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২৪ নরেম্বর, ২০১৪

সূধিপত্র
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২.৩ পোধন ও স্যোধনরটেন .................................................................................................... 8
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২.৫ ধেক্ষো.................................................................................................................. 10
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১.০ ভূধমকো
১.১ পটভূধম
যেৌরগোধলক
অবস্থোন
ও
জলবোয়ুগি কোররণ বোাংলোরদে
য
পৃধিবীর সব যোধিক দুর্োগপ্রবণ
যদে। বোাংলোরদরের দুর্োগয
সম্পরকয জোনরি িরল প্রিরমই
বন্যো সম্পরকয জোনরি িরব।
কোরণ, বন্যোর সোরি বসবোস
এবাং সোিধসকিোর সোরি বন্যো
যমোকোরবলো করোর সাংস্কৃধি
আমোরদর দীর্ যধদরনর। এক
পধরসাংখোরন যদখো যগরে
বোাংলোরদে একটি পধলবোধিি
ধবস্তীণ য সমিল ব-দ্বীপ িওয়োয়
প্রধিবের বোাংলোরদরের প্রোয়
২৬,০০০ বগ য ধকধম অঞ্চল অি যোৎ
১৮ েিোাংে ভূখন্ড বন্যো কবধলি
িয়।

ব্রহ্মপুত্র
গঙ্গো

যমর্নো

wPÎ 1: M½v eªþcyÎ I †gNbv (GBM) AeevwnKv

পদ্মো, ব্রহ্মপুত্র ও যমর্নো এই ধিন নদীর অববোধিকোয় অবধস্থি িওয়োয় এবাং সোমধিকেোরব যমৌসুমী জলবোয়ুর ওপর ধনে যরেীলিোর
কোররণ বোাংলোরদরের মোনুি প্রোয়েই ধবধেন্ন প্রোকৃধিক দুর্োরয গ আিোন্ত িয়। এসকল প্রোকৃধিক দুর্োরয গর মরে বন্যোর সাংখ্যো
সবরিরয় যবধে। অন্যোন্য প্রোকৃধিক দুর্োরয গর তুলনোয় বন্যোর স্থোয়ীত্ব এবাং ব্যোধপ্ত যবধে িওয়োয় জীবন, জীধবকো ও সম্পরদর
ব্যোপক ক্ষধিসোিন করর িোরক। ্োর কোররণ জনজীবরন যনরম আরস েয়োবি দু:খ, কষ্ট এবাং অসিোয় িরয় পরি সোিোরণ মোনুি।
সোম্প্রধিককোরল যেৌগধলক অবস্থোরনর পোেোপোধে ববধিক জলবোয়ু পধরব যিরনর প্রেোব বন্যোর সাংখ্যো ও ব্যোপকিো বৃধদ্ধ করররে।
আয়িরনর ধদক ধদরয় ক্ষুদ্র িরলও জনসাংখ্যোর ধদক ধদরয় বোাংলোরদে পৃধিবীর মরে অন্যিম একটি যদে। এরদরের উন্নয়ন
কম যকোরন্ডর একটো ধবরোট অাংে বন্যোর কোররণ প্রোয় প্রধি বের ক্ষধির সম্মুখীন িয় এবাং জীবন্োত্রো মোরোত্মক রূরপ ব্যোিি িয়।
বন্যোর প্ররকোরপ যেরস ্োয় র্র-বোধি, ধবপ্স্তয িয় য্োগোর্োগ ব্যবস্থো, ধ্বাংস িয় স্থলপি, যরলপিসি অন্যোন্য অবকোঠোরমো,
ধ্বাংস িয় ফসরলর মোঠ, গবোধদ পশু, ধবধিি িয় ব্যবসো-বোধণজয এবাং ব্যোিি িয় অি যনীধি। মোনুি বোে িরয় আশ্রয় যনয় র্ররর
িোরল বো গোরের ডোরল বো বোরাঁ ি। সুরপয় পোধনর অেোরব যদখো যদয় যপরটর পীিো, আমোেয়, সধদ য, জ্বর, কোধে ইিযোধদ যরোগ।
নদীর িীর েোধিরয় পোধন আেপোরের সমভূধম প্লোধবি কররল সোিোরণ জনগরণর দুরে যোরগর কোরণ িরয় দোাঁিোয় বন্যো। িোই সোিোরণ
য সম্পোদন করর িোরক।
মোনুরির দুরে যোগ কমোরি সরকোর বন্যো ধনয়ন্ত্রণ এবাং এর ক্ষয়-ক্ষধি হ্রোসকরে ধবধেন্ন কো্িম

১. ২ পধরধস্থধি অবরলোকন
টোনোবিণ,য যজোয়োররর পোধন আর পোিোধি ঢল, উজোরন েোররির প্রিোন প্রিোন নদীর অববোধিকো এবাং যদরের উত্তর-পূব য ও উত্তরয োরল েোররির
পধিমোঞ্চরলর ১৮টি যজলোয় িোরোবোধিক েোরব প্রবল বৃধষ্টর ফরল ১৩ আগষ্ট িরি বন্যোর সৃধষ্ট িয়। প্রোয় প্রধি বিোক
ফোরোক্কো ও গজলরডোবো ব্যোরররজর সব যগট খুরল যদয়োর ফরল অধিধরক্ত পোধন বোাংলোরদরে অস্বোেোধবক বন্যোর সৃধষ্ট করর। ফরল
প্লোধবি িয় র্রবোধি ও সিক। ২০১৪ সোরলর যেিেোরগ টোনোবিণ,য যজোয়োররর পোধন আর পোিোধি ঢরল যদরের নীলফোমোধর,
কুধিিোম, গোইবোন্ধো, লোলমধনরিোট, রাংপুর, বগুিো, ধসরোজগঞ্জ, জোমোলপুর, টোাংগোইল, যনত্ররকোনো, ফধরদপুর, রোজবোিী, মুধিগঞ্জ,
মোধনকগঞ্জ, মোদোরীপুর, েধরয়িপুর, ধসরলট ও সুনোমগঞ্জ যজলো প্লোধবি িয়।

বোাংলোরদরের উত্তরোঞ্চরলর বন্যো প্রধিরবদন, ২৪ নরেম্বর ২০১৪
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ধিত্র ২: বন্যোপ্লোধবি এলোকো এবাং জনসাংখ্যো

বোাংলোরদরের উত্তরোঞ্চরলর বন্যো প্রধিরবদন, ২৪ নরেম্বর ২০১৪
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েক ১: বন্যায় ক্ষধিিস্ত এলোকো ও জনসাংখ্যো
সংখ্যা

১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮

যজলো

গোইবোন্ধো
নীলফোমোরী
কুধিিোম
বগুিো
লোলমধনরিোট
রাংপুর
জোমোলপুর
টোাংগোইল
ধসরোজগঞ্জ
ফধরদপুর
যনত্ররকোনো
সুনোমগঞ্জ
রোজবোিী
মুধিগঞ্জ
ধসরলট
মোধনকগঞ্জ
মোদোরীপুর
েধরয়িপুর
সব মণোট

ক্ষনতগ্রস্ত
এলোকো
(বঃধকঃ)
৪৮৫.০০
৮.০৯৭২
১৩৩৯.৬৫
৩৪০.৭৬
২০৪.২৯
১৩৪.৩৭
১২১১.০০
১৮২.০৫
৭৭২.০০
৩১২.২৩
৬১২.৯১
১৮৪৯.৬৫
২৫২.৫০
৭৪.৭৯
৩৫৯.০০
১৪৩.৬৪
৩৯.০০
১০২.৩৫
৮৪২৩.২৪

