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  ভূমভকা 

১. টভূমভ 

ফাাংরাদদ ২০২৪ াদরয ভদে ভেভ আদয দদ , ২০৩০ াদরয ভদে উচ্চ ভেভ আদয দদ এফাং ২০৪১ াদরয ভদে উন্নত 

দদদয ম যাদ মাায রদযে কভ যমযকল্পনা ফাস্তফান কদয চদরদছ। এই কভ যদকৌর ফাস্তফাদনয ভােদভ ফাস্তুচ্যেমত প্রমতদযাধ 

এফাং ফাস্তুচ্যেত জনদগাষ্ঠীদক মথামথবাদফ পুনফ যান  তাদদয জজমফক  আমথ যক মনযাত্তা মফধান কযতঃ দদদয াভমিক 

উন্নদন ফাস্তুচ্যেত জনদগাষ্ঠীদক একীভূত কদয  তাদদয জীফনভান উন্নন মনমিত কদয দটকই উন্নন অবীষ্ট  ফদ্বী 

মযকল্পনায রযে অজযদন যভ দফ ভদভ য আভযা আাফাদী।  

মফদল দবৌদগামরক অফস্থাদনয কাযদণ ফাাংরাদদ প্রমতমনত ফন্যা, িীষ্মকারীন ঘূমণ যঝড়, জদরাচ্ছ্বা, খযা মফমবন্ন ধযদনয 

প্রাকৃমতক দুদম যাদগয মু্মখীন দ থাদক। এই ফ দুদম যাগ নাজুক  ঝুঁমকপূণ য াভামজক অফস্থায দে মৄক্ত দ ভানুদলয প্রাণামন, 

অফকাঠাদভায যমত এফাং জীফন  জীমফকায উয মফরূ প্রবাফ দপরদছ। অদনক দযদেই মযফায মকাংফা এরাকাফাী তাদদয 

ফত ফামড় দছদড় অন্যে চদর দমদত ফাে দে। ধাযণা কযা দে, প্রাকৃমতক দুদম যাদগয কাযদণ ফতযভাদন দম মযভাণ ফাস্তুচ্যেমত 

ঘটদছ, তায ভাো  তীব্রতা আন্ন ফছযগুদরাদত আয অদনক দফম দফ। এফ কাযদণ মফদলজ্ঞযা ভদন কযদছন, জরফায়ু 

মযফতযদনয একক বৃত্তভ যমতকয রূ দত মাদে অমবফান/ফাস্তুচ্যেমত।  

াম্প্রমতক এক খমতাদন দদখা দগদছ, ২০৫০ ার নাগাদ মফদে প্রমত ৪৫ জদন ১ জন এফাং ফাাংরাদদদ প্রমত ৭ জদন ১ জন 

জরফায়ু মযফতযনজমনত কাযদণ ফাস্তুচ্যেত দফ। অবেন্তযীণ ফাস্তুচ্যেমত ম যদফযণ দকন্দ্র (IDMC)’ য মাফ অনুমাী ২০০৮ দথদক 

২০১৪ াদরয ভদে প্রাকৃমতক দুদম যাদগয কাযদণ ফাাংরাদদদয ৪৭ রদযয দফম ভানুল ফাস্তুচ্যেত দদছ। একই াংস্থায ২০১৯ 

াদরয অধ যফামল যকী প্রমতদফদদনয মাফ ভদত, ফাাংরাদদদয ২৩টি দজরা দথদক প্রা ১৭ রয ভানুলদক স্থানান্তমযত দত দদছ; 

এয দফমযবাগই ঘদটদছ মফমবন্ন উকূরী দজরাগুদরাদত, দমভন দবারা, খুরনা  টুাখারী। আদভশুভামযয (২০১৩) মবমত্তদত 

চারাদনা যাভরু  এমএভআয- এয ২০১৩ াদরয দমৌথ গদফলণায পূফ যাবা অনুমাী, ২০১১ দথদক ২০৫০ ার ম যন্ত 

ফাাংরাদদদ ১৬ দথদক ২৬ মভমরদনয দফম ভানুল জরফায়ু মযফতযনজমনত দুদম যাদগয কাযদণ মনজ ফতমবটা দছদড় অন্যে 

স্থানান্তমযত দফ। ব্যাক এই ফাস্তুচ্যেমতয পরশ্রুমতদত অবেন্তযীণ উদ্বাস্তুযা দদদ মফদ্যভান অন্যান্য ধযদনয শ্রভ অমবফাীযা 

মূরত দদদয দবতদযই অমবফামত দফ।   

মডদেদভন্ট ল্যোন-এয এক গদফলণা ভদত, উকূরী এরাকাগুদরাদত ফাস্তুচ্যেমতয মূর কাযণ দজাাদযয ামনয উচ্চতাবৃমি 

মা উকূরী অঞ্চদর ফন্যা ঘটা। ফাস্তুচ্যেমতয ভােমভক কাযণ মদদফ িীষ্মকারীন ঘূমণ যঝড়  জদরাচ্ছ্বাদক মচমিত কযা দদছ। 

গদফলণাটিদত ধাযণা কযা দে দম, জরফায়ু মযফতযদনয কাযদণ মুদ্রপৃদষ্ঠয উচ্চতা বৃমি (SLR) দুদম যাদগয এফ প্রমিায আয 

অফনমত ঘটাদত াদয এফাং ২০৮০ াদরয ভদে তমরদ দমদত াদয ফাাংরাদদদয উকূরী অঞ্চদরয ১৩ তাাং ভূমভ। 

মুদ্রপৃদষ্ঠয উচ্চতাবৃমিয অনুদভ ফদচদ গুরুতয পর দরা চালদমাগ্য জমভ, ভাটি এফাং ামনদত রফণাক্ততায অনুপ্রদফ এফাং 

তায মযণমতদত উকূরী অঞ্চদরয ভানুদলয কৃমলমবমত্তক জীফনমাো মফরূ প্রবাফ। এটি উকূরী অঞ্চদর ফাস্তুচ্যেমতয অন্যতভ 

ফড় কাযণ। অন্যমদদক মূর ভূখন্ড এরাকা ফাস্তুচ্যেমত ঘটাদনায মূর কাযণ নদীবাঙন  ফন্যা। দদদয উত্তয-মিভাঞ্চদরয 

দজরাগুদরা মনমভত খযা  এফাং এটা এফ এরাকা ফাস্তুচ্যেমত ঘটিদ থাদক। ভূতামিকবাদফ কদকটি মি ভূ-চ্যেমতয 

ভদে অফস্থাদনয কাযদণ ফাাংরাদদ উচ্চভাো ভূমভকদেয ঝুঁমকপ্রফণ দদ। বাযতী দটকদটামনক দেদটয উত্তযপূফ য মকনাদয 
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ফাাংরাদদদয অফস্থান। মি াফডাকন দজান  দভগা থ্রাস্ট পদেয কাযদণ এ অঞ্চদরয ভূমভকদেয ঝুঁমক আদগয ধাযণায 

চাইদত দফম দত াদয। ভূমভকে য  উযগুদরাদত ফড় আকাদযয ফাস্তুচ্যেমত ঘটাদত াদয।  

দুদম যাগ  জরফায়ু মযফতযনজমনত ফাস্তুচ্যেমতয ভস্যা দভাকামফরা দ্রুত দদয দনায মফলটি জাতী  আন্তজযামতক 

প্রমতষ্ঠানগুদরা আয দফম কদয উরমি কযদছ। বানুাতু ইমতভদে দুদম যাগ  জরফায়ুজমনত ফাস্তুচ্যেতদদয জন্য একটি নীমতভারা 

জতময কদযদছ। মপমজ জরফায়ু  দুদম যাদগয দপ্রমযদত ফাস্তুচ্যেতদদয পুনফ যাদনয জন্য একটি মনদদ যমকা জতময কদযদছ। দমভন 

কানকুন এডাদটন দেভাকয (২০১০), দুদম যাগ-ঝুঁমক প্রভদন দন্দাই দেভাকয (২০১৫-২০৩০) এফাং অন্যান্য আন্তজযামতক 

দমরর জরফায়ু মযফতযনজমনত ফাস্তুচ্যেমতয ভদতা বীমতকয চোদরঞ্জটিদক জাতী  আন্তজযামতক স্তদয দভাকামফরা কযায য 

গুরুত্ব মদদদছ। িভফধ যভান দচতনতা এফাং দুদম যাদগয ঝুঁমকহ্রা (DRR)  জরফায়ু মযফতযন অমবদমাজদন (CCA) দৃঢ় 

অেীকাদযয আদরাদক ফাাংরাদদ যকায দুদম যাগ  জরফায়ু মযফতযনজমনত ফাস্তুচ্যেমত ব্যফস্থানায জন্য এই দকৌরে প্রণন 

কযদছ। প্রণীত এ দকৌরে  দকফর দুদম যাগ  জরফায়ু মযফতযদনয কাযদণ ফাাংরাদদদয অবেন্তযীণ ফাস্তুচ্যেতদদয মফলদই 

জাতী দকৌরে মদদফ কাজ কযদফ। 

 

১.১ দকৌরদেয দমৌমক্তকতা 

ফাস্তুচ্যেমতয মকায ব্যমক্ত  জনদগাষ্ঠী ফাস্তুচ্যেমতয কাযদণ তাদদয অমধকায  দামফ আদাদ ভাযাত্মক অসুমফধা দড়ন। যমতিস্ত 

ভানুদলযা মফম যদয দয ফহু যকদভয ভানফামধকায াংিান্ত চোদরদঞ্জয মুদখামুমখ ন।  তাদদয মনযাত্তা  সুযযায ব্যফস্থা 

হুভমকয মুদখ দড়। তাঁযা মরেমবমত্তক মাংতায মকায ন, াায্য, দফা, অমযাম য াভিী এফাং অনুদান াায দফরা 

জফলদেয কফদর দড়ন। মশু, এমতভ, গব যফতী ভা, প্রফীণ এফাং মফদল চামদােন্ন ভানুদলযা অফদরা, মনি  দালদণয 

মকায ন; মফদল কদয মশু, বৃি, াযীমযকবাদফ অযভ এফাং টিদক থাকায জন্য মযফাদযয য মনব যযীদরযা অদনক ভ  

মযফায দথদক মফমেন্ন দ মা। ব্যমক্তগত দমররে ামযদ মা ফা ধ্বাং ; দগুমর নতুন কদয জতময কযা কঠিন, দকননা 

এ ধযদনয জনদগাষ্ঠীয জন্য  জন্মনফন্ধদনয ব্যফস্থা, আইন প্রদাদগয ফদন্দাফস্ত এফাং সুষ্ঠু  কাম যকয মফচায ব্যফস্থায মফদল সুদমাগ 

াায উা খুফই ীমভত। ভতাভত প্রদান  অমবদমাগ দাদদযয ব্যফস্থা অপ্রতুর। কাজ  জীমফকায সুদমাদগয অভতা, 

দজাযপূফ যক স্থানান্তয; দুদম যাদগ ফাস্তুচ্যেত ভানুলদদয অমনযাদ  অননমেক প্রতোফতযন ফা পুনফ যান; েমত্ত পুনরুিায  

জমভপ্রামিয প্রমতফন্ধকতা ইতোমদ ফাস্তুচ্যেত জনদগাষ্ঠীয দুদব যাদগয মকছু উদাযণ।  

ফাাংরাদদ যকায ২১০০ াদরয ভদে ‘মনযাদ, জরফায়ু মষ্ণু এফাং মৃি ফ-দ্বী’ অজযদনয রদযে ‘ফাাংরাদদ ফ-দ্বী 

মযকল্পনা ২১০০’- প্রণন কদযদছ। এই মযকল্পনা প্রতীভান   দম, দুদম যাগ  জরফায়ু মযফতযনজমনত অমবফান  

ফাস্তুচ্যেমত নগযাদণয দয চা ফাড়াদে। তাই সুশৃঙ্খর অমবফান ব্যফস্থানা িমতয ভােদভ নগযগুদরা দথদক এই চা 

সুষ্ঠুবাদফ কমভদ আনায প্রদাজনীতা এখাদন গুরুত্ব দদদছ। জাতী অমবদমাজন কভ যমযকল্পনা (NAPA, 2005) দুদম যাগ  

জরফায়ু মযফতযনজমনত কাযদণ অবেন্তযীণ ফাস্তুচ্যেতদদয মফলদ দকান অমবদমাজন প্রকল্প ফা কভ যসূমচয মনদদ যনা মছর না। 

যকাদযয মূর জরফায়ু মযফতযন দকৌরগত কাঠাদভা, ফাাংরাদদ জরফায়ু মযফতযন দকৌর  কভ যমযকল্পনা ২০০৯ এ 

(BCCSAP, 2009) অবেন্তযীণ অমবফাদনয য দকান মফদ কভ যমযকল্পনা িণ কযা মন । তাছাড়া দুদম যাগ ব্যফস্থানা 

আইদন জরুময মবমত্তদত আশ্রদান এফাং নতুন ফতাদনয দপ্রমযদত পুনফ যান মকাংফা মযকমল্পত স্থানান্তয মফলক ধাযা 
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মন্নদফমত না থাকা প্রদাজনী মফমধভারা এখদনা প্রণন কযা ম্ভফ  মন। দুদম যাগ মফলক স্থাী আদদাফমর-২০১৯ এ-  

জাতী  আঞ্চমরক স্তদযয মফমবন্ন ফাস্তফানকাযীদদয মফলদ মফস্তামযত মনদদ যনা যদদছ। তদফ দুদম যাগ মফলক স্থাী 

আদদাফমরদত মূরত জরুময মযমস্থমতদত আশ্র প্রদাদনয ম যাদয য দফী গুরুত্ব দদা দদছ । ‘ফাস্তুচ্যেমত কভাদনা’ এফাং 

‘দীঘ যদভামদ দটকই ভাধাদনয’ ভদতা গুরুত্বপূণ য দুটি ম যাদক এখাদন অন্তভূ যকযণ ম্ভফ মন।  তাই ফাাংরাদদ যকায ব্যাক 

দকৌরগত নীমত কাঠাদভা, মনমদ যষ্ট আইমন আদদ এফাং মফদল দামত্বপ্রাি প্রামতষ্ঠামনক ব্যফস্থায ভােদভ ফাস্তুচ্যেমতয মফলটি 

দভাকামফরা কযায মিান্ত মনদদছ।  

ফাস্তুচ্যেমতয মফলদ নতুন ন্থায ভদে দুদম যাগ ঝুঁমকহ্রা  জরফায়ু মযফতযন অমবদমাজদন (DRR/CCA) দন্দাই দেভাকয 

(২০১৫-২০৩০) নানদন ইমনমদটিভ  প্রদটকন এদজন্ডা অন্তর্ভ যক্ত কযদত দফ। দুদম যাগ ফাস্তুচ্যেমত মফলক োটপযভ (PDD) 

ফতযভাদন তা ফাস্তফান কযদছ। এই দকৌরে এফ আন্তজযামতক কাঠাদভায প্রমিায প্রমত ফাাংরাদদদয দামত্বদফাদধযই অাং। 

২০১৫ াদর ১০৯টি দদ দম সুযযা এদজন্ডা (PA) দত স্বাযয কদযদছ, তাদত দুদম যাগ ঝুঁমক কভাদনা এফাং জরফায়ু মযফতযন 

দভাকামফরা মথাথ য অমবদমাজন দদয িণ কদয মনমদ যষ্ট ম যা ম যন্ত ফাস্তুচ্যেমত কমভদ আনায কথা ফরা দদছ । দমখাদন 

ফাস্তুচ্যেমত দঠকাদনা ম্ভফ ন দখাদন স্থাী ভাধান মথা স্ব-ভূমভদত প্রতোফতযন, স্থানীবাদফ একেীকযণ এফাং মযকমল্পত 

পুনফ যান না-া ম যন্ত স্থানান্তয  ফাস্তুচ্যেমতয পুদযা ম যাদ র্ভক্তদবাগী জনগদণয সুযযা অমধকাযমবমত্তক ব্যফস্থায কথা ফরা 

দদছ। ২০১৯ াদর অনুমষ্ঠত দলাফার েোটপযভ অন মডজাস্টায মযস্ক মযডাকন (GPDRR)-এয -বামত মদদফ 

ফাাংরাদদদয প্রমতদফদদনয াযাংদযদ এই ফক্তব্য প্রমতপমরত দদছ। দুদম যাগ আঘাত ানায আদগই দুদম যাগজমনত ফাস্তুচ্যেমত 

কভাদত যকায এফাং আন্তজযামতক ম্প্রদাদক আয দফম কাজ কযদত দফ । দুদম যাগ ঝুঁমক হ্রা াংিান্ত দকৌর  

নীমতভারাগুদরাদক দুদম যাগজমনত ফাস্তুচ্যেমতয কাযণ  মযণমতগুদরাদক গুরুদত্বয দে মফদফচনা কদয মযোদণ স্থাী ভাধাদন 

অফদান যাখদত দফ। জরফায়ু  দুদম যাগ ঝুঁমকদক অফশ্যই অমবফাদনয উাদান মদদফ ধযদত দফ। ২০১৮ াদরয অমবফান 

মফলক ‘দলাফার কভপ্যাক্ট অন দইপ, অড যাযমর এন্ড দযগুরায ভাইদিন  ীল যক দম্মরদন উদঠ এদদছ।  

