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১. ভুব কা  

বাাংলাদেদশর উত্তরপূব োঞ্চলীয় ৭ টি মজলা  ম ৌলভীবাজার, হববগঞ্জ, বকদশারগঞ্জ, মনত্রদকাণা, বসদলট, সুনা গঞ্জ 

এবাং বাহ্মণবাবিয়া বনদয় হাওর অঞ্চল গঠিত। এ সকল মজলায় ৩৭৩ টি হাওর রদয়দে। জীববববিত্রপূণ ে হাওর 

এলাকায় ম াট জব র পবর াণ ১৯.৯ লাখ মহক্টর ম্খাদন প্রায় ২ মকাটি  ানুষ বসবাস কদর। হাওর এলাকায়  

িাষদ্াগ্য মবাদরা জব র পবর াণ ৮ লাখ ৫৯ হাজার মহক্টর ্া মেদক বেদর প্রায় ৫ ব বলয়ন টন ধান উৎপােন করা 

্ায়। হাওরাঞ্চদল ২৬০ প্রজাবতর  াে ও ২৪ প্রজাবতর বিাংবি আদে ্া সারাদেদশর  ৎস্য উৎপােদনর প্রায় 

শতকরা ২০ ভাগ। ধান ও  াে উৎপােন হাওি এলাকার জনগদণর প্রধান জীববকা। এ এলাকা প্রায় প্রবত বের 

আকবিক বন্যা কববলত হয়।  ্ার ফদল মবাদরা ফসদলর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষবত হয়। বাাংলাদেদশ হাওর এলাকায় প্রধান 

প্রধান দুদ্ োগগুদলা হল আকবিক বন্যা, বজ্রপাত, ঝাি , উচ্চ াত্রায় মঢউ ও নেীতীর ভাঙ্গন । 

হাওর এলাকায় সাম্প্রবতককাদল ঘন-ঘন বন্যা মেখা ্াদে, ্া জলবায়ু পবরবতেদনর প্রভাব বদল ববদববিত হদে। 

মেদশর উত্তর-পূব োঞ্চদল ৭টি মজলায় ৩৭৩ টি হাওর রদয়দে, ম্গুদলা পাবন ধদর মরদখ মেদশর বন্যাপ্রবণ অন্যান্য 

এলাকার বন্যার প্রদকাপ হ্রাদস সহায়ক ভূব কা রাখদে। 

হাওর অঞ্চদল গত কদয়ক বেদরর উদেখদ্াগ্য আগা  আকবিক বন্যার তথ্য: 

সন  াস সন  াস 

২০০০ এবপ্রল, ৩০  ২০১০ এবপ্রল, ০৩ 

২০০২ এবপ্রল, ১৯ ২০১৬ এবপ্রল, ১৭ 

২০০৪ এবপ্রল, ১৯ ২০১৭  াি ে,২৯ 

 

২০১৭ সদনর ২৯  াি ে হদত এবপ্রদলর ২য় সপ্তাদহর  দে অবত বৃবি ও পাহািী ঢদল সৃি আগা  বন্যায় সুনা গঞ্জ, 

বসদলট, মনত্রদকাণা, বকদশারগঞ্জ, হববগঞ্জ ও ম ৌলভীবাজার মজলার ৬২ টি উপদজলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষবত হয়। এর 

ফদল এ ৬টি মজলার ৬২টি উপদজলার ৫১৮টি ইউবনয়দনর ৮ লক্ষ ৫০ হাজার ৮৮টি পবরবার ক্ষবতগ্রস্ত হয়। 

 

২.  হাওর এলাকায় আকবিক বন্যার কারণ 

প্রাকৃবতক বনয়া দকর সাদে আে ে-সা াবজক ববষয়ক কারণ ম্ ন হাওদরর পাবন বনষ্কাশন ব্যবস্হায় প্রবতবন্ধকতা, 

ধান িাষী ও  াে উৎপােনকারীদের পাবন ব্যবস্হাপনার দ্বন্দ্ব, সঠিক স দয় বাঁধ বন োণ ও ম রা ত না হওয়া, 

সুশাসন সম্পবকেত স স্যা ও প্রাবতষ্ঠাবনক স ন্বদয়র অভাব আকবিক বন্যার ঝুঁবক বহুলাাংদশ বাবিদয় বেদে।ভূ-

তাবিক অবস্থাদনর বভবত্তদত বাাংলাদেদশর হাওর বনদনাক্ত ৩ ভাদগ ববভক্ত, ্ো: ১) পাহাদির পােদেদশ বা 