ক্ষনতগ্রস্ত
পধরবোর
সাংখ্যো
৩৭৭৮৬
৪১০০
৯২১৪৮
১৪০৯৩৯
১২৯৮৭
৬৬৫
১০৮২০২
৬৩৮৯১
১০০৫০০
৬২৭৭
১২৩২০
৩৭৫৮৮
১৩৯২০
২১৩৯
১৬৮২৩
৭৬৬৬
১০৬৩
১৪১২২
৬৭৩১৩৬

পুরুি
৪৬৮৯০
৪৮০০
১২৩৫৫৩
১৪৭৫০০
১৭৬৭৯
১৫৮০
৩১৯৪০৭
১০৪৪১২
৮০০
২৬৩৬৮
৩২৭৩
২৬০৫৫
২২২৬৮
৯৬৩৫
৭৩২৫১
১৭০১৭
২৫৭৩
২২২৬৮
৭৯৪৭৮৮

ক্ষধিিস্ত জনসাংখ্যো
মধিলো
ধেশু
৫০৩৮১
৫২০০
১২৪৮৬২
১৩৭৭০০
১৫০৮২
৪৮০
১৭২৭৭৬
৯৬৭৭৯
৩০০
২৮৯৬৪
২৮০২
২৮৬৯৮
২২০৮৬
৬১৭০
৫৮৬০১
১৭২৪৭
২৫০৩
২২০৭১
৬২৭৭৩১

৩৭৩৫৯
৫৭০৫
৫৩২৩২
১৬৭৫২০
১২৫১৮
০
২৪৬৮২
২০৯৮১
১০০
২৩৭৯৭
৪৭০
৮৬২০
৭৩৭১
২৬
১৪৬৫০
৭৭৮
২৩৯
৮২৭১
২০৪৮৩২

যমোট
১৩৪৬৩০
১৫৭০৫
৩০১৬৪৭
৪৫২৭২০
৪৫২৭৯
২০৬০
৫১৬৮৬৫
২২২১৭২
১২০০
৭৯১২৯
৬৫৪৫
৬৩৩৭৩
৫১৭২৫
১৫৮৩১
১৪৬৫০২
৩৫০৪২
৫৩১৫
৫২৬১০
২১৪৮৩৫০

ক্ষধিিস্ত
প্রধিবধন্ধর
সাংখ্যো
২০১৫
০
৩৩৪১
০
০
০
৪৫৫৬
৪৫৯
৭১০
২৬০
০
৩০৫৬
৮৬৮
০
০
৪৪
৪৩২
০
১৫৭৪১

িধলরয় যগরে মোরের যর্র ও আমন িোনসি ধবধেন্ন ফসরলর মোঠ। যদরের প্রোয় যবেীরেোগ নদ-নদীর পোধন ধবপদসীমোর
ধবপদসীমোর ওপর ধদরয় প্রবোধিি িওয়োয় বন্যোর ক্ষয়ক্ষধি বৃধদ্ধ পোয়। ১২ আগষ্ট ধিস্তো নদীর পোধন ধবপদসীমোর ৩৮ যসধিধমটোর
উপর ধদরয় প্রবোধিি িওয়োয় ঐ রোরিই স্থোনীয় প্রেোসন যরড অযোলোট য জোধর করর।

১. ৩ সোমধিক দুর্োরয গর (বন্যো) প্রেোব
 টোনো বিণ,য যজোয়োররর পোধন
আর পোিোধি ঢল, উজোরন
েোররির প্রিোন প্রিোন নদীর
অববোধিকো এবাং যদরের
উত্তর-পূব য ও
উত্তরপধিমোঞ্চরলর ১৮টি যজলোয়
িোরোবোধিকেোরব প্রবল বৃধষ্টর
ফরল ১৩ আগষ্ট িরি বন্যোর
সৃধষ্ট িয়। ফরল যদরের ১৮টি
যজলোর ২.১৫ ধমধলয়ন
মোনুরির বসি-বোধি, জীবন
ও জীধবকো, ফসল এবাং
প্রোণীসম্পরদর ব্যোপক ক্ষধি
সোধিি িয়।
 বন্যোয়
প্লোধবি
িরয় ধিত্র ৩: বন্যোপ্লোধবি এলোকোয় ধবপ্স্তয জনজীবন
১৪৯,৬৪৫ জন মোনুি
গৃিিোরো এবাং ২১ জন মোরো ্োয়।
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 ৩৩,০০৯ টি বোধি সম্পূণ য এবাং ১৭৩,১৩৮ টি বোধি আাংধেক ক্ষনতগ্রস্ত িয়। ক্ষনতগ্রস্ত ও ঝ াঁধকপূণ য বোধি-র্র যমরোমরির
জন্য ধনম যোণ সোমিীর (ধস.আই েীট ইিযোধদ) প্ররয়োজন যদখো যদয়।
 ২,০৩০টি নলকূপ এবাং ৩৯,৫১২টি যেৌিোগোর সম্পূণ যেোরব ক্ষধিিস্ত িওয়োয় বন্যো দূগ যি এলোকোর জনস্বোস্থয ঝ াঁধকর
সম্মুখীন িয়।
 ৮১,৫৩০টি গৃিপোধলি পশু এবাং ১৭৭,৩৪৭.৭৫ যিক্টর আবোদী জধম প্লোধবি িওয়োয় বন্যোয় আিোন্ত এলোকোর মোনুরির
জীধবকো ক্ষধিিস্ত িয়।

১. ৪ বন্যোর প্রধিরবদন প্রস্তুধিকরণ প্রধিয়ো
বন্যোয় আিোন্ত উপরজলো ও যজলো িরি প্রোপ্ত ধড-ফরম এর িরের ধেধত্তরি বন্যো প্রধিরবদন-২০১৪ প্রস্তুি করো িরয়রে।
Standing Order on Disaster (SOD) এর ধনরদ যেনো অনু্োয়ী সাংধিষ্ট উপরজলোর উপরজলো প্রকে বোস্তবোয়ন কম যকিযো
য
(PIO) বন্যোর িেোধদ ধড-ফরম ্িো্িেোরব পূরণ করর যজলো ত্রোণ ও পুনব যোসন কম যকিযোর কো্োলরয়
যপ্ররণ কররন। যজলো ত্রোণ
ও পুনব যোসন কম যকিযো সকল উপরজলোর ধড-ফরম সাংকলন করর পরবিী প্ররয়োজনীয় পদরক্ষপ িিরণর ধনধমত্ত দুর্োগয ব্যবস্থোপনো
অধিদপ্তরর (DDM) যপ্ররণ কররন। এেোিোও বন্যোয় আিোন্ত উপরজলোর উপরজলো প্রকে বোস্তবোয়ন কম যকিযোরদর (PIO) সোরি
দুর্োগয ব্যবস্থোপনো অধিদপ্তর
(DDM) এর জরুধর সোিোদোন
যকরের (EOC) সোব যক্ষধণক
য্োগোর্োরগর মোেরম িে সাংিি
করর। যটধলরফোরনর মোেরম প্রোপ্ত
বদনধিন িরের ধেধত্তরি দুর্োগয
ব্যবস্থোপনো অধিদপ্তররর (DDM)
জরুধর সোিোদোন যকে (EOC)
িরি Situation Report
(SitRep) প্রকোে করো িয়। বন্যো
প্রধিরবদন-২০১৪ প্রণয়রন উক্ত
SitRep
এর
িেোধদও
সধন্নরবধেি করো িরয়রে।
দুর্োগয ব্যবস্থোপনো অধিদপ্তর
(DDM) বন্যোয় আিোন্ত ১৮টি
যজলোর যজলো প্রেোসক, উপরজলো
পধরিরদর যিয়োরম্যোন, সাংধিষ্ট
য
সকল যেকরিোল্ডোর/ধডপোটরমি
এবাং
উপরজলো
ধনব যোিী
অধফসোররদর সোরি য্োগোর্োরগর
মোেরম সাংধিষ্ট যজলো, উপরজলো
এবাং ইউধনয়ন দুর্োগয ব্যবস্থোপনো
কধমটির সেো অনুষ্ঠোন এবাং ধডফরম এর মোেরম ক্ষয়-ক্ষধি ও
িোধিদোর িে যপ্ররণ ধনধিি
করর। িে যপ্রররণর যক্ষরত্র ১৮টি
যজলোর যজলো প্রেোসকগণ মূখ্য
ভূধমকো পোলন করররেন।