এই দকৌরদে তাই ফাস্তুচ্যেমতদক দুদম যাগ ঝঁমকহ্রা  ( DRR)  জরফায়ু মযফতযন অমবদমাজদনয অাং মদদফ দদখায 

আন্তজযামতক ভনতদকেযই প্রমতপরন ঘদটদছ। সুতযাাং এই দকৌরে দন্দাই দেভাদকযয মিান্ত এফাং েোটপযভ অন মডজাস্টায 

মডদেদভদন্টয অেীকায ফাস্তফাদন ফাাংরাদদদ যকাদযয দনা দদযগুমরয অাং। এই দকৌরে মফদল কদয 

দুদম যাগজমনত ফাস্তুচ্যেমত এফাং ভানফ চরাচদরয চোদরঞ্জগুদরা দভাকামফরা কযায জন্য স্থানী, জাতী  আঞ্চমরক ম যাদ গৃীত 

দুদম যাগ ঝুঁমকহ্রা  (DRR)-এয  দদযগুদরায দে আঞ্চমরক জরফায়ু মযফতযন দভাকামফরা দদযগুমরদক াংমৄক্ত কদয 

কভ যসূমচ প্রণদন াতা কযদফ এফাং েোটপযভ অন মডজাস্টায মডদেদভন্ট (PDD)- এয যাভ য অনুমাী দুদম যাগজমনত 

ফাস্তুচ্যেমত মফলদ িমতগতবাদফ দডটাদফজ জতমযয উদদ্যাগ দনদফ। ফাস্তুচ্যেমতয প্রমত এই নতুন াভমিক দদয দটকই পরাপর 

মনমিত কযদত যভ দফ ফদর আা কযা মা। এই দকৌরেটি যকাদযয াভামজক উন্নন কাঠাদভা (SDF) এফাং জাতী  

আন্তজযামতক দুদম যাগ ঝুঁমকহ্রা  জরফায়ু মযফতযন অমবদমাজন মফলক অন্যান্য নীমতকাঠাদভায দে াভঞ্জস্য দযদখ জতময কযা 

দদছ। ফদচদ গুরুত্বপূণ য মফল দরা, ফাাংরাদদ যকায দটকই উন্নন রযেভাো (SDG) অজযদনয জন্য প্রমতশ্রুমতফি। এই 

কভ যদকৌর দুদম যাগ  জরফায়ু মযফতযনজমনত অবেন্তযীণ ফাস্তুচ্যেমত মফলক দটকই উন্নন রযেভাো অজযদন অন্যতভ এক 

দদয।   
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১.২ দকৌরদেয রূকল্প, রযে  উদেশ্য 

দকৌরেটিয দীঘ যদভামদ রূকল্প দরা দুদম যাগ  জরফায়ু মযফতযনজমনত অবেন্তযীণ ফাস্তুচ্যেমতয দটকই ব্যফস্থানায ভােদভ 

ফাাংরাদদদয নাজুক অফস্থা থাকা জনদগাষ্ঠীদক মযফতযনীর জরফায়ু  দুদম যাদগয প্রমত মষ্ণু ফা অমবঘাত-যভ কদয 

দতারা। দকৌরেটিয রযে দরা  স্থাী ভাধান দখাঁজায ভদ এভন াভমিক অমধকাযমবমত্তক ফাস্তফানদমাগ্য দটকই 

কাঠাদভা গদড় দতারা মা মফমবন্ন ম যাদ দুদম যাগ  জরফায়ুজমনত অবেন্তযীণ ফাস্তুচ্যেমতয (DCIIDPs) মকায ভানুলদদয শ্রিা 

কযদফ, সুযযা দদদফ এফাং তাদদয অমধকায মনমিত কযদফ। এই রযে াভদন দযদখ দকৌরেটিয উদেশ্য দরা:  

ক. জাতী  স্থানী ম যাদ নীমত মনদদ যনা  কভ যমযকল্পনায জন্য াধাযণ  সুাংত মবমত্ত জতময কযা; 

খ. প্রাকৃমতক দুদম যাদগয কাযদণ অবেন্তযীণ ফাস্তুচ্যেমতয ায কভাদত প্রমতদযাধমূরক  অমবদমাজনমূরক উব ধযদনয 

 ব্যফস্থা িণ কযা;  

গ. মনযাদদ, দস্বো এফাং ভম যাদায দে আদগয আফাস্থদর প্রতোফতযন/স্থানীবাদফ একীভূতকযণ অথফা 

 স্থানান্তয/পুনফ যাদনয জন্য অনুকূর মযদফ জতমযয রদযে খাতমবমত্তক মফমবন্ন কাম যিভ মযচারনা কযা; 

ঘ. জরফায়ু মযফতযনজমনত ফাস্তুচ্যেমতদক কাম যকয  দযবাদফ ব্যফস্থানা এফাং ফাস্তুচ্যেতদদয অমধকাযপ্রামি মনমিত কযা; 

 এফাং   

ঙ. যকাদযয অন্তর্ভ যমক্তমূরক উন্নন কাম যিদভয অাং মদদফ ফাস্তুচ্যেতদদয জীমফকায সুদমাগ সৃমষ্ট  তাদদয ামফ যক 

 ভানমফক উন্নন ঘটাদনা। 

 

১.৩  দকৌরদেয আতা 

দকৌরেটি শুদৄ জরফায়ু  দুদম যাগজমনত কাযদণ অবেন্তযীণ ফাস্তুচ্যেমত মফলদ প্রদমাজে দফ , আন্তঃীভান্ত ফাস্তুচ্যেমত ভস্যা 

মফলদ ন। এই দকৌরেটিয উদেশ্য ফাস্তুচ্যেমতয মতনটি ম যাদক াভমিক দকৌদরয আতার্ভক্ত কযা; মথা- 

 (অ) প্রাক-ফাস্তুচ্যেমত 

 (আ) ফাস্তুচ্যেমতকারীন অফস্থা এফাং 

 (ই) ফাস্তুচ্যেমত-যফতী ভদ (স্থাী ভাধান)।  

দকৌরদেয ফহুভামেক জফমষ্টে দরা, এটি কর ভন্ত্রণারদয মফদ্যভান কাম যিভগুদরায ভদে অবেন্তযীণ ফাস্তুচ্যেতদদয অন্তর্ভ যক্ত 

কযায মদকমনদদ যনা দদ।  

দুদম যাগ  জরফায়ুজমনত ফাস্তুচ্যেমতয য মফমবন্ন গদফলণারি পরাপর ম যাদরাচনা কদয এফাং জাতী ম যাদ কভ যারা 

আদাজদনয ভােদভ এই দকৌরেটি ফাাংরাদদদয দযদে ফাস্তুচ্যেমতয জন্য মনদে  ফমণ যত জরফায়ু/আফাা-েমকযত 

দুদম যাগগুমরদক মচমিত কদযদছ: ফন্যা, উকূরী  নদীবাঙন, ঘূমণ যঝড়  জদরাচ্ছ্বা, খযা, জরাফিতা, রফণাক্ততা, াামড় 

এরাকায ভূমভধ  ভূমভকে।  
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১.৪  দুদম যাগ  জরফায়ু মযফতযন জমনত অবেন্তযীণ ফাস্তুচ্যেতদদয (DCIIDPs) াংজ্ঞা 

দমননসুরা নীমতভারায াদথ এফাং এই দকৌরদেয রযে  উদেদশ্যয াদথ াংগমত দযদখ অবেন্তযীণ ফাস্তুচ্যেত ভানুদলয াংজ্ঞা 

মনেরু: 

“আকমিক  ধীয গমতেন্ন জরফায়ুজমনত দুদম যাগ ফা প্রমিায কাযদণ ব্যমক্ত, মযফায অথফা পুদযা একটি জনদগাষ্ঠী মখন 

অস্থাী ফা স্থাীবাদফ অন্যে চদর দমদত ফাে ন, অথফা তাদদয ফামড়ঘয ফা মচযাচমযত আফাস্থর দথদক তাদদয মযদ দনা 

 মকন্তু আন্তজযামতকবাদফ স্বীকৃত যাষ্ট্রী ীভানা অমতিভ কদযনমন, তাযাই অবেন্তযীণ উদ্বাস্তু’’। 

 জরফায়ুজমনত আকমিক ফাস্তুচ্যেমত দভাকামফরা দজায দদ পুনরুিায দকৌদরয য। অন্যমদদক ধীদয ঘদট চরা দুদম যাদগ প্রস্তুমত 

 অমবদমাজন দকৌদরয য দজায দদায দযকায ।  

এই দকৌরদে গৃীত াংজ্ঞায একটি অন্যতভ মদক দরা এটি অমবফাদনয দফরা অস্থাী  স্থাী ফ ধযদনয ফাস্তুচ্যেমতদক 

অন্তর্ভ যক্ত কদযদছ। অস্থাী  স্থাী ফাস্তুচ্যেমতয সুযযা দকৌদর অদনক ব্যফামযক াথ যকে যদদছ। অস্থাী অবেন্তযীণ 

ফাস্তুচ্যেমতদক এবাদফ াংজ্ঞামত কযা দমদত াদয দম, এটা দে মাদদয পূনযা স্ব-এরাকা মপদয আায ম্ভাফনা যদদছ দতভন 

স্বল্প  ভে দভাদদ জরফায়ুজমনত দুদম যাদগয কাযদণ ফাস্তুচ্যেত ব্যমক্ত ফা দগাষ্ঠীয স্থানান্তয। অন্যমদদক স্থাী ফাস্তুচ্যেমত তাদকই ফরা 

, দমখাদন দীঘ য এফাং অমত দীঘ য দভাদদ আন এরাকা প্রতোফতযদনয সুদমাগ াায দকাদনা ম্ভাফনা দনই।  

াংজ্ঞাদনয এই জটিরতা কাটিদ উঠদত এই দকৌরেটি CDMP II- এ ফাস্তুচ্যেত ভানুদলয দম দশ্রমণমফবাগ কযা দদছ তা 

অনুযণ কদয। CDMP II অবেন্তযীণবাদফ ফাস্তুচ্যেতদদয মতনটি  দশ্রমণদত মফবক্ত কদয। এগুদরা দরা:  

অ) অস্থাীবাদফ ফাস্তুচ্যেত ব্যমক্ত/দগাষ্ঠী;  

আ) অস্থাী  স্থাী এ-দুইদয ভেফতী অফস্থাদন থাকা ফাস্তুচ্যেত ব্যমক্ত/দগাষ্ঠী এফাং 

 ই) স্থাীবাদফ ফাস্তুচ্যেত ব্যমক্ত/দগাষ্ঠী। 

১.৫ দুদম যাগ  জরফায়ুজমনত অবেন্তযীণ ফাস্তুচ্যেমত (DCIID) ব্যফস্থানায ভমিত িমত প্রণন 

ফাাংরাদদ যকাদযয রূকল্প দে, ভানুদলয আথ যাভামজক অফস্থায উন্নমত াধন কদয  ২০৩০ াদরয ভদে চযভ দামযদ্রে 

দূযীকযদণয ভােদভ ফাাংরাদদদক উচ্চ ভেভ আদয দদদ মযণত কযা এফাং ২০৪১ াদরয ভদে ফাাংরাদদদক একটি  উন্নত 

দদ মদদফ গদড় দতারা। জরফায়ু মযফতযন দভাকামফরা  দুদম যাগ ব্যফস্থানা যকাদযয এই দকৌরগত রূকদল্পয একটি 

অমফদেদ্য অাং। এই রযে অজযদন ফাাংরাদদ যকায তায বৃত্তয াভামজক উন্নন কাঠাদভায (SDF) ভােদভ মফমবন্ন ধযদনয 

াভামজক নীমতভারা, কভ যমযকল্পনা এফাং দকৌর দঢদর াজাদে এফাং নতুন কদয প্রণন কযদছ। 

এই দকৌরেটিদক অফশ্যই াভামজক উন্নন কাঠাদভায অাং মদদফ মফদফচনা কযদত দফ, মা মকনা যকাদযয দামযদ্রে 

হ্রাকযণ দকৌর এফাং মযা, স্বাস্থে, পুমষ্ট, জনাংখ্যা, স্যামনদটন  মনযাদ ামন যফযা, অথ যননমতক অন্তযভূমক্তকযণ, নাযীয 

যভতান, নৃতামিক দগাষ্ঠী, ধভী াংখ্যারঘু, অযভ ব্যমক্ত, অমত দমযদ্র  বাভান জনাধাযদণয াভামজক অন্তযভূমক্তকযদণয 

দকৌরমূদয াাাম মযদফগত মনযাত্তা, জরফায়ু মযফতযন ব্যফস্থানা, দুদম যাগ ব্যফস্থানা, াভামজক মনযাত্তা এফাং 
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দফ যাময দটকই উন্নন দকৌরমূদয অন্তর্ভ যক্ত। উন্নন প্রদচষ্টায দযদে ভতা  াভামজক ন্যা-মফচায প্রমতষ্ঠা 

ফাাংরাদদদক াতা কযায ভদতা একটি াভমিক এফাং াভঞ্জস্যপূণ য নীমতভারা জতময কযা এই কভ যকাঠাদভায রযে।  

ফাাংরাদদদয অমবঘাত-মষ্ণু ভাজ, জরফায়ু কাম যিভ এফাং দুদম যাগ-ঝুঁমক হ্রা কাম যিদভয দম সুদীঘ য ইমতা যদদছ, 

দকৌরেটি তায য মবমত্ত কদয যমচত দদছ। ভদয দে দে যকায তায ভানমফক াতামূরক কভ যসূমচ  

উন্ননমুখী কাম যিভগুদরাদক দঢদর াজাদনায ভােদভ দুদম যাগ  জরফায়ু মযফতযদনয দযদে অমবঘাত-মষ্ণু ভাজ গড়ায রদযে 

প্রথাগত োণমবমত্তক কাম যিভ দথদক দয এদ াভমিক দুদম যাগ-ঝুঁমক হ্রাকযণ িমত মফকমত কযায মদদক ভদনামনদফ কযদছ। 

দুদম যাগ-ঝুঁমক হ্রাকযদণয জন্য জতময দন্দাই কভ যকাঠাদভাদত এ ধযদনয মযফতযন রযণী, দমখাদন দুদম যাগ হ্রা কযায দফরা 

দুদম যাগ প্রমতদযাধ দথদক শুরু কদয দুদম যাদগ াড়াদান এফাং পুনগ যঠদনয য গুরুত্ব মদদ দুদম যাগ ব্যফস্থানায দযদে াভমিক িমত 

অনুযণ কযায য দজায দদা দদছ। দকৌরগত াড়াদান প্রমিাদক আয দফম াভমিক  কাম যকয কযায জন্য এই 

কভ যদকৌরটিদত দুদম যাগ-ব্যফস্থানায নতুন িমত মফদফচনা আনা দদছ। দমদতু দকৌরগত াড়াগুদরা মনজ দথদকই ভবাদফ 

ফায জন্য উকায ফদ আনদত াদয না, তাই ফাস্তুচ্যেমত দভাকামফরায দযদে দম দকান িণদমাগ্য িমত প্রণদনয প্রদে 

ভানফামধকায মফলক আন্তজযামতক  আঞ্চমরক দমররামদদত দঘামলত মূরনীমতগুদরাদক প্রাধান্য দদা দফ। মফমবন্ন আন্তজযামতক  

আঞ্চমরক ভানফামধকায মফলক মূরনীমতদত স্বাযযকাযী দদ মদদফ ফাাংরাদদ যকায তায আইমন এখমতাযর্ভক্ত কর 

নাগমযদকয ভানফামধকাদযয প্রমত দাফি। ক্ষুদ্র নৃতামিক দগাষ্ঠী, অযভ ব্যমক্ত, ফ, মরে, জাতীতা, ধভী মফো 

মনযদযবাদফ কদরয জন্য ভতা  জফলেীনতা এফাং শ্রিা, সুযযায মনিতা সৃমষ্টয দামত্ব ম্পূণ যবাদফ যাদষ্ট্রয।  

এবাদফ ‘অমধকাযমবমত্তক িমত’ (RBA) ঝুঁমকহ্রা কাম যিভ, ভানমফক াতা  ফাস্তুচ্যেমত ভস্যায দটকই ভাধাদন 

প্রদাজনী আদ য ভানদন্ড যফযা কদয। জরফায়ু মযফতযনজমনত অবেন্তযীণ ফাস্তুচ্যেমতয দযদে অমধকাযমবমত্তক িমত মূরত 

ফাস্তুচ্যেত ভানুদলয অমধকাদযয য মবমত্ত কদয প্রমতমষ্ঠত; দম অমধকাদযয কথা মফমবন্ন জাতী  আন্তজযামতক ভানফামধকায 

নদদ উদেখ কযা দদছ। এয ভদে যদদছ তাদদয অথ যননমতক, াভামজক  াাংস্কৃমতক অমধকাদযয াাাম তথ্য প্রামিয  

মিান্ত িদণয অমধকাদযয কথা। আফায দমদতু দমযদ্র জনদগাষ্ঠী, বাভান ভানুল, াযীমযকবাদফ অযভ ব্যমক্ত
1
, ক্ষুদ্র নৃতামিক 

দগাষ্ঠী, ধভী াংখ্যারঘু এফাং অন্যান্য প্রামন্তক জনদগাষ্ঠী াধাযণত দম দকান অবেন্তযীণ ফাস্তুচ্যেমতয দফরা অভ ভাো ঝুঁমকয 

