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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংাদেল রকার 

েদুযযাগ বযবস্াপনা  ত্রাণ মন্ত্রণা 

(মন্বয় ও ংদ ধিলাখা) 
বাাংাদেল চিবা, ঢাকা। 

                                                                                                                 ১৩ াঅচিন ১৪২১ বাঃ 
নাং ৫১.০০.০০০০.২২২.১৬.০১২.১২-১৫১                                      তাচরখাঃ-----------------------

                                                ২৮ সদেম্বর 

২০১৪ চরাঃ 
 

ধবয়ঃ গত  পাাঁচ বছরর খাতধভধিক জজ ন ধবরয় প্রধতরবদন প্রকাল। 
 

ূত্রাঃ াথয মন্ত্রণা, াথয চবভাদগর স্মারক নাং-০৭.০৯২.০১৪.০০.০০.০০৪.২০১২-৮৮(৫০), তাচরখাঃ ১৬ সদেম্বর ২০১৪ 

চরাঃ। 

 

 

উপযুযক্ত চব  ূদত্রর সপ্রচিদত রকাদরর চবগত পাাঁি বছদরর খাতচভচিক াগ্রগচতর তথয চিদবচলত কদর 

াঅন্তজয াচতক জানযাদ প্রকালনার দিয েদুযযাগ বযবস্াপনা  ত্রাণ মন্ত্রণাদর খাতচভচিক াগ্রগচতর তথয ( াআ-সমাআ ফট 

কচপ) চনদেযলক্রদম এতেদে সপ্ররণ করা দা। 

 

ংযকু্তঃ ১১(এগার) পাতা। 

স্বািচরতাঃ 
তাাং ২৮ সদেম্বর ২০১৪ 
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উপচিব 

(মন্ব  াংে) 

সফানাঃ ৯৫৪০১৩৯ 
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চচনর চিব, 

াথয চবভাগ, াথয মন্ত্রণা, 

বাাংাদেল চিবা, ঢাকা। 
 

(দঃৃ অঃ ববগম বরানা পারভীন , উপধচব, ামধিক ও থজনীধত নুধবভাগ, নীধত ও মন্বয় লাখা)।  

 

নুধধপঃ 
 

১। চিদবর একান্ত চিব, েদুযযাগ বযবস্াপনা  ত্রাণ মন্ত্রণা, বাাংাদেল চিবা ,ঢাকা। 
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দরুযজাগ বযবস্াপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণায় 

াফরযর পাাঁচ বছর 

েদুযযাগপ্রবণ সেল চদদব বাাংাদেদল বনযা, ঘূচণযঝড়, জদাচ্ছ্বা, খরা, নেীভাাংগন, াচিকান্ড  

ভূচমধ্ব চবচভি প্রাকৃচতক েদুযযাগ সমাকাদবা কদর এ সেদলর মানুদক সবাঁদি থাকদত দে। জবা ু

পচরবতয দনর কারদণ এব প্রাকৃচতক েদুযযাদগর মাত্রা বৃচি পাদে এবাং এদত চবদলত েচরদ্র জনগদণর কষ্ট 

সবদড়দছ। চবগত পাাঁি বছদর বতয মান রকার সেদলর াচবযক কযাণাদথয  জনগদণর েেুযলা াঘদব েদুযযাগ 

বযবস্াপনা  ত্রাণ মন্ত্রণাদর মাধ্যদম প্রচতবছর বচধ্যত াদর াঅচথযক, সমধ্াম্পে, প্রযুচক্তর প্রার 

চবচবধ্ ম্পদের চনচমত প্রবা চনচিত কদরদছ।  

 

চবগত ২০০৯-১০ াথয বছদর েদুযযাগ বযবস্াপনা  ত্রাণদক খােয  েদুযযাগ বযবস্াপনা মন্ত্রণাদর 

াধ্ীদন প্রথদম চবভাগ এবাং পরবতীদত ২০১২-২০১৩ াথয বছদর উক্ত চবভাগদক পূণযাে মন্ত্রণাদ পচরণত 

করা । এদত েদুযযাদগ িিচত কমাদনা খােয  ামাচজক চনরাপিা প্রোদন তথা োচরদ্র েরূীকরদণ 

রকাদরর েঢ়ৃ াআোর প্রচতফন ঘদট। ২০১০-১১ াথয বছদর এ  মন্ত্রণাদর বাদজট বরাদ্দ চছ ৫৭১১.১৯ 

সকাটি টাকা, ২০১১-১২ াথয বছদর তা সবদড় োাঁড়া ৫,৭২৬.০০ সকাটি টাকা, ২০১২-১৩ াথয বছদর তা চছ 

৫৮২৬.১৫ সকাটি টাকা, ২০১৩-১৪ াথয বছদর ৬৩৫৯.৯৮ সকাটি টাকা এবাং ২০১৪-১৫ াথয বছদর 

৭২৮৬.৮৮ সকাটি টাকা োচড়দদছ। চনবযািনী ােীকার ানুযাী রকাদরর িয  উদদ্দলয পূরদণ এ 

ম্পে প্রবা দত গত পাাঁি বছদর এ মন্ত্রণাদর মাধ্যদম বাস্তবাচত উিন কাযযক্রদম ঞ্চাচত ম্পদের 

প্রভাব এবাং তা বযবাদরর মাধ্যদম াচজয ত ফাফদর াংচিপ্ত  বস্তুচনষ্ঠ প্রচতদবেন চনদে বচণযত দাাঃ 

১। দরুযজাগ বযবস্াপনা নীধত ও অআনগত কাঠারমা  উন্নয়নঃ 

সভৌসগাচক াবস্ান, প্রাকৃচতক  পচরদবল, জনাংখযার াঅচধ্কয  োচরদদ্রর প্রদকাদপ েদুযযাগপ্রবণ  সেল 

চদদব বাাংাদেলদক ক্রমবধ্যমান ভূচমকদম্পর ঝুাঁ চক, ববচিক উষ্ণতা বৃচি  জবাুর পচরবতয নজচনত ঝুাঁ চক 

এ সেদলর মানুদক াঅদরা চবপোপি কদর তুদদছ। বতয মান রকাদরর ানযতম প্রধ্ান িয প্রাকৃচতক  

মনুযৃষ্ট েদুযযাদগর ঝুাঁ চক সমাকাদবা চবেযমান ত্রাণ  পুনবযান চনভয র কাযযক্রদমর পচরবদতয  একটি 

যুদগাপদযাগী  মচন্বত াচবযক েদুযযাগ বযবস্াপনার াঅতা েদুযযাগ ঝুাঁ চকহ্রা  প্রস্তুচতমূক কাযযক্রম 
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গ্রদণর মাধ্যদম সটকাআ উিন চনচিত করা। এ সপ্রিাপদট েদুযযাগ বযবস্াপনা কাযযক্রমদক একটি াঅাআচন 

কাঠাদমার মদধ্য াঅনদণর দিয চনেরূপ বযবস্া গ্রণ করা দদছাঃ   

(ক) দরুযজাগ বযবস্াপনা অআন-২০১২ 

 েদুযযাদগর কাযযকর বযবস্াপনা চনচিত এবাং েদুযযাদগর ঝুাঁ চক প্রলমদনর দিয এর বযবস্াপনার 

প্রাচতষ্ঠাচনক স্বীকৃচত, জাতী  স্ানী পচরকল্পনা প্রণন  বাস্তবান, েদুযযাগ ঝুাঁ চকদত থাকা জনদগাষ্ঠীর 

জীবন-ম্পে, পচরদবল  সমৌচক াচধ্কার রিার িাচো পূরণকদল্প যথাযথ াঅাআচন কাঠাদমা সোর জনয 

রকার েদুযযাগ বযবস্াপনা াঅাআন-২০১২ প্রনণ কদরদছ। বতয মাদন এাআ াঅাআদনর াঅদাদক কাযযক্রম গ্রণ 

করা দে। একাআাদথ এাআ াঅাআদনর াঅদাদক চবচধ্  নীচত প্রনদণর কাজ িমান রদদছ।  

(খ) ঘূধণজঝড় অশ্রয়রকন্দ্র ধনমজাণ, রক্ষণারবক্ষণ ও বযবস্াপনা নীধতমাা-২০১১ 

উপকূী এাকা ঘূচণযঝড় াঅশ্রদকন্দ্রগুদা চবচভি াংস্ার মাধ্যদম চনচমযত দে। েদুযযাদগর ম 

াঅশ্রদকন্দ্রগুদার ঠিক বযবার চনচিত করা, রিণাদবিণ  বযবস্াপনার উিদনর জনয নীচতমাার 

প্রদাজনীতা েীঘযচেন যাবৎ ানুভূত চে। তাছাড়া চবচভি মন্ত্রণা, চবভাগ, চবচধ্বি াংস্া, 

সবরকাচর াংস্া এবাং উিন দযাগী সেল  াংস্া কতৃয ক চনচমযতবয ঘূচণযঝড় াঅশ্রদকদন্দ্রর স্ান 