ধিত্র ৪: ধডধডএম এর EOC িরি প্রকোধেি Situation Report (SitRep)

স্থোনীয় এবাং জোিীয় উভয় প্োরয য় িে সাংিি এবং সংগৃনিত িরের সঠিকিো ্োিোই করো িয়। স্থোনীয় প্োরয য় যজলো ত্রোণ ও
পুনব যোসন কম যকিযো (DRRO) িে সাংিি, ্োিোই, সঠিকিো ধনরূপন ও সাংকলন করর যজলো প্রেোসরকর মোেরম দুর্োগয
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ব্যবস্থোপনো অধিদপ্তর (DDM) এ যপ্ররণ কররন। জোিীয় প্োরয য় দুর্োগয ব্যবস্থোপনো অধিদপ্তর (DDM) এর জরুধর সোিোদোন
যকে (EOC) সকল যজলো িরি প্রোপ্ত ধড-ফরম এর িে চুিোন্তেোরব ্োিোই এবাং ধবরিিন করর।
দুর্োগয ব্যবস্থোপনো অধিদপ্তর (DDM)
সকল যজলো িরি প্রোপ্ত ধড-ফরম এ প্রোপ্ত
িেোনু্োয়ী চূিোন্তেোরব বন্যো প্রধিরবদন
প্রস্তুি করররে। এ প্োরয য় প্রর্োজয যক্ষরত্র
সকল যজলো িরি প্রোপ্ত ধড-ফরম এর িে
যজলো প্রেোসক, উপরজলো ধনব যোিী
কম যকিযো, ধডধডএম এর মোঠ প্োরয য়র
কম যকিযো, স্থোনীয় জন প্রধিধনধি এবাং
সরকোধর অন্যোন্য সাংস্থোর কম যকিযোরদর
সোরি য্োগোর্োরগর মোেরম পুনরোয় ্োিোই
করো িরয়রে। ধড-ফরম এর িরের
সঠিকিো ্োিোই এবাং সাংকলরনর যক্ষরত্র
DMIC, ইউএনধডধপ এর Early
Recovery Facility (ERF) সির্োধগিো
প্রদান করররে।

ধিত্র ৫: ধড-ফরম এর মোেরম ক্ষয়-ক্ষধি ও িোধিদোর িে সাংিি
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২.০ ক্ষয়ক্ষধি ও িোধিদো ধনরূপন
২.১ কৃধি ও জীধবকো
অধিকির ক্ষধিিস্ত যজলো সমূি
কুধিিোম, জোমোলপুর, টোঙ্গোইল

ক্ষধিিস্ত ফসল ও বীজিলো
১৭৭,৩৪৭.৭৫ যিক্টর
ক্ষধিিস্ত প্রোণী সম্পদ ও যপোধি যসক্টর
৮১,৫৩০ টি

প্রোক্কধলি ক্ষধির পধরমোন
১০,১০৪ ধমধলয়ন টোকো

বোাংলোরদে পধরসাংখ্যোন ব্যযররো এর ২০১৩
সোরলর জধরপ অনু্োয়ী, বন্যোয় আিোন্ত যজলো
সমূরির অধিবোধসরো সোিোরণি কৃধিধজধব ও
ধদনমজুর। এসকল এলোকোর মোনুরির আরয়র
উৎস সোিোরণি কৃধি িরলও িোরো ধবকে
ধজধবকো ধিরসরব পশুপোলন এবাং মৎস্য িোি
করর িোরক। ধড-ফররম প্রোপ্ত িেোনু্োয়ী
এবোররর বন্যোয় কৃধি খোি ব্যোপকেোরব
ক্ষধিিস্ত িরয়রে। নরেম্বর মোস িোন কোটোর
যমৌসুরমর প্রোক্কোরল বন্যো সাংর্টিি িওয়োয়
আমন িোন, বীজিলো ও আউে িোরনর যক্ষি
ব্যোপকেোরব ক্ষধিিস্ত িরয়রে। গৃিপোধলি
পশু এবাং মৎস্য সম্পদ ক্ষধিিস্ত িওয়োর ফরল
ধবকে আরয়র উৎস ব্যোিি িরয়রে। এেোিোও
সুরপয় পোধন ও পশুখোরের সাংকট, গৃিপোধলি
পশু এবাং ম ানি মসক্টণর উণেখণ াগ্য প্রভাব
মেণেণে।
িোই, বন্যো আিোন্ত এলোকোর অধিবোধসরদর
ধজধবকো এবাং উৎপোদনেীল সম্পরদর
পুনরুদ্ধোর করো অিযন্ত জরুধর ্ো আিোন্ত
পধরবোররর পুনরোয় আরয়র সাংস্থোন কররি
সিোয়িো কররব। এর ফরল বন্যোয় আিোন্ত
এলোকোর অধিবোধসরো ঝ াঁধক যমোকোরবলো করর
অি যননধিক কম যকোন্ড পুনরুদ্ধোর কররি সক্ষম
িরব।
ধিত্র ৬: ক্ষধিিস্ত ফসল, প্রোণীসম্পদ ও যপোধি যসক্টর
২.১.১ কৃধি ও ধজধবকোর িোধিদো
 আিোন্ত এলোকোর মোনুরির কৃধি, প্রোণীসম্পদ, মৎস্য সম্পরদর পুনরুদ্ধোররর জন্য প্ররয়োজনীয় উপকরণ িয় বোবদ নগদ
(কযোে) অি য সিোয়িো প্ররয়োজন।
 কৃিরকর ক্ষধি কোাঁটিরয় উঠোর লরক্ষয আসন্ন যবোররো যমৌসুরম প্োপ্তয পধরমোণ েস্য-বীজ ও সোর বরোদ্দ প্রদোন করো
প্ররয়োজন।
 স্বে সমরয় উৎপোদরন সক্ষম ধবকে ফসল ধিরসরব েীি যমৌসুরমর েোক-েধি উৎপোদরনর জন্য কৃিকরক উৎসোধিি
করো য্রি পোরর।
 আিোন্ত এলোকোর মোনুরির আয় ধনধিিকরে প্োপ্তয সোমোধজক ধনরোপত্তো কম যসূধিসি অন্যোন্য কম যসূধি িিণ করো য্রি
পোরর।
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২.২ আশ্রয়
অধিকির ক্ষধিিস্ত যজলো সমূি
গোইবোন্ধো, বগুিো, কুধিিোম, লোলমধনরিোট,
টোঙ্গোইল, ধসরোজগঞ্জ, সুনোমগঞ্জ

