
দুর্ যোগ ব্যবস্থোপনোয় ববজ্ঞোন ও প্রযুবির ব্যবহোর 

জোবহদ হহোরেন 

  

ভ ৌগ োলিক ও ভূতোলিক অবস্থোন ত কোরগে বোাংিোগেশ একটি প্রোকৃলতক দুগ্ যো  প্রবে ভেশ । জলবোয়ু পবরবর্যরনর ফরল 

দুর্ যোরগর প্রর োপ হ্মন বোড়রে, হর্মবন বোড়রে এর ক্ষবর্র মোত্রো ও ক্ষবর্র পবরবি এবং েোরে েোরে প্রবর্বনয়র্ বোড়রে জনরগোষ্ঠীর 

ঝুঁব । লব ত েশগক দুগ্ যো  ঘটগনর সাংখ্যো ও তীব্রতো বৃলি ভেগেগে। ঘুলে যঝগের েথ েলরবতযন ও ঘটগনর সাংখ্যো, তীব্রতো বৃলিগত 

দুগ্ যো  প্রস্তুলত কো্ যক্রম, েলরকল্পনো ও বোস্তবোেন লনগে নতুন কগর  োবগত হগে। বোাংিোগেগশ ১৭ ভকোটির ভবলশ জন গের বসবোস 

্ো পৃলথবীর সবগেগে ভবলশ ঘনবসলতর ভেশ লহগসগব েলরলেত। এর মগে ৩ ভকোটি ভিোক সমুদ্র উেকূগি বসবোস কগর ্োগেরগক 

প্রলতলনেত ঘুলে যঝে, জগিোচ্ছ্বোস, িবনোক্ততোসহ অন্যোন্য ঝুঁলক ভমোকোলবিো করগত হে। প্রোে ৪ ভকোটি ভিোক বন্যোর দ্বোরো আক্রোন্ত 

হওেোর ঝুঁলকগত থোগক। ভসই সগে খরো, িবনোক্ততো, সমুদ্র পৃগের উচ্চতো বৃলি ইতযোলে ধীর লতর (Slow onset) দুগ্ যো সমূহ 

উত্তগরোত্তর বৃলি েোগে এবাং আগস্ত আগস্ত প্রকটতর হগে। এতেসগিও লব ত দুই েশগক বোাংিোগেশ প্রোকৃলতক দুগ্ যোগ  মোনুগের 

মৃগতর সাংখ্যো সোফল্যজনক োগব কলমগে আনগত সক্ষম হগেগে। ১৯৭০ সোগির ঘুলে যঝগে ভ্খোগন ৩ িক্ষ মোনুে মৃতুযবরন কগরলেি, 

২০০৭ সোগির সুেোর সোইগলোন লসডরএ ভসই মৃগতর সাংখ্যো মোত্র ৩ হোজোগর ভনগম এগসগে। দুগ্ যোগ  ক্ষেক্ষলতর মোত্রো কলমগে আনোর 

ভক্ষগত্র বোাংিোগেগশর এ সফিতো ইলতমগে লবশ্বব্যোেী প্রশাংলসত হগেগে। 

 

দুগ্ যো  ঝুঁব  হ্রোে কো্ যক্রগম ব্যোেক সোফল্য থোকগিও আমরো প্রলতলনেত নতুন নতুন দুগ্ যোগ র হুমলক ও েযোগিঞ্জ এর 

সমু্মখীন হলে। এ র ম এ টো পবরবর্যনশীল ও অবনবির্ পবরবস্থবর্রর্ দুর্ যোগ ঝুঁব  হ্রোে  ো্ যক্রম বোস্তবোয়ন  রর জনগরের 

জোনমোরলর বনরোপত্তো ববিোন ও উন্নয়ন  ো্ যক্রম েফলভোরব এবগরয় বনরর্ হরল প্ররয়োজন ববজ্ঞোনবভবত্ত  র্থ্য, উপোত্ত ও ্েো্ে 

প্রযুবি। ঠি  এ ইভোরব এেব র্থ্য, উপোত্ত ও প্রযুবি েবরক্ষরত্রর, েব প্ যোরয়র ব্যবহোর োরী ও উপ োররভোগীরদর উপর্োগী  রর 

ব্যবহোর  রোর জন্য প্ররয়োজনীয় জ্ঞোন ও দক্ষর্ো।  ববজ্ঞোরনর বববভন্ন আববষ্কোর ও ববজ্ঞোন বভবত্ত  বববভন্ন গরবষেোয় প্রোপ্ত ফলোফল, 