চনবযািন, চনমযাণ এবাং াআদতামদধ্য চনচমযত াঅশ্রদকদন্দ্রর বহুমূখী বযবার  রিণাদবিণ চনচিত করা 

জরুচর দ পদড়চছ। এ ক চবমূ চবদবিনার চভচিদত চনদ মচন্ত্রভার ানুদমােনক্রদম „‟ঘূচণযঝড় 

াঅশ্রদকন্দ্র চনমযাণ, রিণাদবিণ  বযবস্াপনা নীচতমাা-২০১১‟‟প্রণন করা দদছ। বতয মাদন উক্ত 

নীচতমাার াআাংদরচজ ানুবাে প্রনদণর কাজ িূড়ান্ত পযযাদ রদদছ।  

(গ) জাতীয় দরুযজাগ বযবস্াপনা পধরকল্পনা : ২০১০ - ২০১৫ 

 জাপাদনর সকাদব লদর ২০০৫ াদ ানুচষ্ঠত েদুযযাগ ঝুচকাঁ হ্রাদ চবি দেদন গৃচত„ চউদগা 

সেমাকয  ফর এযাকলন‟এর  াাংগীকার বাস্তবাদনর াাংল চদদব চবগত পাাঁি বছদর জাতী েদুযযাগ 

বযবস্াপনা পচরকল্পনা প্রণদনর উদেযাগ গ্রণ করা । েদুযযাগ ঝুাঁ চকহ্রা, জবা ুপচরবতয নজচনত েদুযযাগ 

সমাকাদবা উিদনর মূ ধ্ারা েদুযযাগ ঝুাঁ চকহ্রা ম্পকৃ্তকরসণর দিয জাতী েদুযযাগ বযবস্াপনা  

পচরকল্পনা: ২০১০-২০১৫ প্রণন কদর মাননী প্রধ্ানমন্ত্রীর ানুদমােসনর পর বাআ াঅকাদর প্রকাল করা 

দদছ।  

(ঘ) দরুযজাগ ধবয়ক স্ায়ী অরদলাবী-২০১০ 

 েদুযযাগ বযবস্াপনার াদথ াংচিষ্ট ক মন্ত্রণা, চবভাগ, াংস্া  বযচক্তবগয তাদের োচত্ব  কতয বয 

প্রচতপাসন যাদত তাদের চনজস্ব কময পচরকল্পনা  বতচর করদত পাদরন স উদদ্দদলয ১৯৯৭ াদ েদুযযাগ চবক স্াী 

াঅদেলাবী প্রণীত । উক্ত স্াী াঅদেলাবীদত নতুন ৃষ্ট েদুযযাগ এবাং েদুযযাগ ঝুাঁ চক বযবস্াপনা ানাগাে করার 
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প্রদাজনীতা ানুভূত । স দিয েদুযযাগ ঝুচক বযবস্পনা ভূচমকম্প, ুনাচম  াচিকাদন্ডর মত াঅপেগুদা 

ান্তভুয ক্ত কদর Standing Orders on Disaster-2010 (Revised) মাননী প্রধ্ানমন্ত্রীর ানুদমােসনর পর বাআ 

াঅকাদর প্রকাল  াংচিষ্ট ক কতৃয পিদক প্রোন করা দদছ। এদত জাতী  মাঠ পযযাদ চবচভি কচমটিমূ এবাং 

াংচিষ্ট ক মন্ত্রণা, চবভাগ  াংস্ার েদুযযাদগর  পূদবয , েদুযযাগকাীন    

েদুযযাগ  উির  োচত্ব  কতয বয ুচনচেযষ্টভাদব চনধ্যারণ করা দদছ। 

 

২। বেকআ ামাধজক ধনরাপিাঃ 

ামাচজক চনরাপিা সবষ্টনীর উদেখদযাগয াাংল েদুযযাগ বযবস্াপনা  ত্রাণ মন্ত্রণা বাস্তবান করদছ, যা 

ামাচজক চনরাপিা খাদত বরাদ্দকৃত বাদজদটর প্রা ৩০%।  েদুযযাগ বযবস্াপনা  ত্রাণ মন্ত্রণাদর মাধ্যদম 

তেচরদ্রদের জনয ামাচজক চনরাপিা বযবস্া গদড় সতাার দিয ২০০৯-১০ াথয বছদর ৭৭৭.৫৪ সকাটি টাকা বযদ 

৬.২৫ ি জন, ২০১০-১১ াথয বছদর ৯৩৩.০০ সকাটি টাকা বযদ ৭.৪০ ি, ২০১১-১২ াথয বছদর ১০০০.০০ 

সকাটি টাকা বযদ ৬.৩১ ি, ২০১২-১৩ াথয বছদর ১২০০.০০ সকাটি টাকা বযদ ৭.৬৫ ি জন এবাং ২০১৩-১৪ 

াথয বছদর ১৪০০.০০ সকাটি টাকা বযদ ৭.৭৫ ি াচতেচরদ্রজদনর কমযাংস্ান করা দে। তাছাড়া, তেচরদ্র 

জনদগাষ্ঠীর খােয িাচো পূরদণর দিয োুঃস্দের খােয াতামূক চভচজএফ কমযূচি ম্প্রাচরত কদর ২০০৯-১০ 

াথয বছদর ১১২.১১ ি পচরবাদরর ানুকূদ ৩৭৫.৩২ সকাটি টাকার, ২০১০-১১ াথয বছদর ৫৪.৮৮ ি 

পচরবাদরর ানুকূদ ৩৮০.১৪ সকাটি টাকার, ২০১১-১২ াথয বছদর ৭০.৬০ ি পচরবাদরর ানুকূদ ৫৪০.০৮ 

সকাটি টাকার এবাং ২০১২-১৩ াথয বছদর ০১.২৬ সকাটি পচরবাদরর ানুকূদ ৯৮৩.৪১ সকাটি টাকার  এবাং চবগত 

২০১৩-১৪ াথয বছদর ৯০.৭১ ি পচরবাদরর ানকূদ ১১৪৫.৫২ সকাটি টাকার িা চবতরণ করা ।  

 

েদুযযাগ বযবস্াপনা  ত্রাণ মন্ত্রণাদর মাধ্যদম রকার ২০০৯-১০ াথয বছদর ৯টি ামাচজক চনরাপিা 

কমযুচির মাধ্যদম ৩০৮৫.৪৯ সকাটি টাকা বযদ সমাট ৫৮,৫৮,০৩৬ জন এবাং ১,১৬,৯৭,৬১৫ টি পচরবার উপকৃত 

। ২০১০-১১ াথয বছদর একাআ কমযূচিদত ২৭১১.৩২  সকাটি টাকা বযদ ৪৭,৯৮,০২৬ জন   ৫৮,২৩,০৯৩ টি 

পচরবারদক ামাচজক চনরাপিা বদ াঅনা । একাআভাদব  ২০১১-১২ াথয বছদর বচণযত কমযূচিদত ৩৮৭১.১১ 

সকাটি টাকা বযদ ৩০,০৮,০০০ জন এবাং ৭৩,৫৭,২০৬ টি পচরবারদক এবাং ২০১২-১৩ াথয বছদর উক্ত কমযূচিদত 

৪৯৫৫.৭১ সকাটি টাকা বযদ ৪৭,৪৯,৩৮৩ জন  ১,৩০,৩২,২৮২ টি পচরবারদক এবাং ২০১৩-১৪ াথয বছদর 

৫০৬৯.৮১ সকাটি টাকা বযদ ৪৮,৯৯,৭৭৯ জন  ৯৫,০৭,৯৯৯ টি পচরবারদক ামাচজক চনরাপিা বদ াঅনা 

দদছ। ২০০৯-১০ দত ২০১৩-১৪ াথয বছদর েদুযযাগ বযবস্াপনা  ত্রাণ মন্ত্রণা কতৃয ক বাস্তবাচত ামাচজক 

চনরাপিা    সবষ্টনীর তথয চিত্র চনদে উপস্াপন করা সাাঃ 

ধবগত পাাঁচ থজ-বছরর দরুযজাগ বযবস্াপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণায় বাস্তবাধয়ত ামাধজক ধনরাপিা কমজূধচ 

ক্রঃ ামাধজক ২০১৩-১৪ ২০১২-১৩ ২০১১-১২ ২০১০-১১ ২০০৯-১০ 
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নং ধনরাপিা 
কমজূধচর 

িরন 

ুধবিা
বভাগী 
বযধক্ত/ 

পধরবার/

প্রধতষ্ঠারন
র ংখযা 

পধরমাণ 

(োকা/
বমঃ েন) 

ুধবিারভা
গী বযধক্ত/ 

পধরবার/প্র
ধতষ্ঠারনর 

ংখযা 

পধরমাণ 

(োকা/বমঃ 
েন) 

ুধবিারভাগী 
বযধক্ত/ 

পধরবার/প্রধত
ষ্ঠারনর ংখযা 

পধরমাণ 

(োকা/বমঃ 
েন) 

ুধবিারভাগী 
বযধক্ত/ 

পধরবার/প্রধত
ষ্ঠারনর ংখযা 

পধরমাণ(ো
কা/বমঃ েন) 

ুধবিারভা
গী বযধক্ত/ 

পধরবার/প্র
ধতষ্ঠারনর 

ংখযা 

পধরমাণ 

(োকা/বমঃ 
েন) 

১। াচতেচরদ্র
সের জনয 
কমযাংস্ান 

কমযুচি 

৭,৭৫,৫৭
৯জন 

 

 

১৪০০,০
০ ি 

টাকা 

৭,৬৫,৭১১ 

জন 

১২০০,০০ 

ি টাকা 
৬,৩১,০০০ 

জন 

১০০০,০০ 

(ি টাকা) 
৭,৪০,০০০ 

জন 

৯৩,২৯৯.৯
৯ 

( ি টাকা) 

৬,২৫,০০০ 

জন 

৭৭,৭৫৪.১২ 

(ি টাকা) 

২। গ্রামীণ 

াবকাঠাদমা 
াংস্কার 

(কাচবখা) 
কমযূচি 

১৮,৭৫,০
০০জন 

 

 

৯৭৬,০৪,

৯৭.৯৮ 

ি টাকা 
 

১৮,৭৫,০০
০ 

জন 

১,১৯,৭৯৬.