পাহাদির কাোকাবে অববস্থত হাওর; ২) প্লাববত এলাকার হাওর এবাং ৩) গভীর পাবনদত প্লাববত এলাকার হাওর। 

হাওর এলাকার উজাদন ভারদতর বশলাং ও বত্রপুরার অবধক বৃবিপাতপ্রবণ ববস্তৃত এলাকার পাবন এ এলাকা বেদয় 



প্রবাবহত হয়। মভৌদগাবলক অবস্হাদনর কারদণ হাওর এলাকায় আকবিক বন্যা মেখা ্ায় ্া এ এলাকার প্রধান 

দুদ্ োগ বহদসদব ববদববিত। এর ফদল কৃবষখাত সবদিদয় মবশী ক্ষবতগ্রস্ত হয় ্া জীবন ও জীববকায় ব্যাপক প্রভাব 

মফদল।  

 

৩. ২০১৭ সাদলর আকবিক বন্যায় ক্ষবতগ্রস্ত খাতসমূহ  

(ক) কৃবষ 

২০১৭ সাদল আকবিক বন্যায়  হাওর এলাকায় কৃবষখাদত ব্যাপক ক্ষয়ক্ষবত হয় ।বন্যায় ২ লক্ষ ৪৯ হাজার 

৮৪০ মহক্টর জব র মবাদরা ফসল সম্পূণ ে ক্ষবতগ্রস্ত হদয়দে। এোিাও বহু ফসলী জব  আাংবশক ক্ষবতগ্রস্ত 

হদয়দে। এর ফদল হাওর এলাকায়  প্রায় ৭.৫ লক্ষ ম বিক টন ধাদনর উৎপােন ক  হদয়দে ্া স্হানীয় 

জনদগাষ্ঠীর খাদ্য বনরাপত্তাসহ জাতীয় প্ োদয় মনবতবািক  প্রভাব মফদলদে। 

(খ)  ৎস্য সম্পে ও গবাবেপশু  

বন্যায় ২১৪ ম : টন  াে ক্ষবতগ্রস্ত হদয়দে এবাং পশু সম্পে ও হাঁস-মুরগী উৎপােদন মনবতবািক প্রভাব 

মফদলদে। ধান গাে পঁদি পাবন দূষণ ও দ্রবীভূত অবিদজন কদ  ্াওয়ায়  াে  দর মভদস উদেদে।  

 

(গ) মভৌত অবকাোদ া 

 হাওর এলাকায় ২০১৭ সাদলর  বন্যায় ৬৬২ বক. ব টার রাস্তা ও ১৩৩ বক.      ব টার বাঁধ ক্ষবতগ্রস্ত 

হদয়দে।বন্যায় ববশুদ্ধ পাবন ও স্যাবনদটশন ব্যবস্হার ব্যাপক ক্ষবত সাধন হদয়দে। 

 

৪. আগা  বন্যা পূব েবতী সতকেতা 

 

-  বনয়ব তভাদব  ওসু  বভবত্তক এবাং সাপ্তাবহক আবহাওয়ার পূব োভাস (হাওর এবাং তেসাংলগ্ন উজান অঞ্চল) 

ববদেষন পূব েক ধানিাদষ করণীয় ববষয় এবাং আগা  বন্যার পূব োভাস এসএ এস, এযাপস ইতযাবের  ােদ  

কৃষক প্ োদয় মপৌুঁোদনার ব্যবস্থা করদত হদব।  াি ে ও এবপ্রল  াসদক ববদশষ ববদবিনায় বনদয় দুদ্ োগ 

ব্যবস্হাপনা অবধেপ্তর, বাাংলাদেশ আবহাওয়া অবধেপ্তর, পাবন উন্নয়ন মবাি ে, বাাংলাদেশ  হাকাশ গদবষণা 

ও দূর অনুধাবন প্রবতষ্ঠান (স্পারদসা), কৃবষ সম্প্রসারন অবধেপ্তর, বাাংলাদেশ ধান গদবষনা ইনবিউট এবাং 

বাাংলাদেশ কৃবষ গদবষনা ইনবিউট এর স ন্বদয় একটি প্ েদবক্ষণ মসল গেন করদত হদব। এ মসল 

প্রবতবনয়ত হাওর এলাকার আবহাওয়া ববদেষণপূব েক িাষীদের পরবতী করণীয় ববষদ্ পরা শ ে প্রোন 