মুদখামুমখ , দদতু অমধকাযমবমত্তক এই িমত এ কর ভানুদলয প্রদাজনীতা  মনযাত্তাদক মফদল অিামধকায প্রদান 

কদয। এই িমত ভতা  জফলে দূযীকযদণয নীমতগুদরাদক গুরুত্বকাদয মফদফচনা কদয। 

ভমিত িমত মযচারনায ভােদভ দকৌরেটি আইএভ (IOM) -এয অমবফান ব্যফস্থানা চদিয (MMC) দে ভি 

কদয একটি ফাস্তুচ্যেত ব্যফস্থানা কাঠাদভা (DMF) জতময কদযদছ। এয উদেশ্য দরা ফাস্তুচ্যেমতয ভ মফমবন্ন ধাদ মথামথ 

াড়াদান কাম যিভগুদরা মচমিত কযা।  

দুদম যাগ ব্যফস্থানা কাঠাদভা (DMF) এই অদথ য াভমিক  ফাস্তফধভী দম, এটি ফাস্তুচ্যেমতয মফমবন্ন ধাদক মযষ্কাযবাদফ মচমিত 

কদয এফাং ফাস্তুচ্যেমত ব্যফস্থানায জন্য মফমবন্ন দকৌরগত তৎযতা কী দফ তা মনধ যাযণ কদয। এ দযদে গুরুত্বপূণ য আদযকটি 

মফল দরা, এই কাঠাদভাদত ফাস্তুচ্যেমতয মফমবন্ন ধাদ দকৌরগত াড়াগুদরা মনমদ যষ্ট কযা। এয রযে দরা ফাস্তুচ্যেমতয মফমবন্ন 

ধাদ মফদল কদয ফাস্তুচ্যেত ব্যমক্ত এফাং দমযদ্র  প্রামন্তক জনদগাষ্ঠীয অমধকায প্রামি মনমিত কযা।  

                                                           
 



7 
 

আন্তজযামতক ম যাদ গৃীত অবেন্তযীণ ফাস্তুচ্যেমতয দযদে জামতাংদঘয াক নীমতভারা (GPID) মতনটি দযদে যাদষ্ট্রয দামত্ব 

 কতযদব্যয কথা তুদর ধদয:  

অ) ফাস্তুচ্যেমত দযাধ  

আ) ফাস্তুচ্যেমতয ভ ভানুলদক যযা কযা  

ই) ফাস্তুচ্যেমত যফতীদত  দটকই ভাধান কযা।  

এটিই দরা ফাস্তুচ্যেমত দভাকামফরা ভানফামধকায-মবমত্তক িমতয মূর মবমত্ত। এয ভােদভ স্বল্প  দীঘ যদভামদ ফাস্তুচ্যেমতয মফলদ 

কভ যমযকল্পনা দনায কথা ফরা । এ ছাড়া ফাস্তুচ্যেমতয দভাকামফরা যাদষ্ট্রয দম ফােফাধকতা যদদছ এফাং তা দকান দুদম যাগ 

ঘটায আদগ দথদকই দম ারন কযদত ; এয ভােদভ দ মফলটি াভদন চদর আদ। 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                    দযখামচে ১: দুদম যাগ ব্যফস্থানা কাঠাদভা 

দযখামচে ১ দদখা প্রাক-ফাস্তুচ্যেমতয ধাদ াধাযণত দকৌরগত াড়াদান/দদযদয রযে দরা দীঘ য দভাদদ ফাস্তুচ্যেমতয ঝুঁমক  

হ্রা কযা, মকন্তু ফাস্তুচ্যেমতয ভ দকৌরগত াড়াদান/দদযদয রযে দরা অস্থাী ফাস্তুচ্যেমত কভাদনা। যান্তদয ফাস্তুচ্যেমত-

যফতী ধাদ দীঘ যস্থাী ফাস্তুচ্যেমতয দটকই ভাধান এই দকৌরগত াড়াদাদনয রযে। দুদম যাগ ব্যফস্থানা কাঠাদভা ব্যফায কদয 

দকৌরেটি চাযটি দকৌরগত াড়াদান/কাম যিভ মচমিত কদয মথা:  প্রমতদযাধ, প্রস্তুমত, ব্যফস্থানা  দভাকামফরা।  

দকৌরগত াড়াদান প্রমিায দযদে, প্রমতদযাদধয রযে দরা, দুদম যাগ ব্যফস্থানা  জরফায়ু মযফতযন দভাকামফরা 

অমবদমাজদনয ভােদভ ঝুঁমক ফা নাজুকতা কমভদ আনা এফাং ভাদজয অমবঘাত-যভতা ফা মষ্ণুতা বৃমি কযায ভােদভ 

ফাস্তুচ্যেমত দযাধ কযা। মখন স্থানী অমবদমাজন মকাংফা দুদম যাগ প্রমতদযাধ ম্ভফ ন দমভন: মুদ্র পৃদষ্ঠয উচ্চতাবৃমিয দযদে 

মফদান্ন জনদগাষ্ঠীদক অমবফান/স্থানান্তয/পুনফ যাদনয জন্য প্রস্তুত কযাই দরা মদ্বতী দকৌরগত াড়াদাদনয মূর প্রমতাদ্য 

মফল। প্রস্তুতকযদণয এই ধাদ আয দম ভস্ত মফল াভদন চদর আদ তা দরা: যমতগস্ত ভানুদলয অমধকায কাম যকযবাদফ 

মুন্নত দযদখ তাদদয মনযাদ আশ্রদ মনদ মাা। ভানুদলয দচতনতা বৃমি, দামত্বপ্রাি ব্যমক্তদদয প্রমযণ, আদগ দথদকই স্থাী 

 অস্থাী আশ্রদকন্দ্র নাক্তকযণ, মূর দফা প্রদানকাযী াংস্থা দমভন: স্বাস্থেমফবাগ, পুমর, মযফন ইতোমদ কীবাদফ দুদম যাদগয 

ফাস্তুচ্যেমত প্রমতদযাধ 

প্রমতদযাধ  প্রস্তুমত (ঝুঁমক হ্রাকযণ) 

 

ফাস্তুচ্যেমতয ভ সুযযা 

 
ফাস্তুচ্যেমত ব্যফস্থানা (জরুময প্রমতকায/াড়াদান) 

 

দটকই ভাধানমূ 

 
স্থাী ভাধাদনয ভােদভ ফাস্তুচ্যেমত দভাকামফরা- প্রতোফতযন, স্থানী একেীকযণ এফাং পুনফ যান 
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ভ কাজ কযদফ তায মনভকানুন ঠিক কযা। তৃতী দকৌরগত াড়াদান কাম যিভ দরা ফাস্তুচ্যেমতয ব্যফস্থানা। এই ধাদ দম 

মফলগুদরা অন্তর্ভ যক্ত তা দরা জরুময ভানমফক াতা, কাম যকয এফাং অমধকাযমবমত্তক স্থাী  অস্থাী আশ্রদকন্দ্র ব্যফস্থানা, 

খাদ্য, আশ্র, স্বাস্থেদফা, মযা, মনযাত্তা এফাং মাযা আশ্রদকদন্দ্র আদত াদযমন তাদদয দফা প্রদান। আয চতুথ য দকৌরগত 

াড়াদান কাম যিভ দরা দটকই ভাধাদনয ভােদভ ফাস্তুচ্যেমত দভাকামফরা কযা।  

এটি মূরত কযা দফ মতনটি ধাদ:  

১) প্রতোফতযন  

২) স্থানীবাদফ একীভূতকযণ এফাং  

৩) পুনফ যান। 

দমদতু অবেন্তযীণ ফাস্তুচ্যেমত একটি জটির মফল, তাই ফাস্তুচ্যেত ভানুদলয মফমবন্ন ধযন মনমদ যষ্ট কদয দপ্রমযতমনব যয প্রামেক 

কাম যিভ িণ কযদত দফ। াধাযণবাদফ দকৌরগত াড়াদান কাম যিভগুদরা প্রমতদযাধ, প্রস্তুমত এফাং ব্যফস্থানায মদক দথদক 

মফদান্ন জনগণদক রযে কদয প্রণীত দদছ। অন্যমদদক মতন মবন্ন ধযদনয ফাস্তুচ্যেত ভানুদলয দীঘ যদভাদী ভাধান মনমিত 

কযাই দে উদয ফমণ যত মতনটি স্থাী ভাধাদনয রয। প্রতোফতযন অস্থাীবাদফ ফাস্তুচ্যেত ভানুলদদয ভস্যা ভাধাদনয ব্যফস্থা। 

অন্যমদদক মাযা স্থাীবাদফ ফাস্তুচ্যেত, তাদদয জন্য স্থাী ভাধান মদদফ স্থানীবাদফ একীভূতকযদণয কথা মফদফচনা কযা । 

মাযা অস্থাী  স্থাী কোটাগমযয ভাঝাভামঝ ফাস্তুচ্যেত; তাদদয জন্য মযকমল্পত পুনফ যাদনয (resettlement) ব্যফস্থা দনা 

। এই দশ্রমণয ভানুল ফদচদ দফম মফদান্ন জনদগাষ্ঠী মদদফ মফদফমচত । তাযা না াদয তাদদয মনজ ফত মবটা মপদয 

দমদত না াদয অন্য দকান মনযাদ জাগা স্থাীবাদফ ফফা কযদত। প্রাই তাযা পুনফ যায ফাস্তুচ্যেমতয ঝুঁমকয মুদখ থাদক। 

প্রমতটি ফাস্তুচ্যেমতয ঘটনা স্বতন্ত্র মদদফ মফদফচনা কদয স্থানীবাদফ দপ্রমযতমনব যয মথামথ ভাধান খু ুঁদজ দফয কযদত দফ। স্থাী 

ভাধাদনয দযদে অমধকাযমবমত্তক িমত প্রদাদগয দফরা যমতিস্ত জনদগাষ্ঠীয পূণ যাে অাংিণ মনমিত কযাই মূর কথা। এ 

ধযদনয জনদগাষ্ঠীয ভদে দম জফমচেে এফাং মবন্ন মবন্ন চামদা যদদছ তা ঠিকবাদফ মূল্যান কযদত দফ। স্থাী প্রতোফতযন কায 

কায জন্য কামঙ্খত  ম্ভাব্য ভাধান দত াদয, অন্যান্যদদয দযদে স্থানী একীভূতকযণ অদনক দফম ভানানই। দম দকান 

ভাধাদনয ব্যফস্থা অফশ্যই যমতগস্ত ব্যমক্তয ফা দগাষ্ঠীয ইোয প্রমতপরন থাকদত দফ এফাং তাদদয মযপূণ যবাদফ অফমত কযায 

ভােদভ মিান্ত িদণয সুদমাগ মদদত দফ। 

দমদতু দুদম যাদগয ভাো  তীব্রতা উত্তদযাত্তয বৃমি াদফ, দদতু ভমিত ভাধাদনয ব্যফস্থা প্রদাজন  দত াদয। এ ধযদনয 

ভাধাদন ঋতুমবমত্তক  অস্থাী অমবফাদনয সুদমাগ থাকদত দফ। একই মযফাদযয অন্তর্ভ যক্ত মফমবন্ন দস্য মবন্ন মবন্ন ধযদনয 

অমবফানদক ভাধান মদদফ মফদফচনা কযদত াদয। মযফাদযয দকান দস্য তাদদয মূর ফাস্থাদন স্থাীবাদফ মকাংফা 

ঋতুমবমত্তকবাদফ প্রতোফতযন কযদত াদয, যান্তদয অন্য দস্যযা অন্য জাগা মগদ কাজ কযদত াদয। তাই ভাধানগুদরা 

দফ খুফই নভনী, মাদত কদয কদরই মায মায ভাধান দস্বো  অফমত ায ভােদভ দফদছ মনদত াদয।  ফাস্তুচ্যেমতয 

যফতী ম যাদ াতা  াায্য াায দযদে জফলে দূযীকযণাদথ য নীমতভারা অনুযদণয য গুরুত্ব মদদত দফ। প্রামন্তক 

জনদগাষ্ঠী দমভন: নাযীপ্রধান মযফায, মশু, অযভ ব্যমক্ত, ক্ষুদ্র নৃদগাষ্ঠী  ধভী াংখ্যারঘু এফাং ফস্ক ব্যমক্তদদয মফদল চামদায 

কথা মফদফচনা মনদ কতৃযযদক তাদদয প্রমত মফদল নজয মদদত দফ। 
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২.   ফাস্তুচ্যেমত প্রমতদযাধ (PREVENTION OF DISPLACEMENT) 

ফাস্তুচ্যেমত প্রমতদযাধ েমকযত অমধকাযগুদরায উদাযণ: জফলেীনতা  ভতায অমধকায, মনযাত্তায অমধকায, জীফদনয 

অমধকায, উন্নদনয অমধকায, ফাস্থাদনয অমধকায, কাজ াায অমধকায, অাংিদণয অমধকায, তথ্য াায অমধকায। 

উদেশ্য: এই অমধকাযগুদরায স্বীকৃমত দদায ভােদভ জরফায়ু মযফতযনজমনত অমবদমাজন এফাং দুদম যাদগয ঝুঁমক 

হ্রা/ব্যফস্থানায ভােদভ মফদান্ন ভানুলদদয সুযযা দদা।  

দকৌরগত াড়া প্রদান : ফাস্তুচ্যেমত প্রমতদযাধ ব্যফস্থা দরা, স্থানান্তয  ফাস্তুচ্যেমত ঘটায আদগই প্রদাজনী দদয িণ কযা। 

ফাস্তুচ্যেমতয প্রমতদযাধমূরক ব্যফস্থা দনায জন্য মফমনদাগ/অথ যান দত্ব দকান দকান দযদে ফাস্তুচ্যেমত ঘদট। এয পদর 

জনগণ আয দফম ঝুঁমক ফা াংকদটয মুদখ দড়। ফাস্তুচ্যেমতয দযদে স্থানান্তযদক প্রাই টিদক থাকায দকৌর মদদফ মফদফচনা 

কযা । ঠিকভদতা ফাস্তফান কযা না দগদর স্থানান্তয ফড় ধযদনয ভানমফক যমতয কাযণ দ দাঁড়াদত াদয। এফ দযদে 

ম্ভাব্য দুদম যাগ দভাকামফরা দুদ যািস্ত জনগদণয দুদব যাগ  জীমফকায যমত রাঘফ কযদত াংমিষ্ট জনদগাষ্ঠীদক প্রস্তুত কযা। দমভন 

মুদ্রপৃদষ্ঠয উচ্চতাবৃমি  ভরুকযদণয মযমস্থমত মকছু এরাকাদক অনাফাদমাগ্য কদয দপরদত াদয মফধা অন্যে 

পুনফ যান/স্থানান্তদযয জন্য প্রস্তুমত মনদ যাখা।  

প্রধান নীমত-দযেমূ: দুদম যাদগয ঝুঁমক প্রভন এফাং জরফায়ু মযফতযন দভাকামফরা অমবদমাজন। 

প্রধান কাম যিভমূ (প্রমতদযাধ এফাং প্রস্তুমতমূরক)  

প্রমতদযাধ এফাং প্রস্তুমতমূরক কাম যিভদক াঁচ বাদগ বাগ কযা মা। দগুদরা দরা:  

(অ) ঝুঁমকয ভাো মনরূণ কাম যিভ;  

(আ) দুদম যাদগয ঝুঁমক হ্রাকযণ (DRR) এফাং জরফায়ু মযফতযন অমবদমাজদন (CCA) ম যাি মফমনদাগ ফা অথ য ফযাে কযা;  

(ই) জরফায়ু ঝুঁমকহ্রা াংিান্ত ব্যফস্থানা কাম যিভ মক্তারী কযা; 

 (ঈ) নগদযয অথ যননমতক প্রাণদকন্দ্রগুদরায কাম যিভ মফদকন্দ্রীকযদণ উৎামত কদয কভ যাংস্থান/মফকল্প  দাবন কভ যাংস্থাদনয 

সুদমাগ সৃমষ্ট কযা; 

 (উ) জরফায়ু-দুদম যাগ ঝুঁমক জমভ ব্যফাদযয মযকল্পনা কযায দে অমধক ঝুঁমকপূণ য  অমনযাদ এরাকা মচমিত কযা এফাং 

ই এরাকাগুদরাদত ফফাযত জনাধাযদণয অমধকায যযায স্বাদথ য দফ এরাকা ভানফ ফমত মনমলি কযায ব্যফস্থা কযা।  

 

২.১   দুদম যাগ-ঝুঁমক মনরূণ  মিান্ত িদণ াতা (Understanding the Risk and Decision 

Making Support) 
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২.১.১  দুদম যাগ ব্যফস্থানা  োণ ভন্ত্রণারদয তিাফধাদন স্থানী ম যাদয কমভটি/প্রমতষ্ঠান দমভন: দুদম যাগ ব্যফস্থানা কমভটিয 

(DMCs) কর ম যা মফদল কদয ইউমনন দুদম যাগ ব্যফস্থা কমভটি (UDMC)  াড য দুদম যাগ ব্যফস্থানা কমভটি 

(WDMC) এয ভােদভ ফাস্তুচ্যেমতয দয ভাঠ ম যাদয উাত্ত াংি  দভরাদনা এফাং ারনাগাদ কযা। উাত্ত 

ব্যফস্থানায জন্য িাট য ব্যফস্থানা িমতয অাং মদদফ মজআইএ/মযদভাট দমন্পাং মদস্টভ (GIS/RMS) প্রমতষ্ঠা 