৫৫   

(ি টাকা) 

৭,৯৮,০০০ 

জন 

১০৭৪,৪৪ 

(ি টাকা) 
৯,৩৯,৭২৪ 

জন 

৪৭,৮৬৯  

(ি টাকা) 
১৫,০৪,৬০
৮ জন 

৮৪,৯০১  

(ি টাকা) 

৩। গ্রামীণ 

াবকাঠাদমা 
রিণাদবিণ 

(টিাঅর) 

কমযুচি 

১৮,৭৫,০
০০জন 

 

 

১২৮২,৩
৪.৪৯ ি 

টাকা 

১৮,৭৫,০০
০ জন 

১২৬০,২৪৭
৪ 

 (ি টাকা) 

১০,১৭,০০০ 

জন 

১০৭৪,৪৪ 

(ি টাকা) 
২৭,৯২,৪০০ 

জন 

৭৯,৪৮৭  

(ি টাকা) 
৩০,২৭,৪০
২ জন 

৮৩,৩৫৯  

(ি টাকা) 

৪। চভচজএফ ৯০,৭১,৫০
৩ 

পচরবার 

১১৪৫,৫২ 

ি টাকা 
১,২৬,২৫৭,

৮৮ 

পচরবার 

৯৮৩,৪১ 

 (ি টাকা) 
৭০,৬০,০০০ 

পচরবার 

৫৪০,০৮   

(ি টাকা) 
৫৪,৮৭,৫৭১ 

টি পচরবার 

৩৮,০১৪  

(ি টাকা) 
১,১২,১১,০
৪০ টি 

পচরবার 

৩৭,৫৩১.৯
৯ ি টাকা 

৫। চজাঅর 

(খােযলয) 
৩,৬২,০
০০ 

পচরবার 

১৭৬,৯০ 

ি টাকা 
৩,৬২,০০০ 

পচরবার 

১৯৯,৫৭  

(ি টাকা) 
২,৭৪,০০০ 

পচরবার 

১৩,৮৯৪  

 (ি টাকা) 
৩,২০,০০০ 

পচরবার 

৮২৬১.১২  

ি টাকা 
৪,১৬,২০০ 

টি পচরবার 

১০,৭৪৪.৬
১  

ি টাকা 
৬। কম্ব/লীতব

স্ত্র 

৩,৩৯,২
০০ 

জন 

২০,০০ 

ি টাকা 
১,৫০,৬৬৯ 

জন 

১৩,৫০  

(ি টাকা) 
৫,৩৫,০০০ 

জন 

১২০০   

(ি টাকা) 
১,৯৮,৯০০ 

জন 

১,০০০  

ি টাকা 
১,৬২,৮৬
৬ জন 

৫০০ (ি 

টাকা) 

৭। গৃ চনমযাণ 

মন্ঞ্জরুী 
৩৫,০০০ 

পচরবার 

১৪,০০ 

ি টাকা 
৩৫,০০০ 

পচরবার 

৭,০১  

(ি টাকা) 
১৫,০০০ 

পচরবার 

৩১১   

(ি টাকা) 
৮,০০০ 

পচরবার 

৪০০.০০  

ি টাকা 
৬৩,০০০ 

পচরবার 

১১,১০০  

( ি টাকা 
৮। চজাঅর 

(নগে াথয) 
৩৫,০০০ 

জন 

২০,০০ 

ি টাকা 
৮৩,০০০ 

জন 

৬৬,০১  

(ি টাকা) 
২৭,০০০ জন ৪১০   

(ি টাকা) 
১২,০০০ জন ৬০০.০৬  

ি টাকা 
১৩,১৬০ 

জন 

৬৫৮ ি 

টাকা 
৯। সঢউটিন ৩৯,৪৯৬ 

পচরবার 

৩৫,০০ 

ি টাকা 
৯.৮৭৪ 

পচরবার 

২৮০০  

(ি টাকা) 
৮,২০৬ 

পচরবার 

২৪০০  

 (ি টাকা) 
৭,৫২২ 

পচরবার 

২২০০ ি 

টাকা 
৭,৩৭৫ 

পচরবার 

২০০০ ি 

টাকা 
বমা
ে 

বমাে ৯টি 

কমজূধচ 

৪৮,৯৯,৭
৭৯ জন 

৯৫,০৭,৯
৯৯ 

পধরবার 

৫০,৬৯,

৮১.৪৭ 

(ক্ষ 

োকা) 

৪৭,৪৯,৩
৮৩ জন 

১,৩০,৩২,

২৮২ 

পধরবার 

৪৯,৫৫,৭১
.২৯ 

(ক্ষ 

োকা) 

৩০,০৮,০০০ 

জন 

৭৩,৫৭,২০৬ 

পধরবার 

৩৮৭১,১১   

(ক্ষ োকা) 
৪৭,৯৮,০২
৬ জন 

৫৮,২৩,০৯
৩ টি 

পধরবার 

২৭১১৩১.

৫৩ ক্ষ 

োকা 
১,৪৭,৩০০
.৯২ বমঃ 
েন 

৫৮,৫৮,০
৩৬ জন 

১,১৬,৯৭,

৬১৫ টি 

পধরবার 

৩০৮৫৪৮
.৬০ ক্ষ 

োকা 
১,৮৭,০০২

.৭০ বমঃ 
েন 

 

রকাদরর এব কমযুচির ফদ েচরদ্র জনদগাষ্ঠীর কমযাংস্াদনর ুদযাগ ৃচষ্ট দদছ এবাং াঅ বৃচি সপদদছ। ফদ 

চবগত পাাঁি বছর যাবৎ উিরাঞ্চস সকান খােযাভাব বা মোর প্রচতধ্বচন সলানা যাচন। বাাংাদেল পচরাংখযান 

বুযদরার Household Income & Expenditure Survey ানুযাী শ্রমজীচব মানুদর প্রকৃত মজচুর িাদর মানেদন্ড 

১৯৯১-৯২ াদ ৩.২৫ সকচজ সথদক ২০০৬ াদ ৪.৫ সকচজ, ২০১০ াদ তা সবদড় ৮.০০ সকচজদত উিীত । 

াম্প্রচতক মদ শ্রমজীচব মানুদর ক্রিমতা চিগুন বৃচি বাাংাদেদলর াআচতাদ দবযাচ্চ। রকাদরর উিন 

কমযকান্ডদক গ্রামমুখী করা াচবযকভাদব জনগদণর াঅ সবদড়দছ এবাং গ্রামীণ াথযনীচত দদছ সবগবান  

লচক্তলাী। 

 

৩। কমজংস্ানঃ 
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রকাদরর চনবযািনী াআলদতার  রূপকল্প-২০২১ এ ানযতম িয বাাংাদেদলর প্রচতটি পচরবাদরর ান্তত 

একজদনর কমযাংস্ান ৃচষ্ট করা। একাআাংদগ কমযাংস্ান ৃচষ্টর মাধ্যদম েচরদ্র জনগদণর োচরদ্র েরূীকরণ 

এবাং াথযননচতক উিন চনচিত করা। এ সপ্রিাপদট েদুযযাগ বযবস্াপনা  ত্রাণ মন্ত্রণা ামাচজক 

চনরাপিা চনচিতকরণ কমযাংস্ান ৃচষ্টর াবযাত প্রা িাচদ যাদে। চনদে প্রাচতষ্ঠাচনক রাজস্ব  

উিন খাদত এবাং গ্রামীণ কমযাংস্াদনর তথয উপস্াপন করা দাাঃ 
    

 

 

দরুযজাগ বযবস্াপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণায় এবং এর অওতািীন ধিদপ্তর/ংস্ায় ধবগত 