করদব। 



-  বতে াদন ৫ বেদনর আগা  সতকে বাতোর স্থদল ১০ বেন পূদব ে সতকে বাতো প্রোদনর ববষদয় উদদ্যাগ গ্রহণ 

করদত হদব। বন্যার আগা  সতকে বাতোর উন্নয়দন এশীয় উন্নয়ন ব্যাাংদকর সহায়তায় কৃবষ সম্প্রসারণ 

অবধেপ্তর, বাাংলাদেশ আবহাওয়া অবধেপ্তর ও বাাংলাদেশ পাবন উন্নয়ন মবাি ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন 

করদে। এর  ােদ  ্ত দ্রুত সম্ভব সতকেবাতোর লীি টাই  উন্নয়দন দ্রুত কা্ েকর পেদক্ষপ গ্রহণ করদত 

হদব। এোিাও আস্ত:সী ান্ত নেীসমূদহর  ােদ  উজাদনর পাবন বাাংলাদেদশর উওর-পূব োঞ্চদল মনদ  

আসার পূদব েই ্ো্ে পূব োভাস প্রোদনর লদক্ষয প্রবতদবশী মেশসহ অন্যান্য মেশ মেদক তথ্য প্রাবপ্তর উদদ্যাগ 

গ্রহণ করদত হদব। 

-  বাঁধ বন োণ/ ম রা দতর জন্য বরাদ্দকৃত অে ে আগদির  দে  াে প্ োদয় মপ্ররণ বনবিতপূব েক শুষ্ক ম ৌসুদ  

কাজ বাস্তবায়ন করদত হদব। অে ে বরাদ্দ ও কা্ ে সম্পােদন উপদজলা প্রশাসনদক সম্পৃক্ত করদত হদব। বাঁধ 

বন োণ ও ম রা দতর কাজ মফব্রুয়াবরর  দে স াপ্ত করার জন্য ২০১৭ সালসহ পূব েবতী বন্যার অবভজ্ঞতার 

আদলাদক স্থায়ী বপআইবস গেন করদত হদব। বাঁধ বন োণ কাদজ আধুবনক প্রযুবক্ত ব্যবহার করদত হদব। এর 

জন্য ্ো্ে গদবষণা উদদ্যাগ গ্রহণ করদত হদব। 

-  বন্যা বনয়ন্ত্রণ বাঁধ বনয়ব ত ম রা ত/ সাংস্কার করা এবাং বাঁধরক্ষায় অে ে োিকরদণ পাবন উন্নয়ন মবাদি ের 

স্হানীয় প্ োদয়র অবফসসমূহদক কর্তেত্ব প্রোদন নীবত ালা হালনাগােকরণ করদত হদব। 

-  বন্যায় ক্ষবতগ্রস্ত ডুবন্ত বাঁধ ম রা দতর জন্য প্ োপ্ত বাদজট বরাদ্দ প্রোনপূব েক দ্রুত ম রা ত কাজ 

বাস্তবায়দনর কা্ েকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবাং হাওদরর পবল অপসারদণ মেবজাং এর কাজ শুরু করার জন্য 

কা্ েকর উদদ্যাগ গ্রহণ করদত হদব এবাং অপসাবরত কাঁো ও  াটি বেদয় বাঁধ বা নেীর দু’পাি উঁচু করদত 

হদব। 

-  নেীর ধারণ ক্ষ তা বৃবদ্ধ এবাং বন্যার পাবন দ্রুত বনষ্কাশদনর জন্য হাওর অঞ্চদলর নেীসমূহ বনয়ব ত মেবজাং 

করা ম্দত পাদর। এ মক্ষদত্র সুনা গঞ্জ মজলার  ম ঘনা মববসদনর উজাদন অববস্থত সুর া এবাং কুবশয়ারা 

নেী সুনা গঞ্জ অাংশ মেদক খনন শুরু কদর ম ঘনা নেীর ভাটিদত ভভরব বাজার প্ েন্ত মেবজাং করদত হদব। 

হববগঞ্জ মজলায় কযাবপট্যাল মেবজাং এর আওতায় কুবশয়ারা, ধদলশ্বরী ১ ও ২ খনন কদর  ম ঘনা নেীদত 

সাংদ্াগসহ মখায়াই ও সুতাাং নেী খনন করদত হদব। বসদলদট সুর া ও কুবশয়ারা নেীর িাইকগুদলা 

ম রা ত ও বন্যা প্রবতদরাদধ উঁচু করদত হদব। 

-  হাওরাঞ্চদলর ফসলদক বন্যা হদত রক্ষার জন্য অস্থায়ী বাঁদধর পবরবদতে স্থায়ী ডুবন্ত বাঁধ বন োদণর পেদক্ষপ 