র্থ্য ও উপোত্ত ব্যবহোররর ফরল েোম্প্রবর্  েমরয় দুর্ যোগ ঝুঁব  হ্রোরে উরেখর্োগ্য েফলর্ো এরেরে। 

 

দুর্ যোগ ঝুঁব  হ্রোে  ো্ যক্রমর  আরও ববজ্ঞোনবভবত্ত , েমরয়োপর্োগী ও েব প্ যোরয়র জন্য ব্যবহোররোপর্োগী  রর হর্োলো 

বর্যমোন ের োররর অন্যর্ম উহেশ্য। জোবর্র বপর্ো ও র্ৎ োলীন প্রিোনমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু হশখ মুবজবর রহমোন ওয়োররলে এর মোধ্যরম 

১৯৭২ েোরল ঘূবে যঝরড়র আগোম বোর্যো প্রদোরনর ব্যবস্থো েংর্োজন   রর দুর্ যোগ ব্যবস্থোপনোয় ববজ্ঞোন ও প্রযুবির হ্ ব্যবহোর শুরু 

 ররবেরলন, র্োরই সুর্োগ্য  ন্যো ও মোননীয় প্রিোনমন্ত্রী হশখ হোবেনোর বর্যমোন ের োর হে িোরোবোবহ র্ো অব্যোহর্ হররখরেন 

। আন্তজযোবর্  বববভন্ন প্রবর্ষ্ঠোন, উরযোগ, েরেলন ও প্রবক্রয়ো হ্মন দুর্ যোগ ঝুঁব  হ্রোরের হক্ষরত্র UNISDR এর World 

Conference on Disaster Risk Reduction এর েোম্প্রবর্  হ্ হ োষেো অে যোৎ Sendai Framework 

for Disaster Risk Reduction 2015-2030 দবলরলও দুর্ যোগ ঝুঁব  হ্রোরে ববজ্ঞোন ও প্রযুবি ব্যবহোররর উপর 

েমবি  গুরুত্ব আরওপ  রো হরয়রে। দুর্ যোগ ঝুঁব  হ্রোে  ো্ যক্রম বোস্তবোয়রনর বববভন্ন হক্ষরত্র ও নোনো প্ যোরয় ববজ্ঞোন ও প্রযুবি 

ব্যবহোররর ব ছু প্রোবর্ষ্ঠোবন  বদ ,  ো্ যক্রম ও উরেখর্োগ্য েফল উরযোগ উদোহরে বহরেরব উরেখ  রো হরলো। 

 

আধুবন  ও যুরগোপর্োগী েংবিষ্ট বববভন্ন মরেরলর ব্যবহোর  রর দুর্ যোগ ঝুঁব  ও জলবোয়ু পবরবর্যন ববষয়  বববভন্ন 

গরবষেো ও েমীক্ষো  োজ েম্পন্ন  রো হরয়রে। হ্মন র্োপমোত্রো, বৃবষ্টপোর্, আদ্রর্ো ও বোয়ুর গবর্রবগ ববষয়  গরবষেো  োরজ 

আঞ্চবল  জলবোয়ু মরেল (egional climate model) হপ্রবেে (PRECIS) ব্যবহোর  রো হরয়রে। এই গরবষেোলব্ধ 

ফলোফল জলবোয়ু পবরবর্যন অবভর্োজন ও দুর্ যোগ ঝুঁব  হ্রোে  ম যসূবি প্রেয়রন েহোয়  ভূবম ো রোখরে। হ্মন - Inundation 

Map/Risk Map for Storm Surge - বোাংিোগেগশর েলক্ষে উেকূিীে অঞ্চি প্রোে প্রলতবের ঘূলে যঝেজলনত 

জগিোচ্ছ্বোগস প্লোলবত হে, ফগি জীবন-জীলবকো এবাং অবকোঠোগমোর ব্যেক ক্ষেক্ষলত হে। এই সমস্যো সমোধোগনর জন্য ভেগশর েলক্ষে 

উেকূিীে অঞ্চগির জগিোচ্ছ্বোসজলনত বন্যোর স্থোন ল লত্তক   ীরতোর তথ্য লন যর  Inundation Map/Risk Map for 

