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িবেশষ রা বলেছন, জলবা  পিরবত র্েনর কারেণ বাংলােদশ ঝুিঁকেত থাকার িবষয়িট িবশব্জুেড় eখন সব্ীকৃত িবষয়। 
পিরেবশ বন o জলবা  পিরবত র্ন ম ণালয় eবং পিরক না কিমশন েদেশর েকান েকান eলাকা দুেয র্ােগর কারেণ 
ঝুিঁকেত আেছ, eরi মে  তার তািলকা ণয়ন কেরেছ। িক  eক ম ণালেয়র সে  আেরক ম ণালেয়র সমনব্য় 
না থাকার কারেণ ক  েনoয়ার ে ে  সিঠক নাম uেঠ আসেছ না। eসব কে র uে  িনেয়o  তুেলেছন 
তারা। 

া পােরি  i ার াশনাল বাংলােদশ (িটআiিবর) জলবা  aথ র্ায়ন েসেলর িসিনয়র াম ােনজার জািকর 
েহােসন খান কােলর ক েক বেলন, ‘দুেয র্ােগর কারেণ ঝুিঁকপূণ র্ eলাকা eরi মে  সরকার িচি ত কেরেছ। aথচ 
কে র মে  তার িতফলন ঘটেছ না। eটা সরকােরর নীিতর সে  সাংঘিষ র্ক। মূলত রাজৈনিতক িবেবচনা 
াধা  পায় eসব কে । সাধারণ মানুেষর কথা িচ া করা হয় না। e ছাড়া eক ম ণালেয়র সে  আেরক 

ম ণালেয়র সমনব্য়o েদখা যায় না। যার ফেল ঝুিঁকেত থাকা মানুষ সুফল পায় না।’ 

ঝড়, জেলা াস, ব াসহ েযেকােনা দুেয র্ােগর জ  uপকূলীয় েজলা চাঁদপুর সদর uপেজলা খুবi ঝুিঁকপূণ র্ aব ায় 
রেয়েছ। ei সদর uপেজলায় েছাট-বড় a ত দশিট চর আেছ, েযখােন ায় 71 হাজার মানুেষর বসবাস। 
জীবেনর ঝুিঁক িনেয় তারা েমঘনার oi সব চের বসবাস করেছ। দুেয র্াগ ব াপনা ম ণালেয়র কােছ ei 
uপেজলােক ঝুিঁকপূণ র্ মেন হয়িন। তাi ািবত দুেয র্ােগর ত েক  o াণ গুদাম ঘর িনম র্াণ কে  চাঁদপুর সদর 
uপেজলার নাম েঢাকােনা হয়িন। aথচ মতলব দি ণ o মতলব u র uপেজলােক ei কে  a ভুর্  করা 
হেয়েছ। ei দুিট uপেজলা ব া িকংবা জেলা াস েথেক ঝুিঁকমু । 

কােলর ক ’র aনুস ােন জানা েগেছ, মতলব দি ণ o মতলব u র দুিট uপেজলা িনেয় দুেয র্াগ ব াপনা o 
াণ ম ণালেয়র সােবক ম ী েমাফা ল েহােসন েচৗধুরী মায়ার িনব র্াচনী eলাকা।  সব্াভািবকভােবi দুিট 

uপেজলার নামi কে  েযাগ করা হেয়েছ। বত র্মান িশ াম ী ডা. দীপু মিনর িনব র্াচনী eলাকা চাঁদপুর সদর। 
দীঘ র্িদন ধের সােবক ম ী মায়ার সে  দীপু মিনর িত  স েক র্র কারেণ চাঁদপুর সদেরর নাম কে  a ভুর্  
হয়িন। কে র ত -uপা  পয র্ােলাচনা কের, ানীয় রাজনীিতিবদেদর সে  কথা বেল eসব ত  জানা েগেছ। 

eসব িবষেয় জানেত চাiেল দুেয র্াগ ব াপনা o াণ ম ণালেয়র িসিনয়র সিচব শাহ কামাল িনেজo সব্ীকার 
কেরন, বরগুনার পাথরঘাটা, তালতলী, চাঁদপুর সদর েযেকােনা াকৃিতক দুেয র্ােগর কারেণ ঝুিঁকেত আেছ। কে  
eসব uপেজলার নাম বাদ যাoয়ার কথা নয়। eখেনা েযেহতু ক িট চূড়া  aনুেমাদন পায়িন, তাi eসব 
uপেজলার নাম েঢাকােনার সুেযাগ আেছ। রাজৈনিতক িবেবচনায় কে  uপেজলার নাম ঢুেকেছ িক না ei ে  
াণসিচব বেলন, ‘রাজৈনিতক িবেবচনায় েকােনা uপেজলার নাম েঢাকােনা হয়িন।’ 

দুেয র্াগ ব াপনা o াণ ম ণালেয়র eকািধক কম র্কত র্ার সে  কথা বেল জানা েগেছ, দুেয র্ােগর পূব র্াভাস েদoয়ার 
পাশাপািশ দুেয র্াগ-পরবত  সমেয় িত েদর াণসাম ী িবতরণ যােত সহজ হয়, েস জ  ঘূিণ র্ঝড় বণ 356িট 
uপেজলায় দুেয র্ােগর ত েক  o াণ গুদাম ঘর িনম র্ােণর uে াগ হণ করা হেয়েছ। কম র্কত র্ারা বলেছন, 3118 
সােলর ঘূিণ র্ঝড় িসডের াণ হারায় সােড় িতন হাজার মানুষ। দুi বছর পর ঘূিণ র্ঝড় আiলায় িনহত হয় 2৯1 জন। 
পরবত  সমেয় আেরা েযসব ঘূিণ র্ঝড় uপকূেল আঘাত eেনেছ, তােত জানমােলর াপক য় িত হেয়েছ। 
ভিব েত েযেকােনা ধরেনর দুেয র্ােগর আেগi যােত মানুষেক সতকর্ সংেকত িদেয় জানােনা যায়, েস জ  356িট 
uপেজলায় ত েক  o াণ গুদাম ঘর িনম র্াণ করা হেব। িতিট ত েক  o াণ গুদাম ঘর হেব িতন 
তলািবিশ । িনচতলা থাকেব গুদাম ঘেরর জ । েযখােন িটন, শুকনা খাবারসহ a া  াণসাম ী রাখা হেব। 
আর oপেরর দুi তলা িনম র্াণ করা হেব দুেয র্াগ িবষেয় ত েকে র জ । যােত মানুষেক আগাম সতকর্ সংেকত 
েদoয়া যায়। 



‘uপেজলা দুেয র্াগ ব াপনা ত েক  o াণ গুদাম িনম র্াণ’ িশেরানােমর ক িট বা বায়েন খরচ ধরা হেয়েছ 
৯1৯ েকািট টাকা। যার পুেরাটাi রা ীয় েকাষাগার েথেক খরচ করার াব করা হেয়েছ। ক িট aনুেমাদেনর 
ি য়া করেত eরi মে  পিরক না কিমশেন পাঠােনা হেয়েছ। 

ািবত কে র ত -uপা  িবে ষণ কের েদখা েগেছ, েযসব uপেজলা ব া, ঝড়, জেলা াস o ঘূিণ র্ঝড়মু , 
েসসব uপেজলাo ei কে  a ভুর্  করা হেয়েছ। েমৗলভীবাজােরর কমলগ  uপেজলার মানুষ েশষ ব া 
েদেখেছ 2৯৯2 সােল। তা-o eক িদেনর জ । পাহািড় বনা েল আবৃত কমলগ  uপেজলািট সমতল েথেক েবশ 
চুেত। ব া পূব র্াভাস o সতক করণ েকে র ত  বলেছ, গত দুi দশেক কমলগে  ব ার েরকড র্ েনi। eসব 

ত  আমেল না িনেয় দুেয র্াগ ব াপনা ম ণালয় কমলগে  eকিট দুেয র্াগ ত েক  o গুদাম ঘর িনম র্ােণর াব 
কেরেছ। 

েমৗলভীবাজার েজলা aেপ াকৃত চুেত। তাi ei েজলার সাতিট uপেজলার মে  দু-eকিটেত ব া হয়। তা-o 
a  কিদেনর জ । দুেয র্াগ ম ণালয় সাতিট uপেজলার মে  চারিট uপেজলার নামi ei কে  ঢুিকেয়েছ। 
aথচ ঝুিঁকর মে  েথেকo নাম েনi েভালার েদৗলতখান, েবারহান uি ন uপেজলা eবং বিরশােলর মুলাদী 
uপেজলা। 

aিতবৃি র কারেণ সারা বছর জলাব তা থাকা যেশােরর aভয়নগর o মিণরামপুেরর নাম ei কে  a ভুর্  
হoয়ার দািব রােখ। িক  ei দুিট uপেজলার নামo আেসিন। ঢাকার আশপােশর েজলাগুেলা েথেক েবশ কেয়কিট 
uপেজলার নাম েঢাকােনা হেয়েছ, েযগুেলা ঝড়, জেলা াস েথেক ঝুিঁকমু । ঢাকার পােশর েজলা গাজীপুর। ei 
েজলার কালীগ  uপেজলায় eকিট দুেয র্াগ ত েক  o গুদাম ঘর িনম র্ােণর াব কেরেছ ম ণালয়। জানা েগেছ, 
কালীগ  uপেজলািট ব া, ঝড় o ঘূিণ র্ঝড়মু । তার পরo ei uপেজলার নাম ঢুেকেছ ািবত কে । 

ািবত ক িট িনেয়  তুেলেছ েখাদ পিরক না কিমশনo। তােদর মেত, েদেশর 75 েজলায় eখন গুদামঘর 
িনম র্ােণর কাজ করেছ দুেয র্াগ ব াপনা ম ণালয়। নতুন কের আবার 356িট uপেজলায় গুদামঘর িনম র্ােণর াব 
করা হেয়েছ, েসখােন েজলা সদেরর নামo রেয়েছ। eকi েজলায় দুিট গুদামঘর িনম র্ােণর েযৗি কতা িনেয়  
তুেলেছ কিমশন। কিমশেনর eকািধক কম র্কত র্া জানান, aেনক েজলা o uপেজলায় a বহৃত গুদামঘর পেড় 
আেছ। aেকেজা হেয় েগেছ। নতুন কের eসব গুদামঘর কতটা কােজ আসেব তা িনেয়o  আেছ। িশগিগরi 
আ ম ণালয় সভা েডেক eসব aসংগিত তুেল ধরা হেব বেল জািনেয়েছ কিমশন। 

 