গ্রহণ করদত হদব। ধান  ািাই ও সা বয়ক সাংরক্ষদণর জন্য বাঁধ ব্যবহার বনরুৎসাবহত এবাং হাওর 

এলাকায় ইঁদুর বনধন কা্ েক্র  বাস্তবায়ন করদত হদব। 

-  বন্যা মেদক হাওদরর ফসল রক্ষাদে ে স্বল্প স দয় উচ্চ ফলনশীল জাদতর ধান প্রিলন করদত হদব। এজন্য 

আগা  ও োন্ডাসবহষ্ণু জাদতর ধান উদ্ভাবন করা এবাং উদ্ভাববত ধান িাদষর সম্প্রসারদণর উদদ্যাগ বনদত 

হদব। ধাদনর ফলন তুলনামূলক বকছুটা ক  হদলও বন্যার ক্ষয়ক্ষবত হ্রাদস স্বল্পদ য়ােী পেদক্ষপ বহদসদব বি 

২৯ এর পবরবদতে ববআর-২৮ মরাপদনর জন্য িাষীদের উৎসাবহত করদত হদব। বি ধান ২৮ এর ৩০-৩৫ 

বেদনর িারা বিদসম্বদরর ২০-২৫ তাবরদখর  দে মরাপণ করদল এবপ্রদলর প্রে  সপ্তাদহ ফসল কতেন সম্ভব 

হয়, ্া ফসল আহরদণর স য়কাল ১২-১৫ বেন কব দয় আনদব। ধান ফলদনর ঘাটবত পুবষদয় বনদত 

কৃষকদের সববজ িাষ, পরবতী ফসদলর জন্য উপকরণ সহায়তা বা অন্যান্য জীববকায়দনর জন্য প্রদণােনা 

বা সহায়তা প্রোন করা ম্দত পাদর।  েদ য়ােী ব্যবস্হা বহদসদব প্রিবলত বি ধান ২৮, বি ধান ২৯ এর 

পবরবদতে ১২০ বেদন আহরণদ্াগ্য উচ্চ ফলনশীল জাদতর ধান িাষাবাদের জন্য প্রদয়াজনীয় গদবষণা ও 



সম্প্রসারদণর উদদ্যাগ বনদত হদব। তাোিা আগা  বন্যার পূব োভাস পাওয়া মগদল ঐস দয় ফসদলর 

পবরপক্কতা ্বে ৬০-৭০% হয় তদব ফসল কতেন কদর মফলদত হদব। এদক্ষদত্র ফলন বকছু ক  হদলও 

সম্পূণ ে ক্ষবত মেদক রক্ষা পাওয়া ্াদব। তদব আগা  বীজ মরাপদনর মক্ষদত্র ধাদনর িারার উপর শীদতর 

প্রভাবও ববদবিনায় বনদত হদব। মগা-খাদদ্যর অভাব ব টাদনার জন্য প্ োপ্ত পবর ান ধাদনর খি  জুে 

রাখদত হদব। 

-  হাওর এলাকায় আকবিক বন্যায় ধান  ািাই কাজ, গৃহ-পাবলত পশু-পাবখর আশ্রয়স্হল, ফসল সাংরক্ষণ, 

কৃবষ ্ন্ত্রপাবত সাংরক্ষণ, কাদলকশন পদয়ন্ট ইতযাবে কাদজ ব্যবহাদরর জন্য ‘কৃবষ  াবিপারপাস মকন্দ্র’ 

স্হাপন করদত হদব। 

- বন্যায় মগা-খাদদ্যর প্রিন্ড অভাব মেখা মেয়। হাওরাঞ্চদল গবাবে-পশুর খাদ্য সাংকট বনরসদন ক পদক্ষ ৬  াদসর 

জন্য োনাোর খাদ্য সরবরাহ করদত হদব।  ৎস্য ও প্রাবণ সম্পে  ন্ত্রণালয়সহ সাংবেি  ন্ত্রণালয় বন্যা 

পরবতী পুনব োসদনর জন্য প্রদয়াজনীয় বাদজট বরাদ্দ রাখা প্রদয়াজন। বন্যা বা অন্যান্য দুদ্ োদগ জরুরী মগা-

খাদ্য সহায়তা প্রোদন স্বতন্ত্র বাদজট মকাি বাস্তবায়দন প্রদয়াজনীয় ব্যবস্হা গ্রহণ করদত হদব। 

