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           ংযুক্তি ১ 

ব্দ/ব্দমূহয ব্যাখা 

ক্তক্তডএভক্ত-২, জানুয়াযী ২০১০-ক্তডহম্বয ২০১৫ 

 ক্তক্তডএভক্ত ( CDMP-2) ফা ব্যাক ক্তফম যয়-ব্যফস্থানা  কভ যসূক্তি ( Comprehensive Disaster 

 Management Programme)-২ এয াভক্তিক রক্ষ্য ক্তির ঝুঁক্তকহ্রা এফং ক্তফম যয় ক্তযিারন কাম যক্রহভয 

 প্রযুক্তিগত ায়তায ভাধ্যহভ ঘূক্তণ যঝড়, ফন্যা, জহরাচ্ছ্বা, ভূক্তভকম্প, জরফায়ু ক্তযফতযন এফং ক্তযফতযনীরতা 

 প্রক্ততকূর প্রাকৃক্ততক  নৃতাক্তিক ঘটনাগুক্তরয প্রক্তত দদহয নাজুকতা অয হ্রা কযা । ক্তক্তডএভক্ত-২ এয দৃক্তিবক্তি ক্তির 

 যকায  উন্নয়ন ংীদাযহদয, নাগক্তযক ভাজ এফং এনক্তজহদয দ্বাযা জনমুখী দুহম যাগ ব্যফস্থানায এফং 

 ঝুঁক্তকহ্রাহয ংীদাক্তযহেয হক্ষ্ ায়তা প্রাক্তি। এআ ংীদাক্তযে হমাক্তগতা প্রিায কহযহি, ভন্বয় কহযহি, 

 িাক্তধকাহযয কভ যসূক্তি এফং প্রকল্পগুক্তর ক্তদহয়হি এফং ফাংরাহদহ দুহম যাগ ক্তযিারনা কাম যক্রভ, ঝুঁক্তকহ্রা কাম যক্রভ এফং 

 জরফায়ু ক্তযফতযন ক্তবহমাজন কাম যক্রহভয জন্য ফযাদ্দকৃত ম্পদ যফযা কহযহি।  

 

ক্তবহমাজন (ক্তবফাহনয হি ম্পক্তকযত) (Adaptation) 

ভানফ ভাহজয দক্ষ্হে ক্তবহমাজন ফরহত দফাঝায় জরফায়ু ক্তযফতযন এফং এয প্রবাহফয হি খা খায়াহনাহক, 

মাহত কহয এয ক্ষ্ক্ততয ভাো কক্তভহয় অনা মায় এফং এয াাাক্ত মক্তদ দকান ধযহনয সুহমাগ সৃক্তি য় তায 

দ্বযফায কযা। ক্তফহেয দম কর ঞ্চহর জরফায়ু ক্তযফতযনীরতা দদখা মায়, দখাহন ক্তবফান এক ধযহনয দল 

ফরম্বন/ন্থা ক্তহহফ ক্তবহমাজন প্রক্তক্রয়া ব্যফায কযা য়।  

জরফায়ু ক্তযফতযন (Climate Change)  

প্রতযক্ষ্ ক্তকংফা হযাক্ষ্বাহফ ভানুহলয কভ যকাদেয কাযহণ বফক্তেক জরফায়ুয বফক্তদিযয ফদরহক জরফায়ু ক্তযফতযন ফহর 

দফাঝাহনা য়। এয পহর স্বাবাক্তফকবাহফ বফক্তেক জরফায়ুয দম ক্তযফতযনীরতা দটিহক িাক্তহয় ক্তগহয় বফক্তেক ফায়ুভ-

দরয গঠন দ্রুত ক্তযফতযন হত দদখা মায়। 

দুহম যাগ ঝুঁক্তক হ্রাকযণ (Disaster Risk Reduction)  

দুহম যাগ ঝুঁক্তক হ্রাকযণ এআ ধাযণা ক্তকংফা নুীরনহক দফাঝায় মায ভাধ্যহভ ক্তযকক্তল্পতবাহফ দুহম যাহগয কাযণ  

উাদানগুহরা ক্তফহেলণ এফং ব্যফস্থানা কযা য়। দুহম যাগ ঝুঁক্তক হ্রাকযণ প্রক্তক্রয়ায ভহধ্য দম ক্তফলয়গুহরা ন্তর্ভ যি তা 

হরা দুহম যাহগয মুহখ যক্তক্ষ্ত থাকায ফস্থা হ্রা কযা, জান-ভাহরয ক্তফদান্নতা কভাহনা, ভূক্তভ  ক্তযহফহয মথামথ 