পাাঁচ থজ-বছরর (২০০৯-১০ রত ২০১৩-১৪ থজ বছর পযজন্ত কমজংস্ান ংক্রান্ত ধচত্র 

ধনম্নবধণজত ছরক উপস্াপন করা ’ঃ 
 

ক্রঃ
নং 

ধবভাগ/ 

ধিদপ্তর/

ংস্া 

খাত ১ম বশ্রণী ২য় বশ্রণী ৩য়  

বশ্রণী 
৪থজ 
বশ্র
ণী 

বমাে 

 

মন্তবয 

১ েদুযযাগ 

বযবস্াপনা  
াচধ্েপ্তর 

রাজস্ব - ২১২ ৯৪ ৩২ ৩৩৮  

উিন ৩ ৪ ১৪ - ২১  

৩ েদুযযাগ 

বযবস্াপনা 
 ত্রাণ  

মন্ত্রণা 

রাজস্ব - - - ১০ -  

উিন  ৩৩৪ ৫ ৩ ৩৪৩ ২ সশ্রণীর 

৩৩৪ জন 

১০ম 

সগ্রডভুক্ত  

(কনচদডদট
ড সপ) 

 বজরমাে  ৩ ৫৫০ ১১৩ ৪৫ ৭০২  

                                                                                                          

গ্রামীণ কমজংস্ান  

 

গ্রামীণ োচরদ্র েরূীকরদণ এ মন্ত্রণা াচত েচরদ্রদের জনয কমযাংস্ান এবাং কাদজর চবচনমদ খােয কমযূচির 

মাধ্যদম ামাচজক চনরাপিার পালাপাচল কমযাংস্ান ৃচষ্ট করদছ। এদত াচত েচরদ্র সবকার জনদগাষ্ঠীর কমযাংস্ান 

 ক্র িমতা বৃচি, গ্রামীণ াবকাঠাদমা  সযাগাদযাগ উিন, যথাযথ রিণাদবিণ  পচরদবল উিন এবাং ম্পে 

ৃচষ্ট করা দে। চবগত পাাঁি বছদর এ ক কমযূচির মাধ্যদম উিদরর মো েরূীভূত দদছ এবাং এ েটুি কমযূচির 

মাধ্যদম ৮১ ি ০১ াজার গ্রামীণ েচরদ্র সবকার জনদগাষ্ঠীর কমযাংস্ান দদছ। 

 

ক্র কমজূধচ কমজংস্ানকৃত জনব ( ক্ষ জরন ) বমাে মন্তবয 
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নং 

  ২০০৯-১০ ২০১০-

১১ 

২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ক্ষ জন  

১। াচত 

েচরদ্রদের 

কমযাংস্ান 

কমযূচি 

৬.২৫ ৭.৪০ ৬.৩১ ৭.৬৫ ৭.৭৫ ৩৫.৩৭ বছদর 

প্রদতযদকর 

৮০ চেদনর 

কমযাংস্ান 

২। কাদজর 

চবচনমদ 

খােয কমযূচি 

১৫.০৭ ৭.৯৮ ১০.৪৭ ১১.৬৮ ১৩.০৩ ৫৮.২৪ বছদর 

প্রদতযদকর 

এক মাদর  

কমযাংস্ান 

 বজরমাে ২১.৩৪ ১৫.৩৮ ১৬.৭৮ ১৯.৩৩ ২০.৭৮ ৯৩.৬১  

 

 

৪। দরুযজাগ প্রস্তুধত (Nonstructural/Structural) 

 

ক) নন-ষ্ট্রাকচারা দরুযজাগ  প্রস্তুধতঃ 
 

(১) পধরকল্পনা প্রণয়নঃ  সেদলর প্রাকৃচতক েদুযযাগ সমাকাদবা করার দিয„National Plan for Disaster 

Management (2010-2015)‟ প্রণনকরা দদছ। এ পচরকল্পনা ৭টি সকৌলগত দিযর (Strategic Goal) 

াঅতা ২৮টি Key Target চনধ্যারণ করা দদছ।“ জনদগাষ্ঠীর ঝুাঁ চক চনরুপণ  স্থানী পযযাদ ঝুাঁ চকহ্রা 

কমযপচরকল্পনা প্রণ দনর বযবাচরক গাাআড” বতচর কদর স্থানী জনগদণর াাংলগ্রণমূক ানুলীদনর মাধ্যদম 

াঅপে, মযাবী, চবপোপিতা, ঝুাঁ চক, ঝুাঁ চকহ্রাদর ম্ভাবয উপামূ বাস্তবাদন কাযযকর মচন্বত পচরকল্পনা 

প্রণন করা দ থাদক। ম্ভাবয ভূচমকদম্পর িিচত কমাদনার দিয ঢাকা, িট্টগ্রাম  চদট চটি কদপযাদরলন 

এাকার জনয Contingency Plan প্রস্তুত করা দদছ এবাং াংচিষ্ট ১০টি মন্ত্রণা, চবভাগ  াংস্থাসক Template  

বতচর কদর তাদের চনজ চনজ Contingency Plan প্রস্তুত করার জনয ানুদরাধ্ করা দদছ। 

 

(২) জাতীয় দরুযজাগ াড়াদান মন্বয় বকন্দ্রঃ 
 

 সয সকান েদুযযাদগ তাৎিচণকভাদব াড়াোন এবাং চবদলতাঃ াঅগাম তকয  াংদকত প্রিাসর াংচিষ্ট েদুযযাগ 

াড়াোন সকন্দ্রগুদা, যথা- বাাংাদেল াঅবাা াচধ্েপ্তর  বনযা পূবযাভা সকন্দ্র াআতযাচে াংস্ার াদথ 
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াবযিচণক সযাগাদযাগ রিা করার চনচমি েদুযযাগ বযবস্থাপনা  ত্রাণ মন্ত্রণাদ স্থাচপত চনন্ত্রণ কিদক পচরবতয ন 

কদর „জাতী েদুযযাগ াড়াোন মন্ব সকন্দ্র‟ (NDRCC) প্রচতষ্ঠা  করা  দ সছ ।  

সকন্দ্রটিদত  প্রদাজনী  াআদকট্রচনক  যন্ত্রপাচত    সটচদফান  

স্থাপন  কদর  Video Conference  ানুষ্ঠাদনর  উপদযাগী  করা  দদছ ।  

সকন্দ্রটি  প্তাদ  ৭  চেন  ২ ৪  ঘন্টা  সখাা  রাখা    এবাং  প্রচতচেন  

„েদুযযাগ  াংক্রান্ত  বেচনক  প্রচতদবেন ‟ প্রকাল  করা   ।   

 

(৩) ঘূধণজঝড়  প্রস্তুধত  কমজ ূধচঃ  

 

বাাংাদেল রকার  বাাংাদেল সরড চক্রদন্ট সাাাআটি কতৃয ক পচরিাচত Cyclone Preparedness 

Program (CPP) এর মাধ্যদম উপকূী এাকা েদুযযাগ বযবস্থাপনা কমযূচিদক লচক্তলাী করা দে। ঘূচণযঝড় 

প্রস্তুচত কমযূচির মাধ্যদম ৪৯৩৬৫ জন সস্বোদবক গদড় সতাা দদছ। গত ২৫ সম ২০০৯ াদ ঘূচণযঝড় „াঅাআা‟ 

াঅঘাত ানার পর খুনা–াতিীরা- বাদগরাট সজার ৫টি উপদজা CPPর  কাযযক্রম  

ম্প্রারণ  করা  দদছ ।  এ কমযূচিদত সস্বোদবকদের  চনচমত প্রচলিণ 

প্রোন করা দে।  াঅবাা াচফ কতৃয ক ঘূচণযঝদড়র ৪নাং তকয  াংদকত জাচর করা দ উপকূী এাকার 

সজা/উপদজা/াআউচনন েদুযযাগ বযবস্থাপনা কচমটিমুদর ভা কদর কদক তকয  রাখা । ঘূচণযঝড় তকয  

াংদকত বযাপক প্রিার কদর জনগণদক তকয  করা , সযন স্বল্প মদ তারা চনরাপে াঅশ্রদ দর সযদত পাদর।  

(৪ ) দরুযজাগ  বযবস্থাপনায়  বপলাদাধরত্ব  ৃধিঃ  

 

চলিা মন্ত্রণাসর  মাধ্যদম তৃতী সশ্রণী দত িােল সশ্রণী পযযন্ত চলিা কযাচরকুাদম েদুযযাগ চবক মচডউ 

ান্তভুয ক্ত কদর পাঠয পুস্তক বতচর করা দদছ। কদজ  চবিচবেযা পযযাদ াঅগ্রী চলিাথীদের জনয চচডএমচপ‟র 

াতা েদুযযাগ চবক সকায িাু করা দদছ। ঢাকা চবিচবেযা, বাাংাদেল াআউচনভয াচটি াব প্রদফলনা, 

