর লক্ষয েন্ে মোনুন্ষরওপন্র েোনরন্ক স্থোন
হদওয়ো -------"Monkey Over Man Mission” ।
রব.রয. ভারর্ঘসোমক একযে রবরশি সাংবারদক তার
ক্ষলখার মাযযর্ম যেগের্ক সর্েতেতা করর্ত থার্কে।
প্রকর্ল্পর রবরুর্দ্ধ যেগর্ের পদর্ক্ষর্পর ক্ষকন্দ্ররবদু রহসার্ব
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কায

করার

যেয

সারার্দর্শ

রশক্ষারবদ , রবজ্ঞােী ,

পররর্বশরবদর্দর রের্য় রবরভন্ন সংগঠে প্ররতষ্ঠা করা হয়।
এমেরক এই প্রকল্পটি বন্ধ করার যেয ক্ষকার্ো ক্ষকার্ো
সংগঠের্ক রালা হাইর্কার্টের দ্বারি হে। এই আর্দালেটি
আন্তযোরতক সংিা World Wild Life Fund India এবং
International Union for the Conservation of Nature
and Natural Resources (IUCN) কতৃে ক সমরথেত হয়।
এভার্ব সাইর্লন্ট ভযারল আর্দালেটি আন্তযোরতক গুরুত্ব
ক্ষপর্ত থার্ক।
আন্দোলন্নর
ীব্র ো ক্ৰমশ েৃলি পোওয়োর ফন্ল হশষ
পযথন্ত প্রকল্পটি েন্ধ (1984 সোন্ল )কন্র হদওয়ো েয়
এেং 1885 লিস্টোন্ে ভ্যোললন্ক হ োষযো করো েয় একটি
জো ীয় উদযোন (National Park) লেসোন্ে। ে থ মোন্ন
েোন্য়োলিয়োর লরজোন্ভ্থ র মযথোদো হপন্য়ন্ি এই উপ যকো।

চিত্র ৪
আমানদ্র উপলনব্ধ
সুতরাং আমরা ক্ষদখর্ত পারে ক্ষর্ , সাইর্লন্ট ভযারল আর্দালে
অরেয সম্পদর্ক সুররক্ষত করার স্বার্থেই কুরন্ত েদীর উপর
ক্ষকরালা সরকার তথা ক্ষকরালা রাযা রবদুযৎ পষেদ কতৃে ক বািঁয
রেমোর্ কর্র যলরবদুযৎ উৎপাদে প্রকল্প গর্ড ক্ষতালারপ্রয়াসর্ক
প্ররতহত কর্র ক্ষদয় এবং এভার্বই এই আর্দালে প্রকৃ রত ও
পররর্বর্শর সুিতা ও স্বাভারবকতার্ক বযায় রাখা হয় । এই
কারর্র্ই ভারতবর্ষের পররর্বশবাদী আর্দালর্ের ক্ষক্ষর্ে এই
আর্দালে রবর্শষ তাৎপর্র্ের দারব রার্খ ।

81

GEO-TALK
A Journal of Man and Environment

ইউট্রোফিট্েশন: জলোশট়্ের বন্ধ্যোেরন – জলজ উফিদ ও প্রোণীট্দর প্রোণ সংশ়ে
মফনষো চক্রবর্তী*
Semester-IV, Department of Geography, Hiralal Bhakat College, Nalhati, Birbhum

ARTICLE INFO

ABSTRACT

বিবিন্ন দৃষক বিবিন্ন প্রকার দূষণ ঘটাতে সহায়ক। অেযাবিক পু বি ম ৌলও মে নানা

Keywords:
ইউট্রিবিতকশন

িাতি জলজ িাস্তুেন্ত্র মক অস্বাস্থকর পেযাতয় মেতল মেয়, ইউট্রিবিতকশন োর
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ভূ ফমেো
গ্রিক শব্দ ‘ইউট্রোগ্রিযো’ যোর অর্থপুগ্রিকর হওযো সেই
‘ইউট্ োগ্রিযো’ শব্দটি সর্ট্কই ‘ইউট্রোগ্রিট্কশন’ শব্দটির উৎপগ্রি
হট্যট্ে।
ইউট্রোগ্রিট্কশন হট্ ো , জ দূষণ ও জ জ উগ্রিদ ও প্রোণীট্দর
স েঁট্ে র্োকো দুস্কর হট্য পডোর অনযতম প্রধোন কোরণ। এটি এমন
এক প্রগ্রিযোযোর কোরট্ণ পগ্ররস্কোর নদীজ

ো েোমুগ্রিক জ

উভয প্রকোর জ োশট্যর মট্ধযই অতযগ্রধকপগ্ররমোট্ণ পুগ্রিট্মৌ
স ট্ড যোয এ ং এর ি স্বরূপ অগ্রিট্জট্নর মোত্রো ৃগ্রি পোয ও
জ জ প্রোণীর প্রোণ েংশয ঘট্ ।

সংজ্ঞো

ব জ্ঞোগ্রনক ভোষোয ইউট্রোগ্রিট্কশন হট্ ো, জ ট্দট্হর মট্ধয
োট্যোমোে সজনোট্রশন ৃগ্রির প্রগ্রিযোট্যটিউগ্রিট্দর পুগ্রি অর্থোৎ
নোইট্র এ ং িেট্িট্ র ৃগ্রির ঘ োরিট্ , প্লযোংক ট্নর েংখ্যো
অতযগ্রধক মোত্রোয ৃগ্রি কট্র এ ং তো জট্ র গুনগত মোট্নর
ঘো গ্রত ঘ োয।

ফবষ়েটি ববট্ে বনও়েোর েোরণ
ইউট্রোগ্রিট্কশন পগ্ররট্ ট্শর এমন একটি েমেযো যোর প্রভো
অতযন্ত মোরোত্মক এই েমেযোটি প্রোকৃ গ্রতক এ ং মনুষযেৃি
উভযভোট্ ইেৃগ্রি হয।এটি মূ ত দূষণ জ দূষণ এর মোধযট্ম
পগ্ররট্ ট্শর প্রোণীট্দর মট্ধয োস্তুতন্ত্র ও খ্োদয শৃঙ্খ ো সক গ্র নি
কট্র সদয এ ং এর প্রভোট্ জ জ উগ্রিদকূ ও নি হট্য যোয এই
গ্র ষযটিট্ক তোই আগ্রম পগ্ররট্ শ রক্ষোর জনয অতযন্ত গুরুত্বপূণথ

*Corresponding author
E-mail address: monishachakraborty821@gmail.com

82

গ্র ষয গ্রহট্েট্ মট্ন কগ্রর।এই ইউট্রোগ্রিট্কশনেমেযোটির সশষ
করোর জনয , পগ্ররট্ শ রক্ষোয প্রট্তযট্করই এই গ্র ষযটি েম্পট্কথ
জোনো উগ্রেত এ ং প্রট্তযকট্কএ েম্পট্কথ েট্েতন করোর জনয এই
গ্র ষযটি গ্র ট্েষণ করো উগ্রেত
ট্
আগ্রম মট্ন

কগ্রর।ইউট্রোগ্রিট্কশন েমেযোর েমোধোন েম্পট্কথ েক ট্ক
জোনোট্নো এ ং এ গ্র ষযটি গ্রনমূথ গ্রকভোট্ করো যোয সেই
েম্পট্কথ েঠিক তর্য সদওযোর জনযই আগ্রম এই গ্র ষযটিট্ক স ট্ে
গ্রনট্যগ্রে।

বচ্ত্র ১

অযোনট্রোট্পোট্জগ্রনক ইউট্রোগ্রিট্কশন– সয ইউট্রোগ্রিট্কশন,
মূ ত কৃ গ্রষকোট্যথর রোেোযগ্রনক েোর সধৌতজ , েরোেগ্রর সকোট্নো
কোরখ্োনো সর্ট্ক গ্রনিঃেৃত গ্র ষোক্ত ও অতযগ্রধক পুগ্রিযুক্ত
রোেোযগ্রনক পদোট্র্থর দ্বোরো অর্থোৎ মনুষযেৃি কোরট্ণ ঘট্ র্োট্ক
তোট্ক অযোনট্রোট্পোট্জগ্রনক ইউট্রোগ্রিট্কশন ট্ ।

III. অগ্রতগ্ররক্ত পুগ্রির িট্ অযো গো িু সিোট্ ।
IV.অযো গো িু অগ্রতগ্ররক্ত সিো োয তোর নীট্ে র্োকো জ জ
উগ্রিদরো েূযথোট্ োক নো সপট্য তোরো মোরো যোয।
V. তখ্ন অযো গো িু গুগ্র ও মোরো সগট্ হ্রট্দর গ্রনট্ে ডু ট্
যোয।
VI. যোকট্ গ্ররযো গুগ্র

অ গ্রশি অগ্রিট্জন শ্বষণ এর জনয

য হোর কট্র, অ ট্শট্ষ তোরোও মোরো যোয।
VII. যোকট্ গ্ররযো গুগ্র মোরো যোওযোর পর, তোট্দর পেট্নর িট্
অগ্রিট্জট্নর ঘো গ্রতর মোত্রো েরট্ম সপৌেঁেট্ , জ জ প্রোণীট্দরও

প্রোকৃ গ্রতক ইউট্রোগ্রিট্কশন - সয ইউট্রোগ্রিট্কশন, প্রোকৃ গ্রতক

মৃতুয ঘট্ ।

ঘ নোর মোধযট্মজ োশয এর অতযগ্রধক েমৃগ্রিট্ক ঘট্ , তোট্ক
প্রোকৃ গ্রতক ইউট্রোগ্রিট্কশন ট্ ।

পদ্ধফর্ত
।.অতযগ্রধক পুগ্রি সমৌ মোটিট্ত প্রট্যোগ হয।
II. গ্রকেু পুগ্রি সমৌ মোটিট্ত প্রট্ শ কট্র এ ং পট্র গ্রকেু সমৌ
জ গ্রনকোট্শর েময অর্ ো ৃগ্রির জট্ র ধোরো সেট্ের জট্ র
ধোরো মোটির উপর গ্রদট্য সধৌত হট্য জ োশট্য প্রট্ শ কট্র।

েহট্জ

ট্ত স োঝোয - জট্ র মট্ধযকোর

মট্ধয র্োকো প্রোণীরো বশ ো

োস্তুতট্ন্ত্র জট্ র

জোতীয উগ্রিদ সখ্ট্য স েঁট্ে র্োট্ক

আর জট্ র মট্ধয র্োকো অগ্রিট্জন তোরো শ্বোে গ্রহেোট্ িহণ কট্র
এখ্ন আমরো জোগ্রন ে ুজ উগ্রিদ মোত্রই েোট্ োকেংট্েষ হয
এখ্ন গ্র গ্রভন্ন কোরট্ণ, সযমন - জট্ েোর ো গ্রড োরট্জন্ট গ্রমশট্
জট্

সয খ্গ্রনজ গুট্ ো গ্রে

সযমন িেিরোে প োগ্রেযোম

নোইট্রোট্জন তোট্দর মোত্রো স ট্ড যোয
এখ্ন এই বশ ো

ো প্লযোঙ্ক ন ওই জট্ র মট্ধয র্োকো খ্গ্রনজ ,

অগ্রিট্জন গ্রনট্য আর েূযথোট্ োট্কর েোহোট্যয প্রেু র পগ্ররমোট্ন োট্ড
ও েোট্ োকেংট্শষ এর মোত্রোও স ট্ড যোয।
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ওই বশ ো গুট্ ো জট্ র উপট্র সভট্ে ওট্ে পুট্রো জ ট্ক দূগ্রষত
কট্র েোট্র্ োযুমণ্ডট্ র অগ্রিট্জন জট্ গ্রমশট্ত পোট্রনো কোরণ
জট্ র উপর ে ুজ স যোর যোয ,যো োধো হট্য দোেঁডোয।
জট্ র উপট্রর সভট্ে র্োকো ে ুজ স যোরট্ক অযো গো

ব্লুম

ো হট্য র্োট্ক। এই অযো গো ব্লুট্মর মট্ধয র্োকো মৃত বশ ো
গুট্ ো ভোরী হট্য জট্ র গ্রনট্ে েট্

যোয যোট্ক অযো গো

োট্যোমোে (Algal Biomass) ট্
এই মৃত বশ োট্ র স্তূ পট্ক জট্ র মট্ধয র্োকো
পগ্রেট্য

ো decompose কট্র সিট্

যোকট্ গ্ররযো

যোর জনয অগ্রিট্জট্নর

দরকোর হয।
িট্ জট্ অগ্রিট্জট্নর অভো হয। জট্ র মট্ধয অগ্রিট্জট্নর
অভো ট্ক BOD

ো

োট্যো গ্রজকযো

(Biological Oxygen Demand )

অগ্রিট্জন গ্রডমযোন্ড
ো হয।

জ োশট্য জোমোকোপড সধোযোর িট্ – জ োশট্য জোমোকোপড
পগ্ররষ্কোর করট্ সেখ্োন সর্ট্ক েো োন গ্রড োরট্জন্ট জট্ সমট্শ
যো ইউট্রোগ্রিট্কশন এর ড কোরণ।
নদথ মোর জ জ োশট্য গ্রমশট্ – নদথ মো ো সেট্নর জট্ গ্র গ্রভন্ন
স্তু সমশোর িট্

প্রেু র পগ্ররমোট্ন nutrients র্োট্ক যো জট্

গ্রমশট্ ইউট্রোগ্রিট্কশন ঘট্ ।
কোরখ্োনোর
পডট্

র্জ্থ সমশোর িট্

– কোরখ্োনোর

সেখ্োট্ন র্োকো minerals জট্

ইউট্রোগ্রিট্কশট্নর প্রভো
জট্ র গ্র ষগ্রিযো

ো ি োি –

ৃগ্রি - কট্যকটি বশ ো

দুটি গ্র ষ তযোগকট্র, সযগুগ্র েোমুগ্রিক মোে ো অনযোনয জ জ
প্রোণীট্দর মৃতুযর কোরণ হট্ত পোট্র, যো েোমুগ্রিক

I.প্রোেৃফর্তে েোরণ

গ্রমগ্রি জট্ র গ্রেট্িট্মপ্রভো - জ জ
অযো গো ব্লুম এর িু সিো োর

হেোৎ ৃগ্রি পোওযোর িট্ , কেু গ্ররপোনো,

িট্ জট্ র তোপমোত্রোর

অতযগ্রধক

ৃগ্রি, গ্র শ্বউষ্ণোযট্নর

ৃগ্রিট্ত জ জ উগ্রিদও প্রোণীর মৃতুয

ইতযোগ্রদ প্রোকৃ গ্রতক কোরট্ণই উট্রোগ্রিট্কশন ঘট্

ইউরগ্রিক জট্ র

মট্ধয প্রস্ফু টিত হট্যগ্রন উট্রো গ্রস্কন এ ং সহপোট্ োগ্রস্কন নোমক

খ্োদযশৃঙ্খ ো ভট্ের জনযও দোযী।

শযোও োর প্রোকৃ গ্রতক ভোট্

গ্রমট্শ ইউট্রোগ্রিট্কশন

ঘ োয।

েোরণ

জ োশট্যর পুগ্রি সমৌ

র্োট্ক যো

জ দূষণ এর অনযতম প্রধোন কোরণ গ্রহট্েট্ পগ্ররগ্রেত।

II. মনুষযসৃষ্টেোরণ
গ্র গ্রভন্ন কোরখ্োনোর গ্র ষোক্ত পদোর্থ (গ্র ষোক্ত তর , ক্ষগ্রতকর
অযোগ্রেড, প্লোগ্রিক ইতযোগ্রদ) েরোেগ্রর কোরখ্োনো সর্ট্ক নদী ো
মহোেোগট্র গ্রনট্ক্ষপণ, কৃ গ্রষট্ত অতযগ্রধক পগ্ররমোণ রোেোযগ্রনক
েোর য হোর যোর অ গ্রশি পগ্ররমোণটি জ োশট্যট্েট্ের জ
দ্বোরো ো ৃগ্রির জ দ্বোরো নদী ো পুকুর গুগ্র ট্ত গ্রনট্ক্ষপন, সেো
জ োশযগুট্ োট্ত মোে েোট্ষর জনয অগ্রতগ্ররক্ত পগ্ররমোণ মোট্ের
খ্োদয গ্রনট্ক্ষপণ ইতযোগ্রদ মনুষযেৃি কোরট্ণও ইেমস্ত প্রোণীকূট্ র

র্জ্থ জ োশট্য

োস্তুতন্ত্র ও

োস্তুতট্ন্ত্রর ভোেমোন

অনযোনয জ জ উগ্রিট্দর অগ্রতগ্ররক্ত ৃগ্রির িট্ (অযো গো ব্লুম
এর িট্ ) জ জ উগ্রিদ ও প্রোণীর মৃতুয ঘ ট্ ওই মৃত সদট্হর
জনয গ্রমগ্রিজট্ র জ োশযটি অরুগ্রেকর ও
য হোট্রর
অনুপট্যোগী হট্য পট্ড যোর িট্ ওই জ োশযটি গ্র নি হয (গ্রেত্র
– 3)।
অযো গো িু গুগ্র মনুষয জী ট্নর জনয ক্ষগ্রতকোরক হয।
অযো গো ব্লুট্মর ৃগ্রির িট্ ও ইউরগ্রিক জট্ অগ্রিট্জট্নর
ঘো গ্রত সদখ্ো যোয যোর িট্ ও ই জ োশট্য ে োেকোরী প্রোণী ও
উগ্রিদকূট্ র গ্র নোশ ঘট্ ।

গ্র নোশ ঘট্ গ্রগট্য ইউট্রোগ্রিট্কশন ঘট্ র্োট্ক।
ইউট্রোগ্রিকশট্নর হওযোর গ্রপেট্ন প্রোকৃ গ্রতক ও মনুষযঘটিত
উভয কোরণগুট্ োর েগ্রিগ্র ত রূপ হট্ ো –
জগ্রমর েোর সধোযো জট্ র গ্রমশ্রণ – জগ্রমট্ত সদওযো প োগ্রেযোম
,িেিরোে ঘটিত েোর গ্রদট্
নযোর জট্ র মোধযট্ম ো গ্র গ্রভন্ন
ভোট্ তো জ োশট্যর জট্ গ্রমশট্ ইউট্রোগ্রিট্কশন হয

বচ্ত্র ৩
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ইউট্রোগ্রিট্কশন সয জ োশট্য ঘট্ সেই জ োশযটি অস্বোস্থ্যকর
হওযোয আট্শপোট্শর পগ্ররট্ শও ক্ষগ্রতিস্ত হয, নোনোরকম
দুগথট্ের িট্ আট্শপোট্শর েগ্রতটি ে োট্ের অনুপট্যোগী ও
সেখ্োট্ন সরোট্গর েৃগ্রি হট্ত পোট্র ওই জ োশযটি সর্ট্ক (গ্রেত্র – 4)
।

জগ্রমর কোেোকোগ্রে র্োকো জ োশট্য ইউট্রোগ্রিট্কশন ঘ োর
েম্ভো নো স গ্রশ র্োট্ক (চিত্র-5)
সয ে
পুকুর
ো জ োশয স গ্রশ
য হোর হয নো
সেখ্োট্নই উট্রোগ্রিট্কশন স গ্রশ ঘট্
ইউট্রোগ্রিট্কশন ঘ োর আট্রো উপযুক্ত জোযগো হট্ত পোট্র
কোরখ্োনোর পোশোপোগ্রশ অ য হোযথয জ োশয

বচ্ত্র ৪
BOD ো
োট্যো গ্রজকযো
অগ্রিট্জন গ্রডমযোন্ড
ৃগ্রি –
ইউট্রোগ্রিট্কশন এর িট্ জট্ র্োকো যোকট্ গ্ররযো বশ োট্ র
গ্র ট্যোজন ঘট্ যো অগ্রিট্জট্নর অভো েৃগ্রি কট্র িট্
োট্যো গ্রজকযো অগ্রিট্জন েোগ্রহদো ৃগ্রি পোয।
ইউট্রোগ্রিট্কশন মূ ত গ্রনট্ে স খ্ো জোযগোগুট্ োট্ত স গ্রশ হট্য
র্োট্ক –
সয জোযগোয জ ি অ স্থ্োয র্োট্ক সযমন- পুকুর, সডো ো, সেো

বচ্ত্র ৫

ইউট্রোফিট্েশন সমসযোর সমোধোন
ইউট্রোগ্রিট্কশন েমেযোটি সরোধ করোর জনয জ োশয গুগ্র

জ োশট্য স গ্রশ হয। কোরণ বশ ো স গ্রশ জট্ম র্োকট্ত পোট্র।
সযখ্োট্ন জ
ট্য েট্ সযমন – নদীট্ত বশ ো জন্মোট্নোর
েম্ভো নো কম র্োট্ক িট্ এখ্োট্নই উট্রোগ্রিট্কশন ঘ োর েম্ভো নো