ব্যফস্থানা কযা এফং দুহম যাগ দভাকাক্তফরায় উন্নত ধযহনয প্রস্তুক্তত িণ । 

ফাস্তুচ্যযক্তত (Displacement) 

 ‘ফাস্তুচ্যযক্তত’ ব্দটি ক্তদহয় ফাধ্য হয় স্থানান্তযহক দফাঝায় এফং মাযা ফাধ্য হয় ফতক্তবটা তযাগ কহয দদহয দবতহয ন্য 

 দকাথা স্থানান্তক্তযত হত ফাধ্য হয়হি (বযন্তযীণ ফাস্তুচ্যযত ব্যক্তিফগ য ফা IDPs) অয মাযা ফাধ্য হয় দদতযাগ 

 কহযহি; এভন দুআ জনহগাষ্ঠীহকআ দফাঝায়। এআ দকৌরেটি মূরত দদহয দবতহয ফাস্তুচ্যযত য়া ভানুলহদয জন্যআ 

 প্রণীত হয়হি।  
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ক্তযহফগত ক্তবফাী (Environmnetnal Migrants) 

দকান ব্যক্তি ফা ব্যক্তিফহগ যয ভক্তি মখন ঠাৎ ক্তকংফা ক্রভ ঘহট িরা ক্তযহফগত ক্তযফতযহনয দ্বাযা তাহদয জীফন  

জীক্তফকায য দনক্ততফািক প্রবাহফয পহর ফাধ্য হয় তাহদয ফাক্তড়ঘয দিহড় মায় তখন তাহদয ক্তযহফগত ক্তবফাী 

ফহর। এআ মায়া ক্ষ্ণস্থায়ী ক্তকংফা দীঘ যস্থায়ী হত াহয। এ িাড়া তাযা দদহয দবতহয ক্তকংফা দদহয ফাআহয 

ক্তবফাী হত াহয। 

  

ফাস্তুচ্যযক্তত/ফাস্তুচ্যযক্ততকার (Displacement/ displacement Period) 

ফাস্তুচ্যযক্তত ফা ফাস্তুচ্যযক্ততকার ফরহত আ ম যায়হক ফরা য় মখন দকান প্রাকৃক্ততক দুহম যাহগয ভয় ফা  দুহম যাহগয ঠিক 

যযআ ক্ষ্ক্ততগস্ত ভানুল তাহদয মূর অফাস্থর দিহড় অশ্রয় ক্তকংফা জীক্তফকায উহদ্দহে ন্যে িহর মায়। এআ ধাহ 

মূর ফাস্তুচ্যযক্তত ঘহট।  

 

বযন্তযীণ ফাস্তুচ্যযত ব্যক্তি (Internally Displaced Persons)  

মখন দকান ব্যক্তি ফা ব্যক্তিফহগ যয ভক্তি দকান স্ত্র ংিাভ, দািা, ভানফাক্তধকায রঙ্ঘন ক্তকংফা প্রাকৃক্ততক ফা 

ভানফসৃি দুহম যাহগয াত দথহক যক্ষ্া ায়ায জন্য তাহদয ঘযফাক্তড় দিহড় দদহয ফাআহয না ক্তগহয় ক্তনজ দদহয 

বযন্তহয ন্যে িহর মায়; তখন তাহদয বযন্তযীণ ফাস্তুচ্যযত ব্যক্তি ফহর ধযা য়।  

দুহম যাগ  জরফায়ুজক্তনত কাযহণ বযন্তযীণ ফাস্তুচ্যযত (Disaster and Climate Induced 

Internally Displaced Persons) 

মখন দকান ব্যক্তি ফা ব্যক্তিফহগ যয ভক্তি ক্তকংফা দকান জনহগাষ্ঠী দকান দুহম যাগ ক্তকংফা জরফায়ু ক্তযফতযনজক্তনত 

কাযহণ (মা অকক্তিক ক্তকংফা ধীয গক্ততয হত াহয) দীঘ য স্থায়ী ফা ক্ষ্ণস্থায়ীবাহফ তাহদয ক্তনহজহদয ফতফাক্তড় দিহড় 

ক্তনজ যাহেয বযন্তহয ন্যে িহর মায় তাহদয দুহম যাগ  জরফায়ুজক্তনত কাযহণ বযন্তযীণ ফাস্তুচ্যযত ব্যক্তি/দগাষ্ঠী ফহর 

ক্তফহফিনা কযা য়।  

ক্তযহয় দনয়া (Evacuation) 

ক্তযহয় দনয়া ফরহত দফাঝায় খুফ তাড়াতাক্তড় কহয জনাধাযণহক দকান দুহম যাহগয াত দথহক যক্ষ্া কযায জন্য 

