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 ২.৬ উন্নয়ন পচরকল্পনার প্রিান খাত সমুহ  ২০ 

 ২.৭ সামাচেক মানচচত্র  ২২ 

 ২.৮ দূল্ যাগ এবং ঝুঁচক ম্যাপ   ২২ 

 ২.৯ আপলদর টমৌসুমী চদনপচি  ২৫ 

 ২.১০ েীচবকার টমৌসুমী চদনপচি  ২৬ 

 ২.১১ েীবন এবং েীচবকা সম্পচকযত চবপদাপন্নতা  ২৭ 

 ২.১২ খাত চ চিক আপদ ও ঝুঁচকর বন যনা  ২৭ 

 ২.১৩ েেবায়ু পচরবতযন এবং তার সম্ভাব্য প্র াব  ২৮ 

তৃতীয় অধ্যায়: দুল্ যাগঝুঁচক হ্রাস ৩০-৪৩ 

 ৩.১ ঝুঁচকর কারণসমূহ চচচিতকরণ  ৩০ 

 ৩.২ ঝুঁচক চনরসলনর উপায় চচচিতকরণ  ৩৩ 

 ৩.৩ এনচেওলদর উন্নয়ন পচরকল্পনা  ৩৬ 

 ৩.৪ দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কম যপচরকল্পনা ৩৮ 

  ৩.৪.১ দুল্ যাগ পূব য প্রস্তুচত  ৩৮ 

  ৩.৪.২ দুল্ যাগ কােীন প্রস্তুচত  ৪০ 

  ৩.৪.৩ দুল্ যাগ  পরবতী প্রস্তুচত  ৪১ 



 

 

  ৩.৪.৪ স্বা াচবক সমলয়/ ঝুঁচকহ্রাস সমলয়র ব্যবস্থাচদ  ৪২ 

চতুথ য অধ্যায়: েরুরী সাড়া প্রদান  ৪৪-৫৫ 

 ৪.১ েরুরী Ac‡ikb †m›Uvi (EOC)  ৪৪ 

  ৪.১.১ েরুরী কলরাে রুমপচরচােনা  ৪৪ 

 ৪.২ আপদ কােীন পচরকল্পনা  ৪৫ 

  ৪.২.১ টস্বচ্ছালসবকলদর প্রস্ত্িত রাখা  ৪৭ 

  ৪.২.২ সতকযবাতযা প্রচার  ৪৭ 

  ৪.২.৩ েনগণলক অপসারলণর ব্যবস্থাচদ  ৪৭ 

  ৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রাথচমক চচচকৎসাপ্রদান  ৪৭ 

  ৪.২.৫ আশ্রয়লকদ্র রক্ষনালবক্ষন  ৪৭ 

  ৪.২.৬ টনৌকা প্রস্ত্িত রাখা  ৪৭ 

  ৪.২.৭ দূল্ যালগর ক্ষয়ক্ষচত চাচহদা চনরুপন ও প্রচতলবদন টপ্ররণঃ  ৪৮ 

  ৪.২.৮ ত্রান কা্ যক্রম সমন্বয় করা  ৪৮ 

  ৪.২.৯ শুকনা খাবার, েীবন রাক্ষাকারী ঔষি সংগ্রহ ও প্রস্ত্িত রাখা  ৪৮ 

  ৪.২.১০ গবাদী পশুর চচচকৎসা/টিকা  ৪৮ 

  ৪.২.১১ মহড়ার আলয়ােন করা  ৪৮ 

  ৪.২.১২ েরুরী কলরাে রুম (EOC) পচরচােনা  ৪৯ 

  ৪.২.১৩ আশ্রয়লকন্দ্র / চনরাপদ স্ত্হান সমুহ  ৪৯ 
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  সংযুচি ৩: উপলেোর টসচ্ছালসবকলদর তাচেকা  ৬১ 

  সংযুচি ৪: আশ্রয়লকন্দ্র ব্যবস্থাপনা কচমটির তাচেকা  ৬২ 

  সংযুচি ৫: এক নেলর সাপাহার উপলেো   ৬৪ 
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প্রথম অধ্যায় 

 স্থানীয় এোকা পচরচচচত 

১.১পেভূচম 

বাংোলদশ চবলের মানচচলত্র অন্যতম একটি দুল্ যাগপ্রবণ টদশ। এলদলশ প্রচতটি টেোই কম টবচশ দুল্ যালগ আক্রান্ত হয়। নওগাঁ 

টেোর সাপাহার উপলেো এ উপলেোগুলোর মলধ্য অন্যতম। বলরন্দ্র অঞ্চলে অনাবৃচষ্ট প্রিান সমস্যা, আর  র অঞ্চলে প্রিান 

সমস্যা বন্যা। নওগাঁ টেোর ১১টি উপলেোর মলধ্য সাপাহার উপলেো ২য় ক্ষুদ্রতম উপলেো। ০২ জুোই, ১৯৮৩ হলত এটি মান 

উন্নীত থানা চহলসলব প্রথম ্াত্রা শুরু কলর। কচথত রলয়লছ ট্, আচদবাসী েনলগাষ্টীর সাঁওতাে সম্প্রদালয়র টোকেন টকান এক 

সময় সাপ আহার করায় এ এোকার নাম হয় সাপাহার। সাপাহার  উপলেোয় প্রচত বছর দুল্ যাগ হয় এবং েনসািারন এর েীবন 

ও েীচবকার উপর চবরুপ প্র াব টফলে। প্রচত বছর চবচ ন্ন দুল্ যালগ পচতত হলেও উপলেো প্ যালয় টকান রকম পচরকল্পনার 

প্রচতফেন টদখা ্ায়চন। সাচব যক দুল্ যাগ ব্যবস্ত্হাপনার অংশ চহসালব এই দুল্ যাগ ব্যবস্ত্হাপনা পচরকল্পনা টি সাপাহার উপলেোর 

েন্য প্রনয়ন করা হলয়লছ। নওগাঁ টেোর সাপাহার উপলেোিীন েবাই চবে এর অবস্থান। এই চবে নওগাঁ অঞ্চলের মৎস্য 

উৎপাদলনর অন্যতম একটি উৎস্য। তাছাড়া েবাই চবে একটি অচত পচরচচত দশ যনীয় একটি স্থান। স্থানটি বষ যা মওসুলম অতযন্ত 

সুন্দর রূপ িারণ কলর। বষ যায় এর নয়নাচ রাম দৃলশ্যর েন্য টদলশর প্রতযন্ত অঞ্চে টথলক বহু প্ যেক এখালন আলসন। নওগাঁ টেো 

শহর টথলক সরাসচর বাসল্ালগ েবাই চবলে ্াওয়া ্ায়। সামাচেক বনায়লনর মাধ্যলম নওগাঁ টেোর বলরন্দ্র এোকার অলনক 

অসহায় ও দরীদ্র পচরবালরর আথ য সামাচেক পচরবতযন ঘলেলছ। েেবায়ু পচরবতযলনর চবরূপ প্রচতচক্রয়া টথলক দচরদ্র ও চবপদাপন্ন 

েনসািারলনর সুরক্ষা এবং একইসলঙ্গ টদলশর অথ যবনচতক উন্নয়লনর িারাবাচহকতা রক্ষার উলেলশ্য দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ 

মন্ত্রণােয়’ সাচব যক দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কম যসূচীর (চসচিএমচপ) অিীলন স্থানীয় েনলগাষ্ঠীর দুল্ যাগ ঝুঁচক চনরসনকলল্পর অংশ চহলসলব 

একটি বহুমুখী পূব য প্রস্তুচতমূেক পচরকল্পনা প্রনয়লনর চসদ্ধান্ত চনলয়লছ। ট্লহতু উপলেো প্ যালয় দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনায়, েেবায়ু 

পচরবতযলনর  চবষ্যৎ চবপদাপন্নতা টমাকালবোয় েনসািারলণর আথ যসামাচেক উন্নয়ন, চশক্ষা, স্বাস্থয, আবাসন ও অন্যান্য 

অবকাঠালমাগত উন্নয়লনর আগ্রাচিকার চনরূপণ ও বাস্তবায়ন টকৌশে চনি যারণ করা হলয়লছ টসলহতু এ সম্পলকয সংচেষ্ট সকলের 

িারনা থাকা খুবই গুরুত্বপূণ য।  

চচত্র ১.১: সাপাহার চেলরা পলয়ন্ট, ২০১৪ 

এই দচেলের প্রথম টথলক তৃতীয় অধ্যালয় সাপাহার উপলেোর সামাচেক, অথ যবনচতক, প্রাকৃচতক ও অবকাঠালমাগত সংচক্ষপ্ত 

বণ যনা, টকৌশেপলত্রর প্রাসচঙ্গকতা, অন্তচন যচহত কারণগুলোর রূপলরখা ও উপলেোয় েেবায়ু পচরবতযলনর সম্ভাব্য প্র াব, চ ন্ন চ ন্ন 

অচ ল্ােন টকৌশলের চববরণ এবং দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বাড়ালনা ও প্রচতলরাি ক্ষমতা অেযলনর উলেলশ্য ৩-৫ বছলরর 

কম যপচরকল্পনার সংচক্ষপ্ত রূপলরখা টদয়া হলয়লছ। চতুথ য ও পঞ্চম অধ্যালয় সািারণ মানুষ, চবলশষত সমাে-রােবনচতক কমী ও 
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উন্নয়ন কমীলদর অংশগ্রহলন দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বাড়ালনা ও প্রচতলরাি ক্ষমতা অেযলনর উলেলশ্য প্রাচতষ্ঠাচনচককরলনর 

রূপলরখা টদয়া হলয়লছ।  

েেবায়ু পচরবতযলনর চবরূপ প্রচতচক্রয়া টথলক দচরদ্র ও চবপদাপন্ন েনসািারলনর সুরক্ষা এবং একইসলঙ্গ টদলশর অথ যবনচতক 

উন্নয়লনর িারাবাচহকতা রক্ষার উলেলশ্য ‘দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণােয়’ সাচব যক দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কম যসূচীর (চসচিএমচপ) 

অিীলন স্থানীয় েনলগাষ্ঠীর দুল্ যাগ ঝুঁচক চনরসনকলল্পর অংশ চহলসলব একটি বহুমুখী পূব য প্রস্তুচতমূেক পচরকল্পনা প্রনয়লনর চসদ্ধান্ত 

চনলয়লছ। ট্লহতু উপলেো প্ যালয় দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনায়, েেবায়ু পচরবতযলনর  চবষ্যৎ চবপদাপন্নতা টমাকালবোয় েনসািারলণর 

আথ যসামাচেক উন্নয়ন, চশক্ষা, স্বাস্থয, আবাসন ও অন্যান্য অবকাঠালমাগত উন্নয়লনর আগ্রাচিকার চনরূপণ ও বাস্তবায়ন টকৌশে 

চনি যারণ করা হলয়লছ টসলহতু এ সম্পলকয সংচেষ্ট সকলের িারনা থাকা খুবই গুরুত্বপূণ য।  

১ .২ পচরকল্পনার মূে উলেশ্য 

েেবায়ু পচরবতযলনর ফলে প্রাকৃচতক দুল্ যালগর িরন পচরবতযলনর সম্ভাবনা রলয়লছ। এ টপ্রচক্ষলত েেবায়ুর পচরবতযনেচনত দুল্ যাগ 

টমাকালবো করার েন্য মাঠ প্ যালয়র ট্লকান কা্ যকরী সলব যািম উলযাগলক োতীয় ালব নীচত চনি যারণী প্ যালয় উপস্থাপন করা 

প্রলয়ােন। বতযমালন দুল্ যাগ বাবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনােয় সাচব যক দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কম যসূচীর (চসচিএমচপ) মাধ্যলম স্থানীয় 

েনলগাষ্ঠীর ঝুঁচক চনরূপণ ও হ্রাসকলল্প একটি বহুমুখী কম যপচরকল্পনা হালত চনলয়লছ। এই কম যসূচীর আওতায় বাংোলদশ সরকার 

ত্রাণ ও পুনব যাসন চন যর দুল্ যাগ ঝুঁচক টমাকালবো টকৌশে পচরবতযন কলর দীঘ যলময়াচদ ঝুঁচক টমাকালবো কা্ যক্রম হালত চনলয়লছ 

্ার প্রিান প্রিান উলেশ্যগুলো হে-  

 পচরবার ও সমাে প্ যালয় দুল্ যাগ এর ঝুঁচক সম্পযলক গনসলচতনতা সৃচষ্ট ও সকে প্রকার ঝুঁচক হ্রাস করলণ পচরবার 

সমাে ইউচনয়ন প্রশাসন, উপলেো ও টেো প্রশাসন প্ যালয় বাস্তব সম্মত উপায় উদ্ভাবন করা। 

 স্থানীয় উেযলগ ্থা সম্ভব স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার এর মাধ্যলম ঝুঁচকহ্রাস করণ ও ব্যবস্ত্হাচদর বাস্তবায়ন পদ্ধচতর উন্নয়ন 

সািন, অপসারণ, উদ্ধার, চাচহদা চনরুপণ, ত্রাণ ও তাৎক্ষচণক পুন যবাসন ব্যবস্ত্হার েন্য স্থানীয়  ালব প্রণীত পচরকল্পনার 

অনুশীেন ও প্রলয়াগ। 

 একটি চনচদ যষ্ট এোকার এবং চনচদ যষ্ট সময় এর েন্য টকৌশেগত দচেে শতরী করা। 

 দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটি ও সংচেষ্ট টসক্টর এর (সরকাচর, আন্তঃেযাচতক ও োচতও এনচেও ও দাতা ইিাচদ) েন্য 

একটি সাচব যক পচরকল্পনা চহসালব কাে করলব। 

 দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা সংচেষ্ট অংশীদারলদর পচরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এর চনলদ যশনা প্রদান কলর। 

 সংচেষ্ট কচমউচনটির দুল্ যাগ পচরকল্পনায় আন্তচরক অংশগ্রহণ, কা্ যকর অংশীদারত্ব ও মাচেকানালবাি োগ্রত করা। 

১.৩ সাপাহার উপলেোর পচরচচচত 

নওগাঁ টেোর ১১টি উপলেোর মলধ্য সাপাহার উপলেো চিতীয় ক্ষুদ্রতম উপলেো। ০২ জুোই ১৯৮৩ হলত এটি মান উন্নীত থানা 

চহলসলব প্রথম ্াত্রা শুরু কলর। কচথত রলয়লছ ট্, আচদবাসী েনলগাষ্টীর সাঁওতাে সম্প্রদালয়র টোকেন টকান এক সময় সাপ 

আহার করায় এ এোকার নাম হয় সাপাহার। এ উপলেোর উিলর  ারত, পূলব য পত্নীতো উপলেো ,দচক্ষলন টপারশা উপলেো 

এবং পচিলম  ারত। ০৬টি ইউচনয়ন ও ১৫১টি টমৌো চনলয় এ উপলেো গঠিত। সাপাহার উপলেোর েনসংখ্যা- ১৬১৭৯২ েন 

(২০১১ সলনর আদমশুমারী অনু্ায়ী) এবং েনসংখ্যার ঘনত্ব- ৫৮৮ েন, প্রচত বগ য চকঃচমঃ ।চনব যাচনী এোকা- ৪৬-নওগাঁ-১। 

১ .৩.১ . ট ৌলগাচেক অবস্থান 

সাপাহার উপলেোর অবস্থান ২৫
০ -
১’ এবং ২৫

০
- ১৩’ উির অক্ষাংশ এবং ৮৮

০
-২৬’ এবং ৮৮

০
-৩৮’ পূলব য দ্রাচঘমাংশ। এ 

উপলেোর উিলর  ারত, পূলব য পত্নীতো উপলেো, দচক্ষলন টপারশা উপলেো এবং পচিলম  ারত। ৬টি ইউচনয়ন ও ১৫১টি 

টমৌো চনলয় এ উপলেো গঠিত। সাপাহার উপলেোর মধ্য চদলয় পুন যবা নদী প্রবাচহত হলয়লছ। এছাড়াও উন্নত ট্াগাল্ালগর েন্য 

সাপাহার উপলেোয় টমাে ৩৮২.৯ চক:চম: পাকা, কাঁচা ও এইচ চব চব রাস্তা রলয়লছ । টেো শহর টথলক সাপাহার উপলেো ৫৯ 

চকঃ চমঃ দুরুত্ব।  
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১.৩.২ আয়তন 

২০১১ সালের আদমশুমারী অনু্ায়ী সাপাহার উপলেোর আয়তন ২৪৪.৪৯ বগ য চকঃচমঃ। এ উপলেোয় টমাে ইউচনয়ন ৬টি এবং 

টমাে টমৌোর সংখ্যা ১৫১টি। চনলচ ইউচনয়ন চ চিক টমৌোর নাম এখালন উলেখ করা হে।  

টেচবে ১.১: উপলেো ইউচনয়ন ও ইউচনয়ন চ চিক টমৌোর নাম 

উপলেোর 

নাম ও চে 

ও টকাি 

ইউচনয়লনর 

নামও চে ও 

টকাি 

ইউচনয়ন চ চিক টমৌোর নাম 

 

 

 

 

 

 

 

সাপাহার 

(৮৬) 

সাপাহার (৭১) 

অমরপুর, মচেদপাড়া, বালুকািাঙা, বাচদয়াপুর, বাহাপুর, বড় চমেযাপুর, ফচকরপাড়া, কাোপাড়া, 

গাঁোপুকুচরয়া, শবযপুর চমেযাপুর, রসুেিাঙা, চবচদয়ানন্দী, পূব যপাড়া, চহমেপাড়া, পােপাড়া, চবলনাদপাড়া, 

চবলনাদপুর, টতাোপাড়া, িবেিাঙা, িম যপুর, েয়পুর, পােপাড়া, গুচ্ছগ্রাম, করােিাঙা, িাঙা পাড়া, গাঁেকুচর, 

টেনরাকুচর, উঁচািাঙা, চক্ষচদরপুর, টবৌনাপাড়া, ক্ষুদ্ররানােী, পাকরাহার, কাচতপুর, ক্ষুদ্ররামবাচড়, েক্ষ্মীপুর, 

মদনচসং, মাচনকুরা, নুরপুর, গুচ্ছগ্রাম, চপচুচে, নাওিাঙা, মধ্যপাড়া, মূেপাড়া, চশঙাহার, শাহবােপুর, 

দচক্ষন পাড়া, শসয়দপুর, সাপাহার, টচৌধুরীপাড়া, সাপাহার কােরা, দচন্যপাড়া, সাহাপাড়া, কান্ডার পাড়া, 

শুদ্ধাচারীপাড়া, তােপুর, টতঘচরয়া, তুেসীপাড়া, চদয়ার পাড়া। টমাে টমৌোর সংখ্যা= ৫৮টি। 

চতেনা (৯৪) 

অনাথপুর, বাবুপুর, দুয়াচনপাড়া, বাযমদামা,  বাদুপরাইে, বাঘমাচর, বরলদা-আঁশ, টবলহতার, চবচদরপুর, 

েক্ষীপুর টতনতুচেয়া, চাচাহার, চকলগাপাে, চান্দুরা, দামাইে, দমদমা, টদওপাি া, টদা 'আঁশ, টদাকুচড়, 

টগােপাড়া, হচরপুর, টহালসনিাঙা, ইচেমপুর, োমােপুর, চেনারপুর, মােচতপুর, মামুচরয়া, নারায়ণপুর, 

ওরানপুর,মরািাঙা, টপাদােপাড়া, চশউেী, চসনপাড়া, সুন্দরা, চতেনা, চাঙকুচর, চদচঘপাড়া, টমোপাড়া, 

সুতারপাড়া, টখাঁচাপাড়া, টবারামপাড়া, িানচতপাড়া, চহন্দুপাড়া, টকাঁচপাড়া, উচাোপাড়া, উিরকাোপাড়া। 

টমাে টমৌোর সংখ্যা= ৪৫টি। 

টগায়াো (৩৯) 

আদে পুর, আোচদ পুর, আচেনগর, আনার পুর, খারাপচনচিন্তপুর, আনার পুর, টততা পাড়া, তাে পাড়া, 

খারাপ টচহারা, টবেিাঙা, দচক্ষণলবেগঙা, টবেিাঙা, টবেগঙা, চ কনা, চবরামপুর, চক টচহারা, টচহারা, 

দচক্ষণ কচকুচেয়া, ফয়জুোহপুর, টগায়াো, কদমিাঙা, েক্ষ্মীতো, মন্ডেপাড়া, খচড়লবানা, হাপাচনয়া, 

আন্ধারচদঘী, চশয়ােমারা, হুেরাপুর, কালহন্দা, শকবতযগ্রাম, কামাসপুর, টখাট্টাপাড়া, টকাচকুরুচেয়া, 

কৃষ্ণসাদা,  মইপুর,  মীরাপাড়া, চনচিন্তপুর, রামানন্দবাটি, টরাদগ্রাম. টসনপুর, শ্রীিরবাচড়। টমাে টমৌোর 

সংখ্যা= ৪১টি। 

আইহাই (১৭) 

পূব য পাড়া, বাবু পাড়া, চদঘী পাড়া, মধ্য পাড়া, দচক্ষণ পাড়া, বাঘাপুকুর, বসুন্দা, টমাো পাড়া, মন্ডে পাড়া, 

কাতানী পাড়া, দচক্ষণ পাড়া,  াবুক পাড়া,  াবুক পাড়া, িাঙা পাড়া, আসারাণ্ডা, উির পাড়াহাঁস পুকুর, 

ছোহার, ছোহার, সাঁওতােপাড়া, চকচণ্ডী, টগৌরীপুর, সরকারপাড়া, পচিম পাড়া, কল্যাণপুর, ট ােচকিাঙা, 

খাচেশপুর, কুচচনদ্রাচর, মাধুচে, মাচেপুর, উির পাড়া, মধ্যম পাড়া, মংরাইে, চমেযাপুর, নাওপাড়া, 

নাওপাড়া, টোড়পুকুর, পাহাি পুকুর, রসুেপুর, খো পুকুর, দচক্ষণপাড়া, ঠাকুরপাড়া, মধ্যপাড়া, পূব যপাড়া, 

সারাচে, বাচদয়া পাড়া, সুকরাইে, সুন্দারাইে, উির পাড়া, টঘাষ পাড়া। টমাে টমৌোর সংখ্যা= ৪৯টি। 

পাতাড়ী (৬৩) 

েয়লদবপুর, আদাতো, শবকুণ্ঠপুর,শবকুণ্ঠপুর আদাতো, শবকুণ্ঠ েেসুখা, শবকুণ্ঠ কাওয়াবাইয়াসা, শবকুণ্ঠ 

হচরপাে, টবেিাঙা কুরমািাঙা, কুরমািাঙা, কাচরয়াপাড়া, পাতাড়ী, পুরবমিাঙা, রামাশ্রম, রাঙামাটিয়া , 

চতেচন। টমাে টমৌোর সংখ্যা= ১৫টি। 

চশড়চন্ট (৭৯) 

টগাপােপুর, ইসোমপুর, বখরপুর, বােকারা, চ উ, চবচনয়াকুচর, এলরন্দা, েবাই, কাইকুচর, কাশীতারা, 

টখরুন্দা, খািাপুর, কুচচন্দা, োেচান্দা, পারাসাইে, রামরামপুর, রায়পুর, সাহাদােপাড়া,  চশড়চন্ট, 

চশতেিবগা, টেইের, উমাইে। টমাে টমৌোর সংখ্যা= ২২টি। 

তথ্য সূত্রঃ আদমশুমাচর, ২০১১ 
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১.৩.৩ েনসংখ্যা 

২০১১ সলনর শুমারী অনু্ায়ী সাপাহার উপলেোর েনসংখ্যা ১৬১৭৯২ েন এর মলধ্য পুরুষ ৮১৩০৪ ও মচহো ৮০৪৮৮ েন এবং 

নারী পুরুষ অনুপাত ১:১.১৬ এবং প্রচত বগ য চকলোচমোলর েনসংখ্যার ঘনত্ব ৬৬২ েন। োচতগত েনসংখ্যার চদক টথলক এ 

উপলেোয় বসবাস কলর মুসচেম ১৫০৮৮২ েন, চহন্দু ৭৮৭৭ েন, খ্রীষ্টান ৭৩৯ েন, টবৌদ্ধ ১ েন এবং চবচ ন্ন প্রকার উপোচত 

ট্মন-সাঁওতাে, বানুয়া, টকাচ ও রােবংশী রলয়লছ ২২৯৩ েন। ইউচনয়ন চ চিক েনসংখ্যার পচরসংখ্যান চনলম্নর টেচবলের 

মাধ্যলম উলেখ করা হে: 

টেচবে ১.২: ইউচনয়ন চ চিক পুরুষ, মচহো, চশশু, বৃদ্ধ, প্রচতবচন্ধ, পচরবার ও ট াোর সংখ্যা।  

ইউচনয়ন 

নং 
পুরুষ মচহো 

চশশু (০-১৫) 

% 

বৃদ্ধ (৬০+) 

% 

প্রচতবচন্ধ 

(%) 

টমাে 

েনসংখ্যা 
পচরবার/ খানা ট াোর 

১৭ ১০৫৬৭ ১০৫১২ ৩৩.৫ ৫.৯ ১.৯ ২১০৭৯ ৪৮৪২ ১৩৬৫০ 

৩৯ ১৭৮৭৮ ১৭৯২৬ ৩৪.৬ ৬.২ ১.৫ ৩৫৮০৪ ৭৯১৮ ২২৭৪৮ 

৬৩ ১২৬৭০ ১২৬৫৮ ৩৭.১ ৫.৬ ২.৮ ২৫৩২৮ ৫২৪০ ১৫২২১ 
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তথ্য সূত্র: আদমশুমাচর, ২০১১ 

১.৪ অবকাঠালমা ও অ-অবকাঠালমা সংক্রান্ত তথ্য 

সাপাহার মুেতঃ কৃচষ প্রিান উপলেো। এখানকার চসংহ াগ মানুলষর েীচবকার প্রিান উৎস কৃচষ। তাই এখালন গলড় উলঠলছ টবশ 

চকছু কৃচষ চ চিক চশল্প প্রচতষ্ঠান। উপলেোর সকে ওয়াি য, ইউচনয়ন পেী চবদুযলতর আওতািীন। উপলেোয় টবশ কলয়কটি ক্ষুদ্র 

ও কুটির চশল্প এবং বৃহৎ চশল্প প্রচতষ্ঠান রলয়লছ। এরমলধ্য হাঁস-মুরগীর খামার, গবাচদপশুর খামার, অলো রাইস চমে, ছাপা খানা, 

ঝাোই কারখানা, টকাল্ডলটালরে, ইে- াো এবং চবচ ন্ন িরলনর কুটির চশল্প অন্যতম। এছাড়াও চশলল্পা-কেকারখানা বরফকে, 

আোকে, স’মচে ইতযাচদ রলয়লছ। বাস োচম যনাে ও টপলরাে পাম্প সহ ট্াগাল্াগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় ব্যবসা বাচণলেযর চবস্তার 

ো  কলরলছ বহুোংলশ।  

১.৪.১ অবকাঠালমা 

বাঁি 

সাপাহার উপলেো প্রিানত সমুদ্রপৃষ্ঠ টথলক সমতে অলপক্ষা উচু ভুচমলত তাই তুেনামূেক  ালব বন্যার প্রকপ কম। তবুও বষ যা 

টমৌসুলম আকচিক পাহাচড় ঢলের কারলন সাপাহার উপলেোর মধ্যাঞ্চে চবলশষ কলর েবই চবে ও চবে সংেগ্ন এোকা প্লাচবত 

হয়। তাা্ই আকচিক প্লাবণ টঠকালত টগায়াো ইউচনয়লন ১২ চকচম, আইহাই ইউচনয়লন ১ চকচম, পাতাচড় ইউচনয়লন ১০ চকচম মাটি 

ও কনচক্রলের বাঁি চনম যান করা হলয়লছ। 

স্লুইচ টগে 

সাপাহার উপলেোয় পাচনর আচিকয কম চকন্তু খরা ও অনাবৃচষ্টর প্রবনতা টবচশ তাই কৃচষ ও অন্যান্য শদনচন্দন কালে ব্যবহালরর 

েন্য পাচন টবর কলর টদবার বদলে িলর রাখার প্রলয়ােন পলর। এ কারলণ এ উপলেোয় স্লুইচ টগে টনই তলব ৭৭ টি ক্রসিযাম 

রলয়লছ। 

ব্রীে ও কাে াে য 

এে.চে.চি এর প্রাপ্ত তথ্য মলত পুন য বা নদীর উপলর ৯০.১ চম শদলঘ যযর ব্রীে এছাড়া চপ্র টেস গাি যার ব্রীে ২ টি, ২০০ চম আরচসচস 

চপোর সহ ব্রীে ১ টি, ২১ চম আরচসচস চপোর সহ ব্রীে ১ টি, ৫১ চম আরচসচস চপোর সহ ব্রীে ১ টি এবং ১৩১.৭৫ চম আরচসচস 
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চপোর সহ ব্রীে ১ টি রলয়লছ। সাপাহার বাোর হলত মধুইে বাোর রাস্তা প্ যন্ত ১১টি কাে াে য রলয়লছ। সাপাহার বাোর হলত 

আগ্রািীগুণ বাোর রাস্তা প্ যন্ত ৭টি কাে াে য রলয়লছ। মধুইে বাোর হলত টগায়াো ইউচনয়ন পচরষদ হলয় নীতপুর বাোর প্ যন্ত 

২৫টি কাে াে য আলছ আরও ১২টি কাে ালে যর প্রলয়ােন রলয়লছ। সাপাহার বাোর হলত চশশা সড়ক রাস্তা প্ যন্ত ৪৭টি কাে াে য 

রলয়লছ। গানগুচড়য়া বাোর হলত চতেনার চশশা সড়ক প্ যন্ত ৮টি কাে াে য রলয়লছ। খিনপুর সড়ক হলত আগ্রািীগুন বাোর প্ যন্ত 

২টি কাে াে য রলয়লছ। আগ্রািীগুণ বাোর হলত মধুইে হলয় তাোন্দার বপ-শীতে বপ প্ যন্ত ২৫টি কাে াে য রলয়লছ। চনিন্তপুর 

সড়ক হলত নীতপুর বাোর প্ যন্ত ৬টি কাে াে য রলয়লছ। চশরন্টী ইউচনয়ন পচরষদ হলত ইসোমপুর স্থানীয় বাোর প্ যন্ত ৬টি 

কাে াে য রলয়লছ। চতেনা ইউচনয়ন পচরষদ হলত চাচার বাোর হলয় চাঙ্ককুচড় প্ যন্ত ৭টি কাে াে য আলছ আরও ২টি কাে ালে যর 

প্রলয়ােন রলয়লছ। খিনপুর সড়ক হলত মধুইে হলয় মচহষ িাঙ্গা ঘাে প্ যন্ত ১৪টি কাে াে য রলয়লছ। টগায়াো ইউচনয়ন পচরষদ 

অচফস হলত হাপাচনয়া ঘাে হাে প্ যন্ত টমাে ৮টি কাে াে য রলয়লছ। টগায়াো ইউচনয়ন পচরষদ অচফস হলত বাহপুর স্থানীয় বাোর 

হলয় টখাট্টাপাড়া হাে এবং চপসেিাঙ্গা হাে প্ যন্ত টমাে ১২টি কাে াে য রলয়লছ। টগািাউনপাড়া স্থানীয় বাোর হলত চতেনা 

ইউচনয়ন পচরষদ অচফস প্ যন্ত টমাে ৩৫টি কাে াে য রলয়লছ। পাহাড়ীপুকুর স্থানীয় বাোর হলত পাতাড়ী ইউচনয়ন পচরষদ প্ যন্ত 

টমাে ৮টি কাে াে য রলয়লছ। খিনপুর বাোর হলত চশরন্টী ইউচনয়ন পচরষদ প্ যন্ত টমাে ২টি কাে াে য রলয়লছ। সাপাহার ইউচনয়ন 

পচরষদ হলত টগািাউনপাড়া স্থানীয় বাোর প্ যন্ত টমাে ৫টি কাে াে য রলয়লছ। আইহাই ইউচনয়নপচরষদ হলত পাতাড়ী ইউচনয়ন 

পচরষলদর চনকে োচমরতো প্ যন্ত টমাে ৯টি কাে াে য রলয়লছ। সাপাহার বাোর হলত ইসোমপুর স্থানীয় বাোর হলয় ফুেবকে 

প্ যন্ত টমাে ৯টি কাে াে য রলয়লছ। উবমে হাে হলত টগায়াো ইউচনয়ন পচরষদ প্ যন্ত টমাে ৭টি কাে াে য রলয়লছ। সাপাহার 

ইউচনয়ন পচরষদ হলত সাপাহার বাোর প্ যন্ত টমাে ১টি কাে াে য রলয়লছ। বামনপাড়া বপ হলত মধুইে বাোলরর চনকে বক্স 

কাে াে য প্ যন্ত টমাে ৩টি কাে াে য রলয়লছ। চমদাগ্রাম হলত নচনাহার স্থানীয় বাোর প্ যন্ত টমাে ৩টি কাে াে য রলয়লছ। চতেনা 

ইউচনয়ন পচরষদ অচফস হলত মাদা গ্রাম প্ যন্ত টমাে ৩টি কাে াে য রলয়লছ। সাপাহার বাোর হলত সাপাহার গ্রাম প্ যন্ত টমাে ১টি 

কাে াে য রলয়লছ।  হাপাচনয়া ঘাে হলত কৃষ্ণলসাদা গ্রালমর চনকে  ারত সীমান্ত প্ যন্ত টমাে ৩টি কাে াে য রলয়লছ। চপসেিাঙ্গা হাে 

হলত মীরপুর স্থানীয় বাোর প্ যন্ত টমাে ১০টি কাে াে য রলয়লছ। আইহাই ইউচনয়ন পচরষদ হলত আইহাই স্থানীয় বাোর প্ যন্ত 

টমাে ৬টি কাে াে য রলয়লছ। টগায়াো ইউচনয়ন পচরষদ হলত পাতাড়ী ইউচনয়ন পচরষদ প্ যন্ত টমাে ৯টি কাে াে য আলছ আরও ৩টি 

কাে ালে যর প্রলয়ােন রলয়লছ। চশরন্টী ইউচনয়ন পচরষদ হলত উবমে হাে হলয় তাবতর প্ যন্ত টমাে ২টি কাে াে য রলয়লছ। চতেনা 

ইউচনয়ন পচরষদ হলত বহপুর স্থানীয় বাোর হলয় বাবুপুর, বাদ দমদমা ও েক্ষ্ণীপুর প্ যন্ত টমাে ১৭টি কাে াে য রলয়লছ। চনিন্তপুর 

হাে হলত চপসেিাঙ্গা হাে প্ যন্ত টমাে ৬টি কাে াে য রলয়লছ। চকচালহরা গ্রাম হলত হাপাচনয়া হলয় আোদীপুর এবং চবরামপুর 

প্ যন্ত টমাে ৫টি কাে াে য রলয়লছ। বাগপারুে স্থানীয় বাোর হলত বড় চমেযাপুর প্ যন্ত টমাে ১০টি কাে াে য রলয়লছ। মাঙ্গবরে গ্রাম 

হলত আইহাই ইউচনয়ন পচরষদ প্ যন্ত টমাে ৫টি কাে াে য রলয়লছ। কল্যাণপুর স্থানীয় বাোর হলত পাহাড়ীপুর দাচখে মাদ্রাসা প্ যন্ত 

টমাে ৩টি কাে াে য রলয়লছ।  োেচান্দা গ্রাম হলত  ােকারা টমাড় স্থানীয় বাোর হলয়  ােকারা গ্রাম প্ যন্ত টমাে ৬টি কাে াে য 

আলছ আরও ৬টি কাে ালে যর প্রলয়ােন রলয়লছ। হচরপুর স্থানীয় বাোর হলত হচরপুর গ্রাম প্ যন্ত টমাে ১টি কাে াে য রলয়লছ। শমপুর 

স্থানীয় বাোর হলত রায়পুর গ্রাম হলয় টকাচকলরাচেয়া প্ যন্ত টমাে ৪টি কাে াে য রলয়লছ। ইসোমপুর স্থানীয় বাোর হলত টখরুন্দা 

গ্রাম হলয় ফুেবকে প্ যন্ত টমাে ৩টি কাে াে য রলয়লছ। হচরপুর স্থানীয় বাোর হলত চকলগাপাে হাে প্ যন্ত টমাে ১৩টি কাে াে য 

রলয়লছ। চনিন্তপুর হাে হলত শমপুর স্থানীয় বাোর প্ যন্ত টমাে ৪টি কাে াে য রলয়লছ। চনিন্তপুর হাে হলত টগায়াো স্থানীয় বাোর 

প্ যন্ত টমাে ৯টি কাে াে য রলয়লছ। বাগপারুে স্থানীয় বাোর হলত চুন্দুচরয়া হলয় টহাসাইনিাঙ্গা প্ যন্ত টমাে ১টি কাে াে য রলয়লছ ও 

খিনপুর বাোর হলত শীতেিাঙ্গা হলয় িাঙ্গাপাড়া রাস্তা প্ যন্ত টমাে ২টি কাে াে য রলয়লছ।  

রাস্তা  

টেো শহর টথলক সাপাহার উপলেো ৫৯ চকঃ চমঃ দুরুত্ব। এর মলধ্য দুল্ যালগ ক্ষচতগ্রস্থ হয় পাতাচড় ও টগায়াোয় ২৫ চকচম। 

সাপাহার উপলেোয় টমাে উপলেো রাস্তা ৮টি। এই রাস্তাগুলোলত দুল্ যালগর সময় ক্ষচতগ্রস্থ টোকেন আশ্রয় গ্রহণ কলর থালক 

এবং দুল্ যাগ কােীন সময় দ্রুত এক স্থান হলত অন্য স্থালন টোকেনসহ মাোমাে সরালনার কালে ব্যবহৃত হলয় থালক।  

টসচ ব্যবস্থা 

সাপাহার উপলেোটি বলরন্দ্রভূচমর অন্তগ যত হওয়ায় এখানকার কৃচষ ব্যবস্ত্হায় টসচ একটি গুরুত্বপূণ য চবষয়। এ এোকার টসচ 

