
 

দুর্ যোগ ব্যবস্হপনো প্রেক্ষিত বোাংলোরেশ 

শোমীম আ্োে 

ববক্ষিক উঞ্চতো বৃক্ষি ও জলবোয়ু পক্ষিবতযরনি অক্ষিঘোরত সোিো ক্ষবিব্যোপী দুর্ যোরগি মোত্রো ক্ষেন ক্ষেন বৃক্ষি পোরে এবাং 

দুর্ যোগ েবণ প্রেশ ক্ষহরসরব বোাংলোরেরশি ক্ষবিব্যোপী আলোেো পক্ষিক্ষিক্ষত িরেরে। Would Risk Index-2016 অনুসোরি 

পৃক্ষিবীি ১৭১ টি প্রেরশি মরে অবকোঠোরমো ও ফসলোক্ষে,মোনুষ ও অন্যোন্য েোণীকূরলি আপে উন্মুক্ততো,দুে যশো, 

ক্ষবপেগ্রস্ততো,সহনশীলতো ও অক্ষির্োজন সূিরকি সোমক্ষগ্রক ঝুঁক্ষক ক্ষবরবিনোে বোাংলোরেরশি অবস্থোন ৫ম।সকল দুর্ যোরগই েক্ষিদ্র 

জনরগোষ্ঠী ক্ষবরশষকরি নোিী, বৃি, ক্ষশশু ও েক্ষতবক্ষিিো অক্ষিক িক্ষতগ্রস্হ হে। 

দুর্ যোগকোরল দুুঃস্থ প্রলোকজনরক তোৎিক্ষণকিোরব খোদ্য, পোক্ষন, ক্ষিক্ষকৎসো, প্রসবো,আশ্রে বস্ত্র ইতযোক্ষে জরুক্ষি ক্ষিক্ষিরত 

সিবিোহ কিো দুর্ যোগ ব্যবস্হোপনো ও ত্রণ মন্ত্রণোলরেি অন্যতম গুরুত্বপূণ য কোজ।এেোড়োও েক্ষিদ্র ও ক্ষনুঃস্ব জনগণরক বেিব্যপী অি য 

ও খোদ্য সিবিোহ কিোসহ প্রপশোক্ষিক্ষিক েক্ষশিণ ক্ষেরে স্হোেীিোরব স্বোবলম্বী করি গরড় প্রতোলোও এ মন্ত্রণোলরেি কোজ।সিকোক্ষি 

েক্ষতষ্ঠোনসমূরহি েস্তুক্ষত ও জনরগোষ্ঠীি সরিতনতোি কোিরণ বন্যো ও ঘূক্ষণ যঝরড়ি মরতো েোকৃক্ষতক দুর্ যোরগ জীবরনি ঝুঁক্ষক বহুলোাংরশ 

হ্রোস প্রপরেরে। নগি অবকোঠোরমো, পক্ষিরবশ  ও েক্ষতরবরশি ঝুঁক্ষক হ্রোসকরে সিকোি বহুমোক্ষত্রক পেরিপ গ্রহণ করিরে। জলবোয়ু 

পক্ষিবতযরনি ক্ষবরূপ েিোব প্রমোকোক্ষবলো, দুর্ যোগ ব্যবস্হোপনো ও পক্ষিরবশ েক্ষতরবশ সাংিিরণ সুদূিেসোিী পেরিরপি স্বীকৃক্ষতস্বরূপ 

মোননীে েিোনমন্ত্রী প্রশখ হোক্ষসনো ২০১৫ সোরল জোক্ষতসাংরঘি পক্ষিরবশ ক্ষবষেক সরব যোচ্চ সম্মোননো " িযোক্ষিেন অব দ্যো আি য" প্রপরে 

প্রেশ ও জোক্ষতরক প্রগৌিবোক্ষিত করিরেন। দুর্ যগ ব্যবস্হোপনো ক্ষবষরে সিকোরিি েীঘ য প্রমেোক্ষে েশ যন হরে েোকৃক্ষতক,পক্ষিরবশগত ও 

মোনব সৃষ্ট আপে হরত জনগরণি ক্ষবরশষ করি েক্ষিদ্র জনসোিোিরণি ক্ষবপেোপন্নতো হ্রোস এবাং বরড়ো িিরনি দুর্ যোগ প্রমোকোক্ষবলোে 

সিম এমন জরুক্ষি সোড়োেোন ব্যবস্হো েক্ষতষ্ঠো কিো। সিকোি দুে যশোগ্রস্হ জনরগোষ্ঠীি দুর্ যোগ ঝুঁক্ষকহ্রোস এবাং দুর্ যোগ-পিবতী  

পুনব যোসন কো্ যক্রম, সোমোক্ষজক ক্ষনিোপিো কম যসূক্ষি, দুর্ যোগ প্রমোকোক্ষবলোে প্রিৌত অবকোঠোরমো ক্ষনম যোণ, প্র্মন- বন্য আশ্রেরকন্দ্র, 

উপকূলীে এলোকোে বহুমুখী ঘূক্ষণ যঝড় আশ্রেরকন্দ্র, ঘূক্ষণ যঝড় সহনীে ঘিবোক্ষড়, প্রেোট ও মোঝোক্ষি আকোরিি প্রসতু/ কোলিোট য ক্ষনম যোণ 

এবাং ভূক্ষমকিসহ অন্যোন্য দুর্ যোরগ উিোি ্ন্ত্রপোক্ষত ক্রে ও উিোি কোরজ সোক্ষব যক সহোেতোে দুর্ যোগ ব্যবস্হোপনো মন্ত্রণোলে গুরুত্বপূণ য 

ভূক্ষমকো পোলন কিরে। 

প্রটকসই উন্নেন অিীষ্ট এি লিয ১,১১ ও ১৩,৮ম পঞ্চবোক্ষষ যক পক্ষিকেনো(২০২১-২৫) এবাং ব-দ্বীপ পক্ষিকেনো ২১০০ এি 

লিয ও উরেশ্য অজযরন ১৭ হোজোি ৬০৩ প্রকোটি টোকো ব্যরে ১২ টি েকে এবাং ক্ষবক্ষিন্ন ত্রোণ ও সোমোক্ষজক সহোেতো কো্ যক্রম 

সিকোি পক্ষিিোলনো কিরে। এসব কো্ যক্ররম নোিীিো প্রবক্ষশ উপকৃত হরব। কোিণ দুর্ যোরগি সমে নোিী ও ক্ষশশুিো সবরিরে প্রবক্ষশ 

ঝুঁক্ষকি মরে িোরক।দুর্ যোগ ব্যবস্হোপনোি প্রিরত্রি সোমক্ষগ্রক উন্নেরনি লরিয দুর্ যোগ ব্যবস্হোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোলে কর্তযক দুর্ যোগ 

ব্যবস্হোপনো আইন ২০১২ এবাং এিই িোিোবোক্ষহকতোে 'দুর্ যোগ ক্ষবষেক স্হোেী আরেশোবলী' েণেন কিো হরেরে। প্রজলো,উপরজলো, 

ইউক্ষনেন ও ওেোর্ য প্ যোরে দুর্ যোগ ব্যবস্হোপনো কক্ষমটি গঠন কিো হরেরে। দুর্ যোগ ব্যবস্হোপনো অক্ষিেপ্তি 'Practicing 

Gender and Social inclusion in Disaster Risk Reduction ' শীষ যক একটি ফযোক্ষসক্ষলরটটি 

গোইর্লোইন েকোশ করিরে, ্োি উরেশ্য হরলো বোাংলোরেরশি অসহোে এবাং অনগ্রসি জনরগোষ্ঠীি সমস্যো ক্ষিক্ষিতকিরণি মোেরম 

দুর্ যোগকোলীন ঝুঁক্ষক প্ যোরলোিনো করি ঝুঁক্ষক ব্যবস্হোপনো কিো। গোইর্লোইনটি দুর্ যোগ ব্যবস্হোপনোি সোরি সিৃক্ত প্রপশোজীবীরেি 

সরিতনতো বৃক্ষিরত,সম্ভব্য েোকৃক্ষতক দুর্ যোগ প্রমোকোক্ষবলোে এলোকোি মোনুরষি সিমতো বৃক্ষিরত এবাং অনগ্রসি জনরগোষ্ঠীি ঝুঁক্ষক হ্ররস 

সহোেতো কিরে। গোইর্লোইনটি দুর্ যোরগি সোরি সাংক্ষিষ্ট প্রপশোজীবীরেি ঝুঁক্ষক ব্যবস্হোপনো কো্ যক্রম পক্ষিিোলনো এবাং জরুক্ষি সহোেতো 

কম যসূক্ষি বোস্তবোেরনি লরিয অসহোে ও অনগ্রসি জনরগোষ্ঠী ক্ষবরশষ করি নোিীরেি সিৃক্তকিরণ ক্ষেক ক্ষনরে যশনো েেোন কিরে। 

দুর্ যোগেবণ এলোকোে সরিতনতো বৃক্ষিমূলক কো্ যক্রম পক্ষিিোলনো কিোে এবাং এসব কো্ যক্ররম নোিীরেি সিৃক্ত করি তোরেি জীবন 

ও জীক্ষবকোি উপি েক্ষশিণ প্রেওেোি ফরল দুর্ যোগ প্রমোকোক্ষবলোে তোরেি সিমতো বৃক্ষি প্রপরেরে এবাং পোরে। দুর্ যোরগি সতযক 

বোতযোি পি নোিী, ক্ষশশু ও েক্ষতবক্ষিরেি ক্ষনিোপে আশ্ররে সক্ষিরে প্রনওেো হে এবাং দুর্ যোগকোরল ওষুি ও খোবোি স্যোলোইন ক্ষবতিণ 

কিো হে। এি মোেরম নোিীি দুর্ যোগজক্ষনত িেিক্ষতি পক্ষিমোণ হ্রোস পোে,্ো তোরেি সোমোক্ষজক ও অি যননক্ষতক িমতো বৃক্ষি করি। 

দুর্ যোগ সম্ভবনোকোরল ক্ষবরশষত নোিী ও ক্ষশশুরেি ক্ষনিোপে স্হোরন স্থোনোন্তরিি পূব যোিোস প্রেওেো হে। এি ফরল েোক্ষিদ্র ও দুর্ যোগ ঝুঁক্ষক 

হ্রোস পোরে। 

বন্যোে আক্রোন্তরেি ক্ষবরশষ করি নোিী, ক্ষশশু,বৃি  ও েক্ষতবক্ষিরেি উিোি ও তোরেি মোলোমোল পক্ষিবহরনি জন্য ইক্ষতমরে 

৩০টি Multipurpose Accessible Rescue Boat সাংগ্রহ কিো হরেরে। বতযমোন অি য বেরি আিও ৩০ টি এ 

িিরনি প্রবোট সাংগ্রহ কিো হরব। এেোড়োও Procurement of Equipment for Search and Rescue 

Operation on Earthquake and Other Disaster (Phasa II) শীষ যক েকরেি আওতোে 



ইক্ষতমরে ১৫৮ প্রকোটি টোকো ব্যোরে উিোি ও অনুসিোন ্ন্ত্রপোক্ষত সাংগ্রহ কিো হরেরে। বতযমোন অি য বেরি ২ হোজোি ৩৭৫ প্রকোটি 

টোকো ব্যোরে নতুন নতুন উিোিকোিী ্ন্ত্রপোক্ষত সাংগ্রহ কিো হরব। দুর্ যোগকোলীন সোড়ো েেোরনি প্রিরত্র মূল েোক্ষেত্ব পোলনকোিী ক্ষবক্ষিন্ন 

সাংস্থো প্র্মন - ক্ষততোস গ্যোস,আম যর্ প্রফোরস যস ক্ষর্ক্ষিশন, ফোেোি সোক্ষি যস ও ক্ষসক্ষিল ক্ষর্রফন্সসহ সাংক্ষিষ্ট অন্যোন্য সাংস্থোি ৩৫০ জন 

কম যকতযোরক উন্নত ক্ষজআইএস ক্ষসরেরমি উপি েক্ষশিণ প্রেওেো হরেরে, এরেি মরে ২০ শতোাংশ নোিী েক্ষশিণোিী িরেরে। 

Harmonized Training Module এি আওতোে প্রজলো, উপরজলো এবাং ইউক্ষনেন দুর্ যোগ ব্যবস্হোপনো কক্ষমটিি 

সেস্যরেি সরিতনতো ও সিমতো বৃক্ষিি লরিয ১৪ হোজোি ৯৩ জন কম যকতযোরক েক্ষশিণ প্রেওেো হরেরে, ্োি মরে উরেখর্োগ্য 

সাংখ্যক নোিী েক্ষশিণোিী িরেরে। ইক্ষতমরে ৩৫ হোজোি নগি দুর্ যোগ প্রস্বেোরসবক এবাং Cyclone Preparedness 

Programme (CPP) এি আওতোে ৭৬ হোজোরিিও প্রবক্ষশ প্রস্বেোরসবকরক েক্ষশিণ ক্ষেরে কোরজ ক্ষনরেোক্ষজত কিো 

হরেরে,্োি মরে ৩৮ হোজোরিিও প্রবক্ষশ নোিী। 

সীক্ষমত সমি য ক্ষনরে দুর্ যোগ প্রমোকোক্ষবলোে বোাংলোরেশ ক্ষবরি  কোরে এক প্রিোল মরর্ল। দুর্ যোগ েবন এরেরশি মোনুষ 

েক্ষতক্ষনেত নোনোিকম েোকৃক্ষতক ও মোনুষসৃষ্ঠ দুর্ যোরগি প্রমোকোক্ষবলো করি প্রেঁরি আরে।দুর্ যোগ পূব য ব্যবস্হোপনো,দুর্ যোগকোলীন 

ব্যবস্হোপনো এবাং দুর্ যোগ পিবতী ব্যবস্হোপনো অতযোন্ত েিতোি সোরি বোস্তবোেরনি মোেরম িেিক্ষতি পক্ষিমোণ ্িোসম্ভব সীক্ষমত 

িোখোি সরব যোচ্চ প্রিষ্টো সিকোক্ষি- প্রবসিকোক্ষি  সকল প্ যোরেি ব্যক্ষক্তিো করি িোরকন। আি এি মোেরমই আমোরেি সোমোক্ষজক ও 

আক্ষি যক সিমতো বৃক্ষি পোরে। 

# 

প্রলখক: সেস্য, ঘূক্ষণ যঝড় েস্তুক্ষত কম যসূক্ষি ( ক্ষসক্ষপক্ষপ) 

ক্ষপআইক্ষর্ ক্ষফিোি 

 