ন্যে ফা ক্তনযাদ স্থাহন  স্থানান্তয কযা। এ ধযহনয ক্তযহয় দনয়ায ক্তফলয়টি কহয়ক ঘণ্টা দথহক কহয়ক িা ম যন্ত 

িরহত াহয; তহফ তা কযা য় জরুক্তযবাহফ জান-ভার যক্ষ্া কযায উহদ্দহে। 

ক্তবফান (Migration) 

দদহয ফাআহয ক্তকংফা দদহয দবতহয এক স্থান দথহক ন্য স্থাহন মায়াহক ক্তবফান ফহর। এটি মূরত ভানুহলয 

িরািরহক দফাঝায় মায স্থাক্তয়ে, গঠন ক্তকংফা কাযণ নানাক্তফধ হত াহয। এ ধযহনয িরািহরয ভহধ্য যণাথীহদয 
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ক্তবফান, ফাস্তুচ্যযতহদয ক্তবফান, থ যননক্ততক ক্তবফাীহদয ক্তবফান এফং ন্যান্য কাযহণ (দমভন: ক্তযফাহযয 

পুনক্তভ যরন) দম ক্তবফান হয় থাহক দফ ক্তবফানহক ন্তর্ভ যি কযা য়।  

দজাযপূফ যক ক্তবফান (Forced migration) 

দম ক্তবফান প্রক্তক্রয়ায ভধ্য ফরপ্রহয়াগ/দজাযাজুক্তযয ক্তফলয় ক্তফদ্যভান থাহক তাহক দজাযপূফ যক ক্তবফান ফহর। এ দক্ষ্হে 

প্রাকৃক্ততক ক্তকংফা ভানফসৃি দকান কাযহণ ভানুহলয জীফন ফা জীক্তফকায প্রক্তত দকান হুভক্তক থাকহর তা 

ফরপ্রহয়াগ/দজাহযয ক্তফলয় ফহর ন্তর্ভ যি য় দমভন: যণাথী ক্তবফান, প্রাকৃক্ততক ফা ক্তযহফগত দুহম যাহগয কাযহণ সৃি 

ক্তবফান আতযাক্তদ।  

সুযক্ষ্া/প্রক্ততহযাধ (Protection)  

অন্তঃংস্থা স্ট্যাক্তেং কক্তভটিয (IASC) দদয়া ংজ্ঞা নুাহয, সুযক্ষ্া/প্রক্ততহযাধ ফরহত দফাঝায় আ ফ কাম যক্রভহক 

মায রক্ষ্য হরা প্রাক্তিক অন্তজযাক্ততক অআহনয মূরনীক্ততয দিতনা  বালা (থ যাৎ ভানফাক্তধকায অআন, অআএআিএর, 

যণাথী অআন) নুমায়ী ব্যক্তিয ক্তধকায মুন্নত যাখা।’’ IASC জরুক্তয ভানক্তফক ক্তযক্তস্থক্তত দভাকাক্তফরাকাযী 

জাক্ততংঘ  ন্যান্য ংস্থাহক এয ন্তর্ভ যি কহয।  

ক্তবঘাত-ক্তষ্ণুতা (Resilience)  

ক্তবঘাত-ক্তষ্ণুতা ফরহত দকান প্রক্তক্রয়া ফা ক্তহস্ট্হভয ক্তকংফা তায উাদানমূহয দআ ক্ষ্ভতাহক দফাঝায় মায 

ভাধ্যহভ দকান একটি দুহম যাহগয প্রবাফ ঠিক ভহয় দক্ষ্তায হি ক্তনরূণ কযা এফং তা দভাকাক্তফরা কহয 

ক্তনযাদ/টিহক থাকাহক দফাঝায়। এআ প্রক্তক্রয়ায দক্ষ্হে প্রক্তক্রয়ায দভৌক্তরক কাঠাহভাগত ক্তফলয় এফং এয কাম যক্রভ ব্যাত 

থাকায াাাক্ত প্রক্তক্রয়াটিয ক্তবহমাজন, ক্তখন  রূান্তযীরতায াভর্থ্য জক্তড়ত।  

 

 

অটহক ড়া জনহগাষ্ঠী (Trapped Populations) 

দম জনহগাষ্ঠী দকান একটি স্থাহন হুভক্তক থাকা হে দখাহন দথহক ক্তবফান না কহয দখাহন ফস্থান কহয ক্তকংফা 

তাহদয দখাহন অটহক ড়ায (ফা দিহন হড় থাকায) ঝুঁক্তক থাহক; তাহদয অটহক ড়া জনহগাষ্ঠী ফহর। এ 

ক্তযক্তস্থক্ততহত তাহদয অয ক্তধকতয ক্তযহফগত ভস্যায মু্মখীন হয় ক্তক্তিহয় ড়ায অঙ্কা থাহক। এ ধযহনয 

ক্তযক্তস্থক্তত ক্তফহল কহয দক্তযদ্র ক্তযফাহযয দক্ষ্হে দদখা মায়। জীক্তফকায মূর উৎ ক্তযহফগত কাযহণ ক্ষ্ক্ততিস্ত য়া 

হে তাযা ম্পহদয বাহফ ক্তবফান কযহত াহয না।  
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ক্তফদান্নতা (Vulnerability) 

ক্তফদান্নতা ফরহত দফাঝায় ক্ষ্ক্ততিস্ত য়ায দঝোঁক ক্তকংফা প্রফণতাহক। ক্তফদান্নতায ধাযণায ভহধ্য দম ক্তফলয়গুহরাহক 

ন্তর্ভ যি কযা য় তা হরা, ক্ষ্ক্ততিস্ত য়ায ভহতা ংহফদনীর ফা নাজুকতাপ্রফণ থাকায াাাক্ত ভাক্তনহয় দনয়া 

 ক্তবহমাজহনয ক্ষ্ভতায বাফ। 

[ক্তক্তডক্তড হরা যােমূ কর্তযক সৃি দুহম যাগ-জক্তনত ফাস্তুচ্যযক্তত ক্তফলয়ক বফক্তেক উহদ্যাগ, ২০১৮-২০১৯ াহর ফাংরাহদ 

ক্তির মায -বাক্তত]। 

বযন্তযীণ ফাস্তুচ্যযক্তত ম্পহকয জাক্ততংহঘয গাআক্তডং নীক্ততভারা 

বযন্তযীণ ফাস্তুচ্যযক্তত ম্পহকয জাক্ততংহঘয গাআক্তডং নীক্ততগুক্তর বযন্তযীণ ফাস্তুচ্যযক্তত দভাকাহফরায জন্য ফ যাক্তধক স্বীকৃত অদ য 

কাঠাহভা। এটি অভহর দনয় দম বযন্তযীণবাহফ ফাস্তুচ্যযত ব্যক্তিযা তাহদয দদহয ন্যান্য ব্যক্তিহদয ভহতা অন্তজযাক্ততক  

বযন্তযীণ অআহনয অতায় ম্পূণ য ভতায়, একআ ক্তধকায  স্বাধীন তা উহবাগ কযায দমাগ্য। বযন্তযীণবাহফ ফাস্তুচ্যযত 

য়ায কাযহণ দকান ক্তধকায এফং স্বাধীনতা দবাগ কযায দক্ষ্হে তাহদয হি বফলম্য কযা হফ না। এটি জাতীয় অআন  

নীক্ততভারা প্রণয়হনয দফরায় যােগুহরাহক অআক্তন ভানদন্ডের  একটি দট যফযা কহয এফং ক্ষ্ক্ততিস্তযা বযন্তযীণ ফাস্তুচ্যযক্ততয 

অতার্ভি য়ায জন্য কীবাহফ অহফদন কযহত াহয তা স্পি কহয। এআ অদক্ত যক কাঠাহভাটি সুক্তনক্তদ যি দ্ধক্তত নুযণ 

কহয অন্তজযাক্ততক ভানফাক্তধকাহযয ক্তনয়ভাফরীগুহরা খা খায়ায়  পুনফ যার কহয, মাহত তা ফাস্তুচ্যযত ব্যক্তিহদয সুযক্ষ্ায় তাহদয 

জন্য প্রাক্তিক ভানফাক্তধকাহযয ক্তফক্তধক্তফধাহনয ক্তনশ্চয়তা দদয়। 

ন্যানহন মূরনীক্তত  

নানহহনয ঐক্ততয াভহন দযহখ বতক্তয কযা ‘ন্যানহন ক্তপ্রক্তির’  এ বিষয়ে দজায দদয় দম জনগণহক যক্ষ্া কযায দাক্তয়ে 

যাহেয। ফাস্তুচ্যযত ভানুল, তাহদয অশ্রয়দাতা এফং মাযা ফাস্তুচ্যযত য়ায ঝুঁক্তকহত অহি তাযা এফং জরফায়ু ক্তযফতযন  

ন্যান্য ক্তযহফগত দুহম যাহগয ঝুঁক্তকহত থাকা ক্তকংফা এহফয কাযহণ ক্ষ্ক্ততিস্থ য়া ভানুলহদয ক্তফহল িাক্তদায প্রক্তত অরাদা 

কহয ভহনাহমাগ দদয়া যােগুহরায কতযব্য। ক্তফহল কহয ম যাি অহয়াজহনয ভাধ্যহভ ফ যস্তহয প্রক্ততহযাধ  ক্তষ্ণুতায ক্তি 

ফাড়াহনায ক্তদহক দৃক্তি ক্তনফদ্ধ কযহত হফ। ক্তরি  বফক্তিহেযয ক্তদকগুক্তরয প্রক্তত ংহফদনীর দথহক কর জাতীয়  অন্তজযাক্ততক 

নীক্তত  তৎযতা এফং ক্তযকক্তল্পত পুনফ যানহক বফলম্যীনতা, ম্মক্তত, ক্ষ্ভতায়ন  ংিহণয ক্তবক্তিহত যাক্তয ক্ষ্ক্ততিস্তহদয 

হি ক্তনহয় ক্তযিাক্তরত কযায য এটি  গুরুে  দদয়। মাযা ফাস্তুচ্যযত হয়হি ফা মাযা ফাস্তুচ্যযত য়া, ঘযফাক্তড় ফা জীক্তফকা 

াযাহনায হুভক্তকহত অহি তাহদয কথা মাহত দানা য় এফং অভহর দনয়া য়। একআহি মাযা দথহক দমহত িান তাহদয 

মাহত ফহরা না কযা য়। 

‡cwbbmyjv bxwZgvjv (The Peninsula Principles):  

দক্তননসুরা নীক্ততভারা একটি ভক্তন্বত নীক্তত কাঠাহভা মাযা ক্তবক্তি র অন্তযজাক্ততক অআনমূহয মূরনীক্তত , ভানফাক্তধকায ংক্তেি 

ফাধ্যফাধকতা মায ভাধ্যহভ যাহেয বযন্তযীণ ফাস্তুচ্যযত ব্যাক্তিহদয ক্তধকায যক্ষ্া কযা মায়। এআ নীক্ততভারাটি জাক্ততংহঘয 

বযন্তযীণ ফাস্তুচ্যযক্তত ক্তফলয়ক নীক্ততভারায  াহথ  াভঞ্জস্যপুণ য  কহয জরফায়ু তাক্তড়ত ফাস্তুচ্যযত ভানুহলয সুযক্ষ্া  হমাক্তগতায 

উহদ্দহে প্রণয়ন কযা হয়হি।  
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দেয়ায িাোড য (Sphere Standards): 

ভানক্তফক াড়াদান কাম যক্রহভ ক্তযিারনা দমভন : খাফায াক্তন , স্যাক্তনহটন  াআক্তজন ,খাদ্য ক্তনযািা  পুক্তি , অশ্রয়  

দহটরহভন্ট এযকভ ৪টি নুন্যতভ ভানক্তফক ায়তা প্রদান কাম যক্রহভয ক্তদকক্তনহদ যনামূর মূরনীক্ততআ র দেয়ায িযাো য। এটি  

ক্তফহে একটি ফ যাক্তধক স্বীকৃত ভানক্তফক ভানদে।  

আউুজফ্রাক্ট (Usufruct): 

এটি র হন্যয জক্তভহত থফা ম্পক্তি হত অয়  ন্য সুক্তফধা িহণয াভক্তয়ক ব্যফস্থা । এটি ক্তফক্তবন্ন ক্তভক্তশ্রত অআন  ক্তক্তবর 

অআহনয ব্যাক্তিয ভধ্য ায়া একটি ীভাফদ্ধ ফাস্তফ ক্তধকায। 

দভে গাআড (The Mend Guide) 

দুহম যাহগয ভহয় ভানুলহদয ক্তনযাহদ ন্যে ক্তযহয় দনয়ায জন্য একটি ম্যক ক্তযকল্পনামূরক ক্তনহদ যনা। উহেদ কাম যক্রহভ 

পাযাক দূযীকযণ এফং ব্যফাক্তযক ক্তযিারনা ম্বক্তরত দ্রুত ক্তনহদ যক্তকা প্রনয়হনয জন্য  ক্তফক্তবন্ন দদ  জাতীয় দুহম যাগ ব্যফস্থানা 

কৃতযহক্ষ্য নুহযাধক্রহভ দভে গাআড প্রণয়ন কযা হয়হি। এটি জরুযী ক্তযকল্পনা প্রহয়াজনীয়তা এফং ভানক্তফক ক্তফহফিনামূহক 

একক্তেকযণ কহয, মা একটি ন্যটিয ক্তযপূযক।     

 

 

 


