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দক্ষিণফঙ্গে ফনযা
াতী জানা
কাযী ক্ষক্ষিকা, দক্ষিণ ২৪ যগনা, ক্ষিভফে, বাযত
Abstract
Flood is a natural or manmade event which causes overflow of river and as a result
surrounding areas are water logged and causing natural and economic losses and also
human casualties. There are many causes of South Bengal flood as heavy rainfall,
sedimentation in river bed, deforestation, incorrect land use planning, excess water from
D.V.C, cyclone etc. South Bengal is very much affected from flood. West and East
Midnapore, Howrah, Hoogly, North 24 pgs and South 24 pgs are most affected areas of
South Bengal. Tamluk and Panskura of East Midnapore, 21 blocks of West Midnapore,
Amta and Udaynarayanpur of Howrah, Sundarban region are most flood affected. There is
a comparative study of previous three years flood scenario as 2014, 2015, 2016. From this
comparative study there is a clear picture of cause and effect of SouthBengal flood. In 2013
water from D.V.C. and cyclone Phyline caused devastating flood in East and West
Midnapore, Howrah with a lot of damages. The number of total flood affected people is
about 25598. In 2014, watelogging condition was seen in North 24 pgs, South 24pgs and
East Midnapore. Flood condition is seen in Sundarban for breakdown of embankment due
to heavy flow of river. In 2015 water from D.V.C, heavy rainfall, cyclone Komen caused
devastating flood in South Bengal with a lot of loss. So, it is clear that D.V.C. is one of the
main causes of flood in South Bengal. So, to control flood, proper planning, management
and forecasting is urgent to stop the evil effect of flood.
Key Words: Natural flood, manmade flood, D.V.C, South Bengal, flood control.