কযা। াড়াদান মযকল্পনা, মিান্ত িণ এফাং াড়াদান কাম যিদভয ামফ যক তদাযমকয দামত্ব দমৌথবাদফ ফাাংরাদদ 

মযাংখ্যান ব্যেদযা  দুদম যাগ ব্যফস্থানা অমধদিয কতৃযক ারন কযা; 

২.১.২  মরে, ফ, অযভতা এফাং অন্যান্য সূচক দ্বাযা াংগীত উাত্ত (SADD) আরাদা কযা মাদত ফাস্তুচ্যেত জনগণ দমভন: 

নাযীপ্রধান মযফায, মযফাযীন মশু, াংখ্যারঘু, ফস্ক, াযীমযকবাদফ প্রমতফন্ধী ব্যমক্ত, ক্ষুদ্র-নৃদগাষ্ঠীয মনমদ যষ্ট 

প্রদাজনগুদরা ঠিকবাদফ মনরূণ কযা এফাং তাদদয অমধকাযগুদরা যযা কযা মা। 

২.১.৩  ফাস্তুচ্যেমত মফলদ উাত্ত াংিদয খযচ কভাদনায জন্য দুদম যাগ ব্যফস্থানা স্থাী আদদাফমরয অধীদন ঝুঁমক  

মফদান্নতায ধযন (কাঠাদভাগত এফাং অ-কাঠাদভাগত) মনণ য এফাং াংকটান্ন অফস্থায মূল্যান/ম যদফযণ কযা। 

জাতী আদভশুভাময, খানা আ  ব্য জময, জরফায়ু মযদফ াংমযিায, স্বাস্থে  জনাংখ্যা জময-এই ধযদনয 

কর জমযদ ফাস্তুচ্যেমত/অমবফাদনয মফলটিদক অন্তর্ভ যক্ত কযা। 

২.১.৪  ‘ফাাংরাদদ ফ-দ্বী মযকল্পনা ২১০০’ এ উদেখ কযা ৬টি টস্পদটয (ামন  জরফায়ুজমনত প্রা অমবন্ন ভস্যাফহুর 

অঞ্চর) উয মবমত্ত কদয ঝুঁমক পূফ যাবা িমত  ফাস্তুচ্যেমতয মফদান্নতা মচমিতকযণ (োমাং) ব্যফস্থাদক উন্নত কযা। 

আথ য-াভামজক এফাং াইদরা-দভদটদযারমজকোর প্রফণতা মফদিলদণয ভােদভ ফাস্তুচ্যেমতয মনব যযদমাগ্য পূফ যাবা জতময 

কযা। এই িমত শুদৄভাে জরফায়ুজমনত ঝুঁমক দমভন: ফন্যা, খযা, জদরাচ্ছ্বা, মুদ্রপৃদষ্ঠয উচ্চতাবৃমিয পদর ফাস্তুচ্যেমতয 

প্রবাফ মূল্যান কযদফ না; এটি ফাস্তুচ্যেমত দযাধ, প্রভন মকাংফা দুদম যাদগয প্রমতমিাগুদরায য আদরাকাত কযদফ। 

এদজন্ট দফইজড ভদডর  (ABM) অনুযণ কদয জরফায়ু  দুদম যাগজমনত কাযদণ অমবফামত এফাং ফাস্তুচ্যেত ায 

ম্ভাফনা আদগ দথদকই অনুভান কযা মাদফ এফাং জরফায়ুয অফস্থা দকান ীভা দৌুঁছাদর ফাস্তুচ্যেমত ঘটদফ তা 

আদগবাদগই মনরূণ কযা মাদফ। ফাস্তুচ্যেমতয টস্পটগুদরায ো কযা।  

২.১.৫  মমডএভম-২ এয মনদদ যনা অনুযণ কদয ফাস্তুচ্যেমত ঘদট এভন জাগাগুদরাদত ঝুঁমকহ্রা কভ যমযকল্পনা জতময কযায 

জন্য ম্প্রদামবমত্তক ঝুঁমক মনরূণ (CRA) কাম যিভ মযচারনা কযা। ঝুঁমক, মফদান্নতা এফাং ভাদজয মফমবন্ন দগাষ্ঠী 

মফদল কদয াযীমযকবাদফ অযভ ব্যমক্তদদয অিামধকায মফদিলণ  মূল্যান কযায জন্য ঝুঁমক মনরুন  কাম যিভ 

ম যািদভ মযচারনা কযা। ঝুঁমক হ্রাদয দদয িদণয দযদে এরাকায জনদগাষ্ঠীয রি জ্ঞান  অমবজ্ঞতাদক 

সুাংফিবাদফ মরমফি কযা।  

২.১.৬  দুদম যাগ দভাকামফরায পূফ য প্রস্তুমত মদদফ প্রাথমভক মফদ্যার দথদক ভােমভক মফদ্যার ম যন্ত মযায াঠ্যসূমচদত দুদম যাগ 

প্রমতদযাদধয মফমবন্ন উাগুদরা অন্তর্ভ যক্ত কযা। াড়া-ভো ম যাদ উঠান জফঠক, স্থানী াাংস্কৃমতক অনুষ্ঠান, দযমড, 

দটমরমবন, ভাইমকাং, অনরাইদন এফাং ধভী উানারদয ভােদভ দুদম যাগপ্রফণ এরাকায জনগণদক দুদম যাগ েদকয 

প্রমতমনত অফমত কযা।  
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২.১.৭  মমদ দকান কাযদণ অবেন্তযীণ স্থানান্তয ম্ভফ না  তদফ আন্তজযামতক দমামগতা এফাং াায্য অনুন্ধান কযা। এয 

জন্য প্রদাজন আন্তজযামতক দপাযাদভ দয-কলাকমল এফাং কাঠাদভাগত ব্যফস্থা প্রমতষ্ঠা কযা; মাদত কদয ই ধযদনয 

মযমস্থমত মযচারনা কযা মা। দকৌরগত মিান্ত, াংরা, আদরাচনা, সুযযা এদজন্ডার্ভক্ত দাবন চচ যাগুদরাদক 

মচমিত কদয মফদল মযমস্থমতয দে াংগমতপূণ য কদয কাদজ রাগাদনা।  

২.২.   জরফায়ু ঝুঁমক হ্রা াংিান্ত সুান প্রমিা মক্তারীকযণ (Strengthening 

climate/disaster risk governance) 

২.২.১  এমডমজ  দন্দাই কভ যকাঠাদভায দে  ভি কদয দুদম যাগ  জরফায়ু মযফতযনজমনত অবেন্তযীণ ফাস্তুচ্যেমতয জন্য 

একটি ফ যাত্মক প্রামতষ্ঠামনক কাঠাদভা জতময কযা দমভন: মফদল আইন, মনভাফমর, নীমতভারা, প্রমতষ্ঠানমূ এফাং 

একই দে মফদ্যভান নীমত কাঠাদভায েৃক্তকযণ মাদত কদয ফাস্তুচ্যেমত ঘটায ভ কাম যকযবাদফ াড়াদান কযা মা।  

২.২.২  ফাস্তুচ্যেত ভানুদলয অমধকাদযয স্বীকৃমত এফাং ফাস্তুচ্যেমত ব্যফস্থানা যকাদযয দামত্ব মনমিত কযদত দুদম যাগ ব্যফস্থানা 

আইন ২০১২-এ প্রদাজনী াংদাধন কযা। জাতী ম যাদয দুদম যাগ ব্যফস্থানা কমভটি মূদয 

াদথ ধাযা ১৭-এ ফমণ যত ফাস্তুচ্যেমতয য কমভটি গঠদনয জন্য আইনগত মবমত্ত প্রদাজন। 

একই বাদফ জফদদমক কভ যাংস্থান  অমবফান আইন ২০১৩ াংদাধদনয ভােদভ জরফায়ু াংকটান্ন এরাকাগুদরা 

দথদক ভানুলদদয মফদদদ কাদজয সুদমাগ দদায রদযে আইমন স্বীকৃমত দদা। 

২.২.৩  যকাদযয মফদ্যভান নীমতভারা/মযকল্পনাগুদরা দমভন: দুদম যাগ ব্যফস্থানা েমকযত জাতী মযকল্পনা ২০২১-২৫ এফাং 

বমফষ্যদতয ঞ্চফামল যক মযকল্পনা ফাস্তুচ্যেমত মফলটিদক অন্তর্ভ যক্ত কযা মকাংফা মফদল মফধান প্রণন কযা। একইবাদফ, 

স্থানী ম যাদ দুদম যাগ ব্যফস্থানা মযকল্পনা দমভন: দজরা দুদম যাগ ব্যফস্থানা মযকল্পনা, উদজরা দুদম যাগ ব্যফস্থানা 

মযকল্পনা, ইউমনন দুদম যাগ ব্যফস্থানা মযকল্পনা, দৌযবা/মটি কযদাদযন দুদম যাগ ব্যফস্থানা মযকল্পনা এফাং 

স্থানী অমবদমাজন মযকল্পনাগুদরা ফাস্তুচ্যেমতয মফলটিদক মনমদ যষ্ট দকান ধাযা দমাগ কযা।  

২.২.৪  জাতী এফাং স্থানী উব ম যাদ দুদম যাগ-ঝুঁমক হ্রা মফলক আইন এফাং মযকল্পনাগুদরা দজন্ডায  অযভতা ইসুে 

এফাং াংকটান্ন দশ্রমণয চামদা পূযণ মনমিত কযা। 

২.২.৫  যকাময এফাং দফযকাময খাদতয মযকল্পনায মূরধাযা এফাং ফাদজট প্রণন প্রমিা জরফায়ু দুদম যাগ-ঝুঁমক হ্রা  

ভূমভকদেয ঝুঁমক হ্রাদয মফলটি অন্তর্ভ যক্ত কযা। ফাাংরাদদদয মফমবন্ন অঞ্চদর মফদকন্দ্রীকৃত ম্ভাব্য উন্নন এরাকা 

কভ যাংস্থাদনয সুদমাগ সৃমষ্ট কযদত দফযকাময খাতদক উৎা প্রদান কযা। দীঘ য দভাদদ এই কাম যিভ ফাস্তুচ্যেত 

ব্যমক্তদদয নতুন/মফকল্প জীমফকা খু ুঁজদত াতা কযদফ।  

২.২.৬  আন্তজযামতক মনদদ যমকা দমভন দুদম যাগ  মযদফদয মযফতযন দথদক মযকমল্পত স্থানান্তদযয ভােদভ জনগণদক সুযযায 

মনদদ যমকায (GPPDEC) দে াংগমত দযদখ অস্থাী ফাস্তুচ্যেমত মযাদযয দল অফরম্বন মদদফ অাংিণমূরক 

মযকমল্পত স্থানান্তয প্রমিাদক দকৌর মদদফ িণ কযায জন্য জাতী  আঞ্চমরক কাঠাদভাগুদরাদত মথামথ ব্যফস্থা 

মন্নদফ কযা। 
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২.৩ দুদম যাগ-ঝুঁমক হ্রাকযণ এফাং জরফায়ু মযফতযনজমনত অমবদমাজদন ম যাি মফমনদাগ ফা অথ য ফযাে কযা 

(Investing in DRR and CCA) 

যকাময  দফযকাময প্রমতষ্ঠানমূ জরফায়ু মফদান্ন জনদগাষ্ঠীয জরফায়ু  দুদম যাগ নীরতা অজযদনয জন্য গবীয মনষ্ঠায 

দে কাজ কদয মাদে। দুদম যাগ  জরফায়ু মযফতযনজমনত ফাস্তুচ্যেমত হ্রাদ RR  CCA- এয অধীদন দম কাজগুদরা কযদত 

দফ- 

২.৩.১  দ্রুতগমত েন্ন  দুদম যাগ দমভন: ফন্যা, নদীবাঙন, ভূমভকে  াইদলান এফাং ধীয গমত েন্ন জরফায়ুজমনত দুদম যাগ 

দমভন: খযা দভাকামফরা পূফ যাবা িমতগুদরা মক্তারী কযা। এফ িমত কাম যকয কযদত প্রদাজন দৃঢ় অেীকায, 

যাজননমতক মদো এফাং কাম যকয াড়াদান কাম যিভ। 

২.৩.২  পূফ যাবা প্রচায এফাং এ ব্যাাদয জনাধাযদণয দচতনতা ফাড়াদত কাম যকযী াভামজক দমাগাদমাগ ভােভগুদরা মনমদ যষ্ট 

কযা। এটি ঝুঁমকদত থাকা ভাজদক আদগ দথদক প্রস্তুত কযা এফাং যকাময কভ যকতযাদদয এ মফলদ কাজ কযদত জ 

কদয দদ। ফাাংরাদদ জরফায়ু মযফতযন ট্রাস্ট তমফর (BCCTF) মযচামরত যকাময কাম যিদভ দচতনতা বৃমি 

কযা। ফাস্তুচ্যেমত মফলদ জনাধাযণদক আয দফম কদয প্রস্তুত কযদত এ খাদত অথ য ফযাে মনমিত কযা।  

২.৩.৩  ঝুঁমকদত থাকা মফমবন্ন ফহুমুখী জীমফকা, দছাট  ভাঝাময উদদ্যাগ এফাং াভামজক সুযযা মনমিত কযায ভােদভ 

জনদগাষ্ঠীয অমবঘাত-যভতা ফা মষ্ণুতা বৃমি কযা। যকাদযয মফদ্যভান াভামজক মনযাত্তা নীমতভারা ফাস্তুচ্যেত 

ভানুদলয াভামজক সুযযা মনমিত কযদত মফদল ধাযা দমাগ কযা, মাদত তাযা ফাস্তুচ্যেমতয দয তাদদয প্রাপ্য 

াভামজক সুযযায উাদানগুদরা উদবাগ কযদত াদয। 

২.৩.৪  খাদ্য মনযাত্তা মনমিত কযদত কৃমল অমবদমাজন চচ যা িণ কযায ভােদভ দুদম যাগমষ্ণু কৃমল ব্যফস্থায মযমধ ফাড়াদনা, 

দমভন: ফন্যা, খযা  রফণমষ্ণু দস্যয প্রচরন, ভূমভ  ামন াংযযণ িমত এফাং বৃমষ্টয দে াংগমতপূণ য স্য 

দযাণ িমতয প্রচরন। জরফায়ু মযফতযনজমনত দুদম যাদগয কাযদণ কৃমল দেয যমত াভার মদদত দুদম যাগ ব্যফস্থানায 

অাং মদদফ স্য/কৃমল মফভা চাল্য কযা। আফাায উাদানমবমত্তক নতুন ভদডদরয স্য মফভা চাল্য কদয াংমিষ্ট 

জনদগাষ্ঠীয মষ্ণুতা ফাড়াদনা। 

২.৩.৫  একই যকভ মফভা মস্কভ অন্যান্য দযদে দমভন: ফাস্থান, গফামদ-শু এফাং অন্য দম দকান ধযদনয েমত্তয দফরা 

প্রণন কযা। এই মস্কভ দুদম যাগ-ঝুঁমকদত থাকা মযফাযগুদরায কল্যাদণ যাময ভূমভকা ারন কযদফ। এ দযদে 

দফযকাময খাদতয দে অাংীদামযয ভােদভ এক দে কাজ কযা।  

২.৩.৬  আন্তজযামতক  দদী শ্রভফাজায মফদফচনা দযদখ ঝুঁমকদত থাকা খানা/মযফাযগুদরায দযতা বৃমিয জন্য অকৃমল খাদত 

যকাময  দফযকাময দমৌথ অাংীদামযয ভােদভ প্রমযণ প্রদাদনয ব্যফস্থা কযা।  

২.৩.৭  দযমভট্যান্প দপ্রযণদক জরফায়ু মযফতযন অমবদমাজদন একটি গুরুত্বপূণ য উাদান মদদফ স্বীকৃমত দদা এফাং 

ফাস্তুচ্যেমতপ্রফণ এরাকাগুদরা দথদক মযফাদযয এক ফা একামধক দস্যয জন্য স্বল্পদভামদ চ্যমক্তমবমত্তক আন্তজযামতক শ্রভ 

অমবফাদনয সুদমাগ জতময কযা। এই উদদ্যাগ খানা/মযফাযগুদরাদক দুদম যাগ-ঝুঁমক দভাকামফরা াতা কযদফ।   
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২.৩.৮  প্রামন্তক এফাং ঝুঁমকদত থাকা জনদগাষ্ঠীয জন্য অস্থাী  চিাকায শ্রভ অমবফান প্রমিাদক জতয কযা। ILO, 

IOM, UNHCR, UNDP, WFP, UNICEF, UNFPA, WHO, UN WOMEN, UNRCO, IFRC এফাং 

অন্যান্য জাতী  আন্তজযামতক াংস্থায অাংীদামযদত্বয ভােদভ তা েন্ন কযা। করামম্বা  দস্পদনয শ্রভ 

অমবফাদনয জন্য IOM- এয াতা প্রণীত Temporary Circular Labour Migration (TCLM) 

দমরর ফাাংরাদদদয দযদে ভদডর মদদফ মফদফচনা মনদ তা প্রদাগ কদয দদখা। 

২.৩.৯  দুদম যাগ  জরফায়ু মফদান্ন এরাকাগুদরা আন্তজযামতক শ্রভ অমবফান দফা প্রদানকাযী াংস্থাগুদরা দমভন: দজরা 