ব্রাক চবিচবেযা, পটুাখাী চবজ্ঞান  কাচরগরী চবিচবেযা  ১৭টি উচ্চ চলিা প্রচতষ্ঠাদন েদুযযাগ বযবস্থাপনা 

চবদ ানায/মাস্টায সকায িাু করা দদছ। তাছাড়া পচরকল্পনা কচমলন কতৃয ক প্রননকৃত উিন প্রকদল্পর জনয 

চনধ্যাচরত ছদক েদুযযাগ ঝুাঁ চকহ্রা চবটি ান্তভূয ক্ত করা দদছ। 

 

 

 

 

(৫ ) জাতীয়  ও  অন্তজজ াধতক  ধদব  উদযাপনঃ  
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এ মন্ত্রণাদর উদেযাদগ  প্রচত বছর ১৩ াদটাবর তাচরখ„াঅন্তজয াচতক েদুযযাগ প্রলমন চেব‟উেযাপন এবাং 

মািয  মাদর সল কমযচেবদ„জাতী েদুযযাগ প্রস্তুচত চেব‟উেযাপদনর দিয এ চেব ে‟ুটিদক মচন্ত্রপচরে চবভাদগর 

চেব উেযাপন তাচকাদত যথাক্রদম খ  গ সশ্রণীভুক্ত করা দদছ। প্রচত বছর মগ্র সেলবযাপী এ চেব ে‟ুটি 

উেযাপন করা । এ চেব উেযাপদনর াাংল চদদব েদুযযাগ বযবস্থাপনা  ত্রাণ মন্ত্রণা দত চলিা মন্ত্রণা 

এবাং প্রাথচমক  গণচলিা মন্ত্রণাদর দযাচগতা ারাদেদল প্রাথচমক  উচ্চ চবেযাগুদাদত ভূচমকম্প  

ঘূচণযঝড়  ক েদুযযাগ ম্পদকয  ছাত্র/ছাত্রীদের দিতন কদর সতাার জনয চফদট এবাং সপাষ্টার চবতরণ করা 

।  এ উপদিয সজা  উপদজা র্  যাী, াঅদািনা ানুষ্ঠান এবাং সজা  উপদজা েদরর চনচেযষ্ট সু্কদ 

ভূচমকদম্প াঅত্মরিামূক দিতনতা বৃচির দিয মড়া ানুচষ্টত । 

(৬) দরুযজাগ বযবস্থাপনা তথয বকন্দ্র/ বনেওয়াকজ  (DMIC/ N) 

 এ  মন্ত্রণাদর াচবযক  েদুযযাগ  বযবস্থাপনা  কমযূচি  (CDMP-II) 

া তা  জাতী  পযযাদ  েদুযযাগ  বযবস্থাপনা  তথয  সকন্দ্র  

(DMIC) স্থাপন  করা  দদছ  এবাং  াআদতামদধ্য  ৪১০ টি  উপদজা    ক  

সজা  যথাক্রদম  প্রকল্প  বাস্তবান  কমযকতয া  এবাং  সজা  

ত্রাণ    পুনবযান  াচফদর  াদথ  Network স্থাপন  করা  দদছ ।  

াবচলষ্ট  ৭ ৫  টি  উপদজা  খুব  লীঘ্রাআ  কচম্পউ টার  ামগ্রী  সপ্ররণ  

  সনটাকয  স্থাপদনর  উদেযাগ  গ্রণ  করা  দদছ ।   

(খ) ষ্ট্রাকচারা দরুযজাগ প্রস্তধত 

(১) ঘূচণযঝড় াঅশ্র সকন্দ্র চনমযাণাঃ 

 ২০০৯ াদর তথয ানুযাী ২,৮৫৩ টি াঅশ্রদকন্দ্র চনচমযত চছ। যার মদধ্য ২৬২টি াঅশ্রদকন্দ্র বযবার 

ানুপদযাগী দ পদড়সছ। বতয মান রকাদরর াঅমদ রকারী রাজস্ব তচব দত ১০০ টি এবাং চবচভি উিন 

দযাগী প্রচতষ্ঠাদনর াঅচথযক  কাচরগচর াতা াঅদরা প্রা ১০০ টি াঅশ্রদকন্দ্র চনমযাদণর কাজ াদত সনা । 

এছাড়া ৩৭৪টি াঅশ্রদকন্দ্র সমরামত  াংস্কাদরর কাজ াদত সনা দদছ। 

 (২) বনযা াঅশ্রদকন্দ্রাঃ  

        সেদলর  বনযা  প্রবণ  এাকা  বতয মান  রকাদরর  রাজস্ব  

তচবদ  ৭৪ টি  বনযা  াঅশ্রদকন্দ্র  চনমযাণ  করা   ।  এর  ফদ  

বনযার  ম  জানমা  ২ ২ ,২ ০ ০  জন  মানু  াঅশ্র  গ্রণ  করদত  

পারদব  এবাং  স্বাভাচবক  মদ  ১ ১ ,৮৪ ০  জন  ছাত্র -ছাত্রীর  চলিা  

কাযযক্রম  পচরিাচত  দব ।  বতয মাদন  বনযা  
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াঅশ্রদকদন্দ্রর  াংখযা  ৯৯ টি ।  াঅর  ১ ৭ ৪টি  বনযা  

াঅশ্রদকন্দ্র  চনমযাদণর  প্রকল্প  গ্রণ  করা  দদছ ।   

(৩)  ঘূধণজঝড়  নীয়  ঘরবাধড়  ও  বযারাক  াউজ  ধনমজাণঃ  

       বতয মান রকাদরর াঅমদ উপকূী এাকা জাপান রকাদরর াঅচথযক াতা ৭২৪টি বযারাক 

াউজ চনমযাণ কদর ৭২৪০টি ভূচমীন পচরবাদরর মদধ্য বরাদ্দ প্রোন করা দদছ। পালাপাচল জবা ুপচরবতয ন 

াংক্রান্ত ট্রাষ্ট ফাদন্ডর াঅতা ৬১৮৬টি ঘূচণযঝড় নী গৃ চনমযাণ করা সদছ এবাং তা চনবযাচিত 

উপকারসভাগীসের চনকট বরাদ্দ সো দদছ।  

(৪ ) চব্রজ কাভােজ  ধনমজাণঃ  

     বতয মান রকাদরর চবগত পাাঁি বছদর গ্রামীণ রাস্তা ৪৯০৭টি সছাট সছাট সতু/কাভাটয  চনমযাণ করা দদছ। 

এর ফদ বনযার পাচন দ্রুত চনষ্কালন কদর জাবিতার াত সথদক রিা পাা ম্ভব দদছ।  এদত  গ্রামীণ 

কমযাংস্ান ৃচষ্ট  সযাগাদযাগ বযবস্ার উিচত দদছ।  

(৫ ) ধভরযাজন  কাযজক্রমঃ  

„‟কচম্প্রদনচভ চডজাষ্টার মযাদনজদমন্ট সপ্রাগ্রাম-২‟‟ প্রকদল্পর মাধ্যদম াঅাআা বযাচধ্ক িচতগ্রস্ত োদকাপ 

উপদজার ে‟ুটি গ্রামদক েদুযযাগ নী গ্রাদম রুপান্তদরর মাধ্যদম ২০০টি িচতগ্রস্ত পচরবারদক চনজগ্রাদম 

পুনবযাসনর কাজ সল পযযাদ রদদছ। এছাড়া চডর  াঅাআা এাকার িচতগ্রস্থ ৫টি সজার ১১ টি  াআউচনদন 

৭৪৪ টি কাঠাদমাগত িুদ্র প্রকল্প বাস্তবান করা দদছ। বতমযাদন াঅর ৬২৪ টি কাঠাদমাগত িুদ্র প্রকল্প 

ফচরেপুর, রাজলাী এবাং কক্সবাজার সজা বাস্তবান প্রচক্রাধ্ীন রদদছ। এ াংক্রান্ত াবকাঠাদমা উিদনর 

ফদ উপকূী এাকার ৪৩৬২৬টি িচতগ্রস্ত পচরবারদক েদুযযাগ উির পুনবযান াতা প্রোন করা ম্ভব 

দে।  

৫। ভূধমকম্প ও নযানয দরুযজারগ উদ্ধার ও নুন্ধান তৎপরতায় ক্ষমতা বৃধদ্ধঃ 

          াম্প্রচতক বছরগুদাদত রাজধ্ানী সেদলর চবচভি স্াদন েফা েফা মৃে ু ভূকম্পন ানভূত দে। 

এদত মানুদর মদধ্য প্রব াঅতাংক চবরাজ করদছ। এ বযাপাদর সযদতু পূবযাভা সো এখন ম্ভব ন, সদতু 

রকার ভূচমকম্প  সমাকাদবা রকার সয ক বযবস্া চনদে তা চনেরূপাঃ 
 

(ক) ভূধমকম্প ঝুাঁ ধক মানধচত্র ততধরঃ সভৌসগা চক াবস্থান, ভূিাচিক গঠদনর জনয সেদল ভূচমকম্প াংঘটিত 