Storm Surge ততলর করো হগেগে, এ মোনলেত্র হগত এ সকি এিোকোর ঘর বোলের ল টো কতটুকু উঁচু করগত হগব, আশ্রেগকন্দ্র, 

রোস্তো বো অন্যোন্য অবকোঠোগমো কতটুকু উঁচু ভত করগত হগব,  তোর ধোরেো েোওেো ্োগব। 

 

 জলবোয়ু পবরবর্যন ববরশষর্ খরোর জন্য Global Circulation Model  (GCM) ও MAGICC/ 

SCENGEN Software ব্যবহোর  রর খরোর গবর্-প্রকৃবর্র বিত্র (Trend) বনন যয়  রো হরয়রে; ্োর মোধ্যরম ২০১৫ েোল 

হের  ২০৬৫ েোল প্ যন্ত বোংলোরদরশর খরোর বিত্র (Trend) েম্পর য িোরেো লোভ  রো ্োয়। Hydrodynamics/Fluid 

Dynamics - MIKE 11 ও GBM  হববেন মরেল ব্যবহোর  রর বন্যো পূব যোভোরে পূরব যর ৩ বদরনর স্থোরন বলে টোইম আরও 

২ বোবড়রয় ৫ বদরন উন্নীর্  রো হরয়রে ্ো এ অঞ্চরলর েরব যোচ্চ বলে টোইম। বন্যো পূব যোভোে স্থোনীয় জনরগোষ্ঠীর  োরে হপ ুঁরে হদওয়োর 

জন্য বেরোজগঞ্জ ও গোইবোন্ধোয় আনেোর ও বভবেবপ েদস্যরদর ফ্লোে ভলোবিয়োর বহরেরব প্রবশক্ষে প্রদোন  রর পোইলট  ো্ যক্রম শুরু 

হরয়রে। এেোড়োও Hydrodynamics/Fluid Dynamics Model ব্যবহোররর মোধ্যরম নদী ভোঙ্গরনর ভববষ্যর্ বিত্র 



(Trend) বনন যয়  রো হরয়রে ্ো ববরিষে  রর ভোঙ্গন প্রবে এলো ো বিবির্  রোর পোশোপোবশ দী যরময়োবদ পুনব যোেন পবর ল্পনো 

গ্রহে  রো ্োয়। HAZUS Software ব্যবহোর  রর ভূবম রম্পর ববপদোপন্নর্ো (Vulnerability) ও ঝুঁব র 

(Risk) Scenario প্রস্তুর্  রো হরয়রে ্োর ফলোফল নগর দুর্ যোগ ঝুঁব  হ্রোে পবর ল্পনোয় ব্যবহোর  রো হরে । হ্মন 

– Risk ও Vulnerability এযোটলোে। 

 

Active Fault Modeling - Active Fault Model ব্যবহোর  রর বোংলোরদশ ও এর আরশ-

পোরশ Active Fault Line বিবির্  রো হরয়রে ্োর উপর বভবত্ত  রর ভেগশ প্রথমবোগরর মগতো ৩টি বগেো এবং ৬টি 

হেোরটো শহগরর জন্য ভূলমকম্প ঝুঁলক মোনলেত্র ততলর করো হগেগে। ভকোন Fault Line এ লক মোত্রোর ভূলমকম্প হগত েোগর ভস 

সম্পগকয ধোরেো েোওেো ্োে। েোশোেোলশ প্রলতটি শহগরর দুগ্ যো  ঝুঁলকহ্রোগসর জন্য শহরল লত্তক কলিনগজলিপ্লোনততলর করো হগেগে। 

এেোেোও ভূলমধ্বস, Subsidence এবং Liquefaction এর গবর্-প্রকৃবর্ অনুিোবরন Geoscience এর ব্যবহোর  রো হরে। 
 

 Geoscience ব্যবহোর কগর ভেগশ প্রথমবোগরর মগতো ভূলমকম্প জলনত লবেেোেন্নতো এবাং ঝুঁলক লনরূেে কগর ভেগশর 

৩ (লতন) বগেো শহর ্থো:  ঢোকো, েট্টগ্রোম ও লসগিট Microzonation Map ততলর করো হগেগে এবাং আরও ৬ টি 

শহগর Microzonation Map ততলর করোর কোজ হোগত ভনওেো হগেগে। Microzonation Map টি কলিনগজলি প্লোন 

ও লবলডাং ভকোড হোি-নো োে করোর ভক্ষগত্র ব্যবহোর করো হগে। 

 