কভ যাংস্থান দিয, প্রফাী কল্যাণ ব্যাাংক এফাং এনমজ াখা কাম যার স্থান কযা। 

২.৩.১০  মফদান্ন এরাকাগুদরাদত অমবদমাজন জতয কযদত মযফাদযয দমফ দস্য কাদজয জন্য প্রফাদ আদছ তাদদয 

মফমবন্ন ধযদনয আমথ যক ে দমভন: দজ আন যা য ফন্ড, ডাাদাযা ফন্ড ইতোমদ িদয জন্য অমবফাীদদয তথ্য 

প্রদান কযা এফাং দগুদরা িদ উৎামত কযা। অমবদমাজদন াতায াাাম এটি দদদ অমবফাীয ঞ্চ বৃমি 

কযদত াতা কযদফ এফাং অমবফাীয মফদদদ গড়া েদদক দদদ স্থানান্তদয উৎা দজাগাদফ। 

২.৩.১১  দফযকাময অাংীদামযদত্বয ভােদভ জতময দাাক কাযখানা  উৎাদন কাযখানাগুদরাদত ফাস্তুচ্যেমতপ্রফণ এরাকাগুদরা 

দথদক আা ভানুলদদয চাকমযয সুদমাগ সৃমষ্ট কযা। মফদান্ন এরাকাগুদরায জনগদণয দযতায দে াংগমতপূণ য 

চাকমযয প্রস্তুমতদত াতা কযায জন্য অনরাইন জফ দাট যার জতময কযা। এই মফলদ ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণার, শ্রভ  

কভ যাংস্থান ভন্ত্রণার, প্রফাী কল্যাণ  জফদদমক কভ যাংস্থান ভন্ত্রণার, ভমরা  মশু মফলক ভন্ত্রণার এফাং মৄফ 

উন্নন অমধদিয কতৃযক প্রদাজনী কাম যিভ িণ কযা।  

২.৩.১২  ফ যজনীন স্বীকৃত মনদদ যনা  দন্দাই কভ যকাঠাদভা অনুযণ কদয ফাস্তুচ্যেমত ঘদটদছ এভন এরাকাগুদরাদত মফদ্যভান 

দবৌত অফকাঠাদভা দভযাভত  পুনমনভ যাণ কযা। ফন্যা দযাদধ মফদ্যভান ফাঁধগুদরা দভযাভত  যযণাদফযদণয দযদে 

তদাযমক দজাযদায কযা। মফদল কদয ভাঝাময দথদক ফড় আকাদযয ফন্যা দযাদধ ফাঁদধয পরপ্রসূতা ব্যঝদত স্থানী 

যকায  প্রদকৌর মফবাগ এফাং ফাাংরাদদ ামন উন্নন দফাদড যয ভদে ভি ঘটাদনা। ফন্যা মনন্ত্রণ এফাং নদীবাঙন 

দযাদধ উমৄক্ত স্থাদন নতুন ফাঁধ মনভ যাণ কযা, নদী ান কযা, রফণাক্ততা দযাদধ স্লুইদগইট ফাদনা এফাং ামন মনষ্কান 

ব্যফস্থা উন্নত কযা। নদী  খার পুনঃখনন  নদী প্রমযদণ প্রচ্যয অথ য দমভন প্রদাজন দতভমন দবৌদগামরক 

এরাকাগুদরাদত ভমিত কাম যিভ দযকায। য  আধা-হুদয এরাকাগুদরাদত ভূমভকদেয অফকাঠাদভাগত  অ-

কাঠাদভাগত ঝুঁমক মনরূণ কযা এফাং মযকল্পনা প্রস্তুমতমূরক  ঝুঁমক হ্রাকযণ কাম যিভ অন্তর্ভ যক্ত কযা।  

২.৩.১৩  দুদম যাদগয ভ মফজ্জনক স্থান দথদক মযদ আনায জন্য জনাংখ্যায ঘনত্ব মফদফচনা কদয প্রদাজনী াংখ্যক  

দজন্ডায াংদফদনীর াইদলান  ফন্যা আশ্রদকন্দ্র মনভ যাণ কযা।  

২.৩.১৪  ফাঁধ, আশ্রদকন্দ্র এফাং দাল্ডাযগুদরায ফহুমফধ ব্যফায মনমিত কদয দই এরাকা ফাস্তুচ্যেত দত াদয এভন মযফায 

 ভপ্রদামূদক এফ স্থানায কাছাকামছ থাকায সুদমাগ দযদখ স্ব-এরাকা পুনফ যাদনয ব্যফস্থা কযা। ফাঁধ, দাল্ডায 

এফাং দুদম যাগ আশ্রদকন্দ্রগুদরায দবতয মযাপ্রমতষ্ঠান, স্বাস্থেদফা প্রমতষ্ঠানমূ প্রমতষ্ঠা কযা। মফদান্ন জনগদণয জন্য 

গুেিাদভয আদদর জরফায়ু মষ্ণু আফান কভ যসূমচয উদদ্যাগ দনা।   
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২.৩.১৫  মফদ্যভান অফকাঠাদভাগুদরা উন্নত কযা। খযা অমবদমাজন ফাড়াদত িডোভ এফাং ামন মনন্ত্রক কাঠাদভা মনভ যাণ কযা। 

মফদল কদয নদী ফা খার পুনঃখনন কযা, গবীয নরকূ স্থান কযা। এ দযদে  ভূপৃদষ্ঠয উমযবাদগয ামনধাযণ 

যভতা ফাড়াদনায উয অমধক গুরুত্ব দদা। 

২.৩.১৬  মযফায  ভাজ ম যাদ ঠিক মযকল্পনা  মফমবন্ন কভ যসূমচয ভােদভ দবৌত অফকাঠাদভাগত মষ্ণুতা বৃমি কযা। 

ক্ষুদ্র নৃ-তামিক  স্থানী জনদগাষ্ঠীয ঐমতেগত জ্ঞান  খা খাাদনায িমত মফদফচনা মনদ দকৌর মনধ যাযণ 

কযা।   

২.৩.১৭  সুষ্ঠু মযকল্পনায ভােদভ ফতমবটাদক মনযাদ স্থাদন মযণত কযা; ফতমবটায এফাং মযা প্রমতষ্ঠান দমভন: 

মফদ্যার, দজরা/উদজরা/ইউমনন মযলদ কভদেক্সগুদরায মবত উঁচ্য কযা। মমদ িাভ ম যাদ দকান গৃাণ 

নীমতভারা না থাদক, তদফ দুদম যাগ-ঝুঁমক দযাদধ আদমবমত্তক গৃাণ নীমতভারা (HHC) প্রণন মনমিত কযা এফাং তা 

ফাস্তফান কযা। দুদম যাগ নী গৃ মনভ যাণ (বাভান গৃ, রফণাক্ততা-মষ্ণু গৃ ইতোমদ) কযা। এ দযদে দমযদ্র  

প্রামন্তক জনদগাষ্ঠীয য ম্ভাব্য ঋণাত্মক প্রবাফগুদরা দূয কযদত ম যাি প্রদাজনী ব্যফস্থা দনা।   

২.৩.১৮  যকাময-দফযকাময এনমজ’য অাংীদামযদত্ব ভূমভীন মফদান্ন জনদগাষ্ঠীয জন্য দুদম যাগমষ্ণু গুে আফান ব্যফস্থায 

নকা প্রণন  তা মনভ যাণ কযা। এফ স্থাদন তাদদয ভূমভ দবাদগয অমধকায  ব্যমক্তগত মনযাত্তা মনমিত কযা এফাং 

গফামদ শু  াঁ-মুযমগ, ফীজতরা যযায জন্য ম যাি জাগা যাখা। এভন জাগাদক দকন্দ্র কদয স্থানা মনভ যাণ কযা 

দমখাদন জীমফকা মনফ যা, মযা  মচমকৎায জন্য মাতাাদতয সুদমাগ যদদছ। এ দযদে প্রদাজদন প্রথদভ াইরট 

প্রকল্প িণ কযা।  

২.৩.১৯  িাভীণ এরাকা জরফায়ুমষ্ণু ভদডর আফান/ফাস্থান এফাং ফহুতর-াকা অফকাঠাদভা মনভ যাদণ মফমবন্ন অাংীজনদদয 

উদ্বুি কযা এফাং জ দতয ঋদণয ব্যফস্থা কযা। িাদভয ভানুদলয কাদছ দযয সুমফধা দৌুঁদছ মদদত ফতযভান যকাদযয 

‘আভায িাভ আভায য’ ীল যক মনফ যাচনী অেীকায পূযদণয দযদে ফাস্তুচ্যেতদদয অমবদমাজদনয মফলটি অন্তযভূক্ত 

কযা। 

২.৩.২০  অমত জরুময ফা প্রফর জনস্বাথ য এফাং দুদম যাদগয ভ ছাড়া অন্য ভদ জনগণদক তাদদয গৃ ফা ফাস্থান দথদক 

দজাযপূফ যক ফাস্তুচ্যেতকযণ মনমলি কযা। 

২.৪ অথ যননমতক প্রবৃমিদকন্দ্রগুদরা মফমবন্ন দয মফদকন্দ্রীকযদণয ভােদভ মফমবন্ন এরাকা কভ যাংস্থান সৃমষ্ট কযা 

(Creation of Employment through Encouraging Decentralization of Urban Growth 

Centres) 

২.৪.১  ম্ভাব্য জরফায়ু মযফতযনজমনত অবেন্তযীণ ফাস্তুচ্যেমতয এরাকাগুদরায কাছাকামছ দয যকাময  ব্যমক্ত খাদতয 

অাংীদামযদত্বয ভােদভ উদেখদমাগ্যাংখ্যক কভ যাংস্থাদনয সুদমাগ সৃমষ্ট কযা।  

২.৪.২  কভ যাংস্থান  আ সৃমষ্ট কযদত আঞ্চমরক, দজরা, উদজরা ম যাদ যকাময  দফযকাময অাংীদামযদত্বয ভােদভ 

নগয উন্ননদকন্দ্র (UGC)  প্রমতষ্ঠা কযা, ফাস্তুচ্যেত ভানুদলয ভদে ঢাকা  চট্টিাভমুখী ায প্রফণতা হ্রা কযা। 

যতমর এরাকাগুদরা দফাপ্রদানকাযী ব্যমক্তদদয জন্য ম যাি জাগা দযদখ দফ স্থাদন স্বল্প বাড়ায আফান ব্যফস্থা, 
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মযাপ্রমতষ্ঠান, স্বাস্থেদফা, মনযাদ ামন, স্যামনদটন এফাং মফদুেৎ সুমফধা মনমিত কযা। নগযদকন্দ্রগুদরায স্থান 

আঞ্চমরকবাদফ মনধ যাযণ কযা।  

২.৪.৩  নগয এরাকাগুদরাদত অমধক জনাংখ্যায চা মযায কযদত মযফন দফায গুণগত  মযভাণগত ভান বৃমি কযা। 

ফাদয ফদদর কমভউটায দট্রন চাল্যয প্রমত ভদনাদমাগ দদা। দুদম যাগ কফমরত জনদগাষ্ঠীয মাতাাত খযচ কমভদ মূর 

দয ফফা না কদয যতমরদত থাকদত উৎামত কযা এফাং ফড় যমুখী ায প্রফণতা হ্রা কযা। 

২.৪.৪  কভ যাংস্থাদনয জন্য মাদত ফাস্তুচ্যেতদদয মনজ এরাকা দছদড় স্থাীবাদফ দয ফফা কযদত না  দজন্য 

কভ যাংস্থাদনয মফদকন্দ্রীকযদণয াাাম কমভউটায দট্রদনয ব্যফস্থা কযা মাদত কদয তাযা তাদদয আমদ আফা দথদকই 

কাদজ দমদত াদয এফাং মদন দদল মনজ আফাদ মপদয আদত াদয। 

২.৪.৫  ধীয গমতয দুদম যাদগ অমবদমাজদনয জন্য র্ভক্তদবাগীদদয অদনদকই আদগ দথদক দয চদর মা। এই দশ্রমণয 

র্ভক্তদবাগীদদয দয/যতমরদত আফাদনয জন্য প্রকল্প দনা। ফহুতর মফমষ্ট দারান মনভ যাণ কদয মনদচয 

তরাগুদরাদত ফাজায, পাদভ যম, ডাক্তাদযয দচম্বায, চ্যর কাটায দল্যন, মশু মদফামত্নদকন্দ্র কর দফায স্থান মনধ যাযণ 

কদয দযয পৄটাতগুদরা মুক্ত যাখা । স্বল্প খযদচ দদাকানগুদরা বাড়া মদদ ফাস্তুচ্যেত মযফাদযয দস্যদদয 

আত্মকভ যাংস্থাদনয ব্যফস্থা কযা। দযয তরাগুদরা চ্যমক্তয মবমত্তদত স্বল্প বাড়া ফাস্তুচ্যেতদদয থাকায ব্যফস্থা কযা। 

এয ভামরকানা যকাদযয কাদছ যাখা এফাং মনভ যাণ  মযচারনা কাদজ মথািদভ ব্যমক্ত খাত এফাং দফযকাময 

াংস্থাগুদরাদক ব্যফায কযা। 

২.৫  জরফায়ু দুদম যাগ ঝুঁমক-নী ভূমভ মযকল্পনা  কভ যসূমচ প্রণন (Climate-disaster Risk 

Responsive Land Use Plan and Programme) 

২.৫.১  জরফায়ু  দুদম যাগ ঝুঁমক-নীর ভূমভ ব্যফাদযয মযকল্পনা কযা। 

২.৫.২  অমধক ঝুঁমকপূণ য অমনযাদ এরাকা মচমিত কদয দই এরাকাগুদরা ভানফ ফমত মনমলিকযদণয ব্যফস্থা িণ কযা। 

২.৫.৩  উকূরী  মুদ্র ফন্দয এরাকাগুদরা যকাদযয উন্ননমূরক মযকল্পনা দমভন: অথ যননমতক অঞ্চর ইতোমদদত 

ফাস্তুচ্যেত ভানুলদদয একেীকযণ এফাং ই ফ এরাকা স্বল্প বাড়া গৃাণ সুমফধা নাগমযক সুমফধামূ প্রদান 

াদদয উয প্রমতষ্ঠা কযা। 

২.৫.৪  াভমিক ভূমভ নীমতভারা এফাং আঞ্চমরক ভূমভ মফমধভারা মনমিত কযা। মযকমল্পত ভূমভ ব্যফাদযয ভােদভ ঘূমণ যঝড় 

এফাং জদরাচ্ছ্বাদয অমবদমাজন এফাং দুদম যাগ ঝুঁমক হ্রা কযা। চয  উকূরী এরাকা এফাং ফাঁধ এরাকাগুদরা ফনান 

কযায রদযে ফন কভ যকতযাদদয জন্য ম যাি মযভাণ েদ ফযাে এফাং প্রামতষ্ঠামনক যভতা বৃমি মনমিত কযা। 

উকূরী এরাকাগুদরা স্থাী ব্যজ দফষ্টনী মথামথবাদফ মনমিত কযা। প্রামন্তক মযতেক্ত জমভদত দকান প্রকায 

অফকাঠাদভাগত উন্নন না কযা। 

২.৫.৫  মযদফগতবাদফ মফদান্ন অঞ্চরগুদরা দথদক কাদজয দখাঁদজ আা ফাস্তুচ্যেত ভানুদলযা মাদত দযয ফদচদ ঝুঁমকপূণ য 

প্রামন্তক এরাকা আটদক না দড় দজন্য তাদদয আফাদনয স্থান নগয মযকল্পনা অন্তর্ভ যক্ত কযা। দভৌজা ফা 
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অঞ্চরমবমত্তক খা জমভ নাক্ত কদয এগুদরাদত ফাস্তুচ্যেতদদয অমধকায প্রমতষ্ঠায রদযে ভূমভ ব্যফায মফমধভারা জতময 

কযা। এই ফ খা জমভ জরফায়ুমষ্ণু গুে আফান প্রকদল্পয জন্য এফাং ম্ভাব্য ফাস্তুচ্যেতদদয জীমফকায জন্য ফযাে 

দদা। ভামরকানা প্রদান না কদয জরফায়ুমষ্ণু আফান জতময কদয স্বল্প বাড়া অমবফাীদদয থাকায সুদমাগ জতময 

কযা।  

২.৫.৬  দমৌথ ব্যফস্থানা দটকই ব্যফায  চচ যা অনুযণ কদয উৎাদনমূরক কাদজ ব্যফাদযয জন্য একটি ‘কভন মযদা য 

পুর’ ফা ‘দমৌথ েদ বান্ডায’ সৃমষ্ট কযায আইমন কাঠাদভা জতময কযা। এদত ভূমভ  জরা অন্তর্ভ যক্ত কযা।  দমযদ্র, 

প্রামন্তক এফাং দুদম যাগ  জরফায়ুজমনত কাযদণ ফাস্তুচ্যেত ভানুদলয কদভ যয সুদমাগ সৃমষ্ট কযা। উচ্চদশ্রমণয দ্বাযা এফ েদ 

দখদরয সুদমাগ ফন্ধ কযা।  

৩. ফাস্তুচ্যেমতকারীন সুযযা (Protection During Displacement) 

উদেশ্য: ফাস্তুচ্যেমত ঘটায ভদ দুদম যাগকফমরতদদয জীফন ধাযদণয জন্য অতোফাক মফলমূ তথা ভানমফক াতা 