ব্যবস্ত্হা প্রিানত েবই চবে ও পূণ যবা নদীলক টকন্দ্র কলর পচরচাচেত হয়। এছাড়াও এখালন টছাে বড় অসংখ্য দীচঘ রলয়লছ। 

প্রাকৃচতক উৎস ছাড়াও এ উপলেোয় রলয়লছ চকছু গ ীর ও অগ ীর নেকূপ। টমাে পুকুর ৮৫০ টি, ্ার মলধ্য খাস পুকুর ৪৫০ টি 
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খনন করা হলয়লছ, ২০১৩-১৪ অথ য বছলর খনন করা হলয়লছ ১৭১টি এবং ২০১২-১৩ অথ য বছলর খনন করা হলয়লছ ১২টি। এছাড়া 

৩২৩টি গ ীর নেকুপ রলয়লছ। খাবার পাচনর েন্য ৪৫টি পাচনর ট্যাচঙ্ক রলয়লছ। 

হােবাোর 

সাপাহার উপলেো কৃচষ সমৃদ্ধ 

হওয়ায় টমৌসুমী কৃচষ পণ্য 

সাপাহার টথলক টদলশর চবচ ন্ন 

স্থালন রপ্তাচন করা হয়। সাপাহার 

উপলেোর ব্যবসা বাচনেয ও 

শদনচন্দন চাচহদা পুরলনর েন্য 

হােবাোর রলয়লছ ৮টি, তার 

মলধ্য উলেখল্াগ্য হে মীড়াপাড়া 

দীচঘর হাে, সাপাহার হাে-বাোর 

ও চতেনা হাে প্রভৃচত। 

চচত্র ১.২: সাপাহালরর হােবাোর 

১.৪.২ সামাচেক সম্পদ 

ঘরবাচড় 

বলরন্দ্র অঞ্চলের আওতায় হওয়ায় এ উপলেোর মাটির প্রকৃচত আঠালো, শি ও োে বলণ যর হয় ্ার পচরলপ্রচক্ষলত প্রাচীনকাে 

টথলক মাটির িীতে ঘরবাচড় শতচর হলয় আসলছ। আচদবাচসলদর দশ যণ ও টকৌশেগত কারলন এ উপলেোর ঘরবাচড়র কাঠালমাগত 

 ীন্নতা রলয়লছ সমতে ভূচম অলপক্ষা। উৎপাচদত শষ্য সংরক্ষলণর েন্য এবং অচিক চরম াবাপন্ন আবহাওয়া টথলক রক্ষা টপলত 

ঘরবাচড়গুলোর কাঠালমা এ ালব শতচর করা হলয়চছে। সাপাহার উপলেোয় সািারণত খড়, বাঁশ, োচে, টিন, ইে, মাটি ইতযাচদ 

উপকরণ ঘরবাচড় শতরীর কালে ব্যবহার করা হয়। এ উপলেোর ঘরবাচড়র মলধ্য ৩.৫%পাকা, ৫.৪% আিা পাকা, ৮৯.৩% 

কাঁচা এবং ১.৮% ঝপচড় রলয়লছ। 

 

চচত্র ১.৩: সাপাহার উপলেোর চশরচন্ট ইউচনয়লন মাটির শতচর িীতে  বন 

পাচন 
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সাপাহার েনস্বাস্থয প্রলকৌশে অচিদপ্তর বাৎসচরক কম যসুচচ অনু্ায়ী ঠিকাদালরর মাধ্যলম পাচনর উৎস সমূহ (টিউবওলয়ে, 

চরংওলয়ে) স্থাপন করা, পাচনর উৎস সমূহ স্থাপলনর চবষলয় েনসািারনলক কাচরগরী পরামশ য প্রদান করা, পাচনর গুনাগুন 

(আলস যচনক, আইরন ইতযাচদ) পরীক্ষা করা, স্বাস্থয সলচতনতা চবষলয় েনগনলক উিুদ্ধ করা, প্রাকৃচতক দূল্ যাগ টমাকালবোর েন্য 

দূল্াগ য কােীন সমলয় চবশুদ্ধ পাচন সরবরাহ ব্যবস্থা করা, চবচ ন্ন উন্নয়ন মূেক প্রকল্পভুি এোকায় এনচেওলদর মাধ্যলম পাচন 

সরবরাহ ও স্যাচনলেশন ব্যবস্থা চনচিন্ত করা প্রভৃচত কাে কলর থালক। এছাড়া ট ৌলগাচেক অবস্থালনর কারলন সাপাহার 

উপলেোয় শুষ্ক টমৌসুলম ভূগ যস্থ পাচনর স্তর চনলচ চলে ্ায় বলে পানীয় েলের অ াব টদখা টদয়। বলরন্দ্র বহুমুখী প্রকলল্পর 

আওতায় এ উপলেোয় ৩২৩ টি গ ীর নেকূপ রলয়লছ ্া শুষ্ক টমৌসুলম টসলচর পাশাপাচশ চবচ ন্ন স্থালন ৪৫ টি ট্যাংক স্থাপন কলর 

পাইপ োইলনর মাধ্যলম পানীয় েলের সরবরাহ করা হলয় থালক। 

পয়ঃচনস্কাশন ব্যবস্থা 

চনব যাহী প্রলকৌশেীর কা্ যােয়, েনস্বাস্থয প্রলকৌশে অচিদপ্তর, নওগাঁ টেো স্যাচনলেশন ব্যবস্থা উন্নয়লনর েলক্ষ মান সম্মত ল্যাচরন 

চনম যালনর েন্য দপ্তরীয় েনবে িারা চরং-স্লাব শতরী ও সরকার চনদ্ধযাচরত/ সুে  মূলল্য চবক্রয় কলর, হত দচরদ্র পচরবালরর মলধ্য 

চবনামূলল্য স্যাচনোরী ল্যাচরন চবতরন কলর, মানসম্মত ল্যাচরন টসে চনম যালনর েন্য ব্যচি মাচেকানায় স্থাচপত উৎপাদনকারীলদর 

দক্ষতা বৃচদ্ধর েন্য প্রচশক্ষলনর ব্যবস্থা কলর, স্বল্পমূলল্য স্যাচনোরী ল্যাচরন স্থাপলনর টকৌশে ও রক্ষনালবক্ষন চবষলয় েনগনলক 

িারণা চদলয় থালক, দপ্তরীয় েনবে িারা েনগলনর স্বাস্থয সলচতনতা বৃচদ্ধর েলক্ষ ব্যচিগত স্বাস্থয পচরচ্ যা, পচরস্কার পচরচ্ছন্নতা, 

হাত টিায়া ইতযাচদ চবষলয় েনসািারনলক সলচতন কলর। 

এছাড়াও আপদকােীন সমলয় ট্মন- বন্যা, ঘূচন যঝড় আক্রান্ত এোকায় পাচন সরবরাহ ও স্যাচনলেশন ব্যবস্থা সচে রাখার েলক্ষা্্ 

স্থানীয় প্রশাসলনর চাচহদা টমাতালবক েরুরী কাে কলর এবং বন্যা চোকােীন সমলয় পাচন চবশুদ্ধ করন ট্যাবলেে, চফেচকচর, 

চিচচং পাউিার ইতযাচদ সরবরাহ কলর। 

চশক্ষা প্রচতষ্ঠান/পাঠাগার 

সাপাহার উপলেোয় ৯৪ টি প্রাইমাচরস্কুে, মাধ্যচমক ৩০টি, চনম্ন মাধ্যচমক ৬টি, স্কুে এযাণ্ড কলেে ১টি, ৪ টি কলেে ফাচেে 

মাদ্রাসা ৭টি, আচেম মাদ্রাসা ৬টি, দাচখে মাদ্রাসা ২৭টি ও সতন্ত্র ১ টি মাদ্রাসা রলয়লছ। 

িমীয় প্রচতষ্ঠান 

উপলেোয় ইসোম িম যােম্বীর সংখ্যা টবচশ হলেও চহন্দু, টবৌদ্ধ, চখ্রটান ও আচদবাসী বাস কলর। চহন্দু সম্প্রদালয়র সবলচলয় বড় 

িমীয় উৎসব দূগ যাপূো। তারা স্বতঃস্ফুতয হলয় চনচব যলে চবচ ন্ন িমীয় উৎসব পােন কলর থালক। পূো পাব যন উপেলক্ষ চবচ ন্ন মচন্দর 

প্রাঙ্গলন বা সংেগ্নস্থালন ্াত্রা, পাো গান, বাউে গান এবং মাদালরর গালনর আলয়ােন করা হয়। এখালন বহুকাে িলর চবচ ন্ন 

সম্প্রদালয়র মলধ্য িমীয় ও সামাচেক সম্প্রীচতর চমৎকার বন্ধন অটুে আলছ।সাপাহার উপলেোয় ২৬০ টি মসচেদ, ১৬টি মাদ্রাসা 

ও ১৩টি মচন্দর রলয়লছ।  

িমীয় েমালয়ত স্থান(ঈদগাঁহ্) 

উপলেোর আইহাই ইউচনয়লন ১৩টি ঈদগাহ, টগায়াো ইউচনয়লন ১৫টি ঈদগাহ এর মলধ্য ১টি বন্যার কারলন ডুলব ্ায়, টিেনা 

ইউচনয়লন ৩২টি ঈদগাহ, পাতাড়ী ইউচনয়লন ১০ টি ঈদগাহ এর মলধ্য ৫ টি ঈদগাহ বন্যার কারলন ডুলব ্ায়, সাপাহালর ইউচনয়লন 

২৫টি ঈদগাহ ও চশরচি ইউচনয়লন ১৬টি ঈদগাহ রলয়লছ। 

স্বাস্থয টসবা 

সাপাহার উপলেোয় সরকারী হাসপাতাে- ১টি। এখালন ৩েন িািার, ১১েন নাস য রলয়লছ। উপস্বাস্থয টকন্দ্র-১টি (আইহাই 

ইউচনয়লন), ইউচনয়ন স্বাস্থয ও পচরবার পচরকল্পনা টকন্দ্র ৪টি এবং কচমউচনটি চিচনক-১৭টি রলয়লছ। ২টি টবসরকারী হাসপাতােও 

রলয়লছ। 

টেচবে ১.৩: মা ও চশশু স্বাস্থয টসবা 

মা ও চশশু স্বাস্থয টসবা 

গ যকােীন টসবা; সািারণ টরালগর টসবা; 

স্বা াচবক প্রসব টসবা; স্বাস্থয চশক্ষামূেক টসবা; 
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গল যাির টসবা; প্রাথচমক স্বাস্থয চশক্ষা প্রদান; 

এম.আর টসবা; মা ও চশশুর পুচষ্ট সম্পলকয পরামশ যদান; 

নবোতলকর টসবা; মচহোলদর িনুষ্টংকার টসবা; 

৫ বছলরর কম বয়সী চশশুলদর টসবা; আলস যচনক টরাগী সনািকরণ; 

ট্ৌনবাচহত টরালগর টসবা; ্ক্ষ্মা ও কুষ্ঠলরাগী সনািকরণ; 

তথ্য সূত্র: উপলেো তথ্য বাতায়ন, ২০১৪ 

ব্যাংক 

সাপাহার উপলেোয় ৭টি ব্যাংকরলয়লছ। তার মলধ্য উলেখল্াগ্য হে বাংোলদশ কৃচষ ব্যাংক, েনতা ব্যাংক,টসানােী ব্যাংক, 

অগ্রনী ব্যাংক,গ্রামীন ব্যাংক,ইসোচম ব্যাংক,মালকযন্টাইে ব্যাংক। তলব বতযমালন টমাবাইে ব্যাংচকং এর েনচপ্রয়তার কারলন 

অচিকাংশ েনসািারণ টছাে খালো টেনলদলনর টক্ষলত টমাবাইে ব্যাংচকংলক টবলছ চনলয়লছ। উপলেোয় প্রায় ৫২ েন চবকাশ, 

চিচবচবএে সহ চবচ ন্ন টমাবাইে ব্যাংচকং এর চিোর রলয়লছ। এছাড়াও এ উপলেোয় ক্ষুদ্রঋণ কা্ যক্রম পচরচােনাকারী চকছু 

স্থানীয় সংস্থাসমূহ রলয়লছ ্ার মলধ্য উলেখল্াগ্য হে গ্রামীন ব্যাংক, প্রগচত মাচিপারপাস টকা-অপালরটি  টসাসাইটি চেঃ,টকা-

অপালরটি  মাচিপারপাস টসাসাইটি চেঃ ইতযাচদ। 

টপাট অচফস 

সাপাহার উপলেোয় ১টি টপাষ্ট অচফস এবং ১২টি শাখা টপাষ্ট অচফস রলয়লছ। এছাড়া বতযমালন ট্াগাল্ালগর েনচপ্রয় মাধ্যম 

চহসালব টমাবাইে টফালনর েন্য রলয়লছ ৬টি টমাবাইে োওয়ার। 

িাব/সাংস্কৃচতক টকন্দ্র 

৩৫টি িাব ও সাংস্কৃচতক টকন্দ্র রলয়লছ। দুল্ যালগর সময় এরাও টস্বচ্ছালসবক চহসালব ভূচমকা পােন কলর থালক। 

এন চে ও/ টস্বচ্ছালসবী সংস্থাসমূহ 

সাপাহার উপলেোয় কম যরত এনচেও এর মলধ্য ব্র্যাক, আশা, কাচরতাস চশক্ষা, স্বাস্থয ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প প্রণয়ন ও পচরচােনা কলর 

থালক। বাংোলদশ লুথালরন চমশন চফচন্নস (BLMF), আশা, চরলসাস য ইনচরলগ্রশন সংস্থা (চরক), ঠ্যাঙ্গামারা মচহো সবুে সংঘ 

(TMSS), দাবী টমৌচেক উন্নয়ন সংস্থা, আশ্রয়, ব্র্যাক, কাচরতাস, ওলয়ব ফাউলন্ডশন, আলোহা, ঘাসফুে, বলরন্দ্র ভূচম সমাে 

উন্নয়ন ব্যবস্থা, বৃক্ষ টরাপন, চচচকৎসা টসবা, চশক্ষা ঋণ, স্বাস্থযসম্মত ল্যাচরন ব্যবহার সম্পলকয েনসলচতনতামূেক কাে, 

বাল্যচববাহ টরাি, ট্ৌতুকলক না বো, এইচআরচিএস, হাঁচস বুরাে টিল োপলমন্ট, সাপাহার সমাে উন্নয়ন ও এস চব এম এস এস 

সংস্থা কতৃযক চশক্ষাবৃচি, ঋণদান, চচচকৎসা টসবা, বৃক্ষ টরাপন এবং আলস যচনক পরীক্ষা করাসহ চবচ ন্ন েনসলচতনতামূেক ও 

উন্নয়নমূেক কা্ যক্রলমর প্রচশক্ষণ প্রদান কলর 

টখোর মাঠ 

১২টি টখোর মাঠ রলয়লছ ্ার মলধ্য ৫টি রলয়লছ দুল্ যাগ পূন য। এ মাঠগুলো সািারণত টখোধুো, গনেমালয়ত বা টমোর েন্য 

ব্যবহৃত হলয় থালক। তলব দুল্ যালগর সমলয় এ মাঠগুলো আশ্রয়লকন্দ্র চহসালব ব্যবহার হলয় থালক। 

কবরস্থান / শ্মশানঘাে 

সাপাহার উপলেোয় ২৩টি শ্মশানঘাে রলয়লছ তার মলধ্য ২টি ডুলব ্ায়। ট্ টকান দুল্ যাগ বা স্বা াচবক সমলয় মৃত ব্যচি 

সৎকালরর েন্য িমীয়রীচত অনুসালর এ কবরস্থান বা শ্মশানঘাে ব্যবহৃত হলয় থালক।  

ট্াগাল্াগ ও পচরবহলনর মাধ্যম 

টেো শহর টথলক সাপাহার উপলেো ৫৯ চকঃ চমঃ দুরুত্ব। সড়ক পথই এ উপলেোরপ্রিান ট্াগাল্াগ ব্যবস্থা। ইউচনয়লনর মলধ্য 

পাকা ও কাঁচা রাস্তায় চরক্সা/ যান, গরুরগাড়ী ও ইচিন চাচেত চবচ ন্ন ্ানবাহন মাধ্যলম চবচ ন্ন গ্রালম ্াতায়াত করা হয়। 

উপলেো সদর টথলক ট্াগাল্াগ মাধ্যম হে সড়ক পথ (৫০০ চমোর) এবং টেো সদর টথলক ট্াগাল্াগ মাধ্যম সড়ক পথ (৫৮ 

চকঃচমঃ) । 
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বন ও বনায়ন 

সাপাহার উপলেোয় ১১৭১ একর সামাচেক বনায়ন রলয়লছ। এসব বলনর প্রিান প্রদান গাছ হলো আকাশমচন, টমহগচন, চশশু, 

বাবো ও খলয়র প্রভৃচত। এছাড়াও বলরন্দ্রর আওতায় রলয়লছ অলনক টছাে টছাে বাগান। বনায়লনর মধ্য চদলয় এোকার নারী ও 

পুরুষ চনলেলদর  াগ্য বদোলত সক্ষম হলয়লছ। এোকার চবচ ন্ন পচতত েচম , সরকারী রাস্তার দু-পাশ, নদী-নাো, খাে চবলের 

পাড় ও বন চব ালগর চনেস্ব সম্পচির উপর টরাপনকৃত চারা গাছ সমুহ অংশীদারীলত্বর মাধ্যলম রক্ষণা-টবক্ষণ কলর চনি যাচরত 

সমলয় বাগান চবচক্রর অংশীদাচরলত্বর োখ োখ োকা হালত টপলয় সুলখর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করলছন এসব উপকারল াগী নারী পুরুষ। 

বলরন্দ্র এোকার পচরলবলশর  ারসাম্য রক্ষার পাশাপাশী আথ য সামাচেক উন্নয়লন এচগলয় এলসলছ অলনক টবকার যুবক। নওগাঁ 

টেোর বলরন্দ্র এোকার সাপাহার উপলেোয় অনাবাচদ েচমলত বন চব াগ সামাচেক বনায়ন কা্ যক্রম শুর কলর ১৯৮২ সাে 

টথলক। ওই এোকার প্রায় টদড় হাোর অসহায় অচতদরীদ্র উপকারল াগী নারী পুরুষ বনচব ালগর সালথ সরকারী  ালব চনি যারীত 

অংশীদাচরত্ব মুেক দচেে চুচির মাধ্যলম চারা গাছ টরাপন কলর বাগান শতরী কলর আসলছ অনাবাচদ অসমতে েচম গুচেলত। 

টদশীয় োলতর ফে,আকাশ মচন, ইউকযাচেপোস, চশশু, টরইচর কদম এবং ঔষুচি োলতর অজুযন,বয়রা.হতযকী, চনম ও খলয়র 

গাছ টরাপন করা হলয়লছ। এ ছাড়াও প্রাকৃচতক েীব শবচচত্র রক্ষায় বন চব াগ এ বছর ব্যপক কম যসুচী বাস্তবায়ন কলর চলেলছ। বন্য 

প্রানী চশকার ও চনলিান প্রচতলরালি আচদবাসী সহ এোকার সকে স্তলরর েনগলনর মালঝ ব্যপক সলচতনতা সৃচষ্টর েন্য বন চব াগ 

প্রচারনা অব্যহত টরলখলছ। সাপাহার উপলেোয় প্রায় ২৩ শ একর েচমলত সামাচেক বনায়ন গলড় টতাো হলয়লছ। এর মধ্য কলয়ক 

দফা বাগান টকলে টসখালন পুনরায় গলড়লতাো হলয়লছ উিেে ও ফেে বাগান। সঠিক নেরদারী ও বাগান রক্ষনা টবক্ষলনর 

মাধ্যলম এোকার নারী পুরুষ চবপুে পচরমান অথ য ো  কলরন বলে োনালেন সাপাহার ফলরষ্ট টরলির অচফসার। চতচন বলেন 

সামাচেক বনায়ন এ অঞ্চলের ট ৌগচেক কাঠালমা পচরবতযলন বড় ভুচমকা রাখলছ। পুলব য বলরন্দ্র এোকায় বৃচষ্টপাত চছে খুবই নগন্য 

চকন্ত গত ৮/১০ বছর টথলক সুষম বৃচষ্টপালতর ফলে বলরন্দ্র এোকায় টরাপা আমন আউশ সহ সব িরলনর ফসে চাষাবাদ করলছ 

স্থানীয় কৃষকরা । সাপাহার উপলেোর চশরচন্ট গ্রালমর উপকারল াগী টমাঃ নেরুে ইসোম, ছালদকুে ইসোম, টোকমান আেী 

,োহাঙ্গীরা পাি ার টমাঃ হাচববুর রহমান োনালেন চেচত মালসর মাঝা মাচঝ সমলয় তালদর নালম সামাচেক বনায়লনর 

অংশীদাচরলত্বর ৫০ েক্ষ োকা টপলয় তারা সহ এোকার ২৭ েন অসহায় পচরবার এখন অথ যবনচতক  ালব স্বাবেম্বী। তালদর এমন 

সাফল্য টদলখ এোকার অলনক টবকার যুবক এখন সামাচেক বনায়লনর মাধ্যলম দারীদ্র চবলমাচলনর েলক্ষ স্থানীয় বন চব ালগর 

উপকারল াগী সদস্য হলয় নতুন কলর উিেে বাগান ও রাস্তার পালশ ষ্ট্রীপ বাগালন ফেে ও বনে গালছর চারা টরাপন করলছন। 

চশরচন্ট বন চবে কম যকতযা টমাঃ আমোদ টহালসন োনান বন চব ালগর উপকারল াগী সদস্য বনায়লনর প্রায় ৫০  াগ অথ য টপলয় 

থালকন । ইলতামলধ্য সামাচেক বনায়লনর মাধ্যলম সাপাহার, পত্নীতো ও টপারশা উপলেোর অলনক টবকার চশচক্ষত যুবক ৫ 

টথলক ৭ োখ োকা টপলয়লছন। বনায়লনর মাধ্যলম অলনলকর  াগ্য পচরবতযলনর এ সব দৃশ্য চনলের টচালখ টদলখ চবচ ন্ন বয়লসর 

মানুষ বনায়লন এচগলয় আসলছ। অদুর  চবষ্যলত বলরন্দ্র অঞ্চলে এ বনায়ন কম যসূচী এোকার আমুে পচরবতযন এলন চদলব বলে 

এোকার অচ জ্ঞমহে মলন করলছন।  

১.৪.৩আবহাওয়া ও েেবায়ু 

এই উপলেোর বাচষ যক বৃচষ্টপাত গড় ৪৫ ইচঞ্চর নীলচ। এতদসলত্বও এই হার পচরবতযনশীে অথ যাৎ চকছুো উঠানামা কলর। চরম 

উষ্ণ আবহাওয়া, মাত্রাচিকয আদ্র যতা, মাঝাচর বৃচষ্টপাত এবং ঋতু শবচচত্রযতার সমারলহর কারলন এই স্থানলক গ্রীষ্মীয় টমৌসুমী 

এোকার আদশ য স্থান বলে আখ্যাচয়ত করলেও অতুযচি হলব না। গ্রীলষ্মর সুচনা হয় এচপ্রে এবং টম মালসর চদলক। তখন সলব যাচ্চ 

তাপমাত্রা ৯০ চিগ্রী ফালরনহাইে এবং সব যচনম্ন গড় তাপমাত্রা ৬৫ চিগ্রী ফালরনহাইে থালক। এোকার সলব যাচ্চ তাপমাত্রা বেলত 

এচপ্রে, টম এবং জুন মালসর প্রথমালি যর তাপমাত্রালক এবং সব যচনম্ন তাপমাত্রা োনুয়ারী মালসর মলধ্য সীমাবদ্ধ। সলব যাচ্চ তাপমাত্রা 

গড় ৭৬ চিগ্রী ফালরনহাইে এবং সব যচনম্ন গড় তাপমাত্রা ৩০ চিগ্রী ফালরনহাইে। 

বৃচষ্টপালতর িারা 

সাপাহার উপলেোয় ২০১৩ সালে সলব যাচ্চ বৃচষ্টপাত হয় ১৫২২ টস.চম. এবং সলব যাচনন্ম বৃচষ্টপাত হয় ৩৪৩ টস.চম. । গড় বৃচষ্টপাত 

হয় ৯৩২.৫ টস.চম. ্া প্রচতবছরই ক্রমশ েক্ষণীয় হালর বৃচদ্ধ পালচ্ছ। 

তাপমাত্রা 
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শীত ও গ্রীলষ্ম এই টেোর তাপমাত্রায় ্লথষ্ট হ্রাসবৃচদ্ধ ঘলে। ১৯৮৪ এর চিলসম্বলরর টশষ ালগ নওগাঁ শহলরর তাপমাত্রা ট্খালন 

৪৪.৬ চিগ্রী ফালরনহাইলে টনলম আলস টসখালন ১৯৮৫র ১৬ এচপ্রে চদবা ালগ তা ১১১.২ চিগ্রী ফালরনহাইলে উলঠ ্ায়। টকান 

টকান বছর শীতকােীন তাপমাত্রা ৪৩ চিগ্রী ফালরনহাইলে টনলম আলস এবং গ্রীলষ্মর তাপমাত্রাও তলতাচিক বৃচদ্ধ পায়। অবশ্য 

গ্রীলষ্মর চদবা ালগর তুেনায় সচরাচর রাচত্রর তাপমাত্রা চকছুো কম হয়। 

সািারণ ালব বেলত টগলে নওগাঁর আবহাওয়া নাচতশীলতাষ্ণ। দচক্ষণ চব াগ বা পূব যবলঙ্গর মতপ্রচত বছর এখালন ঝড় বাদলের 

তান্ডব টনই। তলব শীতকালে ঘন কুয়াশায় এবং শচত্র শবশালখ ধূচে ঝলড় মালঝ মালঝ চাচরচদক সমাচ্ছন্ন হলয় ্ায়। 

টেচবে ১.৪:  ৩১ বছলরর গড় সলব যাচ্চ ও সব যচনম্ন তাপমাত্রার পচরমান। 

বছর সলব যাচ্চ তাপমাত্রা 

(চিগ্রী টসেচসয়াস) 

সব যচনম্ন তাপমাত্রা 

(চিগ্রী টসেচসয়াস) 

বছর সলব যাচ্চ তাপমাত্রা 

(চিগ্রী টসেচসয়াস) 

সব যচনম্ন তাপমাত্রা (চিগ্রী 

টসেচসয়াস) 

১৯৭৯ ৩১.৮ ২১.১ ১৯৯৫ ৩১.২ ২০.৬ 

১৯৮০ ৩১.২ ২০.৯ ১৯৯৬ ৩১.৫ ২০.৫ 

১৯৮১ ৩০.৫ ২০.৫ ১৯৯৭ ৩০.৫ ২০.২ 

১৯৮২ ৩১.৭ ২০.৩ ১৯৯৮ ৩০.৯ ২০.১ 

১৯৮৩ ৩০.৯ ২০ ১৯৯৯ ৩১.৬ ২০.১ 

১৯৮৪ ৩০.৯ ২০.২ ২০০০ ৩০.৭ ২০.৬ 

১৯৮৫ ৩১.৩ ২০.৩ ২০০১ ৩১.২ ২০.৫ 

১৯৮৬ ৩১. ২০.১ ২০০২ ৩১ ২০.৬ 

১৯৮৭ ৩১.৫ ২০.৫ ২০০৩ ৩০.৮ ২০.৭ 

১৯৮৮ ৩১.৪ ২০.৪ ২০০৪ ৩১.১ ২০.৭ 

১৯৮৯ ৩১.৪ ১৯.৪ ২০০৫ ৩১.৩ ২০.৯ 

১৯৯০ ৩০.৯ ১৯.৬ ২০০৬ ৩১.৭ ২১. 

১৯৯১ ৩১.৩ ১৯.৮ ২০০৭ ৩২. ২১.১ 

১৯৯২ ৩১.৬ ১৯.৭ ২০০৮ ৩২.২ ২১.২ 

১৯৯৩ ৩১.১ ২০.১ ২০০৯ ৩২.৫ ২১.৩ 

১৯৯৪ ৩১.১ ২০.৪    

তথ্যসূত্রঃ বাংোলদশ আবহাওয়া অচিদপ্তর, ২০১৪ 

বাংোলদশ আবহাওয়া অচিদপ্তর, রােশাহী এর তথ্য মলত গ্রাফ চচত্র ১.১ এ সারলফস কন্টুর চবলেষলন গত চত্রশ বছলরর তাপমাত্রা 

চবলেষন কলর টদখা ্ায় ট্ সলব যাচ্চ তাপমাত্রা (গ্রাফচচলত্রর চনলচ চচকন োইন) গলড় ৩০-৪০ চিগ্রী এর মলধ্য থালক। তলব চবগত 

বছরগুলোলত তাপমাত্রা ২-৩ বছর পর পর সলব যাচ্চ বা সব যচনম্ন হলয়লছ। চবলেষন টথলক আরও পচরেচক্ষত হয় ট্ টশষ ছয় বছলর 

েেবায়ু পচরবতযলনর প্র ালব গড় তাপমাত্রা ২ চিগ্রী বৃচদ্ধ টপলয়লছ। এ ালব গড় তাপমাত্রা বাড়লত থাকলে উপলেোর েীব 

শবচচলত্রর উপর চবরুপ প্র াব পড়লব। 

 

গ্রাফ চচত্র: ১.১: চবগত চত্রশ বছলরর তাপমাত্রার সারলফস কন্টুর চবলেষন  তথ্যসূত্র: আবহাওয়া অচিদপ্তর, রােশাহী 

সলব যাচ্চ তাপমাত্রা 

সব যচনম্ন তাপমাত্রা  

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

টশষ চত্রশ বছলরর তাপমাত্রা 

৩০.-৪০. 

২০.-৩০. 

১০.-২০. 

০.-১০. 

চিগ্রী 
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ভূ-গ যস্থ পাচনর স্তর 

রসুেপুর ২০১৩ সালে এচপ্রে মালস সলব যাচ্চ ৬৩ফুে ১০ইচঞ্চ, ২০১২ সালে এচপ্রে মালস ৬৪ ফুে ৭ ইচঞ্চ। ২০১৩ সালে নল ম্বর 

মালস সব যচনন্ম ৪১ ফুে ১০ইচঞ্চ এবং ২০১২ সালে টসলেম্বর মালস ৪৩ ফুে ৫ ইচঞ্চ। তাছাড়া শচত্র মালস পাচন ওলঠ না। 

১.৪.৪অন্যান্য 

ভূচম ও ভূচমর ব্যবহার 

সাপাহার উপলেোয় ভূচমর ব্যবহার বহুচবি। এ ঊপলেো প্রিানত কৃচষ চন যর। তাই এখালন প্রচুর কৃচষ েচম রলয়লছ। উপলেোর 

টমাে আয়তলনর (২৪৪৬২ টহঃ) ৮১% চনে আবাদী েচম ্ার আয়তন ১৯৮৯০ টহক্টর। এর মলধ্য এক ফসেী েচম ৩১৯০ টহঃ, 

দুই ফসেী েচম ৯৫৪০ টহঃ ও চতন ফসেী েচম ৭১৬০ টহঃ। এ উপলেোয় টমাে কৃষক পচরবালরর সংখ্যা ২৮৫৭৫ টি। সাপাহার 

উপলেোর একটি অনবয শবচশষ্টয েবই চবে ্া পুন যবা নদীর সালথ সরাসচর সম্পৃি। এই এোকার কৃচষ েবই চবে িারা চবলশষ 

 ালব প্র াচবত। এখালন রলয়লছ অসংখ্য টছাে-বড় পুকুর ্া মাছ চাষসহ চবচ ন্ন কালে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া সাপাহার উপলেোয় 

প্রচুর আমবাগান রলয়লছ।  

কৃচষ ও খায 

সাপাহার মূেতঃ কৃচষ সমৃদ্ধ উপলেো। টসেন্য এ টেোলত ট্সব চশল্প কারখানা গলড় উলঠলছ তার অচিকাংশই কৃচষচ চিক। 

কৃচষই এই উপলেোর অথ যবনচতক কম যকালন্ডর মূে চাচবকাঠি। কাোরী ট াগ, কাোচেরা চাে সহ উন্নত মালনর চালের েন্য এই 

উপলেো চবলশষ ালব পচরচচত। কৃচষোত খায চহসালব উৎপাচদত হয়ইচর, টবালরা, টরাপা আমন, সচরষা,গম, আলু, সচরষা, আম, 

িাে ফসে, টছাো, শীতকােীন সবেী, টেঁয়াে, রসুন, মচরচ, টবালরা, তরমুে ইতযাচদ। এছাড়াও মৎস্য, প্রাণী ও চবচ ন্ন প্রকার 

ফে চাষ করা হয়। উপলেোর টমাে খায চাচহদা ২৩৭২২ টমঃ েন, টমাে খায উৎপাদন ১১৮৪১০ টমঃ েন এবং বাচষ যক খায 

উিৃি ৯৪৬৮৮ টমঃ েন। 

নদী 

সাপাহার উপলেোর মধ্য চদলয় পুন যবা নদী প্রবাচহত হলয়লছ।বাংোলদলশর চদনােপুর ও  ারলতর পচিম চদনােপুর টেো পাচড় 

চদলয় এলস এই নদী নওগাঁ টেোর উির-পচিম টকালণ পাতাচড় গ্রালমর সামান্য উিলর সাপাহার থানায় প্রলবশ কলরলছ এবং 

টসখান টথলক দচক্ষলণ আোচদপুর গ্রালমর চনকে সাপাহার অচতক্রম কলর টপারশার সীমায় উপনীত হলয়লছ। অতঃপর মাইে চতন 

দচক্ষলণ নীতপুলর এবং নীতপুর টথলক আলরা মাইে পাঁলচক দচক্ষলণ টরাকনপুলরর চবলের মলধ্য চগলয় পুন যবা নবাবগি টেোয় 

প্রলবশ কলরলছ। টরাহনপুলর পুন যবা মহানন্দার ও রােশাহীর টগাদাগাচড়র চনকে মহানন্দা পদ্মার সলঙ্গ চমচেত হলয়লছ। 

কেমুিাঙ্গা টপচরলয় পূব যচদলক সামান্য বাঁক চনলয় বাংোলদলশর অলনকো অ যন্তলর প্রলবশ করলেও পাতাচড় টথলক টরাকনপুলরর 

চবে প্ যন্ত নওগাঁ টেোর অ যন্তলর প্রায় সব যত্র পুন যবা বাংোলদশ- ারত আন্তেযাচতক সীমা টরখার পূব যিার টেঁলষ প্রবাচহত। 

পুকুর 

সাপাহার উপলেোয় ৮৫০টি পুকুর রলয়লছ ্ার মলধ্য খাস 

পুকুর ৪৫০টি। পুনঃ খনন ১২৬টি। উপলেোয় পাচনর 

স্তলরর সমস্যা থাকায় শুষ্ক টমৌসুলম পুকুরগুলো প্রায় 

শুচকলয় ্ায়। তাই মৎস্য সম্পলদর ক্ষচত স্বাচিত হয়। 

চকছু অসাধু ব্যবসায়ী শুষ্ক টমৌসুলম ইচরর আবালদর সময় 

বৃচষ্ট বা ভূ-গ যস্থ পাচন না পাওয়া টগলে পুকুলরর পাচন 

চনলয় ব্যবসা কলর। 

 

 

 

 

চচত্র ১.৪: সাপাহার উপলেোর সীমান্ত সংেগ্ন পুকুর 
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খাে 

এেচেইচি, সাপাহার এর তথ্য মলত সাপাহার উপলেোয় টমাে খাে রলয়লছ ২৫টি ্ার টমাে শদঘ যয ৯৭.৩২৮ চকচম.। তার মলধ্য 

টদাহার খাচড় ৬.৫ চকচম.তারা চাঁদ খাচড় ২.২ চকচম. খনন কলরলছ এেচেইচি। 

চবে 

সাপাহার থানার পূব য ও পচশচমাঞ্চে সাপাহার ও টপারশার উির 

পচিমাঞ্চে তথা েবই ও টরাকনপুলরর চবে। েবই চবে নওগাঁ 

টেোর সাপাহার উপলেোর ৪টি ইউচনয়ন-চশরন্টী, পাতাড়ী, টগায়াো 

ও আইহাই এর মলধ্য অবচস্থত। ্ার আয়তন৪০৩ টহক্টর ্া বষ যাকালে 

কলয়কগুন বৃচদ্ধ টপলয় চবরাোকালরর েোশলয় পচরনত হয়। 

বষ যাকােসহ বছলরর ৪ টথলক ৬ মাস এসব এোকা েেমগ্ন থালক। 

গ্রামগুলো টদখায় চবচচ্ছন্ন িীলপর মলতা। শুকনা টমৌসুলম শি ও রূক্ষ্ম 

মাটি টদখা ্ায়। সাপাহালর টছাে বড় ১৭ টি চবে রলয়লছ।চবে 

সািারণত দুই প্রকার চবশ একর এর টবশী আর চবশ একলরর কম। 

চবশ একলরর টবশী রলয়লছ ৩টি ্ালদর নাম-১.েবই চবে এর আয়তন 

৯৯৬ একর, ২.চবে চতরাইে এর আয়তন ২৫ একর, ৩. োচমরতো 

চবে এর আয়তন ৪৪ একর।   

চচত্র ১.৫: উপলেোর চবখ্যাত েবই চবে 

আলস যচনক দুষণ 

সাপাহারউপলেোর আলস যচনক প্রবনতা ০-২০%। এ অঞ্চলের আঞ্চচেক গলবষনাগার সমূলহ চনচদ যষ্ট চফ প্রদান সালপলক্ষ নেকূলপর 

পাচনর আলস যচনক, টিারাইি, আয়রন, ম্যাঙ্গাচনে, চপএইচ মান, ইলেকচরক কন্ডাকটিচ টি ইতযাচদ পরীক্ষা ও চবচ ন্ন িরলনর 

বালয়ােচেকযাে পরীক্ষা করা হয়। চফল্ড চকেস্ এর মাধ্যলম চবনামূলল্য প্রাথচমক ালব চবচ ন্ন িরলনর পাচনর উৎলসর 

আলস যচনক,টিারাইি, আয়রন, ম্যাঙ্গাচনে, চপএইচ মান, ইলেকচরক কন্ডাকটিচ টি ইতযাচদ পরীক্ষা করা হয়। 
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চিতীয় অধ্যায় 