যম ফ াঞ্চর াধাযণত শুষ্ক থাঙ্গক যখাঙ্গন ার্শ্বফতবী নদীয জরস্ফীক্ষতয পঙ্গর যাআ াঞ্চর মক্ষদ ক্ষকছদক্ষদঙ্গনয জনয
জরভগ্ন ঙ্গে মাে পঙ্গর প্রচদয াথবননক্ষতক ও প্রাকৃক্ষতক িক্ষত এভনক্ষক ভানদঙ্গলয ভৃতদয ঘঙ্গে যাআ দুঙ্গমবাগক্ষেঙ্গক ফনযা
ফঙ্গর। ফনযা যম শুধদ াক্ষবা তা নে ফনযা াঅীফবাদ ও। কাযণ ফনযায ভে াঅা ক্ষর, ফাক্ষর, কাদা কৃক্ষলজক্ষভঙ্গক
উফবয কঙ্গয যতাঙ্গর পঙ্গর পর উৎাদন ফৃক্ষি াে। ক্ষকন্তু স্বল্পকারীন ক্ষযক্ষিক্ষতঙ্গত ফনযায াক্ষবপ্ত রু যচাঙ্গখ ঙ্গে।
মা প্রাে প্রক্ষতফছয দক্ষিণফঙ্গেয যিঙ্গে দৃযভান। ক্ষিভফঙ্গেয প্রাে ১৩ ক্ষে যজরা দক্ষিণফঙ্গেয ান্তগবত। যজরা গুক্ষর
র করকাতা, াওো, হুগরী, ফধবভান, ূফব যভদীক্ষনদয, ক্ষিভ যভদীক্ষনদয, দরুক্ষরো, ফাাঁকদো, ভদক্ষবদাফাদ, ফীযবূভ,
নদীো, দক্ষিণ ২৪ যগনা, উত্তয ২৪ যগনা।
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ভানক্ষচোঃ দক্ষিণ ফে
এাআ ১৩ ক্ষে যজরায ভঙ্গধয ক্ষকছদ যজরা াঅফায খদফাআ ফনযাপ্রফন। এঙ্গদয ভঙ্গধয ূফব যভক্ষদনীদঙ্গযয দুক্ষে ব্লক তভরদক,
াাঁকদো, ক্ষিভ যভক্ষদনীদঙ্গযয ২১ ক্ষে ব্লক, াওোয ক্ষতনক্ষে ব্লক াঅভতা ১, াঅভতা ২, উদেনাযাোনদয, হুগরীয দুক্ষে
ব্লক খানকদর, জক্ষোো, এছাো উত্তয ও দক্ষিণ ২৪ যগনায ক্ষফক্ষবন্ন ব্লক ফনযা কফক্ষরত। এখাঙ্গন বাক্ষগযথী-হুগরী
াফফাক্ষকা, দফণবঙ্গযখা াফফাক্ষকা, দন্দযফন াফফাক্ষকা াফক্ষিত। বাক্ষগযথী-হুগরী নদী াফফাক্ষকায প্রধান নদী গুক্ষর
র াগরা, দ্বাযকা, ব্রাহ্মক্ষন, াজে, ভেূযািী, ফাফরা, দাঙ্গভাদয, ক্ষরাফক্ষত, প্রবৃক্ষত। এাআ নদী াফফাক্ষকায াঅেতন
৪৭,৯৩৬ ফগব ক্ষক.ক্ষভ। দন্দযফন াফফাক্ষকায প্রধান নদী গুক্ষর র াআছাভক্ষত, ক্ষফদযাধক্ষয। াঅেতন ৫৭০৬ ফগব ক্ষক.ক্ষভ।
দফণবঙ্গযখা াফফাক্ষকায প্রধান নদী দফণবঙ্গযখা। এাআ ফ নদী াফফাক্ষকায নদী গুক্ষরয জঙ্গরয হ্রা ফৃক্ষিয ঙ্গে ফনযা
ওো ফা না ওোয প্রতযি যমাগ াঅঙ্গছ। এয াঙ্গথ ানানয কাযণ গুক্ষর র –
 ফৃক্ষিাত- ক্ষিভফঙ্গেয গে ফৃক্ষিাত ১৭৫০ ক্ষভ.ক্ষভ মায প্রাে ৭৫ তাাং ফৃক্ষিাত ফলবাকাঙ্গর ে। দক্ষিণফঙ্গে
ফৃক্ষিাঙ্গতয ক্ষযভান ১১২৫ ক্ষভ.ক্ষভ যথঙ্গক ১৮৭৫ ক্ষভ.ক্ষভ। াধাযনত জদন ভাঙ্গয প্রথভ প্তা যথঙ্গক যঙ্গেম্বয
ভাঙ্গয যল মবন্ত ফৃক্ষিাত ঙ্গে থাঙ্গক। ক্ষকন্তু ক্ষফগত কঙ্গেক ফছঙ্গয যভ ভাঙ্গয যল প্তাঙ্গ বাক্ষয ফলব ণ এয পঙ্গর
ফনযায উক্ষিক্ষত রিয কযা যগঙ্গছ। াঙ্গনক ভে াল্প কঙ্গেকক্ষদঙ্গনয ভঙ্গধয প্রফর ফলবঙ্গণয পঙ্গর ফনযা ও জরভগ্ন
াফিায ৃক্ষি ে। প্রফর ফৃক্ষিাঙ্গতয পঙ্গর নদীঙ্গত জঙ্গরাচ্ছ্বা ে এয পঙ্গর ফাাঁধ যবঙ্গঙ ক্ষগঙ্গে ফনযা
ে।উত্তযপ্রঙ্গদঙ্গ প্রফর ফৃক্ষিাত ঙ্গর গো নদীঙ্গত জঙ্গরয ক্ষযভান যফঙ্গে মাওোয াংরগ্ন াঞ্চর গুক্ষরঙ্গত ফনযা
ে।
 দাঙ্গভাদয বযারী কঙ্গবাঙ্গযন (D.V.C.) নদী ক্ষযকল্পনা– ক্ষি.ক্ষব.ক্ষ. ক্ষযকল্পনাে দাঙ্গভাদয নদীঙ্গত ফাাঁধ ক্ষদঙ্গে
নদীয জরঙ্গক ক্ষফক্ষবন্ন ফহুভদখী কাঙ্গজ ফযফায কযা ে। এয পঙ্গর নদীয স্বাবাক্ষফক গক্ষত ফন্ধ ঙ্গে ক্ষগঙ্গে নদীয
তরঙ্গদঙ্গ ক্ষর ক্ষঞ্চত ঙ্গে নদীয তরঙ্গদ বযাে ঙ্গে মাঙ্গে। পঙ্গর ফলবাকাঙ্গর নদী মবাপ্ত ক্ষযভাণ জর ধঙ্গয
যাখঙ্গত াযঙ্গছ না। তাাআ ফাাঁধ ফাাঁচাঙ্গনায জনয ক্ষি.ক্ষব.ক্ষ. াক্ষতক্ষযক্ত জর যছঙ্গয যদে পঙ্গর ক্ষনম্ন াফফাক্ষকাে বেঙ্কয
