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মভোোঃ মবরভ মোরন 

 

 মবৌগবরক অফস্থোন, জরফোয়ু বযফর্যরনয বফরূ প্রবোফ, ঘনফবর্ ইর্যোবি কোযরে ফোাংরোরিরক প্রবর্বনয়র্ 

মকোরনো নো মকোরনো প্রোকৃবর্ক ও ভোনফ সৃষ্ট দুরম যোরগয মভোকোবফরো কযরর্ য়। ১৯৯১ োর মেরক ২০১৮ োর ম যন্ত ১৯১টি 

ফর ো ধযরনয দুরম যোগ মভোকোবফরো কযরর্ রয়রে আভোরিযরক। র্োেো ো ২০১৯ োরর ঘূবে যঝ  পেী ও বুরবুর এফাং ২০২০ 

োরর ঘূবে যঝ  আম্পোন মভোকোবফরো কযরর্ রয়রে ফোাংরোরিরক। এফ ঘূবে যঝ  মভোকোবফরোয় যকোরযয পূফ যপ্রস্তুবর্ 

েোকোয় জোনভোররয ক্ষয়ক্ষবর্ অরনক কভ রয়রে। ফোাংরোরিরয প্তভ ঞ্চফোবল যক বযকল্পনো ও মেকই উন্নয়রনয 

রক্ষযভোত্রো অজযরন দুরম যোগ ঝুঁবক হ্রো কভ যসূবিরক সুদৃঢ় কযোয ভোধ্যরভ অে যননবর্ক ক্ষবর্ কবভরয় আনো ফর্যভোন যকোরযয 

অন্যর্ভ প্রধোন রক্ষয। িোবযদ্র্যমুক্ত মৃদ্ধ ফোাংরোরি প্রবর্ষ্ঠোয় ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রী মখ োবনোয উরযোগ ভোদৃর্ রয়রে 

োযোবফরে। িোবযদ্র্যরভোিন োভোবজক বনযোত্তো অজযরন জরফোয়ু বযফর্যন ও দুরম যোগ মভোকোবফরোয় যকোরযয গৃীর্ 

িরক্ষমূ ফোাংরোরিরয অে যনীবর্রক মৃদ্ধ করযরে।  

 

দুরম যোগ ঝবক-হ্রো ও দুরম যোগ মভোকোবফরো বফলয়ক কোম যক্রভরক ভবির্, রক্ষযবববত্তক ও বক্তোরী কযো এফাং 

ফ ধযরনয দুরম যোগ মভোকোবফরোয় কোম যকয দুরম যোগ ব্যফস্থোনো কোঠোরভো গর  মর্োরোয ররক্ষয দুরম যোগ ব্যফস্থোনো আইন 

২০১২, জোর্ীয় দুরম যোগ ব্যফস্থোনো নীবর্ভোরো-২০১৫, জোর্ীয় দুরম যোগ ব্যফস্থোনো বযকল্পনো ২০১৬-২০২০, ঘূবে যঝ  

আশ্রয় মকন্দ্র বনভ যোে, যক্ষেোরফক্ষে ও ব্যফস্থোনো নীবর্ভোরো-২০১১, মৃর্রি ব্যফস্থোনো বনরি যবকো-২০১৬, দুরম যোগ 

বফলয়ক স্থোয়ী আরিোফরী (এওবি) ২০১৯ ইর্যোবি গুরুত্বপূে য িবরর প্রেীর্ রয়রে। এয ভোধ্যরভ বফববন্ন বযকল্পনোয় 

অন্তর্ভ যক্ত রয়রে প্রবর্ফন্ধী, নোযী, ফয়স্ক ব্যবক্ত ও বশু দুগ যর্ জনরগোষ্ঠীয িোবিো বনরুন ও ফোস্তফোয়ন। ২০১৫-২০৩০ 

োর মভয়োরি ফোস্তফোয়রনয জন্য প্রেীর্ মেকই উন্নয়ন রক্ষযভোত্রো (এবিবজ) এফাং দুরম যোগ ঝুঁবক হ্রোরয মন্দোই 

মেভওয়োকয। উরেবখর্ আইন, বফবধ, বযকল্পনো ও নীবর্ভোরোয আররোরক মেকই উন্নয়ন রক্ষযভোত্রো ও মন্দোই 

মেভওয়োকয এয রক্ষযভোত্রো বফরফিনোয় বনরয় যকোয দুরম যোগ ব্যফস্থোনোয় স্বল্প, ভধ্যভ ও িীঘ যরভয়োবি মেকই উন্নয়ন 

কভ যসূবি গ্রে করযরে। 

 