ার াঅলাংকা রদদছ। চদট ীমাদন্ত চক্র ডাউচক ফল্ট এর াবস্থান  টাাংগাাআদর মধ্ুপুর ফল্ট এর 
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াবস্থান এবাং উিরপূদবয ীমান্ত াংি াআচন্ডান সেট  াআউদরচলান সেট এর াংদযাগস্থ া বাাংাদেল 

ভূচমকদম্পর াঅলাংকামুক্ত ন। তথয  উপাি চবদিণ কদর াআদতামদধ্যাআ ঢাকা, িট্টগ্রাম, চদট চটি 

কদপযাদরলদনর ভূচমকম্প ঝুাঁ চক মানচিত্র বতচর করা দদছ এবাং টাোাআ, মমনচাং, বগুড়া, রাংপুর, চেনাজপুর 

 রাজলাীর ভূচমকম্প ঝুাঁ চক মানচিত্র বতচর প্রচক্রাধ্ীন রদদছ।  

(খ) Standing Orders on Disaster (SOD) ানাগাদকরণঃ  ভূচমকম্প সথদক াঅত্মরিামূক 

জনদিতনতা ৃচষ্টর জনয রকাদরর পি সথদক চবচভি বযবস্থা গ্রণ করা দদছ। Standing Orders on 

Disaster (SOD)-২ ০ ১ ০ -এ  ভূচমকম্প ানযানয াঅপদে ঝুাঁ চকহ্রাদ ম্পকৃ্ত মন্ত্রণা, চবভাগ এবাং াংস্ার 

োচত্ব  কতয বয চনধ্যারণ কদর তা ানাগােকরণ করা দদছ।  

(গ) কধিনরজন্সী প্ল্যান বতচরাঃ ভূচমকম্প েদুযযাগ পরবতী াবস্থা সথদক দ্রুত উিরদণর জনয জাতী 

কচন্টনদজন্সী োন বতচর করা দদছ। দ্রুত াড়া প্রোনকারী প্রচতষ্ঠান ফাার াচভয   চচভ চডদফন্স 

াচধ্েপ্তর, াঅমযড সফাদয চডচভলন াআতযাচে  েদুযযাগ  বযবস্থাপনা াচধ্েপ্তর ( চডচডএম), ঘূচণঝয ড় প্রস্তুচত 

কমযূচি ( চচপচপ), ঢাকা, িট্টগ্রাম, চদট চটি কদপযাদরলন এবাং সবাোনকারী প্রচতষ্ঠান াা, চবটিচএ, 

চততা, বাখরাবাে চবেযুৎ, স্বাস্থযদবা াআতযাচে চবচভি াংস্থার কচন্টনদজন্সী োন বতচর কদর তা Simulation 

exercise এর মাধ্যদম ানাগাে করা দে।  

(ঘ) বাংারদল  জাতীয়  ধবধডং  বকাড  বাস্তবায়নঃ   ভূচমকম্প  

নী  ভবন  চনমযাদণর  কাচরগরী  তথয  চিদবচলত  কদর  Bangladesh 

National Building Code প্রণন    কাযযকর  করার  দিয  গৃান    

গণপূতয  মন্ত্রণা  কাজ  করদছ । SOD-র  চনদেযল না  ানুযাী  

ভূচমকদম্পর  ঝুাঁ চক  সমাকা সবার  জনয  চবচডাং  সকাড  বাস্তবান  

াপচরাযয । েদুযযাগ  বযবস্থাপনা    ত্রাণ  মন্ত্রণা Building Code 

কাযযকর  করদত  চবচভ ি কচমটির  মাধ্যদম  মন্বদকর  ভূচমকা  

পান  করদছ । এ  চবটি  বাস্তবাদনর  দিয  গত  বছর  চদট , 

িট্টগ্রাম , রাংপুর    ঢা কা  একটি  কদর  কমযলাা  ানুচষ্ঠত   । 

উক্ত  কমযলাাগুদাদত  প্রাপ্ত  ুপাচরলমূ  মচন্বত  কদর  

„সেলবযাপী  চবচডাং  সকাড  প্রদাদগর  একটি  পথ  চনদেযলনা ‟

লীযক  প্রচতদবেন  বতচর  কদর  গৃান    গনপূতয  মন্ত্রণাদ  
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সপ্ররণ  করা  দদছ ।   

(ঙ) কধমউধনটি বেচ্ছারবক ততধরঃ বড় ধ্রদণর সকান েদুযযাগ দ তা রকাদরর একার পদি সমাকাচবা 

করা াতযন্ত েরুু।  তাাআ ফাার াচভয   চচভ চডদফন্স াচধ্েপ্তদরর তিাবধ্াদন এবাং চচডএমচপ-র 

াতা ৬২,০০০ নগর সস্বোদবক-সক প্রচলিণ সোর কাযযক্রম শুরু দদছ। এাআ সস্বোদবকদের 

উিারকাযয  প্রাথচমক চিচকৎা াাংলগ্রদণর দিয প্রচলিণ সো দে। াআসতামদধ্য প্রা ২৬,০০০ জনদক  

প্রচলিণ সো দদছ। গত ০১/৭/২০১১ তাচরদখ এবাং পরবতীদত চবচভি মদ িট্টগ্রাদম ভূচমধ্ব্ ঘটদ 

ানুন্ধান  উিার কাযযক্রদম এব প্রচলচিত সস্বোদবক াাংলগ্রণ কদরচছ। 

(চ) প্রধলক্ষণ  ও  রচতনতা  বৃধদ্ধঃ   চনমযাণ  কাদজ  গণদিতনতা  

বৃচির  দিয  করণী  ম্পচকয ত  সপাস্টার , চফদট  ছাচপদ  

লরগুদাদত  চবতরণ  করা  দে ।  ২ ,১ ০ ০  চনমযাণ  কমীদক ভূচমকম্প  

ণী  সটকাআ  চবচডাং  বতচরর  প্রচলিণ  সোর  কাযযক্রম  

গ্রণ  করা  দদছ । াআদতামদধ্য ৪৫০ জন চনমযাণ কচমযদক প্রচলিণ সো দদছ। ভূচমকম্পজচনত  জনদিতনতা  বৃচির  

দিয  াআাচমক  ফাউদন্ডলদনর  মাধ্যদম  প্রা  ২ ০ ০  জন  

াআমামদক  প্রচলিণ  সো  দদছ  এবাং  এ  প্রচলিণ  কাযযক্রম  

াবযাত  াঅদছ ।  গত  বছর  ১ ৩ াদটাবর  উেযাচপত  „াঅন্তজয াচতক  

েদুযযাগ  প্রলমন  চেব ‟ এবাং  এ  বছর  ২ ৮ মািয  উেযাচপত  „জাতী  

েদুযযাগ  প্রস্তুচত  চেব ‟উপদিয  সেলবযাপী  ক  সু্কদ  

ভূচমকম্প  দিতনতামূক  মড়া  করার  চনদেযলনা  সো   ।  সজা  

  উপদজা  েদর  াবচস্থত  ক  সু্কদ  এ  ধ্রদণর  মড়া  ানুচষ্ঠত  

 ।  এছাড়া  উক্ত  মড়াদক  প্রাচতষ্ঠাচনক  রুপ  সোর  জনয  

সু্ক  কাচরকুাদম  মড়ার  চনদেযলনা  াংযুক্ত  করার  

পচরকল্পনা  সনা  দদছ । সছদ -সমদদের  দিতনতা  বৃচির  

দিয  তৃতী সশ্রণী  দত  িােল  সশ্রণী  পযযন্ত  

পাঠযূচিদত  েদুযযাগ  চবক  পাঠয  ান্তভূয ক্ত  করা  দদছ । 

ভূচমকদম্পর  ঝুাঁ চকহ্রাদর  জনয  রকাচর    সবরকাচর  প্রিার  

মাধ্যদম  দিতনতামূক  কমযকান্ড  গ্রণ  করা  দে ।  সেদলর  

চবচভি  প্রচলিণ  াআনচস্টটিউট  /প্রচতষ্ঠাদন  ভূচমকম্প  

েদুযযাগ  ঝুাঁ চকহ্রাদর  চবদ  ২  ঘন্টার  প্রচলিণূচি  

ান্ত ভুয ক্ত  করা  বাধ্যতামূক  করা  দদছ । নগরবাীর  দিতনতা  
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বৃচির  জনয  ভূচমকদম্পর  াঅদগ , ভূচমকম্প  িাকাীন  এবাং  

ভূচমকম্প  পরবতী  মদ  করনী  লীযক  ১ ০ ,০ ০ ,০ ০ ০  চফদট  এবাং  

১ ,০ ০ ,০ ০ ০  সপাষ্টার  ছাচপদ  চবতরণ  করা দদছ । 

(ছ) ভূধমকম্প নযানয প্রাকৃধতক দরুযজারগ উদ্ধার কাযজক্রম পধরচানায় যন্ত্রপাধত ক্রয়ঃ 

