
 
 
আ"জ$ ািতক গেবষণার তথ0 

ঝেড় সু&রবন *থেক দূেরর জনবসিতর *বিশ 3িত 

২৯ জানুয়াির ২০১৮, ১১:২৫  
আপেডট: ২৯ জানুয়াির ২০১৮, ১১:২৯ 
    
* ‘িসডর’ গত এক য@ েগর মেধ0 সবেচেয় Dলয়ংকরী ঘI JণKঝড়।  
*িসডেরর Oয়Oিত ও সুরOার আJথKক মূল0 িনধ$ারেণ আ"জ$ ািতক গেবষণা।  
* ১ হাজার ৫২৫S বসতঘেরর ওপর জিরপ।  
*সুTরবন Uদেশর দিOণ-পিXমাYেলর ৩ হাজার ৭৮৫ UকাS ২৬ লাখ টাকার স^দ বঁািচেয়েছ। 

ঝেড়র সময় জনবসিতেক আগেল Uরেখ Oয়Oিত কিমেয় Uদয় সুTরবন, এS কম-Uবিশ জানা তথ0। তেব 
দুেয$ােগর সময় টাকার অেb সুTরবন জনবসিতর Oিত কতটা কমায়—এ ধরেনর Uকােনা গেবষণা এত 
িদন িছল না। আ"জ$ ািতক এক গেবষণায় Dথমবােরর মেতা Uদখােনা হেয়েছ, ঘI JণKঝড় ‘িসডর’-এর সময় 
সুTরবন Uদেশর দিOণ-পিXমাYেলর ৪৮৫ দশিমক ২৯ িমিলয়ন ডলার বা ৩ হাজার ৭৮৫ UকাS ২৬ 
লাখ টাকার (Dিত ডলার ৭৮ টাকা িহেসেব) স^দ বঁািচেয়েছ। 

িসডেরর Oয়Oিত ও সুরOার আJথKক মূল0 িনধ$ারেণর জন0 গেবষক দল সুTরবন-সংলd এলাকা 
বােগরহাট, খ@লনা ও সাতOীরার পাশাপািশ সুTরবনিবহীন বরeনায় ১ হাজার ৫২৫S বসতঘেরর ওপর 



জিরপ চালায়। এসব বসতঘেরর অেধ$ক িছল সুTরবন-সংলd এলাকার এবং বািকeেলা িছল 
সুTরবনিবহীন এলাকায়। 

গেবষণায় বলা হয়, বােগরহাট, খ@লনা ও সাতOীরা Uজলার Uচেয় বরeনা Uজলার Dিত বসিতেত িসডেরর 
সময় গেড় ১৫ হাজার ২৭৮ টাকার Oিত Uবিশ হয়। সুTরবেনর কারেণ বরeনার Uচেয় ওই িতন Uজলার 
Dিত বসিতেত সমপিরমাণ টাকার Oিত কম হয়। বেgাপসাগেরর সেg য@ ক্ত সুTরবেনর বেলiর নেদর 
ওপর িদেয় িসডর Dবািহত হয়। এই নদীর এক পােশ সুTরবন এবং অন0 পােশ বরeনা Uজলা (বন Uথেক 
৩০ িকেলািমটার দূের)। 

‘িসডর’ গত এক য@ েগর মেধ0 সবেচেয় Dলয়ংকরী ঘI JণKঝড়। ২০০৭ সােলর ১৫ নেভkর ঘlায় ২২৩ 
িকেলািমটার Uবেগ Uধেয় আসা িসডের Dাণ হারায় ৩ হাজার ৪০৬ জন। আহত হয় ৫০ হাজােরর Uবিশ 
মানুষ। ঘরবািড় Uভেঙ যাওয়া, মাছ ও ফসল নo হওয়া, গাছ পেড় আহত হওয়াসহ Uকােনা না Uকােনাভােব 
Oিতpq হয় ৮৯ লাখ মানুষ। গেবষেকরা বলেছন, ৬ লাখ ৩ হাজার Uহrর আয়তেনর সুTরবন না 
থাকেল টাকার অেb Oিতর পিরমাণ আরও অেনক Uবিশ হেতা। 

য@sরাtিভিuক আ"জ$ ািতক সংvা উইনরক ইxারন0াশনােলর তTাবধােন চzpাম িবiিবদ0ালেয়র বন ও 
পিরেবশিবদ0া ইন{Sউট ‘সুTরবেনর পয$টন, ঘI JণKঝড় Uথেক বসতবািড় সুরOা এবং আহিরত স^েদর 
আJথKক মূল0ায়ন’ শীষ$ক এই গেবষণা পিরচালনা কের। িবiজুেড় ক| িষ, মৎস0 স^দ রOা ও বনজ স^দ 
সংরOণ িনেয় কাজ কের উইনরক। সুTরবন িনেয় করা এই গেবষণায় আJথKক সহেযািগতা িদেয়েছ 
য@sরােtর আ"জ$ ািতক উ~য়নিবষয়ক সংvা ইউএসএইড এবং জন িড রকেফলার ফাউে�শন। ২০১৪ 
সােলর নেভkের �র� হওয়া এই গেবষণা িতন বছর পর গত Uসে�kর মােস Uশষ হয়। 