মৃগ্রিকো সধৌত জ দ্বোরো ো েরোেগ্রর মনুষয দ্বোরো গ্রশল্প জথয এর

কম।

অতযগ্রধক পুগ্রিযুক্ত েোট্রর অতযগ্রধক

িেিরোে েমৃি পদোট্র্থর আগমন সরোধ কট্র ইউট্রোগ্রিট্কশন
এর প্রগ্রিযোটিট্ক সরোধ করো েম্ভ ।এেোডোও, কৃ গ্রষট্ত য হৃত
য হোর কমোট্নোর

মোধযট্মও এই প্রগ্রিযোটি সরোধ করো েম্ভ পর হয। তোেোডোও,
গ্রশল্প জথয গুগ্র সর্ট্ক িেিরোে েমৃি পুগ্রি সমৌ গুগ্র ট্ক নদী
ো েমুট্ির মট্তো

ড জ োশয গুগ্র ট্ত গ্রনট্ক্ষট্পর সর্ট্ক

আ কোট্ত পোরট্ ইউট্রোগ্রিট্কশন প্রগ্রতট্রোধ েম্ভ ।

উপসংহোর
আমোর

এই

গ্র ষযটির

মোধযট্ম

আগ্রম

সেিো

ইউট্রোগ্রিট্কশন েম্পট্কথ েম্পূণথ জ্ঞোন তু ট্
গ্র ষযটি

কর োম

ধরট্ত।

এই

যোখ্যোর মোধযট্ম আগ্রম ইউট্রোগ্রিট্কশন েমেযোটির

েমোধোন তু ট্ ধরট্ত সেিো কট্রগ্রে। আগ্রম আশো করগ্রে আমোর
এই

বচ্ত্র ৫

যোখ্যোর মোধযট্ম ইউট্রোগ্রিট্কশন েম্পট্কথ

েট্েতনতো

ৃগ্রি ওএই েমেযোটির েমোধোন পোওযো েম্ভ ।
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আমরা যদি পৃদিবী সৃষ্টিররহস্সের দিস্ে তাোইতাহস্ে
আমরা দিখস্ত পাস্বা দয পৃদিবীর সৃষ্টি হস্েদিে এেটা মহা
দবস্ফারস্ের মাধ্েস্ম যাস্ে আমরা দবগ বাাং (Big Bang) বস্ে
ডাদে। এষ্টট এেষ্টট মহা মস্ধ্ে সমস্ত োযেোপ
য
ধ্াস্প ধ্াস্প
সম্পন্ন হস্েদিে।
দয সৃষ্টিই অিাৎ
য পৃদিবী যদি এত ভোে রূস্প সৃষ্টি হে তস্ব
তার মস্ধ্ের সমস্ত উপািানই তার সহজাত রূপ দনস্ত
পাস্র। মহাজগস্তর দবদিরভাগ বস্তু বা উপািান এর দনজস্ব
িক্তি দবিেমান যা তার দনস্জর অক্তস্তত্ব ষ্টটদেস্ে রাখার জনে
বা মানুস্ের অপবেবহাস্রর জনে তার িক্তির বেবহার েস্র
িাস্ে, যা মানুস্ের প্রােহাদন ও সম্পদিহাদন ঘস্ট।
আদিম মানুে দিস্ে শুরু েস্র বতযমান পযন্ত
য মানুে
প্রেৃদতর সৃি িুস্যাগ
য ও দবপযেয দিস্খ আসস্ি। পৃদিবীর
দবদভন্ন জােগাে তার িাপ আমরা এখনও দিখস্ত পাই।

প্রাচীনোস্ের মানুস্ের মস্ধ্ে িুস্যাগ
য
ও দবপযেয দনস্ে
অস্নে ভ্রান্ত মতবাি আমরা শুনস্ত পাই, দযমনভূ দমেম্প দনস্ে গ্রীে জাদতর ধ্ারো হে দয ভু দমেস্ম্পর
দিবতা দপাসাডাইন দরস্গ দগস্ে ক্তিিূে দিস্ে মাষ্টটস্ত
আঘাত েরার ফস্ে ভূ দমেম্প হে, দহন্দু পুরাে মস্ত
পৃদিবীস্ে ৮ ষ্টট হাদত মািাে দনস্ে সাস্পর মািার উপর
িাাঁদিস্ে আস্ি, যখন এস্ির দেউ নিস্ে ভু দমেস্ম্পর সৃষ্টি
হে। দোন বাক্তি বজ্র দবিুেস্ৎর ফস্ে মৃতুে হস্ে বস্ে দয
ঈশ্বস্রর দষাস্ভর ফস্ে তার মৃতুে হে, এিািাও বনো, খরা,
ঝি ইতোদি দিবতার রুস্ির ফে বস্ে মানুে চাদেস্ে দিে।
বতযমাস্ন িাাঁদিস্ে দিস্ে আমরা এই অস্হতু ে গােগল্প দমস্ন
দনস্ত পাদর না। এর দপিস্ন যদি প্রমান না িাস্ে তস্ব
আমাস্ির দমস্ন দনওো যাস্ব না। এখন আমরা দবদভন্ন
দভৌগদেেস্ির িুস্যাগ
য ও দবপযেয সম্বস্ে দবদভন্ন িৃষ্টিস্োে
দিস্ে গস্বেো দনস্ে আস্োচনা েরস্বা-
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দিওো আস্ি দবঘ্ন, দবপি, দবপদি, আেক্তিে ঘটনা, ঝু দে।

ভূ তাক্তিে, অভেন্তরীে বা বাদহেে দবস্িে পদরদস্থদত যার সস্ে
অল্পদবস্তর ষেষদত অন্তভু ি
য ।

িুস্যাগ
য প্রসস্ে Cambridge English Dictionary দত বো
হস্েস্ি “Something that is dangerous and likely to cause
damage.” অিাৎ
য দেিু ক্তজদনস যা মারাত্মে ও সম্ভাবে ষদতর
োরে তাই হে িুস্যাগ।
য

২০০৭ সাস্ে সুনীে েুমার মুক্তিবস্েস্িন “আমাস্ির এই
বৃহৎ পদরস্বস্ি স্বাভাদবে অবস্থা দিস্ে যখন দস্থদতিীে বা
দিাটখাস্টা দবপস্ি মানুস্ের অদভস্যাজস্ন দবচু েদত ঘটাে। এ
জাতীে দবপিস্ে সাধ্ারেত িুস্যাগ
য বস্ে’’।

িুস্যাগপ্রসস্ে
য
Oxford Dictionary দত বো হস্েস্ি “A
danger or risk” অিাৎ
য দবপি বা ঝু দে হে িুস্যাগ।
য

উপস্রর সমস্ত সাংজ্ঞা দিস্ে এেটা সাদবে
য সাংজ্ঞাে দনস্ে
এস্ে আমরা দিখস্ত পাস্বা দয, িুস্যাগ
য হে দোন এেষ্টট
ঘটনাে যখন মানুস্ের জান ও মাে এর সামানে ষদতগ্রস্ত
হে ও তার পূবাভাস
য
আস্গ দিস্ে জানা যাে তখন তাস্ে
িুস্যাগ
য (Hazard) বস্ে।

www.dictionary.com এ িুস্যাগস্ে
য
“an avoidable danger
or risk, even through often foreseeable” রূস্প সাংজ্ঞাদেত
েরা হস্েস্ি।
এবার আমরা দবদভন্ন দভৌগদেেস্ির ও দবদভন্ন সাংস্থার দিওো
সাংজ্ঞা জানস্বাজাদতসাংস্ঘর সাংজ্ঞা অনুযােী িুস্যাগ
য হে প্রেৃদত বা মানুস্ের
দ্বারা সাংঘষ্টটত এমন এেটা ঘটনা যা চেমান সমাজ
জীবনস্ে গভীরভাস্ব বোহত েস্র এবাং মানুে সম্পি ও
পদরস্বস্ির এত ষদত সাধ্ন েস্র দয দসষ্টট দনজস্ব সম্পি
দ্বারা পূরে েরা সম্ভবপর হে না।
United Nations Centre for Human Settlement এর সাংজ্ঞা
অনুযােী “মানুস্ের বসদত অঞ্চস্ে যখন মানুস্ের স্বাস্থে ও
সম্পি দোন প্রােৃদতে িুঘটনার
য
দ্বারা ষদত হস্ে তাস্ে
িুস্যাগ
য বো হে।
১৯৭৪ সাস্ে মাদেযন দভৌস্গাদেে দগল্বাটয . এফ. দহাোইট তাাঁর
“Natural Hazards, local, national, global” গ্রস্ে বস্েস্িনিুস্যাগ
য
হে দবদভন্ন সামাক্তজে, জজদবে ও প্রেৃদতর
অন্তঃক্তিোর প্রভাব।
১৯৮০ সাস্ে জন হুইস্টা বস্েস্িন- িুস্যাগ
য হে প্রােৃদতে
ভাস্ব সৃষ্টি হওো এমন এে দবপজ্জনে অবস্থা যা জীবন ও
সম্পস্ির ষদত েস্র।
১৯৮৩ সাস্ে দপ. ক্তজ. মুর “Business of Risk” নাস্ম
প্রোদিত দরস্পাস্টয িুস্যাগস্ে
য
পদরস্বি, ধ্নসম্পদি,
প্রানহাদনোরে ঝুাঁ দে, সম্ভাবনারুস্প দচদিত েস্রস্িন।
১৯৯১ সাস্ে দেি ক্তিিবস্েস্িন প্রােৃদতে ভাস্ব সৃষ্টি হওো
িুঘটনা
য
যা মানব সমাজ ও পদরস্বিস্ে ষদতগ্রস্ত েস্র, তাই
িুস্যাগ।
য
২০০১ সাস্ে ভারতীে ভু অধ্োপে সদভন্দ্রা দসাং বস্েস্িন
“দবপদি সাধ্ারেত এেষ্টট প্রক্তিো ও প্রদতক্তিোর চরম
ঘটনা, যা প্রােৃদতে ও মানদবে উভস্েই হস্ে িাস্ে যা
এেষ্টট স্বতঃস্ফূতয, চরম ঘটনা বা দবপি ঘটাে।“
২০০৪ সাস্ে েেোতা দবশ্বদবিোোস্ের অধ্োপে এস আর
বসুবস্েস্িন “িুস্যাগ
য
এমন এেষ্টট প্রেৃদত দেক্তন্দ্রে

এবার আমরা দবপযেয (Disaster) এর সাংজ্ঞা জানস্বাইাংস্রক্তজ disaster িব্দষ্টট ফ্রাস্ির desastre িব্দ দিস্ে
এস্সস্ি, োস্রা োস্রা মস্ত প্রাচীন ইতাদেোন disastro
দিস্ে, আবার োস্রা োস্রা মস্ত দগ্রে িব্দ ‘dus’ ইাংস্রক্তজ
‘bad’ অিবা
য মন্দ/খারাপ এবাং দগ্রে aster ইাংস্রক্তজ star অি য
তারা দিস্ে উি্ভূত হস্েস্ি, যার অি য মন্দ তারার প্রভাব। এ
িব্দষ্টটর মূে দগ্রে িব্দ দডজাস্টার দজাদতদবজ্ঞানীে
য
ধ্ারো
দিস্ে এস্সস্ি, যার অি যদবপযেয বা চরম িুিযিা।
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সবনাি,
য
িুদিব, য িুদবপাে,
য
আেক্তিে ঘটনা, প্রােৃদতে
িুস্যাগ,
য অনিপাত
য
দহসাস্ব দচদিত েরা হস্েস্ি।
দেম্দিজ অদভধ্াস্ন দবপযেস্ে
য
“an event causing great
harm, danger or suffering” দহসাস্ব আখো দিওো হস্েস্ি।
www.Dictionary.com এ দবপযেয দে “a calamitous event,
especially one occurring suddenly and causing great loss
of life,” বো হস্েস্ি। অিাৎ
য দবপযেয এেষ্টট অপ্রতোদিত
ঘটনা যা হটাৎ েস্র ঘস্ট এবাং প্রােহাদনর োরে হস্ে
িাাঁিাে।
২০০২ সাস্ে দবশ্ব স্বাস্থে সাংস্থাতাস্ির World Disaster Report
এ দবপযেস্ে
য
এেটা সাংজ্ঞা দিস্েস্িন তা হে “ দবপযেয
এমন এেষ্টট ঘটনা যা িুস্ভযাস্গর স্তর সৃষ্টি েস্র ও
সম্প্রিােগত দনেন্ত্রে ষমতাস্ে বেহত েস্র জীবনযািার
সাধ্ারে পদরদস্থদতস্ে দবপযস্ত
য েস্র দতাস্ে”।
জাদত সাংঘ Disaster এর সাংজ্ঞাে বস্েস্িন“এেষ্টট সম্প্রিাে বা সমাস্জর ক্তিোেোস্পর মারাত্মে
বাধ্াগুদে যখন বোপে মানদবে, জবেদেে, অিনীদতর
য
অিমে ষে হে যা ষদত গ্রস্থ সম্প্রিাে বা সমাজ দপস্র
ওঠার ষমতা িাদিস্ে যাে’’।
১৯৯৫
সাস্ে
দিপ
দবপযেস্ে
য
“Nonroutine” দহসাস্ব দচদিত েস্রস্িন।
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১৯৯৭ সাস্ে S. Mayhew তাাঁর ‘A Dictionary of
Geography’ গ্রস্ে দবপযেয সম্পস্েয বস্েস্িন “It is an
unexpected treat to humans and/or their property”.
২০০১ সাস্ে Savindra Singh বস্েস্িন দবপযেয
আেক্তিেভাস্ব সৃি এেষ্টট িুভায গেজনে ঘটনা, যার চরম
প্রভাব মানুে িািাও উক্তিি ও প্রােীস্ির উপর পস্ি।
২০১০ সাস্ে Hallegatte ও Przyluski দবপযেস্ে
য
অিদনদতে
য
দিে দিস্ে দিস্খস্িন। তারা দবপযস্ের
য
সাংজ্ঞাে বস্েস্িন
“প্রােৃদতে ঘটনা দহসাস্ব যা সম্পি, উত্পািস্নর উপািান,
ফেন, েমসাংস্থান
য
বা দভাস্গর উপর উস্েখস্যাগে
দনদতবাচে প্রভাব সহ অিদনদতে
য
বেবস্থার োযোদরতা
য
সম্পস্েয দবিৃঙ্খো সৃষ্টি েস্র”।
সাদবে
য সাংজ্ঞাে দিখস্ে আমরা এেটা দসদ্ধাস্ন্ত উপনীত
হস্ত পাদর দসষ্টট হে যখন দসই িুস্যাগ
য মানুস্ের মাস্ঝ হঠাৎ
সাংঘষ্টটত হে ও মানুস্ের জান ও মাস্ের বাপে ষদত হে
তখন তাস্ে দবপযেয (Disaster) বস্ে।
এবার আমরা দবদভন্ন দিস্ির িুস্যাগ
য ও দবপযস্ের
য
মাপোষ্টঠ
দনস্ে আস্োচনা েরস্ে দিখস্ত পাস্বা দয প্রদতষ্টট দিস্ির
আোিা আোিা মানিণ্ড আস্ি।
2001 সাস্ে WHO এর World Disaster Report এ বো হস্েস্ি
দয- যখন েমপস্ষ ১০ জস্নর দবদি মানুে দনহত ও ১০০
জস্নর দবদি মানুে আহত হে, পদরদস্থদতর দমাোস্বো
েরস্ত আন্তজযাদতে সহেতার প্রস্োজন ও সরোর
আপতোেীন দঘােো েরস্ে তাস্ে দবপযেয দহসাস্ব দচদিত
েরস্ত হস্ব। দযমন সাম্প্রদতে োস্ে েস্রানাে সরোস্রর
সাহাযে ও আপিোদেন দঘােো েরাে এষ্টট এেষ্টট দবপযে।
য
জাদতসাংঘ দবপযেস্ে
য
দচদিত েরার জনে দয মানিণ্ড
দিস্েস্ি দসষ্টট হে- ১০০ জস্নর দবদি মানুস্ের মৃতুে
আিান্ত হস্ে এবাং েমপস্ষ ১ দমদেেন মাদেযন ডোর ষদত
হস্ে তাস্ে দবপযেয বো চস্ে।
মাদেযন যুিরাস্ের মানিণ্ড হে- যখন ১০০ জস্নর দবদি
মানুে আহত ও দনহত হস্ব এবাং ১০ েস্ষর দবদি ডোস্রর
সম্পদি দবনি হস্ে তাস্ে দবপযেয বেস্ত হস্ব। দযমন
আস্মদরোর টস্নস্ডা
য
ঝস্ি অস্নে মানুে আহত ও দনহত
হে এবাং প্রচু র সম্পদির দবনি হে।

ওদপঠ। েম ষেষদত হস্ে তা িুস্যাগ
য ও দবদি ষেষদত
হস্ে তা দবপযে।
য ষ্টঠে আস্েেদগদরর অেুৎপাস্তর মস্তা,
দবর হস্ে োভা আর ভূ গস্ভয জস্ম িােস্ে মোগমা বস্ে
ডাদে।
উিাহরেস্বরূপ: েল্পনা েরুন আপদন মরুভূ দমস্ত আস্িন এবাং
ভূ দমেম্প ঘটে। এখন ভূ দমেম্প এেষ্টট দবপি। দযস্হতু দখাো
মরুভূ দমস্ত এষ্টট আপনার ষদত েস্র না। আপনার জীবস্নর
জনে দোনও হুমদে দনই। সুতরাাং এষ্টট দবপযস্ে
য পদরেত হে না।
এষ্টট এেষ্টট দবপি দহসাস্ব রস্ে দগস্ি। এখন এেষ্টট িহস্র
ভূ দমেস্ম্পর েল্পনা েরুন। দসখাস্ন ঘরবাদি ধ্স্স পস্ি মানুে
মারা যাে বা আহত হে, স্বাভাদবে জীবন বোহত হে। এষ্টট
এেষ্টট িুস্যাগ
য পদরদস্থদত।
Annual Disaster Statistical Review ২০১৩ সাস্ে এে
দরস্পাটয দপি েস্র; তাস্ত দিখা দগস্ি প্রধ্ান ৫ ষ্টট অঞ্চস্ে
সবস্চস্ে দবদি ঘন ঘন দবপযেয দিখা যাে, দসই অঞ্ছে গুদে
হে- দচন, আস্মদরো যুিরাষ্ট্র, ইস্ন্দাস্নদিো, দফদেদপন
দ্বীপপুঞ্জ ও ভারত।
Geological Distribution of Disaster ২০১৩ এর প্রোদিত
দরস্পাটয অনুযােী সবস্চস্ে দবদি দবপযেয দিখা দিে এদিো
মহাস্িস্ি (৪০.০৭%), আস্মদরো (২২.০২%), ইউস্রাপ
মহাস্িস্ি (১৮.০৩%) আদফ্রো(১৫.০৭%) ও ওদসোদনো
মহাস্িস্ি (০৩.০১%)।
এেষ্টট গস্বেোে দিখা দগস্ি দয সমগ্র িুস্যাস্গর
য
প্রাে ৭৩%
প্রােৃদতে ও ১৪% মানুস্ের জতদর। মানুস্ের জতদর দবপস্ির
প্রাে ৮৩% হে সন্ত্রাসবািী োযেোপ
য
এবাং বাদে অনোনে
িুস্যাগ
য সাংগষ্টঠত হে। প্রােৃদতে িুস্যাস্গর
য
ও দবপযস্ের
য
মস্ধ্ে উিাহরে হে বনো, ভূ দমেম্প, ঝি ইতাদি এবাং
সন্ত্রাসবািী োযেোপ
য
এর মস্ধ্ে ৯/১১ এর হামো
(September 11th, 2001), ভারস্তর মুম্বাই িহস্রর ২৬/১১
এর হামো (November 26th 2008) সহ দনউক্তজেোন্ড এর
িাইস্টচাচয মসক্তজি হামো (March 15th, 2019) দহসাস্ব
উিাহরে দিওো দযস্ত পাস্র।
এেষ্টট দরস্পাটয দিখা দগস্ি মহাদবস্শ্ব প্রদত বিরএে েস্ষর
দবদি বজ্র দবিুেৎ, এে হাজাস্রর দবদি বনো, এেস্িারও
দবদি ভূ দমধ্বস ও ভূ দমেম্প এবাং অস্নে ঘূদে য ঝি ও
আস্েেদগদরর উদ্গীরন হে।

দবেক্তজোস্মর দনেম অনুযােী ১০০ জস্নর দবদি মানুস্ের
মৃতুে, দমাট জনসাংখার ১০০ জস্নর দবদি আিান্ত ও দমাট
জাতীে উৎপািস্নর ১% এর দবদি সম্পদি ষদত হস্ে
দবপযেয হস্ব।

উিাহরে দহসাস্ব বো যাে দয দবাংি িতস্ে ৩০ ষ্টটরও দবদি
বি বি দবপযেয দিখা দিস্েদিে। তার মস্ধ্ে ১৭ ষ্টট
ভূ দমেম্প, ১০ ষ্টট ঘূদে যঝি, ২ ষ্টট বনো ও এেষ্টট আস্েেদগদর
উিগীরন হস্েদিে।