„„Procurement of Equipment for Search & Rescue Operation on Earthquake and Other

Disasters‟‟লীযক প্রকদল্পর াঅতা ভূচমকম্প ানযানয প্রাকৃচতক েদুযযাদগ উিার কাযযক্রদম বযবাদরর জনয 

যন্ত্রপাচতমূ ক্রদর বযবস্থা সনা দদছ। েদুযযাগ বযবস্থাপনা  ত্রাণ মন্ত্রণাদর াচবযক েদুযযাগ বযবস্থাপনা 

কমযূচি (চচডএমচপ)  েদুযযাগ বযবস্থাপনা াচধ্েপ্তর সযৌথভাদব ভূচমকম্প উির উিার কাযয পচরিানার জনয 

প্রা ৬৯ সকাটি টাকার যন্ত্রপাচত ক্র কদরদছ। এাআ ব যন্ত্রপাচত িারা এমনচক পুরদনা ঢাকার াচগচদত 

ভূচমকম্পজচনত েদুযযাগ ঝুাঁ চক সমাকাদবা কাজ করা জ দব। পরবতীদত াঅদরা ২০ সকাটি টাকার যন্ত্রপাচত 

ক্র কদর বাাংাদেল ফাার াচভয   চচভ চডদফন্স-সক ানুন্ধান  উিার কাদজর জনয এবাং চকছু 

যন্ত্রপাচত ভূচমকম্প গদবনা  তথয াংগ্র াংক্রান্ত চবধ্া তা াঅবাা াচধ্েপ্তর, ভূতি জচরপ াচধ্েপ্তর  

BUET-সক সো দদছ। এটি িমান প্রচক্রা। রকার প্রচত াথয বৎসর েদুযযাদগর ঝুাঁ চকহ্রাদর জনয চবচভি 

প্রকল্প/পেদিপ গ্রণ কদরদছ। ১৬৪ সকাটি টাকার যন্ত্রপাচত ক্রদর জনয প্রকল্প প্রণন করা দদছ। ভূচমকম্প  

ানযানয েদুযযাদগ ানুন্ধান  উিার কাদযযর জনয প্রস্তাচবত বতয মান ১৬৪ সকাটি টাকার প্রকদল্প কচমউচনটি 

সস্বোদবকদের মদধ্য ৬ াজার জনদক যন্ত্রপাচত রবরা সোর প্রস্তাব করা দদছ।  

(জ) সেদল  ভূচমকম্প  সয  সকান  েদুযযাগ  সমাকাদবা , 

ানুন্ধান    উিার  এবাং  পুনবযান  কাযযক্রম  

পচরিানার  জনয  রকাদরর  মচন্বত  কমযপচরকল্পনা    

মন্ব  াপচরাযয ।  বাাংাদেদলর  জনাংখযার  

াচতমাত্রা  ঘনত্ব , লদর  জনাংখযার  িাপ , সভৌদগাচক  

াবস্থান    বাস্তবতা  াআতযাচে  চবদবিনা  সয  সকান  ধ্রদণর  

ভচবযৎ  েদুযযাগ  সমাকাদবা  জান    মাদর  িিচত  

কচমদ  াঅনার  দিয  েদুযযাগ  ঝুাঁ চকহ্রাদর  াদথ  জচড়ত  

ক  াংস্থার  মচন্বত  উদেযাদগর  প্রদাজন ।  

ঐচতাচকভাদব  বাাংাদেল  লস্ত্র  বাচনী  চবভাগ  

েদুযযাগ  সমাকাদবা  প্ রথম  াড়াোন  কতৃয পি  চদদব  

োচত্ব  পান  কদর  াঅদছ ।  এাআ  সপ্রচিদত  বাাংাদেদল  

ভূচমকম্প  েদুযযাগ  বযবস্থাপনা  সনাবাচনীদক  
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াচধ্কতর  লচক্তলাী  করার  দিয  তাদের  িমতা  

বৃচির  উদেযাগ  সনা  দদছ ।  াআচতমদধ্য  বাাংাদেল  

লস্ত্র  বাচনী  ঢাকা  লরদক  ১ ০  টি  সটদর  চবভক্ত  কসর  

“EarthquakeContingencyPlan”এর  খড়া  প্রস্তুত  কদরদছ ।  
 

৬। ধডধজো বাংারদল গড়ার রক্ষয দরুযজাগ বযবস্থাপনায় তথয ও বযাগারযাগ প্রযুধক্তর 

বযবারঃ 

তথয  সযাগাদযাগ প্রযুচক্ত বযবার কদর এ মন্ত্রণাদর চটিদজন িাটয াদরর ান্তভুয ক্ত নাগচরক সবাগুদা 

দ্রুত জনগদণর সোড়দগাড়া সপৌাঁছাদনার জনয গৃচত উদেযাগ মু চনদি সো দা:  

 েদুযযাদগ িচতগ্রস্থ দত পাদর এমন জনদগাষ্ঠীদক তকয  করার জনয সমাবাাআ সফান চভচিক ৩(চতন) ধ্রদনর 

প্রযুচক্ত  যথা: CBS, SMS  IVR  চনভয র েদুযযাগ তকীকরণ পিচত প্রিন করার উদেযাগ সনা দদছ: 

o IVR: সমাবাাআ সফাদনর মাধ্যদম েদুযযাদগর াঅগাম বাতয া জনগদণর িাচো সমাতাদবক 

াবচতকরদনর জনয Interactive Voice Response (IVR) নামক উদেযাগটি গ্রন করা 

দদছ। এখন সয সকউ চটিদ বযতীত সয সকাদন সমাবাাআ াপাদরটদর ১০৯৪১ ডাা কদর 

াঅবাার বযদল তথয জানদত পারদবন।  

o CBS: চনচেযষ্ট এাকার জনগদনর চনকট েদুযযাদগর তকয বাতয া দ্রুত সপৌাঁছাদনার জনয সমাবাাআ 

সফাদনর Cell Broadcasting (CB) প্রযুচক্ত বযবাসরর উদেযাগ সনা দদছ।  ঘূচণযঝড় প্রবণ 

কক্সবাজার এবাং বনযা প্রবণ চরাজগজ সজা সমাবাাআ সফাদনর CB প্রযুচক্ত বযবার কদর 

েদুযযাদগর াঅগামবাতয া সপ্ররদণর পরীিামূক পাাআট াপাদরলন শুরু করা ।   

o SMS Alert: েদুযযাগ বযবস্থাপনার কাদজ চনদাচজত চনচেযষ্ট বযচক্তর চনকট েদুযযাদগর াঅগাম তয ক 

বাতয া সপৌছাদনার জনয SMS Alter বযবাদরর উদেযাগ গ্রণ করা দদছ ।  াআচতমদধ্য ৫৪টি সজা 

এবাং াংচিষ্ট উপদজা  াআউচনন েদুযযাগ বযবস্থাপনা কচমটির ভাপচত  েয চিবদের 

সমাবাাআ নম্বর াংগ্র কদর ডাটাদবাআজ বতরী করা দদছ। 

 Social Protection Management Information System (SPMIS): ামাচজক চনরাপিা 

সবস্টনী কমযূিীর ুষু্ঠ তোরকী  নীচত চনধ্যারদন াতার জনয চবচভি খাদত বরাদ্দ/চবতরণ কাযযক্রদমর 

চবস্তাচরত তথযাচে ডাটাদবাআজ এ াংরিন করার জনয দবাাআট চভচিক SPMIS প্রবতয ন করার উদেযাগ 

সনা দদছ। েদুযযাগ বযবস্াপনা াচধ্েপ্তদরর সজা চভচিক কাযযক্রম দব সপাটয াদ প্রকাল করা দে এবাং 
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এ সপাটয াটির  চাংক াআউচনন তথয সবা সকদন্দ্রর সপাটয াদর াদথ যুক্ত করার উদেযাগ গ্রন করা দদছ। 

 Microzonation Map: াঅাআচটি চনভয র Microzonation Map ভুচমকদম্পর ঝুচক মুক্ত  নগরাদনর 

কাদজ বযবার করা দ থাদক, যা লদরর সভৌত পচরকল্পনা, উপযুক্ত ভূচম বযবার, নতুন নগরাদনর 

উপযুক্ত স্থান চিচিতকরণ, েদুযযাগ বযবস্থাপনা, চবচডাং সকাড ানাগােকরণ, পুরাদনা াবকাঠাদমা 

সমরামত/পূন: চনমযাণ/সরদট্রাচফটিাং কাদজ বযবার করা ।   ভূচমকম্প জচনত চবপোপি এবাং ঝুাঁ চক 

চবদবিনা কদর  সেদলর ৩ (চতন) বড় লর যথা:  ঢাকা, িট্টগ্রাম  চদট Microzonation Map বতরী 

করা দদছ। সেদলর ঝুাঁ চকপূণয াঅদরা ৬(ছ)টি লর যথা: টাাংগাাআ, মমনচাং, বগুড়া, রাংপুর, চেনাজপুর 