ক্ষধিিস্ত বোিীর সাংখ্যো
সম্পূন য ক্ষধিিস্ত ৩৩,০০৯ টি
আাংধেক ক্ষধিিস্ত ১৭৩,১৩৮ টি

প্রোক্কধলি ক্ষধির পধরমোন
৬,০৬৫ ধমধলয়ন টোকো

ধড-ফররম প্রোপ্ত িে প্োরয লোিনোয় যদখো ্োয়, বন্যো ও নদী-েোঙ্গরন মোনুরির বোিী-র্ররর ব্যোপক ক্ষধি সোধিি িরয়রে। ফরল
আিোন্ত জনরগোষ্ঠীর বৃিৎ অাংে আশ্রয় সাংকরট পরিরে। বন্যোর পোধন যনরম ্োওয়োর পর, স্থোনচুযি মোনুি ধনজ বোধিরি ধফরর
আসোয় আশ্রয় সাংকট আরও প্রকট আকোর িোরন করররে। গোইবোন্ধো, বগুিো ও কুধিিোম যজলোর মোনুরির বন্যো ও নদী-েোঙ্গরন
ধবধ্বস্ত বোধি-র্র যমরোমি করর বসবোস উপর্োগী করোই এখন মূখ্য ধবিয়।
Semiপাকা
Pacca
আধা

Pacca
পাকা

Katcha
কাাঁচা

60000
50000
40000
30000
20000
10000

শড়রয়তপুর

মাদারীপুর

মাড়ন গঞ্জ

ড়িকলট

মুড়িগঞ্জ

রাজবািী

সুনামগঞ্জ

ননত্রক ানা

ফড়রদপুর

ড়িরাজগঞ্জ

টাংগাইল

জামালপুর

রংপুর

লালমড়নরহাট

বগুিা

কুড়িগ্রাম

নীলফামারী

গাইবান্ধা

0

ধিত্র ৭: বন্যো ও নদী-েোঙ্গরন ধবধ্বস্ত বোধি-র্র
অপরধদরক যদরের উত্তরোঞ্চরলর ির এলোকোয় বন্যো রক্ষো বোিাঁ যেরঙ্গ ্োওয়োয় পোধনর িীব্র যরোরি এবাং নদী-েোঙ্গরন অরনক বোধির্র সম্পূণ যরূরপ যেরস যগরে। আিোন্ত এলোকোর মোনুরির বোধি-র্র সোিোরণি কোাঁিো এবাং মোটি, বোাঁে ও কোঠ দ্বোরো ধনধম যি িওয়োয়
বন্যোর ঝ াঁধক আররো বৃধদ্ধ যপরয়রে। আিোন্ত পধরবোর বোসস্থোরনর পোেোপোধে অন্যোন্য সম্পদ, কৃধি জধম, প্রোধণসম্পদ ও ধজধবকোর
ব্যোপক ক্ষধি সোধিি িরয়রে। ফরল আিোন্ত জনরগোধষ্ঠর বোধি-র্র যমরোমরির জন্য প্ররয়োজনীয় ধনম যোণ সোমিী ও উপকরণ
িয়ক্ষমিো এবাং ধজধবকো পুনরুদ্ধোররর ক্ষমিো হ্রোস যপরয়রে।
২.২.১ আশ্ররয়র িোধিদো
 আাংধেক ক্ষধিিস্ত বোসস্থোন যমরোমরির জন্য নগদ অি য সিোয়িো প্রদোন করো য্রি পোরর।
 আিোন্ত পধরবোর, ্োরো আশ্রয়রকে, প্রধিরবেী, আত্নীয়-স্বজরনর গৃরি অিবো যবধি বোরাঁ ি আশ্রয় িিণ করররে, িোরদর
বোসস্থোরনর ঝ াঁধক ধবরবিনো করর বন্যো সিনীয়েোরব (Build Back Better) পুনধনম যোণ করো প্ররয়োজন।
 গৃি যমরোমি ও পুনধনম যোরণর জন্য আধি যক সিোয়িোর যক্ষরত্র ধনম যোণ বোবদ শ্রধমক মজুরীর ধবিয়টি ধবরবিনোয় রোখো
প্ররয়োজন।
 স্থোনীয় সক্ষমিো বৃধদ্ধ করোর লরক্ষয গৃি যমরোমি ও পুনধনম যোরণর যক্ষরত্র স্থোনীয়েোরব সিজলেয ধনম যোণ সোমিী এবাং
শ্রধমক ধনরয়োগ করো য্রি পোরর।

বোাংলোরদরের উত্তরোঞ্চরলর বন্যো প্রধিরবদন, ২৪ নরেম্বর ২০১৪
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২.৩ পোধন ও স্যোধনরটেন
অধিকির ক্ষধিিস্ত যজলো সমূি
গোইবোন্ধো, বগুিো, টোঙ্গোইল,
জোমোলপুর, রোজবোিী

ক্ষনতগ্রস্ত পোধনসম্পদ ও স্যাননণটশন
ক্ষধিিস্ত নলকূরপর সাংখ্যো ২১,৬৮৪ টি
ক্ষধিিস্ত পোয়খোনোর সাংখ্যো ১০১,০১৯ টি
ক্ষধিিস্ত জলোিোররর সাংখ্যো ২২,১১৫ টি

প্রোক্কধলি ক্ষধির পধরমোন
৪৫৩ ধমধলয়ন টোকো

সোম্প্রধিক বন্যোয় পোধন সম্পদ এবাং জনস্বোস্থয
ব্যোপকেোরব ব্যোিি িরয়রে। ধড-ফররম প্রোপ্ত
baseline িে প্োরয লোিনোয় যদখো ্োয়, বন্যো
আিোন্ত এলোকোর মোনুরির খোবোর পোধনর প্রিোন
উৎস িরে িস্তিোধলি, অ-গেীর এবাং গেীর
নলকূপ। বদনধিন কোরজর জন্য সোিোরণি পুকুর
এবাং নদীর পোধন ব্যবহৃি িরয় িোরক। এবোররর
বন্যোয় ধবপুল সাংখ্যক িস্তিোধলি নলকূপ ডুরব
্োয় এবাং ব্যবিোর অনুপর্োগী িরয় পরর। পুকুর
এবাং অন্যোন্য জলোিোরর বন্যোর পোধন ধমশ্ররনর
ফরল সাংিধমি িয় এবাং ধবশুদ্ধ খোবোর পোধনর
িীব্র সাংকট যদখো মদয়। ধবশুদ্ধ খোবোর পোধনর
িীব্র সাংকরটর দরুন পোধনবোধিি যরোরগর
প্ররকোপ যবরি ্োয়। একোিোরর পোধনর উৎস
সাংিধমি িওয়ো এবাং পোেোপোধে স্বোস্থযসম্মি
পোয়খোনো যেরস ্োওয়োয় বন্যো আিোন্ত এলোকোর
মোনুি স্বোস্থয ঝ াঁধকরি ররয়রে। আিোন্ত মোনুরির
মরে ্োরো রোস্তো, বোিাঁ ধকাংবো আশ্রয়রকরে
আশ্রয় িিণ করররে িোরদর ঝ াঁধক
তুলনোমূলকেোরব যবধে ।