Geographical Information  System and Remote Sensing প্রযুবি ব্যবহোর  রর 

বববভন্ন আপদ ও দুর্ যোরগর ঝুঁলক লনরূেে করো হগে। এেোেোও GIS েিলতগত লবল ন্ন আেগের ঝুঁলক ও লবেেোেন্নতো মোনলেত্র ও 

তথ্য সমৃি লডলজটোি এযোটিোস ততলর করো হগেগে। এর মোধ্যরম ক্ষয়ক্ষবর্ বনরূপে এবং দুর্ যোরগর অবস্থো েম্পর য িোরেো পোওয়ো 

্োরে। 

 

 Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) এর কোলর লর ও Asian Development 

Bank (ADB) এর আলথ যক সহগ্োল তোে স্যোগটিোইট প্রযুলক্ত (SBT) ও তথ্য ভ্ো োগ্ো  প্রযুলক্ত (ICT) ব্যবহোগর ‘বন্যো ঝুঁলক 

ব্যবস্থোেনোে’ মলনটলরাং ও পূব যো োে ব্যবস্থো উন্নেগন বোাংিোগেশ, লফলিেোইন ও ল গেতনোগম যু েৎ োগব ‘Applying Remote 

Sensing Technology in River Basin Management’ শীে যক েোইিট প্রকল্প বোস্তবোলেত হগে। 
 

জোর্ীয় দুর্ যোগ েোড়োদোন েমন্বয় হ ন্দ্র  (NDRCC) - হ্ হ োন দুর্ যোরগ র্োৎক্ষবে ভোরব েোড়োদোন এবং ববরশষর্ঃ 

আগোম ের্ য েংর র্ প্রিোর েংবিষ্ট দুর্ যোগ েোড়োদোন হ ন্দ্রগুরলো, ্েো- বোংলোরদশ আবহোওয়ো অবিদপ্তর ও বন্যো পূব যোভোে হ ন্দ্র 

ইর্যোবদ এর েোরে েোব যক্ষবে  হ্োগোর্োগ রক্ষো  রোর বনবমত্ত দুর্ যোগ ব্যবস্থোপনো ও ত্রোে মন্ত্রেোলরয় স্থোবপর্  ররোল রুমর  পবরবর্যন 

 রর ‘জোর্ীয় দুর্ যোগ েোড়োদোন েমন্বয় হ ন্দ্র’ (NDRCC) প্রবর্ষ্ঠো  রো হরয়রে। হ ন্দ্রটিরর্ প্ররয়োজনীয় ইর লট্রবন  ্ন্ত্রপোবর্ ও 

হটবলরফোন স্থোপন  রর Video Workshop  অনুষ্ঠোরনর উপর্োগী  রো হরয়রে। হ ন্দ্রটি েপ্তোরহ ৭ বদন ২৪  িো হখোলো রোখো 

হয় এবং প্রবর্বদন ‘দুর্ যোগ েংক্রোন্ত দদবন  প্রবর্রবদন’ প্র োশ  রো হয়। দুর্ যোগ ব্যবস্থোপনো ও ত্রোে মন্ত্রেোলরয়র েোবব য  দুর্ যোগ 

ব্যবস্থোপনো  ম যসূবি (CDMP-II) েহোয়র্োয় জোর্ীয় প্ যোরয় দুর্ যোগ ব্যবস্থোপনো র্থ্য হ ন্দ্র (DMIC) স্থোপন  রো হরয়রে এবং 

ইরর্োমরধ্য ৪৮৫টি উপরজলোয় ও ে ল হজলোয় ্েোক্ররম প্র ল্প বোস্তবোয়ন  ম য র্যো এবং হজলো ত্রোে ও পুনব যোেন অবফরের 

েোরে Network স্থোপন  রো হরয়রে। ভমোবোইি ভফোন ল লত্তক প্রযুলক্ত ্থো: SMS (Short Message 

Service) ও IVR (Inter-active Voice Response) ল লত্তক দুগ্ যো  সতকীকরে েিলত প্রেিন করো 

হগেগে। বতযমোগন ভ্ ভকোন ভমোবোইি ভথগক ১০৯৪১ নম্বর ডোেোি কগর তেনলিন আবহোওেো বোতযো ও সতকীকরে বোতযো জোনো ্োে। 

 