- মোট আকাদরর জলাশয় হদত অবতবৃবিজবনত পাবন অপসারদণর জন্য প্রদয়াজনীয় পাম্প স্থাপন করা ম্দত 

পাদর। 

 

৫. আগা  বন্যাকালীণ করণীয় 

   ক্ষবতগ্রস্ত মজলাসমূদহ বন্যার স দয় দ্রুত ত্রাণ ও  আশ্রয় স্থাদনর ব্যবস্থা করদত হদব  এই ববষদয় সরকাবর 

প্রবতষ্ঠাদনর পাশাপাবশ মবসরকাবর প্রবতষ্ঠানদকও সম্পকৃ্ত করদত হদব।ক্ষবতগ্রস্ত মজলাসমূদহ পাবন ক ার 

সাদে সাদে ্াদত মরাগ ব্যাবধ  হা ারী আকাদর েবিদয় না পদি মস ববষদয় প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর 

বনব ত্ত পাবন ববশুদ্ধকরণ ট্যাবদলট ও অন্যান্য বিবকৎসা উপরণসহ সাব েক্ষবণক বিবকৎসা টি  প্রস্তুত রাখার 

জন্য পূব েপ্রস্তুবত োকদত হদব। জরুবর বভবত্তদত পানীয় জদলর স স্যা বনরসদন অদকদজা নলকূপ ব্যবহার 

উদপাদ্াগী এবাং নতুন নলকূপ স্থাপদনর জন্য কা্ েকর পেদক্ষপ গ্রহণ করদত হদব। ববপ্ েস্ত  ানুদষর 

আবে েক ক্ষবত কাটিদয় উেদত ববনামূদে কৃবষ-উপকরণ সরবরাহ, ববনা সুদে ঋণ প্রোন এবাং ববকল্প 

ক েসাংস্থান সৃবি করদত সরকাবর প্রবতষ্ঠাদনর পাশাপাবশ মবসরকাবর প্রবতষ্ঠানদকও সমৃ্পক্ত করদত হদব। 

 

৬. বন্যা পরবতী করণীয় 

  

(১) পূদব ে ম্খাদন মেদশ গি বৃবিপাত ৪০০ ব .ব . মসখাদন ২০১৭ সাদলর এবপ্রল  াদসই হাওর অঞ্চদল প্রায় ৯০০ 

ব . ব . বৃবিপাত হদয়দে। এ ধরদণর অস্বাভাববক বৃবিপাত ৫০-১০০ বের বরটান ে বপবরয়ি বহদসদব 

ববদবিনায় বনদয় দুদ্ োগ ম াকাদবলায় স বন্বত পবরকল্পনা গ্রহণ করদত হদব। 

(২)  আকবিক বন্যার পূব োভাদসর বলি টাইদ র উন্নয়দনর লদক্ষয দূর অনুধাবন (দস্পস) প্রযুবক্তবভবত্তক 

প্ েদবক্ষণ মেদক প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহাদরর বনব দত্ত গদবষণা কা্ েক্র  পবরিালনা করা ম্দত পাদর। 



(৩)  বন্যার ফদল হাওর এলাকায় সৃি ববধ েত জলাবদ্ধতা, এর স্থাবয়ত্ব এবাং কারণ ও মবাদরা ধান উৎপােদন এর 

প্রভাব প্ েদবক্ষদণর জন্য দূর অনুধাবন (দস্পস) প্রযুবক্তবভবত্তক একটি বনয়ব ত প্ েদবক্ষণ ব্যবস্থা গদি 

তুলদত হদব।  

(৪)  হাওর এলাকার অবধবাসীদের বিঁদট- াটি/বসতবভটা উঁচুকরদণ  প্রদয়াজনীয় উদদ্যাগ গ্রহণ করদত হদব। স্বল্প 

খরদি মটকসই বািী ঘর ভতরী করার জন্য অে ে, পরা শ ে ও কাবরগরী সহায়তা প্রোন করদত হদব। 

(৫)  ৎস্য সম্পদের আবাসস্থল পুনরুদ্ধার, উন্নয়ন, সাংরক্ষণ এবাং  জুে বৃবদ্ধর জন্য   প্রাকৃবতক মপানা 

অবমুক্তকরণ। 

(৬)হাওর অঞ্চদলর  ানুদষর ক েসাংস্থান সৃবির লদক্ষয এ এলাকার জন্য উপদ্াগী “ববদশষাবয়ত অে েবনবতক 

অঞ্চল” গেন করা। 

(৭)বষ ো ম ৌসুদ  ববকল্প ক েসাংস্থান সৃবি। হাওর এলাকার শ্রব কদের ববকল্প ক েসাংস্থাদনর ব্যবস্থা গ্রহণ 

করা, প্রদয়াজদন বভবজএফ এর ব্যবস্হা করা। 

(৮)কৃষকদের ধানিাদষর পাশাপাবশ বববভন্ন প্রজাবতর লাভজনক সববজিাদষ উৎসাবহত করদত হদব। 

ভাস ান পদ্ধবতদত সববজ িাদষর প্রিলন ও সম্প্রসারদণর ব্যবস্হা করা ম্দত পাদর। এোিাও বনন আদয়র 

উন্নত জাদতর হাঁস পালদন উৎসাবহত করা ্ায়। 

(৯)ম্দহতু মকান মকান অবত বৃবির বেদর আগা  বন্যায় ফসদলর ক্ষবতর সম্ভাবনা মেদকই ্ায় তাই 

এদক্ষদত্র বরস্ক িান্সফার ব্যবস্হা বহদসদব কৃষকদের জন্য কৃবষ বী া সহদ্াবগতা প্রোদনর রুপদরখা প্রণয়ন, 

অে োয়ন ও পাইলটিাংদয়র বভবত্তদত সম্প্রসারদণর উদদ্যাগ গ্রহণ করদত হদব। 

 

৭.উপসাংহার  

হাওর এলাকা প্রাকৃবতকভাদব বন্যা প্রবণ এলাকা। জুন-জুলাই  াদস স্বাভাববক বন্যায় হাওর অবধবাসীদের সম্পদের 

উদেখদ্াগ্য ক্ষয়ক্ষবত হয় না। হাওর অঞ্চদলর আবােী জব র শতকরা ৮০ ভাদগর অবধক জব  মবাদরা ধান িাষ 

হদয় োদক ্া তাদের খাদ্য বনরাপত্তা ও জীববকায়দনর জন্য অপবরহা্ ে ও প্রধান উৎস। ২০১৭ সাদলর আগা  বন্যায় 

প্রায় সম্পূণ ে মবাদরা ফসল ক্ষবতগ্রস্থ হয়। হাওর এলাকায় অল্প স দয় অবধক বৃবিপাত, পাহািী ঢল, উজাদনর পাবনর 

সাদে স য়  দতা বাঁধ ভতবর না হওয়া, ক্ষবতগ্রস্থ বাঁধ ম রা ত না করা ও অপ্ োপ্ত পাবন বনস্কাশন ব্যবস্হার কারদণ 

বন্যার প্রদকাপ বৃবদ্ধ পায়। এর ফদল বন্যায় ক্ষবতর  াত্রা বহুলাাংদশ বৃবদ্ধ পায়। বন্যার কবল হদত হাওর এলাকার 

প্রধান ফসল ধান রক্ষাদে ে ধান- াে িাদষর জন্য সাংবেি প্রবতষ্ঠাদনর স ন্বদয় স বন্বত পবরকল্পনা গ্রহণ প্রদয়াজন। 

হাওর  ািারপ্লান-২০১২ এর হালনাগাে কদর ফসল রক্ষা বাঁধ বন োণ, জীববববিত্র রক্ষা, বন্যা সতকেবাতো উন্নয়ন ও 

প্রিার, নেী ও খাল খনন কদর দুদ্ োগ ঝুঁবকর  াত্রা হ্রাস করার উদদ্যাগ গ্রহণ অতীব প্রদয়াজন। সদব োপবর মবাদরা ধান 

িাদষর ঝুঁবক হ্রাসকরদণ স্বল্প স দয় আবােদ্াগ্য ধাদনর জাত িাষাবাে সম্প্রসারদণ কা্ েকর পবরকল্পনা ও এর 

বাস্তবায়দনর মকৌশল প্রণয়ন অতীব জরুরী। বন্যার ক্ষয়ক্ষবত লাঘদব ্ো্ে প্রস্তুবত, ঝুঁবকহ্রাস, সািাোন ও পুনব োসন 

কা্ েক্রদ র সাদে জীববকায়দনর ভববিত্রায়নসহ হাওর এলাকার জনসাধারদণর জন্য ববদশষ ক েসাংস্থাদনর উদদ্যাগ 

গ্রহদণর  ােদ  দুদ্ োগ সহনশীল কব উবনটি গেদন কা্ েকর ভূব কা রাখা ্াদব। 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