ফনযা ৃক্ষি ে। উদাযণ ক্ষঙ্গঙ্গফ ফরা মাে ২০১৩ াঙ্গর প্রফর ফৃক্ষিাত ও ক্ষি.ক্ষব.ক্ষ. যথঙ্গক জর ছাোয পঙ্গর
ূফব ও ক্ষিভ যভক্ষদনীদয, াওো, হুগরী, ফধবভান, ফাাঁকদোয ১৭ জঙ্গনয ভৃতদয ে, ৮৭৯০ ক্ষে গ্রাভ িক্ষতগ্রস্ত ে ও
২১ রি ভানদল িক্ষতগ্রস্ত ে।
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 বূপ্রকৃক্ষত- দক্ষিণফে প্রধানত ক্ষর ভাক্ষে দ্বাযা গক্ষিত। বূপ্রকৃক্ষতগতবাঙ্গফ এাআ াঞ্চরক্ষে ভৃদু যথঙ্গক ভধযভ প্রকৃক্ষতয
ঢার মদক্ত ও দক্ষিণ ূফব ক্ষদঙ্গক ঢারদ। এাআ াঞ্চরক্ষে প্রাে ভতর। এযকভ বূপ্রকৃক্ষতগত াফিাঙ্গনয জনয জভা জর
ঙ্গজ যফক্ষযঙ্গে যমঙ্গত াঙ্গয না। ও ক্ষর ভৃক্ষত্তকা ফঙ্গর জঙ্গরয ানদপ্রঙ্গফঙ্গয ায কভ পঙ্গর জরভগ্নতা ৃক্ষি ে।
 নগযােন- ফতবভান বযতায ঙ্গে তার ক্ষভক্ষরঙ্গে দ্রুত নগযােন ঘেঙ্গছ। পঙ্গর জর মাওোয স্বাবাক্ষফক গক্ষত ফন্ধ
ঙ্গে যগঙ্গছ ও ভাক্ষেয উন্মদক্ত াাং কঙ্গভ মাওোয পঙ্গর ানদপ্রঙ্গফঙ্গয ায কঙ্গভ যগঙ্গছ। এাআ াক্ষতক্ষযক্ত জর
বূৃঙ্গেয উয ক্ষদঙ্গে প্রফাক্ষত ঙ্গে নদীঙ্গত ক্ষভঙ্গ নদীঙ্গত জঙ্গরয ক্ষযভান ফৃক্ষি কযঙ্গছ। পঙ্গর ফনযায ৃক্ষি ঙ্গে।
 নদী গবব বযাে- নদীয নাফযতা হ্রা দক্ষিণফঙ্গেয ফনযায প্রধান কাযন। নদীয তরঙ্গদঙ্গ ক্ষর ঞ্চে াথফা
াঅফজবনা যপরায পঙ্গর বযাে ঙ্গে ক্ষগঙ্গে নদী গঙ্গববয গবীযতা হ্রা াে পঙ্গর পঙ্গর াভানয ফৃক্ষিাত ঙ্গর ফনযা
ক্ষযক্ষিক্ষত ৃক্ষি ে। যমভন বাগীযথী ও হুগরী নদীয এভন াফিা যদখা মাে।
 ঘূণবফাত- ঘূণবফাঙ্গতয পঙ্গর প্রফর জঙ্গরাচ্ছ্বা ে এয পঙ্গর নদীয ফাাঁধ যবঙ্গঙ ক্ষগঙ্গে াঞ্চরক্ষে প্লাক্ষফত ে।
দন্দযফন াঞ্চঙ্গরয ফন যকঙ্গে যপরায পঙ্গর ঘূণবফাত এয পঙ্গর ৃক্ষি ওো জঙ্গরাচ্ছ্বা াঅযও যফক্ষ দ্বীক্ষেঙ্গক
াঅঘাত কঙ্গয পঙ্গর ফাাঁধ যবঙ্গঙ ক্ষগঙ্গে দন্দযফঙ্গনয ক্ষফক্ষবন্ন জােগা প্লাক্ষফত ে।
 জরাবূক্ষভ বযাে- ঙ্গযয াঅঙ্গাঙ্গয জরাবূক্ষভ বযাে কঙ্গয যখাঙ্গন ফ্ল্যাে ও ফে ফে াঅফান গঙ্গে উঙ্গিঙ্গছ।
পঙ্গর াক্ষতক্ষযক্ত জর এাআফ ক্ষনচদ জােগাে জভা ওোয দঙ্গমাগ াে না পঙ্গর ফনযায ক্ষযঙ্গফ ৃক্ষি ঙ্গে।
করকাতায ূফবক্ষদঙ্গকয জরাবূক্ষভ বযাে ওোয পঙ্গর করকাতা ও তায াংরগ্ন াঞ্চর, দক্ষিণ ২৪ যগনাে ফনযা
ক্ষযক্ষিক্ষতয ৃক্ষি ঙ্গে।
 াক্ষযকক্ষল্পত বূক্ষভ ফযফায ক্ষযকল্পনা- নদীয দুাঙ্গ াক্ষযকক্ষল্পত বাঙ্গফ জনফক্ষত, ক্ষল্পিান, চাঙ্গলয জক্ষভ
ততক্ষয প্রবৃক্ষত কযায পঙ্গর নদীয স্বাবাক্ষফক প্রফাঙ্গয ীভানা ফন্ধ ঙ্গে মাঙ্গে পঙ্গর ফলবাকাঙ্গর নদী দুকদর ছাক্ষঙ্গে
মতদূয প্রফাক্ষত ঙ্গত াযত এখন তা াঙ্গয না পঙ্গর ফনযায ৃক্ষি ঙ্গে। যমভন ফধবভান ও ভদক্ষবদাফাদ এয ফনযা।
 ত্রুক্ষেূণব কৃক্ষল ফযফিা- াঙ্গনক ভে জক্ষভ রাের কঙ্গয যপঙ্গর যাখা ে। তায পঙ্গর াভানয ফৃক্ষি ঙ্গর াঅরগা ভাক্ষে
ধদঙ্গে নদীঙ্গত ক্ষগঙ্গে ঙ্গে পঙ্গর নদী গবব বযাে ঙ্গে মাে। তা াঅয াক্ষতক্ষযক্ত জর ধঙ্গয যাখঙ্গত াঙ্গয না পঙ্গর
ফনযায ৃক্ষি ে।
 নদীয াঅাঁকাফাাঁকা গক্ষতথ- নদীয াঅাঁকাফাাঁকা গক্ষতথ ফা meander এয পঙ্গর নদীয স্বাবাক্ষফক প্রফা ফাধাপ্রাপ্ত
ে পঙ্গর নদীয গক্ষতঙ্গফগ কঙ্গভ মাে ও নদীক্ষে ধীঙ্গয ধীঙ্গয ভঙ্গজ মাে তাাআ ফনযা ক্ষযক্ষিক্ষতয ৃক্ষি ে।