 উেকূিীে অঞ্চগি লনলম যত ঘূলে যঝে আশ্রেগকন্দ্র সাংক্রোন্ত লবস্তোলরত তথ্যোলে ওগেবসোইট ল লত্তক ডোটোগবইগজ সাংরক্ষে 

করো হগেগে। এ ডোটোগবইজটিগত আশ্রেগকন্দ্রগুলির কোঠোগমো ত  এবাং আনুেোলেক তথ্য ভ্মন: ভ ৌগ োলিক অবস্থোন 

(অক্ষোাংশ/দ্রোলঘমোাংশ), ব্যবহোর উেগ্োল তো, ধোরনক্ষমতো, ইতযোলে সাংরক্ষে করো হগেগে। এ ডোটোগবইজটির তথ্য ব্যবহোর কগর 

নতুন ঘূলন যঝে আশ্রে ভকন্দ্র লনম যোগনর সঠিক স্থোন লনধ যোরে করো, ঘূলে যঝগের সমে ভিোকজনগক আশ্রেগকগন্দ্র আনোর জন্য উেযুক্ত েথ 

লনধ যোরে করো এবাং আশ্রেগকগন্দ্রর ব্যবস্থোেনো ও ভমরোমগতর প্রগেোজনীেতো লনরুেে করো ্োগব। 
 

হদরশ র্থ্য ও হ্োগোর্োগ প্রযুবি ব্যবহোরর বববভন্ন দুর্ যোরগর ক্ষয়ক্ষবর্ বনরুপরের উরেরশ দুর্ যোগ ব্যবস্থোপনো অবিদপ্তরর 

এ টি বেএনএ ভসি (Damage and Need Assessment- DNA Cell) প্রবর্ষ্ঠো  রো হরয়রে। ইরর্োমরধ্য বেএনএ 

ভসগি প্রগেোজনীে ্ন্ত্রেোলত ও সফটওেযোর স্থোেন ও সাংগ্োজন করো হগেগে। এই ভসগির মোেগম একটি  Web-based 

Damage and Need Assessment Application দর্বরর  োজ িলমোন ররয়রে, ্োর মোধ্যরম অনিোইগন দ্রুততোর 

সোগথ মোঠ ে্ যোে ভথগক ভ্গকোন দুগ্ যোগ র ক্ষেক্ষলতর তথ্য সরোসলর দুগ্ যো  ব্যবস্থোেনো অলধেপ্তগরর সো যোগর সাংরক্ষে ও সরবরোহ 

করো সম্ভব হগব। 
 

এ টি দুর্ যোগ েহনশীল জোবর্ গঠরনর উরেরশ্য আমোরদর বশক্ষোপ্রবর্ষ্ঠোনগুরলোরর্ দুর্ যোগ ঝুঁব  হ্রোে ও জলবোয়ু পবরবর্যন 

অবভর্োজন ববষরয় আরও উন্নর্ বশক্ষো ও গরবষেো  রোর সুর্োগ সৃবষ্ট  রো প্ররয়োজন দুর্ যোগ ঝুঁব  হ্রোে  ো্ যক্ররম ববজ্ঞোন ও প্রযুবি 



ব্যবহোররর হক্ষরত্র ব ছু িযোরলঞ্জও ররয়রে; এরমরধ্য েক্ষমর্োর (Capacity) অভোব, প্রোবর্ষ্ঠোবন  ও অে যননবর্  েীমোবদ্ধর্ো, 

অপ্রতুল বববনরয়োগ এবং অব োঠোরমোগর্ েীমোবদ্ধর্ো উরেখর্োগ্য। এেব িযোরলঞ্জ হমো োববলোয়  ে রলই েমবন্বর্ভোরব  োজ  ররে। 

হদশীয় উরযোরগর পোশোপোবশ আঞ্চবল  ও আন্তজযোবর্  েহর্োগীর্োর গুরুত্বপূে য ভূবম ো ররয়রে। আগোমী বদরন দুর্ যোগ ঝুঁব  হ্রোে 

 ো্ যক্রম ববজ্ঞোন ও প্রযুবি বনভ যর  রোর প্রয়োরশ েব হিষ্টো ও উরযোগ বনরয় ে লর  এবগরয় আেরর্ হরব এবং এ টি দুর্ যোগ 

েহনশীল ও সুখী-েমৃদ্ধ হদশ গরড় হর্োলোর প্ররিষ্টো অব্যোহর্ রোখরর্ হরব। 

# 

০৪.০৭.২০২২         বপআইবে বফিোর 

 


