
 

প্রাকৃততক দুরম যারগ ফাাংরারদরক আরযা নীর কযায জন্য নতুন প্রকল্প উরবাধন 

ঢাকা, ১৫ নরবম্বয ২০১৮ 

দুরম যাগ নীরতারক আরযা টেকই ও ভতিত কযায ভাধ্যরভ, ভানফ ও অথ যননততক উন্নমরনয তিততীরতা 

ফজাম যাখায ররযে, ফাাংরারদ যকায এফাং জাততাংরঘয তফতবন্ন াংিা টমৌথবারফ একটি প্রকল্প গ্রণ কযা 

রেরে। এরত ব্যে রফ ১২ তভতরমন ভাতকযন ডরায। অথ যােন কযরে ফাাংরারদ যকায, যুক্তযারজেয তডাে যরভন্ট 

পয ইন্টাযন্যানার টডরবররভন্ট (তডএপআইতড) এফাং সুইতড ইন্টাযন্যানার টডবররভন্ট টকাঅারযন 

এরজতি (তডা)। 

আজ ১৫ নরবম্বয, ঢাকায িানীে একটি টারেরর ন্যানার টযততররমি টপ্রাগ্রাভ (এনআযত) ীল যক এ প্রকরল্পয 

উরবাধন কযা ম। কভ যসূতিটি ফাস্তফােন কযরে ফাাংরারদ যকারযয দুরম যাগ ব্যফিানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারম, 

তযকল্পনা ভন্ত্রণারম, ভতরা ও তশু তফলমক ভন্ত্রণারম এফাং িানীম যকায তফবাগ। ৩ ফেয িােী এই প্রকরল্প, 

জাততাংঘ উন্নমন কভ যসূিী (ইউএনতডত), ইউএন-ওরভন ও ইউএন-ওতএ, দুরম যাগ টভাকারফরাে জাতীে যভতা 

ফাড়ারতরকৌরগত াায্য প্রদান কযরফ, টমখারন ভারজয ফরেণীয ভানুল তফরল করয প্রততফতি ব্যতক্ত ও 

নাযীরদয প্রাধান্য টদো রফ। 

 



অনুষ্ঠারন প্রধান অতততথ তররফ ফক্তব্যকারর, দুরম যাগ ব্যফিানা ও ত্রাণ ভন্ত্রী টভাপাজ্জর টারন টিৌদৄযী ভামা, 

ফীযতফক্রভ, এভত ফররন ,জরফাম়ু তযফতযরনয প্রততকূর প্রবারফয কাযরণ, ফাাংরারদ ফ যদা প্রাকৃততক দুরম যারগয 

মুরখামুতখ রে এফাং ট কাযরণ প্রাকৃততক দুরম যাগ টথরক জীফন ও জীতফকা যযা কযায জন্য আভারদয প্ররিষ্টাও 

অব্যাত যাখরত রফ। তততন ফররন ন্যানার টযতজতররেি টপ্রাগ্রাভ (এনআযত) একটি জ্ঞান-তবতিক কভ যসূতি। এটি 

প্রততফতিতা অন্তর্ভ যতক্তমূরক, টজন্ডায টযতিব ও তযস্ক ইনপভ যড প্ল্োতনাং এয ভাধ্যরভ দুরম যাগ নীর ফাাংরারদ 

প্রততষ্ঠাে অফদান যাখরফ। 

ত্রাণ ভন্ত্রী আা প্রকা করযন নতুন িালু ওমা ন্যানার টযততররেি টপ্রাগ্রাভটি াংতিষ্ট ভন্ত্রণারমগুতরয যভতা 

আযও ফাতডরম টদরফ এফাং প্রাকৃততক দুরম যারগয টভাকারফরাে ফাাংরারদরক আরযা নীর কযরফ। 

টন্দাই টেভওোকয এয ারথ ঙ্গতত টযরখ াংতিষ্ট কর ভন্ত্রণারম ও উন্নমন রমাগী াংিারদয দুরম যাগ ঝুঁতক 

হ্রারয জন্য কাম যকয দরয গ্ররণয আহ্বান জানান জনাফ ভাো টিৌদৄযী। 

এ টপ্রাগ্রাভটিয িাযটি তদক যরেরে। তবন্নবারফ যভ এফাং নাযীরদয যভতা ফাড়ারনা, দুরম যাগ ও জরফাম়ু 

ঝুঁতকজতনত তযকল্পনা, তরঙ্গ তবতিক দুরম যাগ ব্যফিানা এফাং দুরম যাগ নীর অফকাঠারভা উন্নেন। 

অনুষ্ঠারনয বাততয ফক্তব্য যারখন দুরম যাগ ব্যফিানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণাররময তিফ টভা: াহ্ কাভার। অন্যান্যরদয 

ভরধ্য আরযা ফক্তব্য যারখন, াতনম্পদ ভন্ত্রণাররময তিফ কতফয তফন আরনামায, িানীম যকায 

তফবারগযঅতততযক্ত তিফ, ড. ভাবুফ টাাইন, ভতরা ও তশু তফলমক ভন্ত্রণাররময অতততযক্ত তিফ আইনুর 

কতফয। ত্রাণ ভন্ত্রণাররেয তিফ জনাফ াহ্ কাভার ফররন, ন্যানার টযতজতররেি টপ্রাগ্রাভ (এনআযত) জাতীে 

টেেরফক াংিা প্রততষ্ঠায ভাধ্যরভ এফাং প্রততফতিতা অন্তর্ভ যতক্তমূরক ও টজন্ডায টযতিব ঝুঁতক ব্যফিানায 

ভাধ্যরভ জাতীে যভতা অজযরন গুরুত্বপূণ য ভূতভকা যাখরফ। তততন আাফাদ প্রকা করয ফররন, ঝুঁতক অন্তর্ভ যতক্তমূরক 

উন্নেন তযকল্পনা প্রণেরনয টযরত্র ও এ কভ যসূতি দৃষ্টান্ত িান কযরফ। জনাফ াহ্ কাভার আরযা ফররন অথ যননততক 

ও ভানফ উন্নমন ফজাম যাখরত প্ররোজন ভতিত দুরম যাগ ঝুঁতক কভারনায তযকল্পনা এফাং তায জন্য দযকায 

তক্তারী অাংীদাতযত্ব। 

অনুষ্ঠারনয শুরুরত দুরম যাগ ব্যফিানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণাররেয অতততযক্ত তিফ  ও এনআযতয ন্যানার টপ্রাগ্রাভ টকা-

অতড যরনেয টভাোঃ টভাীন প্রকরল্পয উরেশ্য ও কাম যক্রভ তুরর ধরয োগত ফক্তব্য টদন। 

তডএপআইতড ফাাংরারদ অতপ তউম্যারনোতযোন এডবাইজায ওভয পারুক ফররন, তডএপআইতড মূরত প্রাকৃততক 

দুরম যাগ এফাং নীরতারক মূরধাযাে তনরে আায জন্য কাজ করয মারে এফাং এয ধাযাফাতকতাে ন্যানার 

টযততররেি টপ্রাগ্রাভটি ফাাংরারদ যকারযয ারথ শুরু কযা রেরে। 

ঢাকাম তনযুক্ত সুইতড যাষ্ট্রদূত াযরো তিোয ফররন, ফাাংরারদর জরফাম়ু তযফতযরনয ারথ ভাতনরম তনরত 

নাযীরদয াারয্যয প্ররমাজন। সুইরডন যকায এ ব্যাারয ফভে ফাাংরারদ যকারযয ার থাকরফ। 



ফাাংরারদর জাততাংরঘয আফাতক ভিমকাযী তভজ তভমা টে্রপা ফাাংরারদরয ফতযভান অথ যননততক প্রবৃতিরক 

প্রাংা করযন এফাং াাাত জরফাম়ু তযফতযরনয প্রততকূর প্রবাফ ম্পরকয তকয করয ফররন মথামথ ব্যফিা 

গ্রণ কযা না রর এটি টদরয উন্নমন ফাধাগ্রি কযরত ারয।   

অনুষ্ঠারন তফতবন্ন ভন্ত্রণারে/তফবাগ উন্নেন অাংীদায, জাতীে-আন্তজযাততক াংিা, গরফলণা প্রততষ্ঠারনয 

প্রতততনতধগণ অাংগ্রণ করযন। 

টভাাম্মদ ওভয পারুক টদওোন 

উপ্রধান তথ্য অতপায 

দুরম যাগ ব্যফিানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারে 
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