এবাং রাজলাীর Microzonation Map বতরীর কাজ ২০১৪ াদর মদধ্য ম্পি দব।  

 Cyclone Shelter Database: উপকূী াঞ্চদ চনচমযত ঘূচণযঝড় াঅশ্রদকন্দ্র াংক্রান্ত চবস্তাচরত 

তথযাচে দবাাআট চভচিক ডাটাদবাআদজ াংরিন করা দদছ। এ ডাটাদবাআজটিদত াঅশ্রদকন্দ্রগুচর 

কাঠাদমাগত  এবাং াঅনুাচেক তথয সযমন: সভৌগচক াবস্থান (ািাাংল/দ্রাচঘমাাংল), বযবার উপদযাচগতা, 

ধ্ারনিমতা, াআতযাচে াংরিন করা দদছ। এ ডাটাদবাআজটির তথয বযবার কদর নতুন ঘূচনযঝড় াঅশ্র 

সকন্দ্র চনমযাদনর ঠিক স্থান চনধ্যারণ করা, ঘূচণযঝদড়র ম সাকজনদক াঅশ্রদকদন্দ্র াঅনার জনয উপযুক্ত 

পথ চনধ্যারন করা এবাং াঅশ্রদকদন্দ্রর বযবস্থাপনা  সমরামদতর প্রদাজনীতা চনরুপণ করা যাদব। 

 Inundation Map/Risk Map for Storm Surge: বাাংাদেদলর েচিন উপকূী াঞ্চ প্রা প্রচত 

বছর ঘূচনযঝড় জচনত জসাোদ োচবত , ফদ জীবন-জীচবকা এবাং াবকাঠাদমার বযপক িিচত । 

এাআ মযা মাধ্াদনর জনয সেদলর েচিন উপকূী াঞ্চদর জসাো জচনত বনযার স্থান চভচিক 

গভীরতার তথয চনভয র  Inundation Map/Risk Map for Storm Surge বতরী করা দদছ, এ 

মানচিত্র দত এ ক এাকার ঘর বাড়ীর চভটা কতটুকু উাঁিু করদত দব, াঅশ্রদকন্দ্র, রাস্তা বা ানযানয 

াবকাঠাদমা কতটুকু উাঁিু সত করদত দব,  তার ধ্ারনা পাা যাদব। 

৭।  অঞ্চধক ও অন্তজজ াধতক রযাধগতাঃ  

েদুযযাগ বযবস্থাপনা াচধ্কতর েিতার াদথ ম্পােদনর দিয ানযানয সেল এবাং াঅন্তজয াচতক  

াঅঞ্চচক াংস্থামূদর াদথ চবচভি িুচক্ত ম্পােন  এর াঅদাদক গৃীত কাযযক্রম েদুযযাগ বযবস্থাপনা   ত্রাণ 

মন্ত্রণা মন্ব াধ্ন করদছ। এর াঅদাদক এ মন্ত্রণা েদুযযাগ বযবস্থাপনা কাচরগচর  াঅঞ্চচক 

াতাোনকারী সবল কদকটি সেল এবাং াঅন্তজয াচতক  াঅঞ্চচক াংস্থামূদর াদথ চবচভি িুচক্ত  

মদঝাতা স্মারক ম্পােন কদরদছ এবাং করদছ। গত নদভম্বর, ২০১১ মাদ রকার াকয ভূক্ত সেলমূদর াদথ 
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SAARC Agreement on Rapid Response to Natural Disasters-লীযক একটি িু চক্ত ম্পােন কদরদছ। এাআ িুচক্তর 

াঅতা াকয ভূক্ত সেলমূ েদুযযাদগ জরুচর াড়াোদন দ্রুত এচগদ াঅদত পারদব। SAARC Disaster Management 

Centre (SDMC) এর গভচনযাং সবাদডয র েয চদদব বাাংাদেল এর কাযযক্রদম চবচভি Roadmap বতচরদত 

চক্র ভূচমকা রাখদছ।  

SDMC‟র াতা Earth Observation Satellite for Disaster Risk Reduction in South Asia, 

Digital Vulnerablity in Asia, South Asia Disaster Knowledge Network (SADKN), Seismic Hazard 

Assessment, Implementation of Roadmap on landslide Risk Masnagement in South Aisa, 

Implementation of Risk Management on Urban Risk Management, Implementation on Roadmap on 

drought Risk Managment প্রভৃচত চবদ কাযযক্রম পচরিানা করা দে। Asian Disaster Reduction Center 

(ADRC) এর িাাঁো োতা চক্র েয চদদব এর চত চবচভি গদবণা কাযযক্রদম াাংল চনদে। United 

Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) এর চক্র েয চদদব বাাংাদেল এর 

ভামূদ সযাগোন কদর াঅদছ। UNISDR-এর উদেযাদগ “Revealing Risk, Redifining Development” 

লীযক Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction-2011 প্রকাচলত দদছ। এ চবদ বাাংাদেল 

এর াগ্রগচত প্রচতদবেন প্রচতফচত দদছ। Asian Ministerial Conference on Disaster Reduction 

(AMCDRR) এর মন্ত্রী পযযাদর ভাদত বাাংাদেল াাংলগ্রণ কদর াঅদছ।  

এছাড়া United Nations Platform for Space-based Information for Disaster Management on 

Emergency Response (UNSPIDER) বাাংাদেদল এর Technical Advisory Mission পাঠিদ মীিা িাচদ 

প্রচতদবেন োচখ কদরদছ। সমদত েদুযযাগ বযবস্থাপনা যাদটাাআট প্রযুচক্ত বযবার পচরকল্পনা গ্রণ করা দে। 

চবটির পর ম্প্রচত SPARRSO-সত িীন চভচিক  APSCO এর াতা একটি াঅন্তজয াচতক সট্রচনাং ম্পি 

দদছ। রকার ADPC‟র চত Program for Enhancement of Emergency Response (PEER) াংক্রান্ত 

মদঝাতা স্মারক ম্পােদনর মাধ্যদম ভূচমকম্প  ানযানয েদুযযাগ সমাকাদবা ফাার াচভয   চচভ 

চডদফন্স এবাং াপাতা বযবস্থাপনা িমতা বৃচির কাযযক্রম শুরু কদরদছ। DHL-এর দযাচগতা েদুযযাগ 

পরবতী চবমান বন্দর প্রস্তুত রাখার চবদ ঢাকা  িট্টগ্রাদম Get your Airport Ready for Disaster চবদ 

াআদতামদধ্য একটি সট্রচনাং  াকয প ম্পি দদছ।  

 
 

সটকাআ ামাচজক চনরাপিা সবষ্টনী চনমযাদনর দিয েদুযযাগ বযবস্থাপনা  ত্রাণ মন্ত্রণা চবচভি ামাচজক 

চনরাপিামূক কমযূচি যথাাঃ চভচজএফ, কাচবখা, টিাঅর  াচত েচরদ্রদের কমযাংস্থান কমযূচি সেদলর েচরদ্র াঞ্চ 

চবদল কদর উপকূী েদুযযাগ প্রবণ সজামূ  মো কবচত বৃির রাংপুরদক প্রাধ্ানয চেদ ারাদেদল বাস্তবান 

কদর যাদে। ফশ্রুচতদত পর পর পাাঁিটি াথয বছদর সেদলর োচরদ্রপ্রবণ এাকা চবপু াংখযক কমযীন মানুদর জনয 



c\: 5 Years Development\ 5 Years achievement in financial and social sector 

কমযৃজন । চবগত পাাঁি বছদর গ্রামীণ াচতেচরদ্র ৯৩ ি ৬১ াজার কমযাংস্ান ৃচষ্টর মাধ্যদম গ্রামীণ াচত 

েচরদ্র সবকার জনদগাষ্ঠীর কমযাংস্ান  ক্র িমতা বৃচি, গ্রামীণ াবকাঠাদমা  সযাগাদযাগ উিন, যথাযথ 

রিণাদবিণ  পচরদবল উিন এবাং ম্পে ৃচষ্ট করা ম্ভব দদছ। তাছাড়া ১৯৭০ াদর ঘূচণযঝদড় উপকূী 

এাকা ৩ ি মানু মৃতুযবরণ কদরচছ। সখাদন ২০০৯ াদর প্রাংকরী ঘূচণযঝড় াঅাআা ১০৯ জদনর 

প্রাণাচন ঘদট। রকাদরর েদুযযাগ ঝুাঁ চকহ্রা কাযযক্রম ম্প্রারদণর ফদ উপকূী এাকা এ মৃতুযার হ্রা করা 

ম্ভব দদছ। রূপকল্প-২০২১-এ জনগদণর সমৌচক িাচো পূরণ, কমযাংস্থাদনর নানা উদ্ভাবনী কমযূচির মাধ্যদম 

োচরদ্র হ্রাকরণ এবাং েদুযযাগ সমাকাদবার জনয বতয মান রকার সয ােীকার কদরদছ তা এ মন্ত্রণা কতৃয ক 

ফভাদব বাস্তবান কসর যাদে। 

 

 

 

 

 

 
 

 