দুল্ যাগ, আপদ এবং চবপদাপন্নতা 

 ২.১  দুল্ যালগর সাচব যক ইচতহাস  

সাপাহার উপলেোয় দুল্ যালগর টতমন টকান মারাত্মক প্র াব পচরেচক্ষত হয় না। তলব এ উপলেো প্রচত বছরই টকান না টকান 

দুল্ যালগর সন্মুখীন হয়।  চনম্ন পাচনর স্তর, বন্যা, নদী াঙ্গন, শশতযপ্রবাহ, অনাবৃচষ্ট, খরা ও কােববশাখী ঝড়সহ চবচ ন্ন আপদ 

মানুলষর স্বা াচবক েীবন্াত্রা চবপন্ন এবং সম্পলদর ব্যাপক ক্ষচতসািন কলর।  ারত টথলক টনলম আসা পাহাচড় ঢলের পাচনর 

চালপ খাে-চবলের মাধ্যলম পাচন এলস পুন যবা নদীর দুকুে  াচসলয় বন্যার সৃচষ্ট কলর। নদীর গ ীরতা কম ্ার ফলে শুষ্ক টমৌসুলম 

খরার সৃচষ্ট হয়।  কােববশাখীর কারলণ কৃচষে ফসে ও ঘরবাচড় ব্যাপক ালব ক্ষচতগ্রস্ত হয় এবং অসংখ্য মানুষ আশ্রয়হীন হলয় 

পলড়। নদী াঙ্গলনর কারলণ কৃচষ ফসে, ঘরবাড়ী, রাস্তাঘােসহ েনেীবন চবপ্ যস্ত হলয় পলড়। শশতযপ্রবাহ ও ঘন কুয়াশার কারলণ 

শীতকােীন রচবশলস্যর ব্যাপক ক্ষচত সাচিত হয়। তলব সব চকছু ছাচপলয় ট্ আপদটি এ উপলেোলক চরম চবপ্ যলয়র সমু্মখীন 

কলর তা হে পাচনর অচত চনচু স্তর। সাপাহার উপলেোর েনেীবলন এটি একটি মারাত্মক প্র াব চবস্তারকারী সমস্যা। বৃক্ষচনিন, 

েনসংখ্যা বৃচদ্ধ ও পচরলবলশর  ারসাম্যহীনতার কারলণ সাপাহার উপলেো দুল্ যাগ কবচেত হলত পালর। দুল্ যালগ ক্ষচতর পচরমাণ, 

ঘোর সময়কাে এবং ক্ষচতগ্রস্ত খাতসমূহ ছক আকালর চনলম্ন টদয়া হলোঃ  

টেচবে ২.১: দুল্ যালগর নাম, বছর, ক্ষচতর পচরমান ও খাত 

দুল্ যালগর নাম বছর ক্ষচতর পচরমাণ টকান টকান খাত /উপাদানক্ষচতগ্রস্থ হয়  

পাচনর চনম্নস্তর প্রচত বছর টবশী 
কৃচষ, মৎস্য, মানব সম্পদ,  গাছপাো 

বন্যা ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯০, ১৯৯২  টবচশ কৃচষ, মৎস্য, গবাচদপশু, মানব সম্পদ 

১৯৯৮, ২০০২, ২০০৩ মাঝাচর  অবকাঠালমা, গাছপাো 

নদী াঙ্গন ১৯৮৫,  ১৯৮৮, ১৯৯৪, ১৯৯৮, ২০০০, 

২০০৬ 

টবচশ 

 
কৃচষ, মৎস্য, মানব সম্পদ 

১৯৮৭, ১৯৯৯, ২০০৪, ২০০৫ মাঝাচর 
গবাচদপশু, অবকাঠালমা, গাছপাো 

খরা ১৯৭৬, ১৯৭৯, ১৯৮৯, ১৯৯৯ টবচশ  কৃচষ, মৎস্য, গবাচদপশু 

১৯৯২, ১৯৯৬,২০০৪ মাঝাচর গবাচদপশু, মানব সম্পদ, গাছপাো 

কাববশাখী ঝড় ১৯৮৮, ১৯৯২,  ১৯৯৭ টবচশ  কৃচষ, গবাচদপশু, মানব সম্পদ,  গাছপাো 

১৯৯৫, ২০০৫ মাঝাচর গবাচদপশু, মানব সম্পদ, অবকাঠালমা 

অচতবৃচষ্ট ১৯৭৬, ১৯৭৯, ১৯৮৯, ১৯৯৬, ২০০৪ টবচশ  কৃচষ, মৎস্য, গবাচদপশু, মানব সম্পদ 

১৯৯২, ১৯৯৯, মাঝাচর গবাচদপশু, মানব সম্পদ 

শশতযপ্রবাহ ২০০৯, ২০১০, ২০১১ টবচশ কৃচষ, মৎস্য, গবাচদপশু, মানব সম্পদ 

২০১২, ২০১৩ মাঝাচর গবাচদপশু, মানব সম্পদ 

তথ্যসূত্র: মাঠ পচরদশ যন, ২০১৪ 
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 ২.২:  ইউচনয়লনর আপদসমুহ  

আপদ একটি অস্বা াচবক ঘেনা  ,্া প্রাকৃচতক, মানবসৃষ্ট কাচরগচর  টির কারলন ঘেলত পালর এবং মানুলষর েীবন ও েীচবকার 

ব্যাপক ক্ষচত সািন করলত পালর। সাপাহার উপলেোটি বলরন্দ্র অঞ্চলের অন্তগ যত হলেও এ উপলেোয় ১৭টি টছাে বড় চবে রলয়লছ 

ও পুন যবা নদী প্রবাচহত হলয়লছ। ট ৌলগাচেক কারলন অঞ্চেটি পূব য টথলকই রুক্ষ চকন্তু েেবায়ু পচরবতযন েচনত কারলন সমলয়র 

সালপলক্ষ তা সহচনয়তা হারালচ্ছ। অচনয়চমত পাচন প্রবাহ  ,পাচনর স্তর চনম্নগামী,  েেবায়ুর পচরবতযন প্রভৃচত কারলন েনেীবলন 

টনলম আসলছ েন দুল যাগ। ট্ আপদগুলো এ দুল যালগর েন্য দায়ী এবং েনেীবলন ক্ষয়ক্ষচতর অগ্রাচিকার চ চিলত চনলম্ন টদওয়া 

হে: 

টেচবে ২.২: আপদ ও আপলদর অগ্রাচিকার 

উপলেোর সকে ইউচনয়লনর সচম্মচেত আ  পদ সমূহ উপলেোর চচচিত আপদ সমূহ ও আপলদর অগ্রাচিকার 

প্রকৃচত সৃষ্ট আপদ ১. পাচনর চনম্নস্তর  

২. বন্যা  

৩. নদী াঙ্গন  

৪. খরা  

৫. কােববশাখী ঝড়  

৬. অনাবৃচষ্ট 

৭. শশতযপ্রবাহ 

১. বন্যা ১১. ভূচমকম্প 

২. পাচনর চনম্নস্তর ১২. লু-হাওয়া 

৩. নদী াঙ্গন ১৩. েোবদ্ধতা    

৪. খরা ১৪. অনাবৃচষ্ট 

৫. কােববশাখী ঝড় ১৫. েলন যলিা 

৬. অনাবৃচষ্ট ১৬. চশোবৃচষ্ট 

৭. শশতযপ্রবাহ ১৭. বজ্রপাত 

৮. ঘনকুয়াশা ১৮. ইঁদূলরর আক্রমণ 

৯. ফাঁচপ ১৯. ফসলে টপাকার আক্রমণ 

১০. আলস যচনক   

মানবসৃষ্ট আপদ 

২০. অচগ্নকান্ড ২২. ভূচম দখে  

২১. অপচরকচল্পত অবকাঠালমা 

স্থাপন 

২৩. চােকে টথলক চনগ যত 

িালনর চচো 

তথ্যসূত্র: মাঠ পচরদশ যন, ২০১৪ 
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২.৩   চবষ্যৎ চচলত্রর চবস্তাচরত বন যনা চবচ ন্ন আপদ ও তার বতযমান ও  

১. পাচনর চনম্নস্তর 

সাপাহার উপলেোর টপ্রচক্ষলত চনম্ন পাচনর স্তর সবলচলয় মারাত্মক আপদ ্া 

েনেীবলনর প্রচতটি টক্ষলত্র  য়াবহ প্র াব চবস্তার কলর এবং খরালক ত্বরাচন্বত কলর। 

েীবলনর সবলচলয় টমৌচেক উপাদান পাচনর েন্য এ উপলেোর মানুষলক চনরন্তর 

সংগ্রাম করলত হয়। এ আপদ প্রচত বছরই সাপাহার উপলেোর প্রচতটি উন্নয়লনর 

খাতলক আক্রান্ত কলর। এোকাবাসী মলন কলরন এ আপদ দূরীকরলণ অচত দ্রুত 

সরকারী হস্তলক্ষপ ও টবসরকারী সাহায্য প্রলয়ােন। 

চচত্র-২.১: পাচনর চনন্ম স্তর 

২. বন্যা 

সাপাহার উপলেো ব্যাপক মাত্রায় বন্যা কবচেত একটি এোকা। আষাঢ়  মাস হলত 

কাচতযক মাস প্ যন্ত এ এোকায় বন্যা অব্যাহত থালক। ্ার ফলে এোকায় কৃচষ, মৎস্য, 

অবকাঠালমা, আবাসন, চশক্ষা, ট্াগাল্াগ প্রভৃচত খালতর ব্যাপক ক্ষচত সািন হয়। প্রায় 

প্রচত বছর বন্যা হলেও ১৯৮৬, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯০, ১৯৯২, ১৯৯৫, ১৯৯৮, ২০০২, 

২০০৩ এবং ২০০৭ সালের বন্যা চছে সবলচলয়  য়াবহ। 

 

 

চচত্র-২.২: বন্যা 

৩. নদী াঙ্গন 

সাপাহার উপলেোয় টোকলদর চনতয সঙ্গী  হলো নদী াঙ্গন। নদী াঙ্গন চদনচদন 

টবলড়ই চলেলছ। কারণ চহসালব তারা বলেলছ ট্ নদীর নাব্যতা কলম ্াওয়ার ফলে 

পাচন টবশী ফুলে ওলঠ আর একারলণই টরাত ও পাচনর িারন ক্ষমতা কলম চগলয় নদীর 

পাড় াঙ্গলত থালক। উপলেোবাসী োনায় এ ালব চেলত থাকলে আরও টবশী চকছু 

এোকা নদী গল য চবেীন হলয় ্ালব এবং মানুলষর দুদ যশা টবলড়ই চেলব। 

 

চচত্র-২.৩: নদী াঙ্গন 

৪. খরা 

সাপাহার উপলেোয় ফাল্গুন, শচত্র, শবশাখ ও শেযষ্ঠ মালস খরা হয়। চদন চদন 

খরার চতব্রতা ও স্থায়ীত্ব বৃচদ্ধ  পালচ্ছ। এই উপলেোয় চবগত কলয়ক বছলর 

আষাঢ় শ্রাবন-মালসও বৃচষ্ট হলচ্ছ না। ্ার ফলে খরায় ক্ষচতর পচরমান বৃচদ্ধ 

পালচ্ছ। এ খরার পচরমান চদলনর পর চদন বৃচদ্ধ টপলত থাকলে অদূর  চবষ্যলত এ 

উপলেোয় পচরলবলশর চবপ্ যয় টদখা চদলত পালর 

 

 

চচত্র-২.৪: খরা 
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৫. কােববশাখী ঝড় 

সাপাহার উপলেোয় চবগত কলয়ক বছর আলগ কােববশাখীর ঝড় হলতা ২/৩ বছর 

পরপর। চকন্তু ২০০৪ সাে টথলক প্রচত বছর কােববশাখী ঝলড়র আঘাত হালন। এলত 

আম, চেচুসহ অন্যান্য কৃচষে ফসলের ব্যাপক ক্ষচত হয়। এ ালব প্রচত বছর 

কােববশাখী ঝড় সংঘঠিত হলে এ উপলেোর মানুলষর চরম চবপ্ যয় টদখা চদলব। 

 

 

চচত্র-২.৫: কােববশাখী ঝড় 

৬. অনাবৃচষ্ট 

সাপাহার উপলেোয় টোলকলদর মলত, এ এোকার বৃচষ্টপালতর িারার পচরবতযন 

েক্ষয করা ্ালচ্ছ। সাপাহার উপলেোয় কলয়ক বছর আলগও আষাঢ় শ্রাবন মালস 

প্রচুর বৃচষ্টপাত হলতা, চকন্তু বতযমালন টতমন আর টচালখ পলড় না। আলগর টচলয় 

বতযমালন বৃচষ্টপালতর পচরমান কলম টগলছ এবং আবহাওয়ার একো চবরূপ 

পচতচক্রয়া েক্ষয করা ্ালচ্ছ। ্ার ফলে ফসলের ব্যাপক ক্ষচত সাচিত হয়। 

 

 

চচত্র-২.৬: অনাবৃচষ্ট 

৭. শশতযপ্রবাহ 

সাপাহার উপলেোয় প্রচত বছর শীত টমৌসুলম ব্যাপক শশতযপ্রবাহ হয়। সাপাহার উপলেোটি 

পুন যবা নদীর িালর থাকায় শশতযপ্রবালহর ব্যাপক উপচস্থচত েক্ষয করা ্ায়। ফলে বতযমালন 

আলমর মুকুে, চেচুর মুকুে ও মসূরসহ চবচ ন্ন ফসে ও েনেীবলন ব্যাপক প্র াব পড়লছ। 

 

 

 

চচত্র-২.৭: শশতযপ্রবাহ 

২.৪ চবপদাপন্নতা ও সক্ষম 

টকান েনলগাষ্ঠীর বা তার অংলশর )ব্যচি বা পচরবার) টকান এক বা একাচিক সুচনচদ যষ্ট আপলদ আক্রান্ত বা সম্ভবনা এব ।৪  আপদ 

সংগঠলনর ফলে সমাে ও ব্যচির েীবন্াপলনর চবচ ন্ন ।৪ া্লষলত্র ক্ষয়ক্ষচতর সম্ভাব্য মাত্রা। উঠান শবঠক ও চবচ ন্ন তথ্য উপাি 

চবলেষন কলর সাপাহার উপলেোর বন্যা, পাচনর চনম্নস্তর, নদী াঙ্গন, খরা, কােববশাখী ঝড়, অনাবৃচষ্ট ও  শশতযপ্রবাহ প্রভৃচত 

আপদগুলোর প্র ালব চবপদাপন্ন হলচ্ছ উপলেোর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ েনলগাষ্ঠী। এছাড়াও প্রাণীকুে  ,মৎস্য সম্পদ এবং 

অবকাঠালমাগুলোও চবপদাপলন্নর বাইলর নয়। আপদ চনরুপলনর উলেশ্য হলচ্ছ টকান একটি চনচদ যষ্ট আপদ সংঘেলনর আশঙ্কা  ,টকান 

চনচদ যষ্ট সমলয় তা ঘেলত পালর, এর তীব্রতা কতটুকু হলত পালর, এর িারা কতখাচন অঞ্চে আক্রান্ত হলত পালর  তাই এই চবপদাপন্ন 

েনলগাষ্ঠী আপদ চচচিত কলর তালদর চনেস্ব পদ্ধচত ব্যবহার কলর সক্ষমতা অেযলনর টচষ্টা কলর চলেলছ প্রচতচনয়ত। এখালন 

চবপদাপন্নতা বেলত টবাঝায় বস্তুগত  ,আথ য-সামাচেক এবং পচরলবশগত চবযম  ান অবস্থা  ,্া দুল্ যালগর ক্ষয়ক্ষ চতর আশংকার 

ইচঙ্গত টদয় এবং ্া টমাকাচবো করায় েনলগাষ্ঠী অসমথ য হলয় থালক এবং সক্ষমতা হলো প্রাকৃচতক, সামাচেক, অথ যবনচতক, 

পচরলবশ ইতযাচদর সমন্বলয় সৃষ্ট সামচগ্রক অবস্থা বা প্রচক্রয়া, ্া মানুষ বা টকান সংস্থা/প্রচতষ্ঠান তার চবযমান সম্পলদর ব্যবহালরর 

মাধ্যলম দুল্ যালগর প্রচতকুে অবস্থার সলব যাচ্চ টমাকাচবো কলর এবং দুল্ যালগর ফোফলের  য়াবহতালক হ্রাস কলর। টকান টকান 

এোকা চক চক কারলন চক ালব চবপদাপন্ন তা সংচক্ষপ্ত  ালব চনলম্ন টদখালনা হে:-  
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টেচবে ২.৩: আপদ চ চিক চবপদাপন্নতা ও সক্ষমতা  

আপদ চবপদাপন্নতা সক্ষমতা 

বন্যা -নদী ও খালের নাব্যতা না থাকা 

-চাচহদার তুেনায় কম ও দূব যে টবড়ীবাঁি 

-বালির দু িালর গাছ োগালনা না থাকায় 

-নদী ও খালের নাব্যতা বৃচদ্ধর েন্য টেচেং 

টমচশন আলছ  

-বালির দু িালর গাছ োগালনা ও টমরামত 

কলর টবড়ীবাঁি মেবুত করার ্ায় 

-নতুন টবড়ীবাঁি করার েন্য োয়গা আলছ 

-সাপাহার উপলেোর  পাচন চনষ্কাশলনর 

মাধ্যম হে পুন যবা নদী। 

-সাপাহার উপলেোয় ২৩চক.চম. উঁচু বাঁি ও 

ক্রস িযাম রলয়লছ। 

পাচনর চনম্নস্তর -েেবায়ুর পচরবতযন 

-অপচরকচল্পত পাচনর ব্যবহার 

-৩২৩ টি গ ীর নেকূপ আলছ। 

-৭৭ টি ক্রস িযাম আলছ পাচন িলর রাখার 

েন্য। 

-টবশী টবশী গাছ োগালনার ব্যবস্থা আলছ। 

-খাবার পাচনর েন্য ৪৫ টি ট্যাংক আলছ। 

নদী াঙ্গন -নদী  াঙ্গলনর ফলে েনগন সব যশান্ত হয়। 

-আইহাই, পাতাচড়, টগায়াোর উিরাংশ, চশরচন্টর উির-

পচিমাংশসহ েবই চবে ও পুন যবা নদীসংেগ্ন 

এোকাসমূহ কৃচষ, ঘর-বাড়ী, রাস্তা-ঘাে, গাছপাো 

অলনকাংলশ নদীগল য চবচেন হলয় ্ায়।  

-দুব যে ট ড়ী-বাঁি 

-নদীর িালর ব্যাপক বনায়ন না থাকা 

-আইহাই, পাতাচড়, টগায়াোর উিরাংশ, চশরচন্টর উির-

পচিমাংশসহ েবই চবে ও পুন যবা নদীসংেগ্ন 

এোকাসমূলহ প্ যাপ্ত বাঁি না থাকা। ট্ টুকু ট ড়ী-বাঁদ 

আলছ তা প্রায় চবচ ন্ন অংলশ  াঙ্গা।  

-সাপাহার উপলেোয় ২টি বাঁি রলয়লছ ্ার  

শদঘ যয ২৫ চক.চম.। 

-নদীর তীলর ব্যাপক  ালব বাঁশ (শীকড় 

চবস্ত্রীত) োতীয় গাছ োগালনার সুল্াগ 

আলছ। ্া আকলড় িরলত সাহায্য করলব।  

-বাঁি/রাস্তার দু-িালর বৃক্ষ টরাপন করার 

সুল্াগ আলছ।  

-নদী  াঙ্গন টরালি নদীর িালর বাঁলির সালথ 

িক শতরী করার সুল্াগ আলছ।  

-দুস্থ মানুষলদর নদীর িালর খাস েচমলত 

স্থানান্তর করার সুল্াগ আলছ। 

খরা -এোকায় প্ যাপ্ত সংখ্যক গাছপাো না থাকায় -েবন সহনশীে গাছপাো োগালনার সুল্াগ 

আলছ 

কােববশাখী ঝড় -দুব যে অবকাঠালমা ও অপচরকচল্পত বসত চ ো হওয়ায় 

ঘূণীঝলড় ক্ষচত হয় 

-বসত-বাড়ীর চারপালশ টঝাপ-ঝাড় োতীয় গাছপাো না 

-সাপাহার উপলেোর চশরচন্টলত একটি 

আশ্রয়লকন্দ্র রলয়লছ। 

-ঘর-বাড়ী গুলো ঘূণীঝড় সহনশীে হওয়ার 
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আপদ চবপদাপন্নতা সক্ষমতা 

থাকা এবং বড় বৃক্ষ থাকায় ঘূণীঝলড় গাছ ক্ষচতগ্রস্থ হলয় 

বসত-বাড়ী নষ্ট কলর টদয়।  

-দুব যে স্যাচনলেশন (কাঁচা) থাকার ফলে ঘূণীঝলড় তা 

ক্ষচতগ্রস্থ হয়।  

-পশু-পাচখর ঘূণীঝড় সহনশীে আবাসস্থে না থাকায় 

ঘূণীঝলড় ক্ষচতগ্রস্থ হয়।  

-প্ যাপ্ত আশ্রয়লকন্দ্র না থাকায় ঘূণীঝলড় েীবন নাশ হয়।  

-চকো না থাকায় ঘূণীঝলড়র সময় পশুপাচখ ক্ষচতগ্রস্থ 

হয়। ঘূণীঝলড় নারী, চশশু ও প্রচতবন্ধীরা টবশী ক্ষচতগ্রস্থ 

হয়।  

সুল্াগ আলছ।  

-বসত বাড়ীর চারপালশ ঘূণীঝলড়র প্রবে 

বাতাস প্রচতলরাি করার েন্য টঝাপ-ঝাড় 

চবচশষ্ট বনে/ফেদ গাছ োগালনার সুল্াগ 

আলছ।  

-নদী টবচষ্টত বাঁি গুলো িক টফলে মেবুত 

করার সুল্াগ আলছ এবং বালির ও রাস্তার 

দু-পালশ গাছ োগালনার সুল্াগ আলছ।  

-স্যাচনলেশন মেবুত করার সুল্াগ আলছ।  

-আশ্রয়লকন্দ্র ও চকো চনম যালনর েন্য খাস 

েচম আলছ।  

-পশুলদর (গরু, ছাগে, মচহষ, ট ড়া) েন্য 

মেবুত আবাসস্থে চনম যান করার সুল্াগ 

আলছ।  

-সাপাহার উপলেোয় ইউচনয়ন চ চিক 

দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটি ও টস্বচ্ছালসবক 

দে আলছ। 

অনাবৃচষ্ট -এোকায় প্ যাপ্ত সংখ্যক গাছপাো না থাকায় -সাপাহার উপলেোয় েবই চবে ও পুন যবা 

নদী রলয়লছ। 

-েবন সহনশীে গাছপাো োগালনার সুল্াগ 

আলছ 

শশতযপ্রবাহ -েেবায়ুর পচরবতযন -সরকার ও এচেওলদর সাড়া প্রদান 

তথ্যসূত্র: মাঠ পচরদশ যন, ২০১৪ 

২.৫ সব যাচিক চবপদাপন্ন এোকা  

সাপাহার উপলেোয় ট ৌলগাচেক অবস্থানগত কারলন শুষ্ক টমৌসুলম পাচনর অ াব পচরেচক্ষত হয় তাই মাঠ ঘাে শুচকলয় টচৌচচর 

হলয় ্ায় আর চবপদাপন্ন হয় এ উপলেোর সকে েনলগাষ্ঠী  ,প্রাণীকুে, মৎস্য সম্পদ এবং অবকাঠালমা। আবার পাহাড় টথলক 

টনলম আসা আকচিক বন্যায় ট লস ্ায় কৃচষ েচম, গাছপাো, মৎস, প্রাণী এবং অবকাঠালমা। আবার কখলনাবা নদী াঙলন 

বহহারা হয় নদীর তীরবতী মানুষ। উপলেোর সব স্থালনর চবপদাপন্নতা সমান নয় তাই আপলদর চ চিলত সব যাচিক চবপদাপন্ন 

এোকা  ,চবপদাপলন্নর কারন ও চবপদাপন্ন েনসংখ্যা চনম্ন ট াি টেচবলের মাধ্যলম টদওয়া হে: 
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টেচবে ২ .৪ :আপদ চ চিলত সব যাচিক চবপদাপন্ন এোকা, কারণ ও চবপদাপন্ন েনসংখ্যা  

আপদ সব যাচিক চবপদাপন্ন এোকা চবপদাপলন্নর কারণ 
চবপদাপন্ন 

েনসংখ্যা 

পাচনর 

চনম্নস্তর 

চশরচন্ট, টগায়াো ও চতেনাসহ 

সমগ্র উপলেো  

েেবায়ুর পচরবতযন ও অপচরকচল্পত পাচনর ব্যবহার ৮২৮৫০ েন 

(আনুমাচনক) 

বন্যা 

আইহাই, পাতাচড়, টগায়াোর 

উিরাংশ, চশরচন্টর উির-

পচিমাংশসহ েবই চবে ও 

পুন যবা নদীসংেগ্ন এোকাসমূহ 

বন্যার কারলন এখালন প্রচুর কৃচষ েচম নদীগল য পচতত 

হয়। এছাড়া কৃচষ, মৎস্য, অবকাঠালমা ও মানব 

সম্পলদর ক্ষচত হলত পালর। 

৬৯৯৬০ েন 

(আনুমাচনক) 

নদী াঙ্গন 

আইহাই, পাতাচড়, টগায়াোর 

উিরাংশ, চশরচন্টর উির-

পচিমাংশসহ েবই চবে ও 

পুন যবা নদীসংেগ্ন এোকাসমূহ 

১০ বছর িলর এই এোকাগুলোলত  নদী াঙ্গলনর 

কারলন হাোর হাোর একর আবাচদ েচম নদীগল য 

চমলশ ্ালচ্ছ। চনঃস্ব হলয় ্ালচ্ছ অলনক মানুষ। এছাড়াও 

কৃচষ, মৎস্য ও মানবসম্পলদর ক্ষচত হলয় থালক। 

৪৫৬৩০ েন 

(আনুমাচনক) 

খরা 

আইহাই, পাতাড়ী, চশরন্টী, 

টগায়াোর পূব যাংশ ও সাপাহার 

সদলরর দক্ষীণাংশসহ সমগ্র 

উপলেো 

খরার কারলন এখালন প্রচুর কৃচষসম্পলদর ক্ষচত হলত 

পালর। 

১৬১৭৯২ েন 

(আনুমাচনক) 

কােববশাখী 

ঝড় 

পাতাড়ী, টগায়াো, আইহাই, চশরন্টী 

ও সাপাহার সদর ইউচনয়নসহ 

সমগ্র উপলেো 

সাপাহালরর মলধ্য এই এোকাগুলোলত সবলচলয় টবশী 

আম উৎপাদন হয়। ্া কােববশাখী ঝলড়র কারলন প্রচুর 

ক্ষচত হলত পালর। এছাড়াও মৎস্য, মানব সম্পলদর 

ক্ষচত হলত পালর। 

১৬১৭৯২ েন 

(আনুমাচনক) 

অনাবৃচষ্ট 

পাতাড়ী, টগায়াো, আইহাই, চশরন্টী 

ও সাপাহার সদর ইউচনয়নসহ 

সমগ্র উপলেো 

অনাবৃচষ্টর  কারলন মাটি টফলে টচৌচচর হলয় ্ায় ্ার 

ফলে প্রচুর কৃষলকর আচথ যক ক্ষচত হলত পালর। 

১৬১৭৯২ েন 

(আনুমাচনক) 

শশতযপ্রবাহ 

আইহাই, পাতাড়ী, টগায়াো, চশরন্টী 

ও সাপাহার সদর ইউচনয়নসহ 

সমগ্র উপলেো 

শশতযপ্রবালহর কারলণ ফসলের ক্ষচত হলত পালর,  

পশুসম্পদ ঝুঁচকলত থালক, েনেীবলনর দুল যাগ সৃচষ্ট 

হলত পালর, চশশু, গ যবতী, প্রচতবন্ধী ও বৃদ্ধরা ঝুঁচকলত 

থালক। 

১৬১৭৯২ েন 

(আনুমাচনক) 

তথ্যসূত্র: মাঠ পচরদশ যন, ২০১৪ 

২.৬ খাতসমুহয়ন পচরকল্পনার প্রিানউন্ন 

সাপাহার উপলেোটি কৃচষ চ চিক উৎপাদন চন যর। এ উপলেোর অথ যনীচত কৃচষর উপর চন যরশীে। তাই উন্নয়ন পচরকল্পনার 

টক্ষলত্র কৃচষলক প্রািান্য চদলেও আপদ ও ঝুঁচক হ্রালসর েন্য মৎস, প্রাণী, স্বাস্থয, েীচবকা, অবকাঠালমা সব চদলকই উন্নয়ন 

প্রলয়ােন। চনলম্ন টেচবলের মাধ্যলম চবস্তাচরত  ালব আলোচনা করা হে: 
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টেচবে ২.৫: উন্নয়লনর খাত ও দুল্ যাগ ঝুঁচক হ্রালসর সালথ সমন্বয় 

প্রিান খাত 

সমুহ 
চবস্তাচরত বন যনা দুল্ যাগ ঝচক হ্রালসর সালথ সমন্বয় 

কৃ
চষ

 

সাপাহার উপলেোয় টমাে ১৯৮৯০ টহক্টর 

েচমলত ১১৮৪১০  টমচট্টক েন ফসে উৎপাচদত 

হয়। টমাে চাচহদা পূরণ কলর ৯৪৬৮৮ টমচট্টক েন 

ফসে উিৃত থালক ্া সাপাহার উপলেোর 

অথ যনীচতর  েন্য চবরাে সাফল্য বলয় আলন। ফলে 

নতুন চাষীরা উলযাগী হলয় কৃচষলত এচগলয় 

আসলব। তাই সাপাহার উপলেোয় কৃচষসম্পদ, 

উন্নয়ন পচরকল্পনার অন্যতম প্রিান খাত চহসালব 

চবলবচচত।  

সাপাহার উপলেোয় ৯০% মানুষ কৃচষকালের উপর 

চন যরশীে ্ার মলধ্য চদনমজুর ৫০%, ক্ষুলদ কৃষক টশ্রণী 

২৫%, মাঝাচর কৃষক টশ্রণী ১০%, বড় কৃষক টশ্রণী ৫%। 

এই কৃচষ টথলক আয় হয় ৭৯.৭৫%। আবহাওয়া ও েেবায়ু 

পচরবতযলনর ফলে ্চদ অনাবৃচষ্ট, শশতযপ্রবাহ, ঘনকুয়াশা ও 

খরা হয়, তাহলে কৃচষে ফসে নষ্ট হলয় কৃষকরা আচথ যক 

ক্ষচতর সমু্মখীন হলব, তাই দুল্ যাগ ঝুঁচক হ্রালসর সালথ 

সমন্বলয়র েন্য সাপাহার উপলেোর কৃচষলত আলরা 

আধুচনকায়ন প্রলয়ােন।  ্ার ফলে সাপাহার উপলেোর কৃচষ 

সম্প্রসাচরত হলব ্া চকছুো দুল্ যাগ সহায়ক।  

ম
ৎ
স্য

 

সাপাহার উপলেোলত পুকুর, খাে, চবে, নদী ও 

েোভূচম চমলে টমাে ১৯৯৭.০৮ একর  েচমলত 

মাছ উৎপাদলনর েন্য সক্ষম। ্া টথলক 

উপলেোর মানুষ েীবন-েীচবকাসহ অথ যবনচতক 

সাফল্য অেযন কলর। এর মাধ্যলম নতুন মৎস্য 

চাষীরা উলযাগী হলয় মাছ চালষ এচগলয় আসলব। 

ফলে মৎস্য সম্পদ িারা উপলেোয় অলনক 

উন্নয়ন সম্ভব। তাই সাপাহার উপলেোয় 

মৎস্যসম্পদ, উন্নয়ন পচরকল্পনার অন্যতম প্রিান 

খাত চহসালব গণ্য করা ্ায়।  

আবহাওয়া ও েেবায়ু পচরবতযলনর ফলে ্চদ অচতবৃচষ্ট, খরা 

হয় তাহলে কৃচষ ফসে নষ্ট হলয় কৃষকরা আচথ যক ক্ষচতর 

সমু্মখীন হলব, টসলক্ষলত্র তারা ্চদ পাশাপাচশ  মাছ চাষ কলর 

তাহলে কৃষকরা অলনকোই ক্ষচতর হাত টথলক রক্ষা পালব। 

তাছাড়া িান ও মালছর সমচন্বত চাষ করলে, িান নষ্ট হলেও 

মালছর উৎপাদন দুল্ যাগকালে তালদর আচথ যক স্বচ্ছেতা 

বোয় রাখলত সহায়তা করলব। দুল্ যাগ ঝুঁচকহ্রালসর েন্য মাছ 

চালষর টকান চবকল্প টনই। তাই বো ্ায় মৎস্যখাত দুল্ যাগ 

ঝুঁচকহ্রালস ্লথষ্ট সমন্বয় সািন কলর। 

প
শু
স
ম্প
দ
 

২০-২৫ বছর পূলব য সাপাহার উপলেোয় প্রায় 

প্রচতটি পচরবালর কম টবচশ গরু-ছাগে চছে। 

বতযমালন প্রলয়ােনীয় চারণভূচম ও টগাখালযর 

অ ালব পশুসম্পদ অলনক কলম টগলছ। বতযমালন 

২৩টি গবাচদপশুর খামার, ৩৮টি ব্রয়োর মুরগীর 

খামার এবং ৩০টি হাঁলসর খামার রলয়লছ ্া 

মানুষলক স্বাবেম্বী কলর টতালে এবং অথ যনীচতলত  

ভূচমকা রালখ।  

আবহাওয়া ও েেবায়ু পচরবতযলনর ফলে ্চদ অচতবৃচষ্ট, বন্যা 

হয় তাহলে মৎস্য চাষী ও কৃষকরা অলনকোই ক্ষচতর 

সমু্মখীন হলব, টসলক্ষলত্র তারা ্চদ পাশাপাচশ পশু পােন 

কলর তাহলে তাৎক্ষচণক আচথ যক ক্ষচতর টথলক রক্ষা পালব 

এবং দুল্ যালগর মুহূলতয তালদর আচথ যক স্বচ্ছেতা বোয় 

থাকলব। টসেন্য দুল্ যাগ ঝুঁচকহ্রালসর েন্য পশুসম্পলদর টকান 

চবকল্প টনই। তাই বো ্ায় পশুসম্পদ দুল্ যাগ ঝুঁচকহ্রালস 

্লথষ্ট সমন্বয় সািন কলর। 

স্ব
াস্থ
য 

সাপাহার উপলেোয় ১টি সরকাচর হাসপাতাে, 

১টি উপস্বাস্থয টকন্দ্র, ৪টি ইউচনয়ন স্বাস্থয ও 

পচরবার পচরকল্পনা টকন্দ্র এবং ১৭টি কচমউচনটি 

চিচনক রলয়লছ। এছাড়াও ২টি টবসরকারী 

হাসপাতাে রলয়লছ। এগুলো সাপাহার উপলেোর 

মানুলষর স্বাস্থযলসবা চনচিতকরলনর মাধ্যলম 

তালদর স্বা াচবক কা্ যক্রম অব্যাহত রালখ।  

দুল্ যালগর ফলে সাপাহার উপলেোয় টরাগব্যাচি বৃচদ্ধ পায়, 

এেন্য স্বাস্থালসবার আলরা আধুচনকায়ন প্রলয়ােন ্া দুল্ যাগ 

ঝুঁচকহ্রালসর সালথ ্লথষ্ট সমন্বয় সািন করলত সক্ষম হয়।  

ে
ীচ
ব
ক
া 

সাপাহার উপলেোয় ৯০% মানুষ কৃচষকালে 

সম্পৃি (চদনমজুর ৫০%, ক্ষুলদ কৃষক টশ্রণী 

২৫%, মাঝাচর কৃষক টশ্রণী ১০%, বড় কৃষক 

টশ্রণী ৫%)।   সাপাহার উপলেোয় মানুলষর 

েীচবকা চ ন্নরুপ হওয়ায় তালদর অথ যনীচত খুবই 

সমৃদ্ধশােী। আনুপাচতক হালর এই উপলেোলত 

মানুলষর অ াব খুবই কম। কারন তারা 

টবশীর াগই চন যরল্াগ্য টপশায় েচড়ত। ্ার 

ফলে সাপাহার উপলেোর মানুলষর েীবন 

েীচবকা টবশ উন্নত।  

েেবায়ু পচরবতযলনর প্র ালব সাপাহার উপলেোয় বন্যা, খরা, 

নদী াঙ্গন, ঘনকুয়াশা, অচতবৃচষ্ট, চশোবৃচষ্ট, অনাবৃচষ্ট ইতযাচদ 

আপলদর ফলে দুল্ যাগ সংগঠিত হলে কৃচষসম্পদ, 

মৎস্যসম্পদ, পশুসম্পদ ক্ষচতগ্রস্তসহ মানুলষর েীবন 

েীচবকার উপর  ীষণ ালব প্র াব পলড়। চকন্তু মানুষ ্চদ 

চবকল্প েীচবকার ব্যবস্থা গ্রহন কলর, তাহলে দুল্ যাগকালে 

তাৎক্ষচণক দুল্ যাগ টমাকালবো সম্ভব।  এবং দুল্ যাগ মুহূলতয 

তালদর আচথ যক স্বচ্ছেতা বোয় থাকলব। তাই দুল্ যাগ 

ঝুঁচকহ্রালসর েন্য চবকল্প েীচবকা ব্যবস্থার টকান চবকল্প টনই। 

চবকল্প েীচবকা ব্যবস্থা দুল্ যাগ ঝুঁচকহ্রালস ্লথষ্ট সমন্বয় সািন 

কলর। 
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প্রিান খাত 

সমুহ 
চবস্তাচরত বন যনা দুল্ যাগ ঝচক হ্রালসর সালথ সমন্বয় 

গ
াছ
প
াে
া 

সাপাহার উপলেোয় আম চালষর েন্য ্লথষ্ট 

সুনাম আলছ। এই উপলেোলত প্রচুর আমবাগান 

আলছ ্ার ফলে সবুলে  রা এ অঞ্চলে গাছপাোর 

টকান কমচত টনই। আমগাছ ছাড়াও এখালন প্রচুর 

আকাশমচন, চশশু, োমরুে, ইউকযাচেোস, 

অজুযন, আকাচশয়া, বাবো ও বরই গাছ রলয়লছ। 

সাপাহার উপলেোয় সরকাচর ালব ১১৭১একর 

বনায়ন রলয়লছ ্া সাপাহার উপলেোর 

অথ যনীচতলত চবলশষ ভূচমকা পােন কলর।  

সাপাহার উপলেোয়  েেবায়ু পচরবতযলনর প্র ালব বন্যা, 

খরা, নদী াঙ্গন, অচতবৃচষ্ট, চশোবৃচষ্ট, অনাবৃচষ্ট ইতযাচদ 

আপলদর ফলে দুল্ যাগ সংগঠিত হলে কৃচষসম্পদ, মৎস্য 

সম্পদ, পশুসম্পদ ক্ষচতগ্রস্ত হয়। এছাড়া ঝলড়র প্র ালব প্রচুর 

ঘরবাড়ী, রাস্তাঘােসহ প্রচুর অবকাঠালমাগত ক্ষচত সাচিত 

হয়। ্া মানুলষর েীবন েীচবকার উপর  ীষণ ালব প্র াব 

টফলে এবং পচরলবশ রক্ষা কঠিন হলয় পলড়। এসব 

টমাকালবোর েন্য প্রচুর পচরমালন গাছপাোর টকান চবকল্প 

টনই। তাই সাপাহার উপলেোয় একো টস্লাগান হওয়া উচচত 

“প্রচুর পচরমান গাছ োগান এবং পচরলবশ বাঁচান” ্া দুল্ যাগ 

ঝুঁচকহ্রালস ্লথষ্ট ভুচমকা পােন কলর। 

অ
ব
ক
াঠ
াল
ম
া 

সাপাহার উপলেোয় প্রচুর অবকাঠালমাগত সম্পদ 

রলয়লছ ্ার মলধ্য ২৫ চক.চম. বাঁি, ৩ টি ব্রীে ও 

৫৪২টি কাে াে য রলয়লছ। এছাড়া উপলেো, 

ইউচনয়ন এবং গ্রাম্যপথ চমচেলয় সব যলমাে ৩৮২.৯ 

চক.চম. রাস্তা, টসলচর েন্য বতযমালন ৩২৩টি 

গ ীর নেকূপসহ ৭৮টি ক্রসিযাম রলয়লছ। এছাড়া 

৮টি হােবাোর রলয়লছ ্া উপলেোর মানুলষর 

চনতয প্রলয়ােনীয় দ্রব্যাচদর টোগান চদলয় তালদর 

চাচহদা পূরণ কলর থালক। এই অবকাঠালমাগত 

সম্পদগুলো সাপাহার উপলেোর উন্নয়নমূেক 

কাে তথা অথ যনীচতলত অগ্রণী ভুচমকা পােন 

কলর।     

সাপাহার উপলেোয় বন্যা, খরা, নদী াঙ্গন, অচতবৃচষ্ট হলে 

অবকাঠালমাগত সম্পদগুলো দুল্ যাগকালে চবচ ন্ন ালব কালে 

োলগ ট্মন- বাঁি ্মুনা নদীর তীলর অবচস্থত হওয়ায় 

নদী াঙ্গলনর হাত টথলক উপলেোলক রক্ষা কলর।  

কাে াে যগুলো বন্যা, অচতবৃচষ্ট হলে  পাচন সরবরাহ কালে 

ব্যবহার হয়। এো কৃচষর অলনক উপকার কলর। নেকূপগুলো 

খরা টমৌসুমসহ অন্য সমলয় পাচন টসলচর কালে ব্যবহার কলর 

প্রচুর কৃচষসম্পদ অচেযত হলয় থালক। রাস্তাঘাে চবচ ন্ন 

টেো/উপলেোর সালথ ট্াগাল্াগ সম্পকয উন্নয়ন কলর। 

দুল্ যালগর সময় হােবাোর মানুলষর চনতয প্রলয়ােনীয় 

দ্রব্যাচদর টোগান চদলয় তালদর চাচহদা পূরণ কলর থালক। 

দুল্ যাগ টমাকালবো করার  েন্য অবকাঠালমাগত সম্পদ  

অলনক গুরুত্বপূণ য ভুচমকা পােন কলর। তাই দুল্ যাগ 

ঝুঁচকহ্রালসর েন্য অবকাঠালমাগত সম্পদলক ্লথষ্ট শচিশােী 

করার টকান চবকল্প নাই।   

তথ্যসূত্র: মাঠ পচরদশ যন, ২০১৪ 

২.৭ সামাচেক মানচচত্র 

সাপাহার উপলেোর দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটির সদস্য সাপাহার উপলেোর চবচ ন্ন গ্রালমর চবচ ন্ন টশ্রণী টপশার েনগলনর সালথ 

আলোচনা সালপলক্ষ এবং সাপাহার উপলেোর মানচচত্র টদচখলয় সামাচেক মানচচত্র করার উলেশ্য, গুরুত্ব বণ যনা কলর তালদর 

সহায়তায় সাপাহার উপলেোর সামাচেক মানচচত্র প্রস্তুত করা হয়। সামাচেক মানচচলত্র উপলেোর গ্রামগুচের অবকাঠালমাসমূহ, 

রাস্তা-ঘাে, চব্রে, কাে াে য, চবচ ন্ন সরকারী টবসরকারী প্রচতষ্ঠানসমূহ, হাে-বাোর, নদী-খাে, ফসলের মাঠসহ গুরুত্বপূণ য 

চবষয়গুচে অন্তভু যি করা হলয়লছ। সামাচেক মানচচলত্র উপলেোর সাচব যক অবস্থা টদখালনা হলয়লছ।  

২.৮ দূল্ যাগ এবং ঝুঁচক মানচচত্র 

সাপাহার উপলেোর দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটির সদস্য উপলেোর চবচ ন্ন গ্রালমর চবচ ন্ন টশ্রণী টপশার েনসািারলনর সালথ বলস 

সাপাহার উপলেোর মানচচত্র টদচখলয় দুল্ যাগ ও ঝুঁচক মানচচত্র করার উলেশ্য, গুরুত্ব বণ যনা কলর তালদর সহায়তায় এোকার 

আপদসমূহ চচচিত কলর সাপাহার উপলেোর সামাচেক মানচচত্র প্রস্তুত করা হলয়লছ। সাপাহার উপলেোর টকান ইউচনয়লন চক 

িরলনর আপদ সংঘটিত হয় তা ঝুঁচক মানচচলত্র অংশগ্রহনকারীলদর িারা প্রদশ যন করা হলয়লছ। এছাড়া ট ৌলগাচেক তথ্য 

ব্যবস্থাপনার মাধ্যলম ভূচমর বন্ধুরতা, ভূচমর ব্যবহার, নদীর গচতপথ প্রভৃচত চবষয়গুলোও চবলবচনায় চনলয় আসা হলয়লছ। দুল্ যাগ ও 

ঝুঁচক মানচচলত্র উপলেোর সাচব যক অবস্থাও টদখালনা হলয়লছ।  
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২.৯ আপলদর টমৌসুমী চদনপচি 



25 

 

সাপাহার উপলেোয় খরার প্রবনতা টবচশ হলেও সারা বছর জুলড়ই চবচ ন্ন আপদ পচরেচক্ষত হলয় থালক। শচত্র মাস টথলকই খরার 

প্রবনতা বাড়লত থালক এবং শবশাখ  ,শেষ্ঠ মালস প্রখঢ় রুপ িারন কলর। মাঠ ঘাে শুচকলয় ্ায়, অচিকাংশ টিউবলয়লে পাচন থালক 

না। এ সময় ভূগ যস্থ পাচনর স্তর চনলচ থালক তাই শুধু গ ীর নেকূপ ছাড়া পাচন উিেন সম্ভব নয়। এছাড়া সাপাহার উপলেোর 

ট তর চদলয় ১টি নদী প্রবাচহত হলয়লছ। হঠাৎ বন্যা বা পাহাড়ী ঢে নামলে নদী সংেগ্ন এোকা ও েনসািারন আষাঢ় টথলক 

কাচতযক মাস প্ যন্ত ট্ টকান সময় চবপুে পচরমান ক্ষচতর সমু্মখীন হয়। এছাড়া অগ্রহায়ন টথলক ফাল্গুন মাস প্ যন্ত ঘনকুয়াশা ও 

শশত প্রবালহর প্রকপ থালক তালত কলর রচব শষ্য উৎপাদলন ব্যাঘাত ঘলে। চনলম্ন টেচবলের মাধ্যলম আপলদর টমৌসুমী চদনপচি 

তুলে িরা হে: 

 টেচবে ২.৬: মাস চ চিলত আপলদর চদনপচি 

 

টবচশ   মাঝাচর   কম   

তথ্যসূত্র: মাঠ পচরদশ যন, ২০১৪ 

আপলদর চদনপচি চবলেষণ 

আপদগুলো এই এোকালত বছলরর বালরা মালসর মলধ্য টকান টকান মালস সংগঠিত হয় এবং টকান টকান মালস এর প্র াব টবচশ 

বা কম থালক তা টরখাচচলত্রর মাধ্যলম টমৌসুমী চদনপচিলত টদখালনা হলয়লছ। চপ্র-চস.আর.এ কালের অংশ চহলসলব 

অংশগ্রহণকারীলদর সালথ আলোচনার মাধ্যালম োনা ্ায়: 

পাচনর স্তরঃ ভূ-গ যস্থ পাচনর স্তর টনলম ্াওয়ালক এোকাবাসী আপদ চহলসলব চচচিত কলরলছ। ভূগ যস্থ পাচনর স্তর চনলচর চদলক 

টনলম ্াওয়ায় এখানকার অলনক ফসে টসলচর অ ালব নষ্ট হলচ্ছ। আবার ট্গুলো টকালনা মলত হলচ্ছ তালতও প্ যাপ্ত পাচনর 

অ ালব ফেন কলম ্ালচ্ছ। টম মাস টথলক জুলনর মাঝামাচঝ প্ যন্ত পাচনর স্তর নামলত থালক এবং জুন টথলক জুোই মালসর টশষ 

প্ যন্ত প্রকে আকার িারন কলর। 

বন্যাঃ মূেত নদী রালের কারলণ ও পাচন চনষ্কাশলনর পথ না থাকায় বন্যা হয়। প্রচুর পচরমাণ পচে েলম নদীগুলো ক্রমাগত  রাে 

হলয় ্ালচ্ছ এবং নদীর মালঝ চর টেলগ উঠায় অচতচরি পাচনর চালপ নদীর পাড় উপলচ বন্যার সৃচষ্ট কলর। সাপাহার উপলেোয় 

জুোইলয়র মাঝামাচঝ টথলক টসলেম্বলরর টশষ প্ যন্ত বন্যার সম্ভাবনা টদখা টদয় হয়। 

নদী াঙ্গনঃ সাপাহার উপলেোর ঘরবাচড়, রাস্তাঘাে, সামাচেক ও চশক্ষাপ্রচতষ্ঠানসহ ফসে ও গবাচদপশু নদী াঙ্গলন প্রচত বছর 

চবেীন হলয় ্ালচ্ছ। এচপ্রে টথলক জুোই প্ যন্ত এখালন নদী াঙ্গন প্রকে না হলেও আগলটর প্রথম টথলক টসলেম্বলরর মাঝামাচঝ 

প্ যন্ত নদী াঙ্গন প্রকে আকার িারন কলর।  

আপদসমূহ 

টমৌসুম 

এচপ্রে টম  জুন 
জুো

ই 

আগ

ট  

টসলেম্ব

র 

অলক্টাব

র 

নল ম্ব

র  

চিলসম্ব

র  

োনুয়া

চর  

টফব্রুয়া

চর  
মাচ য   

শবশাখ শেযষ্ঠ 
আষা

ঢ় 
শ্রাবণ  াদ্র 

আচে

ন 

কাচতয

ক 

অগ্রহায়

ণ 
টপৌষ মাঘ 

ফাল্গু

ন 
শচত্র 

পাচনরচনম্নস্তর           

বন্যা         

নদী াঙ্গন         

খরা      

কােববশাখীঝ

ড় 
     

অনাবৃচষ্ট       

শশতয 

প্রবাহ 
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খরাঃ এই এোকার প্রিান আপদ হে খরা। মাচ য মালসর মাঝামাচঝ সময় টথলক জুন মালসর মাঝামাচঝ প্ যন্ত খরার উপচস্থচত টদখা 

্ায়। মাত্রাচতচরি খরা এখানকার কৃচষর ব্যাপক ক্ষচত কলর। মাচ য মালসর প্রথম চদলক এবং জুন মালসর টশলষর চদলক খরার 

প্র াব মধ্যম প্ যালয় থাকলেও বছলরর বাচক সময় এর মাত্রা চকছুো কম থালক।খরার কারলণ এখানকার অলনক ফসে টসলচর 

অ ালব নষ্ট হলচ্ছ। আবার ট্গুলো টকালনা মলত হলচ্ছ তালতও প্ যাপ্ত পাচনর অ ালব ফেন কলম ্ালচ্ছ। আবার এই খরার কারলণ 

সংরচক্ষত পুকুলরর পাচন শু ুঁচকলয় ্াওয়ায় টদখা চদলচ্ছ পানীয় েলের চরম সংকে। 

কােববশাখী ঝড়: সাপাহার উপলেোয় চবগত কলয়ক বছর আলগ কােববশাখীর ঝড় হলতা ২/৩ বছর পরপর। চকন্তু ২০০৪ সাে 

টথলক প্রচত বছর কােববশাখী ঝলড়র আঘাত হালন। এলত আম, চেচুসহ অন্যান্য কৃচষে ফসলের ব্যাপক ক্ষচত হয়। এ ালব প্রচত 

বছর কােববশাখী ঝড় সংঘঠিত হলে এ উপলেোর মানুলষর চরম চবপ্ যয় টদখা চদলব। 

অনাবৃচষ্ট: সাপাহার উপলেোয় টোলকলদর মলত, এ এোকার বৃচষ্টপালতর িারার পচরবতযন েক্ষয করা ্ালচ্ছ। সাপাহার উপলেোয় 

কলয়ক বছর আলগও আষাঢ় শ্রাবন মালস প্রচুর বৃচষ্টপাত হলতা, চকন্তু বতযমালন টতমন আর টচালখ পলড় না। আলগর টচলয় বতযমালন 

বৃচষ্টপালতর পচরমান কলম টগলছ এবং আবহাওয়ার একো চবরূপ প্রচতচক্রয়া েক্ষয করা ্ালচ্ছ। ্ার ফলে ফসলের ব্যাপক ক্ষচত 

সাচিত হয়। 

শশতপ্রবাহ: সাপাহার উপলেোয় প্রচত বছর শীত টমৌসুলম ব্যাপক শশতযপ্রবাহ হয়। এ উপলেোটি টছাে ্মুনা নদীর িালর থাকায় 

শশতযপ্রবালহর ব্যাপক উপচস্থচত েক্ষয করা ্ায়। অগ্রহায়ণ, টপৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন মালস প্রচুর শশতযপ্রবাহ েক্ষয করা ্ায়। ফলে 

আলমর মুকুে, চেচুর মুকুে ও মসূরসহ চবচ ন্ন ফসে ও েনেীবলন ব্যাপক ক্ষচতসািন কলর। 

২. ১০ েীচবকার টমৌসুমী চদনপচি 

কৃচষ প্রিান েীচবকা হলেও এ উপলেোয় ৬ টির মত টছাে বড় চবে থাকায় মৎস্যেীবী ও রলয়লছ। এছাড়া ভূচমহীন শ্রমীক আলছ 

্ারা চদনমুজুর চহসালব তালদর েীচবকা চনব যাহ কলর থালক। এ অঞ্চলে টবশ কলয়কটি হাে বাোর থাকায় এবং চবপুে পচরমান 

কৃচষপন্য রপ্তাচনর েন্য ব্যবসায়ী েীচবকাও গলড় উলঠলছ। চনলম্ন টেচবলের মাধ্যলম েীচবকার টমৌসুমী চদনপচি টদওয়া হে:  

টেচবে ২.৭: েীচবকার টমৌসুমী চদনপচি  

 েী

চবকার উৎস 

টমৌসুম 

এচপ্র

ে 
টম  জুন জুোই  আগট  

টসলে

ম্বর 

অলক্টাব

র 

নল ম্ব

র  
চিলসম্বর  

োনুয়া

চর  

টফব্রুয়া

চর  
মাচ য  

শবশা

খ 
শেযষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবণ  াদ্র আচেন 

কাচতয

ক 

অগ্রহায়

ণ 
টপৌষ মাঘ 

ফাল্গু

ন 
শচত্র 

কৃষক        

কৃচষ শ্রচমক        

অকৃচষ শ্রচমক          

মৎস্য চাচষ       

মৎস্যেীচব          

আম চাচষ        

মাচঝ        

ব্যবসায়ী ঈদ ও অন্যান্য িমীও অনুষ্ঠালনর সময় কালের চাপ টবচশ থালক  

চাকুরীেীচব সারা বছরই সমান ব্যস্ত থালক  

নচসমন/  যান 

চােক  
  

কুটির চশলল্পর 

কাে 
    

কাঠ চমচস্ত্রর 

কাে 
       

রাে চমচস্ত্রর     
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কাে 
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২.১১ সম্পচকযত চবপদাপন্নতা েীবন এবং েীচবকা   

পূলব য আলোচচত আপদ  /দূল্ যাগ সমূহ স্বা াচবক েীবন েীচবকা চনব যালহ বাঁিার সৃচষ্ট কলর। কৃচষ , মৎস্যেীবী  ,চদনমজুর ও ব্যবসায়ী 

সকলেই কম টবচশ চবপদাপন্ন হয়। চনলম্ন টেচবলের মাধ্যলম েীবন ও েীচবকা সম্পচকযত চবপদাপন্নতা টদওয়া হে: 

টেচবে ২ .৮ :েীবন ও েীচবচক সম্পচকযত চবপদাপন্নতা  

ক্র: 

নং 
েীচবকাসমূহ 

আপদ/ দুল্ যাগ সমূহ 

পাচনরচনম্নস্তর বন্যা নদী াঙ্গন খরা কােববশাখী অনাবৃচষ্ট শশতযপ্রবাহ 

০১ কৃচষ        

০২ মৎস্য        

০৩ চদনমজুর        

০৪ ব্যবসায়ী    
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 ২.১২ খাত চ চিক আপদ ও ঝুঁচকর বন যনা  

সাপাহার উপলেোর চবপদাপন্ন খাতসমূহ হে ফসে, গাছপাো, প্রাণী সম্পদ, মৎস্য সম্পদ, ঘরবাচড়, রাস্তাঘাে, ব্রীে কাে াে য, 

চশক্ষা প্রচতষ্ঠান, স্বাস্থয এবং আশ্রয়লকন্দ্র। উপলর আলোচচত আপদসমূলহর কারলন খাতগুচে ক্ষচতগ্রস্থ হয়। প্রচতটি ইউচনয়লনর 

আপদসমূহ চচচিতকরণও তার সংচেষ্ট চবপদাপন্ন খাত ও উপাদান এবং এোকাসমূহ চনি যারলণর পর আপদ সমূলহর সংচেষ্ট ঝুঁচক 

সমূহ চচচিত, তাচেকা প্রস্তুত ও চববরণ চেচপবদ্ধ করা হলয়লছ।প্রচতটি গ্রুপ টথলক দুইেন কলর প্রচতচনচি চনলয় চারটি (কৃষক, 

ভূচমহীন, মচহো ও মৎস্যেীবী) দলে  াগ করা হলয়লছ। প্রচতটি গ্রুলপ ৬েন কলর টমাে ২৪েন প্রচতচনচির সালথ পৃথক পৃথক  ালব 

প্রচতটি দলের বণ যনাকৃত ঝুঁচক সমূলহর মূল্যায়ন কলর অগ্রহণ ট্াগ্য ঝুঁচকসমূলহর উপর ট াো ভুটির মাধ্যলম (চেপচটলকর মাধ্যলম 

ট াে প্রদান) ঝুঁচকর অগ্রাচিকার করণ করা হলয়লছ। চারটি দলের অগ্রাচিকারকৃত ঝুঁচকসমূহ একচত্রত কলর প্রাপ্ত ট াে সংখ্যার 

আলোলক সলব যাচ্চ ট াে প্রাচপ্তরক্রমানু্ায়ী ঝুঁচকর তাচেকা টথলক ঝুঁচক চনলয় তার কারণ চবলেষণসহ স্থানীয় প্ যালয় ঝুঁচক 

চনরসলনর সম্ভাব্য উপায় সমূহ চনি যারণ করা হলয়লছ। অগ্রাচিকারকৃত ঝুঁচক সমূহ চনম্নরূপ। এগুলো পরবতীলত গ্রুলপর প্রচতচনচিলদর 

উপচস্থচতলত পলরাক্ষ টটক টহাল্ডারলদর িারা ্াচাই করা হলয়লছ। সাপাহার উপলেোর চবপদাপন্ন খাতগুচে চচচিতকলর চনম্ন 

টেচবলের মাধ্যলম টদওয়া হে: 

টেচবে ২.৯: খাত চ চিক আপদ ও ঝুঁচক 

আপদ 

চবপদাপন্ন সামাচেক উপাদানসমূহ 

ফ
স
ে

 

গ
াছ
প
াে
া 

প
শু
 

স
ম্প
দ
 

ম
ৎ
স্য
 

স
ম্প
দ
 

ঘ
র
ব
াচ
ড়

 

র
াস্ত
াঘ
াে

 

ব্র
ীে
 

ক
াে
 
াে
য  

চশ
ক্ষ
া 

প্র
চত
ষ্ঠ
ান

 

স্ব
াস্থ
য 

আ
শ্র
য়
ল
ক

ন্দ্র
 

পাচনরচনম্নস্তর         
 

 

বন্যা           

নদী াঙ্গন           

খরা           

কােববশাখীঝ

ড় 
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আপদ 

চবপদাপন্ন সামাচেক উপাদানসমূহ 

ফ
স
ে

 

গ
াছ
প
াে
া 

প
শু
 

স
ম্প
দ
 

ম
ৎ
স্য
 

স
ম্প
দ
 

ঘ
র
ব
াচ
ড়

 

র
াস্ত
াঘ
াে

 

ব্র
ীে
 

ক
াে
 
াে
য  

চশ
ক্ষ
া 

প্র
চত
ষ্ঠ
ান

 

স্ব
াস্থ
য 

আ
শ্র
য়
ল
ক

ন্দ্র
 

অনাবৃচষ্ট         
 

 

শশতযপ্রবাহ 
 

       
 

 

তথ্যসূত্র: মাঠ পচরদশ যন, ২০১৪ 

২.১৩ প্র াব  েেবায়ু পচরবতযন এবং তার সম্ভাব্য  

টকান স্থালনর বা অঞ্চলের (৩০ বছর বা তার টবশী সমলয়র) শদনচন্দন আবহাওয়া প্ যালোচনা কলর বায়ু মণ্ডলের ট ৌত 

উপাদানগুলোর (বায়ুর তাপ, বায়ুর চাপ, বায়ুপ্রবালহর চদক ও তার গচতলবগ, বায়ুর আদ্র যতা টমলঘর পচরমান ও প্রকারল দ এবং 

বৃচষ্টপাত) ট্ সািারন অবস্থা টদখা ্ায় তালক   স্থালনর বা অঞ্চলের েেবায়ু বলে। পৃচথবীলত প্রচতচদন ট্ সূ্ যচকরণ টপৌুঁছায়, 

ভূপৃষ্ট তা টশাষণ কলর। টশাচষত সূ্ যচকরণ আবার মহাশূলন্য চবচকচরত বা প্রচতফচেত হয়। তাই প্রাকৃচতক চনয়লমর এই টশাষণ-

চবচকরণ প্রচক্রয়ায় টকান িরলনর বাঁিা বা প্রচতবন্ধকতা সৃচষ্ট হওয়ালকই েেবায়ু পচরবতযন বলে। েেবায়ু পচরবতযলনর প্র ালব টকান 

টকান খাতসমূহ চক ালব ক্ষচতগ্রস্থ হয় চনলন্ম তা চবস্তাচরত ালব বন যনা করা হে: 

 

টেচবে ২.১০: খাত চ চিক েেবায়ু পচরবতযন ও তার সম্ভাব্য প্র াব 

খাত বন যনা 

কৃ
চষ

 

েেবায়ু পচরবতযলনর প্র ালব সাপাহার উপলেোয় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে ১৩২৬০ টহক্টর  আবাদী েচমর ফসে 

নষ্ট হলত পালর ও উপলেোর চবপুেসংখ্যক মানুষ চবপদাপন্ন হলত পালর। ৬টি ইউচনয়লন নদী াঙ্গলনর কারলণ  ৪৮ বগ য 

চকলোচমোর েচমর ফসে নষ্ট হলয় অলনক পচরবার অথ যবনচতক ালব ক্ষচতগ্রস্থ হলত পালর। ২০০১ সালের মত প্রচণ্ড খরা 

হলে ১৩৯৪৫ টহক্টর েচমর ফসে নষ্ট হলত পালর, অলনক  পচরবার অথ যবনচতক ালব ক্ষচতগ্রস্থ হলত পালর। সাপাহার  

উপলেোয় েেবায়ু পচরবতযলনর প্র ালব হঠাৎ কােববশাখীর আক্রমলণ ১৪২৩০ টহক্টর েচমর ফসে নষ্ট হলয় অলনক 

পচরবালরর অসংখ্য মানুষ অথ যবনচতক ালব ক্ষচতগ্রস্থ হলত পালর। অনাবৃচষ্টর কারলণ ১৫৬৮০ টহক্টর ফসেী েচমর ফসে 

নষ্ট হলত পালর ্ার ফলে সাপাহার  উপলেোয় খাযসংকে টদখা চদলত পালর। ঘনকুয়াশার কারলণ আমসহ (মুকুে ঝলড় 

্াওয়ার কারলণ) অন্যান্য ফলের বাগান এবং ৭৭২৫ টহক্টর েচমর ফসে নষ্ট  হলত পালর।  

ম
ৎ
স্য

 

সাপাহার  উপলেোয় প্রচণ্ড খরার কারলণ ৮৫০ টি মাছচালষর পুকুলরর মালছর ক্ষচত হলত পালর এবং আচথ যক ক্ষচত  হলত 

পালর। ্ার ফলে আচমলষর অ াব টদখা চদলত পালর। সাপাহার  উপলেোয় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে ৪৭০ টি মাছ 

চালষর পুকুর বন্যার পাচনলত ট লস ট্লত পালর।  ্ার ফলে খায, পুচষ্ট ও আচমলষর অ াব টদখা চদলত পালর। 

গ
াছ
প
াে
া 

েেবায়ু পচরবতযলনর প্র ালব সাপাহার  উপলেোয় ২০০৩ সালের মত ঝড় হলে প্রচুর পচরমালন  গাছপাো ট লঙ পলড় 

ট্লত পালর। ফলে পচরলবলশর  ারসাম্য রক্ষা চবপ্ যস্ত হলত পালর। নদী াঙ্গলনর  কারলণ ৪টি ইউচনয়লন প্রচুর পচরমালন 

গাছপাো নদীলত চবেীন হলত পালর। ফলে পচরলবলশর  ারসাম্য ব্যাহত হলত পালর। 

স্ব
াস্থ
য 

সাপাহার  উপলেোয় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে প্রায় ৬০% গ যবতী মচহোলদর বন্যাকােীন সমলয় সন্তান প্রসলবর 

স্থানা াব এবং চবপন্ন ট্াগাল্াগ ব্যবস্থার কারলণ তালদর প্রানহাচনর আশংকা টদখা চদলত পালর। এছাড়া পাচনবাচহত 

টরালগর প্রাদু যাব টদখা চদলত পালর। ২০০১ সালের মত খরা হলে সাপাহার  উপলেোয় প্রায় ৬৫%েনগলনর চম যলরাগ 

টদখা চদলত পালর।  খরার কারলণ চম যলরাগ ছাড়াও চবচ ন্ন ালব স্বাস্থযহাচন ঘেলত পালর। 

ে
ীচ
ব
ক
া 

েেবায়ু পচরবতযলনর প্র ালব সাপাহার উপলেোয় বন্যা, খরা, নদী াঙ্গন, ঘনকুয়াশা, অনাবৃচষ্ট ইতযাচদ আপলদর ফলে 

দুল্ যাগ সংগঠিত হলে কৃচষসম্পদ, মৎস্যসম্পদ ও পশুসম্পদ ক্ষচতগ্রস্তসহ মানুলষর েীবন েীচবকার উপর  ীষণ প্র াব 

পলড়। এ সমস্ত আপলদর কারলণ সাপাহার  উপলেোর ৩৮% মানুষ কম যশূন্য হলয় পড়লত পালর। ফলে সাপাহার 

উপলেোর অথ যনীচতলত  য়াবহতা সৃচষ্ট হলত পালর।  



29 

 

খাত বন যনা 

প
াচ
ন
 

েেবায়ু পচরবতযলনর প্র ালব সাপাহার  উপলেোর ৬টি ইউচনয়ন প্রচণ্ড খরা এবং ভূ-গ যস্ত পাচনর চনম্নস্তলরর কারলণ 

পাচনর অ াব টদখা চদলত পালর। ফলে  ১৪৫৬০ টহক্টর েচমর ফসে নষ্ট হলত পালর, অসংখ্য পচরবার অথ যবনচতক ালব 

ক্ষচতগ্রস্থ হলত পালর। এছাড়া চম যলরাগসহ চবচ ন্ন টরালগর  য়াবহতা ছচড়লয় পড়লত পালর এবং কৃচষসম্পদ, মৎস্যসম্পদ 

ও পশুসম্পদ ক্ষচতগ্রস্ত হলত পালর।   

অ
ব
ক
াঠ
াল
ম
া 

েেবায়ু পচরবতযলনর প্র ালব  হঠাৎ ২০০৩ সালের মত ঝড়  হলে প্রায় ৩৫% চশক্ষা ও িমীয় প্রচতষ্ঠানসহ অন্যান্য 

অবকাঠালমা ক্ষচতর সমু্মখীন হলত পালর, ্ার ফলে চশক্ষাব্যবস্থা ব্যাহত হলত পালর। ঝলড়র আক্রমলণ ৮০% কাঁচা 

ঘরবাচড় চবধ্বস্ত হলয় চবপুেসংখ্যক টোক অথ যবনচতক ালব ক্ষচতগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হলত পালর।  ১৯৮৮ সালের মত বন্যা 

হলে প্রায় ২৭৫.৭৫ চকলোচমোর রাস্তার ক্ষচত হলত পালর এবং চোচলের অল্াগ্য হলত পালর। ্ার ফলে ট্াগাল্াগ 

ব্যবস্থা ব্যাহত হলত পালর।  ৪টি ইউচনয়লন নদী াঙ্গলনর  কারলণ প্রায় ৬৫ চকলোচমোর রাস্তা, স্কুে, কলেে ও অন্যান্য 

অবকাঠালমা নদীগল য চবেীন হলয় ট্লত পালর। এছাড়া ২৬% কাঁচা ঘরবাচড় পাচনলত চনমচিত হলয় অলনক পচরবালরর  

টোকেন অথ যবনচতক ালব ক্ষচতগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হলত পালর।  

তথ্যসূত্র: মাঠ পচরদশ যন,সাপাহার, ২০১৪ 
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তৃতীয় অধ্যায় 

দুল্ যাগ ঝুঁচক হ্রাস  

 

 ৩.১ ঝুঁচকর কারণসমূহ চচচিতকরণ 

টকান আপদ বা আপদসমূহ ,সাপাহার উপলেোর চবপদাপন্ন েনলগাষ্ঠী ও তার আয়  ,সম্পদ এবং পচরলবশ- এ চতন উপাদালনর টনচতবাচক সংচমশ্রলনর ফলে ক্ষচতকর প্র ালবর সম্ভবনা অথ যাৎ টকান 

আপদ ঘোর সম্ভবনা ও মাত্রা এবং তার ফলে চনচদ যষ্ট েনলগাষ্ঠীর ক্ষচতর সম্ভবনা এই দুলয়র পারনচরকতাই ঝুঁচক। সাপাহার উপলেোর ঝুঁচক ও ঝুঁচকর কারণসমূহ চচচিত কলর চনলম্ন টেচবলের মাধ্যলম 

টদওয়া হে : 

টেচবে ৩.১  :ঝুঁচকর কারণ  

ঝুঁচকর বণ যনা 

কারণ 

তাৎক্ষচণক মাধ্যচমক চূড়ান্ত 

সাপাহার উপলেোয় প্রচণ্ড খরার কারলণ ১৩৯৪৫ টহক্টর েচমর ফসে নষ্ট হলয় 

২৮৫৭৫ টি চাষী পচরবালরর ১৪৬৪২৯ েন টোক অথ যবনচতক ালব ক্ষচতগ্রস্থ হলত 

পালর 

-প্ যাপ্ত টসচব্যবস্থা না থাকা 

 

-গ ীর নেকুলপর স্বল্পতা 

-বৃক্ষচনিন ও প্ যাপ্ত বৃক্ষ না 

থাকা 

-পাচনর স্তর চনলচ টনলম ্াওয়া 

-প্রলয়ােনীয় খােসংস্কার না করা  

-টছাে ্মুনা নদী  রাে হওয়া 

সাপাহার উপলেোয় হঠাৎ কােববশাখীর আক্রমলণ ১৪২৩০ টহক্টর েচমর ফসে নষ্ট 

হলয় ২৮৫৭৫টি পচরবালরর ১১৪৩০০ েন টোক অথ যবনচতক ালব 

ক্ষচতগ্রস্থ হলত পালর 

-েনসলচতনার অ াব -আবহাওয়া বাতযা সঠিক সমলয় 

না টপৌুঁছালনা 

-বড় বড় বৃক্ষচনিন করা এবং বৃক্ষ 

টরাপলণর টকান সরকারী নীচতমাো 

পােন না করা 

সাপাহার উপলেোয় হঠাৎ বন্যার কারলণ ১৩২৬০ টহক্টর েচমর ফসে নষ্ট হলয় 

২৮৫৭৫ টি পচরবার অথ যবনচতক ালব ক্ষচতগ্রস্থ হলত পালর 

-পাচনর প্রবে চালপ বাঁি ট লস 

্াওয়া 

-উোলনর ঢে নামা 

-নদীর পাড় ট লঙ্গ িীলর িীলর 

নদীর নাব্যতা কলম ্াওয়া 

- প্রলয়ােনীয় স্থালন বাঁি না থাকা 

- সরকারী নীচতমাোর মাধ্যলম 

টেচেং ব্যবস্থা না থাকা 

 

সাপাহার উপলেোয় নদী াঙ্গলনর কারলণ  ৪৮ বগ য চকলোচমোর আখ ও িালনর  

েচমর ফসে নষ্ট হলয় চবপুেসংখ্যক কৃষক পচরবার অথ যবনচতক ালব ক্ষচতগ্রস্থ হলত 

-পাচনর প্রবে চাপ  -নদীর কম গ ীরতা   -নদীর গ ীরতা কম ও সুষ্ঠ ু
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ঝুঁচকর বণ যনা 

কারণ 

তাৎক্ষচণক মাধ্যচমক চূড়ান্ত 

পালর -শ্রাবণ মালসর প্রবে বৃচষ্টপাত  প্ যলবক্ষলণর অ াব 

-নদীর বাঁি তদারচক ও বাস্তবায়ন 

কচমটির অ াব 

সাপাহার উপলেোয় ঘনকুয়াশার কারলণ আমবাগানসহ (মুকুে ঝলড় ্াওয়ার 

কারলণ) অন্যান্য ফলের বাগান এবং ৭৭২৫ টহক্টর েচমর ফসে নষ্ট  হলয় অলনক 

কৃষক পচরবার অথ যবনচতক ালব ক্ষচতগ্রস্থ হলত পালর 

-আবহাওয়া বাতযা সঠিক সমলয় 

না টপৌুঁছালনা 

-েনসলচতনতার অ াব 

-কৃচষ প্রচশক্ষলণর অ াব 

-সময়লপাল্াগী কীেনাশক 

ব্যবহার সম্পযলক সলচতন না 

থাকা 

-সরকাচর ালব প্ যাপ্ত বাোই-

নাশলকর সরবরাহ না থাকা 

-োতীয় প্ যায় টথলক ঘনকুয়াশা 

সম্পলকয সলচতন না করা 

সাপাহার উপলেোয় শশতযপ্রবালহর কারলণ ১৭৩৭২ টহক্টর েচমর ফসে নষ্ট হলয় 

২৮৫৭৫টি পচরবার অথ যবনচতক ালব ক্ষচতগ্রস্ত হলত পালর 

-উির পচিম চদলকর প্রবাচহত 

বাতাস 

-েেবায়ু পচরববতযন 

-শীত ও গুুঁচড় গুুঁচড় বৃচষ্ট  

 

-গাছপাো চনিন করা 

-পচরলবশ দূষণ করা 

 

সাপাহার উপলেোয় নদী াঙ্গলনর কারলণ ৯৬০০ টি ঘরবাচড় নদীগল য চবেীন হলয় 

অথ যবনচতক ালব ক্ষচতগ্রস্থ হলত পালর 

-পাচনর প্রবে চাপ  

-শ্রাবণ মালসর প্রবে বৃচষ্টপাত 

-নদীর কম গ ীরতা  

 

-নদীর গ ীরতা কম ও সুষ্ঠ ু

প্ যলবক্ষলণর অ াব 

-নদীর বাঁি তদারচক বাস্থবায়ন 

কচমটির অ াব 

সাপাহার উপলেোয় প্রচণ্ড খরার কারলণ ৮৫০টি পুকুলরর পাচন শুচকলয় চবচ ন্ন টরালগ 

মাছ আক্রান্ত হলয় ১১৩৮৫ কুইন্টাে উৎপাদন ব্যাহত হলয় অথ যবনচতক ালব ক্ষচতগ্রস্থ 

হলত পালর 

-আবহাওয়ার পচরবতযন হওয়ার 

কারলণ 

-সময়মত বৃচষ্ট না হওয়ার 

কারলণ 

-প্ যাপ্ত গাছপাো না থাকার 

-গ ীর নেকূপ স্থাপন না করার 

কারলণ 

-স্বালস্থযর প্রচত সলচতনতা না 

হওয়ার কারলণ 

-বন চব ালগর সু-দৃচষ্ট না থাকার 

কারলণ 

-স্থানীয় সরকার ও প্রলকৌশেীর সু-

দৃচষ্ট না থাকার কারলণ 
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ঝুঁচকর বণ যনা 