ধিত্র ৮: আিোন্ত পোধন ও স্যোধনরটেন যসক্টর
২.৩.১ পোধনসম্পদ ও জনস্বোস্থয ধবিয়ক িোধিদো
 প্োপ্তয ধবশুদ্ধ খোবোর পোধন সরবরোি ধনধিিকরে আিোন্ত এলোকোর ধবধেন্ন স্থোরন সুব্যবস্থো রোখো জরুধর। প্ররয়োজরন
ভ্রোম্যমোন পোধন ধবশুদ্ধরণ প্লোি সরবরোি করো য্রি পোরর।
 স্বোস্থয সাংিোন্ত আপদ যমোকোরবলো এবাং জনস্বোস্থয সুরক্ষোর লরক্ষয প্ররয়োজনীয় সাংখ্যক অস্থোয়ী স্বোস্থসম্মি যেৌিোগোর
স্থোপন করো প্ররয়োজন।
 বদনধিন যগোসল ও কোপি যিোয়োর কোরজ ব্যবিোররর জন্য পুকুর ও জলোিোর পুনখনন করর ব্যবিোর উপর্োগী করো
প্ররয়োজন।
 বৃধষ্টর পোধন িরর রোখোর সরঞ্জোম সরবোরোি এবাং প্রধেক্ষণ প্রদোন করো য্রি পোরর।
 Hygiene kits এবাং সরঞ্জোম সরবরোি করর জনস্বোস্থয সুরক্ষোর প্ররয়োজনীয় ব্যোবস্থো িিণ করো য্রি পোরর।
 ধবেমোন নলকূরপর যমরে উঁচু করর েধবষ্যরি বন্যোর ঝ াঁধক হ্রোস করো প্ররয়োজন।
 সকল প্রকোর স্থোপনো বন্যোর ঝ াঁধক ধবরবিনোয় যররখ ধনম যোণ কররি িরব।

বোাংলোরদরের উত্তরোঞ্চরলর বন্যো প্রধিরবদন, ২৪ নরেম্বর ২০১৪
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২.৪ য্োগোর্োগ ব্যবস্থো ও বোাঁি
অধিকির ক্ষধিিস্ত যজলো সমূি
জোমোলপুর, সুনোমগঞ্জ, গোইবোন্ধো, বগুিো,
টোঙ্গোইল, মোদোরীপুর

ক্ষধিিস্ত সিক
সম্পূন যক্ষনতগ্রস্ত ৫৫০ ধকরলোধমটোর
আাংধেক ক্ষনতগ্রস্ত ৩,৬০০ ধকরলোধমটোর
ক্ষধিিস্ত মসতু/কােভাট ম
সম্পূন যক্ষনতগ্রস্ত ৯৫ টি
আাংধেক ক্ষনতগ্রস্ত ৩৪০ টি

প্রোক্কধলি ক্ষধির পধরমোন
১,৭২৭ নেনেয়ন টাকা

ধড-ফররম প্রোপ্ত িেোনু্োয়ী, অরনক রোস্তোর্োট ও
সিক প্লোধবি িওয়োয় বন্যো আিোন্ত এলোকোর
আেযন্তরীন য্োগোর্োগ ব্যবস্থো ব্যোিি িরয়রে।
মোটির রোস্তো ক্ষধিিস্ত িরয়রে সব যোধিক
পধরমোরণ। বন্যো আিোন্ত এলোকো সাংলগ্ন যবিী
বোিাঁ যেরঙ্গ ্োওয়োয় বোাঁরি ধনধম যি রোস্তো প্লোধবি
িরয়রে। এবোররর বন্যোয় সব যরমোট ৩৬৫
ধকরলোধমটোর যবধি বোাঁি ক্ষধিিস্ত িরয়রে।
স্থোনচুযি জনরগোষ্ঠী, ধবরেিি িরোঞ্চরলর মোনুি
িোরদর ধনজ আবোরস ধফরর আসোর যক্ষরত্র
যনৌকো ও ঝ াঁধকপূন য মোটির রোস্তো ব্যবিোর কররি
বোে িরে। অরনক এলোকোর যসতু/কোলেোট য
ধবধ্বস্ত িওয়োয় য্োগোর্োগ ব্যবস্থো ব্যোিি িরে।
স্থোনীয়েোরব সিজলেয শ্রধমক ও ধনম যোণ সোমিী
ব্যবিোর করর যসতু/কোলেোট য ও সাংর্োগ সিক
যমরোমি করো য্রি পোরর ্ো স্থোনীয় অি যনীধি
পুনরুদ্ধোরর ভূধমকো রোখরব।

ধিত্র ৯: আিোন্ত য্োগোর্োগ ব্যবস্থো ও যবধিবোিাঁ
২.৪.১ য্োগোর্োগ ব্যবস্থো ও যবধিবোাঁি মেরােত ও পুনননে মাণের িোধিদো
য বৃধদ্ধকরে স্থোনীয় অধিবোধসর অাংেিিরণ মোটির রোস্তো
 আিোন্ত এলোকোর দধরদ্র ও অসিোয় মোনুরির আয়-বিকয কো্িম
এবাং যবধি বোাঁি ধনম যোণ, যমরোমি ও পুনধনম যোণ করো প্ররয়োজন।
 আগোমী বিোয যমৌসুরমর আরগই ক্ষনতগ্রস্ত যসতু/কোলেোট য যমরোমি বো পুনধনম যোণ কররি িরব।

বোাংলোরদরের উত্তরোঞ্চরলর বন্যো প্রধিরবদন, ২৪ নরেম্বর ২০১৪
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২.৫ ধেক্ষো
অধিকির ক্ষধিিস্ত যজলো সমূি
গোইবোন্ধো, বগুিো, জোমোলপুর

ক্ষধিিস্ত ধেক্ষো প্রধিষ্ঠোন
সম্পূন যক্ষধিিস্ত ৫৭ টি
আাংধেক ক্ষধিিস্ত ১,৪৯০ টি

প্রোক্কধলি ক্ষধির পধরমোন
১১৯ ধমধলয়ন টোকো

য্ যকোন দুর্োগয সাংর্টিি িওয়োর
সোরি সোরিই ধেক্ষো ব্যবস্থো সরোসধর
প্রেোধবি িয়। একধদরক য্মন
অবকোঠোরমো ক্ষধিিস্ত িয় অন্যধদরক
ধেক্ষোপ্রধিষ্ঠোনসমূি
অস্থোয়ী
আশ্রয়রকে ধিরসরব ব্যবহৃি িওয়োয়
ধেক্ষোখোি ব্যোপকেোরব ব্যিি িয়।
সোম্প্রধিক বন্যোয় আিোন্ত এলোকোর
অরনক ধেক্ষো প্রধিষ্ঠোন আশ্রয়রকে
ধিরসরব ব্যবহৃি িওয়োয় ধেক্ষো
য বন্ধ রোখো িরয়ধেল। এেোিোও
কো্িম
ধেক্ষো
প্রধিষ্ঠোরনর
সাংর্োগ
সিকগুরলোও বহুলোাংরে ক্ষধিিস্ত
িওয়োয় ধেক্ষোিীরো স্কুরল ্োিোয়োরি
সমস্যোর সম্মুখীন িরয়রে। িন্মরে
প্রোিধমক ধবেোলয় সবরিরয় যবেী
য
ক্ষধিিস্ত িরয়রে। ধেক্ষো কো্িম
িলমোন রোখোর স্বোরি য ক্ষধিিস্ত প্রোিধমক
ধবেোলয় সমূি অধিদ্রুি যমরোমি করো
প্ররয়োজন। সম্পূণ য ক্ষধিিস্ত ধেক্ষো
প্রধিষ্ঠোন পুনধনম যোরণর যক্ষরত্র ধনরোপদ
স্থোন, দুর্োগয সিনীয় অবকোঠোরমো
(resilient

infrastructure)