দভৌমরক অমধকাযমবমত্তক  াতা প্রদান মনমিত কযা।  

দকৌরগত াড়াদান: ফাস্তুচ্যেমত ঘটায ভ দ্রুত ব্যফস্থা দনা এফাং জরুময ভানমফক াতা প্রদান কযায দে দে কাম যকয 

সুযযা মনমিত কযা। াধাযণবাদফ জরফায়ু মযফতযন  দুদম যাগজমনত কাযদণ অবেন্তযীণ ফাস্তুচ্যেমত ব্যফস্থানা জনদগাষ্ঠীয 

াাাম প্রামণেদ মফলক জরুময মনদদ যমকা এফাং আদ যভান অনুমাী প্রামণেদদয সুযযা মনমিত কযা।  

প্রধান নীমতদযেমূ: দুদম যাগকারীন ভানমফক াতা। 

প্রধান কাম যিভ (াড়াদাদনয ব্যফস্থানা: জরুময াড়াদান) 

৩.১.     ভানমফক  দুদম যাগ োণ কাম যিভদক মক্তারীকযণ: ফাস্তুচ্যেমতয জরুময ধাদ, দুদম যাদগয প্রকাযদবদদ ফাস্তুচ্যেমতকারীন 

ভানমফক সুযযা  াতা প্রদাদন দুদম যাগ ব্যফস্থানা  োণ ভন্ত্রণার অন্যান্য ভন্ত্রণার  ভানমফক াতা 

প্রদানকাযী াংস্থাগুদরাদক দে মনদ দম কাজগুদরা কযদফ: 

৩.১.১  ফাস্তুচ্যেত ভানুদলয চামদা মনরূণ কদয Sphere Standards অনুাদয মথামথ াড়াদান কাম যিভ মযচারনা কযা। 

এ দযদে প্রাথমভক জীফন যযাকাযী চাযটি ভানমফক াতা দরা: ামন যফযা, স্যামনদটন  স্বাস্থেমফমধ মনমিত 

কযা; খাদ্য মনযাত্তা  পুমষ্ট; আশ্র  পুনফ যান; এফাং স্বাস্থে কাম যিভ। ১৯৯৮ াদর জামতাংঘ কতৃযক গৃীত 

অবেন্তযীণ ফাস্তুচ্যেত ব্যফস্থানা েমকযত সুযযা নীমতভারা, প্রাকৃমতক দুদম যাদগয ভ ব্যমক্ত সুযযা IASC- এয 

কাম যমফমধ মনদদ যমকা, দ্য দভন্ড (The MEND) মনদদ যনা অন্যান্য গুরুত্বপূণ য অমধকাযমবমত্তক আন্তজযামতক ভানদন্ড 

গুদরায আদরাদক দুদম যাগ ব্যফস্থানা  োণ ভন্ত্রণারদয দনতৃদত্ব কাম যকয কযা।  

৩.১.২  স্থানান্তমযত ায ভ মনযাত্তা, পুমষ্ট, স্বাস্থে এফাং মযেন্নতা কাম যিভ দন্তালজনক ম যাদ যাখা এফাং মযফাদযয 

দকান দস্য মাদত মফমেন্ন না দ মা তা মনমিত কযা। াযীমযক প্রমতফন্ধী ব্যমক্তয মনযাত্তা মনমিত কযদত 

মফদল তিাফধাদনয ব্যফস্থা কযা।  
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৩.১.৩  মফদান্ন জনদগাষ্ঠীদক মনকটফতী দকান আশ্রদকদন্দ্র মনদ দমদত প্রদাজনী ব্যফস্থা িণ কযা। প্রদাজদন তাদদয 

আশ্রস্থদর মযফন সুমফধা প্রদান কযা। আশ্রদকদন্দ্র নাযী,গবযফতী ভা, মশু, মকদাযী, মমনয মটিদজন, প্রমতফন্ধী 

ব্যমক্ত এফাং মফদল চামদােন্ন জনদগাষ্ঠীয জন্য ম যাি স্থান মনধ যাযণ কযা।  

৩.১.৪  জাতী ফাস্তুচ্যেমত ট্রোমকাং ব্যফস্থা চাল্য কদয ফাস্তুচ্যেত মযফায  ব্যমক্তদদয ফাস্তুচ্যেমত ঘটায ভ মনফন্ধন কযা। এই 

মনফন্ধন ব্যফস্থা োণ  পুনফ যান কাম যিভ মযচারনা  ামযদ মাা মযফাদযয দকান দস্যদক খু ুঁদজ াায 

দযদে ব্যফায কযা। 

৩.১.৫  জরুময োণ কাম যিভ মযচারনায জন্য দজরা  উদজরা ম যাদ োণ াভিী ভজুদতয জন্য কর দজরা  উদজরা 

োণ গুদাভ মনভ যাণ কযা। জরুময মবমত্তদত  উিায  োণ কাম যিভ মযচারনা কযায জন্য জরথ  আকাদথ  মফকল্প 

দমাগাদমাগ ব্যফস্থা চাল্য কযা। 

৩.১.৬  ম যাি মযভাণ মফশুি খাফায ামন  ামন মফশুিকযণ যঞ্জাভামদ যফযা কযা। জরুময প্রদাজদন নাযীদদয জন্য 

আরাদা ভ্রােভাণ টদরট স্থান কযা। জরুময স্বাস্থে দফা মনমিত কযদত দভমডদকর টিভ প্রস্তুত যাখা এফাং দ্রুত 

দপ্রযণ কযা।  

৩.১.৭  ফাস্তুচ্যেত ব্যমক্তদদয ব্যমক্তগত জরুময দমররামদ দমভন: জাতী মযচে, জন্মনফন্ধন, াদাট য, এফাং মনকানাভা 

ামযদ দগদর তা পুনঃপ্রদাদনয জন্য প্রদাজনী ব্যফস্থা যাখা। দুদম যাদগয পদর ামযদ মাা ফা নষ্ট দ মাা এ 

কর দমরদরয কাযদণ ফাস্তুচ্যেত ভানুল দমন তাদদয অমধকায দথদক ফমঞ্চত না  তা মনমিত কযা।  

৩.১.৮  সুযযা-ঝুঁমকয মুদখামুমখ নাযী, গবযফতী ভা, অনাথ মশু, মকদায-মকদাযী ফদাবৃি এফাং প্রমতফন্ধী ব্যমক্তদদয যযাদথ য 

প্রদাজনী দদয িণ কযা। তাদদয মফমবন্ন ধযদনয চামদা মনরূদণ দদয দনা।  

৩.১.৯  ফাস্তুচ্যেত ভানুল  ভানমফক াতা প্রদানকাযী াংস্থাগুদরায কভীদদয মনযাত্তা মনমিত কযা। ভানমফক াতা দমন 

দকান প্রকায ফাধা ছাড়াই াংমিষ্ট স্থাদন দৌুঁছাদত াদয তায জন্য োণ াভিী  ভানমফক াতা প্রদানকাযী 

ব্যমক্তফদগ যয চরাচদরয অনুভমত প্রদান  মনযাত্তা ব্যফস্থা মনমিত কযা। স্থানী দস্বোদফক  জনপ্রমতমনমধদদয 

েৃক্ত কদয কাজ কযা।   

৩.১.১০  আমথ যক খাদতয প্রমতষ্ঠানগুদরায দে ভি কদয মফদান্ন মযফায  দুদম যাদগয ভ মযফাযগুদরায দযমভট্যান্প 

প্রামিদত দমন অসুমফধা না  তা মনমিত কযা। মমদ দরনদদদনয ভ প্রদাজনী গুরুত্বপূণ য দকান কাগজে 

দুদম যাদগয কাযদণ ামযদ ফা নষ্ট দ মা দ দযদে দযমভট্যান্প িদণ দফ কাগজদেয তয মমথর কযা।  

৩.১.১১  দুদম যাদগয য পুনরুিায  পুনঃমনভ যাণ কাম যিভ মফদল কদয আফান খাতদক মফদফচনা দযদখ একটি াভমিক 

নীমতভারা জতময কযা। 

৩.১.১২  মফমবন্ন প্রামনক ম যাদ কভ যযত যকাময কভ যকতযাদদয দুদম যাগ মফলক স্থাী আদদাফমরয মফমবন্ন ধাযা দম 

দামত্বমূ দদা আদছ, দগুদরা েদকয তাদদয স্পষ্টবাদফ মনমভত অফমত কযা। দুদম যাগ মফলক স্থাী 

আদদাফমর দভাতাদফক াড য ম যাদ ম যন্ত গঠিত কমভটিমূদক মি যাখা। 
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৩.২ দুদম যাদগয ভ ফাস্তুচ্যেত ব্যমক্তদদয দভৌমরক ভানফামধকায সুযযা (Protecting fundamental rights of 

DCIIDPs during Displacement) 

উদেশ্য: ফাস্তুচ্যেত ব্যমক্তদদয াাংমফধামনক অমধকায াংযযণ কযা।  

প্রধান কাম যিভ: 

৩.২.১  ফাস্তুচ্যেত ভানুদলয মনযাত্তা  সুযযা মনমিত কযা। প্রাদনয কর স্তদয মনন্ত্রণ কয চাল্য যাখা। প্রদাজদন ২৪ ঘণ্টা 

টরাইন নম্বয  মফদল পুমরম টদরয ব্যফস্থা যাখা ।  

৩.২.২  দকান ব্যমক্তদক দজাযপূফ যক দফআইমনবাদফ অাযণ না কযা। মনমদ যষ্ট দকান স্থাদন মপদয দমদত ফা থাকদত ফাে না 

কযা। 

৩.২.৩  দুদম যাদগয প্রকাযদবদ অনুাদয ফাস্তুচ্যেত ভানুলদদয জন্য ম যাি মযভাদণ আফান  আশ্র দকন্দ্র মনমিত কযা। 

ফাস্তুচ্যেতদদয স্থাী  মনযাদ পুনফ যান মনমিত না কযা ম যন্ত তাদদয জন্য অস্থাী আশ্রদয ব্যফস্থা যাখা।  

৩.২.৪  ভূমভ ব্যফায নীমতভারা ২০০১ অনুমাী ভূমভ ভন্ত্রণারদয যাভদ য খা জমভ নাক্ত কদয গৃীন ফাস্তুচ্যেত ভানুলদদয 

দ ফ জাগা আইমন সুযযায ভােদভ প্রদফামধকায মনমিত কযা এফাং একটি াধাযণ ফা এজভামর েদ বান্ডায 

(Common Resourse Pool) জতময কযা দমখাদন ফাস্তুচ্যেত ভানুলজদনয প্রদফামধকায থাকদফ। গৃীন ফাস্তুচ্যেত 

ভানুলদদয জন্য প্রদাজদন ভানমফক াতা প্রদানকাযী াংস্থায াতা জরুময  অন্তফ যতীকারীন আশ্রদকন্দ্র জতময 

কযা। যকাময  দফযকাময অাংীদামযদত্বয ভােদভ জীমফকা মনফ যাদয কভ যসূমচ ফাস্তফান কযা। 

৩.২.৫  ফাস্তুচ্যেত ভানুলদদয খাদ্য, ামন, ফস্ত্র, স্যামনদটন, মচমকৎাপ্রামিয অমধকায মনমিত কযা। এ দযদে প্রমতফন্ধী ব্যমক্ত, 

মশু, অনাথ মশু, ফস্ক, ভমরা, গফ যফতী ভা, মকদাযী  মফদল চামদােন্ন দগাষ্ঠীদক প্রাধান্য দদা।  

৩.২.৬  ফাস্তুচ্যেত ব্যমক্তদদয মফদল কদয মশু  মৄফকদদয মযায অমধকায মনমিত কযা। দুদম যাগ ব্যফস্থানা আইন ২০১২-এয 

২৬ ধাযা অনুমাী প্রদাজদন বফন অমধিণ কদয মযা কাম যিভ অব্যাত যাখা। দকান ফাস্তুচ্যেত মশু ফা মকদায-

মকদাযী মযাথীদক পূদফ যয মফদ্যারদয নমথে প্রদ যন কযদত না াযায অজুাদত মযা রাব দথদক ফমঞ্চত না কযা।  

৩.২.৭  মফদ্যারগুদরাদত াযীমযকবাদফ অযভ ফাস্তুচ্যেত মশুদদয প্রদাজনী  চামদা পূযদণয জন্য মথাম্ভফ দচষ্টা কযা। 

নগযদকন্দ্রগুদরাদত স্থানী মশুদদয দে মযায মূরধাযা ফাস্তুচ্যেত মশুদদয অাংিদণয ব্যফস্থা  মনমিত কযা। 

ফাস্তুচ্যেত মশুদদয মতাভাতাদদয ভাদঝ দচতনতা সৃমষ্ট কযা, মাদত তাযা মশুদদয মফদ্যার কাম যিদভ অন্তর্ভ যক্ত কদয 

এফাং ফাল্যমফফাদয ভদতা যমতকয প্রথাগত চচ যাগুদরা মযায কদয। 

৩.২.৮  মফমবন্ন ধযদনয প্রমযণ  মযা কাম যিদভয ফদন্দাফস্ত কদয দুদম যাগ ঝুঁমকপূণ য এরাকাগুদরায ভানুদলয দদদ  মফদদদ 

কভ যাংস্থাদনয সুদমাগ সৃমষ্ট কদয জীমফকা মনফ যাদয অমধকায মনমিত কযা। 

৩.২.৯  প্রফাী  জফদদমক কভ যাংস্থান ভন্ত্রণার  এফাং শ্রভ  কভ যাংস্থান ভন্ত্রণারদয যাভ যিদভ এফাং দফযকাময 

প্রমতষ্ঠাদনয অাংিদণয ভােদভ প্রমযণ প্রদান কদয স্বল্প দভামদ আন্তজযামতক শ্রভ অমবফাদনয এফাং দদদয 

অবেন্তদয চাকমযয সুদমাগ জতময কযা। ফাস্তুচ্যেত ভানুলদদয জন্য একটি জফ দাট যার জতযী কযা। 
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৩.২.১০  বৃমত্তমূরক প্রমযণ  জীমফকা উন্নন কভ যসূমচগুদরা চাল্য কযায আদগ, মাযা এ কর কাম যিদভ অাংিণ কযদফ দ 

ফ দা তাদদয চাকময াায ম্ভাফনা মনমিত কযায জন্য প্রদাজনী ফাজায মফদিলণ কযা। 

৩.২.১১  ফড় কাযখানাগুদরাদক ফাস্তুচ্যেত ভানুলদদয মনদাগ মদদত উদ্বুি কযা। দফযকাময খাতদক তাদদয কযদাদযট াভামজক 

দামত্ব কাম যিদভয অধীদন ফাস্তুচ্যেত ব্যমক্তদদয মনদাগ মদদত উৎামত কযা। এ দযদে াংমিষ্ট স্থানী কতৃযদযয 

মফদল সুামযদয ব্যফস্থা চাল্য কযা।  

৩.২.১২  ব্যমক্তয ইো  আি ব্যমতদযদক তায েমত্ত ব্যফাদযয জন্য দকান প্রকায চা প্রদাগ না কযা। 

৩.২.১৩  ফাস্তুচ্যেত ব্যমক্তদদয জমভ িদয জন্য স্বল্প সুদদ ঋণ অথফা বতুযমক প্রদাদনয ব্যফস্থা কযা।  

৩.২.১৪  ফাস্তুচ্যেত কর ব্যমক্তয ভমিত  মরে াংদফদনীর স্বাস্থে  পুমষ্ট দফা মনমিত কযা। মফদল কদয দমযদ্র দশ্রমণয 

ব্যমক্তদদয স্বাস্থে দফা মনমিত কযা। প্রতেন্ত অঞ্চদর ভ্রােভাণ মলমনক দফা চাল্য কযা। 

৩.২.১৫  াভামজক মনযাত্তা কভ যসূমচদত ফাস্তুচ্যেত ভানুলদদয জন্য প্রদাজদন াভামজক বাতা কাম যিভ চাল্য কযা। 

৩.২.১৬  ফাস্তুচ্যেত ব্যমক্তদদয দবাদট অাংিদণয অমধকায মনমিত কযা। কর ফাস্তুচ্যেত ব্যমক্ত  প্রামন্তক াভামজক গ্রুগুদরায 

জন্য প্রতোফতযন, ভমিতকযণ এফাং পুনফ যাদনয মিান্ত িদণয দফরা অাংিদণয সুদমাগ যাখা।    

৪   স্থাী ভাধানমূ (Durable Solutions) 

উদেশ্য: ফাস্তুচ্যেত ভানুদলয াাংমফধামনক অমধকায মূদয আদরাদক এই ম যাদ যাষ্ট্র কতৃযক ফাস্তুচ্যেতদদয ম্মানজনকবাদফ স্থাী 

ভাধাদন পুনফ যান মনমিত কযদত প্রদাজনী দদযগুদরা িণ কযা এফাং ইন্টায-এদজমন্প স্টোমন্ডাং কমভটিয (IASC)’য স্থাী 

ভাধাদনয কাঠাদভা অনুমাী এভন মযমস্থমতয দটকই ভাধান কযা মাদত  দুদম যাদগয কাযদণ সৃষ্ট দকান ভস্যা দভাকামফরা 

ফাস্তুচ্যেত ব্যমক্তদদয আয ফাইদযয দকান দমামগতায প্রদাজন না ।  দমভন: 