কারণ 

তাৎক্ষচণক মাধ্যচমক চূড়ান্ত 

কারলণ 

সাপাহার উপলেোয় বন্যার কারলণ ৮০% কাঁচা ঘরবাচড় পাচনলত চনমচিত হলয় 

২৮৯৬০টি পচরবার অথ যবনচতক ালব ক্ষচতগ্রস্থ ও আশ্রয়হীন হলত পালর 

-উোন টথলক আসা 

অচতচরি পাচনর চাপ 

 

-নীচু এোকায় ঘরবাচড় শতচর 

করা 

-অপচরকচল্পত ালব ঘরবাচড় 

শতচর করা 

-সরকার কতৃক অবকাঠালমা 

চনম যালণর সুষ্ঠ ুনীচতমাো না থাকা 

 

সাপাহার উপলেোয় নদী াঙ্গলনর কারলণ ৩২টি চশক্ষা প্রচতষ্ঠান নদীগল য চবেীন 

হলয় ৩৯৫০ েন চশক্ষাথীর চশক্ষা কা্ যক্রম ব্যাহত হলত পালর 

- অচতবৃচষ্টলত নদীর পাড় নরম 

হওয়া 

 

-নদীর গ ীরতা কলম ্াওয়া 

 

-নদীর পাড় মেবুত না করা 

 

সাপাহার উপলেোয় শশতযপ্রবালহর কারলণ ১৩৪৩৮টি গবাচদপশু চবচ ন্ন টরালগ 

আক্রান্ত হলয় মারা চগলয় ৩৬২৩২টি পচরবার অথ যবনচতক ালব ক্ষচতগ্রস্থ হলত পালর 

-আবহাওয়ার পচরববতযন 

-শীত ও গুুঁচড় গুুঁচড় বৃচষ্ট 

-বড় বড় বৃক্ষচনিলনর কারলণ 

 

-বনচব ালগর রক্ষণালবক্ষণ 

কা্ যক্রলমর অ াব  

 

সাপাহার উপলেোয় অনাবৃচষ্টর কারলণ ১৫৬৮০ টহক্টর েচমর ফসে নষ্ট হলয় 

৩২৯৪০ টি চাষী পচরবালরর ১৬৪৭০০ েন টোক অথ যবনচতক ালব ক্ষচতগ্রস্থ হলত 

পালর 

-প্ যাপ্ত পাচনর অ াব  

 

-পচরকল্পনা মাচফক চাষাবাদ না 

করা 

 

-পুরাতন গ ীর নেকূপ সংস্কার না 

করা  

-গ ীর নেকূপ স্থাপলনর ব্যবস্থা না 

থাকা 

 

সাপাহার উপলেোয় প্রচণ্ড খরার কারলণ চবচ ন্ন টরালগ আক্রান্ত হলয় ২৬১৪০টি 

পচরবার অথ যবনচতক ালব ক্ষচতগ্রস্থ হলত পালর 

-েনসলচতনতার অ াব 

 

-চচচকৎসালকলন্দ্রর স্বল্পতা 

 

-স্বাস্থয খালত সরকালরর সঠিক 

নীচতমাো ও পচরকল্পনার অ াব 
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ঝুঁচকর বণ যনা 

কারণ 

তাৎক্ষচণক মাধ্যচমক চূড়ান্ত 

সাপাহার উপলেোয় হঠাৎ কােববশাখীর আক্রমলণ ১০৮টি চশক্ষা প্রচতষ্ঠান চবধ্বস্ত 

হলয় ৪৩২০০ েন চশক্ষাথীর চশক্ষা কা্ যক্রম ব্যাহত হলত পালর 

-আবহাওয়া বাতযা সঠিক সমলয় 

না টপৌুঁছালনা 

 

-সতযকতামূেক ব্যবস্থা না থাকা 

-বড় বড় গাছপাো চনিন 

-বৃক্ষলরাপলণর সঠিক নীচতমাো না 

থাকা 

 

তথ্যসূত্র: মাঠ পচরদশ যন, সাপাহার, ২০১৪ 

৩.২ ঝুঁচক চনরসলনর উপায় চচচিতকরণ 

সাপাহার উপলেোয় ইউচনয়ন চ চিলত উঠান শবঠক ও গুরুত্বপূণ য ব্যচিবলগ যর আলোচনা টথলক উলঠ আসা ঝুঁচক এবং ঝুঁচক চনরসলনর সম্ভব্য উপায় খু ুঁলে টবর করা ্া চনলম্ন টেচবলের মাধ্যলম চবস্তাচরত 

আলোচনা করা হে: 

টেচবে ৩.২: ঝুঁচক চনরসলনর সম্ভাব্য উপায় 

ঝুঁচকর বণ যনা 
ঝুঁচক চনরসলনর সম্ভাব্য উপায় 

স্বল্পলময়াদী মধ্যলময়াদী দীঘ যলময়াদী 

সাপাহার উপলেোয় প্রচণ্ড খরার কারলণ ১৩৯৪৫ টহক্টর েচমর ফসে নষ্ট হলয় 

২৮৫৭৫ টি চাষী পচরবালরর ১৪৬৪২৯ েন টোক অথ যবনচতক ালব ক্ষচতগ্রস্থ 

হলত পালর 

-টসলচর ব্যবস্থা করা 

 

-প্ যাপ্ত গ ীর নেকূলপর ব্যবস্থা করা 

-বৃক্ষ চনিন না করা ও প্ যাপ্ত 

বৃক্ষলরাপলণর ব্যবস্থা করা 

-খাে সংস্কার করা 

-বারনই নদীর গ ীরতা বৃচদ্ধ করা 

সাপাহার উপলেোয় হঠাৎ কােববশাখীর আক্রমলণ ১৪২৩০ টহক্টর েচমর 

ফসে নষ্ট হলয় ৩৬২৩২টি পচরবালরর  ১৬১৭৯২ েন টোক অথ যবনচতক ালব 

ক্ষচতগ্রস্থ হলত পালর 

-েনসলচতনতার সুষ্ঠু ব্যবস্থা 

করা 

-আবহাওয়া বাতযা সঠিক সমলয় 

টপৌুঁছালনা ও তার সঠিক ব্যাখ্যা টদয়া 

-বড় বড় বৃক্ষ চনিন না করার ব্যবস্থা 

করা এবং সরকারী নীচতমাোর 

মাধ্যলম বৃক্ষ টরাপলণর ব্যবস্থা করা 

সাপাহার উপলেোয় হঠাৎ বন্যার কারলণ ১৩২৬০ টহক্টর েচমর ফসে নষ্ট 

হলয় ২৮৫৭৫ টি পচরবার অথ যবনচতক ালব ক্ষচতগ্রস্থ হলত পালর 

-বাঁি তদারচক করা 

 

-নদী টেচেং করা 

-নদীর িালর পাথর টফলে পাড় 

 াে ালব টেঁলি টদয়া 

-সরকারী নীচতমাোর মাধ্যলম নদীর 

িার িক িারা টেঁলি টদয়া 
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সাপাহার উপলেোয় নদী াঙ্গলনর কারলণ  ৫-৭বগ য চকলোচমোর আখ ও 

িালনর  েচমর ফসে নষ্ট হলয় চবপুেসংখ্যক কৃষক পচরবার অথ যবনচতক ালব 

ক্ষচতগ্রস্থ হলত পালর 

-টিন, বাঁশ, এবং বাচের বস্তা 

িারা পাচনর চাপ টঠকালনার 

ব্যবস্থা করা 

-নদীর নাব্যতা বৃচদ্ধ করা 

-বাঁলির ব্যবস্থা করা 

 

- নদী টেচেং করা ও বাস্তবায়ন কচমটি 

কলর সুষ্ঠু তদারচক করা 

-নদীর উপলর বাঁি চনম যাণ করা 

-বালেে বরাে করা  

সাপাহার উপলেোয় ঘনকুয়াশার কারলণ আমবাগানসহ (মুকুে ঝলড় ্াওয়ার 

কারলণ) অন্যান্য ফলের বাগান এবং ৭৭২৫ টহক্টর েচমর ফসে নষ্ট  হলয় 

অলনক কৃষক পচরবার অথ যবনচতক ালব ক্ষচতগ্রস্থ হলত পালর 

-আগাম বাতযা টপৌুঁছালনার 

ব্যবস্থা করা 

-েনসলচতনতা সৃচষ্টর ব্যবস্থা 

করা 

-সমলয়াপল্াগী বাোইনাশক ব্যবহার 

করা 

-কৃচষ প্রচশক্ষলনর ব্যবস্থা করা 

-সরকাচর ালব প্ যাপ্ত বাোইনাশক 

সরবরালহর ব্যবস্থা করা  

-োতীয় প্ যায় টথলক ঘনকুয়াশা 

সম্পলকয সলচতলনর ব্যবস্থা করা 

সাপাহার উপলেোয় শশতযপ্রবালহর কারলণ ১৭৩৭২ টহক্টর েচমর ফসে নষ্ট 

হলয় ২৮৫৭৫টি পচরবার অথ যবনচতক ালব ক্ষচতগ্রস্ত হলত পালর 

-শশতয প্রবালহর পূব যা াস টদখা 

চদলে ফসে রক্ষণা টবক্ষলণর 

ব্যবস্থা করা 

-েনগণলক শশতযপ্রবাহ 

সম্বলন্ধ সলচতন করা 

 

-বন চব ালগর মাধ্যলম প্ যাপ্ত বৃক্ষ 

টরাপণ করা ্ালত পচরলবলশর  ারসাম্য 

বোয় থালক 

সাপাহার উপলেোয় নদী াঙ্গলনর কারলণ ৯৬০০ টি ঘরবাচড় নদীগল য চবেীন 

হলয় অথ যবনচতক ালব ক্ষচতগ্রস্থ হলত পালর 

-টিন,বাঁশ, এবং বাচের বস্তা 

িারা পাচনর চাপ টঠকালনার 

ব্যবস্থা করা 

-নদীর নব্যতা বৃচদ্ধ করা 

-বাঁলির ব্যবস্থা করা 

 

-নদী টেচেংকরা ও বাস্তবায়ন কচমটি 

কলর সুষ্ঠু তদারচক করা 

-বাঁি চনম যাণ করা ও বালেে বরাে 

টদয়া 

সাপাহার উপলেোয় প্রচণ্ড খরার কারলণ ৮৫০টি পুকুলরর পাচন শুচকলয় চবচ ন্ন 

টরালগ মাছ আক্রান্ত হলয় ১১৩৮৫ কুইন্টাে উৎপাদন ব্যাহত হলয় 

অথ যবনচতক ালব ক্ষচতগ্রস্থ হলত পালর 

-পাচন টসলচর ব্যবস্থা করা 

 

-পুকুলরর নাব্যতা বৃচদ্ধ করার েন্য 

মৎস্য চাষীলদরলক ঋণদালনর ব্যবস্থা 

করা 

-োতীয় প্ যায় টথলক পুকুর সংস্কালরর 

প্রচত গুরুত্ব টদয়া 

 

সাপাহার উপলেোয় বন্যার কারলণ ৮০% কাঁচা ঘরবাচড় পাচনলত চনমচিত 

হলয় ২৮৯৬০টি পচরবার অথ যবনচতক ালব ক্ষচতগ্রস্থ ও আশ্রয়হীন হলত পালর 

-বাঁলির পালশ বাচের বস্তা 

টফলে পাচন আেকালনার ব্যবস্থা 

-উঁচু এোকায় ঘরবাচড় শতচর করা 

 

-সরকার কতৃক অবকাঠালমা চনম যালণর 

নীচতমাো গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা 
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করা  

সাপাহার উপলেোয় নদী াঙ্গলনর কারলণ ৩২টি চশক্ষা প্রচতষ্ঠান নদীগল য 

চবেীন হলয় ৩৯৫০ েন চশক্ষাথীর চশক্ষা কা্ যক্রম ব্যাহত হলত পালর 

-নদীর িার চদলয় বাচের বস্তা 

টদয়া 

 

-টেচেং এর মাধ্যলম নদীর গ ীরতা 

বৃচদ্ধ করা 

 

-সরকালরর সঠিক নীচতমাো গ্রহণ ও 

বাস্তবায়ণ করা 

সাপাহার উপলেোয় শশতযপ্রবালহর কারলণ ১৩৪৩৮টি গবাচদপশু চবচ ন্ন টরালগ 

আক্রান্ত হলয় মারা চগলয় ৩৬২৩২টি পচরবার অথ যবনচতক ালব ক্ষচতগ্রস্থ হলত 

পালর 

-গবাদীপশুর প্রলয়ােনীয় ্ত্ন 

টনয়া 

-গবাচদপশু পােনকারীলদর 

শশতযপ্রবাহ সম্মলন্ধ সলচতন করা  

 

-সরকাচর নীচতমাোর মাধ্যলম পশু 

চচচকৎসা টকন্দ্র স্থাপন করা  

সাপাহার উপলেোয় অনাবৃচষ্টর কারলণ ১৫৬৮০ টহক্টর েচমর ফসে নষ্ট হলয় 

৩২৯৪০ টি চাষী পচরবালরর ১৬৪৭০০ েন টোক অথ যবনচতক ালব ক্ষচতগ্রস্থ 

হলত পালর 

-চেমান গ ীর নেকূপ গুলোর 

সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যলম 

পাচনর অ াব চনরসন করা 

-স্থানীয় কৃচষ চব ালগর মাধ্যলম 

পচরকল্পনা মাচফক চাষাবাদ করা 

 

-পুরাতন গ ীর নেকূপগুলো সংস্কর 

করা ও নতুন গ ীর নেকূপ শতচরর 

ব্যবস্থা করা 

সাপাহার উপলেোয় প্রচণ্ড খরার কারলণ চবচ ন্ন টরালগ আক্রান্ত হলয় ২৬১৪০টি 

পচরবার অথ যবনচতক ালব ক্ষচতগ্রস্থ হলত পালর 

-েনসলচতনতা সৃচষ্ট করা 

 

-চচচকৎসালকলন্দ্রর ব্যবস্থা করা 

 

-স্বাস্থযখালত সরকালরর সঠিক 

নীচতমাো ও পচরকল্পনার ব্যবস্থা করা। 

সাপাহার উপলেোয় হঠাৎ কােববশাখীর আক্রমলণ ১০৮টি চশক্ষা প্রচতষ্ঠান 

চবধ্বস্ত হলয় ৪৩২০০ েন চশক্ষাথীর চশক্ষা কা্ যক্রম ব্যাহত হলত পালর 

-আবহাওয়া বাতযা টরচিও, 

টেচেচ শলনর মাধ্যলম সঠিক 

সমলয় টপৌুঁছালনা 

-সতযকতযামূেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা  

-েনসলচতনতা সৃচষ্ট করা 

-গবাদীপশু সংরক্ষলণর েন্য বাসস্থান 

শতরীর নীচতমাো ও বালেে গ্রহণ 

 

তথ্যসূত্র: মাঠ পচরদশ যন,সাপাহার, ২০১৪ 
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৩.৩ এনচেওলদর উন্নয়ন পচরকল্পনা 

সাপাহার উপলেোয় িীর গচতসম্পন্ন দুল্ যালগর কারলন আপদ চচচিত কলর প্রশমলনর ব্যবস্থালক অবলহোর টচালখ টদখা হয়। তলব েেবায়ু পচরবতযন েচনত কারলন ইদাচনংকালে দুল্ যালগর প্রবনতা টবলর 

টগলছ। তাই চকছু চকছু এনচেও দুল্ যাগ চনলয় কাে করলত শুরু কলরলছ ্া প্রলয়ােলনর তুেনায় খুবই অপ্রতুে।  

টেচবে ৩.৩: এনচেওলদর উন্নয়ন পচরকল্পনা 

ক্রচমক 

নং 
এনচেও চক চবষলয় তারা কাে কলর উপকারল াগীর সংখ্যা পচরমান/সংখ্যা প্রকল্প গুলোর টময়াদকাে 

০১ বাংোলদশ লুথালরন 

চমশন চফচন্নস 

(BLMF) 

সংস্থা কতৃযক চশক্ষাবৃচি, চচচকৎসা টসবা, বৃক্ষ টরাপন এবং 

আলস যচনক পরীক্ষা করাসহ চবচ ন্ন েনসলচতনতামূেক ও 

উন্নয়নমূেক কা্ যক্রলমর প্রচশক্ষণ প্রদান কলর 

২৩০০-২৫০০ েন 

(আনুমাচনক) 
৩৫০০-৪০০০ োকা 

চেমান 

০২ আশা ঋণদান, বৃক্ষ টরাপন, চচচকৎসা টসবা, চশক্ষা ঋণ, স্বাস্থযসম্মত 

ল্যাচরন ব্যবহার সম্পলকয েনসলচতনতামূেক কাে কলর 

৩০০০-৩২০০ েন 

(আনুমাচনক) 
৫০০০-৫৫০০ োকা 

চেমান 

০৩ চরলসাস য ইনচরলগ্রশন 

সংস্থা (চরক) 

ক্ষুদ্র ঋণ কা্ যক্রম পচরচােনা কলর ১৫০০-১৭০০ েন 

(আনুমাচনক) 
৬০০০-১০০০০ োকা 

চেমান 

০৪ ঠ্যাঙ্গামারা মচহো 

সবুে সংঘ 

(TMSS) 

ক্ষুদ্রঋণ কা্ যক্রম এবং কম যসংস্থালনর েন্য প্রচশক্ষণ কা্ যক্রম 

পচরচােনা কলর 

২৮০০-৩০০০ েন 

(আনুমাচনক) 
৩০০০-৪০০০ োকা 

চেমান 

০৫ দাবী টমৌচেক উন্নয়ন 

সংস্থা 

ক্ষুদ্র ঋণ কা্ যক্রম পচরচােনা কলর  ১৯০০-২০০০ েন 

(আনুমাচনক) 
৫০০০-৬০০০ োকা 

চেমান 

০৬ আশ্রয় স্যাচনলেশন, বাল্যচববাহ টরাি, ট্ৌতুকলক না বো ২৪০০-২৬০০ েন 

(আনুমাচনক) 
৪০০০-৫০০০ োকা 

চেমান 

০৭ ব্র্যাক ক্ষুদ্রঋণ কা্ যক্রম, সামাচেক, উন্নয়নমূেক কা্ যক্রম, উপানুষ্ঠাচনক 

চশক্ষা কা্ যক্রম 

২৭০০-২৯০০ েন 

(আনুমাচনক) 
৫০০০-৬০০০ োকা 

চেমান 

০৮ কাচরতাস েনসলচতনতামূেক কা্ যক্রম ২৫০০-২৬০০ েন 

(আনুমাচনক) 
৫৫০০-৬০০০ োকা 

চেমান 
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ক্রচমক 

নং 
এনচেও চক চবষলয় তারা কাে কলর উপকারল াগীর সংখ্যা পচরমান/সংখ্যা প্রকল্প গুলোর টময়াদকাে 

০৯ ওলয়ব ফাউলন্ডশন গণতাচন্ত্রক স্থানীয় শাষণ শচিশােীকরন প্রকল্প ১৫০০-১৭০০ েন 

(আনুমাচনক) 
৩০০০-৪০০০ োকা 

চেমান 

১০ আলোহা ক্ষুদ্রঋণ কা্ যক্রম, সামাচেক, উন্নয়নমূেক কা্ যক্রম ১৩০০-১৫০০ েন 

(আনুমাচনক) 
৩৫০০-৪০০০ োকা 

চেমান 

১১ ঘাসফুে ক্ষুদ্রঋণ কা্ যক্রম, সামাচেক, উন্নয়নমূেক কা্ যক্রম ১৯০০-২০০০ েন 

(আনুমাচনক) 
৩৫০০-৪০০০ োকা 

চেমান 

১২ বলরন্দ্র ভূচম সমাে 

উন্নয়ন ব্যবস্থা 

কৃচষ উন্নয়ন মুেক কাে কলর থালক ২৬০০-২৯০০ েন 

(আনুমাচনক) 
৫০০০-৬০০০ োকা 

চেমান 

১৩ এইচআরচিএস ক্ষুদ্রঋণ কা্ যক্রম, সামাচেক, উন্নয়নমূেক কা্ যক্রম ১৬০০-১৯০০ েন 

(আনুমাচনক) 
৪৫০০-৫০০০ োকা 

চেমান 

১৪ হাঁচস বুরাে 

টিল োপলমন্ট 

ক্ষুদ্রঋণ কা্ যক্রম, সামাচেক, উন্নয়নমূেক কা্ যক্রম ১৯০০-২১০০ েন 

(আনুমাচনক) 
৪০০০-৫০০০ োকা 

চেমান 

১৫ সাপাহার সমাে 

উন্নয়ন 

ক্ষুদ্রঋণ কা্ যক্রম, সামাচেক, উন্নয়নমূেক কা্ যক্রম, উপানুষ্ঠাচনক 

চশক্ষা কা্ যক্রম 

২৪০০-২৬০০ েন 

(আনুমাচনক) 
৪৫০০-৫০০০ োকা 

চেমান 

১৬ এস চব এম এস এস ক্ষুদ্রঋণ কা্ যক্রম, সামাচেক, উন্নয়নমূেক কা্ যক্রম ২২০০-২৪০০ েন 

(আনুমাচনক) 
৩৫০০-৪৫০০ োকা 

চেমান 

তথ্য সূত্র: উপলেো পচরষদ, সাপাহার,২০১৪ 
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৩.৪ দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কম যপচরকল্পনা  

৩.৪.১ দুল্ যাগ পূব য  প্রস্তুচত  

টেচবে ৩.৪: দুল্ যাগ পূবর্ প্রস্তুচতর কা্ যক্রম, েক্ষমাত্রা, বালেে, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় 
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%
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%

 

১. নদী টেচেং করা ১২ চক.চম. 
৯-১০ টকাটি 

োকা 
পূন যবা নদী 

মাঘ-

শবশাখ 

মাস প্ যন্ত 

 

১০০ 

    

২ নদীর িালর বাঁি চনম যাণ করা ২৫ চক.চম. 
১০-১২ টকাটি 

োকা 

টগাপােপুর বাোর টথলক 

হাপাচনয়া বাোর প্ যন্ত 

ফাল্গুন 

শবশাখ 

মাস 

প্ যন্ত 

৩৫ ১ 
২

৫ 
২৫  

৩ 

গ ীর নেকূপ স্থাপন ও সুষ্ঠ ু

প্ যলবক্ষণ করা 

টমাে ৩০টি, গ ীরতা 

২২০ ফুে টথলক ২৫০ 

ফুে 

৩ টকাটি ৮০ 

েক্ষ োকা 

 

চতেনা, সাপাহার ও 

টগায়াো ইউচনয়লন 

বছলরর ট্ 

টকান 

সময় 

 

৬০ ২ ১০ ২৮ 

 

৪ 
কৃচষ প্রচশক্ষলণর ব্যবস্থা করা ওয়াি য চ চিক সব যলমাে 

৬৫টি প্রচশক্ষণ 
২-৩ েক্ষ োকা উপলেো কৃচষ অচফস 

অগ্রহায়ণ-

মাঘ প্ যন্ত 
৪০ ৫ ১৫ ৪০ 
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টক করলব এবং কতটুকু করলব 

উন্নয়ন পচরকল্পনার সালথ 
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%

 

 

৫ 

োতীয় প্ যায় টথলক 

আবহাওয়া বাতযা সঠিক ালব 

টপৌুঁছালনার ব্যবস্থা করা 

স্থানীয় টমম্বারলদর 

সহল্াচগতায় 

সলচতনতা সৃচষ্ট করা 

৫-৬ েক্ষ োকা 

 

প্রচতটি ইউচনয়লনর চবচ ন্ন 

ওয়ালি য  

 

শবশাখ-

শেযষ্ঠ মাস 

প্ যন্ত  

 

২০ ১ 
৬

০ 
২০ 

 

৬ 

দুল্ যাগ সমলয় বাতযার ব্যাখ্যার 

সালথ েনগণলক অ যস্থ করার 

ব্যবস্থা করা 

ওয়াি য চ চিক ২০ 

সদস্য চবচশষ্ট দে গঠন 

কলর ৩চদলনর প্রচশক্ষণ 

৩০-৩৫ েক্ষ 

োকা 

 

প্রচতটি ইউচনয়লনর চবচ ন্ন 

ওয়ালি য 

 াদ্র-

আচেন 

মাস প্ যন্ত 

১৫ ০৫ 
২

০ 
৬০ 

 

৭ 

পুকুর খনলনর মাধ্যলম পাচন 

িলর রাখার ব্যবস্থা করা 

(সরকারী পুকুরসহ) 

 

গ ীরতা ২০ফুে করলত 

হলব, আলছ ১০ ফুে 

 

৫০-৬০ েক্ষ 

োকা 

 

প্রচতটি ইউচনয়লনর চবচ ন্ন 

ওয়ালি য 

শচত্র হলত 

শেযষ্ঠ মাস 

প্ যন্ত 

 

১৯ ০১ 
৭

০ 
১০ 

 

৮ 
প্রচতবন্ধীলদর েন্য 

কম যসংস্থালনর ব্যবস্থা করা 

প্রচতবন্ধীলদর 

পরচন যরতা হ্রাস করা 

 

১৫-২০ েক্ষ 

োকা 

 

সাপাহার উপলেোর 

চবচ ন্ন ইউচনয়লন 

 

বছলরর ট্ 

টকান 

সময় 

 

৩৫ ৫ 
২

৫ 
৩৫ 
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৯ 
সরকারী নীচতমাোর মাধ্যলম 

েনগণলক সলচতন করা 

ওয়াি য চ চিক ৩০ 

সদস্য 

চবচশষ্ট দে গঠন কলর 

৩চদলনর প্রচশক্ষণ 

২০-২৫ েক্ষ 

োকা 

 

প্রতটি ইউচনয়লনর সকে 

ওয়ালি য 

মাঘ-ফাল্গুন 

মাস প্ যন্ত 

৩৫ 

 

৫ 
২

৫ 
৩৫ 

 

তথ্য সূত্র: উপলেো দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটি,সাপাহার, ২০১৪ 

৩.৪.২  দুল্ যাগ কােীন   

টেচবে ৩.৫: দুল্ যাগ কােীন প্রস্তুচতর কা্ যক্রম, েক্ষমাত্রা, বালেে, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় 
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 টক করলব এবং কতটুকু করলব 

উন্নয়ন পচরকল্পনার সালথ 
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১ োনমাে চনরাপদ স্থালন টনওয়া  ক্ষয়-ক্ষচতর হাত টথলক 

রক্ষা 

৭-৮ েক্ষ োকা দুল্ যাগ কবচেত 

এোকায় 

দুল্ যাগ কােীন 

সময় 

১০ ২০ ৪০ ৩০  

২ মা, চশশু, প্রচতবচদ্ধ ও বৃদ্ধলদর 

তাৎক্ষচণক চনরাপলদ টনওয়া 

ক্ষয়-ক্ষচতর হাত টথলক 

রক্ষা 

৭-৮ েক্ষ োকা দুল্ যাগ কবচেত 

এোকায় 

দুল্ যাগ কােীন 

সময় 

১০ ২০ ৪০ ৩০  

৩ তাৎক্ষচণক চচচকৎসা ব্যবস্থা  তাৎক্ষচণক েীবন রক্ষা ৭-৮ েক্ষ োকা দুল্ যাগ কবচেত 

এোকায় 

দুল্ যাগ কােীন 

সময় 

৩৯ ১ ২০ ৪০  

৪ শুকনা খাবার ও চনরাপদ পাচন 

চবতরন  

েীবন িারন ও 

টরাগমুি রাখা 

১০-১২ েক্ষ 

োকা 

দুল্ যাগ কবচেত 

এোকায় 

দুল্ যাগ কােীন 

সময় 

৩০ ১ ২৯ ৩০  
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৫ ক্ষচতগ্রস্তলদর সাহায্য করা  েীবন ও োনমাে 

রক্ষা 

৮-১০ েক্ষ 

োকা 

দুল্ যাগ কবচেত 

এোকায় 

দুল্ যাগ কােীন 

সময় 

২০ ১ ১৯ ৬০  

৬ চনরাপদ পয়ঃচনষ্কাশন ব্যবস্থা  স্বাস্থয েচনত সমস্যা 

সমািান 

৩-৪ েক্ষ োকা দুল্ যাগ কবচেত 

এোকায় 

দুল্ যাগ কােীন 

সময় 

২৫ ৫ ৩০ ৪০  

তথ্য সূত্র: উপলেো দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটি,সাপাহার, ২০১৪  

৩.৪.৩ দুল্ যাগ  পরবতী  

টেচবে ৩.৬: দুল্ যাগ পরবতী প্রস্তুচতর কা্ যক্রম, েক্ষমাত্রা, বালেে, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় 
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১ ধ্বংসাবলশষ পচরস্কার 

করা  

বন্যা পরবতী ক্ষচতগ্রস্ত ধ্বংসাবলশষ পচরস্কালরর 

মাধ্যলম পচরলবলশর  ারসাম্য রক্ষা করা,  টরাগ 

বাোই কমালনা এবং েনেীবলন দুল যাগ কমালনা  

৬০-৭০ 

েক্ষ োকা  

ক্ষচতগ্রস্ত 

এোকায়   

দুল্ যাগ পরবতী 

সময়  ১৫ ১৫ ৫০ ২০ 

 

২ রাস্তা ঘাে শতচর ও 

সংস্কার 

বন্যা পরবতী ক্ষচতগ্রস্ত ফসে এবং েরুরী উদ্ধার 

ও ত্রাণ কা্ যক্রলম ট্াগাল্াগ ব্যবস্তা সচে থাকলব 

ও আইন শৃঙ্গোর উন্নচত ঘেলব  

২৫-৩০ 

টকাটি 

োকা  

ক্ষচতগ্রস্ত 

এোকায়   

দুল্ যাগ পরবতী 

সময়  ৪০  ৫ ৫৫ 

 

৩ চশক্ষা প্রচতষ্ঠান 

সংস্কার 

বন্যা, কােববশাখী ও ঝলড় চশক্ষা প্রচতষ্ঠান েীবন 

রক্ষা পালব এবং চশক্ষা কা্ যক্রম অব্যাহত থাকলব  

৬০-৭০ 

েক্ষ োকা  

ক্ষচতগ্রস্ত 

প্রচতষ্ঠান 

দুল্ যাগ পরবতী 

সময় 
১৯ ০১ ৭০ ১০ 

 

৪ টসচ পালম্পর ব্যবস্থা   েেবদ্ধতা টথলক ফসে রক্ষা করা এবং খায 

সংকে দূর করা  

৬-৭ েক্ষ 

োকা  

প্লাচবত 

এোকায় 

দুল্ যাগ পরবতী 

সময়  
৩৫ ৫ ২৫ ৩৫ 
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 টক করলব এবং কতটুকু করলব 

উন্নয়ন পচরকল্পনার সালথ 

সমন্বয় 

উ
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প্র
শ
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ন
%
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চম
উ
চন
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%
 

ই
উ
চপ
 %

 

এ
ন
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 %

 

৫ আবাসলনর 

ব্যবস্থাকরন  

বন্যা পরবতী ক্ষচতগ্রস্ত মানুলষর বসবাস চনচিত 

করা  

৭০-৮০ 

েক্ষ োকা  

ক্ষচতগ্রস্ত 

এোকায় 

দুল্ যাগ পরবতী 

সময়  

৫৫ ৫ ২০ ২০  

৬ ত্রাণ সামগ্রী প্রদান  স্বা াচবক  ালব  েীবন ্াপন করা  ৮-১০ 

টকাটি 

োকা  

ক্ষচতগ্রস্ত 

এোকায় 

দুল্ যাগ পরবতী  ৩৫ ১  ৯ ৫৫  

তথ্য সূত্র: উপলেো দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটি, সাপাহার,২০১৪ 

৩ .৪.৪  স্বা াচবক সমলয়/ঝুঁচকহ্রাস 

টেচবে ৩.৭: স্বা াচবক সমলয় প্রস্তুচতর কা্ যক্রম, েক্ষমাত্রা, বালেে, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় 
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 %

 

১ বাঁি শতচর করা  বন্যা টথলক ফসে রক্ষা করা, 

অথ য সংকে দূর করা 

 

১৪-১৫ টকাটি 

োকা 

টগাপােপুর বাোর টথলক 

হাপাচনয়া বাোর প্ যন্ত 

মাঘ- শবশাখ 

মাস প্ যন্ত  

  

৩৫ ১৫ ২৫ ২৫ 

 

২ আশ্রয়লকন্দ্র শতচর 

করা  

বন্যা ও ঝলড় েীবন রক্ষা 

করা  

৯-১০ টকাটি 

োকা 

আইহাই, টগায়াো ও পাতাড়ী 

ইউচনয়লন 

আচেন-শবশাখ 

মাস প্ যন্ত 

৪৫ ১০ ১০ ৩৫ 
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৩ গ ীর নেকূপ স্থাপন খরা টমৌসুলম প্ যাপ্ত পাচন 

সরবরাহ 

২ টকাটি ৫০ 

েক্ষ োকা 

চতেনা, সাপাহার ও টগায়াো 

ইউচনয়লন 

আচেন-শবশাখ 

মাস প্ যন্ত 

৪০ ১০ ১০ ৪০ 

 

৪ টবচশ কলর গাছ 

োগালনা 

 প্রকৃচতর  ারসাম্য রক্ষা করা  ১ টকাটি ৫০ 

েক্ষ োকা 

আইহাই, টগায়াো, চতেনা ও 

পাতাচড় ইউচনয়লন 

আষাঢ়-আচেন 

মাস প্ যন্ত 

২০ ১০ ৫০ ২০ 

 

৫ ঘরবাচড় মেবুত করা  বন্যা, কােববশাখী ও ঝলড় 

োনমাে রক্ষা করা 

১ টকাটি ৩০ 

েক্ষ োকা 

আইহাই, টগায়াো, চতেনা ও 

পাতাচড় ইউচনয়লন 

আচেন-শবশাখ 

মাস প্ যন্ত 

১৫ ৩০ ১০ ৪৫ 

 

৬ সলচতনতা বৃচদ্ধ করা  প্রকৃচতর  ারসাম্য রক্ষা করা  ১২-১৩ েক্ষ 

োকা  

৬টি ইউচনয়ন   ১২ মাস  
২০ ২০ ২০ ৪০ 

 

তথ্য সূত্র: উপলেো দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটি, সাপাহার,২০১৪
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চতুথ য অধ্যায় 

েরুরী সাড়া প্রদান 

৪.১ েরুরী অপালরশন টসন্টার ( EOC  )   

ট্ টকান দুল্ যালগ েরুরী অপালরশন টসন্টার ট্ টকান সাড়া প্রদালন কা্ যকরী ও সম্বনয় প্রদান কলর থালক। দুল্ যালগ ইহা ২৪ ঘিা 

সচে থালক এবং তথ্য -উপাি সংগ্রহ, পরীক্ষন, প্রদশ যন কলর থালক ও সম্পলদর ব্যবস্থাপনা কলর থালক। েরুরী অপালরশন টসিালর 

একটি অপালরশন রুম  ,একটি কলমাে রুম ও একটি ট্াগাল্াগ রুম থালক।  

টেচবে ৪.১: েরুরী অপালরশন টসন্টালরর সাচব যক দাচয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যচিবগ য। 

ক্রচমকনং নাম পদবী টমাবাইেনম্বর 

১ আেহাে টমাঃ সামসুে আেম শাহ্ টচৌধুরী উপলেো টচয়াম্যান ০১৭১১ ৪১৮৩৯৯ 

২ টমাঃ রুহুে আচমন চমঞা উপলেো চনব যাহী অচফসার ০১৭১২ ০৮৩২৮১ 

৩ টমাঃ আে-আচমন সরকার প্রকল্প বাস্তবায়ন অচফসার ০১৭১৭ ৫৬৬৪৩২ 

৪ এ.টক.এম ওয়াচহদুিামান মচহো চবষয়ক অচফসার ০১৭১৪ ৬০২৯৬৯ 

৫ টমাঃ টরজুয়ানুে হক সমােলসবা অচফসার ০১৭১৬ ২৪২৫৮২ 

৬ এ.এফ.এম টগাোম ফারুক টহালসন কৃচষ অচফসার ০১৭১৪২৯৪২৭৯ 

(তথ্য সূত্রঃ উপলেো পচরষদ, সাপাহার, নওগাঁ) 

৪ .১.১  েরুরী কলরাে রুম পচরচােনা 

 দুল্ যাগ সংগঠিত হওয়ার পর পরই টেো/উপলেো কা্ যােয় কতৃযক েরুরী কলমােরুম স্থাপন করলত হলব। টসখালন 

পাোক্রলম একসংলগ কমপলক্ষ ৩/৪ েন টসচ্ছালসবক ও পুচেশ সদস্য চনচিত করলত হলব।   

 টেো/উপলেোর দাচয়ত্বশীে ব্যচিবগ য কলমাে রুলমর সাচব যক দাচয়লত্ব থাকলবন। প্রচত দলে কমপলক্ষ ৩ েন কলর টমাে 

৩টি টসচ্ছালসবক দে পাোক্রলম চদবা রাত্রী (২৪ ঘিা) কলমােরুলমর দাচয়ত্ব পােন করলবন। 

 চব াগ/লেো সদলরর সংলগ সাব যক্ষচণক ট্াগাল্াগ রক্ষা করলবন।  

 কলমাে রুলম একটি কলমােরুম টরচেষ্টার থাকলব। উি টরচেষ্টালর টকান সমলয় টক দাচয়ত্ব গ্রহণ করলবন, দাচয়ত্ব 

কােীন সমলয় চক সংবাদ পাওয়া টগে এবং চক সংবাদ টকাথায় কার চনকে টপ্ররণ করা হে  তাহা চেচপবদ্ধ করলত 

হলব। 

 টদয়ালে োংগালনা একটি টেো/উপলেোর ম্যালপ চবচ ন্ন ইউচনয়লনর অবস্থান, চবচ ন্ন গ্রালম ্াতায়ালতর রাস্তা, খাে, 