ফোাংরোরিরয দুরম যোগ ব্যফস্থোনোয োপল্য মূরর যরয়রে স্থোনীয়বোরফ বফন্যস্ত বক্তোরী দুরম যোগ ব্যফস্থোনো 

কোঠোরভো। যকোয স্থোনীয়বোরফ বফবোগ, মজরো, উরজরো, ইউবনয়ন এভনবক ওয়োি য ম যোরয় দুরম যোগ ব্যফস্থোনো কবভটিরক 

বক্তোরী কযোয িরক্ষ গ্রে করযরে। জনগুরুত্বপূে য এ কোম যক্ররভয রফ যোচ্চ ম যোরয় যরয়রে ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রীয 

মনতৃত্বোধীন ৫২ িস্য বফবষ্ট জোর্ীয় দুরম যোগ ব্যফস্থোনো কোউবির। 

 

দুরম যোগ ব্যফস্থোনো কোম যক্ররভয িক্ষর্ো ও মোিোবযত্ব আনয়রনয ভোধ্যরভ এই কোম যক্রভ সুষ্ঠুবোরফ বযিোরনোয 

ররক্ষয জোর্ীয় দুরম যোগ ব্যফস্থোনো গরফলেো ও প্রবক্ষে ইনবিটিউে স্থোন কযো রয়রে। এখোরন যকোবয ও মফযকোবয 

কভ যকর্যো-কভ যিোযী, জনপ্রবর্বনবধ, মস্বচ্ছোরফক, বক্ষক-বক্ষোেী, বভবিয়ো ব্যবক্তত্ব, ব্যফোয়ী এফাং মজরো, উরজরো ও 

ইউবনয়ন দুরম যোগ ব্যফস্থোনো কবভটিয িস্যরিয প্রবক্ষে প্রিোন কযো য়। ২০১৬ মেরক আগি ২০২০ ম যন্ত ২২ োজোয 

যকোবয কভ যকর্যো-কভ যিোযীরক দুরম যোগ ব্যফস্থোনোয বফববন্ন বফলরয় প্রবক্ষে প্রিোন কযো রয়রে। প্রববক্ষর্ জনরগোষ্ঠী 

োধোযে জনগরেয ভরধ্য রির্নর্ো বৃবদ্ধয ভোধ্যরভ দুরম যোগ ঝুঁবক হ্রোর গুরুত্বপূে য ভূবভকো যোখরে। 

 

দুরম যোরগ ো োিোন এফাং আগোভ র্কযফোর্যো প্রিোরয াংবিষ্ট দুরম যোগ ো োিোন মকন্দ্রগুররোয োরে োফ যক্ষবেক 

মমোগোরমোগ যক্ষো কযোয জন্য জোর্ীয় দুরম যোগ ো োিোন ভিয় মকন্দ্র (এনবিআযবব) প্রবর্ষ্ঠো কযো রয়রে। জীফন ও 

ম্পরিয ক্ষয়ক্ষবর্ কভোরর্ দুমম যোগ পূফ য প্রস্তুবর্ গ্রে, আন্ন দুরম যোরগয কফর মেরক বনযোি আশ্রয়রকরন্দ্র আশ্রয় গ্ররেয 

জন্য মফর্োয, মেবরববন এফাং স্থোনীয়বোরফ দুরম যোগ প্রফে এরোকোয় ভোইবকাং এয ভোধ্যরভ প্রিোযেোয োোোব দ্রুর্ ও 

অবধকর্য কোম যকয দ্ধবর্ বররফ ইন্টোরযবিব বরয় মযি (IVR) িোলু কযো রয়রে। মভোফোইর মপোন নম্বয মেরক 

১০৯০(মেোর বে) নম্বরয িোয়োর করয দুরম যোরগয আগোভ ফোর্যো মরয় জনগে পূফ য প্রস্তুবর্ গ্ররেয সুরমোগ োরচ্ছ।  

 

ভূবভকম্প অন্যোন্য দুরম যোরগ দ্রুর্ উদ্ধোয ও অনুন্ধোন কোম যক্রভ বযিোরনোয জন্য অযোরকোয়োটিক ব োি যরফোে, 

মভবযন মযবস্কউ মফোে, মভগোরপোন োইরযন প্ররয়োজনীয় যঞ্জোভ, মন্ত্রোবর্ ও মোনফোন পোয়োয োবব য ও বববর 

বিরপি অবধিপ্তয এফাং স্ত্র ফোবনী বফবোগ াংবিষ্ট অন্যোন্য প্রবর্ষ্ঠোনরক প্রিোন কযো রয়রে। এ কোম যক্রভ জ 
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কযোয জন্য আরযো অর্যোধুবনক মন্ত্রোবর্ ও যঞ্জোভোবি াংগ্ররয কোজ িরভোন যরয়রে। মম মকোরনো দুরম যোরগ দুগ যর্ 

ভোনুরলয র্োৎক্ষবেক আশ্রয় ও খোফোরযয জন্য র্োবু ও মেউটিন এফাং শুকরনো খোফোয অন্যোন্য প্ররয়োজনীয় যঞ্জোভ 

ভজুি যোখো রয়রে। 

 

ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রীয বনরি যনো অনুমোয়ী ফর ো ধযরনয দুরম যোরগ অনুন্ধোন ও উদ্ধোরয ভবির্ কোম যক্রভ গ্ররেয 

ররক্ষয উচ্চভোত্রোয ভূবভকম্প নীর একটি স্বয়ম্পূে য National Emergency Operation Centre (NEOC) 

প্রবর্ষ্ঠোয কোম যক্রভ গ্রে কযো রয়রে। 

 

ভূবভকরম্প প্রোেোবন ও ম্পরিয ক্ষয়ক্ষবর্ কভোরর্ ইবর্ভরধ্য মিরয েয়টি বটি কযরোরযন ও বর্নটি 

মজরোয ভূবভকম্প ঝুঁবক ভোনবিত্র তর্বয কযো রয়রে। ভূবভকম্প দুরম যোগ মেরক উত্তযরেয জন্য জোর্ীয় কবন্টনরজবি 

প্লযোনও তর্বয কযো রয়রে। ভূবভকম্প নীর বফন বনভ যোরে বফবডাং মকোি োরনোগোি কযরনয ররক্ষয গৃোয়ন ও গেপূর্য 

ভন্ত্রেোররয়য োরে দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোে ভন্ত্রেোরয় একরমোরগ কোজ কযরে। 

 

ভোভোবয covid-19 করযোনো বোইযো াংক্রভরেয ঝুঁবক বফরফিনোয় বফরিরপযর্ প্রফোী নোগবযকরিয েোকোয় 

োজী কযোম্প অন্যোন্য স্থোরন প্রোবর্ষ্ঠোবনক মকোয়োরযন্টোইরন েোকো ফোাংরোরিব নোগবযকরিয জন্য বফেোনো ও 

খোযোভগ্রী অন্যোন্য মফো প্রিোন কযো য়। মকোববি-১৯ এয কোযরে ভোমজয বনম্ন আরয়য ভোনুরলয ভরধ্য খোয ও 

নগি অে য োয়র্ো কোম যক্রভ বযিোরনো কযো য়।  

 

দুরম যোগ ঝুঁবক প্রভন কোম যক্ররভ জনগেরক ম্পৃক্ত করয কভ যবযকল্পনো গ্রে এফাং প্রোবর্ষ্ঠোবনক কোঠোরভো বৃবদ্ধয 

ররক্ষয প্রবক্ষে কোম যক্রভরক গবর্ীর কযোয উরযোগ মনয়ো রয়রে। জোর্ীয় বক্ষোক্ররভয আওর্োয় তৃর্ীয় মশ্রবে মেরক 

িভ মশ্রবে ম যন্ত োঠক্ররভয বফববন্ন স্তরয দুরম যোগ ব্যফস্থোনো এফাং জরফোয়ু বযফর্যনজবনর্ বফলয় অন্তর্ভ যক্ত কযো রয়রে। 

েোকো বফেবফযোরয় মিরয করয়কটি বফেবফযোররয় দুরম যোগ বফজ্ঞোন ও ব্যফস্থোনো বফবোগ িোলু যরয়রে। 

 

দুরম যোমগ জীফন ও ম্পরিয ক্ষয়ক্ষবর্ কবভরয় দুরম যোগ নীয় মেকই বনযোি ফোাংরোরি গ োয ররক্ষয দুরম যোগ 

ব্যফস্থোনো ও ত্রোে ভন্ত্রেোরয় বযকবল্পর্বোরফ কোঠোরভোগর্ ও অকোঠোরভোগর্ কভ যসূবি ফোস্তফোয়ন করয মোরচ্ছ। ফঙ্গফন্ধু 

১৯৭০ োররয ঘূবে যঝর  ক্ষয়ক্ষবর্য ব্যোকর্ো মিরখ স্বোধীন মৄদ্ধবফধ্বস্ত মি পুনগ যঠনকোরীন দুরম যোগ ঝবক-হ্রোর উকূরীয় 

ফনোয়ন, মফব ফাঁধ বনভ যোে এফাং ১৯৭৩ োররয ১ জুরোই ঘূবে যঝ  প্রস্তুবর্ কভ যসূবি (ববব) িোলু করয োভোবজক বনযোত্তো 

কভ যসূবিয কোম যক্রভ শুরু করযন। ফর্যভোরন মুদ্র্ উকূরীয় ১৩টি মজরো ১৯ টি মজরোয় এয কোম যক্যভ অব্যোর্ যরয়রে। 

মখোরন ৫৫ োজোয ৫১৫ জন মস্বচ্ছোরফক কভ যযর্ আরেন। ম্প্রবর্ ভবরো মস্বচ্ছোরফক ইউবনেও গঠন কযো রয়রে। 

ফঙ্গফন্ধুয বনরি যনোয় ঘূবে যঝ  ও ফন্যো রর্ ভোনুরলয জোনভোর যক্ষোরে য ভোটিয বকেো বনভ যোে কযো য়, মো ফ য োধোযরেয 

কোরে মুবজফ বকেো নোরভ বযবির্। র্োযই আধুবনক রূর উকূরীয় ও ফন্যো উদ্রুর্ ১৪৮ টি উরজরোয় ৫৫০টি মুবজফ 

বকেো বনভ যোে, াংস্কোয ও উন্নয়ন কোম যক্রভ িরভোন। উকূরীয় দুগ যর্ জনগে মমভন মখোরন আশ্রয় বনরর্ োযরফ মর্ভবন 

র্োরিয প্রোবেম্পিরক ঘূবে যঝ  ও জররোচ্ছ্বোরয  ক্ষয়ক্ষবর্ মেরক যক্ষো কযরর্ োযরফ।  

 

ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রী মখ োবনোয গৃীন "ফোয জন্য ফোস্থোন" মলোগোন অনুমোয়ী মিব্যোী দুরম যোগ নীয় 

গৃ বনভ যোরেয উরযোগ মনয়ো রয়রে। কোবফখো ও টিআয কভ যসূবিয বফরলখোরর্ ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অে যফেরয মির 

মভোে ২৮ োজোয ২২৭ টি দুরম যোগ নীয় গৃ বনভ যোে কযো য়। র্োেো ো মুবজফ র্ফল য উিমোন উররক্ষয প্রবর্টি গ্রোরভ 

একটি করয দুরম যোগ নীয় ফোগৃ বনভ যোরেয বযকল্পনো ফোস্তফোবয়র্ রচ্ছ। 

 

িোবযদ্র্য বনযরনয ররক্ষয কভ যীন মভৌসুরভ কভ যক্ষভ মফকোযরিয স্বল্পরভয়োবি কভ যাংস্থোরন অবর্িবযদ্র্রিয জন্য 

কভ যসৃজন কভ যসূবি(ইবজবব)'য  কোম যক্রভ িরভোন। গ্রোভীে দুগ যভ জনরি বক্ষো প্রবর্ষ্ঠোন রু যোস্তো, আশ্রয়রকন্দ্র, 

াংরমোগ  ক, োে ফোজোয, কবভউবনটি বিবনক এফাং ধভীয় উোনোররয় কোবফখো ও টিআয কভ যসূবিয আওর্োয় ২০১৬-

১৭ অে যফেয রর্  ২০১৯-২০ অে যফেয ম যন্ত ১২ রক্ষ ৯১ োজোয ১৬১টি মোরোয বরিভ স্থোন কযো রয়রে। ২০০৮-

০৯ অে য ফেয রর্ ২০১৯-২০ অে য ফেয ম যন্ত দুরম যোরগ ক্ষবর্গ্রস্ত ৮ রক্ষ ১০ োজোয ৯৫২টি বযফোযরক গৃ বনভ যোরেয 

জন্য ৪ রক্ষ ৯৯ োজোয ৩৩৫ ফোবির মেউটিন এফাং বনভ যোে ব্যয় ফোফি ২৬১ মকোটি ২৫ রক্ষ ৫৮ োজোয ৫০০ েোকো 

প্রিোন কযো য়। উকূরীয় এরোকোয় ফয়স্ক, গবযফর্ী, বশু ও প্রবর্ফবন্ধর্োফোন্ধফ ৩২০টি ফহুমুখী ঘূবে যঝ  আশ্রয় মকন্দ্র 
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বনভ যোে কযো রয়রে। এফ আশ্রয়রকরন্দ্র প্রোয় দুই রক্ষ ৫৬ োজোয বফিোন্ন ভোনুল এফাং প্রোয় ৪৪ গফোবিশুয আশ্রয় 

গ্ররেয সুরমোগ সৃবষ্ট রয়রে। ফন্যোপ্রফে ও নিীবোঙ্গন এরোকোয় দুরম যোগ ঝুঁবকহ্রোর ফন্যো ীব র্ িবযদ্র্ জনরগোষ্ঠীয জন্য 

বির্র বফবষ্ট ২৩০টি ফন্যো আশ্রয় মকন্দ্র বনভ যোে কযো রয়রে। এরর্ প্রোয় ৯২ োজোয ভোনুল এফাং ২৩ োজোয গফোবিশুয 

আশ্ররয়য ব্যফস্থো কযো রয়রে। ২০১৮-২০২২ মভয়োরি ৪২৩টি ফন্যো আশ্রয়রকন্দ্র বনভ যোরেয কোজ িরভোন যরয়রে। দুরম যোমগ 

গফোবিশু  জনগরেয আশ্রয় মকরন্দ্র মোর্োয়োর্, উৎোবির্ ণ্য োে-ফোজোরয বযফে ও বফেন জর্য কযো 

গ্রোভীে জনরগোষ্ঠীয অে যননবর্ক কভ যকোণ্ড বৃবদ্ধয ররক্ষয ভোন্ধোর্ো আভররয ফাঁরয াঁরকোয বযফরর্য মির ২৬ োজোয 

৩৩১টি োকো বিজ ও কোরবোে য বনভ যোে কযো রয়রে। দুরম যোমগ দ্রুর্ ত্রোে োভগ্রী যফযোরয ররক্ষয মজরো ম যোয় ম যোপ্ত ত্রোে 

োভগ্রী ভজুি ও বফর্যরেয ররক্ষয মিরয ৬৪টি মজরোয় ৬৬টি মজরো ত্রোে গুিোভ কোভ  দুরম যোগ ব্যফস্থোনো র্থ্য মকন্দ্র 

বনভ যোে কোম যক্রভ িরভোন। মিরয ৪৯২টি উরজরোয় মভোে ৫ োজোয ৭৮৫ বকররোবভেোয গ্রোভীেযোস্তো মেকই কযরেয 

ররক্ষয মবযাং মফোন ফি (এইিবফবফ) কযে কযো রয়রে। দুরম যোগকোরীন ঘূবে যঝ  প্রফে উকূরীয় এরোকোয় রফেোক্ত োবন 

বযরোধরন ৩০টি ভোউরন্টি স্যোরোইন ওয়োেোয বিেরভন্ট প্লোন্ট াংগ্র কযো রয়রে। ভবির্ দুরম যোগ ব্যফস্থোনোয কোযরে 

এফ কভ যসূবিয ভোধ্যরভ িবযদ্র্ জনরগোষ্ঠীয বফিোন্নর্ো অরনকোাংর কবভরয় আনো জ রয়রে। এেো ো ফজ্রোর্ 

মভোকোবফরোয় নোর্ন দ্ধবর্ বররফ র্োর ফীজ মযোন কভ যসূবি ফোস্তফোয়ন কযো রচ্ছ। 

 

বফরেয বৃত্তভ ফ-িী ফোাংরোরি জরফোয়ু বযফর্যন ও প্রোকৃবর্ক দুরম যোরগয পরর ফরিরয় মফব ঝুঁবকরর্ 

যরয়রে। জরফোয়ুয ঘোর্-প্রবর্ঘোর্ য করয কোবির্ উন্নয়রনয িযোররঞ্জ মভোকোবফরোয জন্য দুরম যোগ ঝবক-হ্রো বফলয়টি 

অন্তর্ভ যক্ত করয যকোয ম্প্রবর্ ১০০ ফেয মভয়োবি ফোাংরোরি ফ-িী বযকল্পনো-২১০০ প্রেয়ন করযরে। দুরম যোরগ ঝুঁবক 

হ্রোর জীফন ও ম্পরিয ম্ভোব্য ক্ষয়ক্ষবর্ কবভরয় দুরম যোগ নীয়, মেকই ও বনযোি মি গ োয ররক্ষয দুরম যোগ 

ব্যফস্থোনো ও ত্রোে ভন্ত্রেোরয় বযকবল্পর্বোরফ কোঠোরভোগর্ ও অফকোঠোরভোগর্ কভ যসূবি ফোস্তফোয়ন করয মোরচ্ছ, মো ২০৪১ 

োররয ভরধ্য ফোাংরোরিরক একটি উচ্চ আরয়য উন্নর্ মি বররফ প্রবর্ষ্ঠো কযরর্ োয়ক রফ। 

# 

 

২৭.০১.২০২১                                       বআইবি বপিোয 

 

মরখক : ববনয়য র্থ্য অবপোয, দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোে ভন্ত্রেোরয়। 