দকৌরগত াড়াদান (Strategic response): ফাস্তুচ্যেমতয াংকট দীঘ যামত দত না মদদ তায স্থাী ভাধান মনমিত কযায 

জন্য মতন ধযদনয দদয দনা। এগুদরা দরা:  

অ) দুদম যাগ দল দ দগদর মনজ এরাকা প্রতোফতযন; 

 আ) মনজ এরাকা প্রতোফতযন ম্ভফ না দর ফাস্তুচ্যেত দ দম এরাকা ফফা কদযদছ দখাদনই একীভূত ায সুদমাগ জতময 

কযা;  

ই) দমফ দযদে এই দুদটা ভাধাদনয দকাদনাটাই ম্ভফ ন দফ দযদে অন্যে স্থানান্তয  মযকমল্পত পুনফ যান। দুদম যাদগয দয 

স্ব-স্থাদন প্রতোফতযনই ফদচদ িণদমাগ্য ভাধান।  

মমদ স্ব-স্থাদন প্রতোফতযন অম্ভফ ফা কামঙ্খত না  দ দযদে অন্য দুই মফকল্প মফদফচনা যাখা দমদত াদয।  
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দকৌরদে মফদফচে মূরনীমত মূ: পুনফ যান; নগয উন্নন (জাতী নগয উন্নন নীমতভারা ২০১৯  খড়া); মে উন্নন (জাতী 

মে উন্নন নীমতভারা, ২০০১); ভূমভ নীমতভারা (জাতী ভূমভ ব্যফায নীমতভারা, ২০০১); গৃাণ নীমতভারা (জাতী গৃাণ 

নীমতভারা, ২০১৬  ) 

 

প্রধান কাম যিভ (স্থাী ভাধান) 

ফাস্তুচ্যেত ব্যমক্ত দস্বো ফাছাই কযদফ স্থাী মতনটি ভাধাদনয ভাদঝ দকানটি তায জন্য ফদচদ দফম উদমাগী, মনজ ফতমবটা 

দপযা, স্থানী ম যাদ একীভূতকযণ অথফা মনযাদ  মযকমল্পত পুনফ যান। দম কাযদণ ফাস্তুচ্যেত দদছ, দই অফস্থায মযফতযন 

ঘটদর তাঁদক স্ব-এরাকাটি ফা উদমাগী মকনা এফাং দখাদন মপদয মাদফন মকনা দ মফলদ মনজস্ব মিান্ত িদণয সুদমাগ দদা। 

এই দযদে প্রদাজনী তথ্য যফযা এফাং যাভ য দাদনয ব্যফস্থা মনমিত কযা। এই প্রমিাটিদক প্রমতমনমধত্বীর  

অাংিণমূরক কযা।  

ইন্টায-এদজমন্প স্টোমন্ডাং কমভটিয (IASC) কাঠাদভা দটকই ভাধাদনয দভাট ৮টি উাদান নাক্ত কদযদছ। দগুদরা দরা: 

 অ) সুযযা  মনযাত্তা;  

আ) জীফনমাোয মনমদ যষ্ট ভান;  

ই) জীমফকায সুদমাগ;  

ঈ) দুদম যাদগ যমতিস্ত আফান, ভূমভ  েমত্ত পুনরুিায;  

উ) প্রদাজনী নমথে পুনঃপ্রামিয সুদমাগ;  

ঊ) মযফাদযয দস্যদদয পুনদযকমেত ায সুদমাগ;  

ঋ) যকাময মিাদন্ত অাংিদণয সুদমাগ;  

এ) কাম যকয প্রমতকায  ন্যা মফচায াায সুদমাগ।  

তদফ দম দকান ফাস্তুচ্যেমতয দযদেই কর ৮টি উাদানই দম প্রদাগদমাগ্য দফ, তা ন। 

৪.১ প্রতোফতযন: প্রতোফতযন মাদত দটকই  তা মনদোক্ত কাম যিভগুদরায ভােদভ কতৃযয মনমিত কযদত াদয: 

৪.১.১  স্ব-এরাকা প্রতোফতযন স্থাী ভাধান মকনা তা ব্যঝদত দর প্রদাজন দই এরাকায সুযযা  মনযাত্তায অফস্থা মাচাই 

কযা।   

৪.১.২  ফাস্তুচ্যেত ব্যমক্তদদয তাদদয পূদফ যয এরাকায মফদ্যভান অফস্থা েদকয প্রামেক  ঠিক তথ্য প্রদান কযা মাদত তাযা 

দস্বো প্রতোফতযদনয মিান্ত দনফায আদগ মনদজযাই অফস্থা মাচাই কযদত াদয। এ দযদে স্ব-এরাকা দদদখ আায 

সুদমাগ জতময কযা।  
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৪.১.৩  প্রমতদফব্যফস্থা এফাং প্রমতদফব্যফস্থায সুমফধা সুযযায উা মনমিত কযা। স্ব-এরাকা মপদয মাা ব্যমক্তয ফামড়, 

ভূমভ এফাং েমত্তয অমধকায প্রমতমষ্ঠত কযা এফাং প্রদাজদন এইচএরম ( HLP) মফকদল্পয সুদমাগ যমতপূযণ 

প্রদান কযা।  

৪.১.৪  স্ব-এরাকা মপদয মাা ব্যমক্তয ম যাি জীফন ভান এফাং দভৌমরক দফা মনমিত কযদত এরাকাগুদরা ফত ফামড়, 

খাফায ামন এফাং দভৌমরক দফা েমকযত অফকাঠাদভা পুনঃমনভ যাদণ াতা কযা।  

৪.১.৫  যকাময, ব্যমক্ত খাত, এনমজ এফাং আইএনমজ প্রমতষ্ঠান মূদয অাংীদামযয ভােদভ মপদয মাা ফাস্তুচ্যেত 

ভানুদলয জন্য স্বল্প মূদল্য দুদম যাগ  জরফায়ু মষ্ণু ফত ফামড় যফযাদয ব্যফস্থা কযা। দুদম যাদগয ধযন অনুমাী স্বল্প 

মূদল্যয ফামড়য নকা কযা। জাতী ভূমভ নীমতভারায ধাযা অনুমাী ভূমভীন ভানুলদদয জন্য জমভ দদত াতা 

কযা। ফযােকৃত জমভগুদরাদত মফশুি খাফায ামন  অফকাঠাদভাগত সুদৃঢ় অফস্থান, মূর কভ যদযদেয মনকটতভ, 

দফাদান প্রমতষ্ঠান, মযাপ্রমতষ্ঠান ইতোমদ সুদৃঢ় অফস্থান মনমিত কদয ভূমভ প্রদান প্রকল্প িণ কযা। এ দযদে স্থানী 

অমবজ্ঞতারি জ্ঞান ব্যফায কযা (সুদ ামন, এমরদবদটড টিউফদর এফাং ল্যামট্রন, ফন্য  রফণাক্ততা মষ্ণু স্য 

উৎাদন, বাভান কৃমল, বাভান খাঁচা ভাছ চাল ইতোমদ) 

৪.১.৬  ঋণ সুমফধা যফযা কযা মাদত গৃ মনভ যাণ, খাভায এফাং দদাকানাট ইতোমদ প্রমতষ্ঠা কদয পুনফ যান এরাকা ফাদমাগ্য 

কযা মা। এই কাম যিদভ মফদান্ন মফমবন্ন ভানুলজনদক দমভন: নাযী, াযীমযক প্রমতফন্ধী ব্যমক্ত, ক্ষুদ্র নৃদগাষ্ঠী, ধভী 

াংখ্যারঘু, জীমফকা মনফ যাদয সুদমাগ া না এভন অমত দমযদ্র, াভামজক মনযাত্তা দফষ্টনীয ফাইদযয এ ধযদনয 

ভানুলজনদক মফদফচনা আনা।  

৪.১.৭  প্রতোফমতযত এরাকাগুদরাদত জীমফকা মনফ যাদয সুদমাগ পুনঃপ্রমতষ্ঠা অথফা মফকল্প জীমফকা মনফ যাদয সুদমাগ সৃমষ্ট কযা।  

৪.১.৮  নাযী, াযীমযক প্রমতফন্ধী ব্যমক্ত, ক্ষুদ্র নৃদগাষ্ঠী, ধভী াংখ্যারঘু, অমত দমযদ্র ভানুলদদয জন্য মফদল প্রমযদণয ব্যফস্থা 

কযা। আ সৃমষ্টয উৎমূ বৃমিয রদযে ফাস্তুচ্যেত মযফাদযয দদস্যয জন্য আন্তজযামতক শ্রভ অমবফাদনয সুদমাগ সৃমষ্ট 

কযা। প্রফাী কল্যাণ  জফদদমক কভ যাংস্থান ভন্ত্রণার এফাং প্রফাী কল্যাণ ব্যাাংদকয দমামগতা ফাস্তুচ্যেত 

মযফাদযয দস্যদদয কাদজয জন্য ভেপ্রাচে ফা দমযণ-পূফ য এমায দদদ মাায খযচ ফদনয মনমভত্ত ঋণ াতায 

সুদমাগ সৃমষ্ট কযা। 

    ৪.২  স্থানীবাদফ একীভূতকযণ (Local Integration): মযদফদয অফনমতয কাযদণ এভন মযমস্থমত সৃমষ্ট দত াদয মখন 

দুগ যত এরাকাদত ফফা কযা আয ম্ভফ দফ না, অথফা নদীবাঙন, মুদ্রপৃদষ্ঠয উচ্চতা বৃমি  জমভদত রফণাক্ততা প্রদফ 

ইতোমদ মযদফগত মফম যদয কাযদণ ফাস্তুচ্যেত ব্যমক্ত তায মনজ এরাকা আয প্রতোফতযন কযদত াযদছ না। এ ধযদনয 

মযমস্থমতদত স্থাীবাদফ ফাস্তুচ্যেত ব্যমক্ত দম এরাকা প্রাথমভকবাদফ আশ্র িণ কদযমছর দখাদনই তাদদয ফত, জীফন  

জীমফকা গদড় দতারা। এ ধযদনয ভাধানদকই ফরা  অমবফাদনয স্থাদন একীভূতকযণ। স্থানীবাদফ একীভূতকযদণ 

মনদোক্ত দদযগুদরা গুরুত্বপূণ য: 
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৪.২.১   খড়া জাতী নগয দক্টয নীমতভারা ২০১৪-এ মফমবন্ন ধাযা দম সুদমাগগুদরা ফমণ যত আদছ, 

অনানুষ্ঠামনক ফমতগুদরাদত ফফাযত ফাস্তুচ্যেত ব্যমক্তযা মাদত দগুদরা দবাগ কযদত াদয তা মনমিত কযা। দযয 

দমফ স্থাদন ফমস্ত যদদছ, দগুদরায ভান উন্নন এফাং হুদয দমযদ্র বাড়াটিাদদয অমধকাদযয সুযযা প্রদান কযা।  

৪.২.২  উদেদদয দযদে ফমস্তফাী এফাং বাভান দরাকদদয জন্য উমৄক্ত পুনফ যাদনয ব্যফস্থা যাখা। জমভয ভামরকানা স্তান্তয 

না কদয, দফযকাময খাত  দফযকাময প্রমতষ্ঠানমূদয অাংীদামযদত স্বল্প বাড়া গৃাণ প্রকল্প মযচারনা কযা। 

বাড়াটিায অমধকায মনমিত কযদত Usufruct  প্রকল্প ফাস্তফান কযা মা মকনা তা খমতদ দদখা। 

৪.২.৩   ফাস্তুচ্যেত ব্যমক্তদদয জন্য ভূমভ ইজাযা, বাড়া  মফমি কযায দযদে দগাষ্ঠীমবমত্তক উদদ্যাগ িণ কযা। আ সৃমষ্টয জন্য 

দমৌথ খাভায উৎামত কযা। এফ মফলদ ঋণ প্রদান কযা।    

৪.২.৪  জীমফকা মনফ যাদয জন্য মফমবন্ন স্থানী প্রকল্প িণ এফাং দফায ভান ফামড়দ অমবফান এরাকা একীভূতকযণ জ 

কযা। স্থানী শ্রভ ফাজাদয প্রামন্তক জনদগাষ্ঠী মফদল কদয নাযী, াযীমযক প্রমতফন্ধী ব্যমক্ত, ক্ষুদ্র নৃদগাষ্ঠী এফাং ধভী 

াংখ্যারঘুদদয অাংিদণয সুদমাগ মনমিত কযা। ফাস্তুচ্যেত ব্যমক্তদদয মযফাদযয দস্যদদয স্বল্পদভামদ আন্তজযামতক 

ফাজাদয অাংিদণয সুদমাগ সৃমষ্ট কদয দদা। 

৪.২.৫  স্থানী একীভূতকযণ কাম যিদভ ই এরাকায আদগ দথদক ফফাযত স্থানী জনদগাষ্ঠীদক অাংীদায কদয দনা। 

স্থানীদদয দে াংঘল য এড়াদত, দমফ সুদমাগ ফাস্তুচ্যেতদদয জন্য জতময দফ, দগুদরাদত ই এরাকায দমযদ্র দরাকদদয 

জন্য সুদমাগ সৃমষ্ট কযা।  

৪.২.৬  ফাস্তুচ্যেত ভানুল  স্থানী জনদগাষ্ঠীয ভদে দমদকান মফফাদ স্থানী প্রান  স্থানী যকাময প্রমতষ্ঠানগুদরায 

ভােদভ মভটভাট কযায প্রামতষ্ঠামনক ব্যফস্থা গদড় দতারা। 

৪.২.৭  ফাস্তুচ্যেতযা মাদত তাদদয অমবফাদনয স্থাদন াভামজক, াাংস্কৃমতক এফাং যাজননমতক কভ যকাদন্ড অাংিণ কযদত 

াদয তায সুদমাগ জতময কযা। 

৪.২.৮  দম দকান দমরর  কাগজে ামযদ দগদর ফা নষ্ট দর তা পুনযা াায এফাং এয ভােদভ জফলেীনবাদফ দফা 

াা ফাস্তুচ্যেতদদয সুদমাগ মনমিত কযা। 

৪.২.৯  দুদম যাদগয কাযদণ মযফাদযয দকান দস্য মফমেন্ন দ ড়দর তাদদয পুনমভ যরদনয/পুনদযকেীকযণ ব্যফস্থা কযা এফাং 

মনব যযীর দস্য দমভন: মশু, াযীমযক প্রমতফন্ধী ব্যমক্ত  ফদাবৃি ব্যমক্তদদয মূর মযফাদযয দে থাকায সুদমাগ 

মনমিত কযা। 

৪.২.১০  ফাস্তুচ্যেত ব্যমক্তদদয মনফ যাচন কমভদন মনফন্ধদনয জন্য দদয দনা। মফদল কদয দবাটায আইমড কাড য ফযাে কযা। 

ফাাংরাদদদয নাগমযক মদদফ ফাস্তুচ্যেত ব্যমক্তয মনফ যাচন কযা  দবাটামধকায প্রদাগ কযায অমধকায মনমিত কযা। 

৪.৩  মযকমল্পত পুনফ যান: স্ব-এরাকা প্রতোফতযন ফা স্থানীবাদফ একীভূতকযণ ম্ভফ না দর ফাস্তুচ্যেত ব্যমক্তদদয 

মনযাদ দকান জাগা মযকমল্পতবাদফ পুনফ যান কযা। মযকমল্পত পুনফ যান শুদৄ তাদদয জন্য মাযা তাদদয এরাকা 
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আয প্রতোফতযন কযদত াযদছ না; এভনমক অন্য দকান স্থাদন আন উদদ্যাদগ ফমত স্থান অথফা আদয াংস্থান 

কযদত াযদছ না এভন ব্যমক্তদদয জন্য। মযকমল্পত পুনফ যাদনয জন্য প্রদাজন মথামথ অথ য, ভূমভ, আফান, জীমফকা 

এফাং াভামজক, াাংস্কৃমতক  যাজননমতক কাম যিভ।   

৪.৩.১  পুনফ যান কাম যিদভ দুদম যাগ কফমরত ফাস্তুচ্যেত  জনদগাষ্ঠীয অথ যপূণ য অাংিণ  অাংীদামযত্ব মনমিত কযা। এভন 

অাংিণ অফশ্যই দত দফ অন্তর্ভ যমক্তমূরক। আিান্ত জনদগাষ্ঠীয দকান অাংই ধভ য, ফণ য, মরে, জন্স্থান  অযভতায 

কাযদণ জফলেয মকায দফ না।  

৪.৩.২  পুনফ যান কাম যিভ ফাস্তুচ্যেতদদয াভামজক  াাংস্কৃমতক প্রমতষ্ঠানগুদরায াংযযদণয দচষ্টা কযা, াভামজক 

দনটাকযগুদরা পুনযা গদড় তুরদত াতা কযা এফাং দফ যাময পুনফ যান-এরাকা জীমফকা মনফ যাদয কাম যকয 

সুদমাগ জতময কযা। এ কর মযকল্পনাদক অাংিণমূরক কযা, ম যদফযণ িমত উন্নীতকযণ, াযাদনা েদ এফাং 

ভূমভয জন্য যমতপূযণ প্রদান, পুনফ যামত জনদগাষ্ঠীয ফমত  জমভ যযণাদফযণ, বাড়াটিায অমধকায ইতোমদ মনমিত 