গেবষণায় Uনত| � Uদন চzpাম িবiিবদ0ালেয়র বন ও পিরেবশিবদ0া ইন{Sউেটর সহেযাগী অধ0াপক এ 
এইচ এম রায়হান সরকার। গেবষক দেল িছেলন চzpাম িবiিবদ0ালেয়র অথ$নীিত িবভােগর সহেযাগী 
অধ0াপক Uমাহামম্দ নূর নবী ও আইইউিসএন বাংলােদেশর িজআইএস অ0ানািল� ইমরান হাসান। 
গেবষণায় সহায়তা কেরন �ারেসার (মহাকাশ গেবষণা ও দূর অনুধাবন Dিত�ান) সােবক Dধান 
�ব�ািনক কম$কত$ া Uমেহর�ন Uনসা। 

গেবষণা দেলর Dধান রায়হান সরকার Dথম আেলাUক বেলন, সুTরবেনর কারেণ ঘI JণKঝড় িসডেরর গিত 
কেম যায় এবং গিতপেথরও পিরবত$ ন হয়। িসডেরর গিতপথ িছল সুTরবেনর িদেক। পের এS গিতপথ 
পাে� ডান িদেক বঁাক িনেয় বিরশাল িবভােগর িদেক চেল যায়। িসডর সুTরবেন আঘাত হানেলও Dচ@ র 
পিরমাণ গাছ থাকার কারেণ শিs হািরেয় Uফেল। ফেল সুTরবন-সংলd এলাকায় কম Oয়Oিত হয়। 
িতিন বেলন, গত ১০০ বছের বেgাপসাগের ৫০৮S ঘI JণKঝড় সৃ� হয়। এর ১৭ শতাংশ আঘাত হােন 
বাংলােদেশ। দিOণ-পিXমাYেলর ওপর িদেয় যত ঝড় বেয় Uগেছ, Dিতবারই মানুেষর জীবন ও স^দেক 
অেনকাংেশ রOা কেরেছ সুTরবন। 

গেবষক দেলর সদস0 Uমাহা�দ নূর নবী বেলন, সুTরবন ঘI JণKঝড় িসডর Uযভােব ওই অYেলর মানুষ ও 
স^দেক রOা কেরেছ, তার Uথেক িশOা Uনওয়া খ@ বই Dেয়াজন। 



ঘI JণKঝেড়র মেতা Dাক| িতক দুেয$াগ Uথেক রOা Uপেত দিOণ-পিXমাYেলর উপকI লীয় অYেল ম0ানেpাভ 
বনায়েনর পরামশ$ িদেয়েছন গেবষেকরা। একই সেg সুTরবন-সংলd ১০ িকেলািমটার এলাকার মেধ0 
িচংিড় চাষ এবং সুTরবন Uথেক �ালািন কাঠ সংpহ ব� করেত বেলেছন তঁারা। 

গেবষেকরা বেলন, িচংিড়েঘরeেলার কারেণ সুTরবন-সংলd নদীেত লবণাsতা বাড়েছ। লবণাsতার 
কারেণ নদীেত জলজ Dাণীর পিরমাণ কেম যাে�। িচংিড়েঘরeেলার জায়গায় ম0ানেpাভ করা হেল এS 
সব@জ Uবoনী িহেসেব কাজ করেব। এেত সুTরবেনর স^িuও রOা পােব। 

এই গেবষণার িবষেয় চzpাম িবiিবদ0ালেয়র বন ও পিরেবশিবদ0া ইন{Sউেটর অধ0াপক Uমাহা�দ 
আল-আমীন Dথম আেলাUক বেলন, িবেiর সব ম0ানেpাভ বনাYল রOার UOে� এS িভিu হেত পাের। 
সুTরবেনর আJথKক মূল0ায়েনর একS িচ� পাওয়া Uগেছ এই গেবষণায়। সরকার চাইেল Uদেশর অন0ান0 
বেনর আJথKক মূল0 িনধ$ারেণ এই গেবষণার সাহায0 িনেত পাের। 

সুপািরশ: ঘI JণKঝড় Uথেক সৃo জেলা�াস Uথেক উপকI লীয় এলাকায় জনেগা�র সুরOায় সুTরবেনর 
ভI িমকা আরও ব| ি� করার জন0 গেবষক দল Uবশ িকছ@  সুপািরশ কেরেছ। এeেলার মেধ0 রেয়েছ ম0ানেpাভ 
বনেক সংরOণ ও পুনর��ার করা। এ দুেয$াগ Uথেক রOায় Uদেশর িবিভ~ উপকI লীয় অYেল ম0ানেpাভ 
Dজািতর ব| O বনায়ন করারও পরামশ$ িদেয়েছন তঁারা। ক| িষ, নগর উ~য়ন িকংবা অন0 Uকােনা কােজর 
জন0 ম0ানেpাভ ও উপকI লীয় প0ারাবন Uকােনাভােবই নo ও �ংস না করার কথা বেলেছন গেবষেকরা। 
সুTরবন-সংলd Uযসব এলাকায় িচংিড় চাষ হে� তা সিরেয় Uনওয়া। সুTরবেনর সীমানা Uথেক বাইেরর 
িদেক ১০ িকেলািমটােরর মেধ0 Uযেকােনা ধরেনর অবকাঠােমাগত vাপনা, িচংিড়েঘর Dক� অনুেমাদন না 
Uদওয়ার সুপািরশ করা হেয়েছ এই গেবষণায়। 

	