ধবরবিনোয় যররখ েধবস্যরি দুর্োরয গর
ঝ াঁধক হ্রোস করো য্রি পোরর।

ধিত্র ১০: ক্ষধিিস্ত ধেক্ষো প্রধিষ্ঠোন
২.৫.১ ধেক্ষোখোরি িোধিদো
য িলমোন রোখোর জন্য ধবকে ব্যবস্থো রোখো প্ররয়োজন।
 দুর্োগয কোলীন ধেক্ষো কো্িম
 ধেক্ষক ও েোত্র/েোত্রীরদর ধনধব যি ্োিোয়োি ধনধিি করোর জন্য ধেক্ষো প্রধিষ্ঠোরনর সাংর্োগ সিক সাংস্কোর বো ধনম যোরণর
উরেোগ িিন করো প্ররয়োজন।
 সম্পূণ যরূরপ ধ্বাংসপ্রোপ্ত ধেক্ষো প্রধিষ্ঠোন ধনম যোণ এবাং আাংধেক ক্ষধিিস্ত ধেক্ষো প্রধিষ্ঠোন যমরোমরির জন্য সিোয়িো প্রদোন
করো প্ররয়োজন।
 ধেক্ষো প্রধিষ্ঠোরনর উপর িোপ কমোরনোর জন্য প্ররয়োজনীয় সাংখ্যক বন্যো আশ্রয়রকে ধনম যোণ করো য্রি পোরর।

বোাংলোরদরের উত্তরোঞ্চরলর বন্যো প্রধিরবদন, ২৪ নরেম্বর ২০১৪
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২.৬ সোমোধজক অবকোঠোরমো ও অন্যোন্য
অধিকির ক্ষধিিস্ত যজলো সমূি
মোধনকগঞ্জ, ধসরলট, কুধিিোম

ক্ষধিিস্ত সোমোধজক অবকোঠোরমো
িমীয় প্রধিষ্ঠোন ৯১৬ টি
স্বোস্থয যকে ৭৪ টি
ববদুযধিক লোইন ১৮.২ ধকরলোধমটোর
ক্ষুদ্র-কুটির ধেে ১৮০ টি
বন সম্পদ ৪৯৭ যিক্টর

প্রোক্কধলি ক্ষধির পধরমোন
২০২ ধমধলয়ন টোকো

ধড-ফররম প্রোপ্ত িে প্োরয লোিনোয় যদখো ্োয়, স্বোস্থযরসবো খোি (কধমউধনটি ধিধনক সি), িমীয় প্রধিষ্ঠোন ধবরেি করর মসধজদমধির, ক্ষুদ্র-কুটির ধেে, ববদুযধিক লোইন, বনজ সম্পদ সোম্প্রধিক বন্যোয় আিোন্ত ও ক্ষধিিস্ত িরয়রে। গোইবোন্ধো, কুধিিোম,
জোমোলপুর, টোঙ্গোইল, সুনোমগঞ্জ যজলোর স্বোস্থযরসবো খোি সব যোধিক ক্ষধিিস্ত িওয়োয় যজলোগুরলোরি ধবকে স্বোস্থযরসবো প্রদোন করো
জরুধর। গোইবোন্ধো, কুধিিোম, টোঙ্গোইল, ধসরোজগঞ্জ, সুনোমগঞ্জ এবাং মোদোরীপুর যজলোর িমীয় প্রধিষ্ঠোন ব্যোপকেোরব ক্ষধিিস্ত
িরয়রে। এসব যজলোর অরনক মসধজদ-মধির সম্পূণ যরূরপ ক্ষধিিস্ত িওয়োয় নতুনেোরব ধনম যোণ করো প্ররয়োজন। বন্যোর পোধনর
যরোরির িীব্রিোয় িমীয় প্রধিষ্ঠোন সম্পূণ যরূরপ যেরঙ্গ ্োওয়োয় নতুনেোরব ধনম যোরণর যক্ষরত্র ধনরোপদ স্থোন ধবরবিনোয় রোখরি িরব।

েধরয়িপুর

মোদোরীপুর

মোধনকগঞ্জ

ধসরলট

Health
স্বাস্থ্ু
মকন্দ্র

মুধিগঞ্জ

রোজবোিী

সুনোমগঞ্জ

Industries
ক্ষুদ্র-কুটির নশল্প

যনত্ররকোনো

ফধরদপুর

Forestry
বনজ
সম্পদ

ধসরোজগঞ্জ

টোাংগোইল

জোমোলপুর

রাংপুর

লোলমধনরিোট

বগুিো

কুধিিোম

গোইবোন্ধো

নীলফোমোরী

Electricity
Institutes
ববদ্যুনতক
োইন Religious
ধেীয় প্রনতষ্ঠান

১০০০০০০০০
৯০০০০০০০
৮০০০০০০০
৭০০০০০০০
৬০০০০০০০
৫০০০০০০০
৪০০০০০০০
৩০০০০০০০
২০০০০০০০
১০০০০০০০
০

ধিত্র ১১: আিোন্ত সোমোধজক অবকোঠোরমো ও অন্যোন্য খোি
সোম্প্রধিক বন্যোয় ক্ষুদ্র-কুটির ধেে খোরির উরেখর্োগ্য যকোন ক্ষধি িয়ধন। অপরধদরক, জোমোলপুর ও ধসরলট যজলোর কৃধিধেধত্তক
ধেেপ্রধিষ্ঠোন ক্ষধিিস্ত িরয়রে। একইেোরব, বগুিো ও মুধিগঞ্জ যজলো ব্যধিি অন্যোন্য যজলোয় ববদুযধিক লোইরনরও যিমন
উরেখর্োগ্য ক্ষধি িয়ধন। ধড-ফররম প্রোপ্ত িেোনু্োয়ী, বনজ সম্পরদর যিমন উরেখর্োগ্য ক্ষধি িয়ধন যকবলমোত্র কুধিিোম,
রোজবোিী, মোধনকগঞ্জ এবাং েধরয়িপুর যজলোর ধকছু সোমোধজক বনোয়ণ এবাং নোস যোরী ক্ষধিিস্ত িরয়রে।
২.৬.১ সোমোধজক অবকোঠোরমো ও অন্যোন্য খোরি িোধিদো
 স্থোনীয় স্বোস্থযরকেগুরলো সিল রোখোর স্বোরি য অবকোঠোরমো যমরোমি, প্োপ্তয ঔষুি ও প্ররয়োজনীয় জনবরলর সাংস্থোন করো
প্ররয়োজন।
 সম্পূণ যেোরব ক্ষধিিস্ত িমীয় প্রধিষ্ঠোরনর যক্ষরত্র ধনরোপদ স্থোরন ধনম যোণ এবাং আাংধেকেোরব ক্ষধিিস্ত িমীয় প্রধিষ্ঠোরনর
যক্ষরত্র যমরোমি করো প্ররয়োজন।
 সোমোধজক বনোয়ন এবাং বোসগৃরির আধিনোয় বনোয়নরক উৎসোধিি করর খোে ধনরোপত্তো ধনধিি করো য্রি পোরর।