কযা। মযদফগতবাদফ দটকই এরাকাদতই পুনফ যান কাজ মযচারনা কযা। 

৪.৩.৩  ভূমভ ভন্ত্রণার, গৃাণ  গণপূতয ভন্ত্রণার  স্থানী যকায ভন্ত্রণারদয যাভদ য বমফষ্যৎ পুনফ যাদনয জন্য উমৄক্ত 

জমভ/ভূমভ নাক্ত কযা। দুদম যাগ প্রফণ এরাকা দথদক মনযাদ দূযদত্ব যকাময খা জমভ মচমিত কদয াংযযণ কযা 

এফাং এ কর ভূমভ অন্যান্য ব্যমক্তদদয ফযাে মনরুৎামত কযা। 

৪.৩.৪  যকাময ভূমভ দামল্ডাংগুদরা মাচাইদয ভােদভ তাদদয ভে দথদক দীঘ যদভামদ পুনফ যাদনয জন্য জমভ মনধ যাযণ কদয 

দই জমভ ফাজায দথদক Land set-aside programmes- এয ভােদভ আরাদা কদয মযদ যাখা। মোপুয ফা 

ভারদ্বীদক অনুযণ কদয Land Reclamation িমতদত নতুন জমভ জতময কদয অথফা মুদদ্রয দজদগ ঠা চদয 

ভূমভ মনযাত্তা মনমিত কদয এভন  অথ যননমতক অঞ্চর গদড় দতারা। চয দডদবরদভন্ট এন্ড দদটরদভন্ট প্রদজক্ট 

(CDSP) এয অমবজ্ঞতা কাদজ রামগদ ফাস্তুচ্যেতদদয আফা এফাং কভ য মনমিত কযা াদদয চয এরাকা মযকমল্পত 

পুনফ যান কযা।  

৪.৩.৫  কর প্রকায খা জমভয নমথ াংযযদণয জন্য খা ভূমভ ব্যাাংক প্রমতষ্ঠা কযা। এই নমথভূক্তকযদণয ভ ভূমভয ধযন, 

অফস্থান, ফণ্টন ভম যাদা, মফফাদ মনষ্পমত্তয ব্যফস্থা ইতোমদ তথ্য নমথদত যাখা। খা জমভগুদরাদক পুনফ যাদনয জন্য 

মস্থমতীর উৎ মদদফ মফদফচনা কযা ।  

৪.৩.৬  Community Land Trust সৃমষ্ট  ব্যফাদয উদ্বুি কযা। ট্রাদস্টয ভূমভয য দমৌথ মনন্ত্রণ ফ ভদয জন্য 

মনমিত কযা। অতীদতয ফাস্তুচ্যেত জনগদণয ব্যফায কযা ভূমভ, তাদদয প্রদাজন দদল অন্যে স্থানান্তমযত দ দগদর 

যফতীদত নতুনবাদফ ফাস্তুচ্যেত া জনগদণয জন্য দটি ব্যফাদযয ব্যফস্থা।  

৪.৩.৭  অিামধকাদযয মবমত্তদত দমফ মযফায নদীবাঙদনয কাযদণ ভূমভীন, আশ্রীন অথফা ফাস্তুচ্যেত দদছ, দফ 

মযফাযদক স্বল্প দভাদদ যকাময আশ্রণ/আদ য িাভ প্রকদল্প জাতী মে উন্নন নীমতভারা ২০০১ অনুমাী পুনফ যান 

কযা। পুনফ যান াইটগুদরাদত যকাময-দফযকাময-এনমজয অাংীদামযদত স্বল্প মূদল্য ফাস্তফম্মত  দটকইবাদফ  

াভামজক আফান মস্কদভয ব্যফস্থা কযা।  
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৪.৩.৮  পুনফ যান াইটগুদরাদত জীমফকা মনফ যাদয সুদমাগ যাখা। প্রামন্তক জনদগাষ্ঠীয মফদল কদয নাযী, াযীমযকবাদফ অযভ, 

ক্ষুদ্র নৃতামিক  ধভী াংখ্যারঘু এফাং তদমযদ্র ভানুলদদয শ্রভ ফাজাদয প্রদফামধকাদযয মফদল ব্যফস্থা কযা। 

জীমফকায জফমচেে মনমিত কযদত অবেন্তযীণ  আন্তজযামতক অমবফাদনয সুদমাগ সৃমষ্ট কযা। 

৪.৩.৯  পুনফ যান াইটগুদরায উন্নদন ব্যমক্ত খাদতয অাংিণ মনমিত কযা। ফাস্তুচ্যেত দদছ এভন ব্যমক্তদদয মনদাদগ 

স্থানী, আঞ্চমরক  জাতী ম যাদ ব্যমক্ত খাতদক উদ্বুি কযা।  

৪.৩.১০  যতমরদত আফান সৃমষ্টয দযদে স্বাংম্পূণ য কমভউমনটি গদড় দতারায মফলদ ভদনাদমাগ দদা। এ ব্যফস্থা ফহুতর 

মফমষ্ট দারান মনভ যাণ কদয মনদচয তারাগুদরাদত ফাজায, পাদভ যম, ডাক্তাদযয দচম্বায, চ্যর কাটায দল্যন, মশু 

মদফামত্নদকন্দ্র কর দফায স্থান মনধ যাযণ কযা। মাদত কদয দযয পৄটাতগুদরা মুক্ত যাখা মা। স্বল্প টাকা এফ 

দদাকানগুদরা বাড়া মদদ ফাস্তুচ্যেত মযফাদযয দস্যদদয আত্মকভ যাংস্থাদনয ব্যফস্থা কযা। দযয তারাগুদরা স্বল্প 

বাড়া চ্যমক্তয মবমত্তদত ফাস্তুচ্যেতদদয থাকায ব্যফস্থা কযা। এয ভামরকানা যকাদযয কাদছ যাখা এফাং মনভ যাণ  

মযচারনা কাদজ মথািদভ ব্যমক্ত খাত এফাং এনমজ াংস্থাগুদরাদক ব্যফায কযা।  

৪.৩.১১  পুনফ যান কাম যিভগুদরা দমন আন্তজযামতক ভানদদন্ডয  দ মফলদ দচষ্ট থাকা। দজাযপূফ যক স্থানান্তয মযায কদয 

স্থানচ্যেতদদয দে আদরাচনায ভােদভ মফকল্প আফান  ভূমভ মনমিত কযা। স্থানান্তয/পুনফ যান ঠিক ব্যফস্থানায 

অধীদন কদয, আিান্ত জনদগাষ্ঠীয জন্য এটিদক একটি দটকই অমবদমাজন দকৌদর মযণত কযা। 

৪.৩.১২  পুনফ যান স্থান মনফ যাচন কযায আদগ ঝুঁমক মনরূণ কযা মাদত কদয কর মযকল্পনা এফাং যাভ য ঝুঁমক মনরূদণয 

মফল মফদফচনা দযদখ মযচামরত । 

৫   প্রামতষ্ঠামনক ব্যফস্থা  অথ যান (Institutional Arrangements and Funding) 

ফতযভাদন যকাদযয কর ভন্ত্রণার  াংস্থায অাংিদণয ভােদভ জাতী, আঞ্চমরক এফাং স্থানী ম যাদ দযতায দে 

দুদম যাগ ব্যফস্থানা কাম যিভ মযচারনা কযা দে। এই দকৌরেটি ফাস্তফান কযদত যকাদযয দুদম যাগ ব্যফস্থানা কর 

ম যাদ সৃষ্ট প্রামতষ্ঠামনক কাঠাদভায দে াংদমাগ স্থাদনয জন্য মনদোক্ত দদযমূ িণ কযা : 

৫.১  জাতী দুদম যাগ ব্যফস্থানা কাউমন্পর, আন্তঃভন্ত্রণার দুদম যাগ ব্যফস্থানা ভি কমভটি এফাং জাতী দুদম যাগ ব্যফস্থানা 

উদদষ্টা কমভটিয মনমভত জফঠদক দুদম যাগ  জরফায়ু মযফতযনজমনত ফাস্তুচ্যেমতয মফলটি অন্তর্ভ যক্ত কযা।  

৫.২  একটি দমৌথ অাংীদাময েোটপযভ জতময কযা দমখাদন যকাময  দফযকাময াংস্থা, গদফলক, দস্বোদফী, কামযগময 

এফাং নীমত মনধ যাযদকযা দমৌথবাদফ দকৌরেটি ফাস্তফান কযদত াদয।  

৫.৩  ফাস্তুচ্যেমতয মফলক একটি জাতী টাস্ক দপা য প্রমতষ্ঠা কযা। দুদম যাগ  জরফায়ু মযফতযনজমনত কাযদণ অবেন্তযীণ 

ফাস্তুচ্যেমত মফলদ এটি দফ মিান্ত িদণয জন্য দফ যাচ্চ াংস্থা। টাস্ক দপাদ যয দামত্ব দফ এই দকৌর ফাস্তফাদনয 

অিগমত ম যাদরাচনা কযা, ভন্ত্রণার এফাং যকাময অমধদিদযগুদরায দে দকৌর ফাস্তফাদনয জন্য দমাগাদমাগ যাখা। 

ভন্ত্রণার  াংস্থাগুদরায জন্য মফমবন্ন যাভ য/সুাময প্রণন কযা। এই ব্যফস্থাটিদক অাংিণমূরক কযায জন্য 

তৃণমূর ম যাদক েৃক্ত কযা। 
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৫.৪  দুদম যাগ ব্যফস্থানা  োণ ভন্ত্রণারদ একটি কামযগময যাভ যক কমভটি (Technical Advisory Committee) 

প্রমতষ্ঠা কযা। 

৫.৫  আন্তঃভন্ত্রণার এফাং আন্তঃাংস্থায ভিদ ‘জাতী ফাস্তুচ্যেমত টাস্ক দপা য’ গঠন কযা। এখাদন াংমিষ্ট 

ভন্ত্রণার/মফবাগদক অন্তর্ভ যক্ত কযা মা। দমভন: দুদম যাগ ব্যফস্থানা  োণ ভন্ত্রণার, প্রফাী কল্যাণ  জফদদমক  

কভ যাংস্থান ভন্ত্রণার, স্থানী যকায মে উন্নন  ভফা ভন্ত্রণার, শ্রভ  কভ যাংস্থান ভন্ত্রণার, ভূমভ ভন্ত্রণার, 

দযরথ ভন্ত্রণার, ভমরা  মশু মফলক ভন্ত্রণার, কৃমল ভন্ত্রণার, খাদ্য ভন্ত্রণার, ভৎস্য  শুেদ ভন্ত্রণার, 

মযদফ, ফন  জরফায়ু মযফতযন মফলক ভন্ত্রণার, ামন েদ ভন্ত্রণার, মফদুেৎ, জ্বারামন  খমনজ েদ 

ভন্ত্রণার, প্রাথমভক  গণমযা ভন্ত্রণার, মযা ভন্ত্রণার, স্বাস্থে  মযফায কল্যাণ ভন্ত্রণার, গৃাণ  গণপূতয 

ভন্ত্রণার, ড়ক  দতু ভন্ত্রণার, ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণার, প্রধানভন্ত্রীয কাম যার, াফ যতে চট্টিাভ মফলক ভন্ত্রণার, 

দফাভমযক মফভান মযফন  ম যটন ভন্ত্রণার, াংস্কৃমত মফলক ভন্ত্রণার, জনপ্রান ভন্ত্রণার, অথ য ভন্ত্রণার, 

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণার, আইন, মফচায  াংদ মফলক ভন্ত্রণার, মযকল্পনা ভন্ত্রণার এফাং মফমবন্ন যকাময, এনমজ  

আইএনমজ’য প্রমতমনমধ ভিদ গঠিত দফ। দুদম যাগ ব্যফস্থানা  োণ ভন্ত্রণার কর ভন্ত্রণারদয দে ভি 

াধন কযদফ। দুদম যাগ ব্যফস্থানা  োণ  ভন্ত্রণারদয মচফ টাস্ক দপাদ যয বামত এফাং অন্যান্য ভন্ত্রণারদয মচফগণ 

এয দস্য মদদফ থাকদফন। দুদম যাগ ব্যফস্থানা অমধদিদযয ভামযচারক এই টাস্ক দপাদ যয দস্যমচফ মদদফ 

দামত্ব ারন কযদফন। 

৫.৬   দজরা উন্নন ভি কমভটি  উদজরা উন্নন ভি কমভটি স্থানী দুদম যাগ ব্যফস্থানা কমভটিগুদরায কাম যিদভ 

ফাস্তুচ্যেমতদক অন্তর্ভ যক্ত কযা এফাং প্রমতমনমধত্ব মনমিত কযা। কমভটিদ্বদক তাদদয এরাকাগুদরা ঘদট মাা ফাস্তুচ্যেমত 

মফলদ মনদদ যনা প্রদান  মযাংখ্যান নমথর্ভক্ত কযা এফাং ম যদফযদণয দামত্ব দদা। 

৫.৭  স্থানী/উদজরা/দজরা ভি কমভটিদত মনমভত ফাস্তুচ্যেমত এদজন্ডা অন্তর্ভ যক্ত কদয স্থানী ম যাদ কভ য মযকল্পনা 

প্রণন  ফাস্তফান কযা। 

৫.৮  দুদম যাগ ব্যফস্থানা  োণ ভন্ত্রণার  দুদম যাগ ব্যফস্থানা অমধদিয কতৃযক  অন্যান্য ভন্ত্রণারদয ফাস্তুচ্যেমত মফলক 

কভ যসূমচগুদরায ভদে ভি কযা।  

৫.৯   ফাস্তুচ্যেতদদয পুনফ যাদনয জন্য যকাময খা জমভ াংযযণ কদয যাখদত ভূমভ ভন্ত্রণারদয দে ভি কযা। 

৫.১০  দকৌরেটি ফাস্তফাদনয রদযে  জাতী ফাদজট দথদক অথ যান কদয একটি ফাস্তুচ্যেমত ট্রাস্ট পান্ড গঠন কযা। এ ছাড়া 

ফাাংরাদদ জরফায়ু মযফতযন ট্রাস্ট পান্ড দথদক অথ য াংি কযা। প্রমতমষ্ঠত ট্রাস্ট পান্ড ব্যফস্থানা দথদক মযা িণ 

কদয এই তমফর গঠন  ব্যফস্থানা কযা। 

৫.১১  আন্তজযামতক মফমবন্ন াংস্থা দথদক দমভন: যযমত তমফর, অমবদমাজন তমফর, ব্যজ জরফায়ু তমফর দথদক অথ য 

াংি কযা। এ জন্য মফদলজ্ঞদদয দে মনদ একটি তমফর াংি  ব্য ব্যফস্থানা কমভটি গঠন কযা। স্থানী 

যকায কতৃযদযয অধীদন আরাদা ফাদজট ফযাে কযা।  
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৫.১২  দকৌরে ফাস্তফাদন অথ যাদনয জন্য দুদম যাগ ব্যফস্থানা  োণ ভন্ত্রণারদয দনতৃদত্ব দুদম যাগ মফলক স্থাী 

আদদাফমর-২০১৯ অনুমাী ফাাংরাদদদ কভ যযত মফমবন্ন ফহুামযক এফাং মদ্বামযক দাতা াংস্থাদক েৃক্ত কদয 

একটি দনটাকয জতময কযা। এ ছাড়া UNDRR, PDD কর প্রমতষ্ঠাদনয দমামগতা কাভনা কযা।  

 

 

৬   মযফীযণ  মূল্যান (Monitoring and Evaluation) 

 

৬.১  দকৌরেটিয ফাস্তফান ম যদফযদণয জন্য দুদম যাগ ব্যফস্থানা  োণ ভন্ত্রণারদ একটি মূল্যান  মযফীযণ 

অনুমফবাগ থাকদফ। উক্ত অনু মফবাদগয তিাফধাদন একটি মযফীযণ (Oversight) কমভটি প্রমতষ্ঠা কযা। জাতী  

আন্তজযামতক মফমবন্ন অাংীদাযদদয এই ম যদফযদণ আভন্ত্রণ জানাদনা।  

৬.২  দকৌরে ফাস্তফাদনয জন্য একটি স্বল্প, ভে  দীঘ যদভাদী কভ যমযকল্পনা প্রণন কযা এফাং উন্নন অবীষ্ট রযে 

(SDG) এয আদরাদক মযফীযণ  মূল্যান কযা মায মবমত্তদত ২০২১ এ ভেভ আদয দদ, ২০৪১ এ উন্নত দদ, 

২০৭১ এ মৃমিয দফ যাচ্চ মখয এফাং ২১০০ াদর মনযাদ ফ-দ্বী এ ফাাংরাদদ উন্নীত দফ।  

৬.৩  মমবর দাাইটি, আইএনমজ, এনমজ  মভমডা প্রমতমনমধদদয ম যদফযণ প্রমিা অাংিদণয ব্যফস্থা কযা। এই 

অন্তযর্ভমক্তগুদরা এই প্রমিাদক আয স্বে  জফাফমদমমূরক কযদফ।  

৬.৪  একটি ম যদফযণ  মূল্যান োমট্রক্স প্রমতষ্ঠা কযা। এই োমট্রদক্সয ভােদভ মফমবন্ন ভানদন্ড  সূচক ব্যফায কদয 

ফাস্তফান মযভা কযা। 

৬.৫  াপল্য অজযন, দকৌর ফাস্তফাদন ফাধা  মযণী মফলাফমর এফাং সুামযমূ উদেখ কদয একটি ফামল যক  

ঞ্চফামল যক প্রমতদফদন জতময কযা।   
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