তাহস্ে দবাঝা দগে দয িুস্যাগ
য ও দবপযেয এে নে। সমস্ত
দবপযেয িুস্যাগ
য দেন্তু সমস্ত িুস্যাগ
য দবপযেয নে। োরে
উপস্রর দিওো মানিস্ণ্ডর দভদিস্ত যদি না দমে খাে বা
জান ও মাস্ের বোপে ষদত না হস্ে দসটাস্ে দবপযেয বো
যাস্ব না। প্রেৃতপস্ষ িুস্যাগ
য ও দবপযেয হে মুদ্রার এদপঠ

িুস্যাগ
য িুই প্রোর। যিা- ১) প্রােৃদতে ও ২) মানদবে/
মনুেেসৃি
প্রােৃদতে িুস্যাগ
য আবার চার ভাস্গ ভাগ েস্র; যিা-
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১। ভূ তাক্তিে িুস্যাগ
য
(ভূ দমেম্প, অেুৎপাত, ভূ দমধ্বস,
নিীভােন ইতোদি)।
২। আবহাওোগত িুস্যাগ
য (ঘূদেঝি,
য
বনো, খরা ইতোদি)।
৩। পদরস্বিগত িুস্যাগ
য (পদরস্বি িূেে, বনস্েি, মরুেরে,
দপাোর আিমে ইতোদি)।
৪। মহামাদর (মাস্েদরো, েস্েরা, েস্রানা, ইতোদি)।
মনুেে সৃি িুস্যাগ
য হে মানুস্ের দ্বারা সৃি দবপযে,
য যা
মানুস্ের ভু ে বা ইোেৃত ভাস্ব সৃি দবপযে।
য দযমন ভু পাে
গাস িুঘটনা,
য
সন্ত্রাসবাদিতা, জদমস্ত েীটনািে প্রস্োগ,
বনস্েিস্নর ফস্ে সৃি খরা, দবস্দ্রাহ েরা, দহাংসামূেে
েমোণ্ড
য
ও অদবধ্ ক্তিোর ফস্ে সৃি িুস্যাগ
য বা দবপযে।
য
সমস্ত িুস্যাগ
য বা দবপযেয দয মানুস্ের জনে ষদতোরে তা
দেন্তু নে। বনোর ফস্ে মানুস্ের অস্নে ষদত হে ষ্টঠেই
দেন্তু অপরদিস্ে দিখস্ে এস্তও অস্নে উপোর আস্ি।
দযমন বনোর ফস্ে মাষ্টটর উৎপািন ষমতা বৃক্তদ্ধ পাে।
বজ্রপাস্তর ফস্ে মাষ্টটস্ত নাইস্রাস্জস্নর পদরমাে বৃক্তদ্ধ পাই
ইতোদি।
ষদতর পদরমান দনধ্ারে
য
েস্র মানুস্ের জন ঘনস্ত্বর
প্রদত।স্োন অঞ্চস্ের জনসাংখা যত দবদি হস্ব তত দবদি
মানুস্ের আিান্ত হওোর ও সম্পদির দবনাস্ির সম্ভাবনা
দবদি হস্ব। দযমন পৃদিবীর মস্ধ্ে সবস্চস্ে দবদি দবপযেয হে
দচস্ন। তাই দসখানোর জন বসদত দবদি িাোে তাস্ির
প্রােহাদনর ও সম্পদির ঝুাঁ দেও অস্নে দবদি।
তাই আমাস্িরস্ে প্রেৃদতর হাত দিস্ে বাাঁচস্ত হস্ে অবিেই
সস্চতন হস্ত হস্ব। এেজন সস্চতন নাগদরে হস্ত হস্ব। এ
দবেস্ে সরোস্রর ভূ দমো সবস্িস্ে দবদি িােস্ব ও
সরোরস্ে সাহাযে েরার িাদেত্ব আমাস্ির সেস্ের।
প্রেৃদতর দবভৎসতা দিস্ে আমরা েখনই সম্পূে য রষা
পাইদন তস্ব প্রদতহত েরস্ত দপস্রদি। বতযমাস্ন
আমাস্িরস্ে দবদভন্ন দসদমনার, বিবে ও দনাষ্টটি বা দবজ্ঞদি
দিস্ে সাধ্ারে মানুেস্ে িুস্যাগ
য ও দবপযেয দনস্ে আস্োচনা
েরস্ত হস্ব এবাং দসই সস্ে ভদবেেস্ত যাস্ত আর এত
দবপযেয না দিখস্ত হে তার জনে পদরেল্পনা অনুযােী এখন
দিস্েই োস্জ দনস্ম পিস্ত হস্ব। নাহস্ে মানুস্ের
োগামিািা আচরস্ের জনে ভদবেেৎ প্রজন্ম পৃদিবীর
অপরূপ দসৌন্দয যদিখস্ত পাস্ব দে না সস্ন্দহ !
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রো হয়।এই িোনিই দুন্েোগ সম্পন ে

Introduction
ক োন ো অজো ো বিষয়িস্তু সম্পন ে
মো ুনষর আগ্রহ িহু প্রোচী
মো ুষ

ব নজর

িস্তুন

পুঙ্খো পুঙ্খিোনি
েোর

Hazard

জীি

প্রনচষ্টোয়
অেে

জো োর জ য

োল কেন ই। তোই
পোবেেি

অ ুধোি
দুন্েোগ।এই

এর সোনে জব়িত।এই

বিবিন্ন
নর
দুন্েোগ

বিষয়

জ য

দুন্েোগ

অধযয়ন র

বিবিন্ন

অবিমুখ

ওনে।
What Is Hazard Study?

মো ুনষর

প্রো ৃ বত ও মো ষ
ু এর

োরনে সৃষ্ট দুন্েোগ গুবলর

ঝুুঁ ব , েবতরপবরমোে, বিপন্নতো, প্রবতনরোধ

অধযয়ন র কেনে মো ুনষর কিশ ব ছু ধোরেো িো

উপোয় বিবিন্ন তনের মোধযনম বিনেষে

অ ুধোি

তোন

িনল Hazard study িনল।

অ য

িোনি

দুন্েোগ

সম্পন ে

বিবিন্ন

এিং কসই অবিজ্ঞতোন
িতে মো

অিজ্ঞতো

নরনছ।মো ুষ এর
অজে

নর

োনজ লোবগনয় অতীত ও

এঘনে ্োওয়ো বিবিন্ন দুন্েোগ ক

*Corresponding author
E-mail address: titli5495@gmail.com

গন়ি

েোন ।

োরনে দুন্েোগ সম্পন ে

কিশ জ বপ্রয়তো লোি

অ ুধোিন র

আমরো

িোদুন্েোগ অধযয়

িবল

ক্

রোর
রো হয়

Hazard study

িলনত আমরো িুবঝ ক্ এটি

অধযয়

90

এম

এ টি প্রবিয়ো ্োর সোহোন্য আমরো দুন্েোগ

সম্পন ে অবিজ্ঞতো ও জ্ঞো

অজে

রনত পোবর।

দুন্েোগ হনে প্রাকৃ তিক অেিো মো ি সৃষ্ট েবত র
দুঘেে ো বিনশষ।এর ফল এ িোবহয িোনি েবতসোধ ,
জীি হোব

Background
প্রোচী

্ুগ এ মো ুষ মন

প্রোব বত

রনত

ক্ এই সি

দুন্েোগ এিং দুঘেে ো গুবল দদি িো ঈশ্বর

সৃষ্ট। ব ন্তু ধীনর ধীনর সময় এর পবরসর এ ্ত
মো ুষ এর জ্ঞো িুবির বি োশ ঘেনলো ্ত মো ুষ
প্র্ুবি উন্নবত ঘেনলো তখ
তু

তু

কেন ই দুন্েোগ সম্পন ে

িোি োবচন্তো , তু

সহজ এ সৃবষ্ট হনত শুরু
অধযয়ন র

প্রোেবম

মোঝোমোবঝ

সময়

গনিষেোমূল

স্তনর

তু

মতোদশে খুি

রনলো।্বদও দুন্েোগ

সূেপোত

অষ্টোদশ

শতন র

কেন

হনলও

আধুব

দুন্েোগ

অধযয়ন র

প্রব ত

প্রনচষ্টোগত সূচ ো ঘনে বিংশ শতোব্দীনত।
১. ১৯৩০ সোনলর পর সোরো পৃবেিীজুন়ি দুবিে ে
এ োবধ

মহোমোরী এই সমস্ত দুন্েোগ গুবল পবিম

এর অবধ োংশ উন্নত কদশগুনলো দুন্েোগ অধযয়
সনচষ্ট

নর আন ।এই সময় োর দুন্েোগ অধযয়ন র

প্রবতটি কেনেবছল মো ুষ এর উপলবি ব িে র।
২.. ১৯৫০এর দশন
ক্ম ,

ো োডো

ইতযোবদ

বিবিন্ন কদশ দুন্েোগ গনিষেো এিং এ োবধ

দুন্েোগ

অধযয়

জোমেোব ,

ক্ সমস্ত উন্নত কদশগুবল

ফ্রোন্স,

USA,

ক ন্দ্র গন়ি ওনে। এই অধযয়

ক ন্দ্রগুবলনত

বিবিন্ন দুন্েোগ গুবল ব নয় আনলোচ ো হনতো এিং
কসগুবল বিজ্ঞো সম্মত
৩. ১৯৭০এর
ক্ম ,

োরে জো োর কচষ্টো হনতো।

দশন

কদশ
ইতযোবদ

কদশগুবল দুন্েোনগর েয়েবত ব ছু েো হনলও

মোন োর

প্র্ুবিগত

পোব স্থো ,

বিবিন্ন

িোংলোনদশ

জ য

িোরত,

উন্নয় শীল

এিং

োটিনয় ওেোর কচষ্টো

অেেন বত

রনত েোন ।

দুিেলতোগুনলো

ব ংিো পবরনিশগত িযোপ

কদখো

কদয়।দুন্েোগ

বিবিন্নিোনি

হনত

পোনর।তনি

অবধ োংশ

তোণ্ডিলীলো

গঠিত

অবি োণ্ড,

বিনফোরে,

ওবিবিন্ন
দুন্েোগ

হয়।িূ বম ম্প,
ইতযোবদ

ধরন র
প্রোব বত

ঝ়ি, ি যো,

বিবিন্ন

বিষনয়র

মোধযনম সংঘটিত হনত পোনর।মো ুনষর জীি
সহ সম্পবিঘর িোব়ি

ষ্ট হিোর

ও সোমোবজ

জীি ধোরো

ফল এিযোবির অেেন বত
ওপনর

মোরোত্ব প্রিোি

এঅন

হোব

ষ্ট,জবমর ফসল
পনর।দুন্েোগ

এর

ফল

সময় মো ুষ এর দৃবষ্টিবির মনধয পবরিতে

আনস।মো ুষ
মো ুনষর

বিবিন্ন

বিবিন্ন

দুন্েোগ

বচন্তোধোরো

এর

মুনখোমুবখ

হনল

আনস

বিবিন্ন

তু

ধোরেোর জন্ম কদয়।এর ফনল দতরী হয় বিবিন্ন
দৃবষ্টিবির।দুন্েোগ সম্পন ে
আনলোচ ো

বিবিন্ন দৃবষ্টিবি ব নচ

রোহল -----

১.প্রথোগত দৃষ্টিভষ্টি (Traditional Approach)—
সিযতো শুরুর প্রেম বদন
ক োন ো ধোরেো
িনয়র
দুন্েোগ

জনর
হনলো

মো ুষ দুন্েোগ সম্পন ে

ো েো োয় তোর দুন্েোগ গুবলন
কদখনতো।তোরো
দদি

মন

রনতো

সৃষ্ট। তোইনসই

সময়

এই

দুন্েোগ

সম্পন ে বিবিন্ন দৃবষ্ট িবি দদি সিোওপনর বিবি নর
গন়ি

ওনে।এই

অসহোয়

দৃবষ্টিবি

বছল।এই

আনলোচ ো
২.

অ ু্োয়ী

মো ুষ

খুি

প্রেোগত দৃবষ্টিবি

ব নয়

ব নচ

রো হল:
পষ্টররবশগত

ষ্টনয়ন্ত্রণবোদীদৃষ্টিভষ্টি

(Environmental Deterministic Approach) –
দুন্েোগ সম্পন ে প্রচবলত এইপবরনিশগত ব য়ন্ত্র িোদী
দৃবষ্টিবিঅন
অ ু্োয়ীমো ুষ

প্রোচী

ও গুরুত্বপূেে।এই দৃবষ্টিবি

হনলো

হনলোপ্রধো ।মো ুনষর সমস্ত
প্রিোি বিস্তোর
Approch to Hazard Study

পবরিতে

কগৌে

আরপ্র ৃ বত

োজ নমের ওপনর প্র ৃ বত

নর।পৃবেিীনত দুন্েোগ এর প্রধো

োরে হনলো প্র ৃ বত।মো ুষ ্তই আধুব

্ন্ত্রপোবত

তু

ো ক ন ো

তু ধযো

ধোর োআবিষ্কোর

রু
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প্রোব বত

িোনি সৃষ্ট দুন্েোগ আে োনত পোরনি

ো

।
দোশেব

কেনেো,

পবরনিশগত
প্রোেবম

েনলবম,

অযোবরস্টেল

প্রমুনখোরো

ব য়ন্ত্রেিোদন তোনদর

িীত

Asia’ গ্রনে

নরনছ ।হোবটংে
জলিোয়ু

উপস্থোপ

নর ।

বিখযোত

কিৌগবল

বচন্তোধোরোর
‘The pulse of

ব য়ন্ত্রেিোদ

প্রসিটি

ক

হল আধুব

দৃবষ্টিবি।ক োন ো স্থোন

আনগ কসখোন

ব

দুন্েোগ ঘেোর

পবর ল্প ো ক ওয়ো উবচত,ব

ধরন র প্রবশেে ক ওয়োউবচত আিোর দুন্েোগ ঘেোর
সময় ব

ব

িযোিস্থো ক ওয়ো দর োর ব

িোনি

প্রোে িোুঁচোন ো উবচত, দুন্েোগ কশষ এ ব

িোনি

পু গেে , েোেিযোিস্থো

োজ

রনি তোর তোরপ্ে এর

দৃবষ্টিবিনত পোওয়ো ্োয়।দুন্েোনগর ধযো
এনল চোবচেল

কসনম্পলতোর

‘Influence of Geographical Enviroment’ গ্রনে
মো ুনষর ওপনর প্র ৃ বতর প্রিোি বিনেষে

ব

তু

ধোরেো ব ছু

দৃষ্টোন্ত জন্ম কদয়। ক্গুবল ব নচ আনলোচ ো

রো হনলো-----

নর ।
৬. ষ্টিষ্টথষ্টসল দৃষ্টিভষ্টি (Sustainable Approach) --

৩.

সম্ভবনোবোদী

দৃষ্টিভষ্টি

Approach)-- দুন্েোগ
মনধয

অ যতম

(Possibilistic

সম্পন ে

এ টি

প্রচবলত

দৃবষ্টিবি

দৃবষ্টিবি

হনলো

এই

- এই

দৃবষ্টিবি

পবরনিশ

োজ নমের মনধয ক্ সম্প ে
দুন্েোগ

এই

সোহো্য ব নয়নছ এখোন

হনলোপ্রধো

অ ু্োয়ী

এিং

প্র ৃ বত

হনলো

এর

ওপনর

প্র ৃ বত

জীি ্োপ
বিস্তোর

দৃবষ্টিবি

রনত পোনর

জীি ্োপ

ক

মো ুষ

কগৌে।মো ুষ
ক োন ো

এর
প্রিোি

ো মো ুষ ব নজই ব নজর

ব য়ন্ত্র

নর।প্র ৃ বত মো ষ
ু এর

মো ুনষর

বিবিন্ন

তোর ওপনর কজোর

কদ ।মো ুনষর জীি্োেোর মানের ওপনর বিবি

দৃবষ্টিবিটি। ব য়ন্ত্র িোদী দৃবষ্টিবির বিপরীত হল
দৃবষ্টিবি।এই

ও

হনয়

ওঝুুঁ ব

ব রসন র

ওনে।জলিোয়ু

ধরন র

জ য

বিবিন্ন

রোনের

এই দৃবষ্টিবিটি গুরুত্ব পূেে
পবরিতে ন র

বস্থবতশীল

নর

দৃবষ্টিবি

কপ্রেোপনে

মো ুষন

এই

অবধ োংশ

দুন্েোগ এর সনি অবিন্োবজত হনত বশবখনয়নছ।এর
ফনল দুন্েোনগ প্রোেহোব

ব ংিো আেেসোমোবজ

েবত

সোমন

বিবিন্ন সম্ভি তু নল ধনর কসই সম্ভোি োন

আনগর তু ল োয়

ম।

মো ুষ

োনজ লোগোই।

৭. প্রর্োষ্টগক দৃষ্টিভিী (Applied Approach) --এটি এ টি সোমবয়

৪.

আচরণ

বোদী

দৃষ্টিভষ্টি

Approach) —বিজ্ঞো বিবি

(Behavioural

দশেন র মোধযনম গন়ি

ও গনিষেো দ্বোরো িবিষযৎ এন্ সম্ভোিয ইবিত
কপনয়নছ

কসগুবল

ওেো এ টি অ য তম দৃবষ্টিবি হনলো আচরেিোদী

প্রনয়োগন্োগয

দৃবষ্টিবি।আচরে

প্রোনয়োবগ

পবরনিনশর

ব িে র নর

অ ুিূবতর

তোর

পোবরপোবশ্বে

মোধযনম।উইবলয়োম

ব

পবরনিনশর ওপনর মো ুষ এর আচরেগত প্রিোি
বিনেষে

নর।এই িোনিই দদ বি

বিবিন্ন দুন্েোগ এর হোত কেন
হ্রোস

রোর কচষ্টো

জীিন

দৃবষ্টিবি।মো ুষ তোর অবিজ্ঞ
ত্রুটিমুি

দৃবষ্টিবিনত

দৃবষ্টিিীনত সোবিে

ইতযোবদ

মোধযনম

মো ুষ

দুন্েোগ

িযিস্থোপ ো

উপ ীত

হয়।দুন্েোগ

উন্নয়
প্রবতটি

সম্পন ে

মো ষ
ু

েয়েবতর পবরমোে

নর।

৮. Interactive Approach—্খ

ক োন ো Hazard

Analysish রোর জ য তোর সমোধোন র পে খুুঁনজ
রোর জ য ্খ

আমরো কসই দুন্েোগ প্রি

৫. আধুষ্টনক দৃষ্টিভষ্টি (Modern Approach) ---

এলো োয় বগনয় কসখো

এ টি

অবিজ্ঞেো রনয়নছ কসই অবিজ্ঞতোন

গুরুত্বপূেে

দুন্েোগ

ব রস

সনচত ।

িোর
অবত

ঝুুঁ ব

দৃবষ্টিবি

হনলো

আধুব

োর মো ুনষর কসই দুন্েোনগর

দৃবষ্টিবি।দুন্েোগ সম্পন ে ক্ দৃবষ্টিবি প্রচবলত আনছ

বহসোনি ব নয় বিচোর বিনেষে

কসগুবল েোন

বসিোনন্ত উপ ীত হয়।্খ

কিবরনয় এনস এ টি স্পষ্ট দৃবষ্টিবি

আমরো তেয
বর এিং এ েো

আমরো কসই দুন্েোগ
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প্রি

এলো োয় প্রতযে িোনি কেন

তেয সংগ্রহ

কসখো েোন

েোন

নর কশষ এনপৌুঁছোন ো Interactive

আমতো

মো ুষ

দ্বোরো

সৃষ্টদুন্েোগ

গুবলন

রনত পোবর।ন্ম ,্ুি।

predietion

approach িনল
৯. Diteractive Approach –্খ আমরো ক োন ো

উপনরোি এই সমস্ত Approach িো দৃবষ্টিবি কেন

দুন্েোগন

রোর জ য প্রেম কসই দুন্েোগ

আমরো Hazard Study সম্পন ে স্পষ্ট ধোরেো কপনত

বগনয়

পোবর

ওদুন্েোগ

অন

েো কিন়ি্োয় ্ো আমোনদর দুন্েোগ প্রবতনরোধ

analkorar

প্রি

এলো োয়

ো

িোব়িনত

িনস

এ েো

মনডলনতরী রো হয় দুন্েোগ প্রবতনরোধিযিস্থোর জ য
তোরপর কসই দুন্েোগসম্প ে
তোন

বিস্তোবরত জো ো হয়

Diteractive Approach িনল।আনগ বসিোনন্ত

উপ ীত হনয় পনর বিস্তোবরত আনলোচ ো

রনত,ঝুুঁ ব

সম্ভি ো

কেন

আমোনদর

মোনত সোহো্য

িোনি সৃষ্ট দুন্েোগ আমরো
ো ব ন্তু সঠি

রো।

সম্পন ে

ধযো

ধোরেো

নর।প্রোব বত

খন ো আে োনত পোরনিো

দৃবষ্টিবি দ্বোরো আমরো কসই দুন্েোগ

আমরো উিোর কপনত পোবর।

১০. Genarally Approach --- ্খ এ টি িো দুটি
দুন্েোগ ব নয় আনলোচ ো
মো ুনষর মন

রো হয় কসই দুন্েোগ গুবল

িো জীিন

প্রিোি কফনল

ো িো

কফলনল মো ুষ তোর সোনে অিযস্ত হনয় কগনছ।তোরো
জোন

ক্

জীি ্োেো

ব

নর

বিপ্েয়ন

সফল

রোখো ্োয়

উনপেো
তোন

নর

Ganarally

Approach িনল।
১১. Systemetiv Approach—্খ
ক

আনলোচ ো

ক োন ো দুন্েোগ

রোর জ য কসই দুন্েোগ হিোর জ য

প্রনতয টি

রনেন

ধনর ধনর এিং প্রেোবলিধিোনি

আনলোচ ো

রো হয় তোন

Systemetic Approach

িনল।
১২.

Probabiliti

এআমরো প্রোব বত
prediction
গুবলন

Approach—ক্
দুন্েোগ গুবল ক

রনতপোনরো

আমোনদর

approach
আনগ েোন

ো িো প্রোব বত
ব য়ন্ত্রনে

দুন্েোগ

েোন

তোন

Probabiliti Approach িনল।
১৩. Determenatic Approach—ক্ দৃবষ্টিবিনত
মো ুষ দ্বোরো দতবর দুন্েোগ গুবলন
হয় তোন
োজ

রো

Determenatic Approach িনল।মো ুষ ক্

গুনলো

মো ুষআনগ কেন
ফল

আনলোচ ো

নর

তোর

িেে ো।l

জো নত পোনর তোনদর

্োরফল

a

োজ নমের

ত েো িয়ং র হনত পনর। আিোরএই দুন্েোগ

গুবল ব

িোনি ব য়ন্ত্রে

রো ক্ত পোনর।আনগ
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ভূ মিকা

এর ফথে আিরা সথিতন হথয় পম়ি আর ক্ষমতটাও কি

“Earthquake” অর্থাৎ “ভূ মিকম্প”। ভূ মিকম্প কর্াটির
সাথর্ আিরা সকথেই পমরমিত। প্রায়ই টিমভ বা খবথরর
কাগথের িথযে আিরা কর্াটা শুনথত পাই। ভূ মিকম্প মক
যমি ছ াট কথর বো যায় তাহথে বেথত হয় ছয,
ভূ মিকম্প হে যখন ভূ ত্বক ছকান কারথন খামনকক্ষণ

হয়।

মকন্তু

ভূ মিকম্প

ছতা

আর

বথে

আথস

নাহোতইহথয়র্াথক।তাই আিরা সথিতন হথত পামর না
আর

ক্ষমতটাও

পমরথবথের

ওপর

ছবমে

হয়। এবার

ভূ মিকম্প যমি ছবমে িাত্রায় হথয় র্াথক তাহথে পমরথবথে
তার

প্রভাব

ছোরিার

হয়। ফথে

ক্ষমতটাও

ছবমে

সিথয়র েনে ছকেঁ থপ ওথে তখন তাথক আিরা ভূ মিকম্প

হয়।আর কি িাত্রায় হথয় র্াকথে ছস রকি ছকাথনা

বমে অর্থাৎ ভূ মির কম্পন।

প্রভাব

প্রাকৃ মতক
ছবমে

িুথযথাগ।আর
হয়।কারণ

এর

ভূ মিকম্প একটি মবধ্বংসী
ফথে

পমরথবথের

পমরথবথে
অনোনে

ছফেথত

পাথর

না।

ফথে

ক্ষমত

কি

ক্ষমতটাও

হয়।তীব্রভূ মিকম্প পমরথবথে খুব িীর্থস্থায়ীপ্রভাব ছফথে।

প্রাকৃ মতক

খামনকক্ষণ সিথয়র েনে সংর্টিত হয় ঠিকই মকন্তু তার

বাতথ া

প্রভাব পমরথবথের উপর িীর্থমিন স্থায়ী ছর্থক যায়।

আিরা টিমভ বা খবথরর কাগথের িাযেথি ছপথয় র্ামক।

ভূ মিকথম্পর ফোফে বা প্রভাব যাই বমে না ছকন

িুথযথাগথযিন- বনো, সাইথলান

এগুথোর

আগাি
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িাথনটা একই।ভূ মিকম্প প্রাকৃ মতক কারথণ অথনক সিয়

আিরা সকথেই শুথনম ।ভূ মিকথম্পর ফথে এই ব্রহ্মপুত্র

হথয় র্াথক ঠিকই মকন্তু মক ু মক ু ছক্ষথত্র িনুষ্ে সৃষ্ট

নিীর তেথিে উমিত হথয় যাই। আর তার িোর পর্

কারথনও হথয় হথয়র্াথক।এবার প্রভাব বা ফোফে মনথয়

পমরবমতথ ত

ছ াট্ট আথোিনা যমি করা যায, তাহথে ভূ মিকথম্পর ফথে
মক ু র্টনা বমে আিাথির ছিাথখর সািথনই র্থট র্াথক।
ছযিণ-

হথয়

যায়।

1787

সাথের

আথগ

এটি

িয়িনমসংথহর উপর মিথয় আ়িাআম়িভাথব বথয় ছযত।
মকন্তু 1787 সাথের ভূ মিকথম্পর ফথে এই নিীর তেথিে
উিান র্থট, যার েনে গমতপর্ পমরবতথ ন হথয় মগথয়
যিুনা নিীর সাথর্ মিথে যায়। এর ফথে যিুনা নিী

(ক) নেমিবাচক প্রভাব

আকাথর

ফাটল এবং ভাঙ্গে

ব়ি

হথয়

যায়। আর

প্রবে

গমতথত

বইথত

র্াথক। এই ভূ মিকথম্পর পর বম্মপুত্র নিী যিুনা নিীর

পৃমর্বীর বুথক আথে আথে গথ়ি ওো র্রবাম়ি, রাোর্াট,
স্কু ে-কথেে,অমফস-আিােত, ব়ি

ব়ি

মবমডং, মব্রে

সবমক ু থতই ভূ মিকথম্পর ফথে ভাঙ্গন এবং ফাটে ছিখা

নতু ন োখার রূপ ছনয়।
সুতরাং, এরকিভাথব ভূ মিকথম্পর ফথে ছয ছকান নিীর
গমতপর্ পমরবতথ ন হথয় ছযথত পাথর।

যায়।সবমক ু ই ছযন তাথসর র্থরর িথতা সহথেই ছভথে

পবত ম্পির উত্থাে

পথ়ি।
এরকি র্টনা র্থটম ে 2015 সাথের ছনপাথে একটা
েমিোেী

ভয়াবহ

ভূ মিকথম্পর

ফথে। যার

মরখটার

ছস্কথের িাত্রা ম ে 7.8। এর ফথে প্রিু র বাসগৃহ, স্কু েকথেে, অমফস-আিােত, সবমক ু ধ্বংস হথয় যায় ঠিকই,

ভূ মিকথম্পর ফথে নতু ন পবথথতর উিান র্টথত পাথর।
ছযিন- মহিােয় পবথত। ভারথতর উত্তর মিথক অবমস্থত
আিরা

সকথেই

োমন। মহিােয়

পবথত

সৃমষ্টর

ছক্ষথত্র

তার সাথর্ সাথর্ কােিান্ডুর 9 তো বাম়ির সিান উেঁিু

ভূ মিকথম্পর ছবে গুরুত্ব রথয়থ , অর্থাৎ আিাথির ভূ ত্বক

যারাহারা টাওয়ার টা ছভথে পথ়ি। ছনপাথের সবথিথয়

কতগুমে ছেট বা পাথতর সিন্বথয় গঠিত। এগুমের িথযে

সংরমক্ষত প্রািীন রােযানী ভিপুর েহথরর অথযথথকরও

মহিােয় পবথথতর সৃমষ্টথত ভারথতর উপদ্বীপীয় পাত এবং

ছবমে বাস ভবন ছভথে পথ়ি। সবমক ু মিথে ছনপাথের

ইউথরেীয় পাথতর ভূ মিকাটাই ছবমে। িুটি পাত একই

মক ু মক ু োয়গায় ধ্বংসেূ প পমরণত হয়। ওখানকার
িানুথষ্র েীবথন িুিথো ছনথি আথস। িানুষ্ অনাহাথর
র্াথক, আর গৃহহারা হয়।

মিথক সিে হথেও উপদ্বীপীয় পাত্টটিিমক্ষণ ছর্থক উত্তর
মিথক ছবমে এমগথয় যাওয়ার ফথে ইউথরেীয় পাথতর
গাথয় যাক্কা খায়। এই ভাথব সংর্থষ্থর ফথে উপদ্বীপীয়
পাথতর সম্মুখস্থ পমে রামেথত ভােঁে পথ়ি মহিােথয়র সৃমষ্ট
হয়। এরূপ সৃষ্ট পবথত গুমেথক ভূ থগাথের ভাষ্ায় ভমঙ্গে

েদীর গমিপম্পের পমরবিতে

পবথত বো হয়।

এতক্ষণ আিরা যা প়িোি ছসটা আিাথির ছিাথখর
সািথন

র্থট

পমরবতথ নও

র্াথক। মকন্তু
হথয়

ভূ মিকথম্পর

যায়। মকন্তু

এটা

ফথে

আিাথির

নিীর
ছিাথখর

সািথন র্থট র্াথক না।
1787
ভূ মিকম্প

সাথে

আসাথি

হয়। যার

একটা
িাত্রা

ম ে

খুব

ব়ি

8.4। ফথে

েমিোেী
ছযখাথন

ভূ মিকথম্পর উপথকন্দ্র তার আথেপাথের ভূ মি গুমে উেঁিু
হথয় যায়। আসাথির একটা ব়ি নিী ব্রহ্মপুত্র নিীর কর্া

ভূ মিধস
ভূ মিকথম্পর ফথে ভূ মিযস হওয়াটা স্বাভামবক মবষ্য়।
মকন্তু ভূ মিযস ছয শুযুিাত্র ভূ মিকথম্পর ফথেই র্থট র্াথক
তা নয়। ভূ মিযথসর ছপ থন অথনক কারণ র্াকথত পাথর।
মকন্তু ভূ মিকথম্পর ফথে ভূ মিযস হথয় র্াথক।

িৃমত্তকার

একটি মনেস্ব যিথ আথ , ছয িৃমত্তকার প্রথতেকটি কনা
এথক

অপথরর

সাথর্

িৃঢ়ভাথব

আটথক
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র্াথকফথেিাটিেিাটবদ্ধ অবস্থায় র্াথক। মকন্তু ভূ মিকথম্পর

ছবোভূ মিথত আ থ়ি পথ়ি বাম়ির্র ধ্বংস কথর িানুষ্থক

ফথে পাহাথ়িরিাটি আেগা হথয় যায়। এবং সহথেই আথে

ভামসথয় মনথয় যায়।

আথে মনথি ধ্বথস পথ়ি। এথক আিরা ভূ মিযস বমে।
এবার এইরূপ র্টনা যমি রাো বা ছরেোইথনর যাথর
হথয় র্াথক।তথব িাটি যথস পথ়ি রাো বন্ধ কথর ছিয়।

জীবেহামে

তার ফথে সািয়ীকভাথব পমরবহন বেবস্থা বন্ধ হথয়

প্রিন্ড ভূ মিকথম্পর ফথে, প্রাকৃ মতক পমরথবথের ক্ষয়ক্ষমত

পথ়ি।

হয়

মনথিথষ্র

সোমি

ভূ মিকথম্পর ফথে প্রকৃ মতর বুথক মবধ্বংসী সুনামি

সৃমষ্ট

হথত পাথর। সিুদ্র তেথিথের কুম়ি ছর্থক মত্রে মকমিগভীথর
ভূ মিকম্প হথে তার সিুদ্র তেথিথের িাটি ছক নাম়িথয়
ছিয়। ছতিমন খুব স্বাভামবকভাথবই তার সাথর্ েম়িত
েে ছকউ নাম়িথয় ছিয়।ভূ মিকম্প যখন েথে সঞ্চামেত
তখন

তার

ফথেসুনামিরউৎপমত্ত

হয়। এ া়িা

সাযারণত কাবথন িথের প্রভাথব ভূ -অভেন্তথর ছটকটমনক
ছেথটর ন়িাি়িা হথত র্াথক। এভাথব কখথনা ছকাথনা
একটি ছেট অপরমিথক অনবরত যাক্কা মিথত র্াকথে।
একসিয় একটি পাত আথরকটি পাথতর উপর উথে যায়
তখন ওই স্থাথন ভূ ত্বক আিিকা উেঁিু হথয় যায়। এভাথব
ছ াট টিো ছর্থক পাহা়ি সিান পযথন্ত উেঁিু হথয় ছযথত
পাথর। সিুদ্র বা ছকান বৃহৎ েে ছক্ষথত্রর মনথির ভূ ত্বক
এভাথব ফু থে উেথে তখন ওই েে ছক্ষথত্রর েে ও
হোৎ ফু থে ওথে এবং সুনামির সৃমষ্ট হয়।
ভূ মিকথম্পর ফথে সৃষ্ট সুনামির উিাহরণ মিথত ছগথে
একটা খুব ব়ি আর েমিোেী ভূ মিকথম্পর কর্া িার্ায়
আথস।ছযটি সবথর্থক প্রাণর্াতী সুনামি নাথি পমরমিত।
2004 সাথের 26 ছে মিথসম্বর ইথদাথনমেয়ার সুিাত্রা
দ্বীথপর

সাথর্

িথযে

পশুপামখথির

এই কর্াটাও আিরা টিমভ বা খবথরর কাগথে শুথনম ।

হয়

ই।তার

উপকূথে

সিুদ্রগথভথ

সংর্টিত

ছয

সুনামি

অবতারণা র্টায়। যার িাত্রা ম ে মরকটার ছস্কথে 9.3
পযথন্ত। এই মবধ্বংসী ভূ মিকথম্পর ফথে সুনামির সৃমষ্ট
হথয়ম েথযটি িারাত্মক রূপ যারণ কথর।আর 18 টি
ছিথের প্রায় িুই োখ 30 হাোর িানুষ্ িারা যায়। এই
সুনামির ফথে েথোচ্ছ্বাস 30 মিটার অমি উেঁিু হথয়

সাথর্

ধ্বংস

েীবন,

েহর, নগর, েনপি প্রভৃ মত
হথয়

যায়। িানুথষ্র

েীবন,

এিনমক

যনসম্পমত্তর

বোপক

ক্ষয়ক্ষমত হয়।
উিাহরণ মহথসথব আিরা গুেরাথটর ভু ে ভূ মিকথম্পর
কর্া বেথত পামর, 2001 সাথে গুেরাথটর ভু ে েহথর
এক

ভয়াবহ ভূ মিকম্প

উপথকন্দ্র

ম ে

হথয়ম ে। ছসখাথন

গুেরাট

রাথেের

ভূ মিকথম্পর

কচ্ছথেোরভিাও

তােুথকর ছিৌবা়িী গ্রাি ছর্থক প্রায় 9 মকমি িূথর। অন্তর
পাত সংর্থষ্থর ফথে এটি সৃমষ্ট হথয়ম ে।যার মরখটার
ছস্কে এর িাত্রা ম ে 7.7। এই ভয়াবহ ভূ মিকথম্পর ফথে
ছভাথরর আথো ফু টথত না ফু টথত ভারত এবং পামকোন
মিথে

প্রায়

কুম়ি

হাোর

িানুষ্

প্রাণ

হারায়।আর

167000 িানুষ্ আহত হয়। আর প্রায় 340000 টি ভবন
ধ্বংস হথয় যায়।
এতক্ষণ আিরাযা আথোিনাকরোিতাথত ছবাঝা যাথচ্ছ
ছয, ভূ মিকম্প পমরথবথের ওপর শুযু ছনমতবািক প্রভাব
ছফথে। মকন্তু
ভূ মিকম্প পমরথবথের ওপর ইমতবািক প্রভাবও, ছফথে
এটা ছেথন সবাই অবাক হথব।

(খ) ইমিবাচক প্রভাব
আিরা আে ছয প্রাকৃ মতক ভূ প্রকৃ মত ছিখম

তা হে

সহগ্রামযক ব র যথর র্থট যাওয়া ভূ মিকথম্পর ফোফেি
ভূ মিকথম্পর সিয় েমি উন্নীত হয়, এবং ছিাষ্ ছিখা
ছিয়।
ভূ মিকথম্পর প্রভাথব প্রাকৃ মতক পমরথবথে অথনক সিয়
পাহা়ি, পবথত িাো এবং উপকূেীয় ছটথরস গুমেও সৃমষ্ট
হথয়

র্াথক। ছযিন- ইতামের

পমিিা

কোোমব্রয়াকোপ
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ভোটিকাথনায়

সদর

উপকূেীয়

ছটথরস

গুমে

ও

ভূ মিকথম্পর মেয়া-কোপ মহথসথব মিমিত। ভূ মিকথম্পর
ফথে ভূ গভথ স্থ েে, ছতে এবং প্রাকৃ মতক গোথসর প্রবাহ
প্রভামবত হয়।
এ া়িাও, ভূ মিকম্প পৃমর্বীর অভেন্তরীণ মনরীক্ষণ করথত
সহায়তা কথর। ভূ মিকথম্পর তরঙ্গ এবং ত্রুটিগুমে অযেয়ন
কথর

আিরা

ভূ গথভথ

মক

র্টথ

তা

কল্পনা

করথত

পামর।ভূ মিকথম্পর িাযেথি পৃমর্বীর অভেন্তরীণ কাোথিা
সম্পথকথ োনা যায়।
এ া়িাও, মবজ্ঞানীরা
অযোয়ন

ত্রুটিগুমেরঅঞ্চে

কথরন। যা িীর্থকাে

পাইমন। ভূ মিকথম্পর
োয়গাগুমেথত
সবথামযক

সমেয়
বেবযান

ভমবষ্েথত

সম্ভাবনা রথয়থ

ব়ি

ভূ মিকথম্পর
নাথি
যরথনর

গুমেও

অমভজ্ঞতা

পমরমিত

এই

ভূ মিকথম্পর

সুতরাং আথরা ভমবষ্েদ্বাণী

করা ছযথত পাথর এবং সম্প্রিায়গুমে আথরা ভাথো প্রস্তুত
হথত পাথর।
উপমরউি আথোিনা কথর ছিখা ছগে ছয, ভূ মিকম্প
প্রাকৃ মতক পমরথবে এবং িানুথষ্র েীবন উভয় ছক্ষথত্রই
প্রভাব ছফথে। মকন্তু এটু কু োনা ছগে ছয, ভূ মিকম্প
পমরথবথের উপর ভাথো প্রভাব ছফথে অর্থাৎ প্রাকৃ মতক
পমরথবে ভূ মিকথম্পর দ্বারা ছকার্াও না ছকার্াও োভবান
হথয়

র্াথক। অথনক

সিয়

ভূ মিকথম্পর

তীব্র

প্রভাথব

ভূ প্রকৃ মত আথগর তু েনায় পমরবমতথ ত হথয় অনে রূপ
ছনয়। এভাথব ব থরর পর ব র ভূ মিকম্প এথস িানুথষ্র
েীবথন ক্ষমত কথর িথে আর িানুষ্ ছবেঁথি র্াকার েনে
প্রাকৃ মতক পমরথবথের সাথর্ মনথেথক িামনথয় মনথয় িথে।
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ভূ মিকা
ভূ মিকম্পের পূর্বাভাস র্া প্রেমিকশন খুর্ই জটিল। আিরা
প্রকান মনমদব ষ্ট ভূ মিকেম্পক সরাসমর মনর্বয় করম্পে
পামরনা, মকন্তু িাইম্পরা মসসমিমসটি গম্পর্ষর্া, প্র াকাস
প্রিকামনজি গম্পর্ষর্ার িাধ্যম্পি সম্ভার্য পূর্বাভাস এর্ং
ঝুুঁ মকপূর্ব স্থান, হাইমসসম্পিমসটি,প্রলামসসমিমসটি মনর্বয় করম্পে
পামর, যা জনসম্পেেনো র্ৃমিসহ জীর্ন ও সেম্পদর

ভূ মিকে উপলমি: র্াস্তম্পর্ আিরা অেীম্পের মর্মভন্ন
ভূ মিকম্পের অমভজ্ঞো প্রক সািম্পন প্ররম্পখই, প্রযম্পকান
সিসযার সিাধ্ান িূলক পমরকল্পনা েথা কাযব পিমে
গুমল

গ্রহর্

কম্পর

থামক। ভূ মিকম্পের

সঠিক

উপলমি

িানুষম্পক এর প্রথম্পক মনষ্কৃমে িূলক মর্মভন্ন পথ প্রদখায়।
ভূ মিকম্পের উপলমিম্পে প্রয সিস্ত মর্ষয়গুমল গুরুত্ব পাই
প্রসগুমল হল

ক্ষয়ক্ষমে প্ররাদ অেযন্ত সহায়ক। ভূ মিকে মর্ষয়ক দুম্পযবাগ
প্রিাকামর্লার জনয সরকাম্পরর একটি সুস্পষ্ট কিবপমরকল্পনা

A. ভূ মিকম্পের স্থান: ভূ মিকম্পের উপলমিম্পে েথম্পিই

জরুরী েম্পয়াজন।
ভূ মিকম্পের উৎপমি প্রেকাম্পনা না প্রগম্পলও ভূ মিকে
র্যর্স্থাপনার িাধ্যম্পি আিরা ভূ মিকম্পের েভার্ অম্পনকটা

ো হল ভূ মিকম্পের উৎসস্থল। ভূ মিকম্পের উৎসস্থল যে
কাছাকামছ হম্পর্ োর ক্ষয়ক্ষমের িাত্রা ও েে র্ৃমি

কাটিম্পয় েু লম্পে পামর। প্রযিন-

B. িাত্রা: ভূ মিকে উপলমির মিেীয় মর্ষয়টি হল এর

আিাম্পদর িম্পন প্রয মর্ষয়টি সর্ম্পেম্পয় প্রর্মশ গুরুত্ব পায়

পাম্পর্।
িাত্রা। প্রকান স্থাম্পন ক্ষয়ক্ষমের একটা োথমিক ধ্ারর্া
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ভূ মিকম্পের ম্পল উৎপন্ন শমির িাত্রা ই মদম্পয় থাম্পক।
অমধ্কাংশ প্রক্ষম্পত্রই প্রকান স্থাম্পন সংগঠিে ভূ মিকম্পের এই
িাত্রা মরকটার প্রেম্পল ছয় িাত্রা অমেরি করম্পলই
প্রসখানকার ক্ষয়ক্ষমের মেহ্ন প্রদখা।
C. ক্ষয়ক্ষমি: ক্ষয়ক্ষমের েভার্ িারা ও ভূ মিকম্পের
েকৃ মে সেম্পকব যম্পথষ্ট উপলমি করা সম্ভর্।

D. গম্পব্ষণা: ভূ মিকম্পের র্যর্স্থাপনায় গম্পর্ষর্া একটি
অনযেি মর্ষয়। আিরা যখন প্রকান অঞ্চলম্পক ভূ মিকে
ের্র্ রূম্পপ মেমহ্নে কমর প্রসখাম্পন প্রর্শ কম্পয়কটি ধ্ারর্া
মর্ম্পশষ

োধ্ানয

পায়।

প্রযিন-অঞ্চলটির

ভূ

গােমনক

অর্স্থান, সংমিষ্ট পাে র্া অগ্ন্ুযৎপাম্পের মরয়া-কলাপ,
ভূ মিকম্পের পরেরা েভৃ মে।

ভূ মিকলের সিয় সাধারলের করেীয় সেলকে:প্রথলি আল াচনা করব ভূ মিকলের আলে মক মক করা
উমচত:
ক.মর্দুযৎ ও গযাস লাইন র্ন্ধ করার মনয়ি কানুন
খ.ঘম্পরর উপম্পরর োম্পক ভারী মজমনসপত্র না রাখা।

প্রযম্পকাম্পনা োকৃ মেক দুম্পযবাম্পগর আগাি পূর্বাভাস োর
অমভঘাে গুমলম্পক অম্পনকটাই েমেহার করম্পে সাহাযয
র্যর্স্থাপনায়

এবার আল াচনা করব ভূ মিকলের আলে, পল়ে এবং

পমরর্াম্পরর সর্ার প্রজম্পন রাখা েম্পয়াজন।

ভূ মিকম্পের পূব্বাভাস

কম্পর। ভূ মিকম্পের

জনসাধ্ারম্পর্র করর্ীয় সেম্পকব প্রযিন ভূ মিকম্পের আম্পগ,
ভূ মিকম্পের সিয় ও পম্পর মক করা উমেে প্রস মর্ষম্পয়
অর্মহে করা। োছাড়া ভূ মিকে মক, প্রকন হয়, ও এর
েভার্ মক,পমরকমল্পেভাম্পর্ র্ামড় ঘর মনিবার্ না করম্পল,
েম্পয়াজনীয় মর্মডং প্রকাি প্রিম্পন না েলম্পল মক ভয়ার্হ
অর্স্থার সৃমষ্ট হম্পে পাম্পর প্রস মর্ষম্পয় সম্পেেন করা।

এর

পূর্বাভাস

েধ্ান

র্েব িাম্পন মর্জ্ঞানীম্পদর কাম্পছ সমেযই একটি র্ড় েযাম্পলঞ্জ।
েম্পর্ ভূ গম্পভব ভূ মিকম্পের যার্েীয় উৎপমি আিাম্পদর
অম্পগােম্পর প্রথম্পক যায় র্ম্পল এই পূর্বাভাম্পসর প্রক্ষত্রটি যম্পথষ্ট
জটিল। যমদও মর্ম্পশষজ্ঞরা ভূ মিকে ের্নোর মভমিম্পে
পৃমথর্ীম্পে প্রর্শ কম্পয়কটি অঞ্চল মেমহ্নে কম্পরম্পছন। মকন্তু
ো সম্পত্বও পৃমথর্ীর প্রকান স্থাম্পন এর্ং ঠিক কখন
ভূ মিকে ঘটম্পে েম্পলম্পছ োর যথাযথ পূর্বাভাস মক

ে. পমরর্াম্পরর সর্ সদম্পসযর জনয প্রহলম্পিট রাখম্পে হম্পর্।
ঘ.পমরকমল্পে র্ামড়ঘর মনিবাম্পর্র জনয মর্মডং প্রকাি
প্রিম্পন েলা, ভর্ম্পনর উচ্চো ও প্রলাম্পির মহসার্ অনুযায়ী
শি মভে প্রদওয়া।
ভূ মিকে চ াকা ীন পর্ে ায়
প্রয প্রকান ভূ মিকে িানুম্পষর িম্পন র্যাপক আেম্পের সৃমষ্ট
কম্পর। োই ভূ মিকে েলাকালীন প্রয সিস্ত পদম্পক্ষপ গ্রহর্
করা উমেে প্রসগুমল হল-

এখম্পনা অধ্রা রম্পয় প্রগম্পছ। েম্পর্, ভূ মিকে মর্শারদগর্
পৃমথর্ীর এিন মকছু ভূ -অভযন্তম্পর মকংর্া র্ামহযক
ঘটনাম্পক মেমহ্নে কম্পরম্পছন, প্রসগুমল আকমিক এই

মনম্পজম্পক যেটা সম্ভর্ ধ্ীর মস্থর রাখম্পে হম্পর্।

মর্পদটির স্থানীয় পূর্বাভাস মদম্পে থাম্পক।

েলম্পর্ না।
ভূ মিকম্পের সিয় োড়াহুম্পড়া না কম্পর খুর্ োড়াোমড়

করণীয়
ভূ মিকে জমনে দুম্পযবাগ প্রথম্পক জীর্ন ও সেদ রক্ষার
েম্পয়াজম্পন সম্ভার্য ভূ মিকে প্রিাকাম্পর্লায় সরকামরপ্রর্সরকামর সর্ েমেষ্ঠানম্পক পদম্পক্ষপ প্রনওয়া একান্ত
েম্পয়াজন।
জনসম্পেেনো র্ৃমি।
ভূ মিকে প্রিাকাম্পর্লায় পূর্ব েস্তুমে।
ভূ মিকে পরর্েী উিার, ত্রার্ ও

পুনগবেন

কিবসূমে

ইেযামদ।
ভূ মিকম্পে দালানম্পকাোর মনম্পে পম্পড় অসংখয িানুম্পষর
িৃেুয

হয়। সম্ভার্য

ভূ মিকম্পের

েস্তুমে

ও

ক্ষয়ক্ষমে

েশিম্পন জনসম্পেেনো র্ৃমি একান্ত েম্পয়াজন। ভূ মিকম্পে

আেে না ছমড়ম্পয় িানুষম্পক আসস্ত করম্পে হম্পর্।
ভূ মিকে েলাকালীন মদম্পশহারা হম্পয় প্রছাটাছু টি

করা

র্ামড় র্া অম স প্রথম্পক প্রর্মরম্পয় আসম্পে হম্পর্।
যমদ র্াইম্পর প্রর্ম্পরাম্পনা সম্ভর্ না হয়, েম্পর্ র্ামড় র্া
অম ম্পসর প্রকান মর্ি, ক লাম্বা গেনগে মদক প্রথম্পক
িজর্ুে প্রকান স্থাম্পন মগম্পয় দাুঁড়াম্পে হম্পর্।
র্ারান্দা, জানালা, দরজা, র্যালকমন, আলিামর, কাে মকংর্া
ধ্াের্ ও প্রকান ভারী ঝু লন্ত র্স্তু প্রথম্পক দূম্পর থাকম্পে
হম্পর্।
র্ামড়ম্পে মর্ছানায় থাকাকালীন র্ামলশ মদম্পয় িাথাটাম্পক
যেটা সম্ভর্ প্রেম্পক রাখম্পে হম্পর্।
টয়ম্পলট র্া মল ম্পট থাকম্পল, ভূ মিকম্পের সিয় োড়াোমড়
প্রসখান প্রথম্পক প্রর্মরম্পয় আসম্পে হম্পর্।
উপরেলায় থাকম্পল যেক্ষর্ ভূ মিকে
করম্পে হম্পর্।

হম্পে

অম্পপক্ষা

99

এছাড়াও মনম্পজর সর্ সিয় আত্মমর্শ্বাস ধ্ম্পর রাখম্পে
হম্পর্।
ভূ মিকলের পর এর পর্ে ায়
ক্ষমেগ্রস্ত ভর্ন প্রথম্পক ধ্ীর-মস্থর ও শৃংখলার্ি ভাম্পর্
প্রর্র হওয়া।
প্ররমিও ও প্রটমলমভশন প্রথম্পক জরুরী মনম্পদবশার্লী প্রসানা
এর্ং প্রসগুম্পলা প্রিম্পন েলা।
মর্দুযৎ, গযাস, প্রটমলম্প াম্পনর লাইন প্রকান সিসযা হম্পে মকনা
পরীক্ষা কম্পর প্রনওয়া।
সরকামর সংস্থাগুম্পলাম্পক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার সহম্পযামগো
করা।
উিার কাম্পজ মনম্পজম্পক মনম্পয়ামজে করম্পে হম্পর্।
আহে িানুষম্পদর দ্রুে মনকটর্েী হাসপাোম্পল প্রপ ুঁম্পছ
মদম্পে হম্পর্।
দুগবেম্পদর কাম্পছ খার্ার, পানীয় জল, র্স্ত্র, ঔষধ্ পত্র
প্রপ ুঁম্পছ মদম্পে হম্পর্।
উপসংহার
প্রশম্পষ এটাই

র্লা

যায়,

ভূ মিকে

একটি

োকৃ মেক

দুম্পযবাগ, এম্পক থামিম্পয় রাখা সম্ভর্ নয়। প্রসম্পহেু ভূ মিকে
পূর্ব েস্তুমে ও ক্ষয়ক্ষমে প্ররাম্পধ্ ভূ মিকে-পরর্েী
শমিশালী এর্ং কাযবকর েমেষ্ঠামনক র্যর্স্থাপনার িাধ্যম্পি
এই দুম্পযবাগ প্রিাকাম্পর্লা সম্ভর্।
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ভূ মিকা

(A) প্রকৃমি অনুসারে শ্রেণীমিভাগ

আবহাওযাগত খামখখযালিপনা মাখে মধ্যেই মানুষখে যে

িৃমি মির ৌি িনযা:

েখযেটি চরম লবপদবা লবপন্নতার মুখখ যেখি যদযবনযা তার

অঞ্চখি লনচু

মখযয অনযতম সাযারণত আদ্র জিবাযু যেলিে নদীমাতৃ ে

লবখযৌতবনযা বিা হয।ভারখতরমুম্বাই েিোতা ইতযালদনদীর

অঞ্চিগুলিখত বছখরর লেছু লনলদি ষ্ট সমযবযাপী বনযা সংগঠন
এেটি স্বাভালবে ঘটনা লেন্তু তা সখেও েখখনা েখখনা বনযা
তার স্বাভালবেে হালরখয যবশলেছু প্রলতকূি পলরলিলতর মাযযখম
লবপেিয অলনবােি েখর যতাখি।যোন নদীর জি যারণ ক্ষমতা
েখন থাখেনা অলতলরক্ত জি নদীর যাখর উপখচ পখ়ে অঞ্চখি
বনযা সংক্রান্ত দুখেিাগ সৃলষ্ট হয । বনযা যেণীলবভাগ এোলযে
দৃলষ্টখোণ যথখে বনযাখে প্রেৃ লত অনুসাখর ও প্রভালবত যক্ষত্র
অনুসাখর যেণীলবভাগ েখরখছন।

বৃলষ্টপাখতর োরখণ েখন যোন

এিাো জিমগ্ন হখয থােখি তাখে বৃলষ্ট

যবশ লেছু এিাোয প্রবি বৃলষ্টপাত জলনত োরখণ বনযা
েবলিত হখয পখ়ে।

শ্রিৌসুিী িনযা: যমৌসুমী জিবাযুর যদশগুলিখত জুন যথখে
যসখেম্বর এর মযযবতী সময োখি টানা যবশ েখযেলদন
এেনাগাখ়েবৃলষ্টপাখতর োরখণ িানীয নদী-নািা হদ সহ
লবলভন্ন জিাযার যথখে অলতলরক্ত জি উঠখছ পখর এ যরখনর
বনযা সংঘটিত হয ভারত-বাংিাখদশ সহ যবশ লেছু যদখশ
প্রলতবছর বনযা হয

*Corresponding author
E-mail address: moum3036@gmail.com
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সািুমিক জরেে িনযা:
স্খিভূ খন্ডগুলি

পৃলথবীর উপকূিবতী অঞ্চখির

সামুলদ্রেিবনাক্তজখিপ্লালবত

হখি

তাখে

িনযাে কােণ
প্রাকৃমিক কােণ

সামুলদ্রে জখিরবন্
যা বিা হয।এযরখনর বনযার মূি োরণ গুলি

অমি প্রিে িৃমিপাি:- পৃিিবীর প্রায় অিিকাাংশ অঞ্চলে

হি প্রবি ঘূলণিে়েজলনত জখিাচ্ছ্বাস উচ্চ যজাযাখরর প্রভাব

প্রিি প্রবে বৃিিপালি বন্যা সাংগঠলন্র গভীর সম্পকক

প্রভৃ লত।জাপাখন এযরখনর বনযা প্রাযই যদখা োয।

রলয়লে।ককালন্া

B) প্রভামিি শ্রেত্র অনুসারে
প্রভালবত যক্ষখত্র অনুসাখর বনযা মূিত লতন প্রোর েথা

অঞ্চেজুলে

একটান্া

দীর্কিদন্

প্রবে

বৃিিপাি র্টলে অিিিরক্ত জলের কবাঝা জোশয় গুিের
স্বাভািবক

জে

িারণ

ক্ষমিা

কক

অিিক্রম

কলর

যায়।এরফলে সাংিিি জোশয় গুিে কিলক অিিিরক্ত জে
পার্শ্কবিী এোকাগুিেিয

প্লালবত কলর কিালে।

অন্তরদে শীয় িনযা: অলতলরক্ত বৃলষ্টপাত জলনত জি লেংবা

ঘূমণে ঝড়: প্রবে র্ূিণকঝলের

যোন যদখশর অভযন্তখর থাো নদীহ্রদঅনয যোন জিাশয এর

বন্যা সৃিির একটি গভীর সম্পকক

জি উপখছ পরার মযয লদখয যদখশর অভযন্তর ভাগ গুলির যে

ক্রান্তীয় মন্ডে এর কদশগুিেলি সমস্ত র্ূিণকঝলের উৎপিি

সমস্ত বনযার উৎপলি ঘখট তা অন্তখদি শীয বনযা নাখম পলরলচত।

র্লটসাগর বা

সাযারণত যবলশরভাগ অন্তখদি শীয বনযার প্রখোপ উপকূি যথখে

র্ূিণকঝেটি শিক্ত সঞ্চয় কলর যখন্ িীলর িীলর উপকূেীয়

দূরবতী গ্রাম বা শহর যে যেি েখর যদখা োয যেমন
হযালরখেন হাখভি র দাপখট ইউ.এস.এ.'র (USA) যগ্রট যিে
সংিগ্ন অঞ্চিগুলিখত যবলশ বৃলষ্টপাত হখযলছি ফখি তত্সংিগ্ন
অঞ্চখি ভযাবহ বনযা সংঘটিত হয।

নদীিীেস্থ বন্যা :

নদীর অলতলরক্ত জিরালশ পাশ্ববতী

অঞ্চি গুলিখে প্লালবত েরখি তাখে নদী তীরি বনযা বিা হয।
দীঘিলদন যাবত অতযেধ্ক ভূ লমক্ষখযর দ্বারা নদীগখভি র
ভরাটেরন প্রবি বৃলষ্টপাত জলনত জখিরখজাগান যথখে ছা়ো
অলতলরক্ত জিরালশর যবাো প্রভৃ লত নদীতীরি বনযো ঘটিখয

মহাসাগরীয়

সলে উপকূেবিী অঞ্চলে
রলয়লে।িবলশষ কলর

অঞ্চলে।

কসখান্

কিলক

স্থেভূ খলন্ডর িদলক কিলয় আলস উপকূেবিী সমুদ্র সাংেগ্ন
জেরািশর িরলের প্রবণিা কবলে যায়। এর ফলে সমুদ্র
কিলক

উিিি

প্রবে

জলোচ্ছাস

উপকূেবিী

িবস্তীন্

এোকাগু িেলি প্লািবি কলর কিালে।

িু ষাে গেন: অখনে সময তু ষার গিা জি অোলচতভাখব
নদীখত এখস জমা যহি নদীখত জি যারণ ক্ষমতার ভারসাময
লবলিত েখর ফিস্বরূপ অলতলরক্ত তু ষার গিা জি নদীর দুই
কুি ছালপখয িানীযভাখব বনযার সৃলষ্ট েরখত পাখর উচ্চ
মন্ডিীখদর যদশগুলিখত এেটা সময তাপমাত্রা লহমাখের লনখচ
যনখম এখস এই সময যসখানোর িানীয নদী ও অনযানয

থাখে। এটি পৃলথবীর প্রায সমস্ত যদখশর অলত পলরলচত এেটি

জিাশয বা পাবিতয উপতযো গুলি যে লবপুি পলরমাখণ জি

সাযারণ বনযা। যেমন ভারত-বাংিাখদশটি নদীমাতৃ ে যদশ

জমখত থাখে এরপর পখথর শুরু যথখে তাপমাত্রা েখন বা়েখত

গুলিখত এ যরখনর বনযা সংঘটিত হয।

থাখে তখন যসখানোর লবলভন্ন অংশ জুখ়ে জি ক্রমাগত বখি
লগখয বনযার সম্ভাবনা বাল়েখয যদয।

উপকূেীয় িনযা: যেখোখনা যদখশর মূি ভূ খখের প্রালন্তে বা

িানডাকা: অখনে সময আদ্রি ঋতু োিীন পূলণিমা অমাবসযা

সমুদ্রতীরবতী উপকূিীয শুষ্কিি ভূ খেখেসামুলদ্রে িবনাক্ত

লতলথ গুলিখত পৃলথবীর ওপর চাাঁদও সূখেির এেখোখগ মহােষি

জিপ্লালবত েরখি তাখে উপকূিীয বনযো বিা হয।উপকূিীয

বি সবিালযে োেিেরী হওযার দরুন সমুদ্রপৃখের জিরালশ

বনযা লতনটি োরখণ হয(1) ক্রান্তীয ঘূলণিে়ে জলনত জখিাচ্ছ্বাখসর প্রভাব।
(2) প্রবি সুনালম এবং উচ্চ যজাযাখরর প্রভাব। যেমন ভারখতর
সুন্দরবন সংিগ্ন উপকূিীয অঞ্চখি লেংবা বাংিাখদখশর এই
যরখনর বনযার প্রখোপ েখথষ্ট যবশি ।

প্রবিভাখব ফু খি ওখঠ নদী যমাহনা বরাবর উজাখনর লদখে
প্রখবশ েরখি তাখে বানডাো বখি। সমুদ্র যথখে ছু খট আসা
এই যরখনর বাননদী গুলিখে জখির উচ্চতা প্রায 5 যথখে 7
লমটার পেিন্ত বাল়েখয যদয। এর ফখি নদী তীরবতী অঞ্চি
গুলিখে বনযা সৃলষ্ট েখর।
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এছা়োও ভূ লমক্ষয, ভূ লমযস, ও নদী সংক্রান্ত লবলভন্ন োরণ

শহরগুিেলি

যেমন নদীর আাঁোবাাঁো গলতপথ, ভূ লমোখির পলরবতি ন, নদীর

দাাঁোয়।

গলতপথ পলরবতি নপ্রভৃ লতোরখণ বনযার সৃলষ্ট হয।
মনুষয্ সৃষ্ট

মাঝাির

বৃিিপাি

বন্যার

কারণ

হলয়

উপসংহাে: বনযো মানুখষর জীবখন চরম লনখয আখস
প্রলত

কােন

বছর। যদখশর মানুখষর অপুরনীয

ক্ষলত

েখর।

এমনলে জীবজন্তুর প্রানহালন ঘখট। ঘরবাল়ে ও চাখষর জলম

বনযা সৃলষ্টখত প্রােৃ লতে োরণ গুলি সলক্রয ভূ লমো পািন

নষ্ট হখয োয।

েরখিও মানুখষর যবশলেছু লক্রযা-েিাপ বনযার সম্ভাবনাখে
বাল়েখয যদয এর োরণগুলি হি:

1) িনভূ মি মিনাস: উলিখদর লশের নদীপা়ে সংিগ্ন
মাটিখত দৃঢ়ভাখব আাঁেখ়ে যখর বনযা প্রলতখরাখয অতযন্ত
গুরুেপূণি ভূ লমো পািন েখর। জীবখন মানুখষর জীবন ও
জীলবোগত

তালগখদ

ক্রমবযিমান

বাসিান

েৃ লষোজ

রাস্তাঘাখটর সম্প্রসারখনর জনয নদীরপা়ে গুলিখত যবখ়ে ওঠা
এই সমস্ত িানীয বনভূ লম তথা উলিদ যগােী যে লবপুি
পলরমাখণ উতঘাট েরা হয। এর ফখি নদীপা়ে ক্ষয প্রাপ্ত পদাথি
গুলি সলঞ্চত হখয নদী খাখতর গভীরতা এবং জি যারণ ক্ষমতা
উভখযর হ্রাস ঘটায। দীঘিলদন যখরএই ঘটনার পুনরাবৃলি
সংলিষ্ট নদী অববালহোয বনযার সমসযা ততলর েখর।

2) জমি পুনরুদ্ধাে: মান্ুষ ন্িু ন্ কলর িার বাসস্থান্
িন্মকাণ িকাংবা চাষ আবালদর জিম প্রস্তুি করার জন্য
সিক্রয় বদ্বীপ িন্চু ভূ িম ভালগর বাাঁি িদলয় জিম
পুন্রুদ্ধার কলর িালক। এর ফলে অিিবষিখনরসময়
পুন্রুদ্ধারকৃ ি িন্ম্নভূ ভালগর িন্মীয়মান্ গুিেলি জলের
চাপ ক্রমাগি বােলি িালক পলর কজায়ালরর জে যখন্
এই অাংলশ প্রবে কবলগ প্রলবশ কলর িার আর্ালি বাাঁলির
দুবকে অাংশগুিে কভলে িগলয় বন্যার পিরিস্থিি সৃিি কলর।

3) নগোয়ন : যখন্ ককান্ ন্দী িীরবিী অঞ্চে কক
ককন্দ্র কলর িীলর িীলর শহর গলে ওঠার প্রবণিা কদখা
যায় িখন্ কসখালন্ জন্বসিি রাস্তার্াট িশল্প ককন্দ্র
প্রভৃ িির বযাপক প্রসার র্লট।ন্গরায়ন্িভিিক কাংিক্রলটর
এইসববযাপীিবিভন্নস্থাপিিগুিে ভূ পৃলের উপরলযআচ্ছাদন্
গলে কিালে িাভূ গলভক জলেরঅন্ুপ্রলবশ এবািা কদয়
অন্যিদলক ন্গরায়লন্র ফলে শহরগুিেলি কন্াাংরা আবজকন্া
প্রািালন্যলসখান্কার ন্াো-ন্দক মা জে িন্কািশ বযবস্থা
সম্পূণকরূলপ

বযাহি

হয়।

এই

পিরিস্থিিলি

সাংিিি
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আবহাওযাগত খামখখযালিপনা মাখেমখযেই মানুষখে যে

বন্যার প্রভাব: েলদও

েখযেটি চরম লবপদ বা লবপন্নতার মুখখ যেখি যদয বনো

লেছু ভাখিা লদে থাো সখে আলম বনোর প্রভাব যে

তাখদর মখযে অনেতম । সাযারণত আদ্র জিবাযু যেলিে

দুই ভাখগ লবভক্ত েরিাম

নদীমাতৃ ে অঞ্চিগুলিখত বছখর লেছু লনলদি ষ্ট সময

বনো

সংগেন এেটি স্বাভালবে ঘটনা। বনো এে ভযাবহ প্রােৃ লতে
দুখেিাগ যগাটা লবখে এই দুখেিাখগ ভলগনী এমন েম অঞ্চি ই
আখছ। বতি মাখন েখযে বছর যখর আমরা যদখখ আসলছ
আমাখদর যদশ এবং আমাখদর প্রলতখবশী যদশগুখিাখত প্রায
প্রখতেে বছরই বনো আসখছ। এবং ো ভযাবহ ভাখব প্রভালবত
েরখছ আমাখদর মানব জীবনখে, প্রােৃ লতে পলরখবশখে
লবপেিস্ত েরখছ, ।

যোখনা

প্রােৃ লতে

দুখেিাগ

ও

লবপেিয এর প্রভাব েখনই ভাি হখত পাখর না, তবুও

1. বনোর ক্ষলতের প্রভাব
2.বনোর উপোলরতা।
বন্যার ক্ষনিকর প্রভাব
বনোর অজস্র ক্ষলতের প্রভাব আখছ। বনোর প্রভাখব প্রতেক্ষ
এবং পখরাক্ষভাখব মানবজালত প্রােৃ লতে পলরখবশ জীবজগৎ
প্রখতেেটি লজলনস ক্ষলতগ্রস্ত হে । লনম্নলিলখত লবষয বস্তু দ্বারা
আলম যসগুলি আখিাচনা েরব ।
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1. যেখোখনা ভযাবহ বনোর গুরুতর প্রভাব হি জীবনহালন বা

4.বনোোিীন পলরলিলতখত রাস্তাঘাট লবদুেৎ যোগাখোগ

Death । লবখশষজ্ঞখদর মখত এেজন বেলক্তখে জিখস্রাখত যটখন

যরি

লনখয োওযার যক্ষখে মাে 6 যথখে 10 ইলঞ্চর জিবৃলি েখথষ্ট ।
যবলশরভাগ যক্ষখেই যদখা োয বনোর দ্রুতগলতর জি যেমন
মানুষখে বহুদূর যটখনলহিঁচখ়ে ভালসখয লনখয োয যতমলন প্রবি
জিতি বৃলি মানুষখে ডু লবখয মাখর । এছা়োও বনো
পলরলিলতখত মানুখষর প্রাণহালনর অনোনে োরণ গুলি হি
খাদোভাব ,সাখপর োম়ে, ঘরবাল়ে যখস প়ো লেংবা বাজপ়ো
প্রভৃ লত।

পলরখষবা

পানীয

জখির

বেবিা

এোলযে

পলরোোখমা গুলি ভীষণভাখব ক্ষলতগ্রস্ত হয
যেমন 2019 সাখি ইউএসএখত 1.2 লবলিযন ডিাখরর
পলরোোখমা ক্ষযক্ষলত হখযলছি ।
5 .বনোর প্রভাব এ শহর অঞ্চি গুলির প্রয:প্রণািী বেবিা
সম্পূণিরূখপ লবপেিস্ত হখয পখ়ে। লবখশষ েখর পলি বালিগাদা এবং
যনাংরা আবজিনা নদি মা গুলিখত দীঘিলদন যখর জখম থাখে ো
শহর অঞ্চি গুলি যথখে বনোর জি অপসালরত হখত বাযা সৃলষ্ট
েখর।

যেমন - 1953 -2017 লিস্টাখের মখযে বনোর োরখণ সমগ্র
ভারখত প্রায 1, 07, 535 জখনর মৃতুে হয। সম্প্রলত 2020
লিস্টাখে যেরািায বনোয মাে 36 ঘন্টায প্রায 160 জখনর
মৃতুে যরেডি েরা হখযলছি।

যেমনঃ যোিোতা মুম্বাই লদলি মহানগখর এখানোর বনো
পলরলিলত বতি মাখন অতেন্ত ভযাবহ আোর যারণ েখরখছ ো
আমরা 2021 সাখি এর ফখি আগত বনোখত যদখখত যপখযলছ।
6.বনো প্রবণ যদশ গুলিখত েৃ লষ যক্ষখে বোপে ক্ষলতর সম্মুখীন

2.বনোর ফখি লবলভন্ন অঞ্চখি বোপে পলরমাণ সম্পলি হালন

হখত হয । লবখশষ েখর জি প্লালবত হখয েৃ ষেখদর বপন েরা

ঘখট থাখে। লবখশষ েখর বনোর অলতলরক্ত জি বাল়ে ঘর

লবপুি পলরমাণ ফসি এেলদখে যেমন যুখয মুখছ সাফ হখয োয

গুলিখত েখন প্রবি যবখগ ঢু খে পখ়ে তার ফখি ঘখরর

অনেলদখে চাখষর জলম পুখরাপুলর নষ্ট হখয োয।

আসবাবপে লনতে বেবহােি লজলনসপে গুলি নষ্ট হয, যসইসাখথ

যেমন লবহাখর প্রলতবছর বনোয প্রায 30%-40%ফসি নষ্ট হখয

প্রবন বনোয ভূ লমযস ঘটখি বাল়ে ঘর যভখে পখ়ে োে ।

োয।

2020 আম্ফান এর ফখি আসা বনোে, ভূ লম যখসর োরখণ

এছা়ো 2016 সাখির বনোয উিরপ্রখদখশ 12 টি যজিায

5,5000 টি বাসগৃহ ধ্বংস হয । ( The Quint )। এছা়ো

প্রায 30 হাজার যহক্টর জলমর ফসি নষ্ট হখযলছি

ভারতবখষির 1978 লিস্টাখের বনোয প্রায 35,07,542 টি
বাসগৃহ লবপেিস্ত হখযলছি

7.বনোর োরখণ মানুখষর মখযে এোলযে যরাখগর প্রখোপ বৃলি

3.বনোর ফখি যোন যদশ রাজে বা যোন অঞ্চি যে সবখচখয

যদখা োয । যেমন টাইফখযড যহপাটাইটিস এ মোখিলরযা যডঙ্গু

যবলশ আলথিে ক্ষযক্ষলতর সম্মুখীন হখত হয ।

ইতোলদ

যেমন -পলিমবাংিায 2017 জুিাই-আগখস্ট যে বনো হয
তাখত 14 হাজার যোটি টাো ক্ষযক্ষলত হয (Government
Estimate) ।

অলভজ্ঞতা গুলি মানুখষর মখনর মখযে অখনে সময দীঘিোিীন
আঘাখত ছাপ যরখখ োে। এর ফখি বনো পরবতীোখি লবলভন্ন

এছা়ো দুই হাজার কুল়ে সাখি আগত ঘূলণিে়ে আম্ফান এর ফখি
পলিমবঙ্গ এবং উলরসা লবহার সংিগ্ন অঞ্চখি যে বনো সৃলষ্ট
হখযলছি তাখত ভারতবখষি 800 যোটি টাোরও যবলশ পলরমাণ
ক্ষলত হে (উইলেলপলডযা)।
2015 (14 Aug) সাখির আনন্দবাজার পলেোর এেটি
প্রলতখবদন

8.বনোয প্রলতকূি লবলভন্ন অবিা বা বনো সংক্রান্ত ভযাবহতার

িক্ষে

েরখি

যদখা

পলিমবখঙ্গ েযটি হয 1438 যোটি

োয

বনোর

ফখি

শারীলরে অসুিতা লনদ্রাহীনতা এমনলে লহংসা জলনত প্রভাব
লেছু সংখেে মানুষখে গ্রাস েখর থাখে।
9.অখনে সময বনোর প্রভাখব প্লালবত যোন অঞ্চি তার
চারপাখশ অনোনে অঞ্চি গুলি যথখে সম্পূণি পৃথে ভাখব এেটি
দ্বীখপ পলরণত হয এই অবিায সংলিষ্ট অঞ্চখির পলরবহন ও
যোগাখোগ বেবিা পুখরাপুলর লবপেিস্ত হখয পখ়ে ।
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যেমন

2019

সাখি

লবহাখরর

বনো

এই

যরখনর

পলরলিলত পষ্ট ভাখব িক্ষে েরা লগখযলছি

সমগ্র

পৃলথবীখত

িক্ষে

েরার

বনো লবভীলষোময

পর

প্রশ্ন

জাগখতই

এোলযে
পাখর

যে

প্রভাব
বনোর

ইলতবাচে যোখনা লদে হয লেনা তখব হোিঁ বনোর
10.এছা়ো মানুষ তার দদনলন্দন জীবখন যে সমস্ত আলথিে

ইলতবাচে লদে হয এবং জালন আলম এখন আখিাচনা

অবিম্বখন সহাযতা লনখয থাখে (মৎসে আহরণ ফু ি মযু সংগ্রহ

েরব

চাষাবাদ বেবসা-বালণজে) ো লনখয মানুষ যবিঁখচ থাখে বনোর

বনোর জি লবস্তীণি যোন লবভাখগর উপর লদখয প্রবালহত হওযার

োরখণ যসই সমস্ত যক্ষখে সম্পূণিরূখপ থমখে োয মানুষ প্রায

সময উনার সংলিষ্ট অঞ্চখির জমা হয োর ফখি যসখানোর

সবিস্বান্ত হখয পখ়ে ।

মাটিখত পুলষ্টগুণ স্বাভালবে ভাখবই েখথষ্ট বৃলি পায।

পনরবববের ওপর প্রভাব
বনো যে শুযু মানবজীবনখে লবপেিস্ত েখর তা নয সংলিষ্ট
প্রেৃ লত ও সমান ভাখব প্রভালবত হয।সাযারণত িিজ বা বাস্তুতখের প্রায 25% এিাোয লবলভন্ন
প্লাবনভূ লম যে যেি েখর গখ়ে ওখে । লেন্তু বনোর ফখি
পলরখবখশর অন্তগিত উলিদ এবং প্রাণী সম্প্রদায লবপুিভাখব
ধ্বংস হখয োওযার োরখণ িানীয খাদে শৃংখি ভাখব লবপেিস্ত
হখয পখ়ে। এর ফখি যসখানোর বাস্তুতখের োোখমা

বনোর ফখি অলযোংশ দূলষত এবং যনাংরা আবজিনায পলরপূণি
সতীন নদী পুনরায পলরষ্কার হখয তার হারাখনা গলত লফখর পায
ো নদীর পুনজীবন িাভ েরার সমতু িে।
বনোর পখরাক্ষভাখব ভূ গখভি র জি স্তর বৃলি যপখয যভৌম জি
ভান্ডাখরর স্বাভালবেত্ব অক্ষু ন্ন রাখখ।
এছা়োও বনোর প্রভাব েৃ লষখত উন্নলত, মাখছর চাষ, বদ্বীপ
গেন প্রভৃ লত প্রতেক্ষ বা পখরাক্ষভাখব হখয থাখে।
যোন লবপেিয েখখনাই মানব জীবখনর জনে অনুকূি নয,
সবগুখিা লদে েথােথভাখব লবচার েরখি বনোখে প্রেৃ লতর

সম্পূণিভাখব নষ্ট হখয োয। যেমন সুন্দরবখনর লবস্তীণি িান জুখ়ে

আশীবিাদ রূখপ মখন হখত পাখর বনোর হাত যথখে মানুষ সম্পূণি

প্রলতবছর বনোর োরখণ বাস্তুতালেে োোখমা ভীষণভাখব

মুলক্ত না যপখিও বেবিাপনা মূিে যবশলেছু পন্থায এর প্রভাব

লবলিত হখযখছ।

োটিখয উেখত পারখি বনোর সুফি যভাগ েরা োখব।

বনোর প্রভাখব পাহাল়ে বা পাবিতে অঞ্চখির ঢািু ভূ ভাগ বরাবর
বোপে আোখর ভূ লমযখসর প্রভাব িক্ষে েরা োয। যেমন
ভারখতর লসলেম উিরাখণ্ড অরুণাচি প্রখদশ বনোর োরখণ এই
ভূ লমযস প্রবনতার অতেন্ত যবলশ।
বনো প্রভালবত অঞ্চি গুলিখত লবশুি জখি আখসিলনে লেংবা
লবলভন্ন যরখনর জীবাণু সংক্রমণ বৃলি ঘখট জখির গুণগত
অবনমন ঘটায।

অবখশখষ আলম এটাই বিব আজ মানুষ সব যথখে যবলশ
সমসোয পখ়ে লনখজখদর োরখণ প্রেৃ লতর সাখথ দূর বেবহার
েরার জনে। যে োরখণ আজ যগাটা লবে েখরানায ভু গখছ।
আলম আমার সহপাঠীখদর োখছ অনুখরায েরখবা লশক্ষাখে
শুযুমাে লশক্ষালবখদর না লনখয যসটাখে বইখযর পাতায না যরখখ
লনখজর জীবখনর যোন না যোন অংখশ েলদ োখজ িাগায।

যেমন প্রলতবছর ভারখতর গঙ্গা ব্রহ্মপুে অববালহোয প্রায
েখযে হাজার গ্রাখম এ যরখনর সমসো যদখা
এছা়ো বনোর অলতলরক্ত জি এর প্রভাখব উলিদকুি এবং
জীবজন্তুর বোপেভাখব ক্ষযক্ষলত হয।
যেমন সম্প্রলত দুই হাজার কুল়ে সাখি আসাখমর ভযাবহ বনোয
োলজরাো অভযারণে প্রায শতালযে জীবজন্তুর মৃতুে ঘখট।
বন্যার উপকানরিা

106

GEO-TALK
A Journal of Man and Environment

বন্যা বযবস্থাপন্া
প্রদীপ মাল*

Semester-VI, Department of Geography, Hiralal Bhakat College, Nalhati, Birbhum

ARTICLE INFO

ABSTRACT
বন্যা বা যেক ান ো প্রা ৃ তি তবপেযয় খু বই স্বাভাতব ঘটন্া। প্রা ৃ তির উপর আমাকের য ান্
র ম তন্য়ন্ত্রন্ যন্ই এবং থা কি পাকর ন্া। আমরা শুধু মাত্র বন্যা বা যেক ান ো তবপেযকয়র
েথােি বযাবস্থাপন্ার মাধযকম এর যথক উদ্ভূত যে ক্ষয় ক্ষতি িার হাি যথক বাাঁচকি
পাতর মাত্র।

Keywords:
বন্যা
বযাবস্থাপন্া

.
Article history
Received: 8th July, 2021
Revised: 30th July, 2021
Accepted: 12th August, 2021
© Dept. of Geography Hiralal
Bhakat College

ভূ মমকা

বৃথষ্টর ফতল সব িেী িালা, খ্ালথবল, জলােয়, পুকুর েুকুল
ছাথপতয় প্রচন্ড ক্ষবতে বতয় যায়, গ্রাম িের ফসতলর ক্ষক্ষে সব

পৃথিবীতে প্রথেথিয়ে ঘতে চলা অসংখ্য প্রাকৃ থেক থবপযরয়

ভাথসতয় থিতয় যায় প্রচন্ড ক্ষবতের সাতি এই প্রবল জতলাচ্ছ্বাতসর

গুথল মতযয অিযেম হতলা বিযা৷ আমাতের ভারেীয়

িাম বিযা

উপমহাতেতে প্রথে বছর থবথভন্ন অঞচতল থবথভন্নকারতে থবযংসী
বিযা পথরথিথে তেথর হয়৷ এই বিযার ফতল বযাপক ক্ষয়ক্ষথে

বন্যার কারণ

জীবি হািী ইেযাথে ঘতে িাতক৷জােীয় েিা আন্তজজাথেক ক্ষক্ষতে
বিযাথিয়ন্ত্রে এবং বযবিাপিা থিতয় থবথভন্ন সমতয় থবথভন্ন

পথল জতম যখ্ি িেী ভরাে হতয় আতস, েখ্ি িেীর জল যতর

উতোতে েৃহীে রতয়তছ৷ আজতকর এই ক্ষসথমিাতর আমরা বিযার

রাখ্ার এবং জল বতয় থিতয় যাওয়ার ক্ষমো কতম যায় ফতল জল

পথরথিথে এবং োর থিয়ন্ত্রে বাবযবিাপিা সম্পতকজ থবস্তাথরে

িেীর েুই েীর ছাথপতয় রাস্তাঘাে ডু থবতয় ক্ষেয়, হোৎ িেীর বাাঁয

আতলাচিা

ক্ষভতে ক্ষেতল ও বিযা ক্ষেখ্া যায়, প্রচু র বৃথষ্টপাতের ফতল বিযা হয়

ক্ষচষ্টা

করব৷

এবং জলাযার ক্ষিতক ক্ষবথে পথরমাতে জল ছাডার ফতল ও বিযা
প্রচু র বৃথষ্টপাতের ফতল যখ্ি িেী িালা জলােয় পুকুর খ্াল থবল

ক্ষেখ্া ক্ষেয়

জলযারে করতে অক্ষম হতয় ওতে েখ্িই বিযার সৃথষ্ট হয় প্রচন্ড
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প্রিমটি হতলা উৎস প্রথেতরায এবং থিেীয়টি মূলেে প্রথেকার৷

বন্যার ইমিহাস

উৎস

প্রথেতরাতযর

ক্ষক্ষতে

রাবারবারবিযাপ্রবেএলাকায়তপািবাাঁযথিমজাে

থবজ্ঞািী
করা, সংলগ্ন

2018 সাতলর, বিযা ভারতের রাজয ক্ষকরল ক্ষক প্রভাথবে

িেীর জলস্ততরর উপর প্রথেথিয়ে িজররাখ্া ইেযাথে উপাতয়র

কতরথছল৷ 445 এর ক্ষবথে মারা ক্ষেতছ, এটি বিযার কারে থছল

কিা বতলতছি৷ োরা মতি কতরি বিযাপ্রবে এলাকাগুথল বযাপক

ভারী বৃথষ্টপাে 16 জুি 2013 সাতল বিযা আক্রান্ত ক্ষক প্রভাথবে

ক্ষয়ক্ষথে এডাতিার জিয বছতর বিযার সমতয়র পূতবজ ক্ষয

কতরথছল৷ ভারেীয় রাজয উওরাখ্ন্ড এবং থিকেি রাজযগুথল

অঞচতলর মািুষতের থিরাপে জায়োয় িািান্তথরে করা

হথরয়ািা, থেথি, ইউথপ এবং এইচথপ এর ফতল 54888 টিরও

প্রতয়াজি৷ অিযথেতক বিযার প্রথেকারমূলক উপায় থহসাতব

ক্ষবথে মারা ক্ষেতছ এবং 4500 গ্রাম ক্ষথেগ্রস্ত হতয়তছ৷ এটি বিযার

থবজ্ঞািীরা পথরতবতে সংরক্ষতির উপর থবতেষ গুরুত্ব আতরাপ

কারে থছল ভারী বৃথষ্টপাে এবং ভূ থমযস

কতরতছি৷ এতক্ষতে োতের মতে গুরুত্বপূেজ িেীগুথলর উচ্চ ও
মযযপ্রবাতহর বাাঁয থিমজাতের আতরাপ করতে হতব৷ বিযা একো

বন্যার প্রমি মান্ুষের দৃমিভমি

প্রাকৃ থেক েুতযজাে বাঘেিা৷ এটিতক সম্পূেজ ভাতব ক্ষরায করা
সম্ভব িয়, েতব আোম থকছু বযবিা বা সেকজ ো থিতল বিযা

ক্ষযতকাতিা প্রাকৃ থেক থবপযজতয়র মতো বিযাতকও ক্ষসই আথেম যুে

পথরমাে ও েীব্রো হ্রাসকরা যায়, এগুথল হতলা-

ক্ষিতক মািুষ ভয় ক্ষপতয় এতসতছ৷ প্রাচীি যুতে বিযা ক্ষিতক মুথির
জিয মািুষ আশ্রয় থিতয়তছ অতলৌথকক কল্পিার কাতছ

1.বন্সৃজন্:

আত্মসমপজতের েতব কাতলর থববেজ তি বিযা সম্পতকজ মািুতষর
কুসংস্কার বহুলাংতে ক্ষকতে ক্ষেতলও বিযার প্রথে মািুতষর ভয়

বৃথষ্টর সময় পৃষ্ঠীয় প্রবাতহর েীব্রো হ্রাতসর কারতের জিয

এখ্াতিা যায়থি৷ পৃথিবীর ক্ষযসব অঞ্চল বিযাপ্রবে, ক্ষসই সকল

থবতেষ কতর পাহাথড অঞ্চতল বিসৃজি প্রতয়াজি৷ বিসৃজতির

অঞচতলর মািুতষর কাতছ বিযা এক েুথবজষহ থবভীথষকা স্বরূপ

ফতল জতলর েথেতরায করা সম্ভব উথিতেরা োতের থেকতডর

বিযা এতস োতের ঘরবাথড জথম ভাথসতয় থিতয় যায় োই বিযার

সাতি মাটিতক যতর রাতখ্ এবং এই মাটি োতের কিার ফাাঁতক জল

োতের

যতর রাতখ্৷ এছাডা অরেয ভূ থমতে মাটির োছ ক্ষিতক পতড

ক্ষক্ষাভ

সাবজজিীি

েিা

থচরকাল

এর

বন্যার অপকামরিা

কতর৷ ফতল অথযক বৃথষ্টর ফতল হোৎ আপথেে জতলর সমস্তোই
িেী থেতয় জতডা হতে পাতর িা৷ বিসৃজতির ফতল পৃষ্ট প্রবাহ
ক্ষরাতযর হতয় মাটি ক্ষয় ক্ষিতক হ্রাস পায়৷

বিযার ফতল মািুতষর েুুঃখ্ কতষ্টর ক্ষেষ িাতক িা৷ ঘরবাথড
ক্ষভতে যায় ফসতলর ক্ষক্ষে জতল ডু তব যায়, ক্ষযাোতযাে বযবিা
থবথিন্ন হতয় যায়৷ েবাথে পশু মারা যায় এবং মািুতষর ক্ষথের

2. জলাধার মন্মম াণ:

সীমা িাতক িা৷ এছাডা আমােয়, কতলরা প্রভৃ থে ক্ষরাে ক্ষেখ্া
যায়

বিযার সময় জলযতর রাখ্ার জিয জলাযার তেরী করা হয়৷
জলাযারগুথল বষজার জল যতর ক্ষরতখ্ বিযার প্রতকাপ ক্ষযমি হ্রাস

উপকামরিা:

কতর, েরমকাতল ক্ষসই জল আবার, কৃ থষ, থেল্প ও অিযািয
কাতজও লাোতিা যায়, োতমাের উপেযকা থিেজম এই যরতির

বিযার থকছু উপকাথরো আতছ বিযা সমস্ত আবজজিা যুতয় থিতয়

বাাঁয তেরী কতর োতমাের বিযার প্রতকাপ অতিক হ্রাস কতরতছি

যায়৷ বিযা হতল জথমতে পথল জতম উবজরো বাতড৷ োর ফতল
ফসল ভাতলা হয়৷
বন্যার বযবস্থাপন্া (Management of Flood)

3. Diversion System:
Dam এর থিতচ িেিেীর িীচু অববাথহকার বিযার জল থবথভন্ন

থবযবংসী বিযার বযবিাপিা উতেেয পথরতবতে থবোরেরা

খ্াতে বইতয় ক্ষেওয়ার জিয বযাতরজ তেথর করা হয়৷

থবথভন্ন মোমে থেতয়তছি৷ োতের মোমতের উপর থভথি কতর

ঘােরথভন্নমুথখ্ বযবিা এমিই এক বযবিা

বিযা বযবিাপিাতক ক্ষমাোমুটি েুটি ভাতে ভাে করা যায়৷
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4.ডাইক মন্মম াণ:

বন্যার পমরকল্পন্া প্রণয়ষন্র প্রস্তুমিপবম

অতিক সময় ক্ষকাতিা িীচু এলাকা বিযার হাে ক্ষিতক রক্ষার জিয

থবতেষেুঃ

চাথরথেতক বা প্রতয়াজিীয় থেতক বাাঁয ক্ষেওয়া হয় এই যরতির

িাতক, পথরকল্পিা প্রেয়তির প্রস্তুথে থিতে হতব জািুয়াথর ক্ষিতক

বাাঁয ক্ষক ডাইক বলা হয়৷

ক্ষম

জুলাই

ক্ষিতক

ক্ষসতেম্বর

মাতস

মাতসর

বিযা

হতয়
মতযয৷

মাস অিুযায়ী পথরকল্পিা তেরীর রূপতরখ্া

5.ন্দী প্রণালী ন্াবযিা বৃমি:
িেী প্রিালীতে জল যারে বা িাবযো বৃথি কতর বিযার েীব্রো
ও থবস্তার হ্রাস করা যায়৷ িাবযো সৃথষ্ট েু'ভাতব করা যায়:

1.কাজ:
বিযা ক্ষমাকাথবলার জিয কমজসূথচ তেরী করা বিযা বাথহে ক্ষরাে

a.িেীেতভজ ক্ষিতক সথঞ্চে পথল অপসারে করতব
b.পথল সঞ্চয় ক্ষরায কতর,পথল সঞ্চয় ক্ষরায করা ক্ষযতে পাতর
মাটির হ্রাস কতর

ও োর প্রথেকার থিতয় সতচেিো থেথবর এর েরকার৷
2.োথয়ত্ব িাকতব: পঞ্চাতয়তের সতে জিতোষ্ঠীর, প্রোসতির
সাহাযয েরকার

6. িেীর েথেপি ক্ষরায করা:
সথপজল েথেপি যুি িেীতে বিযা হ্রাস বা প্রথেতরায করার জিয
েথেপতির সথপজল ফাাঁস অংে ক্ষক কৃ থেম উপাতয় ঋজু করা
প্রতয়াজি৷ ফতল এই ঋজু প্রিালীর মাযযতম সথপজল প্রোলীর
েু লিায় অতপক্ষাকৃ ে ক্ষবথে েথেতবে থিষ্কাথেে হতে পাতর এর
ফতল বিযার েীব্রো ও থবস্তার অতিকো কতম যায়

7.বন্যার পূবমাভাস ও সিকীকরণ বযবস্থা

ফেব্রুয়ামর:
1.কাজ: বিযার সময় করেীয় কাজ সমূতহর প্রস্তাতবর কথপ
থবথভন্ন সংিা ক্ষক জািাতিা,বিযার ক্ষমাকাথবলার জিয গ্রাতম অিজ
সংগ্রহ করা

মার্ম:

বাাঁয ক্ষিতক জল থিেজে করার পূতবজ পূবজাভাস এবং থবপে সংতকে
ক্ষেওয়া উথচৎ৷ এর ফতল মািুষ যিাযি বযবিা গ্রহে করার
সময় ক্ষপতে পাতরি এছাডা Cyclone সৃথষ্ট অথে বৃথষ্টর সম্ভাবিা
সম্পতকজ পূবজাভাস ক্ষেওয়ায় জিয আযুথিক পূবজাভাস ও থবপে
সংতকে জ্ঞাপক বযবিা করা প্রতয়াজি এতে যুেপৎ সংঘটিে
বৃথষ্ট ও বাাঁয ক্ষিতক েু তল জলথিেজমি জথিে থবপে এডাতিা
যায়৷এছাডাও
বিযা ক্ষরাতযর থকছু েীঘজতময়ােী বযবিা ক্ষিওয়া েরকার, এগুথল
হতলা -

1.কাজ: টিউবওতয়ল সারাতে ও জল পথরতোযি েুই থেতির
প্রথেক্ষে, প্রািথমক থচথকৎসা ক্ষেয়ার জিয 15-20 জতির
ক্ষস্বিাতসবক েল েেি ও প্রথেক্ষে েরকার৷

এমপ্রল:
1.কাজ: ওষুতযর োথলকা তেরী কতর সংথিষ্ট েপ্ততর
পাোতিা, েুেজেতের উিাতর জিয েল েেি করা

ফম:
1.কাজ: বিযাও ক্ষরাে ক্ষভাে োর প্রথেকাতরর জিয সতচেিো

a. িেীর পাড ক্ষিতক যেেূর সম্ভব িায়ী বসবাস েু লতে হতব
b.পাবজেয অঞ্চতল প্রচু র পথরমাে োছ লাোতে হতব৷ ক্ষযখ্াতি
ক্ষসখ্াতি খ্িিকাযজ বন্ধ করতে হতব৷ ক্ষ ারা

জান্ুয়ামর:

েজা গুতলা উন্মুি

করতে

হতব৷

c. ক্ষযসব রাস্তার বাতরল পিগুতলার িেীর বাাঁতযর ভূ থমকা ক্ষিয়
ক্ষসগুতলা যিা সম্ভব কথমতয়, ক্ষবথে কতর কালভােজ তেথর কতর
ক্ষসগুতলা যিাসম্ভব কথমতয় ক্ষবতরাতিার রাস্তা রাখ্তে হতব৷

থেথবর, ক্ষযসমস্তআতবেিসংথেলষে েপ্তরগুথল পাোতিা হতয়থছল
োর ফতলাআপ করা

জুলাই (বন্যার পর্ম াষয়):
1.কাজ: উিারকারী েল সভা কতর থসিান্ত জাথিতয় ক্ষেওয়া
প্রতয়াজিীয় রসে ও উপকরে থিতয় আতলাচিা করা
, সেকীকরে গ্রাতম ক্ষপৌাঁতছ ক্ষেওয়া৷
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আগস্ট, ফসষেম্বর (বন্যার পর্ম াষয়):
1.কাজ: বিযােজ তের থেথবতর বসবাতসর বযবিা করা, থেথবর
থিপল ক্ষপৌাঁছাতিার বযবিা করা, খ্াবার মজুে ও জ্বালাথি থেথবর
ক্ষপৌাঁছাতিা, অিায়ী টিউওবতয়তল ক্ষিতক পথরতোথযে পািীয়
জতলর বযবিা করা প্রািীতের উিাতরর পর থিরাপে িাতি রাখ্া
যায় জল কমতে থিথচং পাউডার ইেযাথে থেতয় েূষেমুি রাখ্ার
ক্ষচষ্টা করা

অষটাবর, ন্ষভম্বর, মডষসম্বর

(পুন্বম াসন্

ও

পুন্গম ঠন্):
1.কাজ:

ডু তব

িাকা

টিউবওতয়ল

সারাতিার

বযবিা

করা, ক্ষরাতের প্রােুভজাব ক্ষেখ্া থেতল ক্ষমথডকযাল টিম থেতয়
থচথকৎসার বযবিা করা এছাডাও েূষে প্রথেতরায বযবিা
গ্রহে, বিযার েীতের ক্ষপাষাক িষ্ট হতল িেু ি কতর সংগ্রহ করা

উপসংহার
পথরতেতষ একো কিা বলা যায় আমাতের তযযজ বুথি ও
প্রযুথিেে থবেযাতক কাতজ লাথেতয়, এছাডাও সরকাতরর আথিজক
সহায়ো ক্ষকন্দ্র কতর এবং জিসাযারতির সতচেিোয় বিযা
থিয়ন্ত্রতের এথেতয় আসতে হতব আমাতের সকলতক৷
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‘Cyclone ' শব্দটি বুযৎপরিগি ভোরব রগ্রক শব্দ " Kukloma "

Cyclone as a Disaster

হবপর্যয় হল দুরর্যোগ এর পররণরি।

প্রোকৃ রিক ঘটনো র্ো

বো " Kyklos " মেরক উদ্ভূ ি, র্োর অেয হল সপযকুণ্ডলী। 1855
রিস্টোরব্দ রিটিশ কযোরেন Henry Piddington িোর রবখ্যোি

মোনুরের দুগযরির কোরণ হয়। এবং বোইররর বো অপররর

গ্রন্থ ‘Sailor's Horn a for the Laws of Storms in all

সোহোর্য ছোড়ো র্োর মমোকোরবলো করো সম্ভব হয় নো িোরক বরল

parts of the World’- মি সবযপ্রেম " Cyclone " শব্দটির

রবপর্যয়।

সরেনি পররিয় করররয়রছরলন।

রবপর্যয় এর ফরল নোনোন ক্ষরি হয়। মর্মন সমুরের মরযয তিরর
হওয়ো ঘুণযবোি হল একটি দুরর্যোগ। রকন্তু মসই ঘূণযবোরির প্রভোব

1977 খ্রিস্টাব্দে NASA (National Aeronautics and

উপকূল এ আছরড় পরড়িোই ভীেণভোরব ক্ষরি গ্রস্ত হয়।

Space Administration) ও NASDA ( National Space

সোযোরণি

Development Agency of Japan ) – এর য ৌথ উব্দ্যাব্দে

বোয়ুমন্ডলীয়

গ্রীষ্মমন্ডলীয়

মদশগুরলরি

ঘূরণযঝড়

মগোলরর্োগ রহসোরব রবরবরিি।

একটি

িোর মরযয

মহাকাব্দে

পাঠাব্দ া

TRMM

(

Tropical

Rainfall

সবরিরয় শরিশোলী হল ক্রোন্তীয় ঘূরণযঝড়। এই ঘূরণযঝরড়র ফরল

Measuring Mission ) উপগ্রব্দহর তথয খ্রিব্দেষণ কব্দর এই

মোনুে মর্ভোরব ক্ষরিগ্রস্ত হয়।

ঝব্দ়ের

উৎপখ্রি

অ ুধাি

অব্দ কটাই

খ্র খ্রিত

হওযা

যেব্দে। য ব্দহতু ক্রান্তীয ঘূখ্রণিঝ়ে উৎপখ্রিেত খ্র্ক যথব্দক
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একটি তাপীয ইখ্রি

এর মব্দতা কাজ কব্দর তাই এই

ঝব্দ়ের খ্রিকােজখ্র ত েখ্রিরূব্দপ মুখ্য ভূ খ্রমকা খ্র ব্দয থাব্দক

1.হবধ্বংেীবোতোে (Violent Wind):

ঘ ীভিব্দ র

ক্রান্তীয

মোনব জীবরন প্রেম প্রভোব মফরল েোরক শরিশোলী িেো

অতযখ্রধক

রবধ্বংসী বোিোরসর মোযযরম। কোিোও দুবযল, খ্ুব দুবযল বোরড়

সামুখ্রিক

রূপান্তখ্ররত

লী তাপ।

অংেগুখ্রলব্দত

সাধারণত

তাপমাত্রা

িৃখ্রি

ও

ক্রোন্তীয় ঘূরণযঝড়

িাষ্পীভিব্দ র কারব্দণ িাতাব্দস অখ্রতখ্ররি জলীযৰাব্দের

গুরলরভি মেরক উলরট র্োয়।

যজাো

2. প্রবল বৃহিপোত (Heavy Rainfall): ক্রোন্তীয় ঘূরণযঝরড়

য্য।

সংখ্রেষ্ট অঞ্চল িরাির িাযুরচাপ দ্রুত কখ্রমব্দয
এখ্াব্দ

পাখ্ররপাখ্রেিক

িাযুমণ্ডব্দল < 10-5 ডাই

এিং

প্রবল মঝোরড়ো হোওয়োর সোরে রদরন গরড় 200 km বোিোরও

মাত্রার যকাখ্ররওখ্রলসিল একটি

িাযুচাব্দপর

অখ্রিরতা

মবরশ বৃরষ্টপোি সংঘটিি হয়।অরিররি জল রশলোস্তররক

েখ্রিোলী ঘূখ্রণ (Vortex ) যেব্দত্রর সৃখ্রষ্ট কব্দর। মৃ্ু ঝব্দ়ো

অসংলগ্ন করর িু রল ভূ রমযরসর মোত্রো বৃরি ঘটোয়।

িাতাস

িাতাব্দসর

3. ঝড় জহিত ঢেউ (Storm Surges): সমুে উপকূরলর

েখ্রতব্দিে 40 km / h হব্দয থাব্দক। এরপর িাযুচাব্দপর

জলরোরশরি ঘূরণযবোিোস প্রবল শরি রনরয় আছরড় পড়রল সমুে

মাত্রা আরও হ্রাস যপব্দয

ীব্দচ

সংলগ্ন জলস্তর র্খ্ন হঠোৎ কররই অস্বোভোরবকভোরব বৃরি পোয়

িাতাব্দসর েখ্রতব্দিে 40-80 / h-

িোরক ঝড়জরনি মেউ বলো হয়। এই যররনর জরলোচ্ছ্বোরসর

ঘূখ্রণির যকন্দ্রীয অংে িরাির একটি

উচ্চিো 10-20 ফু ট বো িোরও মবরশ উিু হরয় উপকূরল

চেু (Eye) অঞ্চব্দলর সৃখ্রষ্ট হয। খ্রিব্দেষ কব্দর িলভাে ও

আছরড় পরড়। উপকূলীয় অঞ্চরলর রবস্তীণয এলোকোয় েোকো কোিো

জলভাব্দের মব্দধয থাকা িাযুর চাপঢাল যিব্দ়ে

ও দুবযল বোরড় ঘরগুরল জরলর মিোরড় মভরস র্োয়।

সৃখ্রষ্টর

প্রাথখ্রমক

য ব্দম আব্দস , তখ্
যতব্দপৌোয। যসখ্াব্দ

অিিায
খ্

এখ্াব্দ

990 খ্রমখ্রলিাব্দরর

াওযায

িাযুমণ্ডব্দলর অখ্রিরতা িৃখ্রি পায এিং ঘূখ্রণিঝব্দ়ের চেু
অঞ্চলব্দক
িলভাব্দের

যকন্দ্র
খ্র্ব্দক

কব্দর

প্রিল

যধব্দয

িাযুমণ্ডব্দল প্রসাখ্ররত ঘ

আব্দস।

্মকা
খ্রিস্তৃ ত

িাতাস

ক্রমে

ক্ষয়ক্ষহতর দৃিোন্ত (Example of Damages): সমগ্র

জুব্দ়ে

পৃরেবীরি ক্রোন্তীয় ঘূরণযঝরড় ক্ষয়ক্ষরি সংক্রোন্ত দৃষ্টোন্ত ররয়রছ,

অঞ্চল

–কাব্দলা খ্রকউমুব্দলাখ্র ম্বাস িজ্র

মর্মন –

যমঘ এিং প্রিল ঝাব্দ়ো িাতাস সহ ক্রান্তীয ঘূখ্রণিঝব্দ়ের
ধরব্দ র ্ুব্দ িােপূণি আিহাওযা এই ধরব্দ র উপকূলীয

* 1998 - 2017 রিস্টোব্দ পর্যন্ত ঘূরণযঝরড়র আহররিিরেযর

অঞ্চলগুখ্রলব্দক তাৎপ িপূণি প্রভাি যেব্দল থাব্দক।

রভরিরি UNISDR (United Nations Office for Disaster
Risk Reduction) িোরদর এক পররসংখ্যোরন উরেখ্ করররছ —

ক্রোন্তীয়

ঘূহণয ঝরড়র

িলোিল

(Consequences

of

Tropical Cyclone)
পৃরেবীর উষ্ণ ক্রোন্তীয় উপকূলবিী অঞ্চলগুরলরি বছররর
রবরভন্ন সময় একোরযক ঘূরণযঝরড়র আগমন ঘরট। বিয মোরন
িোর প্রভোব মবরশ লক্ষণীয়। মর্মন বিয মোন রদরন ঘরট র্োওয়ো
আমফোন, ফরন, জশ, প্রভৃ রি শরিশোলী ঘূরণযঝড় রবপর্যরয়র
কোরণ। World Meteorological Organisation - এর
এক পররসংখ্যোন মেরক জোনো র্োয়, রবগি 50 বছরর সমগ্র
পৃরেবীরি শুযু ক্রোন্তীয় ঘূরণযঝরড়র দোপরটই প্রোয় 1942 – টি
রবপর্যয় সংঘটিি হরয়রছ, র্োরি প্রোয় 7,79,324 জন মোনুে
প্রোণ হোরররয়রছন।কোরজই ক্রোন্তীয় ঘূরণযঝড় মোনবজীবরন কিটো
প্রভোব মফলরি সক্ষম, এই পররসংখ্যোন মেরক র্রেষ্ট স্পষ্ট।
ক্রোন্তীয় ঘূরণযঝড় মর্ সমস্ত প্ররিকূল অবস্থো িেো রবপরদর উরেক
ঘটোয়, মসগুরলরক পৃেক পৃেক ভোরব আরলোিনো করো হল।

এই সময় কোরল সমগ্র পৃরেবীরি ঘূরণযঝড় সংক্রোন্ত প্রোয় 2049 –
টিরব পর্যয় সংঘটিি হরয়রছ, র্ো রবরের মমোট রবপর্যরয়র রনরররখ্
প্রোয় 28.2 % ।
* 1998-2017 রিস্টোব্দ পর্যন্ত শুযুমোত্র ঘূরণযঝরড়ই পৃরেবীর প্রোয়
726 রমরলয়ন মোনুে ক্ষরিগ্রস্ত হরয়রছ, র্ো রবরের মমোট রবপর্যস্ত
জনসংখ্যোর রনরররখ্ প্রোয় 16 % ।
* 1998-2017 রিস্টোব্দ পর্যন্ত সময়কোরল ঘূরণযঝরড়র ক্ষয়ক্ষরি
মমোকোরবলো ঘূরণযঝড় িেো সংক্রোন্ত রবপর্যয় বযবস্থোপনোয় সমগ্র
পৃরেবীরি প্রোয় 1330 রবরলয়ন ইউ.এস. ডলোর আরেযক মূলয
ক্ষরিগ্রস্ত হরয়রছ, র্ো এখ্নও পর্যন্ত সমস্ত রবপর্যয় মমোকোরবলোর
রনরররখ্ সবরিরয় মবরশ (প্রোয় 46 %) ।
National Hurricane Centre- এর মরি, 1963 - 2012
রিস্টোব্দ পর্যন্ত হযোরররকন জোিীয় ভয়োবহ ঘূরণযঝরড় সৃষ্ট
জরলোচ্ছ্বোরস পৃরেবীর রবরভন্ন প্রোরন্ত প্রোয় 49 % মোনুরের মৃিুয
ঘরটরছ।
* NOAA (National Oceanic and Atmospheric
Administration) – এর প্রদি পররসংখ্যোন অনুর্োয়ী, 2013
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রিস্টোরব্দ টোইফু ন হোইয়োন – এর ফরল মর্ 24. 6 ফু ট উচ্চিোর

প্রাক

ঘূখ্রণি

ঝ়ে

যথব্দক

ঘূখ্রণিঝ়ে

জরলোচ্ছ্বোস ঘরটরছল, এবং িোর ফরল মযয রফরলরপন্স – এর প্রোয়

পুব্দরাপুখ্রর কাটাব্দত যিে কব্দযকখ্র্

পরিতী

আিহাওযা

সময যলব্দে

ায।

7350 জন মোনুরের মৃিুয ঘরট। িরব এখ্নও পর্যন্ত পৃরেবীরি
ঘূরণযঝড় জরনি ভয়ঙ্কর জরলোচ্ছ্বোস মদখ্ো মগরছ 1970 – এ
বোংলোরদরশ সংঘটিি মভোলো ঘূরণযঝরড়। মসখ্োরন জরলোচ্ছ্বোরসর
উচ্চিো প্রোয় 33 ফু ট – এর কোছোকোরছ হরয়রছল। িৎকোলীন
মসই ঘূরণযঝরড় সোমরগ্রকভোরব প্রোয় 5 লক্ষ মোনুে প্রোণ
হোরররয়রছল।

Tropical Cyclone ) : ক্রোন্তীয় ঘূরণয ঝড় অ যতম
বিখ্রেষ্টযগুখ্রল হল
প্রকৃ খ্রত: অখ্রত েখ্রিোলী খ্র ম্নচাপীয যেত্র খ্রিখ্রেষ্ট অঞ্চল
যথব্দক সৃখ্রষ্ট হওযা িজ্রখ্রি্ুযৎ িৃখ্রষ্টপাত সহকাব্দর সংঘটিত
উপকূলিতী অঞ্ছব্দলর একটি প্রিল ঘূখ্রণিিাযু প্রিাহ হল
ক্রান্তীয ঘূখ্রণিঝ়ে।

এক
এর
্খ্রেণ

একরকব্দমর

য ম

উির

যোলাব্দধির

মব্দধয

এই

যোলাব্দধি

ঘূখ্রণিঝব্দ়ের
অখ্রধকাংে

উৎপখ্রি
ক্রান্তীয

ঘব্দট।
ঘূখ্রণিঝ়ে

িসন্তকাব্দল সৃখ্রষ্ট হয
েব্দ়ে

ও আকৃ খ্রত-ক্রান্তীয ঘূখ্রণিঝব্দ়ের িযাসটি আযতব্দ
80-300

খ্রকব্দলাখ্রমটাব্দরর

মব্দধয

থাকব্দলও

খ্রিব্দেব্দষটি 50 খ্রকব্দলাখ্রমটার িাতার ওকমআযত
হব্দত পাব্দর। এখ্াব্দ

( Supply of Adequate Sensible and Latent Heat ) :
য ব্দহতু ক্রান্তীয ঘূখ্রণিঝ়ে একটি তাপীয ইখ্রিব্দ র যায
কাজ

কব্দর

অঞব্দলর

তাই

,

ে়ে

এটি

সৃখ্রষ্টর

তাপমাত্রা

27

জ য

°

সমুি

সংলগ্ন

যসলখ্রসযাস

হওযা

িাঞ্ছ ীয। এর েব্দল িাতাব্দস জলীয িাব্দষ্পর যজাো
য ম

িা়েব্দি , যতম ই ঘূণিিাতটিব্দক সচল রাখ্ব্দত

প িাপ্ত

লী তাপ

সরিরাহ

সামুখ্রিক

করব্দি।

অংব্দে

এই

ক্রান্তীয
ধরব্দ র

মণ্ডলীয
উপব্দ াখ্রে

খ্র্ব্দক থাব্দক িব্দল , অখ্রধকাংে ক্রান্তীয ঘূখ্রণিঝ়ে এই

ক্রান্তীযমন্ডল এর সামখ্রগ্রক অংব্দে মূলত গ্রীষ্মকাল যথব্দক

আযত

অতযন্ত সহাযক, যসগুখ্রল হল-

তাপমাত্রা মূলত গ্রীব্দষ্মর যেষ খ্রকংিা েরৎ - এর শুরুর

পৃখ্রথিীর খ্রিখ্রভন্ন যোলাব্দধি ক্রান্তীয ঘূখ্রণিঝব্দ়ের উৎপখ্রিেত

আিার

সমস্ত অ ুকূল অিিা ক্রান্তীয ঘূখ্রণিঝ়ে সৃখ্রষ্টর যেব্দত্র

উপকূলীয

উৎপহিকোল

েরৎকাল

য

1. প্য োপ্ত ইহিয়গ্রোিয তোপ ও লীিতোরপর েরবরোি

ক্রোন্তীয় ঘূহণয ঝরড়র ববহিিয (Characteristics of

সমযকাল

Causes of Cyclone

যেত্র
খ্রিখ্রেষ্ট

ঘূখ্রণিঝব্দ়ের সমচাপ যরখ্াগুখ্রল আকৃ খ্রত

যোলাকার িা কখ্ ও কখ্ ও খ্রডম্বাকার হয।

2. জরলর গভীরতো ( Depth of Water ) : ঘূখ্রণিঝ়ে সৃখ্রষ্টর
উপব্দ াখ্রে প িাপ্ত িাষ্পীভিব্দ র জ য ক্রান্তীয মণ্ডলীয
সাের িা মহাসােরীয অঞ্চব্দলর ে়ে েভীরতা অন্তত
পব্দে

60-70mt েভীর

েভীর পখ্ররচল

হওযা

আিেযক।

অ যথায

যরাত ( Deep covectional current )

ীব্দচর েীতল সামুখ্রিক জলরাখ্রেব্দক যঠব্দল ওপব্দর তু ব্দল
খ্র ব্দয

আসব্দি

,

া

ঘূখ্রণিঝ়ে

সৃখ্রষ্টব্দত

অন্তরায

হব্দয

্াাঁ়োব্দি।
3. বোয়ুমণ্ডলীয় ঢগোলর্োরগর উপহিহত ( Pressure of
atmospheric disturbance ) : ক্রান্তীয ঘূখ্রণিঝ়ে সৃখ্রষ্টর

গভীরতো
অখ্রধকাংে ক্রান্তীয ঘূখ্রণিঝব্দ়ের েঠ

সমব্দযই সংঘটিত হয।

জ য িাযুমণ্ডব্দলর খ্র ম্নস্তর ও ঊর্ধ্িস্তর — উভয যেব্দত্রই
েতেভীরতামূলত 12

যথব্দক 16 খ্রকব্দলাখ্রমটাব্দরর মব্দধয হয।Byers এর মব্দত
অব্দ ক সময ি়ে এিং েভীর যকাব্দ া ক্রান্তীয ঘূখ্রণি ঝ়ে
যভব্দে খ্রেব্দয যিে কব্দযকটি যোট যোট ঘূখ্রণিঝব্দ়ের জন্ম
খ্র্ব্দত পাব্দর।
িাখ্রযত্ব – যিখ্রেরভাে ঘূখ্রণিঝব্দ়ের ্ুব্দ িাে পূণি পখ্ররব্দিে 1
যথব্দক 3 ঘন্টাখ্রকংিাতারওব্দিখ্রেসমযিাযীহব্দত পাব্দর। তব্দি

অখ্রিরতা িা যোলব্দ াব্দের উপখ্রিখ্রত একান্ত কাময।্ৃষ্টান্ত
স্বরূপ িলা

ায , গ্রীষ্মকালী

সমব্দয ক্রান্তীয খ্র ম্নচাপ

সৃখ্রষ্ট খ্রকংিা ITCZ ( Inter Tropical Convergence Zone
) – এর উির যোলাব্দধি অিিাব্দ র ্রু

, জলভাে

িরাির পুিাখ্রল যরাব্দতর ( Easterly wave ) আখ্রিভি াি
খ্র ম্ন িাযুমণ্ডলীয স্তব্দর ঘূখ্রণিঝ়ে সৃখ্রষ্টর প্রাক্ অিিা সৃখ্রষ্ট
কব্দর।এো়োও , আিহখ্রিজ্ঞা ী Gension এিং Longley (
1944 খ্রি . ) – এর ধারণা অ ু াযী , 9-15 km- এর
মব্দধয থাব্দক উর্ধ্ি ট্রব্দপাখ্রিযাব্দরর প্রতীপ ঘূণিিাত িা
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াখ্রতেীব্দতাষ্ণ ঘূণিিাব্দতর পখ্ররতযি ট্রাে (Trough) ,

অখ্রধ্প্তর।িাংলাব্দ্ব্দের আিহাওযা অখ্রধ্প্তব্দরর পূিিাভাস

এম কী যজট িাযুকে তাপ খ্রি ুখ্রি প্রখ্রক্রযার মাধযব্দম

অ ু াযী,

সাইব্দলা টির

যকন্দ্র

আ ুমাখ্র ক

্ুপুর

১২

ক্রান্তীয ঘূখ্রণিঝব্দ়ে েখ্রতর সঞ্চার কব্দর।

টারখ্র্ব্দক উখ্র়েষযার ধামরা অঞ্চল খ্র্ব্দয ভারব্দত প্রব্দিে
কব্দরব্দে।উখ্র়েষযা রাজয সরকাব্দরর পে যথব্দক জা াব্দ া

4. ঢকোহরওহলেবল (Coriolis Force): পৃখ্রথিীর আিতি

হব্দযব্দে, ঘূখ্রণিঝব্দ়ের তাণ্ডি

জখ্র ত

(Centrifugal)

চলব্দত পাব্দর।পূিিাভাস অ ু াযী ঘূখ্রণিঝ়ে টি িাব্দলশ্বব্দরর

একখ্র্কখ্রিব্দেপণেখ্রিহলব্দকাখ্ররওখ্রলসিল। সাধারণত িাতাব্দস

্খ্রেণ এিং ধামরার উিরাঞ্চল খ্র্ব্দয উখ্র়েষযায আঘাত

ঘূখ্রণি সৃখ্রষ্টর জ য

যহব্দ ব্দে।ঘূখ্রণিঝব্দ়ের সাব্দথ জব্দলাচ্ছাব্দসর প্রভাব্দি উখ্র়েষযা ও

যকন্দ্র

িখ্রহমুিখ্ী

ূয তম যকাখ্ররওখ্রলস িল 10(5) ডাই

3 যথব্দক 4 ঘণ্টা প িন্ত

থাকা আিেযক। েব্দিষক Haltner ও Martin (1957

পূিি যমখ্র্ ীপুর এলাকার িযাপক অংে জব্দলর খ্র ব্দচ চব্দল

খ্রি:) – এর মব্দত , প িাপ্ত যকাখ্ররওখ্রলস িব্দলর কারব্দণই

যেব্দে িব্দল জা া

পৃখ্রথিীর

স্বাভাখ্রিব্দকর যচব্দয যিে কব্দযক েু ট উপর খ্র্ব্দয প্রিাখ্রহত

্ুই

–

তৃ তীযাংে

ক্রান্তীয

ঘূখ্রণিঝ়ে

উভয

যোলাব্দধির 10 ° -20 ° অোংব্দের মব্দধযই সৃখ্রষ্ট হয।

িাযুমণ্ডব্দল

আিতি া
ক্রান্তীয

50-60

%

ঘূখ্রণিঝ়ে

-এর

এিং

যিখ্রে

ঘূখ্রণিঝ়ে

উচ্চ

ট্ররপোহিয়োরর

প্রহতেরণ

যথব্দক ৬ েু ট যিখ্রে উচ্চতায যজাযাব্দর প্লাখ্রিত হয।

হব্দলই

উপররউি কোরনগুরলর দ্বোরো প্রভোরবি হরয় ঘূরণযঝড়

সংখ্রেষ্ট

মোনব জীবরন সংকটোপন্ন হয়।র্োর প্রভোব মোনুরের মরযয

খ্রকউমুব্দলাখ্র ম্বাস যমঘ সৃখ্রষ্টর আ্েি পখ্ররব্দিে েব্দ়ে ওব্দঠ।

6.

্ীর জল

হব্দচ্ছ। এইসি এলাকায স্বাভাখ্রিক যজাযাব্দরর যচব্দয ৩

5. আর্দ্যতো স্তর (Humidity Level) : মধয ট্রপখ্রিযাব্দর
িাতাব্দসর

াব্দচ্ছ। অব্দ ক এলাকাব্দতই

প্রহক্রয়ো

দীঘযরদন মেরক র্োয়। এই ঘূরণযঝড় জরনি রবপর্যরয়র
ফরল মোনুে ট্রমোর মরযয িরল র্োয়। বোস্তুহোরো মোনুেজন
রদশোহীন হরয় শুযু খ্োরদযর সন্ধোন করর। অরনরক ট্রমো

(Divergence Process in Upper Troposphere) :

গ্রস্তিোর ফরল আত্মহিযো করর। বোকরুি হরয় হরয় এই

সাধারণত

িখ্রহমুিখ্ী

সমস্ত

খ্র ম্নচাপ

মেরক রবস্তীণয এলোকো জুরড় রবপর্যরয়র মোত্রো অিযোরযক

উচ্চ

টু পপাখ্রিযাব্দরর

(Centrifugal)
যকন্দ্রব্দকব্দ ম েভীরতরকব্দর
উর্ধ্িমুখ্ী

িাযু

যকন্দ্র

িাযুপ্রিাহ
কুণ্ডলী

যতম ই

,
প্রিাব্দহর

পব্দরােভাব্দি

ধারািাখ্রহকতা

হয়।

মোনরসক
িোই

আমরো

ক্ষয়ক্ষরি
বলরি

লক্ষণীয়।
পোরর

মর্

িরব

উপকূল

রবপর্যয়

হল

িজায

ঘূরণযঝরড়র ফল।র্োর প্রভোব মোনুে সহ পশুপোরখ্, উরদ্ভদ

রাখ্ব্দত সহাযতা কব্দর। যসই কারব্দণ ক্রান্তীয ঘূখ্রণিঝ়ে

প্রভৃ রি রবপুল ক্ষরিগ্রস্ত হয়। িোই এই ক্ষরিরেরক মুরি

সৃখ্রষ্টব্দত অখ্রিরত েখ্রির যজাো

পোওয়োর জনয রকছু বযবস্থো গ্রহন করো একোন্ত দরকোর।

অিযাহত রাখ্ব্দত উচ্চ

ট্রব্দপাখ্রিযাব্দর িাযুর প্রখ্রতসরণ প্রখ্রক্রযাটি ( Divergence
process ) অতযন্ত গুরুত্বপূণি।
7. বোতোরের িূযিতম উল্লম্ব কৃন্তি ( Minimal Vertical
Wind Shear ) : ক্রান্তীয ঘূণিিাত সৃখ্রষ্টব্দত খ্র ম্নতম এিং
উচ্চতম িাযুমণ্ডলীয যেব্দত্র িাতাব্দসর

ূয তম কৃ ন্ত

(

Shear ) উল্লম্ব িাযুপ্রিাব্দহ গুরুত্বপূণি প্রভাি খ্রিস্তার কব্দর
কারণ উল্লম্ব উত্থা

িাযুর চক্রাকার প্রিাহব্দক খ্র যন্ত্রণ

কব্দর ঘূখ্রণিঝ়ে খ্রিকাব্দের যপ্রোপট বতখ্রর কব্দর থাব্দক।
ইতযাখ্র্

কারণগুখ্রলর

দ্বারা

ারদ্বারািৃহৎেখ্রতসাধ হয। য ম

ঘূখ্রণিঝ়ে
িতি মাব্দ

সৃখ্রষ্টহয,
ঘব্দট

াওযা

খ্রিখ্রভন্ন ঘূখ্রণিঝ়ে আম্ফা , েখ্র , িুলিুল, ইযাস প্রভৃ খ্রতর
দ্বারা

িব্দগাপসােব্দর

তীরিতী

অঞ্চল

িযাপক

েখ্রতগ্রস্ত

হব্দযব্দে। অখ্রতপ্রিল ঘূখ্রণিঝ়ে ইযাস ভারব্দতর উখ্র়েষযায
আঘাত কব্দরব্দে িব্দল জাখ্র ব্দযব্দে িাংলাব্দ্ব্দের আিহাওযা
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About the Department of Geography

The Department of Geography has started its journey from 2008 with a General Course of Undergraduate Programme. Later it was upgraded by an Honours Course from 2013. At present the Department includes three Assistant Professors, four SACTs and one Laboratory Attendant. The Department is facilitated by a well-equipped general laboratory and a RS & GIS laboratory with
proper internet connection. Following the University prescribed syllabus, student-computer ratio is
routinely maintained in the RS & GIS laboratory. An annual Field Study is conducted by the Department and each student of Semester-V submit a Field Report to fulfil their Undergraduate Programme. Having a good student-teacher ratio, the Department always bears a rare personal relationship. Students can also follow a YouTube channel entitled 'World of Geography, Hiralal Bhakat
College' to revisit some important classes. Teachers demonstrate practical classes in audio-visual
mediums to grow a user-friendly attitude of students towards equipment. Recently an ICSSR funding Research Project was completed in this Department successfully.