 দক্ষিণফঙ্গে ফনযায প্রবাফ- ফনযায পঙ্গর গাছারা, ভানদল, জীফজন্তু তথা ভগ্র ক্ষযঙ্গফঙ্গয ক্ষফরূ প্রবাফ ঙ্গে।
ফনযায পঙ্গর উক্ষিদ- শু-াক্ষখ ও ভানদঙ্গলয ভৃতদয ঘঙ্গে, কৃক্ষলজ পর নি ে, ক্ষফশুি ানীে জঙ্গরয াবাফ ঘঙ্গে,
জরফাক্ষত যযাগ ভাভাক্ষযয াঅকায যনে, াঙ্গয কাভঙ্গে ভৃতদয ে, ভদঙ্গেয যনানা জর ঢদঙ্গক জক্ষভ রফনাক্ত কঙ্গয
যদে, ভদঙ্গেয যনানা জর ঢদঙ্গক চাঙ্গলয জক্ষভ রফনাক্ত কঙ্গয যদে ও তা চাঙ্গলয ানদঙ্গমাগী ঙ্গে ওঙ্গি, যমাগাঙ্গমাগ
ফযফিা ক্ষফক্ষেন্ন ঙ্গে ঙ্গে, ক্ষর জভা ঙ্গে নদীগবব বযাে ঙ্গে মাে, কাাঁচা ফাক্ষে গুক্ষর নি ে, ভানদল োন ক্ষক্ষফয
এ াঅশ্রে ক্ষনঙ্গত ফাধয ে, নদীঙ্গত জরস্ফীক্ষত ঘঙ্গে, ভাক্ষেয ফাাঁধ গুক্ষর যবঙ্গঙ মাে, ক্ষফদুযৎ ও যেক্ষর যমাগাঙ্গমাগ
ফযফিা ক্ষফমবস্ত ঙ্গে ঙ্গে,ভাছ চাঙ্গলয িক্ষত ে, জরক্ষফদুযৎ উৎাদন ফযফিা নি ে।
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ক্ষনঙ্গচ ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ াঙ্গরয ফনযায তদরনাভদরক াঅঙ্গরাচনা কযা র –
 ২০১৩ াঙ্গর দক্ষিণফঙ্গে ফনযায রূঙ্গযখা
ক্ষচোঃ ফনযা ক্ষফমবস্ত ূফব যভক্ষদনীদয

Source: Flood situation in South Bengal districts of West Bengal 16th October 2013

দাাঁতন ব্লক (২০১৩), ফনযা াংক্রান্ত ক্ষযাংখযান দাাঁতন ১ (১৬াআ াঙ্গটাফয, ১॰৩০)
যভােজনাংখযা- ১৮৪০০৫
যভাে গ্রাভ ঞ্চাঙ্গেত- ৯
িক্ষতগ্রস্ত গ্রাঙ্গভয াংখযা- ৫৮
ফনযা কফক্ষরত ভানদঙ্গলয াংখযা- ২৫৫৯৪
উিায যকঙ্গেয াংখযা -২
উিায যকঙ্গে ভানদঙ্গলয াংখযা- ৪২১০
াঙ্গয কাভঙ্গে ভৃতদয- ১ জন
২০১৩ াঙ্গরয ১২ াআ াঙ্গটাফয ন্ধাঙ্গফরা যথঙ্গক াাআঙ্গলান ক্ষক্ষরন এয পঙ্গর প্রফর ফৃক্ষিাত শুরু ে পঙ্গর ক্ষি॰ক্ষব॰ক্ষ ফাধয
ঙ্গে ১৪ ও ১৫াআ াঙ্গটাফয ক্ষফঙ্গকর মবন্ত ১ রি ৫ াজায ক্ষকউঙ্গক জর যছঙ্গে যদে এাআ দুাআ এয প্রবাফ ক্ষিভ যভক্ষদনীদয,
ূফব যভক্ষদনীদয, ফধবভান, হুগরী ও াওোঙ্গত প্রফর ফনযায াঅকায যনে। াওো যজরায াঅভতা ১, াঅভতা ২, উদেনাযােনদয
ফনযায দ্বাযা খদফাআ িক্ষতগ্রস্ত ে। পঙ্গর প্রচদয পর নি ে। াজাঙ্গযয যফক্ষ ভাক্ষেয ও খঙ্গেয ফাক্ষে ধ্বাং ে। যরাকজনঙ্গক
কাছাকাক্ষছ যকান উাঁচদ স্কদঙ্গর াঅশ্রে যনওোয জনয িানান্তক্ষযত কযা ে। ানীে জর, খাদয াভগ্রী, ক্ষশুঙ্গদয খাফায প্রবৃক্ষতয তীব্র
াবাফ যদখা যদে।
 ২০১৪ াঙ্গর দক্ষিণ ফঙ্গে ফনযায রূঙ্গযখা
২০১৪ াঙ্গর নদীঙ্গত জরস্ফীক্ষতয জনয যকান ফনযা ঘঙ্গেক্ষন। ক্ষকন্তু উচ্চ যজাোঙ্গযয পঙ্গর ফনযায ভত াফিা ফা জরভগ্নতা উত্তয
ও দক্ষিণ ২৪ যগনা ও ূফব যভক্ষদনীদয এ যদখা ক্ষগঙ্গেক্ষছর। াঅফাওো দপ্তঙ্গযয ২০১৪ াঙ্গরয (জদন-যঙ্গেম্বয) তথয যথঙ্গক
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জানা মাে যম দক্ষিণফঙ্গে স্বাবাক্ষফক এয যথঙ্গক ১৫ তাাং কভ ফৃক্ষিাত ঙ্গেঙ্গছ পঙ্গর দক্ষিণফঙ্গে নক্ষদগুক্ষর ক্ষফদীভায ক্ষনঙ্গচ
প্রফাক্ষত, ফৃক্ষি কভ ওোয জনয জরাধায গুক্ষর জর যাখায জনয উমদক্ত ক্ষছর এফাং দাভ ফা ফযাঙ্গযজ গুক্ষর যথঙ্গক যকান জর ছাো
েক্ষন এভনক্ষক ঘূক্ষণবঝে ফা ক্ষনম্নচাঙ্গয জঙ্গরাচ্ছ্বা ফা ফনযা েক্ষন।
ক্ষচোঃফাাঁধ যবঙ্গঙ দন্দযফঙ্গন ফনযা

ক্ষকন্তু ৭ াআ জদরাাআ দুগবাদয ফযাঙ্গযজ যথঙ্গক ৬৫১৩০
ক্ষকউঙ্গক ও ১৬ াগাস্ট ৭৩৪৬৩ ক্ষকউঙ্গক জর ছাো
ঙ্গেক্ষছর। একাআযকভবাঙ্গফ দফণবঙ্গযখা নদীয উয ক্ষনক্ষভবত
গারদক্ষদ ফযাঙ্গযজ যথঙ্গক ২৭ য জদরাাআ ১৩৪২১৬ ক্ষকউঙ্গক ও
২০ য যঙ্গেম্বয ১০৮৯৭০ ক্ষকউঙ্গক জর ছাো ঙ্গেক্ষছর।
ক্ষকন্তু দন্দযফঙ্গনয ক্ষকছদ ক্ষকছদ জােগাে উচ্চ যজাোঙ্গযয জঙ্গরয
চাঙ্গ জরস্ফীক্ষত ঘঙ্গে যকান যকান জােগাে ফাাঁধ যবঙ্গঙ ফনযা
ক্ষযক্ষিক্ষত ৃক্ষি ে। হুগরীয দাকাক্ষতো খাঙ্গর জরস্ফীক্ষত ঙ্গে
ার্শ্বফতবী াঞ্চর গুক্ষর জরভগ্ন ে। যদরদয নদী
াফফাক্ষকাে জরভগ্নতা ৃক্ষি ে। ৩/৮/২০১৪-৯/৮/২০১৪

মবন্ত ৪৯৬॰৫০ ক্ষভ॰ক্ষভ ফৃক্ষিাত ে ও রকঙ্গগে াক্ষতক্ষযক্ত
যজাোঙ্গযয জর ছাোয পঙ্গর ূফব যভক্ষদক্ষনদঙ্গযয ক্ষফক্ষবন্ন ব্লঙ্গকয জরক্ষনকাক্ষ াফিা ক্ষফমবস্ত ঙ্গে জরভগ্নতা ৃক্ষি ে।

নদী

যজরা

ব্লক

ফনযা কফক্ষরত যভৌজা

াগয

দভক্ষতনগয, ভদযগো
ফাগিাো, কদদভতরা,
ফাক্ষরোো
যদফনগয

ভদক্ষেগো
ক্ষচনাযগাাং
াতাক্ষনো
যদাোক্ষনো

দক্ষিণ ২৪
যগনা

নাভখানা

তদকানগয

ফনযাকফক্ষরত জরভগ্ন এরাকায
াঅেতন (ফগব.ক্ষকক্ষভ)
১.৪০
২.১০
০.২৫
০.১৮

Source: Annual flood report 2014
ভানক্ষচোঃ দক্ষিণফঙ্গে যকাঙ্গভন

 ২০১৫ াঙ্গর দক্ষিণফঙ্গে ফনযায রূঙ্গযখা
২০১৫ াঙ্গর জদরাাআ ভাঙ্গ প্রফর ফৃক্ষিাঙ্গতয
াঙ্গথ ৩০ য জদরাাআ ঘূক্ষণবঝে যকাঙ্গভন
ক্ষিভফেঙ্গক াঅঘাত কঙ্গয পঙ্গর ক্ষিভফঙ্গেয
১.০৬ যকাক্ষে ভানদল প্রবাক্ষফত ে। ফনযা ৃক্ষি
ওোয প্রধান কাযন র প্রফর ফৃক্ষিাত ও তায
াঙ্গথ মদক্ত ওো যকাঙ্গভঙ্গনয পঙ্গর ফৃক্ষিাত এাআ
দুাআ এয ক্ষভক্ষরত প্রবাফ। মায পঙ্গর নক্ষদগুক্ষরঙ্গত
তীব্র জরস্ফীক্ষত যদখা মাে এয াঙ্গথ ক্ষি.ক্ষব.ক্ষ
প্রচদয ক্ষযভান জর ছাঙ্গে পঙ্গর ১৪ ক্ষে যজরায
২৩৬ ক্ষে ব্লক, ৫৫ ক্ষে ক্ষভউক্ষনক্ষযার এরাকা ও
২১৮৮৫ ক্ষে গ্রাঙ্গভয
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৮১৪ ক্ষে গ্রাভ ঞ্চাঙ্গেত িক্ষতগ্রস্ত ে। ভানদঙ্গলয ভৃতদযয াংখযা ঙ্গে দাাঁোে ১২৫। ৭৪৩০০০ ফাক্ষে নি ে।
৫.০৬ রাখ ভানদলঙ্গক ২৪৭৩ ক্ষে োতা ক্ষক্ষফয এ াঅশ্রে যদওো ে, ৮২৪ ক্ষে স্বািয ক্ষক্ষফয ক্ষফমবে যভাকাক্ষফরা দপ্তয
যথঙ্গক াামযয জনয ািাঙ্গনা ে। ১২৯২৩৭২ যটয চাঙ্গলয জক্ষভ নি ে ও ২২৭১৬ গফাক্ষদ শু াক্ষখয ভৃতদয ঘঙ্গে।
যভাে াঅক্ষথবক িক্ষতয ক্ষযভান ৩০০০ যকাক্ষে োকা।
 প্রচদয কাাঁচা ফাক্ষে নি ে
 ানীে জর দুক্ষলত ঙ্গে ঙ্গে। নরকূ গুক্ষরও ১০-১২ ক্ষদন জঙ্গরয তরাে থাঙ্গক
 াঙ্গয কাভঙ্গে ভৃতদযয াংখযা ফৃক্ষি াে
 তদনক্ষদন জীক্ষফকা ও রুক্ষজঙ্গযাজগাঙ্গযয াবাফ ঘঙ্গে
 োঃপ্রণাক্ষর াফিা ক্ষফমবস্ত ঙ্গে ঙ্গে পঙ্গর জরঘক্ষেত
যযাগগুক্ষরয ফৃক্ষি ঘঙ্গে
 ক্ষশু ও গববফতী ভক্ষরাযা খদফাআ ভযায ম্মদখীন ে
 খাদয ঙ্কে যদখা মাে। কাযন জঙ্গর িদঙ্গফ াঙ্গনক পর নি
ে
ক্ষচোঃ ফনযায পঙ্গর াঅশ্রেীন ভানদল
 কঙ্গরযা, িােক্ষযো, াঅভাে, ত্বঙ্গকয যযাঙ্গগয প্রাদুববাফ ে
 ক্ষফগত ক্ষতন ফছঙ্গযয (২০১৩,২০১৪,২০১৫) দক্ষিণফঙ্গে ফনযায তদরনাভদরক াঅঙ্গরাচনা
ক্ষফগত ৩ ফছঙ্গযয ফনযা ক্ষযক্ষিক্ষত রিয কযঙ্গর যদখা মাে ২০১৩ ও ২০১৫ াঙ্গর ফনযা ক্ষযক্ষিক্ষত াঅযও বোর
রূ ক্ষনঙ্গেঙ্গছ ক্ষি.ক্ষব.ক্ষ যথঙ্গক জর ছাোয জনয। মক্ষদও ফনযা ক্ষনেন্ত্রন কযা ক্ষি.ক্ষব.ক্ষ য প্রধান উঙ্গেয ক্ষকন্তু ফলবাকাঙ্গর
ক্ষি.ক্ষব.ক্ষ যথঙ্গক জর ছাোয পঙ্গর ক্ষনম্ন াফফাক্ষকা প্লাক্ষফত ঙ্গে। ক্ষি.ক্ষব.ক্ষ প্রকঙ্গল্প ৭ ক্ষে ফাাঁধ ততক্ষয কযায কথা ফরা
থাকঙ্গরও ভাে চাযক্ষে ফাাঁধ ততক্ষয কযা ঙ্গেঙ্গছ। াক্ষতভাোে ফন যকঙ্গে যপরায পঙ্গর জরাধায গুক্ষরয তরঙ্গদঙ্গ ক্ষর
জঙ্গভ এয ধাযনিভতা নি ঙ্গে যগঙ্গছ পঙ্গর দক্ষিণফঙ্গেয ১৩ ক্ষে যজরায ২২২ ক্ষে ব্লঙ্গকয ভানদল ফনযা কফক্ষরত। ২০১৫
াঙ্গর যকাঙ্গভঙ্গনয ভে মক্ষদ ক্ষি.ক্ষব.ক্ষ যথঙ্গক জর ছাো না ত তাঙ্গর ফনযায তীব্রতা, প্রবাক্ষফত এরাকা ও তায
ফযাক্ষপ্তকার কভাঙ্গনা যমত। ক্ষিক এভনাআ ঘেনা ঘঙ্গেক্ষছর ২০১৩ াঙ্গরয ক্ষক্ষরন ঘূক্ষণবঝঙ্গেয ভে।
 ক্ষনঙ্গম্ন দক্ষিণফঙ্গে কতগুক্ষর ফনযায উঙ্গেখ কযা র –
 ১৯৫৫- ফঙ্গোাগয এ ক্ষনম্নচাঙ্গয পঙ্গর দক্ষিণফঙ্গে প্রফর
ফৃক্ষিাত ে।
 ১৯৫৬- ৮ যথঙ্গক ১২ াআ যঙ্গেম্বয ও ৩০য যঙ্গেম্বয যথঙ্গক
৩ যা াঙ্গটাফয দাঙ্গভাদয াব্বাক্ষকাে প্রফর ফৃক্ষিাত ে।
ক্ষচোঃজরভগ্ন করকাতা
 ১৯৭৮- ৩১ য াগাস্ট যথঙ্গক ৩ যা যঙ্গেম্বয যভক্ষদনীদয,
ফাাঁকদো, ফীযবূভ এ প্রফর ফৃক্ষিাত ে।
ক্ষদ্বতীে দপাে ২৬য ক্ষিঙ্গম্বয যথঙ্গক ১ রা াঙ্গটাফয ভেূযািী, াজে, দাঙ্গভাদয নদী াব্বাক্ষকাে প্রফর ফৃক্ষিাত ে।
 ১৯৮৬- করকাতা, াওো, হুগরী, উত্তয ও দক্ষিণ ২৪ যগনা।
 ১৯৯৯- প্রফর ফৃক্ষিাত, জরাধাঙ্গযয ধাযন িভতা ফবচ্চ ীভাে যৌাঁছে।
 ২০০০- দক্ষিণ ফঙ্গে প্রফর ফৃক্ষিাত ে, ফধবভান, ফাাঁকদো, ফীযবূভ, ভদক্ষবদাফাদ, ২৪ যগনা যজরাে প্রফর
ফৃক্ষিাত ে।
 ২০০১-করকাতাে যভৌদক্ষভ ফৃক্ষিাঙ্গতয পঙ্গর ফনযা ক্ষযক্ষিক্ষতয ৃক্ষি ে
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 ২০০৬- করকাতায ক্ষফক্ষবন্ন াাং জঙ্গরয তরাে থাঙ্গক। ২০০০ জনঙ্গক ক্ষযঙ্গে ক্ষনঙ্গে মাওো ে
 ২০০৭- করকাতা ও াাাক্ষ কঙ্গেকক্ষে যজরা এফাং উকূরফতবী ৩০০০ ক্ষে গ্রাভ িক্ষতগ্রস্ত ে।



















দক্ষিণফঙ্গে ফনযা ক্ষনেন্ত্রণ কযায কতগুক্ষর কভবক্ষূ চফনৃজন- গাছ রাগাঙ্গর গাছ ভাক্ষেঙ্গক ক্ত কযা ধঙ্গয যাঙ্গখ। পঙ্গর াক্ষতক্ষযক্ত ভাক্ষে িে ঙ্গে ক্ষগঙ্গে নদী গবব
বযাে কযঙ্গত াঙ্গয না। তাাআ নদী ফা জারাঙ্গেয জরধাযন িভতা ফজাে থাঙ্গক।
কৃক্ষেভবাঙ্গফ নদীয ফাাঁঙ্গধয ক্ষছঙ্গন জরাধায ততক্ষয কযঙ্গত ঙ্গফ জাঙ্গত াক্ষতক্ষযক্ত জর ওাআ জরাধাঙ্গয জঙ্গভ
থাকঙ্গত াঙ্গয।
প্রাকৃক্ষতকবাঙ্গফ যম ফ জরাবূক্ষভ যমভন যিাফা, খার, জরাাে প্রবৃক্ষতয াংস্কায কযঙ্গত ঙ্গফ। যমভন
োক্ষরনারা াংস্কায কযঙ্গর করকাতায াঙ্গনক জােগা জরভগ্নতা যথঙ্গক ফাাঁচঙ্গফ।
নদীয দুাঙ্গ উাঁচদ ও ভজফদত ফাাঁধ ক্ষদঙ্গত ঙ্গফ ও তায ক্ষনেভভাক্ষপক ক্ষযচমবা কযঙ্গত ঙ্গফ।
নদীগুক্ষর যথঙ্গক ক্ষর তরায ফযফিা কযঙ্গত ঙ্গফ ও যেক্ষজাং কযঙ্গত ঙ্গফ। নদীয ক্ষিক গবীযতা মাঙ্গত ফজাে
থাঙ্গক তা রিয যাখঙ্গত ঙ্গফ। এয পঙ্গর নদীয জরধাযণ িভতা ফৃক্ষি াঙ্গফ।
জর ক্ষনকাক্ষ ফযফিা উন্নত কযঙ্গত দযঙ্গনা ক্ষনকাক্ষ গুক্ষরয াংস্কযণ কযঙ্গত ঙ্গফ। নতদন ক্ষনকাক্ষ ফযফিা যেন ফা
নারা ততক্ষয কযঙ্গত ঙ্গফ।
ফনযা প্রফন াঞ্চর এ জক্ষভয ক্ষিক ফযফায ওো প্রঙ্গোজন।
নদীঙ্গত জঙ্গরয ক্ষযভান কভাঙ্গনায জনয নদীয াঙ্গথ খার কােঙ্গত ঙ্গফ মাঙ্গত ফলবায ভে াক্ষতক্ষযক্ত জর
যাআ খাঙ্গর ক্ষঞ্চত ঙ্গত াঙ্গয।
ফনযা কফক্ষরত এরাকাে গৃীত কভবক্ষূ চফনযা কফক্ষরত এরাকায ভানদলঙ্গক োন ক্ষক্ষফয এ াঅশ্রে ক্ষদঙ্গত ঙ্গফ।
খাফায, ফস্ত্র, ক্ষফশুি জর, যকঙ্গযাক্ষন, ক্ষের প্রবৃক্ষত যফযা কযঙ্গত ঙ্গফ।
জরফাক্ষত যযাগ গুক্ষর মাঙ্গত ভাভাক্ষযয াঅকায না যনে যক্ষদঙ্গক যখোর যাখঙ্গত ঙ্গফ।
ফনযা কফক্ষরত াঞ্চঙ্গরয ভানদলঙ্গক িক্ষতূযণ ফাফদ াঅক্ষথবক াাময ক্ষদঙ্গত ঙ্গফ।
তাঙ্গদয দনফবান এয ফযফিা কযঙ্গত ঙ্গফ।
জভা জর মদিকারীন তৎযতাে াক্ষপাং কঙ্গয ফা ানয যকান উাে কঙ্গয যফয কঙ্গয ক্ষদঙ্গত ঙ্গফ।
াঅঙ্গাঙ্গ ছক্ষেঙ্গে থাকা ভেরা, াঅফজবনা, ভৃতঙ্গদ প্রবৃক্ষত ক্ষযঙ্গে যপরায ফযফিা কযঙ্গত ঙ্গফ।
ক্ষফক্ষবন্ন যকাক্ষয ফা যফযকাক্ষয াংিা গুক্ষরঙ্গক াাঙ্গমযয জনয এক্ষগঙ্গে াঅঙ্গত ঙ্গফ।

দতযাাং ফনযা একক্ষে ক্ষফমবে। মায জনয প্রকৃক্ষত ও ভানদল উবোআ দােী। প্রাকৃক্ষতক কামবাফরীঙ্গক হ্রা না কযঙ্গত াযঙ্গরও
ভনদলয ৃি কামবাফরী যমগুক্ষর ফনযা ৃক্ষিয জনয দােী যগুক্ষরঙ্গক হ্রা কযা যমঙ্গত াঙ্গয, মক্ষদ ভানদল উঙ্গদযাগী ও তৎয ে। কাযন
ভানদঙ্গলয কাজ দ্বাযা ভানদলাআ াঅজ িক্ষতগ্রস্ত।ভানদল ফরঙ্গত শুধদ একজন ভানদল নে ভগ্র ভানফ জাক্ষত ও যকাঙ্গযয তৎযতা
দযকায। তাঙ্গরাআ ভানদল প্রক্ষত ফছয ফনযায পঙ্গর ক্ষনাঃস্ব ও াে ম্বরীন ওো যথঙ্গক ক্ষনঙ্গজঙ্গক ফাাঁচাঙ্গত াযঙ্গফ ও ানযঙ্গক
ফাাঁচাঙ্গত াযঙ্গফ। তাাআ ক্ষিক
ক্ষযকল্পনা ও ঙ্গচতনতা দযকায। এছাো ক্ষফমবে যভাকাক্ষফরা কযায জনয াঅগাভ ূফবাবাল যদওো ও ক্ষফমবে যফতবী াাময
ও দনফবান যদওো একান্ত জরুক্ষয।
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