বাঁি ইতযাচদ চচচিত থাকলব। দুল্ যাগ পরবতী সমলয় টকান টকান এোকায় সবলচলয় টবশী ক্ষচত হলয়লছ তা চচচিত 

করলত হলব। 

 কলমােরুলমর দাচয়ত্ব পােলনর সুচবিালথ য টরচিও, হযাোক, চােযার োইে, ৫টি বড় েচ য োইে, গাম বুে, োইফ েযালকে, 

ব্যাোরী, টরইন টকাে য কলমাে রুলম মজুদ রাখা একান্ত অপচরহা্ য। 
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৪ .২  আপদ কােীন পচরকল্পনা 

টেচবে ৪.২: আপদ কােীন কম যপচরকল্পনা বাস্তবায়লনর ছক। 

ক্রঃ 

নং 
কাে েক্ষ মাত্রা কখন করলব টক করলব কারা সাহালয্য করলব চক ালব করলব ট্াগাল্াগ 

১. টসচ্ছালসবকলদর 

প্রস্তুত রাখা 

প্রচতটি ইউচনয়ন টথলক দুই েন পুরুষ ও 

একেন মচহোর টনতৃলত্ব টসচ্ছালসবক দে প্রস্তুত 

থাকলব 

দুল্ যালগর সতকয বাতযা 

প্রচারকােীন সময় টথলক 

স্থানীয় 

সরকার  

দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা 

কচমটি 

েরুরী কলরাে 

রুলমর মাধ্যলম 

দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটি 

২. সতকযবাতযা প্রচার 

করা 

প্রলতযক ওয়ালি যর ইউচপ সদস্য তার এোকার 

প্রলতযক বাচড়লত সতকয সংলকত প্রচালরর 

চবষয়টি ব্যচিগত দাচয়ত্ব চনচিত করলবন 

দুল্ যালগর সতকয বাতযা 

প্রচারকােীন সময় টথলক 

স্থানীয় 

সরকার  

টসচ্ছালসবক দে েরুরী কলরাে 

রুলমর মাধ্যলম 

দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটি 

৩. টনৌকা/গাচড়/ যা

ন প্রস্তুত রাখা 

প্রচত ইউচনয়লন প্ যাপ্ত সংখ্যক ইচিন চাচেত 

টনৌকা,  যান মজুত থাকলব 

দুল্ যালগর সতকয বাতযা 

প্রচালরর পর 

স্থানীয় 

সরকার  

টসচ্ছালসবক দে েরুরী কলরাে 

রুলমর মাধ্যলম 

দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটি 

৪. উদ্ধার কাে দুল্ যালগর  সঠিক  ক্ষয়-ক্ষচতর চনরুপন কলর 

উদ্ধার কালের েন্য প্ যাপ্ত সরিাম ও েন শচি 

প্রস্তুত করা 

দুল্ যাগ ঘলে ্াওয়ার 

তাৎক্ষচণক পলর 

স্থানীয় 

প্রশাসন 

টসচ্ছালসবক দে েরুরী কলরাে 

রুলমর মাধ্যলম 

দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটি 

৫. প্রাথচমক 

চচচকৎসা/ 

স্বাস্থয/মৃত 

ব্যবস্থাপনা 

দুল্ যালগর  সঠিক  ক্ষয়-ক্ষচতর চনরুপন কলর 

প্রলয়ােনীয় চচচকৎসা/ ঔষি/ স্যাোইন/ স্বাস্থয/ 

মৃত ব্যবস্থা করা 

দুল্ যাগ ঘলে ্াওয়ার 

তাৎক্ষচণক পলর 

স্থানীয় 

সরকার  

টসচ্ছালসবক দে েরুরী কলরাে 

রুলমর মাধ্যলম 

দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটি 

৬. শুকনা খাবার, 

ঔষি সংগ্রহ ও 

প্রস্তুত রাখা 

তাৎক্ষচণক ালব চবতরলনর েন্য স্থানীয় বাোর 

টথলক প্ যাপ্ত শুকনা খাবার ও ঔষিপত্র সংগ্রহ 

করলত হলব 

দুল্ যাগ ঘলে ্াওয়ার 

তাৎক্ষচণক পলর 

স্থানীয় 

সরকার  

টসচ্ছালসবক দে, 

স্বাস্থয সহকারী, 

পচরবার কল্যাণ 

েরুরী কলরাে 

রুলমর মাধ্যলম 

দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটি 
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সহকারী 

৭. গবাদী পশুর 

চচচকৎসা/টিকা 

প্রলয়ােনীয় ঔষি সংগ্রহ করলত হলব দুল্ যাগ ঘলে ্াওয়ার 

তাৎক্ষচণক পলর 

স্থানীয় 

সরকার  

টসচ্ছালসবক দে, 

উপলেো প্রাচণসম্পদ 

হাসপাতাে ও স্বাস্থয 

টকন্দ্র 

েরুরী কলরাে 

রুলমর মাধ্যলম 

দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটি 

৮. আশ্রয়লকন্দ্র 

রক্ষনালবক্ষন 

প্রলয়ােনীয় সকে ব্যবস্থা গ্রহলনর মাধ্যলম 

আশ্রয় টকন্দ্রলক ব্যবহার উপল্াগী রাখা 

দুল্ যাগ পূব যবতী ও দুল্ যাগ 

কােীন সময় 

স্থানীয় 

সরকার  

টসচ্ছালসবক দে েরুরী কলরাে 

রুলমর মাধ্যলম 

দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটি 

৯. ত্রান কা্ যক্রম 

সমন্বয় করা 

চবচ ন্ন ত্রান ও পূনব যাসন সহায়তাকারী দলের 

ত্রান কাে সমন্বয় করলত হলব 

দুল্ যাগ পরবতী ও দুল্ যাগ 

কােীন সময় 

ইউচপ 

টচয়ারম্যান 

টসচ্ছালসবক দে েরুরী কলরাে 

রুলমর মাধ্যলম 

দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটি 

১০. মহড়ার 

আলয়ােন করা 

ঘূচণ যঝড়/বন্যা প্রবন এোকা সমূলহ 

অব্যাহত ালব মহড়ার আলয়ােন করলত হলব 

প্রচত বছর এচপ্রে ও 

টসলেম্বলর 

ইউচপ  গ্রামবাসীর 

অংশগ্রহলন 

টসচ্ছালসবক দে  

ইউচপ ইউচপ 

১১. েরুরী 

কলরােরুম 

পচরচােনা  

দুল্ যাগ সংঘটিত হবার পর পরই েরুরী কলরাে 

রুম স্থাপন করলত হলব ট্খালন অন্তত ৩/৪ েন 

টসচ্ছালসবক সাব যক্ষচণক ালব EOC এর 

সাচব যক দাচয়লত্ব থাকলব 

দুল্ যাগ পরবতী ও দুল্ যাগ 

কােীন সময় 

স্থানীয় 

সরকার  

টসচ্ছালসবক দে ইউচপ ইউচপ 

তথ্যসূত্র: মাঠ পচরদশ যন, ২০১৪ 
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৪.২.১ টসচ্ছালসবকলদর প্রস্তুত রাখা 

 ওয়াি য প্ যালয় ইউচপ সদস্যলদর টনতৃলত্ব টসচ্ছালসবক দে গঠন করা 

 টসচ্ছা টসবকলদর মাধ্যলম গ্রালম গ্রালম তথ্য ও সতকীকরন বাতযা প্রচার করা 

 টসচ্ছালসবক দলের সদস্যলদর মলধ্য চবচ ন্ন প্রকার দাচয়ত্ব ্থা- সংলকত, বাতযা উদ্ধার ও অপসারণ ও আশ্রয়লকলন্দ্রর ব্যবস্থাপনা, 

দুল্ যাগ ঝুঁচকহ্রালসর উপর প্রচশক্ষণ আলয়ােন করা 

৪.২.২ সতকযবাতযা প্রচার 

 প্রলতযক ওয়ালি যর ইউচপ সদস্য তার এোকার প্রলতযক বাচড়লত সতকয সংলকত প্রচালরর চবষয়টি ব্যচিগত দাচয়লত্ব 

চনচিত করলবন। 

 ৫নং সতকয সংলকত টরচিও, টেচেচ শলনর মাধ্যলম প্রচাচরত হওয়া প্ যন্ত প্রচত ঘিায় অন্তত একবার মাইলক টঘাষণা 

টদয়ার ব্যবন্থা করলত হলব। মহাচবপদ সংলকত টরচিও, টেচেচ শলনর মাধ্যলম প্রচালরর সংলগ সংলগ মাইক বাচেলয় ও 

স্কুে-মাদ্রাসার ঘিা চবপদ সংলকত চহলসলব একোনা ালব বাোলনার ব্যবস্থা করলত হলব। 

৪.২.৩ েনগণলক অপসারলণর ব্যবস্থাচদ 

 টরচিও, টেচেচ শলনর মাধ্যলম ঝুঁচকপূণ য এোকার টোকেনলক চনরাপদ আশ্রয়লকলন্দ্র অপসারলণর কাে শুরু করা বাতযা 

প্রচালরর সংলগ সংলগ স্ব স্ব ওয়ালি যর ইউচপ সদস্য তার এোকার টস্বচ্ছালসবকলদর সহায়তায় অপসারলণর কাে শুরু 

করলবন। 

 ৮নং মহাচবপদ সংলকত প্রচালরর সংলগ সংলগ ঝুঁচকপূণ য এোকার টোকেনলক চনরাপদ আশ্রয়লকলন্দ্র আশ্রয় গ্রহণ 

করবার েন্য মাইলক প্রচার করলত হলব এবং টস্বচ্ছালসবকদে বাচড় বাচড় চগলয় আশ্রয় গ্রহলণর টোর তাচগদ চদলবন। 

প্রলয়ােলন অপসারণ করলত হলব। টকান ঝুঁচকপূণ য এোকার টোক টকান আশ্রয়লকলন্দ্র আশ্রয় চনলব তা োচনলয় চদলবন । 

৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রথচমক চচচকৎসা প্রদান 

 অতযাচিক ঝুঁচকপূণ য এোকার সংচেষ্ট টেো/উপলেো দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটির সদস্যলদর তত্বাবিালন ন্যস্ত করার 

ব্যবস্থা করলত হলব 

 উদ্ধারকাে পচরচারনার েন্য টেো/উপলেো দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটির তত্বাবিালন একটি স্থায়ী তহচবে গঠন করলবন 

 অস্থায়ী স্বাস্থয কযাম্প স্থাপন ও পচরচােনা করলবন 

 আশ্রয়লকলন্দ্র অবস্থান গ্রহনকারী অসুস্থ ব্যচি, বলয়াবৃদ্ধ, চশশু ও আসন্ন প্রসবী মচহোলদর েরুরী চ চিলত হাসপাতালে 

টপ্ররণ করলত হলব 

 মৃতলদহ সৎকার ও গবাদী পচশ মাটি টদওয়ার কাে সকে ইউচপ সদস্য টস্বচ্ছালসবকলদর সহায়তায় ওয়াি যচ চিক 

দাচয়ত্ব পােন করলবন 

৪.২.৫ আশ্রয়লকন্দ্র রক্ষনালবক্ষন 

 দুল্ যাগপ্রবন টমৌসুলমর শুরুলতই আশ্রয়লকন্দ্রগুলোর প্রলয়ােনীয় টমরামত কলর ব্যবহার উপল্াগী রাখা 

 েরুরী মুহূলতয টকান চনচদ যষ্ট চনরাপদ স্থালন বা আশ্রয়লকলন্দ্র আশ্রয় টনলব তা ঠিক করা 

 দুল্ যাগকালে মচহো, চশশু ও প্রচতবন্ধীলদর সাচব যক চনরাপিা  (আশ্রয়লকন্দ্র ও অন্যান্য স্থালন আশ্রয় টনয়া) চনচিতকরণ 

 আশ্রয়লকলন্দ্র চনরাপদ পাচন সরবরাহ ও অন্যান্য টসবাসমূহ চনচিতকরণ 

 েনসািারণলক তালদর প্রলয়ােনীয় সম্পদ (গবাচদপশু, হাঁস-মুরগী, েচররী খায ইতযাচদ) চনরাপদ স্থালন স্থানান্তলর 

সহায়তাকরণ 

৪.২.৬ টনৌকা প্রস্তুত রাখা 

 টেো/উপলেো দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটি ইউচনয়লন কতগুলো ইচিনচাচেত টনৌকা আলছ তার চহসাব রাখলবন এবং 

কয়টি ও টকানগুলো দুল্ যালগর সময় েরুরী কালে ব্যবহৃত হলব তা ঠিক করলবন 

 টনৌকা মাচেকগণ তালদর এ কালে সাহায্য প্রদান করলবন 
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 েরুরী কলরােরুলম টনৌকার মাচেক ও মাচঝলদর টমাবাইে নম্বর সংরচক্ষত থাকলব 

৪.২.৭ দুল্ যালগর ক্ষয়ক্ষচত চাচহদা চনরুপন ও প্রচতলবতন টপ্ররণ 

 দুল্ যাগ অব্যবচহত পর পরবতী ২৪ ঘিার মলধ্য “এস ও এস ফম য” ও অনচিক ৭ চদলনর মলধ্য “ি ফম য” ইউচনয়ন 

পচরষদ টচয়ারম্যালনর চনকে পাঠালবন 

 ইউচনয়ন পচরষদ টচয়ারম্যান ইউচপ সচচলবর মাধ্যলম প্রলতযক ওয়ালি যর প্রচতলবদন একচত্রত কলর পরবতী ১২ ঘন্টার 

মলধ্য উপলেো দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটির টচয়ারম্যালনর চনকে টপ্ররণ করলবন 

৪.২.৮ ত্রান কা্ যক্রম সমন্বয় করা 

 ইউচনয়ন পচরষদ টচয়ারম্যান চবচ ন্ন ত্রান ও পুনব যাসন সহায়তাকারী দলের ত্রাণ কাে সমন্বয় করলবন 

 বাইলর টথলক ত্রাণ চবতরণকারী দে আসলে তারা চক পচরমান বা টকান িরলনর ত্রাণসামগ্রী ও পুনব যাসন সামগ্রী এলনলছন 

তা একটি টরচেষ্টালর চেচপবদ্ধ করলত হলব এবং উি দে টকান এোকায় ত্রাণ কাে পচরচােনা করলবন তা 

কলরােরুমলক োনালত হলব 

 ইউচনয়ন দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটি দুস্থতা ও ক্ষয়ক্ষচতর চ চিলত ওয়াি য প্ যালয় ত্রাণসামগ্রী বরাের পচরমাণ/ সংখ্যা 

ওয়ালি যর েনগলণর মলধ্য প্রচালরর ব্যবস্থা করলবন 

৪.২.৯ শুকলনা খাবার, েীবন রক্ষাকারী ঔষুি সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা 

 তাৎক্ষচনক ালব চবতরলনর েন্য শুকলনা খাবার ট্মন চচড়া, মুচড় ইতযাচদ স্থানীয় ালব হাে/বাোর টথলক সংগ্রহ করলত 

হলব। 

 চাে, িাে, আো, টতে ইতযাচদ উপকরন ও বহ চনম যালনর উপকরন ্থা টঢউটিন, টপলরক, নাইেলনর রচশ ইতযাচদ 

স্থানীয় বাোর টথলক সংগ্রহ করলত হলব। 

 ইউচনয়ন প্ যালয় স্বাস্থয সহকারী ও পচরবার কল্যান সহকারীর সহায়তায় প্রয়েনীয় ঔষুি পলত্রর তাচেকা  শতরী  ও 

স্থানীয়  বাোর টথলক সংগ্রহ করলত হলব। 

 ত্রানসামগ্রী পচরবহন ও ত্রানকমীলদর ্াতায়ালতর েন্য প্রলয়ােনীয় চরক্সা, টববীট্যাচক্স, ও অন্যান্য ্ানবাহন ইতযাচদ 

সমন্বলয়র দাচয়ত্ব ইউচনয়ন টচয়ারম্যালনর উপর থাকলব। 

৪.২.১০ গবাদী পশুর চচচকৎসা/টিকা 

 উপলেো প্রাচণসম্পদ হাসপাতাে টথলক অবস্থা চবলবচনা কলর প্রলয়ােনীয় ঔষি সংগ্রহ কলর ইউচপ  বন/ স্বাস্ত্হয 

টকলন্দ্র সংরক্ষণ করা 

 ইউচনয়ন দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটির সদস্যলদর প্রাচণ চচচকৎসা চবষয়ক প্রলয়ােনীয় প্রচশক্ষলণর ব্যবস্থা করা 

 প্রলয়ােলন অচ জ্ঞতাসম্পন্ন ব্যচিলদর আপদকােীন সমলয় প্রাচণ চচচকৎসা কালের সালথ সম্পৃিকরলণর ব্যবস্থা করা 

৪.২.১১ মহড়ার আলয়ােন করা 

 সতকযবাতযা/ পূব যা াস প্রচার, অপসারণ, উদ্ধার ও প্রাথচমক ত্রাণকা্ য পচরচােনা চবষলয় মহড়া অনুষ্ঠালনর আলয়ােন করা 

 ঘূচণ যঝড়/ বন্যাপ্রবণ এোকাসমূলহ অব্যাহত ালব দুল্ যাগ মহড়া আলয়ােন করা 

 প্রচত বছর এচপ্রে এবং টসলেম্বলর েনলগাষ্ঠীলক চনলয় মহড়ার মাধ্যলম প্রস্তুচতর অবস্থা পরীক্ষা করা 

 মহড়া অনুষ্ঠালনর অসুস্থ, পঙ্গু, গ যবতী মচহো ও চশশুলদর আশ্রয়লকলন্দ্র চনলয় ্াওয়ালক চবলশষ ালব উলেখ করা 

 ঝুঁচকপূণ য এোকার টোকেন আশ্রয়লকলন্দ্র ্াওয়ার েন্য মহড়া অনুষ্ঠান, ইউচপ কা্ যােলয় না কলর ঝুঁচকপূন য গ্রালম করা 
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৪.২.১২ েরুচর কলরাে রুম পচরচােনা 

 দুল্ যাগ সংগঠিত হওয়ার পরপরই টেো/ উপলেো /ইউচনয়ন পচরষদ কা্ যােলয়র মাধ্যলম েরুরী কলরােরুম স্থাপন 

করলত হলব। টসখালন পাোক্রলম এক সলঙ্গ কম পলক্ষ ৩/৪ েন টসচ্ছালসবক ও গ্রাম পুচেশ সদলস্যর উপচস্থচত চনচিত 

করলত হলব। 

 ইউচনয়ন পচরষলদর সচচব ও দাচয়ত্বশীে ব্যচিবগ য কলরােরুলমর সাচব যক দাচয়লত্ব থাকলবন। প্রচত দলে কম পলক্ষ ৩ 

েন কলর টমাে ৩ টি টসচ্ছালসবক দে পাোক্রলম দাচয়ত্ব পােন করলবন। ইউচনয়ন পচরষদ সচচব সাচব যক তত্ত্বাবিান 

করলবন। 

৪.২.১৩ আশ্রয়লকন্দ্র/ চনরাপদ স্থান সমূহ 

 বন্যার সময় ডুলব ্ালব না, নদী াঙ্গন টথলক দূলর এমন স্থান আশ্রয়লকন্দ্র চহসালব ব্যবহৃত হলত পালর। 

 চনি যাচরত আশ্রয়লকন্দ্র, স্থানীয় স্কুে,কলেে, সরকাচর ও টবসরকারী প্রচতষ্ঠান, উচুুঁ রাস্তা, বাঁি আশ্রয়লকন্দ্র চহসালব ব্যবহৃত 

হলত পালর। 

৪.৩ উপলেোর চনরাপদ স্থানসমুলহর তাচেকা ও বন যনা 

টেচবে ৪.৩:উপলেোর চনরাপদ স্থান সমূলহর তাচেকা ও বণ যনা 

আশ্রয়লকন্দ্র নাম ইউচনয়লনর নাম িারন ক্ষমতা মন্তব্য 

 বন্যা আশ্রয়লকন্দ্র 

টগায়াো বন্যা আশ্রয়লকন্দ্র,  

আইহাই বন্যা আশ্রয়লকন্দ্র 

টগায়াো, আইহাই  ৪০০০-৪৫০০ েন 

(আনুমাচনক) 

-- 

স্কুে কাম টশিার 

পাতাড়ী সরকারী প্রাথচমক চবযােয়,  

আইহাই সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয়, টগায়াো সরকারী 

প্রাথচমক চবযােয় 

পাতাড়ী, 

আইহাই, টগায়াো 

৫৫০০-৬০০০ েন 

(আনুমাচনক) 

-- 

সরকাচর/ টবসরকাচর 

প্রচতষ্ঠান 

উপলেো পচরষদ  বন সাপাহার ১৫০০-২০০০ েন 

(আনুমাচনক) 

-- 

ইউচপ  বন 

সাপাহার ইউচনয়ন পচরষদ  বন সাপাহার ৫০০-১০০০ েন 

(আনুমাচনক) 

-- 

চতেনা ইউচনয়ন পচরষদ  বন চতেনা ৫০০-১০০০ েন 

(আনুমাচনক) 

আইহাই ইউচনয়ন পচরষদ  বন আইহাই ৫০০-১০০০ েন 

(আনুমাচনক) 

টগায়াো ইউচনয়ন পচরষদ  বন টগায়াো ৫০০-১০০০ েন 

(আনুমাচনক) 

পাতাড়ী ইউচনয়ন পচরষদ  বন পাতাড়ী ৫০০-১০০০ েন 

(আনুমাচনক) 
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আশ্রয়লকন্দ্র নাম ইউচনয়লনর নাম িারন ক্ষমতা মন্তব্য 

চশড়চন্ট ইউচনয়ন পচরষদ  বন চশড়চন্ট ৫০০-১০০০ েন 

(আনুমাচনক) 

উঁচু রাস্তা 

আইহাই আইহাই ৩০০০-৪০০০ েন 

(আনুমাচনক) 

-- 
টগায়াো টগায়াো ২৫০০০-৩০০০০ েন 

(আনুমাচনক) 

পাতাড়ী পাতাড়ী ১৮০০০-২০০০০ েন 

(আনুমাচনক) 

বাঁি 

আইহাই আইহাই ৩০০০-৪০০০ েন 

(আনুমাচনক) 

-- 
টগায়াো টগায়াো ২৫০০০-৩০০০০ েন 

(আনুমাচনক) 

পাতাড়ী পাতাড়ী ১৮০০০-২০০০০ েন 

(আনুমাচনক) 

তথ্য সূত্রঃ সকে ইউচনয়ন পচরষদ, এফচেচি, কচমউচনটি চমটিং ,২০১৪ 

প্রচতটি আশ্রয়লকন্দ্র/ চনরাপদ স্থানসমূলহর চবস্তাচরত বণ যনা চেখলত হলব। চনম্নচেচখত তথ্যগুলো ট্মন- কলব শতরী হলয়লছ, টশষ 

কলব টমরামত হলয়লছ, কয়তো  বন, বতযমান ব্যবহার, কয়টি টিউবওলয়ে, কয়টি ল্যাচরন, এগুলোর বতযমান অবস্থা, 

আশ্রয়লকলন্দ্রর টসচ্ছালসবকলদর ্ন্ত্রপাচতর তাচেকা ও বণ যনাসহ প্রলয়ােনীয় সকে তথ্য চবস্তাচরত উলেখ করলত হলব। সম্ভব হলে 

প্রচতটি আশ্রয়লকলন্দ্রর/ চনরাপদ স্থানসমূলহর ছচব সংযুি করলত হলব। 

৪ .৪ আশ্রয়লকন্দ্র ব্যবস্থাপনা কচমটির গঠন 

আশ্রয়লকন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনার টক্ষলত্র অতযন্ত গুরুত্বপূণ য অংশ। সঠিক ও সমলয়াপল্াগী রক্ষনালবক্ষলণর অ ালব অলনক 

আশ্রয়লকন্দ্র ব্যবহার অনুপল্াগী হলয় পলড়লছ। তাই আশ্রয়লকন্দ্র ব্যবস্থাপনা  দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা পচরকল্পনার অন্তভু যি করা হলয়লছ।  

আশ্রয়লকন্দ্র ব্যবস্থাপনা টকনঃ 

 দুল্ যালগর সময় েীবন ও সম্পদ বাঁচালনা  

 দুল্ যালগর সময় গবাদী পশুর েীবন বাঁচালনা  

 আশ্রয়লকন্দ্রর ব্যবহার ও রক্ষনালবক্ষন চনচিত করা 

আশ্রয়লকন্দ্র ব্যবস্থাপনা কচমটিঃ 

 আশ্রয়লকন্দ্র ব্যবস্থাপনা কচমটির সদস্য ৭-৯ েন 

 ইউচপ টচয়ারম্যান/লমম্বার, গন্যমান্য ব্যচি, সমােলসবক, চশক্ষক, এনচেও টাফ, েচমদাতা, টস্বচ্ছালসবী প্রভৃচতর 

সমন্মলয় ৭-৯ সদস্য চবচশষ্ট কচমটি গঠন করা 

 এোকাবাসীর সম্মচতক্রলম এই কচমটি ব্যবস্থাপনা কচমটি চহলসলব দাচয়ত্ব পােন করলত পালর 

 কচমটির কমপলক্ষ অলি যক সদস্য নারী হলত হলব 

 কচমটির দায়-দাচয়ত্ব সম্পলকয িারণা টদয়া (আশ্রয়লকন্দ্র ব্যবস্থাপনা চবষলয়) 
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 এোকাবাসীর সহায়তায় কচমটি আশ্রয়লকলন্দ্রর রক্ষনালবক্ষন ও সাচব যক ব্যবস্থাপনার দাচয়ত্ব পােন করলব 

 কচমটি চনচদষ্ট সময় অন্তর অন্তর স া করলব, সবার  চসদ্ধান্ত খাতায় চেচপবদ্ধ করলত হলব এবং চসদ্ধান্ত বাস্তবায়লনর 

েন্য দাচয়ত্ব বিন এবং সময়সীমা টেঁলি চদলত হলব  

 আশ্রয়লকন্দ্র ব্যবস্থাপনা কচমটির তাচেকা দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা পচরকল্পনার সালথ সংযুচি চহলসলব থাকলব।   

টকান স্থানলক আশ্রয়লকন্দ্র চহলসলব ব্যবহার করলবন 

 চনি যাচরত আশ্রয়লকন্দ্র  

 স্থানীয় স্কুে, কলেে  

 সরকারী ও টবসরকারী প্রচতষ্ঠান  

 উঁচু রাস্তা, বাঁি  

আশ্রয়লকলন্দ্র চক চক েক্ষ রাখলত হলব 

 আশ্রয়লকলন্দ্র তাঁবু/ পচেচথন/ ওআরএস/ চফেচকচর/ চকছু েরুরী ঔষি (প্যারাচসোমে, টফোচেে, ইতযাচদ)/ পাচন 

টশািন বচড়/ চিচচং পাউিার এর ব্যবস্থা রাখা 

 খাবার পাচন রান্নার ব্যবস্থা রাখা  

 পয়ঃচনষ্কাশন ব্যবস্থা (নারী- পুরুলষর েন্য পৃথক পৃথক)  

 নারী-পুরুলষর েন্য পৃথক পৃথক টগাসলের ব্যবস্থা করা 

 পচরষ্কার পচরছন্ন রাখা এবং আবেযনা সরালনার ব্যবস্থা করা 

 চনরাপিার ব্যবস্থা করা 

 আলোর ব্যবস্থা করা  

 আশ্রয়লকন্দ্রটি স্বাস্থযসম্মত হলত হলব  

 আচশ্রত মানুলষর টরচেলেশন, গচচ্ছত মাোমালের তাচেকা শতচর ও টটাচরং করা এবং চলে ্াওয়ার সময় তা ঠিক 

মত টফরত টদওয়া  

 আশ্রয়লকন্দ্র ব্যবস্থাপনার েন্য চনচদষ্ট কমী ও টস্বচ্ছা-টসবকলদর দাচয়ত্ব প্রদান করা  

 আচশ্রত মানুলষর খায ও চচচকৎসা ব্যবস্থা করা  

 গ যবতী নারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রচতবন্ধীলদর প্রচত চবলশষ নের টদওয়া 

আশ্রয়লকলন্দ্রর ব্যবহার 

 আশ্রয় টকন্দ্র মূেত দুল্ যালগর সময় েনসািারলনর চনরাপদ আশ্রলয়র েন্য ব্যবহৃত হয়।  

 দুল্ যালগর সময় ব্যতীত অন্য সময় সমাে উন্নয়নমূেক কা্ যক্রলম আশ্রয়লকন্দ্র ব্যবহার করা ট্লত পালর। 

 প্রাথচমক চচচকৎসার টকন্দ্র চহলসলব ব্যবহার করা ট্লত পালর। 

 বয়স্ক চশক্ষালকন্দ্র ও স্কুে চহলসলব ব্যবহার করা ট্লত পালর। 

 ওয়যারলেস টটশলনর েন্য ব্যবহার করা ট্লত পালর। 

আশ্রয়লকলন্দ্রর রক্ষনালবক্ষন 

 প্রচতটি আশ্রয়লকন্দ্র সুষ্ঠু ালব রক্ষনালবক্ষন করলত হলব।  

 আশ্রয়লকলন্দ্রর দরো োনাো চবনলষ্টর হাত টথলক রক্ষাকলল্প স্থানীয় ালব উলযাগ চনলত হলব।  

 আশ্রয়লকলন্দ্রর েচমলত পচরকচল্পত ালব বৃক্ষলরাপণ করলত হলব। 

 আশ্রয়লকলন্দ্রর ব্যবহালরর সময় ব্যতীত অন্য সময় তাোবদ্ধ রাখলত হলব। 

 গাইি োইন অনুসরন কলর আশ্রয়লকন্দ্র ব্যবস্থাপনা কচমটি গঠন করলত হলব।  
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 আশ্রয়লকন্দ্র ব্যবস্থাপনা কচমটির তাচেকা দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা পচরকল্পনার সালথ সংযুচি চহলসলব থাকলব। 

টেচবে ৪.৪:উপলেোর আশ্রয় স্থান সমূলহর তাচেকা ও বণ যনা 

আশ্রয়লকন্দ্র আশ্রয়লকলন্দ্রর নাম দাচয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যচি টমাবাইে মন্তব্য 

 বন্যা আশ্রয়লকন্দ্র টগায়াো বন্যা আশ্রয়লকন্দ্র,  

আইহাই বন্যা আশ্রয়লকন্দ্র 

আব্দুে মচতন (টগায়াো)  

টমাঃ মচতউর রহমান 

(আইহাই) 

০১৭১৪ ৮৬৪৮৩০ 

-- 

স্কুে কাম টশিার পাতাড়ী সরকারী প্রাথচমক চবযােয়,  

আইহাই সরকারী প্রাথচমক চবযােয়, 

টগায়াো সরকারী প্রাথচমক চবযােয় 

টমাঃ োহাঙ্গীর আেম 

সারওয়ার োহান 

টমাঃ আব্দুে েচেে মণ্ডে 

০১৭২৯ ১৯১১৮৪ 

০১৭২৪ ৯৮৫৩২৭ 

০১৭৪১ ১৭৬ ৬৯২ 

-- 

সরকাচর/ 

টবসরকাচর 

প্রচতষ্ঠান 

উপলেো পচরষদ  বন টমাঃ রুহুে আচমন চমঞা ০১৭১২ ০৮৩ ২৮১ 

-- 

সাপাহার ইউচনয়ন পচরষদ  বন টমাঃ হাচমদুর রহমান ০১৭১৩ ৮১৫ ৩৮২ 

চতেনা ইউচনয়ন পচরষদ  বন টমাঃ তচরকুে ইসোম ০১৭১৮ ১১৫ ৮২৭ 

আইহাই ইউচনয়ন পচরষদ  বন রচফকুে ইসোম ০১৭১২ ২২৬ ৬৪৯ 

টগায়াো ইউচনয়ন পচরষদ  বন টমাঃ আব্দুে েচেে মণ্ডে ০১৭৪১ ১৭৬ ৬৯২ 

পাতাড়ী ইউচনয়ন পচরষদ  বন আব্দুর রহমান কলোে ০১৭১৮ ২৭২ ০৪১ 

চশড়চন্ট ইউচনয়ন পচরষদ  বন টমাঃ চেচের রহমান ০১৭৬১ ৫৪৩ ০৬০ 

উঁচু রাস্তা আইহাই রচফকুে ইসোম ০১৭১২ ২২৬ ৬৪৯ 

-- টগায়াো টমাঃ আব্দুে েচেে মণ্ডে ০১৭৪১ ১৭৬ ৬৯২ 

পাতাড়ী আব্দুর রহমান কলোে ০১৭১৮ ২৭২ ০৪১ 

বাঁি আইহাই রচফকুে ইসোম ০১৭১২ ২২৬ ৬৪৯ 

-- টগায়াো টমাঃ আব্দুে েচেে মণ্ডে ০১৭৪১ ১৭৬ ৬৯২ 

পাতাড়ী আব্দুর রহমান কলোে ০১৭১৮ ২৭২ ০৪১ 

তথ্য সূত্র: উপলেো দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটি, সাপাহার, ২০১৪ 

৪.৫ উপলেোর সম্পলদর তাচেকা (্া দুল্ যাগকালে ব্যবহৃত হলত পালর) 

টেচবে ৪.৫: দুল্ যাগকালে ব্যবহারল্াগ্য উপলেোর সম্পদ সমূলহর তাচেকা ও বণ যনা। 

অবকাঠালমা/ সম্পদ সংখ্যা দাচয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যচি সংচক্ষপ্ত বন যনা 

আশ্রয়লকন্দ্র ২ 
আব্দুে মচতন (টগায়াো), 

টমাঃ মচতউর রহমান (আইহাই) 
-- 

টগািাউন ২ ও চস এে এস চি -- 

টনৌকা   -- 

স্কুে কাম টশিার ৩ 

টমাঃ োহাঙ্গীর আেম 

সারওয়ার োহান 

টমাঃ আব্দুে েচেে মণ্ডে 

-- 

গাচড় ২ িাঃ চব াষ চন্দ্র মানী -- 

তথ্য সূত্র: উপলেো দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটি, সাপাহার, ২০১৪ 

৪.৬ অথ যায়ন 

ইউচনয়ন পচরষলদর আয় আলস স্থানীয় কর আদায়, হাে/বাোর ইোরা, খাে/চবে ইোরার মাধ্যলম এবং ব্যবসা/বাচণলেযর টরি 

োইলসন্স প্রদান টথলক। চকন্তু ইদানীং বড় হাে/বাোর, খাে/চবে ইোরা ব্যবস্থা ইউচনয়ন পচরষলদর হালত টনই ্ালত আলয়র মূে 

উৎস কলম টগলছ। তলব সরকার বতযমালন ভূচম টরচেলেশন টথলক ১% অথ য ইউচনয়ন পচরষলদ হস্তান্তর কলর থালকন ্া পূলব য 

পুলরাপুচর চছে এখন আবার টসই অথ য চদলয় গ্রাম পুচেশ ও সচচলবর টবতন/  াতাচদ পচরলশািালন্ত বাকী োকা সময় সময় প্রদান 

করা হলয় থালক। ইদানীং সরকার বাৎসচরক ালব নগদ ৪/৫ েক্ষ োকা সরাসচর প্রদালনর ব্যবস্থা চনলয়লছন।  

পচরষলদর আয়   

প্রলতযক ইউচনয়ন পচরষলদর েন্য সংচেষ্ট পচরষলদর নালম একটি তহচবে থাকলব। 
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(ক) চনেস্ব উৎস (ইউচনয়ন কর, টরে ও চফস) 

 বসতবাড়ীর বাৎসচরক মূলল্যর উপর ট্যাক্স 

 ব্যবসা, টপশা ও েীচবকার উপর কর (লরি োইলসন্স) 

 পচরষদ কতৃযক ইসুযকৃত োইলসন্স ও পারচমে চফস  

 ইোরা বাবদ প্রাচপ্ত  

o হাে-বাোর  ইোরা বাবদ 

o ঘাে ইোরা বাবদ 

o খাস পুকুর ইোরা বাবদ 

o টখায়াড় ইোরা বাবদ  

 মের্ান ব্যাতীত অন্যান্য ্ানবাহলনর উপর কর 

 সম্পচি হলত আয় 

 ইউচনয়ন পচরষলদর সািারণ তহচবে 

(খ) সরকারী সূলত্র অনুদান 

 উন্নয়ন খাত 

o কৃচষ 

o স্বাস্থয ও পয়ঃপ্রণােী  

o রাস্তা চনম যাণ ও টমরামত  

o উন্নয়ন সহায়তা তহচবে (এেচেএসচপ) 

 সংস্থাপন  

o টচয়ারম্যান ও সদস্যলদর সম্মাচন  াতা  

o টসলক্রোচর ও অন্যান্য কম যচারীলদর টবতন ও  াতাচদ  

 অন্যান্য  

o ভূচম হস্তান্তর কর ১% 

(গ) স্ত্হানীয় সরকার সূলত্র 

o উপলেো পচরষদ কতৃযক প্রদি োকা  

o টেো পচরষদ কতৃযক প্রদি োকা 

(ঘ) টবসরকারী উন্নয়ন সংস্ত্হা 

o এনচেও 

o চসচিএমচপ 

চবচ ন্ন দাতা সংস্থা, টবসরকাচর উন্নয়ন সংস্থা, স্থানীয় সরকার শচিশােীকরলণর চনচমলি ইউচনয়ন পরলরলছ সরাসচর 

অথ যায়ন কলরলছ। অচিকতর সহায়তা পাওয়া চন যর করলছ ইউচনয়ন পচরষলদর সক্ষমতা, সচ্ছতা সব যপচর সুশাসলনর উপর। 

ইউচনয়ন পচরষদ তার প্রিান দুল্ যাগ গূলো চবলবচনা কলর ্া তার ইউচনয়লনর সাচব যক উন্নয়লনর েন্য প্রিান বাঁিা টসগুলোলক 

অগ্রাচিকার চদলয় অথ যায়ন করলব। প্রচতটি উন্নয়ন প্রকলল্পর সালথ দুল্ যাগ ঝুঁচক হ্রাস টক চবলবচনা কলর প্রকল্প শতচর, অথ যায়ন ও 

বাস্তবায়ন করলব।  

৪ .৭  কম য পচরকল্পনা হােনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ 

১. পচরকল্পনা ফলোআপ কচমটি 

২. পচরকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনালবক্ষন কচমটি 

পচরকল্পনা ফলোআপ কচমটি 

৫ সদস্য চবচশষ্ট পচরকল্পনা টেখা ও উপস্থাপন কচমটি 

 ১. টচয়ারম্যান 



54 

 

 ২. সচচব 

 ৩. এনচেও প্রচতচনচি 

 ৪. সদস্য ২ েন (সািারন কচমটি টথলক) 

টেচবে ৪.৬: পাঁচ সদস্য চবচশষ্ট পচরকল্পনা ফলোআপ কচমটির তাচেকা। 

ক্রচমক 

নং 
নাম পদবী টমাবাইে 

১ আেহাে টমাঃ সামসুে আেম শাহ্ টচৌধুরী উপলদষ্টা ০১৭১১ ৪১৮৩৯৯ 

২ টমাঃ রুহুে আচমন চমঞা স াপচত ০১৭১২ ০৮৩২৮১ 

৩ টমাঃ েহুরুে ইসোম এচেও প্রচতচনচি ০১৭১৪ ৫২৫৫০০ 

৪ এ.এফ.এম টগাোম ফারুক টহালসন সদস্য ০১৭১৪২৯৪২৭৯ 

৫ টমাঃ আে-আচমন সরকার সদস্য সচচব ০১৭১৭ ৫৬৬৪৩২ 

তথ্য সূত্র: উপলেো দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটি, ২০১৪ 

কচমটির কাে 

খসড়া পচরকল্পনা প্ যালোচনা ও চুড়ান্ত পচরকল্পনা প্রনয়ণ 

চবষয়চ চিক পচরকল্পনা কা্ যক্রম ট্মন কৃচষ, পশুপােন, মৎস্য এর েন্য উপসহকারী কৃচষ কম যকতযার সহায়তা টনয়া 

দুল্ যাগ পচরকল্পনাটি বাস্তবসম্মত অথ যাৎ সুচনচদ যষ্ট কাে এবং অথ যায়ন চবষয়টি গুরুত্ব টদয়া 

 

পচরকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনালবক্ষন কচমটি 

৭ সদস্য চবচশষ্ট পচরকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনালবক্ষন কচমটি 

 ১. টচয়ারম্যান 

 ২. সচচব 

 ৩. মচহো সদস্য 

 ৪. সরকারী প্রচতচনচি 

 ৫. এনচেও প্রচতচনচি 

 ৬. সদস্য ২ েন (সািারন কচমটি টথলক) 

পচরকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনালবক্ষন কচমটি 

টেচবে ৪.৭: সাত সদস্য চবচশষ্ট পচরকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনালবক্ষন কচমটির তাচেকা। 

ক্রচমক 

নং 
নাম পদবী টমাবাইে 

১ আেহাে টমাঃ সামসুে আেম শাহ্ টচৌধুরী উপলদষ্টা ০১৭১১ ৪১৮৩৯৯ 

২ টমাঃ রুহুে আচমন চমঞা স াপচত ০১৭১২ ০৮৩২৮১ 

৩ শ্রীমচত আলোক রানী  মচহো সদস্য ০১৭১৭ ৭২২৮৪৫ 

৪ এ.এফ.এম টগাোম ফারুক টহালসন সরকারী প্রচতচনচি ০১৭১৪২৯৪২৭৯ 

৫ টমাঃ েহুরুে ইসোম এচেও প্রচতচনচি ০১৭১৪ ৫২৫৫০০ 

৬ টমাঃ আব্দুে েচেে মন্ডে সদস্য ০১৭৪১ ১৭৬৬৯২ 

৭ টমাঃ আে-আচমন সরকার সদস্য সচচব ০১৭১৭ ৫৬৬৪৩২ 

তথ্য সূত্র: উপলেো দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটি, ২০১৪ 

কচমটির কাে 

 প্রচত বছর এচপ্রে/টম মালস বতযমান কম যপচরকল্পনা, আগালগাড়া পরীক্ষা, প্রলয়ােনীয় সংলশািন ও সংল্ােলনর মাধ্যলম 

হােনাগাদ করলত হলব। কচমটির সদস্য সচচব এই ব্যাপালর ব্যচিগত উলযাগ চনলবন। প্রলতযক দুল্ যালগর অব্যবচহত 

পলর ব্যবস্থাপনা  টিসমূহ প্ যালোচনা কলর পচরকল্পনার প্রলয়ােনীয় সংলশািনী আনলত হলব। 
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 প্রচত বছর এচপ্রে/টম মালস একবার োতীয় দুল্ যাগ চদবলস ব্যবস্থাপনা বুযলরার চনলদ যশনা মত দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনার মহড়া 

অনুষ্ঠান করলত হলব। 

 দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা পচরকল্পনাটি টেো দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটির চনকে হলত অনুলমাদন  

 পচরকল্পনা বাস্তবায়ন তদারচক 

 চবচ ন্ন প্রচতষ্ঠালনর সালথ ট্াগাল্াগ 
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পঞ্চম অধ্যায় 

উদ্ধার ও পুনব যাসন পচরকল্পনা 

৫.১ ক্ষয়ক্ষচতর মুল্যায়ন 

টেচবে ৫.১: খাত চ চিক ক্ষয়ক্ষচতর মূল্যায়ন। 

খাত বন যনা 

কৃ
চষ

 

েেবায়ু পচরবতযলনর প্র ালব সাপাহার উপলেোয় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে ১৩২৬০ টহক্টর  আবাদী েচমর ফসে 

নষ্ট হলত পালর ও উপলেোর চবপুেসংখ্যক মানুষ চবপদাপন্ন হলত পালর। ৬টি ইউচনয়লন নদী াঙ্গলনর কারলণ  ৪৮ বগ য 

চকলোচমোর েচমর ফসে নষ্ট হলয় অলনক পচরবার অথ যবনচতক ালব ক্ষচতগ্রস্থ হলত পালর। ২০০১ সালের মত প্রচণ্ড খরা 

হলে ১৩৯৪৫ টহক্টর েচমর ফসে নষ্ট হলত পালর, অলনক  পচরবার অথ যবনচতক ালব ক্ষচতগ্রস্থ হলত পালর। সাপাহার  

উপলেোয় েেবায়ু পচরবতযলনর প্র ালব হঠাৎ কােববশাখীর আক্রমলণ ১৪২৩০ টহক্টর েচমর ফসে নষ্ট হলয় অলনক 

পচরবালরর অসংখ্য মানুষ অথ যবনচতক ালব ক্ষচতগ্রস্থ হলত পালর। অনাবৃচষ্টর কারলণ ১৫৬৮০ টহক্টর ফসেী েচমর ফসে 

নষ্ট হলত পালর ্ার ফলে সাপাহার  উপলেোয় খাযসংকে টদখা চদলত পালর। ঘনকুয়াশার কারলণ আমসহ (মুকুে ঝলড় 

্াওয়ার কারলণ) অন্যান্য ফলের বাগান এবং ৭৭২৫ টহক্টর েচমর ফসে নষ্ট  হলত পালর।  

ম
ৎ
স্য

 

সাপাহার  উপলেোয় প্রচণ্ড খরার কারলণ ৮৫০ টি মাছচালষর পুকুলরর মালছর ক্ষচত হলত পালর সালথ আচথ যক ক্ষচতও  

হলত পালর। ্ার ফলে আচমলষর অ াব টদখা চদলত পালর। সাপাহার  উপলেোয় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে ৪৭০ টি 

মাছ চালষর পুকুর বন্যার পাচনলত ট লস ট্লত পালর।  ্ার ফলে খায, পুচষ্ট ও আচমলষর অ াব টদখা চদলত পালর। 

গ
াছ
প
াে
া 

েেবায়ু পচরবতযলনর প্র ালব সাপাহার  উপলেোয় ২০০৩ সালের মত ঝড় হলে প্রচুর পচরমালন  গাছপাো ট লঙ পলড় 

ট্লত পালর। ফলে পচরলবলশর  ারসাম্য রক্ষা চবপ্ যস্ত হলত পালর। নদী াঙ্গলনর  কারলণ ৪টি ইউচনয়লন প্রচুর পচরমালন 

গাছপাো নদীলত চবেীন হলত পালর। ফলে পচরলবলশর  ারসাম্য ব্যাহত হলত পালর। 

স্ব
াস্থ
য 

সাপাহার  উপলেোয় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে প্রায় ৬০% গ যবতী মচহোলদর বন্যাকােীন সমলয় সন্তান প্রসলবর 

স্থানা াব এবং চবপন্ন ট্াগাল্াগ ব্যবস্থার কারলণ তালদর প্রানহাচনর আশংকা টদখা চদলত পালর। এছাড়া পাচনবাচহত 

টরালগর প্রাদু যাব টদখা চদলত পালর। ২০০১ সালের মত খরা হলে সাপাহার  উপলেোয় প্রায় ৬৫%েনগলনর চম যলরাগ 

টদখা চদলত পালর।  খরার কারলণ চম যলরাগ ছাড়াও চবচ ন্ন ালব স্বাস্থযহাচন ঘেলত পালর। 

ে
ীচ
ব
ক
া 

েেবায়ু পচরবতযলনর প্র ালব সাপাহার উপলেোয় বন্যা, পাচনর স্তর, খরা, নদী াঙ্গন, ঘনকুয়াশা, অনাবৃচষ্ট ইতযাচদ 

আপলদর ফলে দুল্ যাগ সংগঠিত হলে কৃচষসম্পদ, মৎস্যসম্পদ ও পশুসম্পদ ক্ষচতগ্রস্তসহ মানুলষর েীবন েীচবকার উপর 

 ীষণ প্র াব পলড়। এ সমস্ত আপলদর কারলণ সাপাহার  উপলেোর ৩৮% মানুষ কম যশূন্য হলয় পড়লত পালর। ফলে 

সাপাহার উপলেোর অথ যনীচতলত  য়াবহতা সৃচষ্ট হলত পালর।  

প
াচ
ন
 

েেবায়ু পচরবতযলনর প্র ালব সাপাহার  উপলেোর ৬টি ইউচনয়লন প্রচণ্ড খরা এবং ভূ-গ যস্ত পাচনর চনম্নস্তলরর কারলণ 

পাচনর অ াব টদখা চদলত পালর। ফলে  ১৪৫৬০ টহক্টর েচমর ফসে নষ্ট হলত পালর, অসংখ্য পচরবার অথ যবনচতক ালব 

ক্ষচতগ্রস্থ হলত পালর। এছাড়া চম যলরাগসহ চবচ ন্ন টরালগর  য়াবহতা ছচড়লয় পড়লত পালর এবং কৃচষসম্পদ, মৎস্যসম্পদ 

ও পশুসম্পদ ক্ষচতগ্রস্ত হলত পালর।   

অ
ব
ক
াঠ
াল
ম
া 

েেবায়ু পচরবতযলনর প্র ালব  হঠাৎ ২০০৩ সালের মত ঝড়  হলে প্রায় ৩৫% চশক্ষা ও িমীয় প্রচতষ্ঠানসহ অন্যান্য 

অবকাঠালমা ক্ষচতর সমু্মখীন হলত পালর, ্ার ফলে চশক্ষাব্যবস্থা ব্যাহত হলত পালর। ঝলড়র আক্রমলণ ৮০% কাঁচা 

ঘরবাচড় চবধ্বস্ত হলয় চবপুেসংখ্যক টোক অথ যবনচতক ালব ক্ষচতগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হলত পালর।  ১৯৮৮ সালের মত বন্যা 

হলে প্রায় ২৭৫.৭৫ চকলোচমোর রাস্তার ক্ষচত হলত পালর এবং চোচলের অল্াগ্য হলত পালর। ্ার ফলে ট্াগাল্াগ 

ব্যবস্থা ব্যাহত হলত পালর।  ৪টি ইউচনয়লন নদী াঙ্গলনর  কারলণ প্রায় ৬৫ চকলোচমোর রাস্তা, স্কুে, কলেে ও অন্যান্য 

অবকাঠালমা নদীগল য চবেীন হলয় ট্লত পালর। এছাড়া ২৬% কাঁচা ঘরবাচড় পাচনলত চনমচিত হলয় অলনক পচরবালরর  

টোকেন অথ যবনচতক ালব ক্ষচতগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হলত পালর।  

তথ্য সূত্র: মাঠ পচরদশ যন, ২০১৪ 
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৫.২ দ্রুত/ আগাম পুনরুদ্ধার 
৫.২.১ প্রশাসচনক পুনঃপ্রচতষ্ঠা 

টেচবে ৫.২: প্রশাসচনক পুনঃপ্রচতষ্ঠাকরণ কচমটির তাচেকা। 

ক্রচমক নং নাম পদবী টমাবাইে 

১ আেহাে টমাঃ সামসুে আেম শাহ্ টচৌধুরী উপলদষ্টা ০১৭১১ ৪১৮৩৯৯ 

২ টমাঃ রুহুে আচমন চমঞা স াপচত ০১৭১২ ০৮৩২৮১ 

৩ টমাঃ হাচমদুর রহমান সদস্য ০১৭১৩ ৮১৫ ৩৮২ 

৪ টমাঃ তচরকুে ইসোম সদস্য ০১৭১৮ ১১৫ ৮২৭ 

৫ রচফকুে ইসোম সদস্য ০১৭১২ ২২৬ ৬৪৯ 

৬ টমাঃ আব্দুে েচেে মণ্ডে সদস্য ০১৭৪১ ১৭৬ ৬৯২ 

৭ আব্দুর রহমান কলোে সদস্য ০১৭১৮ ২৭২ ০৪১ 

৮ টমাঃ চেচের রহমান সদস্য ০১৭৬১ ৫৪৩ ০৬০ 

৯ টমাঃ আে-আচমন সরকার সদস্য সচচব ০১৭১৭ ৫৬৬৪৩২ 

তথ্য সূত্র: উপলেো দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটি, সাপাহার, ২০১৪ 

৫.২.২ ধ্বংসাবলশষ পচরস্কার 

টেচবে ৫.৩: ধ্বংসাবলশষ পচরস্কারকরণ কচমটির তাচেকা। 

ক্রচমক নং নাম পদবী টমাবাইে 

১ আেহাে টমাঃ সামসুে আেম শাহ্ টচৌধুরী উপলদষ্টা ০১৭১১ ৪১৮৩৯৯ 

২ টমাঃ রুহুে আচমন চমঞা স াপচত ০১৭১২ ০৮৩২৮১ 

৩ টমাঃ হাচমদুর রহমান সদস্য ০১৭১৩ ৮১৫ ৩৮২ 

৪ টমাঃ তচরকুে ইসোম সদস্য ০১৭১৮ ১১৫ ৮২৭ 

৫ রচফকুে ইসোম সদস্য ০১৭১২ ২২৬ ৬৪৯ 

৬ টমাঃ আব্দুে েচেে মণ্ডে সদস্য ০১৭৪১ ১৭৬ ৬৯২ 

৭ আব্দুর রহমান কলোে সদস্য ০১৭১৮ ২৭২ ০৪১ 

৮ টমাঃ চেচের রহমান সদস্য ০১৭৬১ ৫৪৩ ০৬০ 

৯ টমাঃ আে-আচমন সরকার সদস্য সচচব ০১৭১৭ ৫৬৬৪৩২ 

তথ্য সূত্র: উপলেো দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটি, সাপাহার, ২০১৪ 

৫.২.৩ Rb‡mev cybivর¤¢ 

টেচবে ৫.৪: েনলসবা পুনরাম্ভকরণ কচমটির তাচেকা। 

ক্রচমক নং নাম পদবী টমাবাইে 

১ আেহাে টমাঃ সামসুে আেম শাহ্ টচৌধুরী উপলদষ্টা ০১৭১১ ৪১৮৩৯৯ 

২ টমাঃ রুহুে আচমন চমঞা স াপচত ০১৭১২ ০৮৩২৮১ 

৩ টমাঃ হাচমদুর রহমান সদস্য ০১৭১৩ ৮১৫ ৩৮২ 

৪ টমাঃ তচরকুে ইসোম সদস্য ০১৭১৮ ১১৫ ৮২৭ 

৫ রচফকুে ইসোম সদস্য ০১৭১২ ২২৬ ৬৪৯ 

৬ টমাঃ আব্দুে েচেে মণ্ডে সদস্য ০১৭৪১ ১৭৬ ৬৯২ 

৭ আব্দুর রহমান কলোে সদস্য ০১৭১৮ ২৭২ ০৪১ 

৮ টমাঃ চেচের রহমান সদস্য ০১৭৬১ ৫৪৩ ০৬০ 

৯ টমাঃ আে-আচমন সরকার সদস্য সচচব ০১৭১৭ ৫৬৬৪৩২ 

তথ্য সূত্র: উপলেো দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটি, সাপাহার, ২০১৪ 
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৫.২.৪ Riæix RxweKv mnqZv 

টেচবে ৫.৫: েরুরী েীচবকা সহায়তাপ্রদান কচমটির তাচেকা। 

ক্রচমক নং নাম পদবী টমাবাইে 

১ আেহাে টমাঃ সামসুে আেম শাহ্ টচৌধুরী উপলদষ্টা ০১৭১১ ৪১৮৩৯৯ 

২ টমাঃ রুহুে আচমন চমঞা স াপচত ০১৭১২ ০৮৩২৮১ 

৩ টমাঃ হাচমদুর রহমান সদস্য ০১৭১৩ ৮১৫ ৩৮২ 

৪ টমাঃ তচরকুে ইসোম সদস্য ০১৭১৮ ১১৫ ৮২৭ 

৫ রচফকুে ইসোম সদস্য ০১৭১২ ২২৬ ৬৪৯ 

৬ টমাঃ আব্দুে েচেে মণ্ডে সদস্য ০১৭৪১ ১৭৬ ৬৯২ 

৭ আব্দুর রহমান কলোে সদস্য ০১৭১৮ ২৭২ ০৪১ 

৮ টমাঃ চেচের রহমান সদস্য ০১৭৬১ ৫৪৩ ০৬০ 

৯ টমাঃ আে-আচমন সরকার সদস্য সচচব ০১৭১৭ ৫৬৬৪৩২ 

তথ্য সূত্র: উপলেো দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটি, সাপাহার, ২০১৪ 
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সংযুচি ১ 

আপদকােীন পচরকল্পনা বাস্তবায়লনর টচক চেষ্ট  

টচক চেষ্ট  

টরচিও  /টিচ র মাধ্যলম ৫নং চবপদ সংলকত আবহাওয়া বাতযা প্রচালরর সলঙ্গ সলঙ্গ চনম্নবচণ যত “ছক ” (লচক চেট  (পরীক্ষা কলর 

টদখলত হলব এবং তাৎক্ষচণক ালব প্রলয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করলত হলব। 

ক্রঃ নং- চবষয় হযাঁ/না 

১. সতকযবাতযা প্রচালরর চনব যাচচত টসচ্ছালসবক দলের সদস্যলদর টিলক আসন্ন চবপদ সম্মলন্ধ প্রচার কাে শুরু 

করলত বো হলয়লছ। 

হযাঁ 

২. ঝুঁচকপূন য এোকার টোকেনলক উদ্ধার করার েন্য দাচয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যচি/দে শতচর আলছ চকনা। হযাঁ 

৩. ২/১ চদলনর শুকনা খাবার ও পানীয় েে চনরাপিা টমাড়লক মাটির চনলচ পুলত রাখার েন্য প্রচার করা 

হলয়লছ। 

হযাঁ 

৪. টসচ্ছালসবক দলের সদস্যলদর চনরাপিার েন্য োইফ েযালকে সরবরাহ করা হলয়লছ। হযাঁ 

৫. ইউচনয়ন চনয়ন্ত্রন কক্ষ সাব যক্ষচণক ালব চালু রাখার েন্য প্রলয়ােনীয় েনবলের ব্যবস্থা করা হলয়লছ। হযাঁ 

৬. ইউচনয়ন খায গুদাম/ ত্রান গুদালমর প্রলয়ােনীয় চনরাপিা ব্যবস্থা আলছ। হযাঁ 

৭. অন্যান্য  

চব: দ্র: 

 টচকচেট পরীক্ষা কলর ট্ টক্ষলত্র নানারূপ  টি টদখা ্ালব টস টক্ষলত্র েরুরী ালব পদলক্ষপ গ্রহণ করলত হলব। 

 ইউচনয়ন পচরষদ তহচবে িারা বা টকান উৎস/সংস্থা হলত টস্বচ্ছালসবক দলের সদস্যলদর েন্য োইফ েযালকে চবলশষ 

প্রলয়ােন। 

টচকচেষ্ট 

 প্রচতবছর এচপ্রে/টম মালসর ১৫ তাচরলখর মলধ্য ইউচনয়ন দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটির স ায় আোপ আলোচনা কলর চনলন্ম ছক 

টচকচেট পূরণ কলর উপলেোর চনব যাচহ অচফসার ও টেো প্রশাসলনর চনকে টপ্ররণ করলবন। 

ক্রচমক নং চবষয় 

উপযুি স্থালন টিক 

চচি 

 ইউচনয়ন খায গুদালম প্ যাপ্ত পচরমালন খায মজুদ আলছ  

 ঝুঁচকপূণ য এোকার চশশুলদর টিকা/ যাকচসন টদয়া হলয়লছ  

 ১ টথলক ৬ বছলরর চশশু ও মালয়লদর চ োচমন খাওয়ালনা হলয়লছ  

 ইউচপ চিচনক হাসপাতালে ওরস্যাোইন মজুদ আলছ  

 টস্বচ্ছালসবক দলের সদস্যলদরলক বাৎসচরক প্রচশক্ষণ টদয়া হলয়লছ  

 প্রচত আশ্রায় টকলন্দ্রর েন্য প্রলয়ােনীয় প্রাথচমক চচচকৎসার ঔষি সরিাম আলছ  

 প্রচত আশ্রায় টকলন্দ্রর েন্য চনব যাচচত পেী চচচকৎসক এোকায় উপচস্থত আলছন  

 প্রচত আশ্রায় টকলন্দ্র নেকূপ আলছ  

 প্রচত আশ্রায় টকলন্দ্র দরো োনাো ঠিক আলছ  

 প্রচত আশ্রায় টকলন্দ্র চনব যাচচত চবকল্প টকয়ারলেকার উপচস্থত আলছ  

 প্রচত আশ্রায় টকলন্দ্র মচহোলদর েন্য আোদা ব্যবস্থা আলছ  

 প্রচত আশ্রায় টকলন্দ্র প্রসবা মচহোলদর টদখাশুনা করার েন্য চনব যাচচত িাত্রী এোকায় 

আলছ 

 

 গরু ছাগলের অবস্থালনর েন্য উঁচু স্থান চকো চনি যাচরত হলয়লছ  

 টস্বচ্ছালসবক দলের সদস্যলদরলক চনি যাচরত দাচয়ত্ব সম্বলন্ধ সলচতন করা হলয়লছ  

 আশ্রায়লকন্দ্র গুচেলত পায়খানা/প্রসাবখানা ব্যবস্থা আলছ  

 আবহাওয়া ও চবপদ সংলকত প্রচালরর েন্য প্রলয়ােনীয় মাইলক্রালফান চালু আলছ  

 কমপলক্ষ২/১ চদলনর পচরমান শুকনা খাবার, পানীয় েে সংরক্ষ করার েন্য 

েনগনলক সোগ করা হলয়লছ 
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সংযুচি ২ 

উপলেো দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটি 

ক্র:নং নাম পদবী সদস্য টমাবাইে 

১ আেহাে টমাঃ সামসুে আেম শাহ্ টচৌধুরী  উপলেো পচরষদ টচয়ারম্যান  উপলদষ্টা ০১৭১১ ৪১৮৩৯৯ 

২ টমাঃ রুহুে আচমন চমঞা উপলেো চনব যাহী অচফসার স াপচত ০১৭১২ ০৮৩২৮১ 

৩ টমাঃ োোে উেীন  াইস টচয়ারম্যান সদস্য ০১৭৬১ ৭০১৫৮৮ 

৪ এ.এফ.এম টগাোম ফারুক টহালসন কৃচষ অচফসার সদস্য ০১৭১৪২৯৪২৭৯ 

৫ টমাঃ মাহবুবুর রহমান চশক্ষা অচফসার সদস্য ০১৭৪৬ ৮০১১৮৯ 

৬ টমাঃ মচনরুে ইসোম মৎস্য অচফসার সদস্য ০১৭২৩ ৭১৭৮৯৯ 

৭ টমাঃ টরজুয়ানুে হক সমাে টসবা সদস্য ০১৭১৬ ২৪২৫৮২ 

৮ টমাঃ নাচসর টফরলদৌশ সমবায় সদস্য ০১৭৮৪ ৪১৯৭৭৯ 

৯ -- যুব উন্নয়ন সদস্য -- 

১০ টমাঃ শচফকুে ইসোম মাধ্যচমক চশক্ষা অচফসার সদস্য ০১৭১২ ৯০৯৪৬৭ 

১১ টমাঃ এমদাদুে হক খায চনয়ন্ত্রন  সদস্য ০১৭২৭ ৩৭৪৫৯৫ 

১২ টমাঃ ইউসুফ ইেী প্রলকৌশেী েনস্বাস্থয সদস্য ০১৭৪০ ৯০৮৫০৩ 

১৩ আচশষ কুমার রায় আশ্রায় এনচেও সদস্য ০১৭১২ ৪৯৯০৯০ 

১৪ টমাঃ আকবর আেী চবআরচিচব সদস্য ০১৭৩৩ ১১৬৬৯৯ 

১৫ নুর ইসোম থানা  ার প্রাপ্ত কম যকতযা সদস্য ০১৭১৩ ৩৭৩৮৪৫ 

১৬ িাঃ চব াষ চন্দ্র মানী স্বাস্থয পচরবার পচরকল্পনা সদস্য -- 

১৭ টমাঃ আলতায়ার রহমান প্রানী সম্পদ সদস্য ০১৭১২ ৫৯৩৮৩২ 

১৮ আবু োফর টমাঃ সালেহ প্রলকৌশেী(এেচেইচি) সদস্য ০১৭১২ ২৮৪৩২৪ 

১৯ এ.টক.এম ওয়াচহদুিামান মচহো চবষয়ক সদস্য ০১৭১৪ ৬০২৯৬৯ 

২০ টমাঃ কামাে উচেন আনসার চ চিচপ অচফসার সদস্য ০১৭২০ ৬১৪৫৭৬ 

২১ টমাঃ োহাঙ্গীর আেম স াপচত টপ্রস িাব সদস্য ০১৭৪০ ০৬২৭৭১ 

২২ টমাঃ টহালসন সচহদ মাহবুবুর কলেলের অধ্যক্ষ সদস্য ০১৭১১ ৪৮৩৬৮০ 

২৩ টমাঃ হাচমদুর রহমান টচয়ারম্যান, আইহাই ইউচপ সদস্য ০১৭১৩ ৮১৫ ৩৮২ 

২৪ টমাঃ তচরকুে ইসোম টচয়ারম্যান, পাতাড়ী ইউচপ সদস্য ০১৭১৮ ১১৫ ৮২৭ 

২৫ রচফকুে ইসোম টচয়ারম্যান, সাপাহার ইউচপ সদস্য ০১৭১২ ২২৬ ৬৪৯ 

২৬ টমাঃ আব্দুে েচেে মণ্ডে টচয়ারম্যান, টগায়াো ইউচপ সদস্য ০১৭৪১ ১৭৬ ৬৯২ 

২৭ আব্দুর রহমান কলোে টচয়ারম্যান, চতেনা ইউচপ সদস্য ০১৭১৮ ২৭২ ০৪১ 

২৮ টমাঃ চেচের রহমান টচয়ারম্যান, চশরচন্ট ইউচপ সদস্য ০১৭৬১ ৫৪৩ ০৬০ 

২৯ টমাঃ মচতউর রহমান উপলেো বচণক সচমচত সদস্য ০১৭২০ ৫০৭৮৫১ 

৩০ টহামান্না হেদা কাচরচতস, এনচেও প্রচতচনচি সদস্য ০১৭৭২৪২১১৯ 

৩১ টমাঃ মচনরুিামান চরক এনচেও সদস্য ০১৯৪৫ ৮৮০৭৩৭ 

৩২ আেঃ ওমর আেী মুচিযুদ্ধা কমান্ডার সদস্য ০১৭১৩ ৭৩৬৫৭১ 

৩৩ টমাঃ আে-আচমন সরকার প্রকল্প বাস্তবায়ন অচফসার সদস্য সচচব ০১৭১৭ ৫৬৬৪৩২ 

তথ্য সূত্র: উপলেো পচরষদ,সাপাহার, ২০১৪ 
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সংযুচি ৩ 

ইউচনয়লনর টসচ্ছালসবকলদর তাচেকা 

ক্র:নং নাম চপতার/স্বামীর  নাম ওয়াি য নং প্রচশক্ষন টমাবাইে 

০১ টমাঃ শাহীন আেম, সাপাহার মৃতঃ শচফ উেীন ২  ০১৭৩৩ ১৮৩৪৫৪ 

০২ টমাঃ টরোউে মৃতঃ শচফ উেীন ৭  ০১৭৩৫ ৪১৮৮০০ 

০৩ টমাসাঃ অচেফা টবগম স্বামী-আব্দুর রশীদ সং-১  ০১৭৩৩ ৮৪৭০৯০ 

০৪ পোশ চন্দ্র পাে,চতেনা মৃতঃ টগাপাে চন্দ্র পাে ১  ০১৭১৩ ৭৩২১৪৬ 

০৫ টমাঃ এনামুে হক নচের উেীন ২  ০১৭৩৩ ২৮৮৫২১ 

০৬ টমাসাঃ হাচমদা টবগম সালদক আেী সং-৭,৮,৯  ০১৭১৩ ৭৪৫৬১৫ 

০৭ টমাঃ ইউসুব আেী, পাতাড়ী টমাঃ টমাসলেম ৬  ০১৭১৩ ৭২৪৪২১ 

০৮ টমাঃ মচনরুে ইসোম আেহাজ্ব সািাদ আেী ৭  ০১৭৪০ ৬৩২৩৫৭ 

০৯ নাচেরা খাতুন টমাকবুে মাটার সং-৪,৫,৬  ০১৭৪১ ২৮২২৬৮ 

১০ টমাঃ আব্দুর নূর, টগায়াো মৃতঃ শতলয়ব আেী ১  ০১৭৩৩ ১৯৭৬৯৬ 

১১ টমাঃ টমাোহারুে হক আচেজুর রহমান ৩  ০১৭১৭ ২৫৬৩১১ 

১২ টমাসাঃ হাচমদা খাতুন মৃতঃ কচসমউেীন সং-৭,৮,৯  ০১৭৪৯ ২৬৬৮১১ 

১৩ টমাঃ ইব্রাহীম টহালসন, আইহাই -- ৩  ০১৭৬১ ৭১৬৫৩৫ 

১৪ টমাঃ মচফজুে হক -- ১  ০১৭১৮ ২৯০০৯২ 

১৫ টমাসাঃ আচমনা টবগম -- ১,২,৩  ০১৯৩০ ৯৩৮৫৭৫ 

১৬ েনাব টমাঃ চেল্লুর রহমান, চশরন্টী েসকর আেী ১  ০১৭৩৫ ৬২৫৪৮০ 

১৭ েনাব টমাঃ আইউব আেী -- ২  ০১৭১৯ ৬১৩৯১২ 

১৮ শ্রীমচত আলোক রানী চবধু কম যকার সং-৭,৮,৯  ০১৭১৭ ৭২২৮৪৫ 

  তথ্য সূত্র: উপলেো পচরষদ,সাপাহার, ২০১৪ 
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সংযুচি ৪ 

আশ্রয়লকন্দ্র ব্যবস্থাপনা কচমটির তাচেকা 

মাটির চকো/বন্যা আশ্রয়লকন্দ্র 

আশ্রয়লকলন্দ্রর নাম দাচয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যচি টমাবাইে মন্তব্য 

টগায়াো বন্যা আশ্রয়লকন্দ্র,  

আইহাই বন্যা আশ্রয়লকন্দ্র 

আব্দুে মচতন (টগায়াো)  

টমাঃ মচতউর রহমান (আইহাই) 

০১৭১৪ ৮৬৪৮৩০ 

-- 

-- 

তথ্য সূত্র: উপলেো দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটি,সাপাহার, ২০১৪ 

স্কুে কাম টশিার  

আশ্রয়লকলন্দ্রর নাম দাচয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যচি টমাবাইে মন্তব্য 

পাতাড়ী স্কুে কাম টশিার 

আইহাই স্কুে কাম টশিার 

টগায়াো স্কুে কাম টশিার 

টমাঃ তচরকুে ইসোম  

টমাঃ হাচমদুর রহমান  

টমাঃ আব্দুে েচেে মন্ডে 

০১৭১৮ ১১৫৮২৭  

০১৭১৩ ৮১৫৩৮২  

০১৭৪১ ১৭৬৬৯২ 

-- 

তথ্য সূত্র: উপলেো পচরষদ,সাপাহার, ২০১৪ 

সরকারী/ টবসরকারী প্রচতষ্ঠান 

আশ্রয়লকলন্দ্রর নাম দাচয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যচি টমাবাইে মন্তব্য 

টমাঃ হাচমদুর রহমান টচয়ারম্যান, আইহাই ইউচপ ০১৭১৩ ৮১৫ ৩৮২ -- 

টমাঃ তচরকুে ইসোম টচয়ারম্যান, পাতাড়ী ইউচপ ০১৭১৮ ১১৫ ৮২৭ -- 

রচফকুে ইসোম টচয়ারম্যান, সাপাহার ইউচপ ০১৭১২ ২২৬ ৬৪৯ -- 

টমাঃ আব্দুে েচেে মণ্ডে টচয়ারম্যান, টগায়াো ইউচপ ০১৭৪১ ১৭৬ ৬৯২ -- 

আব্দুর রহমান কলোে টচয়ারম্যান, চতেনা ইউচপ ০১৭১৮ ২৭২ ০৪১ -- 

টমাঃ চেচের রহমান টচয়ারম্যান, চশরচন্ট ইউচপ ০১৭৬১ ৫৪৩ ০৬০ -- 

তথ্য সূত্র: উপলেো পচরষদ,সাপাহার, ২০১৪ 

উঁচু রাস্তা বা বাঁি 

আশ্রয়লকলন্দ্রর নাম দাচয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যচি টমাবাইে মন্তব্য 

টগায়াো  টমাঃ আব্দুে েচেে মণ্ডে ০১৭৪১ ১৭৬ ৬৯২ -- 

আইহাই টমাঃ হাচমদুর রহমান ০১৭১৩ ৮১৫ ৩৮২ -- 

পাতাড়ী টমাঃ তচরকুে ইসোম ০১৭১৮ ১১৫ ৮২৭ -- 

তথ্য সূত্র: এচেইচি,সাপাহার, ২০১৪ 

স্বাস্থযব্যবস্থাপনা কচমটি 

স্বাস্থয টকলন্দ্রর নাম দাচয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যচি টমাবাইে মন্তব্য 

মদনচসং কচমউচনটি চিচনক টমা: রালসে বাবু ০১৭২৫৭৫২৭৮১ 

সাপাহার বাহাপুর কচমউচনটি চিচনক টরাচেনা ০১৭৪৬৮৩০৩৬৩ 

চপছচে কচমউচনটি চিচনক আরচকনা খাতুন ০১৭৩৮ ৫১০১০৪ 

হাঁপাচনয়া কচমউচনটি চিচনক টমা: শহীদুে ইসোম ০১৭১৮৭৮৬৬৬৪ 

টগায়াো 
শকবিগ্রাম কচমউচনটি চিচনক টমা: চমোনুর রহমান ০১৭১৭৮২১৯৭১ 

টকাঁচকুরুচেয়া কচমউচনটি চিচনক টমাসা: সুরাইয়া খাতুন ০১৭৬১৩৩০১৬৬ 

চনচিন্তপুর কচমউচনটি চিচনক টমা: মাহ্বুবুর রহমান ০১৭৪৫৪২২৩১২ 

হচরপুর কচমউচনটি চিচনক টমাসা: আচমনা টবগম ০১৯১৮৭৪৫৩২৭ 

চতেনা বাদ দমদমা কচমউচনটি চিচনক টমা: টমাশারফ টহাসাইন ০১৭৬৪৭২৪৫৭২ 

বাগমারী কচমউচনটি চিচনক টমাহম্মদ আেী ০১৭৩৩৭৬৭১৮৩ 

টগৌরীপুর কচমউচনটি চিচনক টমা: রায়হান কচবর চমেন ০১৭২২৩০২১৯৩ 
আইহাই 

কল্যাণপুর কচমউচনটি চিচনক চশউচে আকতার ০১৭৬১৪৫৭০৯০ 

পাতাড়ী কচমউচনটি চিচনক টমাসা: খাচদো আকতার বানু ০১৭২৬৭১৯৮৭৮ 
পাতাড়ী 

টবেিাঙ্গাঁ কচমউচনটি চিচনক জুলেখা ০১৭৪৪৫৭৬৫৬৮ 

বাখরপুর কচমউচনটি চিচনক টমা: রাচেব টহালসন ০১৭১২৬৬৩৫১৯ চশরচন্ট 
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স্বাস্থয টকলন্দ্রর নাম দাচয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যচি টমাবাইে মন্তব্য 

টগাপােপুর কচমউচনটি চিচনক টমা: োহাঙ্গীর আেম ০১৭৪০৮৮২০৯৯ 

চবন্যাকুচড় কচমউচনটি চিচনক আলয়শা খাতুন ০১৭৮৩২৫১৫৭৭ 

তথ্য সূত্র: উপলেো স্বাস্থয অচফস,সাপাহার, ২০১৪ 

অচগ্নচনরাপিা কচমটি 

ফায়ার টটশলনরনাম দাচয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যচি টমাবাইে মন্তব্য 

-- -- -- -- 

ইচিন চাচেত টনৌকা 

ইউচনয়লনরনাম দাচয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যচি টমাবাইে মন্তব্য 

চতেনা  -- -- -- 

সাপাহার -- -- -- 

চশরচন্ট -- -- -- 

টগায়াো -- -- -- 

আইহাই -- -- -- 

পাতাড়ী -- -- -- 

স্থানীয় ব্যাবসায়ী 

ইউচনয়লনরনাম স্থানীয় ব্যবসায়ীর নাম টমাবাইে মন্তব্য 

চতেনা মেবুে হক ০১৭৩৩ ১৬০৬০৯ স াপচত 

সাপাহার মচতউর রহমান ০১৭১৬ ৮৫৯৮০৯ স াপচত 

চশরচন্ট টমাঃ চেল্লুর রহমান ০১৭৩৩ ১১৬৬১১ টচয়ারম্যান 

টগায়াো টমাঃ চসরাজুে ইসোম ০১৭১৭ ১৫০৮১৮ স াপচত 

আইহাই টমাঃ হাচমদুর রহমান ০১৭১৩ ৮১৫৩৮২ টচয়ারম্যান 

পাতাড়ী টমাঃ তচরকুে ইসোম ০১৭১৮ ১১৫৮২৭ টচয়ারম্যান 

তথ্য সূত্র: উপলেো পচরষদ,সাপাহার, ২০১৪   
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সংযুচি ৫ 

এক নেলর  উপলেো 

আয়তন ২৪৪.৪৯ বগ য 

চকঃচমঃ 

 গীেযা -- 

ইউচনয়ন ৬টি ঈদগাঁহ্ ১১১টি 

টমৌো ১৫১টি ব্যাংক  ৭টি 

গ্রাম -- টপাট অচফস ১৩টি 

পচরবার ৩৬২৩২টি িাব ৩৫টি 

টমাে েনসংখ্যা ১৬১৭৯২ েন হাে বাোর  ৮টি 

পুরুষ ৮১৩০৪ েন  কবরস্থান ২৪২টি 

মচহো ৮০৪৮৮ েন শ্মশান ঘাে ২৩টি 

চশক্ষা প্রচতষ্ঠান ১৭৬টি মুরচগর খামার -- 

সরকারী প্রাথচমক চবযােয় ৪৯টি তাঁত চশল্প কারখানা -- 

সরকারী প্রাথচমক চবযােয়  গ ীর নেকূপ ৩২৩টি 

মাধ্যচমক চবযােয় ১৫টি অগ ীর নেকূপ -- 

কলেে ১টি হস্ত চাচেত নেকূপ -- 

মাদ্রাসা )দাচখে, ফাচেে, এবলতদায়ী (  ১৬টি নদী ১টি 

ব্র্যাক স্কুে -- খাে ২৫টি 

চকন্টার গালি যন স্কুে -- চবে ১৭টি 

চশক্ষার হার  -- হাওড় -- 

কচমউচনটি চিচনক ১৭টি পুকুর ৮৫০ টি 

বাঁি ৭৭ টি েোশয়  

স্লুইচ টগে  কাঁচা রাস্তা ২৯৫.৭৫ চক. চম. 

ব্রীে ৭ টি পাকা রাস্তা ৮৭.১৫ চক. চম. 

কাে াে য  টমাবাইে োওয়ার -- 

মসচেদ ২৬০ টি টখোর মাঠ ১২টি 

মচন্দর ১৩টি   
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সংযুচি ৬ 

বাংোলদশ টবতালর প্রচাচরত কলয়কটি গুরুত্বপূন য অনুষ্ঠান সূচী 
টবতার টকন্দ্র অনুষ্ঠালনর নাম সময় বার 

ঢাকা- ক কৃচষ সমাচার সকাে ৬.৫৫-৭.০০ প্রচতচদন 

 সুলখর ঠিকানা সকাে ৭.২৫-৭.৩০ প্রচতচদন 

 স্বাস্থযই সুলখর মূে সকাে ১১.৩০-১২.০০  শুক্রবার বালদ প্রচতচদন 

 টসানােী ফসে  সন্ধযা ০৬০৫.০৬.৩৫  প্রচতচদন 

 আবহাওয়া বাতযা  সন্ধযা ০৬.৫০-০৭.০০ প্রচতচদন প্রচতচদন 

চরগ্রাম  কৃচষকথা  সকাে ০৬.৫৫-০৭.০০ প্রচতচদন 

 কৃচষ খামার সন্ধযা ০৬.১০-০৬.৫০ টসামবার বালদ প্রচতচদন 

 সুখী সংসার রাত ০৮.১০-০৮.৩০ শুক্রবারবালদ প্রচতচদন 

রােশাহী টক্ষত খামার সমাচার সকাে ০৬.৫৫-০৭.০০ প্রচতচদন 

 সবুে বাংো সন্ধযা ০৬.০৫-০৬.৫০ প্রচতচদন 

খুেনা স্বাস্থয তথ্য  সকাে ০৬.৫৫-০৭.০০ প্রচতচদন 

 কৃচষ সমাচার  চবলকে ০৪.২০-০৪.৩০ প্রচতচদন 

 চাষাবাদ সন্ধযা ০৬.১০-০৬.৫০ প্রচতচদন 

রংপুর  সুলখর ঠিকানা  সকাে ০৭.২৫-০৭.৩০ প্রচতচদন 

 টক্ষত খামালর  সন্ধযা ০৬.০৫০৬.৩৫ প্রচতচদন 

চসলেে  আেলকর চাষাবাদ  সকাে ০৬.৫৫-০৭.০০ প্রচতচদন 

 সুলখর ঠিকানা  সকাে ০৭.২৫-০৭.৩০ প্রচতচদন 

 শ্যামে চসলেে  সন্ধযা ০৬.০৫-০৬.৫০  শুক্রবারবালদ প্রচতচদন 

ঠাকুরগাঁও  চকষাণ মাটি টদশ  সন্ধযা ০৬.০৫-০৬.২৫   শচন, টসাম ও বুিবার 

কক্সবাোর  আেলকর কৃচষ  চবলকে ০৩.০৭-০৩.১০ প্রচতচদন 

 টসানােী প্রান্তর  চবলকে ০৩.৪০-০৩.৪৫  মঙ্গে ও বৃহনচতবার 

বচরশাে  কৃচষ কথা  চবলকে ০৩.১৫-০৩.৩০  শচন ও বুিবার বালদ প্রচতচদন 

 টছাে পচরবার  চবলকে ০৩.৩৫-০৩.৫০  টসাম, বুি ও শুক্রবার বালদ প্রচতচদন 

রাঙ্গামাটি েীবলনর েন্য  দুপুর ০১.৫০-০১.৫৫  প্রচতচদন 

 খামার বাড়ী  চবলকে ০৩.০৫-০৩.১৫  প্রচতচদন 

 *সন্ধযা ৬ .৫০চমচনলে আবহাওয়া বাতযা সকে টকন্দ্র হলত একল্ালগ প্রচাচরত হয়। 

কচমউচনটি টরচিও এর প্রচাচরত কলয়কটি গুরুত্বপূন য অনুষ্ঠান সূচী 

টবতার টকন্দ্র অনুষ্ঠালনর নাম সময় বার 

-- -- -- -- 

ইন্টালরচক্ট   লয়স টরসপন্স (IVR) 

দুল্ যাগ সতযকবাতযা টমাবাইে টফালনর মাধ্যলম সািারণ েনগলনর মালঝ টপৌুঁছালনার নামই হলচ্ছ ইন্টালরচক্ট   লয়স টরসপন্স 

(IVR)। ১০৯৪১ এই নম্বলর টফান কলর আবহাওয়া ও বন্যা পূব যাহাস এবং নদী বন্দলরর পূব য সতকযতা োনা সম্ভব। 

  



66 

 

সংযুচি ৭: 

উপলেো দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটি এর সালথ 

মতচবচনময়, টশয়াচরং এবং সুপাচরশ সমূহ 

( যাচেলিশন ওয়াকযশপ/চমটিং) 

সূচনা 

এচপ্রে ২১, ২০১৪ স্থান সাপাহার উপলেো অচিেচরয়লম সুশীেন (চসচিএমচপ-২) এর অলয়ােলন অনুচষ্ঠত হয় উপলেো দুল্ যাগ 

ব্যবস্থাপনা কচমটির ( যাচেলিশন ওয়াকযশপ/চমটিং)মতচবচনময়, টশয়াচরং এবং সুপাচরশ সমূহ । এ আলয়ােলন বা স ায় উপচস্থত 

চছলেন উপলেোর টচয়ারম্যান, উপলেো চনব যাহী অচফসার, প্রকল্প বাস্তবায়ন কম যকতযা ও সুশীেলনর কলয়কেন কম যকতযা ও 

কম যচারী সহ উপলেো দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। উি স ায় স াপচতত্ব কলরন উপলেোর টচয়ারম্যান 

আেহাে টমাঃ সামসুে আেম শাহ্ টচৌধুরী। 

মূেকা্ যক্রম 

সকাে ১০.১৫ চমচনলে সুশীেলনর একেন চসচনয়র কম যকতযা  স ার স াপচত আেহাে টমাঃ সামসুে আেম শাহ্ টচৌধুরী। এর 

অনুমচত চনলয় এবং সকলের উপচস্থচতলত উপস্থাপনা শুরু কলরন। পলর সুশীেলনর অন্য এক অচফসার প্রলেক্টলরর মাধ্যলম তালদর 

অিান্ত পচরশ্রলমর ফলে সংগ্রহকৃত তথ্য-উপাি সকলের সামলন তুলেিলরন। তথ্য-উপাি টদলখ চবচ ন্ন সদস্য চবচ ন্ন মতামত 

প্রকাশ কলরন তখন সুশীেলনর একেন সদস্য টসইসব মতামত শব্দ গ্রাহক ্লন্ত্রর মাধ্যলম এবং হালত কেলম চেচপবদ্ধ কলরন। 

চফিব্যাক/সংলশািনী সমূহ 

উপচরি আলোচনা হলত ট্ সব তথ্য-উপাি টবচরলয় এলসলছ টসগুলো চনলচ টদওয়া হে 

 প্রিান প্রিান আপলদর মলধ্য বজ্রপাত, ফসলে টপাকার আক্রমন, অচগ্নকান্ড, অপচরকচল্পত আবকাঠালমা স্থাপন, চােকে 

টথলক চনগ যত িালনর চচো, ভূচম দখে ও ভূচমকম্প অবশ্যই থাকলত হলব। 

 সাপাহার উপলেোয় পাচনর সমস্যা সবলচলয় বড় 

 বন্যার টক্ষলত্র সক্ষমতা- নদীর নাব্যতা বৃচদ্ধর েন্য টেচেং টমচশন, উপলেোয় ২৫ চক:চম: বাঁি চকন্তু নতুন টবড়ী বাঁি 

করার োয়গা  আলছ। 

 নদী াঙ্গলনর টক্ষলত্র সক্ষমতা-নদীর তীলর ব্যাপক  ালব বাঁশ (চশকড় চবস্তৃত) োতীয় গাছ োগালনার সুল্াগ আলছ। 

 খরার টক্ষলত্র সক্ষমতা- েবণ সহনশীে ফসে উৎপাদন করার সুল্াগ আলছ। 

 উপলেোলত চবখ্যাত েবই চবে অবচস্থত। তাছাড়া টছাে-বড় চমলে ১৭টি চবে অলছ। 

 অইহাই, পাতাড়ী, টগায়াোর উিরাংশ ও চশরচন্টর উির-পচিমাংশ েবই চবে ও পুন যবা নদী সংেগ্ন এোকা 

নদী াঙ্গলনর প্রবনতা টবশী । 

 সাপাহার উপলেোয় ইউচনয়ন চ চিক দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটি ও টস্বচ্ছ্বালসবক দে আলছ। 

 এ উপলেোয় বড় িরলনর দুল্ যাগ পাচনর স্তর চনলচ টনলম ্াওয়া। 

চবলশষ আলোচনা 

এই আলোচনা স ায় উপচস্থত উপলেোর টচয়ারম্যান, উপলেো চনব যাহী অচফসার ও দুল্ যাগ ব্যবস্থাপনা কচমটির সদস্যবৃন্দ 

সকলের মতামত ও আলোচনার মাধ্যলম উপচরি সংলশািনী পাওয়া টগলছ। সব যলশষ, সুশীেন (চসচিএমচপ-২) কতৃযক আলয়াচেত 

এই আলোচনা স াটি উপলেোর টচয়ারম্যান এবং এই স ার স াপচত আেহাে টমাঃ সামসুে আেম শাহ্ টচৌধুরী বলেন, আচম 

ব্যচিগত ালব এবং সকলের পক্ষ টথলক সুশীেনলক িন্যবাদ োনাই কারণ তারা অিান্ত পচরশ্রম কলর আমালদর কােটি চনলেরাই 

কলরলছ। এো আমালদর উপলেোর েন্য খুবই প্রলয়ােন। চতচন সুশীেন কমীলদরলক চবনলয়র সালথ বলেন তারা ট্ন সংলশািনী 

গুলো বইলত অন্তভূ যি কলর উপলেোলত টপৌুঁচছলয় টদন। এিলরনর একটি বই উপলেোলত থাকা খুবই েরুচর। আচম আবারও 

সুশীেনলক িন্যবাদ োচনলয় এই আলোচনা স া সমাপ্ত করোম। 
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সংযুচি ৮ 

চশক্ষা 

প্রচতষ্ঠান 
নাম চশক্ষাথী 

চশক্ষক/ 

চশচক্ষকা 
অবস্থান 

আশ্রায় টকন্দ্র 

চহলসলব ব্যবহৃত 

হয় চক না 

প্রাইমাচর স্কুে 

সাপাহার মলিে সরকারী 

প্রাথচমক চবযােয় 

২৪৭ ০৪ সাপাহার  না 

টতঘচরয়া সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

২৪৭ ০৬ টতঘচরয়া  না 

চপছেিাঙ্গা সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

৪৭০ ০৮ চপছেিাঙ্গা  না 

চমেযাপুর সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

৩০৫ ০৬ চমেযাপুর  না 

বাহারপুর সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

১৭০ ০৫ বাহারপুর  না 

মহচেদপাড়া সরকারী 

প্রাথচমক চবযােয় 

১৬০ ০৬ মহচেদপাড়া  না 

কুচচন্দা সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

৩৫৫ ০৫ কুচচন্দা  না 

 ওইে সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

৩১২ ০৬  ওইে  না 

খিনপুর সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

১৭১ ০৪ খিনপুর  না 

টখডুন্দা সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

২০০ ০৩ টখডুন্দা  না 

চশরন্টী সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

১৩৯ ০৪ চশরন্টী  না 

টগাপােপুর মরািাঙ্গা সরকারী 

প্রাথচমক চবযােয় 

১১০ ০৫ টগাপােপুর  না 

তাঁতইর সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

১২৬ ০৫ তাঁতইর  না 

বাগিাঙ্গা সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

২২২ ০৫ বাগিাঙ্গা  না 

েবই সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

২৪৫ ০৬ েবই  না 

আশড়ন্দ সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

১৩৩ ০৪ আশড়ন্দ  না 

আইহাই সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

১১৮ ০৩ আইহাই  না 

চক চচন্ড সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

১৫৬ ০৪ চক চচন্ড  না 

টগৌরীপুর সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

১৪৪ ০৪ টগৌরীপুর  না 

তুেশী িাঙ্গা সরকারী 

প্রাথচমক চবযােয় 

৩০২ ০৫ তুেশী িাঙ্গা  না 

চতেনী সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

১৩৪ ০৪ চতেনী  না 

শবকন্ঠপুর সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

১৪২ ০৪ শবকন্ঠপুর  না 
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চশক্ষা 

প্রচতষ্ঠান 
নাম চশক্ষাথী 

চশক্ষক/ 

চশচক্ষকা 
অবস্থান 

আশ্রায় টকন্দ্র 

চহলসলব ব্যবহৃত 

হয় চক না 

রামাশ্রম সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

১১১ ০৩ রামাশ্রম  না 

চমেযাপুর টবারা সরকারী 

প্রাথচমক চবযােয় 

১৪৪ ০৫ চমেযাপুর টবারা  না 

কেমুিাঙ্গা সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

১৬৪ ০৫ কেমুিাঙ্গা  না 

চমরাপাড়া সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

১৪৩ ০৩ চমরাপাড়া  না 

টখাট্টাপাড়া সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

১১৩ ০৩ টখাট্টাপাড়া  না 

চনচিন্তপুর সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

১১৯ ০৩ চনচিন্তপুর  না 

টকাচকুড়েীয়া সরকারী 

প্রাথচমক চবযােয় 

১২৩ ০৪ টকাচকুড়েীয়া  না 

টগায়াো সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

১৩২ ০৪ টগায়াো  না 

টবেিাঙ্গা সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

১২১ ০৪ টবেিাঙ্গা  না 

কামাশপুর সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

১৪২ ০৪ কামাশপুর  না 

চতেনা সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

১৫৩ ০৪ চতেনা  না 

সুন্দরা চদঘীপাড়া সরকারী 

প্রাথচমক চবযােয় 

১২৩ ০৪ সুন্দরা চদঘীপাড়া  না 

টদওপাড়া সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

১৪২ ০৪ টদওপাড়া  না 

 াগপরুে সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

১৩২ ০৪  াগপরুে  না 

ওড়নপুর সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

১২৪ ০৪ ওড়নপুর  না 

বাদদমদমা সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

১২৭ ০৪ বাদদমদমা  না 

চশহেী চবচদরপুর সরকারী 

প্রাথচমক চবযােয় 

১৫৩ ০৪ চশহেী চবচদরপুর  না 

বারলদায়াশ সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

১৪৩ ০৪ বারলদায়াশ  না 

টগাোপাড়া সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

১৪৭ ০৪ টগাোপাড়া  না 

চকলগাপাে সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

১২৯ ০৪ চকলগাপাে  না 

পঃ হচরপুর সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

১৪৪ ০৪ পঃ হচরপুর  না 

মামুচরয়া সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

১৫১ ০৪ মামুচরয়া  না 

নারায়নপুর সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

১৩৬ ০৫ নারায়নপুর  না 
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চশক্ষা 

প্রচতষ্ঠান 
নাম চশক্ষাথী 

চশক্ষক/ 

চশচক্ষকা 
অবস্থান 

আশ্রায় টকন্দ্র 

চহলসলব ব্যবহৃত 

হয় চক না 

চন্দুরা বাবুপুর সরকারী 

প্রাথচমক চবযােয় 

১৪৭ ০৩ চন্দুরা বাবুপুর  না 

গািাকুচড় সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

২৩২ ০৫ গািাকুচড়  না 

উমইে সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

১৭৯ ০৪ উমইে  না 

উঃ কমলুিাঙ্গা সরকারী 

প্রাথচমক চবযােয় 

৩১৯ ০৫ উঃ কমলুিাঙ্গা  না 

বেচদয়াঘাে সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

২৭৩ ০৫ বেচদয়াঘাে  না 

নুরপুর সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

২০৮ ০৫ নুরপুর  না 

কল্যানপুর সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

১৩৬ ০৩ কল্যানপুর  না 

হুেরাপুর সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

১৬০ ০৪ হুেরাপুর  না 

শ্রী ির বাটি সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

১৩৬ ০৪ শ্রী ির বাটি  না 

টরাদ গ্রাম সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

২২৬ ০৬ টরাদ গ্রাম  না 

চাঁচা হার সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

১৬৬ ০২ চাঁচা হার  না 

চবরামপুর সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

১৫৫ ০৪ চবরামপুর  না 

চসংড়া সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

২৫৩ ০৪ চসংড়া  না 

টসানািাঙ্গা সরকার পাড়া 

সরকারী প্রাথচমক চবযােয় 

১৫৩ ০৫ টসানািাঙ্গা  না 

পচিম কেমুিাঙ্গা সরকারী 

প্রাথচমক চবযােয় 

৩২৬ ০৬ পচিম কেমুিাঙ্গা  না 

বাসুে িাঙ্গা সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

৩৭৩ ০৬ বাসুে িাঙ্গা  না 

ফুরকুটি িাঙ্গা সরকারী 

প্রাথচমক চবযােয় 

১৯২ ০৫ ফুরকুটি িাঙ্গা  না 

বাখরপুর সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

১৩২ ০৪ বাখরপুর  না 

হাপাচনয়া পূব যপাড়া সরকারী 

প্রাথচমক চবযােয় 

২৮৬ ০৫ হাপাচনয়া  না 

 কনা সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

২৫৬ ০৬  কনা  না 

েয়পুর রােযির সরকারী 

প্রাথচমক চবযােয় 

১৭৭ ০৬ েয়পুর রােযির  না 

মদনচসং সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

৭৬ ০৩ মদনচসং  না 

শবযপুর সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

৩৩২ ০৭ শবযপুর  না 
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চশক্ষা 

প্রচতষ্ঠান 
নাম চশক্ষাথী 

চশক্ষক/ 

চশচক্ষকা 
অবস্থান 

আশ্রায় টকন্দ্র 

চহলসলব ব্যবহৃত 

হয় চক না 

চমেযাপুর সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

২০৮ ০৪ চমেযাপুর  না 

চখচদরপুর সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

২৪৮ ০৪ চখচদরপুর  না 

বাদচলহড়া সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

৪৩৮ ০৮ বাদচলহড়া  না 

পদেপাড়া সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

২৪৭ ০৪ পদেপাড়া  না 

শকবিযগ্রাম সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

২৪৭ ০৬ শকবিযগ্রাম  না 

চতেনা চক সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

৪৭০ ০৮ চতেনা চক  না 

পাতাড়ী সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

৩০৫ ০৬ পাতাড়ী  না 

চনচিন্তপুর বড়িাঙ্গা সরকারী 

প্রাথচমক চবযােয় 

১৭০ ০৫ চনচিন্তপুর বড়িাঙ্গা  না 

বাগমারী উচোহার সরকারী 

প্রাথচমক চবযােয় 

১৬০ ০৪ বাগমারী উচোহার  না 

বাদউপরইে সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

৩৫৫ ০৫ বাদউপরইে  না 

সদেপাড়া সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

২৯৪ ০৬ সদেপাড়া  না 

কুচচন্দরী সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

৭০৪ ১০ কুচচন্দরী  না 

টগায়াো মন্ডে পাড়া সরকারী 

প্রাথচমক চবযােয় 

২৮১ ০৫ টগায়াো মন্ডে  না 

হচরপুর সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

২৮১ ০৬ হচরপুর  না 

ফুরকুটি িাঙ্গা আনক সরকারী 

প্রাথচমক চবযােয় 

২০১ ০৫ ফুরকুটি িাঙ্গা আনক  না 

মিইে সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

২৫৩ ০৪ মিইে  না 

পচিম কামাশপুর সরকারী 

প্রাথচমক চবযােয় 

১৫৩ ০৫ পচিম কামাশপুর  না 

টদায়াশ সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

৩২৬ ০৬ টদায়াশ  না 

টসানাপুকুর সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

৫৭৩ ০৬ টসানাপুকুর  না 

কৃষসদা সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

১৪৫ ০৪ কৃষসদা  না 

রায়পুর সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

১৪৭ ০৪ রায়পুর  না 

শাহাবােপুর সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

২৮৬ ০৫ শাহাবােপুর  না 

টগাপােপুর সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

১৯২ ০৬ টগাপােপুর  না 
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চশক্ষা 

প্রচতষ্ঠান 
নাম চশক্ষাথী 

চশক্ষক/ 

চশচক্ষকা 
অবস্থান 

আশ্রায় টকন্দ্র 

চহলসলব ব্যবহৃত 

হয় চক না 

মাচনকুড়া সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

১৭৭ ০৬ মাচনকুড়া  না 

চতেনা সরকারী প্রাথচমক 

চবযােয় 

৭৬ ০৩ চতেনা  না 

চশতে িাঙ্গা রামরামপুর 

সরকারী প্রাথচমক চবযােয় 

৩৩২ ০৭ চশতে িাঙ্গা 

রামরামপুর  

না 

কলেে 

সাপাহার সরকারী চিগ্রী 

কলেে 

৩৫৩ ১৭ সাপাহার না 

টচৌিরী চাঁন টমাহম্মদ মচহো 

চিগ্রী কলেে 

৪৪৩ ১৯ সাপাহার না 

চদঘীর হাে কলেে ৪৫৫ ২১ টগায়াো না 

চতেনা কলেে ৩৬৭ ১৭ চতেনা না 

চ ওইে উচ্চ চবযােয় ও 

কলেে 

২৯৫ ১৭ চশরচি না 

আশড়ন্দ উচ্চ চবযােয় ও 

কলেে 

২৩৫ ১৯ আইহাই না 

চবযােয় 

সাপাহার সরকারী বাচেকা উচ্চ 

চবযােয় 

৩২৯ ১৭ সাপাহার না 

টতঘচড়য়া উচ্চ চবযােয় ৩২৩ ১৫ টতঘচড়য়া, সাপাহার না 

চপছেিাঙ্গা উচ্চ চবযােয় ২৬১ ১৪ চপছেিাঙ্গা, 

সাপাহার 

না 

মহচেতপাড়া উচ্চ চবযােয় ২৩৩ ১৩ মহচেতপাড়া,  

সাপাহার 

না 

সাপাহার োমান নগর উচ্চ 

চবযােয় 

২৩২ ১৫ সাপাহার না 

সাপাহার পাইেে উচ্চ চবযােয় ৩২৮ ১৮ সাপাহার না 

সাপাহার িাঙ্গাপাড়া উচ্চ 

চবদ্রারয় 

২০৯ ১২ সাপাহার না 

চমেযাপুর োমােপুর উচ্চ 

চবযােয় 

২০৭ ১৪ চমেযাপুর,  সাপাহার না 

বাহাপুর চনন্ম মাধ্যচমক 

বাচেকা চবযােয় 

২৮৯ ১৫ বাহাপুর, সাপাহার না 

চনচিন্তপুর উচ্চ চবযােয় ২৭৬ ১৫ চনচিন্তপুর, টগায়াো না 

টখারাপাড়া উচ্চ চবযােয় ৩১৬ ১৭ টখারাপাড়া, টগায়াো না 

মীরাপাড়া উচ্চ চবযােয় ২২৭ ১৩ মীরাপাড়া, টগায়াো না 

টকাচকুরচেয়া উচ্চ চবযােয় ২৪৭ ১৪ টকাচকুরচেয়া, 

টগায়াো 

না 

চলহড়া আোচদপুর উচ্চ 

চবযােয় 

২৫৪ ১৪ বাদচলহড়া, টগায়াো না 

টগায়াো উচ্চ চবযােয় ২৩৪ ১৩ শকবতযগ্রাম, টগায়াো না 

টগায়াো চনন্ম মাধ্যচমক 

বাচেকা চবযােয় 

২১২ ১২ টগায়াো না 

আেলহোে ইসোমী 

একালিমী(স্কুে) 

২১৭ ১২ কুচচন্দা, চশরচি না 

চ ওইে উচ্চ চবযােয় ও 

কলেে 

২৩৪ ১৪ চ ওইে, চশরচি না 
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চশক্ষা 

প্রচতষ্ঠান 
নাম চশক্ষাথী 

চশক্ষক/ 

চশচক্ষকা 
অবস্থান 

আশ্রায় টকন্দ্র 

চহলসলব ব্যবহৃত 

হয় চক না 

পাড়াবশে বাচেকা উচ্চ 

চবযােয় 

২৫৪ ১৩ পাড়াবশে, চশরচি না 

চশরচি ময়নাকুচড় উচ্চ 

চবযােয় 

২৫৮ ১২ চশরচি না 

েবই সচমো টবগম উচ্চ 

চবযােয় 

২৩৯ ১৪ েবই, চশরচি না 

তাঁতইর বাখরপুর উচ্চ 

চবযােয় 

২৭৬ ১৫ তাঁতইর, চশরচি না 

চবন্যাকুচড় উচ্চ চবযােয় ২৬৫ ১৪ চবন্যাকুচড়, চশরচি না 

খিনপুর চনন্ম মাধ্যচমক 

বাচেকা চবযােয় 

২৫৪ ১৪ রামরামপুর, চশরচি না 

রামরামপুর শীতেিাঙ্গা চনন্ম 

মাধ্যচমক চবযােয় 

২২৯ ১৪ শীতেিাঙ্গা, চশরচি না 

চতেনা বহুমুখী উচ্চ চবযােয় ২২৩ ১৩ চতেনা না 

চতেনা বাচেকা উচ্চ চবযােয় ২৬১ ১৪ চতেনা না 

পদেপাড়ালগােপাড়া উচ্চ 

চবযােয় 

২৩৩ ১২ পদেপাড়া, চতেনা না 

চকলগাপাে উচ্চ চবযােয় ২৩২ ১৫ চকলগাপাে, চতেনা না 

ওড়নপুর উচ্চ চবযােয় ২২৮ ১৩ ওড়নপুর, চতেনা না 

 াগপারুে চনম্ন মাধ্যচমক 

চবযােয় 

২০৯ ১২  াগপারুে, চতেনা না 

আশড়ন্দ উচ্চ চবযােয় ও 

কলেে 

২০৭ ১৪ আশড়ন্দ, আইহাই না 

মিইে বাচেকা উচ্চ চবযােয় ২৮৩ ১৫ মিইে, আইহাই না 

আইহাই উচ্চ চবযােয় ২৭৬ ১৫ আইহাই না 

টগৌড়ীপুর চনম্ন মাধ্যচমক 

চবযােয় 

২১৬ ১২ আইহাই না 

কেমুিাংগা বাচেকা উচ্চ 

চবযােয় 

২২৭ ১৩ কেমুিাংগা, পাতাড়ী না 

চতেনপাতাড়ী নয়াবাোর চনম্ন 

মাধ্যচমক চবযােয় 

২৪৭ ১৪ কেমুিাংগা, পাতাড়ী না 

মাদ্রাসা 

সাপাহার সরফুোহ্ ফাচেে 

মাদ্রাসা 

২১২ ১৬ সাপাহার না 

শাহাবােপুর মােঃউলুম 

আচেম মাদ্রাসা 

১৮৯ ১৪ শাহাবােপুর, 

সাপাহার 

না 

চপছেিাংগা চমফতাহুে 

দাচখেমাদ্রাসা 

১৪৫ ১২ চপছেিাংগা, 

সাপাহার 

না 

িম যপুর দাচখে মাদ্রাসা ১২১ ১১ িম যপুর,সাপাহার না 

মাচনকুড়া দাচখে মাদ্রাসা ১৪৩ ১২ মাচনকুড়া,সাপাহার না 

মহচেদপাড়া দাচখে মাদ্রাসা ১৩৯ ০৯ মহচেদপাড়া,সাপাহা

র 

না 

তুেশীপাড়া মচহো দাচখে 

মাদ্রাসা 

১৮৯ ১০ তুেশীপাড়া,সাপাহার না 

সাপাহার মচহো দাচখে 

মাদ্রাসা 

১৯৯ ০৮ সাপাহার না 

হাপাচনয়া টক. এম. ফাচেে ১৪৫ ১১ হাপাচনয়া, টগায়াো না 
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চশক্ষা 

প্রচতষ্ঠান 
নাম চশক্ষাথী 

চশক্ষক/ 

চশচক্ষকা 
অবস্থান 

আশ্রায় টকন্দ্র 

চহলসলব ব্যবহৃত 

হয় চক না 

মাদ্রাসা 

টসনপুর এলড়ন্দা দাচখে 

মাদ্রাসা 

১৩৪ ১২ টসনপুর, টগায়াো না 

টখাট্টাপাড়া ইসোচময়া আচেম 

মাদ্রাসা 

১৭৪ ১৩ টখাট্টাপাড়া, টগায়াো না 

টখাট্টাপাড়া ইসোচময়া মচহো 

দাচখে মাদ্রাসা 

১৭৮ ১৩ টখাট্টাপাড়া, টগায়াো না 

মাইপুর টনছাচরয়া দাচখে 

মাদ্রাসা 

১৮৩ ০৯ মাইপুর, টগায়াো না 

পোশিাংগা দাচখে মাদ্রাসা ১৪৬ ১১ পোশিাংগা, 

টগায়াো 

না 

আোদীপুর দাচখে মাদ্রাসা ১৯৩ ১০ আোদীপুর, টগায়াো না 

েবই সুচফয়া ফাচেে মাদ্রাসা ১৪২ ১১ েবই, চশড়চন্ট না 

টগাপােপুর হারুন অর রচশদ 

ফাচেে মাদ্রাসা 

১৮৩ ১১ টগাপােপুর, চশড়চন্ট না 

খিনপুর তােঃ পচতঃ ইসঃ 

আচেম মাদ্রাসা 

১৯১ ১০ খিনপুর,চশড়চন্ট না 

শককুড়ী শীতেিাংগা আচেম 

মাদ্রাসা 

১৮৮ ১০ শককুড়ী,চশড়চন্ট না 

মরািাংগা ময়নাকুচড় আচেম 

মাদ্রাসা 

১৮৬ ০৯ মরািাংগা, চশড়চন্ট না 

ইসোমপুর দাচখে মাদ্রাসা ১২৮ ০৮ ইসোমপুর, চশড়চন্ট না 

উমইে টমাহাম্মচদয়া দাচখে 

মাদ্রাসা 

১৩৭ ০৯ উমইে, চশড়চন্ট না 

বাখরপুর মচহো দাচখে 

মাদ্রাসা 

১৬৯ ১০ বাখরপুর, চশড়চন্ট না 

চত্রশুেিাংগা রাইপুর মচহো 

দাচখে মাদ্রাসা 

১৯৮ ১১ রাইপুর, চশড়চন্ট না 

চাঁচাহার ফাচেে মাদ্রাসা ১৭৫ ১১ চাঁচাহার, চতেনা না 

সুন্দরা টবলহতর দাচখে মাদ্রাসা ১৯৫ ১০ টবলহতর,চতেনা না 

টদওপাড়া চশংপাড়া টততুচেয়া 

দাচখে মাদ্রাসা 

১৮২ ০৯ টছাে টততুচেয়া, 

চতেনা 

না 

োমােপুর দাচখে মাদ্রাসা ১৪৭ ১১ োমােপুর, চতেনা না 

মুংরইে এম, চপ, ফাচেে 

মাদ্রাসা 

১৩২ ০৮ মুংরইে,আইহাই না 

রসুেপুর দাচখে মাদ্রাসা ১২২ ০৮ রসুেপুর, আইহাই না 

পাহাচড় পুকুর দাচখে মাদ্রাসা ১৪৮ ০৯ পাহাচড় 

পুকুর,আইহাই 

না 

 াবুক এন. এস. দাচখে 

মাদ্রাসা 

১২৬ ১০  াবুক, আইহাই না 

মােীপুর মাচনকপীর দাচখে 

মাদ্রাসা 

১৮৬ ১০ মােীপুর, আইহাই না 

আইহাই দাচখে মাদ্রাসা ১২৩ ০৯ আইহাই না 

চমেযাপুর দাচখে মাদ্রাসা ১৩২ ০৯ চমেযাপুর, আইহাই না 

পাতাড়ী  ফাচেে মাদ্রাসা ১৩৬ ০৯ পাতাড়ী না 

করমুিাংগা টোহাচকয়া ১৭১ ০৮ করমুিাংগা, পাতাড়ী না 
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চশক্ষা 

প্রচতষ্ঠান 
নাম চশক্ষাথী 

চশক্ষক/ 

চশচক্ষকা 
অবস্থান 

আশ্রায় টকন্দ্র 

চহলসলব ব্যবহৃত 

হয় চক না 

আচেম মাদ্রাসা 

শবকুণ্ঠপুর চতেচন দাচখে 

মাদ্রাসা 

১৮২ ১০ শবকুণ্ঠপুর, পাতাড়ী না 

আদাতো দারুে টহদালয়ত 

দাচখে মাদ্রাসা 

১৪২ ০৯ আদাতো, পাতাড়ী না 

েয়লদবপুর ইসোচময়া দাচখে 

মাদ্রাসা 

১৭১ ১০ েয়লদবপুর, পাতাড়ী না 

চশমুেিাংগা ইসঃ দাচখে 

মাদ্রাসা 

১৫৩ ১০ চশমুেিাংগা, পাতাড়ী না 

বেচদয়ারঘাে মচহো দাচখে 

মাদ্রাসা 

১৩৭ ০৮ বেচদয়ারঘাে, 

পাতাড়ী 

না 

চতেন সরণী দাচখে মাদ্রাসা ১৪৩ ০৯ চতেচন, পাতাড়ী না 

এবলতদায়ী 

মাদ্রাসা 

কাচড়য়াপাড়া স্বতন্ত্র এবলতদায়ী 

মাদ্রাসা 

১৯৯ ০৯ কাচড়য়াপাড়া, 

পাতাড়ী 

না 

চতেচন স্বতন্ত্র এবলতদায়ী 

মাদ্রাসা 

১৯৫ ০৮ চতেচন, পাতাড়ী না 

কৃষ সদা স্বতন্ত্র এবলতদায়ী 

মাদ্রাসা 

১৪৩ ০৮ কৃষ সদা, টগায়াো না 

মরািাংগা স্বতন্ত্র এবলতদায়ী 

মাদ্রাসা 

১৭৩ ০৮ মরািাংগা, চশড়চন্ট না 
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সংযুচি ৯: আপদ মানচচত্র (অনাবৃচষ্ট) 
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সংযুচি ১০: আপদ মানচচত্র (শশতপ্রবাহ) 
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সংযুচি ১১: আপদ ও ঝুঁচকরমানচচত্র (কােববশাখী ঝড়) 

সংযুচি ১১: আপদ মানচচত্র (খরা) 
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সংযুচি ১২: আপদ মানচচত্র (পাচনর স্তর) 
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সংযুচি ১৩: আপদ মানচচত্র (বন্যা) 
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সংযুচি ১৪: আপদ মানচচত্র (নদী  াঙন) 
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সংযুচি ১৫: আপদ মানচচত্র (ঝড়) 
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সংযুচি ১৬: ঝুঁচকর মানচচত্র  (শশতপ্রবাহ) 
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সংযুচি ১৭: ঝুঁচকর মানচচত্র  (খরা) 
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সংযুচি ১৮: ঝুঁচকর মানচচত্র  (পাচনর স্তর) 

 



85 

 

  
সংযুচি ১৬: ঝুঁচকর মানচচত্র  (বন্যা) 

 

সংযুচি ১৯: ঝুঁচকর মানচচত্র  (বন্যা) 
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  সংযুচি ২০: ঝুঁচকর মানচচত্র  (নদী  াঙন) 
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সংযুচি ২১ : ঝুঁচকর মানচচত্র  (অনাবৃচষ্ট) 
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সংযুচি ২২: ঝুঁচকর মানচচত্র  (ঝড়) 
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