বোাংলোরদরের উত্তরোঞ্চরলর বন্যো প্রধিরবদন, ২৪ নরেম্বর ২০১৪
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৩.০ বন্যো যমোকোরবলোয় প্রস্তুধি এবাং সোিোদোন
গণপ্রজোিন্ত্রী বোাংলোরদে সরকোর িিো দুর্োগয ব্যবস্থোপনো অধিদপ্তর (DDM), বন্যো যমোকোরবলোয় ও ঝ াঁধক হ্রোরস প্রোক জরুধর
বন্যো প্রস্তুধি এবাং সোিোদোন পধরকেনো প্রণয়নসি ব্যোপক প্রস্তুধি িিণ করর। এ প্রসরঙ্গ “জরুধর বন্যো প্রস্তুধি পধরকেনোঃ
বোাংলোরদে, জুন ২০১৩” এবাং “বন্যো সোিোদোন প্রস্তুধি পধরকেনোঃ বোাংলোরদে, জুন ২০১৪” প্রণয়ন এবাং িোলনোগোদ করো
িরয়রে। এ পধরকেনো অনু্োয়ী দুর্োগয ব্যবস্থোপনো অধিদপ্তর (DDM) এবাং যজলো, উপরজলো ও ইউধনয়ন প্োরয য় দুর্োগয
ব্যবস্থোপনো কধমটি প্রস্তুধিমূলক কম যসূধি িিণ করর। এেোিোও ধবধেন্ন যেকরিোল্ডোর, স্থোনীয় প্রেোসন ও I/NGO যদর
অাংেিিরন যজলো, উপরজলো ও ইউধনয়ন দুর্োগয ব্যবস্থোপনো কধমটি জরুধর সেো করর বন্যা মোকাণবোয় সনিনেত প্রস্তুনত
এবং সাড়াদান নননিত কণর।
বন্যো যমোকোরবলোর প্রস্তুধি ধিরসরব দ্যণ াগম ব্যবস্থ্া না ও ত্রাে েন্ত্রোেয় (MoDMR), দুর্োগয ব্যবস্থোপনো অধিদপ্তর (DDM),
এবাং অন্যোন্য জোিীয় ও আন্তজযোধিক সাংস্থো কর্তযক আগোম মজুদকৃি সম্পরদর অবস্থো সাংিোন্ত িেোধদ সাংিি করর একটি
িোধলকো প্রস্তুি করর। িোধলকোটি উত্তরোঞ্জরলর বন্যো সোিোদোরন সিোয়ক ভূধমকো পোলন করর। সোম্প্রধিক বন্যোর যমোট ক্ষধি
িয় ১৮৬,৭০০ লক্ষ টোকো, ্ো কোটিরয় উঠোর লরক্ষয ইরিোমরে সরকোর ধবধেন্ন কম যসূধি িিণ করররে।
আনুমাড়ন নমাট ক্ষড়ত (লক্ষ টা া)
9053.95

েধরয়িপুর

3144.78

মোদোরীপুর

17203.20

মোধনকগঞ্জ
ধসরলট
মুধিগঞ্জ

3585.98
323.32

রোজবোিী

502.44

সুনোমগঞ্জ

11405.67
5546.46

যনত্ররকোনো
ফধরদপুর

2720.87
10024.00

ধসরোজগঞ্জ

34150.81

টোাংগোইল

36903.33

জোমোলপুর
রাংপুর
লোলমধনরিোট

883.60
338.06
8878.12

বগুিো

31003.89

কুধিিোম
নীলফোমোরী
গোইবোন্ধো

0.00

650.14
10381.14

5000.00 10000.00 15000.00 20000.00 25000.00 30000.00 35000.00 40000.00
নজলায় আনুমাড়ন নমাট ক্ষড়ত (লক্ষ টা া)

ধিত্র ১২: বন্যোয় আনুমোধনক যমোট ক্ষধির পধরমোন (লক্ষ টোকো)

বোাংলোরদরের উত্তরোঞ্চরলর বন্যো প্রধিরবদন, ২৪ নরেম্বর ২০১৪
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ধিত্র ১৩: দুর্োগয ব্যবস্থোপনো ও ত্রোণ েন্ত্রোেণয়র মোননীয় মন্ত্রী জনোব মোোজ্জে মিাণসন মিৌধুরী োয়া (বীর নবক্রে),
এেন বগুিো যজলোর সোধরয়োকোধি উপরজলোর বন্যো দুগ যি এলোকো পধরদে যন কররন এবাং বন্যোিরয দর মোরে ত্রোণ ধবিরণ
কররন।
েক ২: বন্যোর ক্ষয়ক্ষধি যমোকোধবলোয় সরকোর কর্তযক বরোদ্দ
িঃনাং যজলোর নোম ধজআর িোল (রমঃটন) ধজআর কযোে (টোকো)
১
গোইবোন্ধো
৭০০
১,৫০০,০০০
২
নীলফোমোরী
৩০০
৩০০,০০০
৩
কুধিিোম
১০৫০
১,২০০,০০০
৪
বগুিো
৬৫০
১,২০০,০০০
৫
লোলমধনরিোট
৩৫০
১,৮০০,০০০
৬
রাংপুর
৩৫০
৭০০,০০০
৭
জোমোলপুর
৭৫০
২,৬৫০,০০০
৮
টোাংগোইল
৬৫০
৫০০,০০০
৯
ধসরোজগঞ্জ
৭৫০
১,৪৫০,০০০
১০
ফধরদপুর
২৫০
৩০০,০০০
১১
যনত্ররকোনো
৫৫০
১,০০০,০০০
১২
সুনোমগঞ্জ
৩৫০
৬০০,০০০
১৩
রোজবোিী
৩০০
৪০০,০০০
১৪
মুধিগঞ্জ
২০০
৬০০,০০০
১৫
ধসরলট
২০০
২০০,০০০
১৬
মোধনকগঞ্জ
২০০
৩০০,০০০
১৭
মোদোরীপুর
১৫০
৩০০,০০০
১৮
েরীয়িপুর
২০০
৩০০,০০০
যমোট
৭৯৫০
১৫,৩০০,০০০

মেউটিন ( বানিে)
৮১০
৯৯৭
৯৫০
৯৫৩
৪০০
৯৫৩
৯৬৬
৯৫৬
৯৫০
৫৯৪
৪৫১
৬৫৬
২৯৩
২৩৭
২৪০
৩৪৯
২৮৮
২৪৯
১১,২৯২

গৃি বাবদ (টোকো)
২,৪৩০,০০০
২,৯৯১,০০০
২,৮৫০,০০০
২,৮৫৯,০০০
১,২০০,০০০
২,৮৫৯,০০০
২,৮৯৮,০০০
২,৮৬৮,০০০
২,৮৫০,০০০
১,৭৮২,০০০
১,৩৫৩,০০০
১,৯৬৮,০০০
৮৭৯,০০০
৭১১,০০০
৭২০,০০০
১,০৪৭,০০০
৮৬৪,০০০
৭৪৭,০০০
৩৩,৮৭৬,০০০

এেোিোও বন্যোর ক্ষয়ক্ষধি কোটিরয় উঠোর লরক্ষয আিোন্ত এলোকোয় ধবধেন্ন সোমোধজক ধনরোপত্তো কম যসূধি িিণ করো িরয়রে।
দুগ যি এলোকোর ক্ষধিিস্ত অবকোঠোরমো সাংস্কোর, কম যসাংস্থোন সৃধষ্ট, িয়-ক্ষমিো বৃধদ্ধর লরক্ষয ধবধেন্ন কম যসূধি য্মন- িোমীণ
অবকোঠোরমো সাংস্কোর (কোধবখো) কম যসূধি, িোমীণ অবকোঠোরমো রক্ষনোরবক্ষণ (টি.আর) কম যসূধি, অধি দধরদ্ররদর জন্য
কম যসাংস্থোন কম যসূধি (ইধজধপধপ), বন্যো আশ্রয়রকে ধনম যোণ ইিযোধদ িিণ করো িরয়রে।

বোাংলোরদরের উত্তরোঞ্চরলর বন্যো প্রধিরবদন, ২৪ নরেম্বর ২০১৪

পৃষ্ঠো 13

৪.০ সীমোবদ্ধিো এবাং সুপোধরে
৪.১ সীমোবদ্ধিো
 উপরজলো এবাং যজলোয় ধনরয়োধজি মোঠ প্োরয য়র কম যকিযো/কম যিোরীরদর ধড-ফরম পূররণর যক্ষরত্র দক্ষিোর স্বেিো,
িেোধদর ধবন্যোরস ধবভ্রোধন্ত এবাং জটিলিোর কোররণ িে ্িোসমরয় পোওয়ো দুরূি ব্যোপোর।
 যবেীরেোগ যজলো িরি ধড-ফরম সোিোরণি ফযোক্স এর মোেরম যপ্ররণ করোয় িেোধদ পুনরোয় কধম্পউটোর
ডোটোরবইরজ সংকনেত করো সময় সোরপক্ষ।
 দুর্োগয ব্যবস্থোপনো অধিদপ্তররর (DDM) মোঠ প্োয়য িরি প্রোপ্ত ধড-ফররমর িেোধদ সংকেন, নবণেষন এবাং
প্রধিরবদন প্রস্তুি করোর ধনধমত্ত প্ররয়োজনীয় দক্ষিো ও অধেজ্ঞিো সম্পন্ন কম যকিযো/কম যিোরীর অপ্রতুলিো এবাং
প্রধিরবদন প্রস্তুধিমূলক িিোরয অেোব ররয়রে।
 সাংধিষ্ট কম যকিযো/কম যিোরীরদর ধবধেন্ন দুর্োরয গর িেোধদ সংকেন, নবণেষন এবাং প্রধিরবদন প্রস্তুি সাংিোন্ত
প্রধেক্ষরণর যকোন ব্যবস্থো যনই।
য ব্যোবস্থো যনই।
 মোঠ প্োরয য়র কম যকিযো/কম যিোরীরদর িেোধদ সম্বধলি ডোটোরবইরজর িোলনোগোদ করোর প্োপ্ত
 দুর্োগয ব্যবস্থোপনো অধিদপ্তররর (DDM) প্রধিরবদন প্রস্তুি করোর ধনধমত্ত ধনধদ যষ্ট উইাং অন্তভূযধক্ত নো িোকো।
 জোিীয় দুর্োগয ব্যবস্থোপনো প্রধেক্ষণ ও গরবিণো যকে নো িোকো।

৪.২ সুপোধরে









উপরজলো এবাং যজলো িরি ধড-ফররমর মোেরম ্িোসমরয় িে যপ্ররণ পদ্ধধির আধুধনকোয়ন (অনোইন ধেধত্তক)
করো।
িেোধদ অনোইন ধেধত্তক আদোন-প্রদোরনর প্ররয়োজনীয় অবকোঠোরমো ধনম যোণ ও সরঞ্জোমোধদ স্থোপন করো।
Communications with Communities in Emergencies (CwCiE) এর মোেরম প্রস্তুিকৃি বোিোয গুরলো
(Message) জনসরিিনিো বৃধদ্ধর জন্য ব্যোপকেোরব প্রিোর করো প্ররয়োজন। এরক্ষরত্র SMS, IVR এবাং
Community Radio ব্যবিোর করো য্রি পোরর।
সাংধিষ্ট যেকরিোল্ডোররদর প্রস্তুিকৃি িেোধদর অবোি আদোন-প্রদোন এবাং সমন্বয় সোিন ধনধিি করো।
দুর্োগয ব্যবস্থোপনো অধিদপ্তর (DDM) এবাং সাংধিষ্ট যেকরিোল্ডোররদর এর কম যকিযো/কম যিোরীরদর প্রধেক্ষণ প্রদোন
করো।
মোঠ প্োয়য িরি প্রোপ্ত ধড-ফররমর িেোধদ সংকেন, নবণেষন এবাং প্রধিরবদন প্রস্তুি করোর ধনধমত্ত প্ররয়োজনীয়
দক্ষিো ও অধেজ্ঞিো সম্পন্ন জনবল প্রস্তুি/ধনরয়োগ ও প্রধেক্ষণ প্রদোন করো।
য ধেধত্তক ধবপদোপন্ন জনরগোধষ্ঠ েনোক্তকরণ এবাং
Community Risk Assessment (CRA) এর মোেরম দুর্োগ
ধবপদোপন্নিো হ্রোরস উরেোগ িিণ করো।

বোাংলোরদরের উত্তরোঞ্চরলর বন্যো প্রধিরবদন, ২৪ নরেম্বর ২০১৪
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৫.০ বন্যায় ক্ষয়ক্ষনতর নিত্র

নিত্র ১৪: বন্যোয় ক্ষনতগ্রস্ত জনজীবন

নিত্র ১৫: বন্যোয় ক্ষনতগ্রস্ত যবধিবোিাঁ

নিত্র ১৬: বন্যোয় ক্ষনতগ্রস্ত বসিবোধি

নিত্র ১৭: বন্যোয় ক্ষনতগ্রস্ত ানন ও স্যাননণটশন ব্যবস্থ্া

নিত্র ১৮: বন্যোয় ক্ষনতগ্রস্ত ম াগাণ াগ ব্যবস্থ্া

নিত্র ১৯: বন্যোয় ক্ষনতগ্রস্ত নশক্ষা প্রনতষ্ঠান

বোাংলোরদরের উত্তরোঞ্চরলর বন্যো প্রধিরবদন, ২৪ নরেম্বর ২০১৪
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দ্যণ াগম প্রনতণবদন: বাংোণদণশর উত্তরাঞ্চণের বন্যা ২০১৪ সম্পণকম আণরা নবস্তানরত তথ্য জানণত ননণমাক্ত ঠিকানায়
ম াগাণ াগ করুন:
মোিািদ আবদ্যে ওয়াণজদ
েিা নরিােক
দ্যণ াগম ব্যবস্থ্া না অনধদপ্তর, দ্যণ াগম ব্যবস্থ্া না ও ত্রাে েন্ত্রোেয়
দ্যণ াগম ব্যবস্থ্া না ভবন, োকা ১২১২
মোিািদ আননসুর রিোন
নরিােক ( নরবীক্ষে ও মূল্যায়ন)
দ্যণ াগম ব্যবস্থ্া না অনধদপ্তর, দ্যণ াগম ব্যবস্থ্া না ও ত্রাে েন্ত্রোেয়
দ্যণ াগম ব্যবস্থ্া না ভবন, োকা ১২১২
মো: ইসোইে মিাণসন
প্রকল্প বাস্তবায়ন কে মকতমা
দ্যণ াগম ব্যবস্থ্া না অনধদপ্তর, দ্যণ াগম ব্যবস্থ্া না ও ত্রাে েন্ত্রোেয়
দ্যণ াগম ব্যবস্থ্া না ভবন, োকা ১২১২

GB cÖwZ‡e`bwU cÖ¯‘Z Kiv n‡q‡Q Avwj© wiKfvwi d¨vwmwjwU, BDGbwWwc evsjv‡`k Gi KvwiMwi mn‡hvwMZvq I
wb‡¤œv³ ms¯’vmg~‡ni A_©vq‡b:

