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বাণী
দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালদয়র উদযাদগ ‘দুদ্ যাগ-ববষয়ক স্থায়ী আদেশাববল (Standing
Orders on Disaster) ২০১৯’ প্রকাবশত হদত ্াদে সজদন আবম আনবিত। এ প্রবিয়ার সদে যুক্ত সকল
প্রবতষ্ঠান, সাংগঠন এবাং ব্যবক্তর প্রবত আন্তবরক অবিনিন জানাবে।
বাাংলাদেদশর উন্নয়ন অগ্র্াত্রায় দুদ্ যাগঝবুঁ ক ব্যবস্থাপনাদক ববদবচনায় বনদয় কমযপবরকল্পনা গ্রহণ ও
বাস্তবায়ন খুবই গুরুত্বপূণ য। এ লদযে পঞ্চবাবষ যক পবরকল্পনা, ব-দ্বীপ পবরকল্পনা ২১০০, জাতীয় সকৌশলগত
পবরকল্পনাসহ সকল উন্নয়ন পবরকল্পনায় দুদ্ যাগঝবুঁ ক ব্যবস্থাপনাদক অন্তর্ভযক্ত করা হদয়দে। দুদ্ যাগ-ববষয়ক স্থায়ী
আদেশাববল ২০১৯-এ সেকসই উন্নয়ন লযেমাত্রা (SDG), Sendai Framework for Disaster Risk
Reduction ও অন্যান্য আন্তজযাবতক চুবক্ত ও সনদে প্রবতশ্রুত অেীকারসমূহ প্রবতপালদন গুরুদত্বর সদে ববদবচনায়
আনা হদয়দে।
ঘূবণ যঝড় ও বন্যার মদতা দুদ্ যাদগ জানমাদলর যবত হ্রাদসর সযদত্র বাাংলাদেদশর দুদ্ যাগঝবুঁ ক ব্যবস্থাপনা
ববদি ‘সরাল মদেল’ বহদসদব স্বীকৃবত লাি কদরদে। ভূবমকম্প, ভূবমধস, বজ্রপাত, অবিকাণ্ড, রাসায়বনক দুর্ যেনা
ইতোবে দুদ্ যাগ সমাকাববলায় আমাদের সযমতা বৃবিসহ প্রস্তুবত ও সাড়াোন কা্ যিম আদরা সজারোর করদত
হদব।
বতযমান সাংস্করদণ দুদ্ যাগসাংিান্ত আধুবনক ধারণা, প্রযুবক্তগত জ্ঞান ও কলাদকৌশদলর প্রবতফলন র্দেদে।
এ আদেশাববলদত জাতীয় প্ যায় সেদক শুরু কদর স্থানীয় সরকার প্রবতষ্ঠাদনর সকল প্ যাদয়র অাংশীজদনর োবয়ত্ব
ও কা্ যিম বণ যনা করা হদয়দে। এখন সেদক সকল প্রবতষ্ঠাদনর কা্ যিদম দুদ্ যাগঝবুঁ ক ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভযক্ত কদর
পবরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করদত হদব।
দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনার সযদত্র বববিন্ন অাংশীজদনর অাংশগ্রহণমূলক কা্ যিম অপবরহা্ য। ‘কাউদক বাে বেদয়
নয়’ – সামাবজক অন্তর্ভযবক্তমূলক এ নীবতর আদলাদক দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনার সকল প্ যাদয় অন্যদের পাশাপাবশ
নারী, বশশু, প্রবীণ ও প্রবতবন্ধী ব্যবক্তদের কা্ যকর অাংশগ্রহণ বনবিতকরদণর ববষয় অন্তর্ভযক্ত করা হদয়দে।
আবম দুদ্ যাগ-ববষয়ক স্থায়ী আদেশাববল অনু্ায়ী সাংবিষ্ট অাংশীজদনর স্ব-স্ব োবয়ত্ব পালদনর আহ্বান
জানাবে। এর সফল বাস্তবায়দনর মাধ্যদম দুদ্ যাগ-সহনশীল জাবত গঠন, সেকসই উন্নয়ন ও সমৃি বাাংলাদেশ
গড়ার আশাবাে ব্যক্ত করবে।
জয় বাাংলা, জয় বেবন্ধু
বাাংলাদেশ বচরজীবী সহাক
সশখ হাবসনা
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LIST OF ACRONYMS
BBB
BBS
BCP
BDRCS
BGB
BIWTA
BIWTC
BMD
BNACWC
BNBC
BNCC
BPATC
BPC
BRDB
BS
BTCL
BTRC
BUET
BWDB
CBO
CBRNE
CCA
CCDMC
CCDMP
CCDRCG
CDA
CDAC
CEGIS
CHTDB
CFS
CPIE
CP
CPP
CPPIB
CRA
CSD
CwC
DAE
DDM

Build Back Better
Bangladesh Bureau of Statistics
Business Continuty Plan
Bangladesh Red Crescent Society
Border Guard Bangladesh
Bangladesh Inland Water Transport Authority
Bangladesh Inland Water Transport Corporation
Bangladesh Meteorological Department
Bangladesh National Authority for Chemical Weapons Convention
Bangladesh National Building Code
Bangladesh National Cadet Core
Bangladesh Public Administration Training Centre
Bangladesh Petroleum Corporation
Bangladesh Rural Development Board
Bangladesh Scouts
Bangladesh Telecommunication Company Limited
Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission
Bangladesh University of Engineering and Technology
Bangladesh Water Development Board
Community Based Organization
Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosive
Climate Change Adaptation
City Corporation Disaster Management Committee
City Corporation Disaster Management Plan
City Corporation Disaster Response Coordination Group
Chattogram Development Authority
Communicating with Disaster Affected Communities (a network)
Centre for Environmental and Geographic Information Services
Chattogram Hill Tracts Development Board
Child Friendly Space
Child Protection in Emergencies
Contingency Plan
Cyclone Preparedness Programme
Cyclone Preparedness Programme Implementation Board
Community Risk Assessment
Central Storage Depot
Communications with Communities
Department of Agriculture Extension
Department of Disaster Management
v

DDDC
DDMP
DDRCG
DESCO
DGHS
DHA
DIA
DMC
DMIC
DoE
DPDC
DPHE
DPP
DREE
DRM
DRR
EGPP
EIA
E-Learning
EOC
EPAC
ERA
ERCC
ERD
ERM
FAO
FBCCI
FbF/A
FD-6
FFWC
FSCD
FSN
GBV
GDA
Geo Code
GIS
GPRS
GPS
GR
GSB

District Disaster Management Committee
District Disaster Management Plan
District Disaster Response Coordination Grour
Dhaka Electric Supply Company
Directorate General of Health Services
Department of Humanitarian Affairs
Disaster Impact Assessment
Disaster Management Committee
Disaster Management Information Centre
Department of Environment
Dhaka Power Distribution Company Ltd.
Department of Public Health Engineering
Development Project Proposal
Disaster Response Exercise and Exchange
Disaster Risk Management
Disaster Risk Reduction
Employment Generation Programme for the Poorest
Environmental Impact Assessment
Electronic Learning
Emergency Operation Centre
Earthquake Preparedness and Awareness Committee
Emergency Response Activities
Emergency Response Coordination Centre
Economic Relations Division
Emergency Response Management
Food and Agriculture Organization
Federation of Bangladesh Chambers of Commerce & Industries
Forecast based Financing/Action
Foreign Donation-6
Flood Forecasting and Warning Centre
Bangladesh Fire Service & Civil Defence
Food Security and Nutrition
Gender Based Violence
Gazipur Development Authority
Geographical Code
Geographic Information System
General Packet Radio Services
Global Positioning System
Gratuitous Relief
Geological Survey of Bangladesh
vi

HBRI
HFL
ICT
IMDMCC

Housing and Building Research Institute
Highest Flood Level
Information and Communication Technology
Inter-Ministerial Disaster Management Coordination Committee

I/N NGO

International/National Non Governmental Organization

IOTWS
IOM
IVR
IWM
IPHN
Kabikha/FFW
Kabita/CFW
KDA
KSS
LGED
LSD
MIMS
MISP
MoDMR
NDMAC
NDMC
NDMP
NDRCC
NDRCG
NEOC
NGOAB
NHA
NILG
NPDM
NPDRR
NWP
OMS
PDMC
PDMC
PDRCG
PKSF
PoS
RAJUK
RCG
RDA

Indian Ocean Tsunami Warning System
International Organization for Migration
Interactive Voice Response
Institute of Water Modeling
Institute of Public Health Nutrition
Kajer Binimoye Khaddo/Food for Work
Kajer Binimoye Taka/Cash for Work
Khulna Development Authority
Krishok Somobay Samity (Village based farmer cooperatives)
Local Government Engineering Department
Local Storage Depot
Multi-agency Incident Management System
Minimal Initial Service Package
Ministry of Disaster Management and Relief
National Disaster Management Advisory Committee
National Disaster Management Council
National Disaster Management Plan
National Disaster Response Coordination Centre
National Disaster Response Coordination Group
National Emergency Operation Centre
NGO Affairs Bureau
National Housing Authority
National Institute of Local Government
National Plan for Disaster Management
National Platform for Disaster Risk Reduction
Numerical Weather Prediction
Open Market Sale
Pourashava Disaster Management Committee
Pourashava Disaster Management Plan
Pourashava Disaster Response Coordination Group
Palli Karma-Sahayak Foundation
Point of Sales
Rajdhani Unnayan Kartripakkha
Regional Consultative Group
Rural Development Academy
vii

RDA
RRAP
SADDD
SDA
SDG
SFDRR
SOD
SOP
SOS
SPARRSO
SRHE
SRO
SSN
TR
UCCA
UDMC
UDMP
UDRCG
UHF
UNDP
UNDRR

UNHCR

Rajshahi Development Authority
Risk Reduction Action Plan
Sex, Age and Disability Disaggregated Data
Sylhet Development Authority
Sustainable Development Goal
Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030
Standing Orders on Disaster
Standard Operating Procedure
Save Our Souls
Bangladesh Space Research and Remote Sensing Organzation
Sexual and Reproductive Health in Emergencies
Statutory Regulatory Order
Social Safety Net
Test Relief
Upazila Central Cooperative Association
Union Disaster Management Committee
Union Disaster Management Plan
Union Disaster Response Coordination Group
Ultra-High Frequency
United Nations Development Programme
United Nations Disaster Risk Reduction (formerly the United Nations
International Strategy for Disaster Reduction-UNISDR)
United Nations Population Fund (UNFPA) (formerly the United Nations
Fund for Population Activities)
United Nations High Commissioner for Refugees

UN HCTT

United Nations Humanitarian Coordination Task Team

UNICEF
UN Women
URA
UzDMC
UzDMP
UzDRCG
VDP
VGF
VHF
WARPO
WDMC
WDRCG
WFP
WHO

United Nations International Children's Emergency Fund
United Nations Equity for Gender and the Empowerment of Women
Urban Risk Assessment
Upazila Disaster Management Committee
Upazila Disaster Management Plan
Upazila Disaster Response Coordination Group
Village Defense Party
Vulnerable Group Feeding
Very High Frequency
Water Resources Planning Organization
Ward Disaster Management Committee
Ward Disaster Response Coordination Group
World Food Programme
World Health Organizaion

UNFPA

viii
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৩০৯
৩০৯
৩১০
৩১০

xv

২৮৫
২৮৮
২৯১
২৯৫
২৯৯
৩০২
৩০২
৩০৫
৩০৬

পচরচশষ্ট

৩১৩

পচরচশষ্ট ১: বাাংলাদেশ আবহাওয়া অচর্েপ্তর কর্তক
য ইসুযকৃি চবচভন্ন র্রদনর আবহাওয়া চবজ্ঞচপ্ত প্রিার ৩১৪
পচরচশষ্ট ২: সমুদ্র ও নেীবন্দদরর জন্য সাংদকি

৩২০

পচরচশষ্ট ৩: ঘূচণ যঝদড়র বশ্রচণচবভাজন ও সাংদকি

৩২৭

পচরচশষ্ট ৪: ঘূচণ যঝড় সিকীকরণ পিাকা উদিালন প্রণাচল

৩৩০

পচরচশষ্ট ৫: এসওএস ফরি - আনুিাচনক ক্ষয়ক্ষচি এবাং জরুচর িাচহো
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অধ্যায় ১: পটভূমি
১.১ ভূমিকা
দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনায় সকরের কা্ যকর অংশগ্রহণ গুরুত্বপূণ য। দুর্ যাগ-মবষয়ক স্থায়ী আরেশাবমে প্রণয়রনর
উরেশ্য হরে সংমিষ্ট সকেরক দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনার সকে প্ যারয় মনরেরের োময়ত্ব ও কর্যব্য সম্পরকয অবমহর্
করা। ্ার মিমিরর্ স্থায়ী আরেশাবমেরর্ বমণ যর্ োময়ত্ব ও কা্ যাবমে েক্ষর্ার সরে সম্পােরনর েন্য প্রমর্টি
িন্ত্রণােয়, মবিাগ, অমিেপ্তর ও সংস্থা মনেস্ব মবস্তামরর্ কিযপমরকল্পনা প্রস্তুর্ কররব এবং স্ব স্ব োময়ত্ব ও ক্ষির্া
অনু্ায়ী এর বাস্তবায়রন প্ররয়ােনীয় ব্যবস্থা ননরব। দুর্ যাগ সাড়াোরন োর্ীয় প্ যারয় োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা
কাউমিে ও আন্তঃিন্ত্রণােয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সিন্বয় কমিটি দুর্ যাগসংক্রান্ত কিযকারের সিন্বয় কররব। মবিাগ,
নেো, মসটি করপযাররশন, উপরেো, নপৌরসিা, ইউমনয়ন ও ওয়ার্ য প্ যারয় সিন্বরয়র োময়ত্ব সংমিষ্ট প্ যারয়র
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটি পােন কররব।
বাংোরেশ মবরের অন্যর্ি একটি দুর্ যাগপ্রবণ নেশ এবং প্রমর্মনয়র্ মবমিন্ন িররনর প্রাকৃমর্ক ও িানবসৃষ্ট
দুর্ যারগর মুরিামুমি হরে। নিৌরগামেক অবস্থান, ভূমিববমশষ্টয, অসংখ্য নেনেী, েেবায়ু পমরবর্যরনর প্রিাব,
ক্রিবি যিান েনসংখ্যা, অপমরকমল্পর্ নগরায়ণ ও মশল্পায়ন ইর্যামে নেশটিরর্ প্রাকৃমর্ক দুর্ যারগর ঝমুঁ ক বাড়ারে।
বাংোরেরশর উপকূেিারগর গঠনপ্রকৃমর্ ও েেবায়ু পমরবর্যরনর প্রিাব এ অঞ্চরের প্রাকৃমর্ক দুর্ যারগর সংখ্যা,
র্ীব্রর্া ও প্রিাবরক বামড়রয় মেরে। দুর্ যারগ ক্ষয়ক্ষমর্ বৃমি পাওয়ায় আর্ যসািামেক নক্ষরে ননমর্বাচক প্রিাব
পড়রে।
বাংোরেরশর ভূপ্রাকৃমর্ক ববমশষ্টয:
 নেনেী, নাো ও িাে-মবরের ননটওয়াকয;
 মবপুে পমেিাটিবাহী েরের প্রবাহ;
 নেীনাো ও িােমবে পমররবমষ্টর্ দ্বীপ ও চরাঞ্চে;
 অগিীর িহীরসাপান ও ফারনে আকৃমর্র উির বরোপসাগর;
 প্রবে নোয়ারিাটা ও অস্বািামবক বায়ুপ্রবাহ;
 বাংোরেরশর অিযন্তরর ও এর আশপারশ নটকরটামনক নেরটর অবস্থান ও অযাকটিি ফল্ট বাউন্ডামর
র্াকার কাররণ ভূমিকম্পঝমুঁ ক অর্যমিক;
 েেবায়ু পমরবর্যরনর প্রিাব।
উপর্য যক্ত ববমশরষ্টযর কাররণ বাংোরেরশ প্রাকৃমর্ক দুর্ যারগর ঝমুঁ ক অরনক নবমশ। প্রাকৃমর্ক ও িানবসৃষ্ট
আপেসমূরহর িরে বন্যা, আকমিক বন্যা, ঘূমণ যঝড়, িরা, েরোচ্ছ্বাস, টরন যরর্া, ভূমিকম্প, বজ্রপার্, নেীিাঙন,
অমিকাে, অবকাঠারিা িস, রাসায়মনক দুর্ যটনা, ভূমিিস, ভূগিযস্থ পামনরর্ অমর্িাোয় আরসময নক, েোবির্া,
েবণাক্তর্া, বশর্যপ্রবাহ ইর্যামে উরেির্াগ্য। দুর্ যারগর ঝমুঁ ক র্াকা সরেও গর্ করয়ক বেরর বাংোরেশ দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনার নক্ষরে উরেির্াগ্য উন্নমর্ সািন করররে। ফরে িানুরষর মৃত্যযহার অরনক কমিরয় আনা সম্ভব
হরয়রে। মকন্তু সম্পরের ক্ষয়ক্ষমর্ ও দুর্ যাগকবমের্ এোকা ও িানুরষর সংখ্যা ক্রিশ বৃমি পারে। র্াই কা্ যকর
দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনার িােরি দুর্ যাগ-সহনশীে োমর্ গঠরন সংমিষ্ট িন্ত্রণােয়, মবিাগ, অমিেপ্তর, পমরেপ্তর
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ও সংমিষ্ট সংস্থার সিমন্বর্ কা্ যক্রি নোরোর করা প্ররয়ােন। হােনাগােকৃর্ দুর্ যাগ-মবষয়ক স্থায়ী
আরেশাবমেরর্ সকরের েন্য অনুসরণীয় সুমনমে যষ্ট োময়ত্ব ও কা্ যাবমে বণ যনা করা হরয়রে ্া সন্ধান, উিার,
িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসন-কারে সুসিন্বয় প্রমর্ষ্ঠার িােরি েনেীবনরক দ্রুর্ স্বািামবক প্ যারয় মফমররয়
এরন দুর্ যাগ-সহনশীে নেশ গঠরন ভূমিকা রািরব।
য মবষরয় প্রচমের্ দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা িরর্রের
দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস, পূব যপ্রস্তুমর্, েরুমর সাড়াোন, পুনব যাসন ও পুনগঠন
স্থরে োর্ীয় ও আন্তেযামর্কিারব স্বীকৃর্ অমিকর্র সিমন্বর্ ও অন্তর্ভযমক্তমূেক িরর্ে গ্রহণ করা হরয়রে। এরক্ষরে
আন্তেযামর্ক পমরিেরে নেন্ডার ও সািামেক অন্তর্ভযমক্তরক সম্পৃক্ত করর গৃহীর্ িরর্েগুরো অমিক স্বীকৃমর্ ও
গ্রহণর্াগ্যর্া পারে। এ পমররপ্রমক্ষরর্ ইরয়ারকাহািা নকৌশে নর্রক শুরু করর মহউরগা নেিওয়াকয ফর অযাকশন
ও নসন্দাই নেিওয়াকয ফর মর্োস্টার মরস্ক মরর্াকশনসহ স্থানীয়, োর্ীয়, আঞ্চমেক ও আন্তেযামর্ক প্ যারয়
দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রারসর কিযকাঠারিা বাস্তবায়রন নেন্ডার ও সািামেক অন্তর্ভযমক্ত সম্পৃক্তকররণ বাংোরেশ
অেীকারবি।
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অধ্যায় ২: দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনার নীমিকাঠারিা ও পমরভাষা
২.১ োর্ীয় নীমর্কাঠারিা
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় প্যারার্াইি মশফরটর পমররপ্রমক্ষরর্ দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা আইমন কাঠারিা বর্মর ও পমরিােযন
করা হরয়রে, ্ার আওর্ায় বাংোরেশ দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কা্ যক্রি বাস্তবাময়র্ হরে। প্রাসমেক আইন, নীমর্,
মবমি, আরেশ ও এর সরব যািি চচ যার িােরি দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস (DRR) এবং েরুমর সাড়াোন ব্যবস্থাপনা (ERM)
কা্ যক্রি বাস্তবায়ন করা হরে। এ কাঠারিার িরে ররয়রে:
২.১.১ দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২
দুর্ যাগ নিাকামবো-মবষয়ক কা্ যক্রিরক সিমন্বর্, েক্ষযমিমিক ও শমক্তশােীকরণ এবং সকে িররনর দুর্ যাগ
নিাকামবোয় কা্ যকর দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনার কাঠারিা গরড় নর্াোর মবিান প্রণয়রনর উরেরশ্য দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা
আইন, ২০১২ (২০১২ সরনর ৩৪ নম্বর আইন) প্রণয়ন করা হয়।
২.১.২ োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা নীমর্িাো, ২০১৫
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২-এর িারা ১৯-এ প্রেি ক্ষির্াবরে োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা নীমর্িাো,
২০১৫ প্রণয়ন করা হরয়রে। এর িােরি দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় সুশাসন আনয়ন এবং সম্পৃক্ত সকে স্তররর
নস্টকরহাল্ডাররের অংশগ্রহণ ও েবাবমেমহ আনয়রনর উরযাগ গ্রহণ করা হরয়রে। এ নীমর্িাো প্রণয়রনর মূে
উরেশ্য হরে বাংোরেরশর প্রিান প্রিান দুর্ যাগঝমুঁ ক মনরূপরণর িােরি আপেমিমিক পৃর্ক পৃর্ক কিযরকৌশে
প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।
২.১.৩.োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা পমরকল্পনা, ২০১৬-২০২০
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় বাংোরেশ সরকাররর মিশন, মিশন এবং োর্ীয় ও আন্তেযামর্ক কিযপন্থার আরোরক
২০১০-২০১৫ নিয়ারের েন্য োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা পমরকল্পনা (NPDM) প্রণয়ন করা হরয়মেে। এ
পমরকল্পনা বাস্তবায়রনর অেযন, মশক্ষণ ও চযারেঞ্জগুরো মবরবচনা করর দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনায় সংমিষ্ট
নস্টকরহাল্ডাররের সিমন্বর্ ও কা্ যকর অংশগ্রহণ এবং েবাবমেমহ আনয়রনর েরক্ষয ২০১৬-২০২০ নিয়ারের েন্য
োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা পমরকল্পনা, ২০১৬-২০২০ প্রণয়ন করা হরয়রে। এ পমরকল্পনা প্রণয়রন নসন্দাই
নেিওয়াকয ফর মর্োস্টার মরস্ক মরর্াকশন (SFDRR), নটকসই উন্নয়ন েক্ষযিাোসহ (SDG) োর্ীয় প্ যারয়র
প্রিান নীমর্ ও নকৌশে (ন্িন: সপ্তি পঞ্চবামষ যক পমরকল্পনা)-এর মূেনীমর্ এবং কা্ যক্রিগুরোর সিন্বয়সািন
করা হরয়রে। কিযপমরকল্পনায় দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা র্র্া ঝমুঁ ক অবমহমর্মূেক উন্নয়ন পমরকল্পনা (Risk
Informed Development Planning) প্রণয়রন মবমনরয়ারগর প্রিান নক্ষে মচমির্কররণর কর্া বো হরয়রে এবং
সংমিষ্ট সকরের অংশগ্রহরণ র্া বাস্তবায়রনর ওপর নোর নেওয়া হরয়রে। এ পমরকল্পনার মূে উরেশ্য হরে:
- েীবন ও সম্পে রক্ষা করা;
- মবমনরয়ারগর সুরক্ষা প্রোন;
য
- কা্ যকর পুনরুিার ও পুনগঠরনর
িােরি দ্রুর্র্ি সিরয় েনেীবনরক আরগর নচরয় িারো অবস্থায়
মফমররয় আনা।
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২.২ োর্ীয় নীমর্ ও আন্তেযামর্ক কিযকাঠারিার আন্তঃসিন্বয়
নসন্দাই নেিওয়াকয, নটকসই উন্নয়ন েক্ষযিাো, েেবায়ু পমরবর্যনসংক্রান্ত প্যামরস চুমক্ত, পঞ্চবামষ যক পমরকল্পনা
এবং ব-দ্বীপ পমরকল্পনা ২১০০-এর িরে সিন্বয়সািন অিযন্ত জরুমর।
নসন্দাই নেিওয়াকয ফর মর্োস্টার মরস্ক মরর্াকশরনর সার্টি েক্ষযিাো অেযরনর মনমিি চারটি অগ্রামিকার
নক্ষরের উরেি ররয়রে। নটকসই উন্নয়ন অিীষ্ট ও েক্ষযিাো অেযরন দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস পারস্পমরক সম্পমকযর্।
েেবায়ু পমরবর্যরনর প্রিারব দুর্ যারগর িাো ক্রিশই বৃমি পারে। বাংোরেরশর িরর্া ব-দ্বীপ অঞ্চরে এর প্রিাব
আররা ব্যাপক। উমেমির্ মর্নটি আন্তেযামর্ক নেিওয়ারকযর িরে আন্তঃসম্পকয অনুিাবন এবং অনুশীেরনর নক্ষরে
দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস কা্ যক্রি মূেিারায় সম্পৃক্তকরণ অপমরহা্ য। এ মবরবচনায় দুর্ যাগ-মবষয়ক স্থায়ী আরেশাবমেরর্
বমণ যর্ কমিটি, িন্ত্রণােয়/মবিাগ, অমিেপ্তর/পমরেপ্তর-সংমিষ্ট অন্যান্য সরকামর ও নবসরকামর সংস্থার
োময়ত্বাবমেরর্ উমেমির্ নেিওয়ারকযর মূে উপেীব্য মবষরয়র প্রমর্ফেন ররয়রে। ব-দ্বীপ পমরকল্পনা ২১০০-এ
বমণ যর্ েয়টি মর্োস্টার হটস্পটরক মবরবচনায় মনরয় িেরিয়ামে ও েীর্ যরিয়ামে দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা ও ঝমুঁ ক
অবমহর্করণ উন্নয়ন পমরকল্পনা প্রণয়ন করা প্ররয়ােন।
দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রারসর েরক্ষয নসন্দাই কিযকাঠারিা ২০১৫-২০৩০ (Sendai Framework for Disaster Risk
Reduction 2015-2030)

২০১৫ সারের ১৪-১৮ িারচ য অনুমষ্ঠর্ দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাসমবষয়ক তৃর্ীয় মবেসরেেরন ‘দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রারস নসন্দাই
কিযকাঠারিা ২০১৫-২০৩০’ গৃহীর্ হয়, ্া মনম্নমেমির্ মবষয়সমূরহ কা্ যক্রি গ্রহরণ অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রগুরোর
েন্য অনন্য সুর্াগ সৃমষ্ট করররে:
 দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রারসর েন্য একটি সংমক্ষপ্ত, েক্ষযমিমিক, সুদূরপ্রসারী এবং কিযমিমিক কিযকাঠারিা
গ্রহণ;
 মহউরগা কিযকাঠারিা বাস্তবায়ন প্ যারোচনা এবং মূল্যায়নপূব যক এ নর্রক মশিরনর আরোরক
পমরকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
 মহউরগা কিযকাঠারিা বাস্তবায়রনর েরক্ষয আঞ্চমেক ও োর্ীয় নকৌশে, দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাসমবষয়ক
পমরকল্পনা, সুপামরশ এবং এর নর্রক েব্ধ অমিজ্ঞর্াগুরো মবরবচনা;
 নসন্দাই কিযকাঠারিা বাস্তবায়রনর েরক্ষয প্রামর্ষ্ঠামনক সিন্বয় ও সহর্ামগর্ার উপায় মচমির্করণ;
 দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাসমবষয়ক নসন্দাই কিযকাঠারিা বাস্তবায়রনর অগ্রগমর্র প্ যায়ক্রমিক প্ যারোচনার
উপায়গুরো মনি যারণ ও প্ররয়ােনীয় পেরক্ষপ গ্রহণ;
 নটকসই উন্নয়ন েক্ষযিাো (SDG) অেযরনর মনমিি দুর্ যাগঝমুঁ ক নিাকামবোয় সক্ষির্া ও
সহনশীের্া (Resilience) বৃমির মবষরয় অগ্রামিকার প্রোন এবং প্রর্ােয নক্ষরে নীমর্, পমরকল্পনা,
কিযসূমচর পমরিােযন এবং সংমিষ্ট সকরের বারেরট র্া অন্তর্ভযক্তকরণ।
নসন্দাই কিযকাঠারিার প্রর্যামশর্ ফোফে
মহউরগা কিযকাঠারিার ওপর মিমি করর গঠির্ বর্যিান নসন্দাই কিযকাঠারিাটির িােরি ২০১৫-২০৩০
সিয়কারে মনম্নমেমির্ ফোফে অেযন করা হরব:
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“দুর্ যারগ েীবন, েীমবকা ও স্বাস্থয এবং অর্ যবনমর্ক, নিৌর্, সািামেক, সাংস্কৃমর্ক ও পমররবশগর্ সম্পরের
ব্যাপক ক্ষমর্ হয়; র্াই এ কিযকাঠারিাটির মূে েক্ষয হরে, দুর্ যারগর ঝমুঁ ক ও ক্ষয়ক্ষমর্ ব্যমক্তগর্, েনরগাষ্ঠী ও
োর্ীয় প্ যারয় উরেির্াগ্য পমরিারণ কমিরয় আনা।”
প্রর্যামশর্ ফোফে ও েক্ষয অেযরনর েন্য মনম্নবমণ যর্ চারটি অগ্রামিকাররর মিমিরর্ স্থানীয়, োর্ীয়, আঞ্চমেক
ও ববমেক প্ যারয় সুমনমে যষ্ট কিযসূমচ গ্রহণ প্ররয়ােন:
১. দুর্ যাগঝমুঁ কগুরো সকরের অনুিাবন ও নবািগম্য করা;
২. দুর্ যাগঝমুঁ ক নিাকামবোর েরক্ষয দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনায় সুশাসন নোরোর করা;
৩. দুর্ যাগ-সহনশীের্া আনয়রনর েরক্ষয দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস কা্ যক্ররি মবমনরয়াগ বৃমি করা;
৪. দুর্ যারগ কা্ যকর সাড়াোরনর েন্য প্রস্তুমর্ শমক্তশােী করা এবং Build Back Better অর্ যাৎ, আরগর
নচরয় িারো অবস্থায় মফমররয় আনার নীমর্রর্ পুনরুিার, পুনব যাসন-কা্ যক্রি পমরচােনা করা।

২.৩ দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত পমরিাষা
অমির্ােন (Adaptation): েেবায়ু পমরবর্যরনর প্রিাব নিাকামবোয় িাপ িাইরয় ননওয়ার নকৌশে, ্ার
িােরি ক্ষয়ক্ষমর্ কমিরয় আনা ্ায়।
আরেশ (Order): সংস্থার সেস্যবরগরয িােরি সংস্থা কতৃক
য প্রেি োময়ত্ব ও কর্যব্য পােরনর মনরে যশনা। আরেশ
সংস্থার ঊর্ধ্যর্ন প্ যায় নর্রক মনম্নর্র প্ যারয় কাে করর। আরেশ নেওয়ার ক্ষির্া আইমন কাঠারিা অর্বা নকারনা
সংস্থার সরে চুমক্তর িােরি প্রমর্মষ্ঠর্।
আপে (Hazard): এিন নকারনা অস্বািামবক র্টনা, ্া প্রাকৃমর্ক মনয়রি, কামরগমর ত্রুটির কাররণ অর্বা
িানুরষর দ্বারা সৃষ্ট হরয় র্ারক এবং ফেস্বরূপ মবপ্ যয় সংর্টরনর িােরি িানুরষর স্বািামবক েীবন্াো মবপে
ও হুিমকর িরে মনপমর্র্ হরর্ পারর এবং েীমবকা মনব যারহর প্ররয়ােনীয় উপাোনসমূরহর িয়াবহ ও অপূরণীয়
ক্ষমর্সহ দুঃি-দুে যশার সৃমষ্ট কররর্ পারর।
আপেকােীন পমরকল্পনা (Contingency Plan): নকারনা একটি সম্ভাব্য দুর্ যাগরক মবরবচনায় মনরয় একটি
সুমনমে যষ্ট সাড়াোন পমরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়রনর েন্য সম্পে নোগারনর ব্যবস্থা গ্রহণ।
কমিউমনটি উপাোন (Community Elements): ঝমুঁ কর িরে ররয়রে, এিন উপাোনগুরো, ন্িন:
অবকাঠারিা, নসবাগুরো, অর্ যবনমর্ক ও সািামেক কিযকাে, ন্িন: কৃমষ, ব্যবসায় ও নসবা, বামণেয, িিীয় ও
নপশামিমিক প্রমর্ষ্ঠান এবং েনসািারণ।
কমিউমনটির সরে ন্াগার্াগ (Communications with Community – CwC): িানমবক কিযসূমচর
নপ্রক্ষাপরট কমিউমনরকশনস উইর্ কমিউমনটি বেরর্ এিন মকছু কা্ যক্রিরক নবাঝায় ্া েীবন রক্ষা, ঝমুঁ কহ্রাস,
েবাবমেমহর্া মনমির্ করা ও িানমবক কা্ যক্ররি সাড়া প্রোন করার পাশাপামশ র্যি, প্রাকৃমর্ক দুর্ যাগ এবং
অন্যান্য সিস্যায় আক্রান্ত েনরগাষ্ঠীর সরে কা্ যকর ন্াগার্াগ প্ররচষ্টায় ব্যবহার করা হয়। মসর্মিউমসর িারণাটি
য
োমর্সংরর্র িানমবক সনরে (আটিরকে
১৯) সমন্নরবমশর্ হরয়রে ্া িানমবক সাহায্য কা্ যক্ররির মূে নয়টি
িানেরের একটি। এরর্ বো হরয়রে, ন্াগার্াগ, অংশগ্রহণ ও র্রের মদ্বমুিী আোনপ্রোন হরো ন্রকারনা
িানমবক কা্ যক্ররির প্রিান মিমি।
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েরুমর কা্ যক্রি পমরচােন নকন্দ্র (Emergency Operation Centre – EOC): প্ররয়ােনীয় সুর্াগসুমবিাসম্পন্ন একটি স্থাপনা, ন্িান নর্রক নকারনা দুর্ যাগ অর্বা েরুমর পমরমস্থমর্ নিাকামবোয় সাড়াোন ও
সহর্ামগর্া কা্ যক্রি মনয়ন্ত্রণ ও সিন্বয় করা হরয় র্ারক।
েরুমর সাড়াোন ব্যবস্থাপনা (Emergency Response Management – ERM): েরুমর অবস্থা
নিাকামবোয় প্রস্তুমর্, সাড়াোন ও পুনব যাসন-কা্ যক্রি গ্রহরণর েন্য প্ররয়ােনীয় দ্রব্যসািগ্রী ও প্রামর্ষ্ঠামনক
োয়োময়ত্ব সংগঠির্ করা ও এর ব্যবস্থাপনা করা। েরুমর সাড়াোন ব্যবস্থাপনার িরে ররয়রে: পমরকল্পনা,
অবকাঠারিা ও ব্যবস্থাগুরো ্া সব রকরির েরুমর অবস্থায় নস্বোরসবক এবং নবসরকামর এরেমিসমূরহর
স্বািামবক পূণ যাে ও সিমন্বর্ সাড়া প্রোরনর েন্য প্রমর্মষ্ঠর্। েরুমর সাড়াোন ব্যবস্থাপনা দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা
মহরসরবও পমরমচর্।
েরুমর সাড়াোন কা্ যক্রি (Emergency Response Activities – ERA): নকারনা র্টনার আরগ, র্টনা
চোকারে অর্বা র্টনার পরর দ্রুর্ গৃহীর্ কিযকাে ্া িানুরষর হর্াহরর্র সংখ্যা, সম্পরের ক্ষয়ক্ষমর্ এবং
পমররবরশর ক্ষমর্ হ্রাস কররর্ সহায়র্া করর। এরর্ েনসািাররণর ওপর দুর্ যাগেমনর্ মবপ্ যয় হ্রাসকরণ অর্বা
সরকামর সম্পে রক্ষায় পমরকল্পনা, সিন্বয় ও বাস্তবায়রনর পেরক্ষপগুরো অন্তর্ভযক্ত র্াকরর্ পারর।
েরুমর পমরমস্থমর্রর্ মশক্ষাকা্ যক্রি (Education in Emergencies – EiE): দুর্ যাগ ও েেবায়ু পমরবর্যরনর
কারণসহ অন্য নকারনা কাররণ সৃষ্ট েরুমর পমরমস্থমর্রর্ মশক্ষাকা্ যক্রি চেিান রািার েন্য র্াৎক্ষমণক গৃহীর্
ব্যবস্থার িােরি পমরচামের্ মশক্ষা। আপেকােীন সিরয়র েন্য মবকল্প পন্থায় িানসম্পন্ন মশক্ষার সুর্াগ সৃমষ্ট বা
মশক্ষার সািময়ক ব্যবস্থা এর অন্তর্ভযক্ত। এ ব্যবস্থার িােরি দুর্ যাগকবমের্রের বয়স ও চামহো অনুসারর
িানসম্পন্ন প্রাক–বশশব উন্নয়ন, প্রার্মিক, িােমিক, উপানুষ্ঠামনক, কামরগমর, বৃমিমূেক, বয়স্ক ও উচ্চ মশক্ষা
অব্যাহর্ রািা হয়।
েরুমর অবস্থায় মশশু সুরক্ষা (Child Protection in Emergencies CPiE): দুর্ যারগ মশশুরের মবরুরি
মন্ যার্ন এবং সমহংসর্া প্রমর্ররাি এবং সাড়া প্রোনরক নবাঝায়। মশশুর মনরাপিা মনমির্করল্প ইমর্বাচক প্রিাব
নফরে, এরূপ িানমবক সহায়র্ার নক্ষেগুরো এর অন্তর্ভযক্ত।
েেবায়ু পমরবর্যন (Climate Change): প্রাকৃমর্ক মনয়রি সূ্ যমকররণর নশাষণ-মবমকরণ প্রমক্রয়ায় ভূপৃরষ্ঠর
নকারনা স্থারন েীর্ যসিরয়র বায়ুিেরের নিৌর্ উপাোনসমূরহর পমরবর্যরনর ফরে অর্বা িানুরষর প্রর্যক্ষ বা
পররাক্ষ কিযকারের দ্বারা উপমরউক্ত প্রাকৃমর্ক মনয়রি প্রমর্বন্ধকর্া সৃমষ্টর কাররণ ববমেক আবহাওয়ার পমরবর্যন।
এককর্ায়, আবহাওয়ার উপাদানগুর ার উরেখর্াগ্য স্থায়ী পমরবিযনরক জ বায়ুর পমরবিযন ব া হয়।
োর্ীয় দুর্ যাগ সাড়াোন সিন্বয় নকন্দ্র (National Disaster Response Coordination Centre –
NDRCC): দুর্ যাগসংক্রান্ত র্ে আোনপ্রোন ও সিন্বয় কারের েন্য দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়
স্থামপর্ মনয়ন্ত্রণকক্ষ।
নেন্ডার: নবমশরিাগ সিারে নারী ও পুরুরষর োময়ত্ব, কাে, সম্পরে প্ররবশামিকার ও মনয়ন্ত্রণ এবং মসিান্ত গ্রহণ
প্রমক্রয়ায় ববষম্য ররয়রে। একটি সিাে ন্িারব র্ার মবযিান সংস্কৃমর্র আরোরক নারী-পুরুরষর প্রমর্ দৃমষ্টিমে
ও মূল্যরবাি, ভূমিকা ও োময়ত্ব, আচরণ ও ব্যবহার, রীমর্নীমর্ আররাপ করর এবং নারী-পুরুরষর পারস্পমরক
সম্পকয মনি যারণ করর নেয় র্া-ই ‘নেন্ডার’। নেন্ডার সিয়, নেশ, সংস্কৃমর্রিরে মিন্ন হয় এবং র্া পমরবর্যনর্াগ্য।
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ঝমুঁ ক (Risk): আপে, মবপোপন্নর্ার উপাোন এবং পমররবরশর আন্তঃমক্রয়া বা সমেেন ও সক্ষির্ার ফরে উদ্ভূর্
সম্ভাব্য ক্ষমর্কর অবস্থা।
ঝমুঁ ক = আপে×মবপোপন্নর্া/সক্ষির্া
োণ/িানমবক সহায়র্া (Relief/Humanitarian Assistance): সরকামর বা নবসরকামরিারব নকারনা দুর্ যাগ
নিাকামবোয় েনসািারণরক প্ররেয় বা প্রেি িায, কম্বে ও শীর্ বস্ত্রসহ প্ররয়ােনীয় অন্যান্য বস্ত্র, আশ্রয়, ওষুি,
নবোর্ক ও মশশুরের েন্য অপমরহা্ য দ্রব্যামে, মবশুি পানীয় েে, অর্ য, জ্বাোমন, বীে, কৃমষ উপকরণ, গবামে
পশু, িারের নপানা, নেউটিন বা গৃহমনিযাণ সািগ্রী এবং অন্য ন্রকারনা প্রকার সহায়র্া।
দুর্ যাগ (Disaster): প্রকৃমর্ বা িনুষ্যসৃষ্ট অর্বা েেবায়ু পমরবর্যরনর কাররণ সৃষ্ট মনম্নমেমির্ ন্রকারনা র্টনা,
্ার ব্যাপকর্া ও িয়াবহর্া আক্রান্ত এোকার েনরগাষ্ঠীর েীবন ও েীমবকা, গবামে পশু, পামি ও িৎস্যসম্পে,
স্বািামবক েীবন্াো ও পমররবরশর এরূপ ক্ষমর্সািন করর অর্বা এরূপ িাোয় নিাগামন্তর সৃমষ্ট করর, ্া
নিাকামবোয় ঐ েনরগাষ্ঠীর মনেস্ব সম্পে, সািেয ও সক্ষির্া ্রর্ষ্ট নয় এবং ্া নিাকামবোর েন্য আক্রান্ত
এোকার বাইরর নর্রক িানমবক ও অন্যান্য সহায়র্ার প্ররয়ােন হয়, ন্িন:
 ঘূমণ যঝড়, কােববশািী, টরন যরর্া, সামুমদ্রক েরোচ্ছ্বাস, বজ্রপার্, অস্বািামবক নোয়ার, ভূমিকম্প,
সুনামি, অমর্বৃমষ্ট, অনাবৃমষ্ট, বন্যা, নেীিাঙন, উপকূে-িাঙন, িরা, িাোমর্মরক্ত েবণাক্তর্া,
িাোমর্মরক্ত আরস যমনক দূষণ, িবনিস, ভূমিিস, পাহাড়িস, পাহামড়েে, মশোবৃমষ্ট, োবোহ,
বশর্যপ্রবাহ, েীর্ যস্থায়ী েোবির্া ইর্যামে;
 মবরফারণ, অমিকাে, রাসায়মনক মবরফারণ বা দুর্ যটনা, রাসায়মনক অস্ত্র বা মবষাক্ত রাসায়মনক দ্রব্য
দ্বারা সৃষ্ট দুর্ যাগ/দুর্ যটনা, মশল্পকারিানায় সংর্টির্ দুর্ যটনা, েে্ানডুমব, বড় িররনর নেন ও সড়ক
দুর্ যটনা, রাসায়মনক ও পারিাণমবক নর্েমিয়র্া, জ্বাোমন নর্ে বা গ্যাস মনঃসরণ অর্বা গণমবর্ধ্ংসী
নকারনা র্টনা;
 িহািামর সৃমষ্টকারী ব্যামি, ন্িন: প্যারন্ডমিক ইনফ্লুরয়ঞ্জা, বার্ যফ্লু, অযানথ্রাক্স, র্ায়মরয়া, করেরা
ইর্যামে;
 ক্ষমর্কর অণুেীব, মবষাক্ত পোর্ য এবং প্রাণসমক্রয় বস্তুর সংক্রিণসহ বেব উদ্ভূর্ বা বেমবক সংক্রািক
দ্বারা সংক্রিণ;
 অর্যাবশ্যকীয় নসবা বা দুর্ যাগ প্রমর্ররাি অবকাঠারিার অকা্ যকামরর্া বা ক্ষমর্সািন;
 ব্যাপক প্রাণহামন ও ক্ষয়ক্ষমর্ সৃমষ্টকারী নকারনা অস্বািামবক র্টনা বা বেবদুমব যপাক;
দুগর্য এোকা নর্াষণা (Declaration of Distressed Area): দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২-এর িারা ২২এ প্রেি ক্ষির্াবরে রাষ্ট্রপমর্, স্বীয় মবরবচনায় বা নক্ষেিরর্া, উপিারা ৩-এর অিীন সুপামরশ প্রামপ্তর পর, ্মে
এ িরিয সন্তুষ্ট হন ন্, নেরশর নকারনা অঞ্চরে দুর্ যারগর নকারনা র্টনা র্রটরে, ্া নিাকামবোয় অমর্মরক্ত ব্যবস্থা
গ্রহণ করা এবং অমিকর্র ক্ষয়ক্ষমর্ ও মবপ্ যয় নরারি মবরশষ ক্ষির্া প্ররয়াগ করা েরুমর ও আবশ্যক, র্াহরে
সরকামর নগরেট মবজ্ঞমপ্ত োমরর িােরি, সংমিষ্ট অঞ্চেরক ‘দুগর্য এোকা’ মহরসরব নর্াষণা কররর্ পাররবন।
দুগর্য এোকা (Distressed Area): নেো, মসটি করপযাররশন, উপরেো, নপৌরসিা, ইউমনয়ন অর্বা
বাংোরেরশর ন্রকারনা অংশ এই আইরনর দ্বারা দুগর্য এোকা বরে নর্ামষর্।
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দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা (Disaster Management): দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস এবং দুর্ যাগ-পরবর্ী েরুমর সাড়াোরনর
মনমিি পিমর্গর্ প্রামর্ষ্ঠামনক কাঠারিা ও কা্ যক্রি, ্ার িােরি দুর্ যাগ নিাকামবোর েন্য মনম্নমেমির্ পেরক্ষপ
বা কা্ যক্রি গ্রহণ করা হয়, ন্িন:
 দুর্ যারগর মবপোপন্নর্া, পমরমি, িাো ও সিয় মনরূপণ;
 ব্যবস্থাপনাসহ সকে প্রকার পমরকল্পনা গ্রহণ, সিন্বয়সািন ও বাস্তবায়ন;
ুঁ
 আগাি সর্কযর্া, হুমশয়ামর,
মবপে বা িহামবপে সংরকর্ প্রোন ও প্রচাররর ব্যবস্থা এবং োনিাে
মনরাপে স্থারন স্থানান্তর;
 দুর্ যাগকােীন এবং পরবর্ী সন্ধান ও উিার অমি্ান পমরচােনা, েীবন ও সম্পরের ক্ষয়ক্ষমর্র মহসাব
ও চামহো মনরূপণ, িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্ররির অিীন িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী মবর্রণ, পুনব যাসন ও
য এবং অর্যাবশ্যক নসবা, পুনরুু্িার ও উন্নয়ন কা্ যক্রি গ্রহণ;
পুনগঠন
 আনুষমেক অন্যান্য কা্ যক্রি পমরচােনা।
দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা (Disaster Risk Management – DRM): নীমর্িাো ও নকৌশে বাস্তবায়রনর
প্রশাসমনক মসিান্তগুরো, সংগঠন, প্রারয়ামগক েক্ষর্া ও সক্ষির্া এবং প্রাকৃমর্ক দুর্ যারগর ক্ষমর্কর প্রিাব
কিারর্ সিাে ও েনরগাষ্ঠীর িাপ িাইরয় ননওয়ার ক্ষির্া এবং পমররবশগর্ ও প্রর্যমক্তগর্ সিস্যাসম্পমকযর্
পিমর্গর্ প্রমক্রয়ার ব্যবহার। এরর্ সব িররনর কিযকাে, ন্িন: দুর্ যারগর ক্ষমর্কর প্রিাব এমড়রয় ্াওয়া বা
প্রশিরনর েন্য কাঠারিাগি এবং অ-কাঠারিাগর্ নকৌশেগুরো অন্তর্ভযক্ত র্ারক।
দুর্ যাগ-পরবর্ী প্ যায় (Post Disaster Stage): েরুমর অবস্থার পরবর্ী প্ যায়, ্িন দুর্ যাগকবমের্
েনরগাষ্ঠীরক স্বািামবক েীবরন মফমররয় ননওয়ার েন্য পেরক্ষপ গ্রহণ করা হয়। এ োড়া, অবকাঠারিা, নসবা এবং
অর্ যনীমর্ পুনরুিারর ্রর্াপর্যক্ত পেরক্ষপ ্া েীর্ যরিয়ামে চামহো এবং উন্নয়ন পমরকল্পনার সরে সংগমর্পূণ য।
য উিয় কা্ যক্রিরক অন্তর্ভযক্ত করর এবং মপমেরয় পড়া ও ঝমুঁ করর্ র্াকা
পুনরুিার র্ৎপরর্া পুনব যাসন এবং পুনগঠন
িানুরষর েন্য চেিান িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রিরকও অন্তর্ভযক্ত করর।
দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস (Disaster Risk Reduction – DRR): দুর্ যাগঝমুঁ ক শনাক্তকরণ, মনরূপণ এবং কিারনার
একটি শৃঙ্খ াবদ্ধ ব্যবস্থা, ্ার ক্ষ্য দুর্ যাগ-সংমিষ্ট আর্ যসািামেক মবপদাপন্নিা কিারনা। এই পদ্ধমিরি
পমররবশগি এবং অন্যান্য মবপদাপন্নিা, য্গুর া দুর্ যারগর িাত্রা বাড়ায়, িাও যিাকামব া করা হয়।
দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রারসর যক্ষ্রত্র জামিসংরের সংস্থাগুর ার িরধ্য UNDRR-এর সংজ্ঞাটি সবরেরয় সাধারণ উদ্ধৃি
সংজ্ঞা। সংজ্ঞাটি হর া: যটকসই উন্নয়যনর মবস্তৃি যেক্ষ্াপরট আপরদর ব্যাপক েভাব এড়ারনা (Prevention) বা
কিারনার (Mitigation and Preparedness) িাধ্যরি সিারজর সািমিক মবপদাপন্নিা ও দুর্ যারগর ঝমুঁ ক
কিারনাই হর া দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস।
ঝমুঁ কহ্রাস কিযকারের প্রমক্রয়া:
 সম্ভাব্য ঝমুঁ কর মবষরয় ব্যাপক গণসরচর্নর্া এবং আপে, ঝমুঁ ক, সক্ষির্া ও মবপোপন্নর্া মবরিষণ;
 মশক্ষা, প্রমশক্ষণ, গরবষণা এবং র্েপ্রবাহ বাড়ারনার িােরি জ্ঞান ও েক্ষর্ার মবকাশসািন;
 র্েপ্রর্যমক্ত ব্যবহাররর িােরি পমররবশ ও ভূমি ব্যবহার পমরকল্পনা, গুরুত্বপূণ য স্থাপনা সংরক্ষণ,
সহর্ামগর্া ও ননটওয়ামকযং;
 আগাি সর্কীকরণ সংরকর্ ব্যবস্থা প্রবর্যন, ্ার িরে সংরকর্ প্রচার ও প্রস্তুমর্মূেক কিযকাে এবং
কমিউমনটির সাড়াোরনর সক্ষির্া বাড়ারনার মবষয় অন্তর্ভযক্ত।
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দ্রুর্ পু নরুদ্ধার (Early Recovery): এিন এক িররনর পুনরুিার প্রমক্রয়া, ্া দুর্ যাগ-পরবর্ী সাড়াোন বা
িানমবক সহায়র্া উিরয়রই উরেরশ্য িানমবক মনরাপিােমনর্ মস্থমর্শীের্া আনয়ন করা। সিস্যার মূরে
অন্তমন যমহর্ ঝমুঁ কগুরো মনরূপণ ও র্া দূর কররর্ একটি আত্মমনিযরশীে ও োর্ীয় অংশীোমরত্বমিমিক প্রমক্রয়া
প্রণয়ন করা।
দুর্ যাগ পমরমস্থমর্ ব্যবস্থাপনা নকন্দ্র (Disaster Incident Management Centre): এিন একটি স্থান, ন্িান
নর্রক দুর্ যাগ র্টনা ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত সংমবমিবি সাড়াোন সংস্থাসমূরহর কাে মনয়ন্ত্রণ ও সিন্বয়সািন করা
হয়।
দুর্ যাগ পমরমস্থমর্ ব্যবস্থাপনা েে (Disaster Incident Management Team): ইনমসরর্ন্ট ব্যবস্থাপরকর
ননতৃরত্ব একটি েে, ্া পমরমস্থমর্র সামব যক মনয়ন্ত্ররণর েন্য োময়ত্ব পােন করর।
দুর্ যাগ পমরমস্থমর্ পমরকল্পনা (Disaster Incident Plan): নকারনা দুর্ যাগ পমরমস্থমর্ নিাকামবো করার েন্য
দুর্ যাগ পমরমস্থমর্ ব্যবস্থাপনা েরের সরে দুর্ যাগ পমরমস্থমর্ ব্যবস্থাপরকর ন্ৌর্ উরযারগ গৃহীর্
কিযপমরকল্পনাগুরো। এ পমরকল্পনা নিৌমিক বা মেমির্িারব োমর করা ন্রর্ পারর।
দুর্ যাগ-মবষয়ক স্থায়ী আরেশাবমে (Standing Orders on Disaster – SOD): দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ
িন্ত্রণােয় কতৃক
য দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা মবষরয় প্রণীর্ দুর্ যাগ-মবষয়ক স্থায়ী আরেশাবমে।
য ব্যমক্ত, পমরবার,
দুর্ যাগ-সহনশীের্া (Disaster Resilience): দুর্ যাগঝমুঁ ক প্রশিন, অমির্ােন ও পুনগঠরন
সিাে ও ব্যবস্থার এিন সক্ষির্া, ্া েীর্ যস্থায়ী মবপোপন্নর্া হ্রাস করর এবং অন্তর্ভযমক্তমূেক উন্নয়রন সহায়ক
মহরসরব কাে করর।
দুর্ যাগকােীন (During Disaster): দুর্ যাগ সংর্টরনর সিয়কাে। িীরগমর্রর্ সম্পন্ন দুর্ যারগর (িরা,
েবণাক্তর্া, নিৌসুমি বন্যা) নক্ষরে দুর্ যাগ সিয় েীর্ য হয় এবং আকমিক দুর্ যারগর (আকমিক বন্যা, ঘূমণ যঝড়,
ভূমিকম্প, অমিকাে, মশল্পকারিানার দুর্ যটনা, ভূমিিস ইর্যামে) নক্ষরে এ সিয়টি সংমক্ষপ্ত হয়।
মনরাপে স্থানান্তর (Evacuation): ্ারা েীবরনর ঝমুঁ করর্ আরে র্ারের আশ্রয়রকরন্দ্র ননওয়া গুরুত্বপূণ য।
েনগণরক মনরাপে আশ্ররয় মনরয় আসার প্রমক্রয়াই হরো স্থানান্তর বা সমররয় ননওয়া। ্িন বাংোরেশ আবহাওয়া
অমিেপ্তর কতৃক
য মনি যামরর্ িাোর ঘূমণ যঝরড়র সর্কয বার্যা প্রচার করা হয়, র্িন উপকূেীয় ও দ্বীপাঞ্চরের
েনগণরক মনরাপে োয়গায় স্থানান্তর করা গুরুত্বপূণ য। র্দ্রুপ ব্যাপক বন্যার সিয় েনগণরক বন্যা আশ্রয়রকরন্দ্র
মনরয় আসাও মনরাপে স্থানান্তর মহরসরব গণ্য হয়।
ননতৃত্বোনকারী সংস্থা (Lead Agency): একটি মনমে যষ্ট আপেকারে েক্ষর্া ও প্ররয়ােনীয় মররসারসরয অমিকারী
হওয়ার কাররণ ন্ এরেমির ওপর প্রার্মিক োময়ত্ব অমপযর্ হয়।
পূব যািাসমিমিক সাড়াোন (Forecast based Financing Action – FbF/A): আবহাওয়ার পূব যািাস
ব্যবহার করর সম্ভাব্য দুর্ যাগকবমের্ এোকার িানুষরক আগাি সাড়াোন কা্ যক্রি গ্রহরণ প্ররয়ােনীয় সহায়র্া
প্রোন ্া দুর্ যারগর ঝমুঁ কহ্রাস, ক্ষমর্ কিারনা ও প্রস্তুমর্ গ্রহরণর িােরি মবপোপন্ন িানুরষর সক্ষির্া বৃমি করর।
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পুনরুিার (Recovery): ক্ষমর্গ্রস্ত েনগরণর নিৌর্ অবকাঠারিা ও র্ারের িানমসক, শারীমরক ও অর্ যবনমর্ক
অবস্থা আরগর নচরয় িারো অবস্থায় (Build Back Better) মফমররয় আনার প্ররচষ্টায় সহায়র্া োরনর েন্য
প্ররয়ােনীয় উপায় বর্মররর্ গৃহীর্ পেরক্ষপ।
য (Rebuilding): দুর্ যাগকবমের্ েনরগাষ্ঠীর সুর্াগ-সুমবিা ও নসবার েন্য প্ররয়ােনীয় অবকাঠারিা ও
পুনগঠন
প্রমর্ষ্ঠানগুরোরক আরগর নচরয় িারো অবস্থায় (Build Back Better) মফমররয় আনার পেরক্ষপগুরো।
পুনব যাসন (Rehabilitation): দুর্ যাগ র্টার পর ক্ষমর্গ্রস্ত েনগণরক পুনরায় স্বািামবক েীবরন মফমররয় আনার
প্ররচষ্টায় গৃহীর্ কা্ যক্রি, ন্িন:
 দুর্ যারগ ক্ষমর্গ্রস্ত অবকাঠারিা পূব যাবস্থায় বা অমিকর্র িারো অবস্থায় মফমররয় আনা;
 ক্ষমর্গ্রস্ত েনরগাষ্ঠীর িানমসক, অর্ যবনমর্ক ও নিৌর্ কল্যাণ সািনসহ র্ারের সাংগঠমনক সক্ষির্া
বৃমির িােরি আক্রান্ত এোকার স্বািামবক েীবন, েীমবকা ও কিযপমররবশ মফমররয় আনা;
 ক্ষমর্গ্রস্ত েনরগাষ্ঠীরক স্বািামবক েীবন্াোয় মফমররয় আনার েরক্ষয, প্ররয়ােরন অন্যে স্থানান্তর করা;
 ক্ষমর্গ্রস্ত গবামে পশু, িৎস্য, ইর্যামের সুমচমকৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রর্ােয নক্ষরে, সংমিষ্ট িািার
পূব যাবস্থায় মফমররয় আনা;
 পুকুর, নেীনাো, িােমবে ও েোিারর মৃর্ িানুষ, গবামে পশু, িৎস্য, ইর্যামে অপসাররণর ত্বমরর্
ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মবষাক্ত পামন নশািরনর ব্যবস্থা গ্রহণসহ িানুষ ও েীবেন্তুর েন্য মবশুি ও মনরাপে
পামনর ব্যবস্থা গ্রহণ;
 ক্ষমর্গ্রস্ত এোকার মবষাক্তর্া অপসাররণর েরক্ষয িয়ো-আবেযনা পমরষ্কাররর ব্যবস্থাসহ র্া নর্রক উদ্ভূর্
পমরমস্থমর্ নিাকামবোর েন্য প্ররয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
প্রস্তুমর্ (Preparedness): সম্ভাব্য আপরের প্রিাব নিাকামবোয় েনরগাষ্ঠীর িরে সরচর্নর্া ও সক্ষির্া বৃমির
েরক্ষয ঝমুঁ ক-পমরমস্থমর্ সম্পরকয র্ারের জ্ঞান ও িারণার উন্নয়ন র্টারর্ এবং সম্ভাব্য দুর্ যারগর ক্ষয়ক্ষমর্ হ্রাস,
দুর্ যাগ-পরবর্ী সন্ধান, উিার ও িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি পমরচােনার েন্য গৃহীর্ পেরক্ষপ।
প্রমর্ররাি (Prevention): সািারণ প্রমর্ররাি হরে নকারনা একটি পমরমস্থমর্রক বা র্টনারক নঠমকরয় রািা বা
র্টরর্ না নেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ। দুর্ যাগ প্রমর্ররাি বেরর্ নবাঝায় কা্ যকরিারব সম্ভাব্য নকারনা দুর্ যাগরক
প্রমর্হর্ করা বা র্টরর্ না নেওয়া অর্বা ঐ দুর্ যারগর ক্ষমর্কর প্রিাব নর্রক েনগণরক মুক্ত রািা। উোহরণ
মহরসরব বো ্ায় নেীিাঙন নঠকারর্ সরকার কতৃক
য শহর রক্ষা বাঁি মনিযাণ করা, ্ার ফরে নেীর নরার্রক
অন্যমেক প্রবামহর্ করর নেীিাঙন প্রমর্ররাি করা হয়। আপরের আর্ার্ হানা বন্ধ করার প্রমক্রয়াই প্রমর্ররাি।
প্রশিন (Mitigation): সম্ভাব্য আপে সৃষ্ট ঝমুঁ ক দূরীকররণর বা েক্ষণীয়িারব হ্রাসকররণর বাস্তবায়ন প্রমক্রয়া।
মবপোপন্নর্া (Vulnerability): নকারনা েনরগাষ্ঠীর আর্ যসািামেক, নিৌরগামেক ও পমররবশগর্ মবযিান এিন
অবস্থা ্া প্রাকৃমর্ক বা িনুষ্যসৃষ্ট আপরের প্রিারব বা মবরূপ প্রমর্মক্রয়ার সরে েনরগাষ্ঠীর িাপ িাইরয় ননওয়ার
প্রর্যামশর্ ক্ষির্ারক িঙ্গুর, দুব যে, অেক্ষ ও সীিাবি করর।
আরগর নচরয় িারো অবস্থায় মফমররয় আনা (Build Back Better): ২০০৪ সারের ইমন্ডয়ান ওশান সুনামির
য কা্ যক্রি গ্রহরণ Build Back Better পিমর্ েনমপ্রয় হয়। এ িারণার
পর দুর্ যাগ-পরবর্ী পুনব যাসন ও পুনগঠন
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য ও পুনরুিার প্ যারয় নত্যন িারণা, প্রর্যমক্ত উন্নয়রনর িােরি দুর্ যাগপূব য অবস্থায় বা
ফরে দুর্ যাগ-পরবর্ী পুনগঠন
আরগর নচরয় উন্নর্র্র অবস্থায় মফরর ্াওয়ার সুর্াগ বর্মর করররে। Sendai Framework for Disaster Risk
Reduction-এ Build Back Better মবষয়টি চত্যর্ য অগ্রামিকার কা্ যক্ররি সমন্নরবমশর্ হরয়রে। UNDRR এর
য প্ যারয় দুর্ যাগঝমুঁ ক
সংজ্ঞানু্ায়ী Build Back Better হরো দুর্ যাগ-পরবর্ী পুনরুিার, পুনব যাসন এবং পুনগঠন
হ্রাস অন্তর্ভযক্ত করর নিৌর্ অবকাঠারিা ও সািামেক ব্যবস্থা, েীমবকায়ন, অর্ যবনমর্ক কা্ যক্রি ও পমররবরশর
উন্নয়রনর িােরি কমিউমনটি ও ন্যাশনাে নরমেমেরয়ি বর্মর করার নকৌশে।
মবষাক্ত রাসায়মনক দ্রব্য (Toxic Chemical) এিন নকারনা রাসায়মনক দ্রব্য, ্া েীবন প্রমক্রয়ার ওপর
রাসায়মনক মবমক্রয়ার ফরে িানুষ বা প্রাণীর মৃত্যয র্টারনা, সািময়ক অক্ষির্া বা স্থায়ী ক্ষমর্র কারণ হরর্ পারর।
উৎস ও প্রস্তুর্প্রণামে মনমব যরশরষ র্া ন্রকারনা স্থারন উৎপামের্ নহাক না নকন, এ িররনর সকে রাসায়মনক দ্রব্য।
িন্ত্রী (Minister): িন্ত্রী বেরর্ নকারনা িন্ত্রণােরয়র োময়ত্বপ্রাপ্ত িন্ত্রী, প্রমর্িন্ত্রী বা উপিন্ত্রীরক নবাঝারব।
মুমেব মকো: মকো িারন িাটির উঁচু মেমব। ১৯৭০ সারে নেরশর েমক্ষণাঞ্চরে িয়াবহ ঘূমণ যঝরড়র পর োমর্র
মপর্া বেবন্ধু নশি মুমেবুর রহিারনর ননতৃরত্ব নেরশর মবমিন্ন স্থারন ঘূমণ যঝড়/েরোচ্ছ্বাস/বন্যা নর্রক োনিাে,
মবরশষ করর প্রামণসম্পে রক্ষারর্ য িাটির মকো (বন্যা স্তর নর্রক উঁচু িাটির মেমব) মনিযাণ করা হয়, ্া সব যস্তররর
িানুরষর কারে ‘মুমেব মকো’ নারি পমরমচর্। ইর্ঃপূরব য মনমিযর্ ও মনমিযর্ব্য এরূপ মকোগুরো ‘মুমেব মকো’
নারি অমিমহর্ হরব।
মুমেব মকো উন্নয়ন/মনিযারণর উরেশ্য:
 দুর্ যাগকবমের্ েনসািারণ ও র্ারের পমরবাররর েীবনরক্ষাকারী এবং মূল্যবান সািগ্রীর মনরাপে
সংরক্ষণ;
 দুর্ যারগ আক্রান্ত গৃহপামের্ প্রামণরের মনরাপে আশ্রয় মনমির্করণ;
 স্বািামবক সিরয় বহুমুিী ব্যবহাররর েরক্ষয নিোর িাঠ, হাটবাোর, কমিউমনটি নসন্টার, ববশািী
নিোসহ মবমিন্ন নিো, রােবনমর্ক সিা বা অন্যান্য কিযসূমচ, িিীয় অনুষ্ঠান, ন্িন: োনাো, ঈরের
োিার্ ইর্যামে কারে ব্যবহার;
 বামণমেযক কা্ যক্রি, ন্িন: সাপ্তামহক/বেমনক হাট বা বাোর ইর্যামে কারে ব্যবহার;
 গ্রাি ও ইউমনয়ন কমিউমনটির মবমিন্ন সািামেক অনুষ্ঠানামে, মবমিন্ন সরকামর/নবসরকামর
প্রমর্ষ্ঠানসমূরহর কমিউমনটি উন্নয়রনর েরক্ষয ববঠক অনুষ্ঠান;
 মবমিন্ন সরকামর/নবসরকামর প্রমর্ষ্ঠারনর আওর্ায় অনুমষ্ঠর্ব্য প্রমশক্ষণ কা্ যক্ররির স্থান মহরসরব
ব্যবহার;
 দুর্ যাগপূব য/দুর্ যাগকােীন/দুর্ যাগ-পরবর্ী সিরয় অস্থায়ী নসবারকন্দ্র/মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠান মহরসরব ব্যবহার।
রাসায়মনক অস্ত্র (Chemical Weapons): মবষাক্ত রাসায়মনক দ্রব্য ও এর উপাোনসমূরহর িােরি মৃত্যয বা
অন্য নকারনা ক্ষমর্র কারণ র্টারনার েন্য মবরশষিারব প্রস্তুর্কৃর্ র্যরিাপকরণ ও নকৌশে, ্া প্ররয়ারগর ফরে
মবষাক্ত উপাোন মনগর্য (Released) হরর্ পারর এবং উমেমির্ র্যরিাপকরণ বা নকৌশে প্ররয়ারগর সরে সরাসমর
সম্পমকযর্ মবরশষিারব প্রস্তুর্কৃর্ নকারনা সরঞ্জাি।
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মেয়ারোঁ অমফসার (Liason Officer): নকারনা সংগঠরনর প্রমর্মনমি, ম্মন মনে সংগঠরনর পরক্ষ প্রমর্মনমিত্ব
কররর্ সক্ষি হরবন। সংস্থার মররসারস যর ব্যাপারর র্ার প্রমর্শ্রুমর্ প্রোরনর কতৃত্ব
য র্াকরব।
সমচব (Secretary): সমচব বেরর্ নকারনা িন্ত্রণােয়/মবিারগর োময়ত্বপ্রাপ্ত মসমনয়র সমচব, সমচব বা িারপ্রাপ্ত
সমচবরক নবাঝারব।
সন্ধান ও উিার (Search and Rescue – SAR): দুর্ যারগ আটরক পড়া ও হামররয় ্াওয়া িানুরষর সন্ধান ও
উিার করা প্ররয়ােন। ন্িন: ভূমিকরম্পর পর অরনক িানুষ িরস পড়া িবরনর মনরচ আটরক পরড় বা প্রবে
ঘূমণ যঝরড়র সিয় হামররয় ্াওয়া েনগণ মনরাপে আশ্ররয় আসরর্ সক্ষি হয় না, র্িন র্ারেররক সন্ধান ও উিার
করার প্ররয়ােন পরড়।
সািামেক অন্তর্ভযমক্ত (Social Inclusion): দুর্ যারগ মবমিন্ন প্রামন্তক, মপমেরয় র্াকা েনরগাষ্ঠী, স্বল্প আরয়র
পমরবার সবরচরয় নবমশ মবপোপন্নর্ার িরে র্ারক। প্রায়শই মবপ্ যয় হ্রাস ও েরুমর সাড়াোন-সংক্রান্ত কিযসূমচর
মবমিন্ন প্ যারয় র্ারের চামহো ও প্ররয়ােন এবং র্ারের ির্াির্ ও অংশগ্রহণ অন্তর্ভযক্ত হয় না। সািামেক
অন্তর্ভযমক্ত একটি প্রমক্রয়া, ্ার িােরি সিারের মবমিন্ন কা্ যক্ররি ব্যমক্ত ও নগাষ্ঠীর অংশগ্রহরণর ইমর্বাচক
পমররবশ বর্মর করা হয়। সািামেক অন্তর্ভযমক্তর িরে মেরয় ব্যমক্ত, নগাষ্ঠী, সিাে, প্রমর্ষ্ঠান ও রারষ্ট্রর মবমিন্ন
প্ যারয় গৃহীর্ পেরক্ষপ এবং মূেিারার কা্ যক্রিসমূরহ অংশগ্রহণসহ নিৌমেক অমিকারগুরো অনুশীেনপূব যক
সিারে অবোন রািরর্ সক্ষি হয়।
সিন্বয় (Coordination): দুর্ যারগ দ্রুর্ ও ফেপ্রসূ সাড়াোন মনমির্ কররর্ সংস্থা ও সম্পেগুরোরক একমের্
করা। আপরের কাররণ সৃষ্ট চামহো অনুসারর সম্পরের (প্রামর্ষ্ঠামনক ও ব্যমক্তগর্) পিমর্গর্ অমিগ্রহণ ও
প্ররয়ারগর সরে এটা প্রার্মিকিারব েমড়র্। কতৃপয রক্ষর কারের মনরে যশনা মহরসরব এটি সংস্থার সরে Vertically
এবং কতৃপয রক্ষর কারের মনয়ন্ত্রণ মহরসরব সিগ্র সংস্থার সরে Horizontally কাে করর।
সক্ষির্া (Capacity): মবপোপন্নর্া নিাকামবোর েন্য ন্সব ইমর্বাচক মবষয় র্ারক, ্া সাড়া প্রোরন সািেয
বৃমি করর র্ারক সক্ষির্া বরে। অর্ যাৎ, সক্ষির্া হরো একামিক মবষয়ামে, ন্িন: প্রাকৃমর্ক, সািামেক,
অর্ যবনমর্ক, পমররবশ ইর্যামের সিন্বয় নর্রক সৃষ্ট সািমগ্রক অবস্থা বা প্রমক্রয়া, ্া িানুষ বা নকারনা
সংস্থা/প্রমর্ষ্ঠানরক র্ার মবযিান সম্পরের িােরি দুর্ যারগর প্রমর্কূে অবস্থার সরব যাচ্চ নিাকামবো কররর্ এবং
ননমর্বাচক ফোফে হ্রাস কররর্ সহায়র্া করর।
ুঁ
ুঁ
হুমশয়ামর
প্ যায় (Warning Stage): আসন্ন দুর্ যাগ সম্পরকয হুমশয়ামর
সংরকর্ প্রচার এবং হুিমক দূরীভূর্
ুঁ
হওয়ার পর হুমশয়ামর সংরকর্ ত্যরে ননওয়া প্ যন্ত সিয়কাে। দুর্ যাগ আর্ারর্র আরগর সর্কীকরণ বা দুর্ যাগ
নিাকামবোর নকৌশে এই প্ যারয়র অন্তর্ভযক্ত।
সর্কীকরণ প্ যায় (Cautionary Stage): আসন্ন দুর্ যাগ সম্পরকয সর্কয বার্যা প্রচার এবং শঙ্কা দূরীভূর্ হওয়ার
পর সর্কয বার্যা ত্যরে ননওয়ার প্ যায়। দুর্ যারগর আর্ারর্র অব্যবমহর্ আরগর বা দুর্ যাগ নিাকামবোর নকৌশে
এই প্ যারয়র অন্তর্ভযক্ত।
সাড়াোন (Response): দুর্ যারগর প্রাক্কারে, দুর্ যাগকারে এবং দুর্ যারগর অব্যবমহর্ পরর েীবন ও সম্পে রক্ষায়,
ক্ষমর্গ্রস্ত েনরগাষ্ঠীর নিৌমেক চামহো নিটারর্ বা অর্যাবশ্যকীয় নসবা প্রোরন গৃহীর্ কা্ যক্রি।
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স্বািামবক প্ যায় (Normal Stage): ্িন নকারনা র্াৎক্ষমণক আপরের আশঙ্কা ননই। র্রব, স্বািামবক সিরয়ও
মবরােিান আপে ন্রকারনা সিয় আর্ার্ হানরর্ পারর এ কর্া মবরবচনায় নররি েীর্ যরিয়ামে কিযপমরকল্পনা
গ্রহণ করা উমচর্।
সংস্থার মনয়ন্ত্রণকক্ষ (Agency Control Room): ন্িান নর্রক নকারনা দুর্ যাগ পমরমস্থমর্রর্ নকারনা একটি
প্রমর্ষ্ঠারনর সম্পেগুরো মনয়ন্ত্রণ, সিন্বয় ও বণ্টন করা হয়।
সংস্থার িাঠ কিযকর্যা (Agency Field Officer): িাঠ প্ যারয় নকারনা একটি এরেমির কা্ যক্রি পমরচােনার
েন্য মনরয়ামের্ কিযকর্যা।
সিােমিমিক দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা (Community Based Disaster Risk Management): এিন একটি
প্রমক্রয়া ন্িারন ঝমুঁ কপূণ য ও মবপোপন্ন েনরগাষ্ঠী মনরেরাই দুর্ যারগর ঝমুঁ কগুরো মচমির্ ও মবরিষণ করর সঠিক
পেরক্ষপ মনরর্ পারর, ্ার ফরে একমেরক ন্িন: র্ারের দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস পায়, নর্িমন দুর্ যাগ নিাকামবোয়
র্ারের সািেয বৃমি পায়।
মসমবআরএনই (CBRNE) নকমিকযাে, বারয়ােমেকযাে, নরমর্ওেমেকযাে, মনউমিয়ার এবং এক্সরোমসিসংক্রান্ত মবষয়।
নসবা (Service): দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কা্ যক্রি সম্পােরনর েন্য গঠির্ নকারনা সংস্থা, প্রমর্ষ্ঠান বা ব্যমক্ত কতৃক
য
প্ররেয় আশ্রয়, িায, মবশুি পানীয় েে, পমররিয় বস্ত্র, মচমকৎসা, মবদুযৎ ও গ্যাস সরবরাহ, নটমের্াগার্াগ,
পরয়ামনষ্কাশন, জ্বাোমন ও পমরবহন-সংমিষ্ট নসবা, অমিমনব যাপণ, মনরাপিা, সন্ধান ও উিার র্ৎপরর্া এবং পুমেশ
কতৃক
য প্ররেয় নসবাসহ সরকার কতৃক
য মনি যামরর্ অন্যান্য নসবা।

২.৪ দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা মনরে যমশকা
দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনায় উিি চচ যা/িরর্ে অনুসররণ প্ররয়ােনীয় মনরে যমশকা প্রণয়ন ও হােনাগাে কররর্ হরব।
এ মনরে যমশকাগুরো দুর্ যাগ-মবষয়ক স্থায়ী আরেশাবমের অে মহরসরব মবরবমচর্ হরব। এসব মনরে যমশকায়
সংমিষ্টরের প্ররবশগম্যর্া মনমির্ কররর্ হরব। মনরম্ন মনরে যমশকাসমূরহর একটি র্ামেকা প্রেি হরো:
১)
২)
৩)
৪)
৫)
৬)
৭)
৮)
৯)
১০)
১১)
১২)
১৩)

েনরগাষ্ঠীমিমিক ঝমুঁ ক মনরূপণ (মসআরএ) মনরে যমশকা;
দুর্ যারগর ক্ষয়ক্ষমর্ ও চামহো মনরূপণ মনরে যমশকা;
মর্োস্টার ইম্পযাক্ট অযারসসরিন্ট (মর্আইএ) মনরে যমশকা;
োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা র্হমবে এবং নেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা র্হমবে মনরে যমশকা;
আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন মনরে যমশকা;
িানমবক সহায়র্ার ন্যযনর্ি িানমবষয়ক মনরে যমশকা;
দুর্ যাগ র্ে ও ন্াগার্াগ-ব্যবস্থাপনা মনরে যমশকা;
দুর্ যাগমিমিক আশ্রয়রকন্দ্র মনিযাণ ও ব্যবস্থাপনা মনরে যমশকা;
পমরকল্পনা বাস্তবায়ন পমরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন মনরে যমশকা;
দুর্ যাগকারে আন্তেযামর্ক েরুমর সহর্ামগর্া ব্যবস্থাপনা মনরে যমশকা;
িামল্ট এরেমি (বহুপামক্ষক) দুর্ যাগ ইমিরর্ন্ট ব্যবস্থাপনা মনরে যমশকা;
দুর্ যাগ-পরবর্ী মৃর্রেহ ব্যবস্থাপনা মনরে যমশকা;
র্ধ্ংসাবরশষ ব্যবস্থাপনা মনরে যমশকা;
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১৪)
১৫)
১৬)
১৭)
১৮)

োর্ীয় দুর্ যাগ নস্বোরসবক প্রামর্ষ্ঠামনকীকরণ মনরে যমশকা;
ভূমিকম্পঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনায় স্টযান্ডার্ য অপাররশনাে প্রমসমর্উর (এসওমপ);
ন্যাশনাে মনউমিয়ার অযান্ড নরমর্ওেমেকযাে ইিারেযমি নরসপি েযান;
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা মবষরয় মবরশষজ্ঞ পুে গঠনসংক্রান্ত মনরে যমশকা;
দুর্ যাগকােীন হাসপার্াে ব্যবস্থাপনা মনরে যমশকা।
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অধ্যায় ৩: জািীয় প্ যারয় দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা সিন্বয়
গণপ্রোর্ন্ত্রী বাংোরেশ সরকাররর দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র ওপর দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনার মূে
োময়ত্ব ন্যস্ত করা হরয়রে। দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা-মবষয়ক ্াবর্ীয় আইন, নীমর্/মবমিিাো প্রণয়ন এবং
পমরকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন পমরবীক্ষরণ এ িন্ত্রণােয় মুখ্য ভূমিকা পােন কররব।
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র অিীন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তরসহ এর অন্যান্য সহর্াগী সংস্থার
সহর্ামগর্ায় মবমিন্ন িন্ত্রণােয়, মবিাগ, অমিেপ্তর, পমরেপ্তর ও সংস্থার সরে সিন্বরয়র িােরি দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস,
য কা্ যক্রি বাস্তবায়ন কররে। এ িন্ত্রণােয় োর্ীয় দুর্ যাগ
সাড়াোন, িানমবক সহায়র্া প্রোন, পুনব যাসন ও পুনগঠন
ব্যবস্থাপনা কাউমিে, আন্তঃিন্ত্রণােয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সিন্বয় কমিটি ও োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সাড়াোন
সিন্বয় গ্রুপসহ অন্যান্য োর্ীয় ও স্থানীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কারে প্ররয়ােনীয় র্ে সরবরাহ কররব
এবং দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনায় মসিান্ত মনরর্ র্ারের সহর্ামগর্া কররব। এ োড়া এসব কা্ যক্ররি প্রর্যক্ষ ও
পররাক্ষিারব মনরয়ামের্ সকে সরকামর ও নবসরকামর সংস্থা ও উন্নয়ন সহর্াগীরের কা্ যক্রিও সিন্বয় কররব।

৩.১ োর্ীয় প্ যারয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনায় নীমর্ এবং নকৌশেগর্ কা্ যক্রি প্রণয়ন ও বাস্তবায়রন োর্ীয় প্ যারয় মবমিন্ন সংস্থার
কা্ যকর অংশগ্রহণ ও মবমিন্ন নসক্টররর সমেমের্ প্ররচষ্টা প্ররয়ােন। এ কাররণ সংমিষ্ট প্রমর্ষ্ঠারনর কা্ যকর
অংশগ্রহণ ও আন্তঃপ্রমর্ষ্ঠারনর সিন্বয় অপমরহা্ য। এ েক্ষযরক সািরন নররি দুর্ যাগ-মবষয়ক স্থায়ী আরেশাবমেরর্
োর্ীয় প্ যারয়র মনম্নবমণ যর্ কমিটিগুরো গঠন করা হরয়রে:
৩.১.১ োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কাউমিে (NDMC)
বাংোরেরশ দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রারস ও েরুমর সাড়াোন ব্যবস্থাপনায় নীমর্ মনরে যশনার েন্য দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা আইন,
২০১২-এর িারা ৪, ৫ ও ৬-এ কাউমিরের গঠন, সিা এবং োময়ত্ব ও কা্ যাবমে বমণ যর্ আরে। উক্ত িারাসমূরহর
আরোরক কাউমিরের গঠন, সিা ও কা্ যাবমে মনম্নরূপ:
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২

প্রিানিন্ত্রী
িন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পেী উন্নয়ন ও সিবায় িন্ত্রণােয়
িন্ত্রী, কৃমষ িন্ত্রণােয়
িন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র িন্ত্রণােয়
িন্ত্রী, সড়ক পমরবহন ও নসত্য িন্ত্রণােয়
িন্ত্রী, স্বাস্থয ও পমরবার কল্যাণ িন্ত্রণােয়
িন্ত্রী, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়
িন্ত্রী, পামনসম্পে িন্ত্রণােয়
িন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্য িন্ত্রণােয়
িন্ত্রী, ননৌপমরবহন িন্ত্রণােয়
িন্ত্রী, নরেপর্ িন্ত্রণােয়
িন্ত্রী, মবজ্ঞান ও প্রর্যমক্ত িন্ত্রণােয়
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সিাপমর্
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য

১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৪
৩৫
৩৬
৩৭
৩৮
৩৯
৪০
৪১
৪২
৪৩
৪৪
৪৫
৪৬

িন্ত্রী, িায িন্ত্রণােয়
িন্ত্রী, পমররবশ, বন ও েেবায়ু পমরবর্যন িন্ত্রণােয়
োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা উপরেষ্টা কমিটির সিাপমর্
নসনাবামহনী প্রিান
ননৌবামহনী প্রিান
মবিান বামহনী প্রিান
প্রিানিন্ত্রীর মুখ্য সমচব
মপ্রমিপাে স্টাফ অমফসার, সশস্ত্র বামহনী মবিাগ
সমচব, অর্ য মবিাগ
সমচব, পামনসম্পে িন্ত্রণােয়
সমচব, নসত্য মবিাগ
সমচব, কৃমষ িন্ত্রণােয়
সমচব, স্থানীয় সরকার মবিাগ
সমচব, স্বাস্থয নসবা মবিাগ
সমচব, স্বাস্থয মশক্ষা ও পমরবার কল্যাণ মবিাগ
সমচব, েনমনরাপিা মবিাগ
সমচব, সুরক্ষা নসবা মবিাগ
সমচব, প্রমর্রক্ষা িন্ত্রণােয়
সমচব, িােমিক ও উচ্চ মশক্ষা মবিাগ
সমচব, কামরগমর ও িাদ্রাসা মশক্ষা মবিাগ
সমচব, প্রার্মিক ও গণমশক্ষা িন্ত্রণােয়
সমচব, সড়ক পমরবহন ও িহাসড়ক মবিাগ
সমচব, নরেপর্ িন্ত্রণােয়
সমচব, ননৌপমরবহন িন্ত্রণােয়
সমচব, র্ে িন্ত্রণােয়
সমচব, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়
সমচব, িায িন্ত্রণােয়
সমচব, ভূমি িন্ত্রণােয়
সমচব, গৃহায়ন ও গণপূর্য িন্ত্রণােয়
সমচব, িৎস্য ও প্রামণসম্পে িন্ত্রণােয়
সমচব, পমররবশ, বন ও েেবায়ু পমরবর্যন িন্ত্রণােয়

িহাপুমেশ পমরেশযক, বাংোরেশ পুমেশ
িহাপমরচােক, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর
িহাপমরচােক, বর্ যার গার্ য বাংোরেশ
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সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য

৪৭
৪৮
৪৯
৫০
৫১
৫২

িহাপমরচােক, রযামপর্ অযাকশন ব্যাটামেয়ন
িহাপমরচােক, বাংোরেশ আনসার ও গ্রাি প্রমর্রক্ষা বামহনী
িহাপমরচােক, বাংোরেশ নকাস্ট গার্ য
িহাপমরচােক, বাংোরেশ ফায়ার সামিযস ও মসমিে মর্রফি অমিেপ্তর
নচয়ারম্যান, বাংোরেশ িহাকাশ গরবষণা ও দূর অনুিাবন প্রমর্ষ্ঠান
(স্পাররসা)
িমন্ত্রপমরষে সমচব

সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য-সমচব

 িন্ত্রণােয় বা মবিারগর োময়রত্ব িন্ত্রী না র্াকরে উক্ত িন্ত্রণােয় বা মবিারগর োময়রত্ব মনরয়ামের্ প্রমর্িন্ত্রী
বা উপিন্ত্রী কাউমিরের সেস্য হরবন।
 কাউমিে প্ররয়ােরন অন্য ন্রকারনা ব্যমক্তরক কাউমিরের সেস্য মহরসরব নকা-অপ্ট কররর্ পাররব।
 সরকার প্ররয়ােরন, সরকামর নগরেরট প্রজ্ঞাপন দ্বারা কাউমিরের সেস্যসংখ্যা হ্রাস বা বৃমি কররর্ পাররব।
কাউমিরের সিা
(১) কাউমিরের সিা সিাপমর্ কতৃক
য মনি যামরর্ স্থারন ও সিরয় অনুমষ্ঠর্ হরব;
(২) প্রমর্ বের কাউমিরের কিপরক্ষ একটি সিা অনুমষ্ঠর্ হরব;
(৩) অন্যযন দুই-তৃর্ীয়াংশ সেরস্যর উপমস্থমর্রর্ কাউমিরের সিার নকারাি হরব;
(৪) উপমস্থর্ সেস্যগরণর সংখ্যাগমরষ্ঠ নিারট কাউমিরের সিার মসিান্ত গৃহীর্ হরব এবং নিারটর সির্ার
নক্ষরে সিাপমর্র একটি মনণ যায়ক নিাট প্রোরনর ক্ষির্া র্াকরব।
কাউমিরের োময়ত্ব ও কা্ যাবমে
(১) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা মবষরয় নীমর্িাো ও পমরকল্পনা-সংক্রান্ত নকৌশেগর্ মেক-মনরে যশনা প্রোন;
(২) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা-মবষয়ক আইন, নীমর্িাো ও পমরকল্পনার বাস্তবায়ন পিমর্ সম্পরকয সংমিষ্ট সকেরক
প্ররয়ােনীয় মেক-মনরে যশনা প্রোন;
(৩) মবযিান দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস ও েরুমর সাড়াোন কা্ যক্রি পিমর্ প্ যারোচনা এবং মূল্যায়নপূব যক এর
সংরশািন, পমরিােযন বা পমরবর্যরনর েন্য নকৌশেগর্ মেক-মনরে যশনা প্রোন;
য
(৪) দুর্ যাগ প্রস্তুমর্মূেক কা্ যক্রি মূল্যায়ন এবং এর্দ্মবষরয় সংমিষ্ট কতৃপয ক্ষ, কমিটি ও ব্যমক্তবগরক
নকৌশেগর্ পরািশয প্রোন;
(৫) দুর্ যাগ-পরবর্ী সাড়াোন ও পুনরুিার কা্ যক্রি এবং এর পিমর্ ও প্রমক্রয়া উন্নয়রনর েরক্ষয সংমিষ্ট
য নকৌশেগর্ মনরে যশনা প্রোন;
কতৃপয ক্ষ, কমিটি ও ব্যমক্তবগরক
(৬) দুর্ যাগ নিাকামবো বা পুনব যাসন মবষরয় গৃহীর্ সরকামর প্রকল্প বা কিযসূমচর বাস্তবায়ন অগ্রগমর্
প্ যারোচনা;
(৭) দুর্ যাগসংক্রান্ত সকে মবষয়, কা্ যামে, মনরে যশনা, কিযসূমচ, আইন, মবমি, নীমর্িাো, ইর্যামে সম্পরকয
েনসরচর্নর্া বৃমির েরক্ষয নসমিনার, কিযশাো ইর্যামে আরয়ােরনর েন্য সংমিষ্ট কতৃপয ক্ষ ও
য প্ররয়ােনীয় মনরে যশনা বা পরািশয প্রোন;
ব্যমক্তবগরক
(৮) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২-এর উরেশ্য পূরণকরল্প আনুষমেক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ।
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৩.১.২ আন্তঃিন্ত্রণােয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সিন্বয় কমিটি (IMDMCC)
দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস ও েরুমর সাড়াোন ব্যবস্থাপনা-সম্পমকযর্ নীমর্ মনি যারণ, পমরকল্পনা ও কিযসূমচ প্রণয়ন এবং
বাস্তবায়রন মনরে যশনা প্রোরনর উরেরশ্য আন্তঃিন্ত্রণােয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সিন্বয় কমিটির গঠন, সিা এবং
য হরব:
োময়ত্ব ও কা্ যাবমে মনম্নমেমির্িারব পুনগঠির্
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩

িন্ত্রী, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়
িমন্ত্রপমরষে সমচব, িমন্ত্রপমরষে মবিাগ
প্রিানিন্ত্রীর মুখ্য সমচব
মপ্রমিপাে স্টাফ অমফসার, সশস্ত্র বামহনী মবিাগ
সমচব, অর্ য মবিাগ, অর্ য িন্ত্রণােয়
সমচব, েনপ্রশাসন িন্ত্রণােয়
সমচব, পামনসম্পে িন্ত্রণােয়
সমচব, মশল্প িন্ত্রণােয়
সমচব, আমর্ যক প্রমর্ষ্ঠান মবিাগ
সমচব, েনমনরাপিা মবিাগ
সমচব, সুরক্ষা নসবা মবিাগ
সমচব, জ্বাোমন ও িমনে সম্পে মবিাগ
সমচব, র্াক ও নটমের্াগার্াগ মবিাগ
সমচব, স্বাস্থয নসবা মবিাগ
সমচব, স্বাস্থয মশক্ষা ও পমরবার কল্যাণ মবিাগ
সমচব, কৃমষ িন্ত্রণােয়
সমচব, িায িন্ত্রণােয়
সমচব, গৃহায়ন ও গণপূর্য িন্ত্রণােয়
সমচব, ননৌপমরবহন িন্ত্রণােয়
সমচব, পররাষ্ট্র িন্ত্রণােয়
সমচব, পমররবশ, বন ও েেবায়ু পমরবর্যন িন্ত্রণােয়
সমচব, প্রমর্রক্ষা িন্ত্রণােয়
সমচব, িােমিক ও উচ্চ মশক্ষা মবিাগ
সমচব, কামরগমর ও িাদ্রাসা মশক্ষা মবিাগ
সমচব, প্রার্মিক ও গণমশক্ষা িন্ত্রণােয়
সমচব, নবসািমরক মবিান পমরবহন ও প্ যটন িন্ত্রণােয়
সমচব, ভূমি িন্ত্রণােয়
সমচব, িমহো ও মশশু-মবষয়ক িন্ত্রণােয়
সমচব, িৎস্য ও প্রামণসম্পে িন্ত্রণােয়
সমচব, নরেপর্ িন্ত্রণােয়
সমচব, সিােকল্যাণ িন্ত্রণােয়
সমচব, র্ে ও ন্াগার্াগ প্রর্যমক্ত মবিাগ
সমচব, সড়ক পমরবহন ও িহাসড়ক মবিাগ
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সিাপমর্
সহ-সিাপমর্
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য

৩৪
৩৫
৩৬
৩৭
৩৮
৩৯
৪০
৪১
৪২

সমচব, নসত্য মবিাগ
সমচব, স্থানীয় সরকার মবিাগ
সমচব, মবদুযৎ মবিাগ
সমচব, মবজ্ঞান ও প্রর্যমক্ত িন্ত্রণােয়
সমচব, শ্রি ও কিযসংস্থান িন্ত্রণােয়
সমচব, র্ে িন্ত্রণােয়
সেস্য, অর্ যসািামেক অবকাঠারিা মবিাগ, পমরকল্পনা কমিশন
িহাপমরচােক, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর
সমচব, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়

সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য-সমচব

আন্তঃিন্ত্রণােয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সিন্বয় কমিটির সিা
(১) কমিটি বেরর অন্তর্ দুই বার সিায় মিমের্ হরব র্রব েরুমর প্ররয়ােরন ন্রকারনা সিয় সিা আরয়ােন
করা ্ারব;
(২) অন্যযন এক-তৃর্ীয়াংশ সেরস্যর উপমস্থমর্রর্ সিার নকারাি হরব;
(৩) কমিটি প্ররয়ােন ও ্র্া্র্ িরন কররে সেস্য নকা-অপ্ট কররর্ পারব;
(৪) দুর্ যারগর সম্ভাবনা, িরন ও িাো মবরবচনায় মনরয় কমিটি প্ররয়ােরন ন্রকারনা প্রমর্ষ্ঠারনর
প্রমর্মনমি/মবরশষজ্ঞ ব্যমক্তরক সিায় অংশগ্রহরণর েন্য আিন্ত্রণ োনারর্ পাররব।
আন্তঃিন্ত্রণােয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সিন্বয় কমিটির োময়ত্ব ও কা্ যাবমে
(ক) ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
(১) োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কাউমিরের পরািশয অনুসারর কা্ যক্রি গ্রহণ;
(২) োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কাউমিরের কারে আইন, মবমি, নীমর্িাো, আরেশাবমে ও োর্ীয় প্ যারয়র
পমরকল্পনাগুরো অনুরিােরনর সুপামরশ প্রোন;
(৩) প্রার্মিক সাড়াোনকারী সংস্থাগুরো কতৃক
য গৃহীর্ আপেকােীন পমরকল্পনা প্ যারোচনা, সংরশািন ও
চূড়ান্তকরণ;
(৪) দুর্ যাগ-মবষয়ক স্থায়ী আরেশাবমেরর্ মনরে যমশর্ মবষয়াবমে বাস্তবায়ন মনমির্করণ;
(৫) মসটি করপযাররশন, মবিাগীয় ও নেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কতৃক
য প্রণীর্ পমরকল্পনাগুরো চূড়ান্তকরণ;
য
(৬) দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস, সাড়াোন প্রস্তুমর্, েরুমর সাড়াোন, পুনব যাসন ও পুনগঠন-মবষয়ক
কিযকাে বাস্তবায়রনর
য সুপামরশ প্রোন;
েরক্ষয দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কাঠারিার পুনগঠরন
(৭) দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস-মবষয়ক োর্ীয় পমরকল্পনা ও আঞ্চমেক/স্থানীয় কিযসূমচ চূড়ান্তকরণ;
(৮) দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাসরক সকে প্ যারয় উন্নয়রনর মূেিারায় সম্পৃক্তকররণ কা্ যক্রি গ্রহণ;
(৯) দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস কিযসূমচ পমরবীক্ষণ ও প্রাপ্ত র্ে োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কাউমিেরক অবমহর্করণ;
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(১০) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় সক্ষির্া বৃমিরর্ মবযিান েরুমর প্রস্তুমর্ ও গণসরচর্নর্া-মবষয়ক কিযকাে
প্ যারোচনা ও প্ররয়ােনীয় সহর্ামগর্া প্রোন;
(১১) বন্যা, ঘূমণ যঝড়, েরোচ্ছ্বাস, বজ্রপার্, ভূমিিস, অমিকাে, ভূমিকম্প, রাসায়মনক ও পারিাণমবক দুর্ যটনা
প্রভৃমর্র পমররপ্রমক্ষরর্ সরকার কতৃক
য গঠির্ কমিটির সুপামরশ প্ যারোচনা করর প্ররয়ােনীয় মসিান্ত গ্রহণ;
(১২) দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস ও েরুমর সাড়াোন-সংক্রান্ত মশক্ষা ও গরবষণা কা্ যক্রি নোরোরকরণ;
(১৩) দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত সকে আইন, মবমিমবিারনর ্র্া্র্ প্ররয়ারগ স্থানীয় প্ যারয়র
কমিটিগুরোরক পরািশয প্রোন।
য
(ি) েরুমর সাড়াোন, পুনব যাসন ও পুনগঠন
(১) েরুমর সাড়াোন প্রস্তুমর্রর্ গৃহীর্ কা্ যক্রি মূল্যায়ন;
(২) েরুমর সাড়াোন ও পুনরুিার পমরকল্পনা চূড়ান্তকরণ;
(৩) সন্ধান, উিার, মনরাপে স্থানান্তর ও প্রমশক্ষণ কা্ যক্ররির মনয়মির্ িহড়ার আরয়ােন ও অনুশীেরন
সহর্ামগর্া প্রোন;
(৪) েরুমর সাড়াোন, িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসন-কা্ যক্ররি সরকাররর সকে প্ যারয় সিন্বয় মনমির্করণ;
(৫) মবমিন্ন সংস্থা ও সংগঠন কতৃক
য অনুসৃর্ দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা পিমর্র িরে সিন্বয়সািন;
(৬) সন্ধান ও উিারকারী েে গঠরন সহায়র্া প্রোন;
(৭) দুর্ যারগর ক্ষয়ক্ষমর্ কাটিরয় উঠরর্ স্বল্প, িে ও েীর্ যরিয়ামে পুনরুিার ও পুনব যাসন-পমরকল্পনা প্রণয়ন ও
বাস্তবায়রন সংমিষ্ট সকেরক পরািশয প্রোন;
(৮) বড় দুর্ যারগর সিয় প্ররয়ােরন দুর্ যাগকবমের্ এোকায় সংমিষ্ট িন্ত্রণােয়/মবিারগর অস্থায়ী েপ্তর
স্থাপরনর েন্য িমন্ত্রপমরষে মবিারগ সুপামরশ প্রোন;
(৯) মবরশষ অবস্থার পমররপ্রমক্ষরর্ দুর্ যাগকবমের্ এোকায় িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসন-কা্ যক্ররি বরাে
বৃমির েন্য অর্ য মবিারগ সুপামরশ প্রোন;
(১০) েরুমর সাড়াোন কা্ যক্ররি দুর্ যাগকবমের্ িানুষ ও প্রার্মিক সাড়াোনকারীরের েন্য িনঃসািামেক
সহায়র্া নোরোরকরণ;
(১১) েরুমর সাড়াোরনর প্রস্তুমর্রর্ নেন্ডার ও সািামেক অন্তর্ভযমক্ত মনমির্ কররর্ প্ররয়ােনীয় েক্ষর্া বৃমিসহ
সিন্বরয়র উরযাগ গ্রহণ।
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৩.১.৩ োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা উপরেষ্টা কমিটি
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কা্ যক্রি মবষরয় সরকাররক প্ররয়ােনীয় পরািশয প্রোরন োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা উপরেষ্টা
কমিটির গঠন, সিা এবং োময়ত্ব ও কা্ যাবমে:
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৪

দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়-সম্পমকযর্ স্থায়ী কমিটির সিাপমর্
িাননীয় মস্পকার কতৃক
য িরনানীর্ সংসে সেস্য (ঘূমণ যঝড় ও ভূমিিসপ্রবণ এোকা
নর্রক ১ েন এবং প্ররর্যক মবিাগ নর্রক ১ েন করর সংসে সেস্য)
নচয়ারম্যান, পাব যর্য চট্টগ্রাি উন্নয়ন নবার্য
মসমনয়র সমচব/সমচব, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়
নচয়ারম্যান, বাংোরেশ কৃমষ গরবষণা কাউমিে
প্রিান োর্ীয় কমিশনার, বাংোরেশ স্কাউটস
িহাপমরচােক, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর
িহাপমরচােক, স্বাস্থয অমিেপ্তর
নচয়ারম্যান, বররন্দ্র বহুমুিী উন্নয়ন কতৃপয ক্ষ
নচয়ারম্যান, রােিানী উন্নয়ন কতৃপয ক্ষ
িহাপমরচােক, পমররবশ অমিেপ্তর
িহাপমরচােক, এনমেও-মবষয়ক বুযররা
িহাপমরচােক, সিােরসবা অমিেপ্তর
িহাপমরচােক, িমহো-মবষয়ক অমিেপ্তর
িহাপমরচােক, নেী গরবষণা ইনমস্টটিউট, ফমরেপুর
িহাপমরচােক, বাংোরেশ পামন উন্নয়ন নবার্য
িহাপমরচােক, ভূর্ামেক েমরপ অমিেপ্তর
িহাপমরচােক, বাংোরেশ ফায়ার সামিযস ও মসমিে মর্রফি অমিেপ্তর
িহাপমরচােক, কৃমষ সম্প্রসারণ অমিেপ্তর
িহাপমরচােক, িৎস্য অমিেপ্তর
িহাপমরচােক, প্রামণসম্পে অমিেপ্তর
িহাপমরচােক, বাংোরেশ হাওর ও েোভূমি উন্নয়ন অমিেপ্তর
ব্যবস্থাপনা পমরচােক, োর্ীয় প্রমর্বন্ধী উন্নয়ন ফাউরন্ডশন
অমর্মরক্ত সমচব, পাব যর্য চট্টগ্রাি-মবষয়ক িন্ত্রণােয়
প্রিান মবরফারক পমরেশযক, মবরফারক পমরেপ্তর
নচয়ারম্যান, বাংোরেশ পরিাণু শমক্ত কমিশন
নচয়ারম্যান, বাংোরেশ পরিাণু শমক্ত মনয়ন্ত্রণ কতৃপয ক্ষ
নচয়ারম্যান, বাংোরেশ নরর্ মক্ররসন্ট নসাসাইটি
প্রিান প্ররকৌশেী, গণপূর্য অমিেপ্তর
প্রিান প্ররকৌশেী, স্থানীয় সরকার প্ররকৌশে অমিেপ্তর
প্রিান প্ররকৌশেী, েনস্বাস্থয প্ররকৌশে অমিেপ্তর
ব্যবস্থাপনা পমরচােক, মনউমিয়ার পাওয়ার েযান্ট নকাম্পামন বাংোরেশ মেমিরটর্
প্রিান বন সংরক্ষক, বাংোরেশ বন অমিেপ্তর
িহাপমরচােক (অপাররশন ও পমরকল্পনা), সশস্ত্র বামহনী মবিাগ
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সিাপমর্
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য

৩৫
৩৬
৩৭
৩৮
৩৯
৪০
৪১
৪২
৪৩
৪৪
৪৫
৪৬
৪৭

পমরচােক, হাউমেং মবমল্ডং অযান্ড মরসাস য ইনমস্টটিউট
পমরচােক, বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তর
পামনসম্পে মবরশষজ্ঞ (সরকার কতৃক
য িরনানীর্)
েেবায়ু মবরশষজ্ঞ (সরকার কতৃক
য িরনানীর্)
ভূমিকম্প মবরশষজ্ঞ (সরকার কতৃক
য িরনানীর্)
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা মবরশষজ্ঞ (সরকার কতৃক
য িরনানীর্)
সিাপমর্, এফমবমসমসআই
সিাপমর্, মরহযাব
সিাপমর্, মবমেএিইএ
সিাপমর্, মবরকএিইএ
নেন্ডার ও সািামেক অন্তর্ভযমক্ত-মবষয়ক মবরশষজ্ঞ
নেশীয়/আন্তেযামর্ক উন্নয়ন সংস্থার প্রমর্মনমি (সরকার কতৃক
য িরনানীর্)
অমর্মরক্ত সমচব, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ িন্ত্রণা য়

সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য-সমচব

োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা উপরেষ্টা কমিটির সিা
(১) বেরর অন্তর্ দুই বার সিা অনুমষ্ঠর্ হরব। র্রব েরুমর প্ররয়ােরন ন্রকারনা সিরয় সিা অনুষ্ঠান করা ্ারব।
(২) অন্যযন এক-তৃর্ীয়াংশ সেরস্যর উপমস্থমর্রর্ সিার নকারাি হরব;
(৩) কমিটি প্ররয়ােরন মবরশষজ্ঞ নকারনা ব্যমক্তরক এর সেস্য মহরসরব নকা-অপ্ট কররর্ পাররব অর্বা সিায়
অংশগ্রহরণর আিন্ত্রণ োনারর্ পাররব।
োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা উপরেষ্টা কমিটির োময়ত্ব ও কা্ যাবমে
(১) দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস, েরুমর সাড়াোন ও িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি মবষরয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ
িন্ত্রণােয়রক পরািশয প্রোন;
(২) দুর্ যাগঝমুঁ কর সামব যক অবস্থা মবরবচনায় েনগণরক সম্পৃক্ত করর প্ররয়ােরন উপকমিটি গঠরনর সুপামরশ
প্রোন;
(৩) দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা মবষরয় মবরশষজ্ঞরের সিন্বরয় নফারাি গঠরনর পরািশয প্রোন;
(৪) প্ররয়ােরন মবরশষ প্রকরল্পর েন্য র্হমবে গঠন/বৃমি এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় মবরশষ নকৌশে প্রমর্ষ্ঠার
সুপামরশ প্রোন;
(৫) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর বা সংমিষ্ট অন্য নকারনা সংস্থা/ব্যমক্তর
দ্বারা মচমির্ সিস্যামে সিািারন পরািশয প্রোন;
(৬) দুর্ যারগর ক্ষয়ক্ষমর্ পূরণ র্র্া আরগর নচরয় িারো অবস্থায় মফমররয় আনরর্ স্বল্প, িে ও েীর্ যরিয়ামে
য ও পুনব যাসন-পমরকল্পনার প্রস্তাব প্রোন;
পুনরুিার, পুনগঠন
(৭) দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস ও সাড়াোন কা্ যক্রিরক মূেিারায় সম্পৃক্তকররণ সুমনমে যষ্ট সুপামরশ প্রোন;
(৮) েেবায়ু পমরবর্যনেমনর্ কাররণ স্বল্প, িে ও েীর্ যরিয়ামে নসরক্টারাে অমির্ােন কা্ যক্রি গ্রহরণর
প্ররয়ােনীয় পরািশয প্রোন;
(৯) দুর্ যাগ নিাকামবোয় গৃহীর্ কিযসূমচ মূল্যায়ন এবং োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কাউমিে/আন্তঃিন্ত্রণােয়
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সিন্বয় কমিটিরর্ এসংক্রান্ত প্রমর্রবেন সুপামরশসহ নপ্ররণ।
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৩.১.৪ ভূমিকম্প প্রস্তুমর্ ও সরচর্নর্া বৃমি কমিটি
ভূমিকম্পঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনার েন্য ভূমিকম্প প্রস্তুমর্ ও সরচর্নর্া বৃমি কমিটির গঠন, সিা এবং োময়ত্ব ও
কা্ যাবমে মনম্নরূপ:
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৪

িন্ত্রী, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়
সমচব, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়
সমচব, েনপ্রশাসন িন্ত্রণােয়
সমচব, কৃমষ িন্ত্রণােয়
সমচব, অর্ য মবিাগ
সমচব, অর্ যবনমর্ক সম্পকয মবিাগ
সমচব, গৃহায়ন ও গণপূর্য িন্ত্রণােয়
সমচব, জ্বাোমন ও িমনেসম্পে মবিাগ
সমচব, র্ে িন্ত্রণােয়
সমচব, পররাষ্ট্র িন্ত্রণােয়
সমচব, প্রমর্রক্ষা িন্ত্রণােয়
সমচব, প্রার্মিক ও গণমশক্ষা িন্ত্রণােয়
সমচব, িােমিক ও উচ্চ মশক্ষা মবিাগ
সমচব, কামরগমর ও িাদ্রাসা মশক্ষা মবিাগ
সমচব, মবদুযৎ মবিাগ
সমচব, নরেপর্ িন্ত্রণােয়
সমচব, সড়ক পমরবহন ও িহাসড়ক মবিাগ
সমচব, নসত্য মবিাগ
সমচব, সিােকল্যাণ িন্ত্রণােয়
সমচব, িমহো ও মশশু-মবষয়ক িন্ত্রণােয়
সমচব, সুরক্ষা নসবা মবিাগ
সমচব, েনমনরাপিা মবিাগ
সমচব, স্থানীয় সরকার মবিাগ
সমচব, স্বাস্থয নসবা মবিাগ
সমচব, স্বাস্থয মশক্ষা ও পমরবার কল্যাণ মবিাগ
প্রমর্মনমি, িমন্ত্রপমরষে মবিাগ
িহাপমরচােক, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর
িহাপমরচােক, স্বাস্থয অমিেপ্তর
িহাপমরচােক, বাংোরেশ ফায়ার সামিযস ও মসমিে মর্রফি অমিেপ্তর
িহাপমরচােক, বাংোরেশ ভূর্ামেক েমরপ অমিেপ্তর
িহাপমরচােক, এনমেও-মবষয়ক বুযররা
িহাপমরচােক, িমহো-মবষয়ক অমিেপ্তর
ব্যবস্থাপনা পমরচােক, োর্ীয় প্রমর্বন্ধী উন্নয়ন ফাউরন্ডশন
নচয়ারম্যান, রােিানী উন্নয়ন কতৃপয ক্ষ
23

সিাপমর্
সহ-সিাপমর্
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য

৩৫
৩৬
৩৭
৩৮
৩৯
৪০
৪১
৪২
৪৩
৪৪
৪৫
৪৬
৪৭
৪৮
৪৯
৫০
৫১
৫২
৫৩
৫৪
৫৫
৫৬
৫৭
৫৮
৫৯
৬০
৬১
৬২
৬৩
৬৪
৬৫
৬৬
৬৭
৬৮
৬৯
৭০
৭১

মবিাগীয় কমিশনার, োকা
মবিাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাি
মবিাগীয় কমিশনার, রােশাহী
মবিাগীয় কমিশনার, খুেনা
মবিাগীয় কমিশনার, বমরশাে
মবিাগীয় কমিশনার, মসরেট
মবিাগীয় কমিশনার, রংপুর
মবিাগীয় কমিশনার, িয়িনমসংহ
র্যগ্মসমচব (িাঠ প্রশাসন), িমন্ত্রপমরষে মবিাগ
র্যগ্মসমচব (দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা), দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়
প্রিান মনব যাহী কিযকর্যা, োকা উির মসটি করপযাররশন
প্রিান মনব যাহী কিযকর্যা, োকা েমক্ষণ মসটি করপযাররশন
ব্যবস্থাপনা পমরচােক, োকা পামন সরবরাহ ও পরয়ামনষ্কাশন কতৃপয ক্ষ (োকা ওয়াসা)
প্রিান প্ররকৌশেী, গণপূর্য অমিেপ্তর
প্রিান প্ররকৌশেী, সড়ক ও েনপর্ অমিেপ্তর
প্রিান প্ররকৌশেী, স্থানীয় সরকার প্ররকৌশে অমিেপ্তর
প্রিান প্ররকৌশেী, মশক্ষা প্ররকৌশে অমিেপ্তর
প্রিান প্ররকৌশেী, োকা ইরেকমেক সাোই নকাম্পামন মেমিরটর্ (DESCO)
প্রিান প্ররকৌশেী, োকা পাওয়ার মর্মিমবউশন নকাম্পামন মেমিরটর্ (DPDC)
পমরচােক, হাউমেং অযান্ড মবমল্ডং মরসাচ য ইনমস্টটিউট (HBRI)
নচয়ারম্যান, দুর্ যাগ মবজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা মবিাগ, োকা মবেমবযােয়
নচয়ারম্যান, ভূর্ে মবিাগ, োকা মবেমবযােয়
নচয়ারম্যান, নরর্ মক্ররসন্ট নসাসাইটি
োর্ীয় প্রমর্বন্ধী নফারারির প্রমর্মনমি
প্রমর্মনমি, হ্রর্ শাহোোে আন্তেযামর্ক মবিানবন্দর, োকা
প্রমর্মনমি, নগর উন্নয়ন অমিেপ্তর
প্রমর্মনমি, মসমিে ইমঞ্জমনয়ামরং মবিাগ, বাংোরেশ প্ররকৌশে মবেমবযােয়
প্রমর্মনমি, ভূরগাে ও পমররবশমবযা মবিাগ, চট্টগ্রাি মবেমবযােয়
প্রমর্মনমি, নগর ও আঞ্চমেক পমরকল্পনা মবিাগ, োহােীরনগর মবেমবযােয়
প্রমর্মনমি, মসমিে ও পমররবশ প্ররকৌশে মবিাগ, শাহোোে মবজ্ঞান ও প্রর্যমক্ত
মবেমবযােয়
োর্ীয় কমিশনার, বাংোরেশ স্কাউটস
প্রমর্মনমি, সশস্ত্র বামহনী মবিাগ
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ পুমেশ
প্রমর্মনমি, রযামপর্ অযাকশন ব্যাটামেয়ন
ব্যবস্থাপনা পমরচােক, মনউমিয়ার পাওয়ার েযান্ট নকাম্পামন বাংোরেশ মেমিরটর্
পমরচােক, বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তর
উন্নয়ন সহর্াগী প্রমর্ষ্ঠারনর প্রমর্মনমি (সরকার কতৃক
য িরনানীর্)
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৭২
৭৩
৭৪
৭৫

ইউএনআরমস কতৃক
সেস্য
য িরনানীর্ প্রমর্মনমি
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয় কতৃক
সেস্য
য িরনানীর্, োর্ীয় প্ যারয় কা্ যক্রি
ররয়রে, এরূপ নবসরকামর সংস্থার (এনমেও) ৩ (মর্ন) েন প্রমর্মনমি
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয় কতৃক
সেস্য
য িরনানীর্, আন্তেযামর্ক প্ যারয় কা্ যক্রি
ররয়রে, এরূপ আন্তেযামর্ক নবসরকামর আইএনমেওর ২ (দুই) েন প্রমর্মনমি
অমর্মরক্ত সমচব/র্যগ্মসমচব (দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা), দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয় সেস্য-সমচব

ভূমিকম্প-সরচর্নর্া বৃমি কমিটির সিা
(১) বেরর অন্তর্ দুই বার সিা অনুমষ্ঠর্ হরব, র্রব প্ররয়ােন হরে কমিটি ন্রকারনা সিয় সিা আহ্বান কররর্
পাররব;
(২) অন্যযন এক-তৃর্ীয়াংশ সেরস্যর উপমস্থমর্রর্ সিার নকারাি হরব;
(৩) কমিটি প্ররয়ােরন এ মবষরয় সংমিষ্ট ন্রকারনা ব্যমক্তরক এর সেস্য মহরসরব নকা-অপ্ট কররর্ পাররব অর্বা
এর সিায় অংশগ্রহরণর েন্য আিন্ত্রণ োনারর্ পাররব।
ভূমিকম্প-সরচর্নর্া বৃমি কমিটির োময়ত্ব ও কা্ যাবমে
(১) ভূমিকম্প প্রস্তুমর্ ও সরচর্নর্ামূেক কিযসূমচ প্ যারোচনা করা এবং সংমিষ্ট সংস্থাগুরোর েন্য করণীয়
সম্পরকয সুপামরশ প্রোন;
য সক্ষির্া বৃমির নকৌশে মনি যাররণ পরািশয প্রোন;
(২) ভূমিকরম্পর প্রস্তুমর্, সন্ধান ও উিার, পুনগঠরন
(৩) ভূমিকরম্পর ঝমুঁ কহ্রাস এবং সন্ধান ও উিারকারে প্ররয়ােনীয় ্ন্ত্রপামর্/মবরশষাময়র্ ্ানবাহন/উপকররণর
র্ামেকা প্ যারোচনাপূব যক সুপামরশ প্রোন;
(৪) প্রাইিামর ও নসরকন্ডামর সাড়াোনকারী ব্যমক্ত/সংস্থার সক্ষির্া উন্নয়রন পরািশয প্রোন;
য ও পুনব যাসন-কা্ যক্ররির েন্য করণীয় মবষরয় প্ররয়ােনীয় সুপামরশ প্রণয়ন;
(৫) ভূমিকম্প-উির পুনগঠন
(৬) বাংোরেশ ন্যাশনাে মবমল্ডং নকার্ অনুসরণ করর বামড়র্র ও স্থাপনা মনিযারণ অযার্রিারকমস কা্ যক্রি
গ্রহণ;
(৭) েরুমর নসবা োনকারী স্থাপনা ও সরবরাহ মসরস্টিগুরো দুর্ যাগ-সহনশীেকররণ পরািশয প্রোন;
(৮) আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন ও িহড়া আরয়ােরনর েন্য প্ররয়ােনীয় পরািশয প্রোন;
(৯)

ভূমিকম্পঝমুঁ ক হ্রাস, প্রস্তুমর্ ও সাড়াোরন প্ররয়ােন অনু্ায়ী একামিক উপকমিটি গঠরনর সুপামরশ প্রোন;

(১০) মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠারন ‘ভূমিকরম্পর সিরয় করণীয়’ মবষরয় সরচর্নর্ামূেক কা্ যক্রি গ্রহরণর েন্য সুপামরশ
প্রোন;
(১১) বাসাবামড়, কিযরক্ষে, ব্যবসায়রকন্দ্র ও মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠারন মনয়মির্ ভূমিকম্প িহড়াসহ প্রস্তুমর্মূেক কা্ যক্রি
গ্রহরণ সুপামরশ প্রোন;
(১২) েরুমর মুহূরর্য ন্াগার্ারগর েন্য মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠান, অমফস আোের্, ব্যবসায়রকরন্দ্রর োময়ত্বপ্রাপ্ত ব্যমক্তর
নিাবাইে নফান ও ইরিইে আইমর্সহ র্েিান্ডার প্রণয়ন, হােনাগােকরণ ও প্রচারর সুপামরশ প্রোন;
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(১৩) ভূমিকম্প মবষরয় মবরেমশ অমিজ্ঞর্া সংগ্রহ ও কারে োগারনা;
(১৪) িবন মনিযারণর নক্ষরে বাংোরেশ ন্যাশনাে মবমল্ডং নকার্ বাের্ামূেক অনুসরণ;
(১৫) মবমিন্ন িন্ত্রণারয়র প্রমর্মনমির সিন্বরয় মনয়মির্ ভ্রাম্যিাণ আোের্ পমরচােনা;
য ব্যবস্থা শর্িাগ মনমির্করণ;
(১৬) বহুর্ে িবন মনিযারণর নক্ষরে েরুমর মনগিণ
(১৭) প্রমর্ মর্ন িাস অন্তর বা মনমে যষ্ট সিয় ব্যবিারন মবমিন্ন মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠান, অমফস আোেরর্ দুর্ যটনা
নিাকামবোর েন্য িহড়ার আরয়ােন।
৩.১.৫ রাসায়মনক দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও সরচর্নর্া বৃমি কমিটি
রাসায়মনক দ্রব্য দ্বারা র্টির্ দুর্ যাগ, দুর্ যটনায় সাড়াোন, উিার কা্ যক্রি পমরচােনা ও রাসায়মনক দুর্ যারগর সুষ্ঠু
ব্যবস্থাপনা মবষরয় নীমর্ মনি যারণ ও সুপামরশ প্রোরনর েন্য রাসায়মনক দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও সরচর্নর্া বৃমি
কমিটি নারি একটি োর্ীয় কমিটি গঠির্ হরব। এ কমিটির গঠন, সিা এবং োময়ত্ব ও কা্ যাবমে মনম্নরূপ:
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪

সমচব, মশল্প িন্ত্রণােয়
িহাপমরচােক, স্বাস্থয অমিেপ্তর
নচয়ারম্যান, বাংোরেশ পরিাণু শমক্ত কমিশন
নচয়ারম্যান, বাংোরেশ মবজ্ঞান ও মশল্প গরবষণা পমরষে (BCSIR)
মবমসএসআইআর)
ব্যবস্থাপনা
পমরচােক, মনউমিয়ার পাওয়ার েযান্ট নকাম্পামন বাংোরেশ মেমিরটর্
িহাপমরচােক, পমররবশ অমিেপ্তর
িহাপমরচােক, বাংোরেশ ফায়ার সামিযস ও মসমিে মর্রফি অমিেপ্তর
িহাপমরেশযক, কেকারিানা ও প্রমর্ষ্ঠান পমরেশযন অমিেপ্তর
প্রমর্মনমি, িমন্ত্রপমরষে মবিাগ
প্রমর্মনমি, রাসায়মনক অস্ত্র কনরিনশন (BNACWC), সশস্ত্র বামহনী মবিাগ
প্রিান মবরফারক পমরেশযক, মবরফারক পমরেপ্তর
প্রমর্মনমি, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়
প্রমর্মনমি, র্ে িন্ত্রণােয়
প্রমর্মনমি, সুরক্ষা নসবা মবিাগ
প্রমর্মনমি, েনমনরাপিা মবিাগ
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ প্ররকৌশে মবেমবযােয় (BUET)
প্রমর্মনমি, োকা মবেমবযােয়
প্রমর্মনমি, সশস্ত্র বামহনী মবিাগ
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ পুমেশ
প্রমর্মনমি, নফর্াররশন অব বাংোরেশ নচম্বাস য অব কিাস য ইন্ডামিে (FBCCI)
প্রমর্মনমি, রযামপর্ অযাকশন ব্যাটামেয়ন (RAB)
প্রমর্মনমি, োর্ীয় রােস্ব নবার্য
প্রমর্মনমি, েনস্বাস্থয প্ররকৌশে অমিেপ্তর
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ নপরোমেয়াি করপযাররশন
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২৫
২৬
২৭

প্রমর্মনমি, নপরোবাংো
রাসায়মনক দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা মবরশষজ্ঞ ২ েন
নচয়ারম্যান, বাংোরেশ নকমিকযাে ইন্ডামিে করপযাররশন (BCIC)

সেস্য
সেস্য
সেস্য-সমচব

রাসায়মনক দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও সরচর্নর্া বৃমি কমিটির সিা
(১) বেরর অন্তর্ দুই বার সিা অনুমষ্ঠর্ হরব, র্রব প্ররয়ােন হরে কমিটি ন্রকারনা সিয় সিা আহ্বান কররর্
পাররব;
(২) অন্যযন এক-তৃর্ীয়াংশ সেরস্যর উপমস্থমর্রর্ সিার নকারাি হরব;
(৩) কমিটি রাসায়মনক দুর্ যারগর ঝমুঁ কহ্রাস, প্রস্তুমর্ ও সাড়াোরন প্ররয়ােন অনু্ায়ী একামিক উপকমিটি গঠরনর
সুপামরশ কররর্ পাররব। প্ররয়ােনরবারি এ উপকমিটিরর্ মবরশষজ্ঞ/রসায়নমবেগণরক অন্তর্ভযক্ত করা ্ারব।
রাসায়মনক দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও সরচর্নর্া কমিটির োময়ত্ব ও কা্ যাবমে
(১) রাসায়মনক দুর্ যাগ নিাকামবোয় প্রস্তুমর্ ও সরচর্নর্ামূেক কিযসূমচ প্ যারোচনা করা এবং সংমিষ্ট
সংস্থাগুরোর েন্য করণীয় সম্পরকয সুপামরশ প্রোন;
য ও পুনব যাসরনর
(২) রাসায়মনক দুর্ যাগ নিাকামবোয় প্রস্তুমর্, সাড়াোন, মর্কন্টামিরনশন, সন্ধান, উিার, পুনগঠন
সক্ষির্া বৃমির নকৌশে মনি যাররণ পরািশয প্রোন;
(৩) রাসায়মনক দুর্ যারগর ঝমুঁ কহ্রাস, সাড়াোন, সন্ধান ও উিারকারে প্ররয়ােনীয় উপকররণর র্ামেকা
প্ যারোচনা করা এবং র্ামেকা হােনাগারের সুপামরশ প্রোন;
য ও কা্ যক্ররির েন্য করণীয়
(৪) রাসায়মনক দুর্ যাগ-পরবর্ী মর্কন্টামিরনশন, পমররবশ দূষণমুক্তকরণ, পুনগঠন
মবষরয় প্ররয়ােনীয় সুপামরশ প্রণয়ন;
(৫) রাসায়মনক দুর্ যাগকবমের্ হরয়রে, এিন নেশসমূরহর সরে প্রস্তুমর্ ও সাড়াোন মবষরয় অমিজ্ঞর্া
মবমনিরয়র েন্য সংোপ ও কিযশাো আরয়ােন করর বাংোরেরশর নপ্রক্ষাপট মবরবচনায় রাসায়মনক
দুর্ যাগ নিাকামবোয় করণীয় মবষরয় সুপামরশ প্রোন;
(৬) োর্ীয় প্ যারয় মবমিন্ন নীমর্িাো অনুসরণ করর মশল্পকারিানা ও স্থাপনা মনিযারণ পরািশয প্রোন;
(৭) েরুমর নসবা োনকারী স্থাপনা ও সরবরাহ মসরস্টিগুরো দুর্ যাগ-সহনশীেকররণ প্ররয়ােনীয় পরািশয প্রোন;
(৮) আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন ও িহড়া আরয়ােরনর েন্য কামরগমরসহ প্ররয়ােনীয় অন্যান্য পরািশয
প্রোন;
(৯) মবষাক্ত রাসায়মনক দ্রব্য আিোমন, পমরবহন, িজুর্, উৎপােন, মবপণন, মর্সরপাোে, ব্যবহার প্রমর্টি
িারপ মবযিান আইরনর অনুসরণ, পমরবর্যন, পমরবি যন ও প্ররয়ােনীয় আইন প্রণয়রনর মেক-মনরে যশনা ও
মনয়ন্ত্রণ মবষরয় সুপামরশ প্রোন;
(১০) রাসায়মনক অস্ত্রসংক্রান্ত দুর্ যাগ/মবষাক্ত রাসায়মনক দ্রব্য ব্যবহারর সংর্টির্/সংর্টির্ব্য দুর্ যাগকবমের্
বস্তুর সুরক্ষা ও ব্যমক্তর মচমকৎসা-ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত প্ররয়ােনীয় মেক-মনরে যশনা ও পরািশয প্রোন;
(১১) ন্রকারনা রাসায়মনক কারিানা স্থাপরনর নক্ষরে এনিায়রনরিন্টাে ইম্পযাক্ট অযারসসরিন্ট (EIA) ও
মর্োস্টার ইম্পযাক্ট অযারসসরিন্ট (DIA) মনমির্কররণর সুপামরশ প্রোন।
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৩.১.৬ দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রারস োর্ীয় েযাটফরি (NPDRR)
দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রারস োর্ীয় েযাটফরি (NPDRR)-এর গঠন, সিা এবং োময়ত্ব ও কা্ যাবমে মনম্নরূপ:
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৪
৩৫

সমচব, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়
সমচব, কৃমষ িন্ত্রণােয়
সমচব, পামনসম্পে িন্ত্রণােয়
সমচব, পমররবশ, বন ও েেবায়ু পমরবর্যন িন্ত্রণােয়
সমচব, িৎস্য ও প্রামণসম্পে িন্ত্রণােয়
সমচব, সুরক্ষা নসবা মবিাগ
সমচব, েনমনরাপিা মবিাগ
সমচব, স্থানীয় সরকার মবিাগ
সমচব, স্বাস্থয নসবা মবিাগ
সমচব, স্বাস্থয মশক্ষা ও পমরবার কল্যাণ মবিাগ
সমচব, িমহো ও মশশু-মবষয়ক িন্ত্রণােয়
সমচব, সিােকল্যাণ িন্ত্রণােয়
সমচব, মবজ্ঞান ও প্রর্যমক্ত িন্ত্রণােয়
সেস্য, (নিৌর্ অবকাঠারিা মবিাগ), পমরকল্পনা কমিশন
সেস্য (কৃমষ, পামনসম্পে ও পেী প্রমর্ষ্ঠান মবিাগ ),পমরকল্পনা কমিশন
নচয়ারম্যান, বাংোরেশ পরিাণু শমক্ত কমিশন
িহাপমরচােক, স্বাস্থয অমিেপ্তর
িহাপমরচােক, সিােরসবা অমিেপ্তর
িহাপমরচােক, বাংোরেশ নবর্ার
িহাপমরচােক, বাংোরেশ নটমেমিশন
িহাপমরচােক, এনমেও-মবষয়ক বুযররা
িহাপমরচােক, প্রার্মিক মশক্ষা অমিেপ্তর
িহাপমরচােক, িােমিক ও উচ্চ িােমিক মশক্ষা অমিেপ্তর
িহাপমরচােক, িাদ্রাসা মশক্ষা অমিেপ্তর
িহাপমরচােক, কামরগমর মশক্ষা অমিেপ্তর
িহাপমরচােক, পমররবশ অমিেপ্তর
িহাপমরচােক, র্যব উন্নয়ন অমিেপ্তর
িহাপমরচােক, িমহো-মবষয়ক অমিেপ্তর
িহাপমরচােক, বাংোরেশ ফায়ার সামিযস ও মসমিে মর্রফি অমিেপ্তর
িহাপমরচােক, প্রামণসম্পে অমিেপ্তর
িহাপমরচােক, বাংোরেশ পেী উন্নয়ন নবার্য
িহাপমরচােক, সিবায় অমিেপ্তর
িহাপমরচােক, িৎস্য অমিেপ্তর
প্রিান র্ে কিযকর্যা, র্ে অমিেপ্তর
প্রিান প্ররকৌশেী, গণপূর্য অমিেপ্তর
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৩৬
৩৭
৩৮
৩৯
৪০
৪১
৪২
৪৩
৪৪
৪৫
৪৬
৪৭
৪৮
৪৯
৫০
৫১
৫২
৫৩
৫৪
৫৫
৫৬
৫৭
৫৮
৫৯

প্রিান প্ররকৌশেী, সড়ক ও েনপর্ অমিেপ্তর
সেস্য
প্রিান প্ররকৌশেী, স্থানীয় সরকার প্ররকৌশে অমিেপ্তর
সেস্য
প্রিান প্ররকৌশেী, েনস্বাস্থয প্ররকৌশে অমিেপ্তর
সেস্য
মবিাগীয় কমিশনার, োকা
সেস্য
ব্যবস্থাপনা পমরচােক, োর্ীয় প্রমর্বন্ধী উন্নয়ন ফাউরন্ডশন
সেস্য
র্যগ্মসমচব (িাঠ প্রশাসন), িমন্ত্রপমরষে মবিাগ
সেস্য
র্যগ্মসমচব (দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা), দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়
সেস্য
উপাচার্ যর প্রমর্মনমি, বাংোরেশ প্ররকৌশে মবেমবযােয়
সেস্য
নচয়ারম্যান, দুর্ যাগ মবজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা মবিাগ, োকা মবেমবযােয়
সেস্য
পমরচােক, বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তর
সেস্য
পমরচােক (প্রশাসন), ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচ
সেস্য
প্রমর্মনমি, সশস্ত্র বামহনী মবিাগ
সেস্য
প্রমর্মনমি, ইনমস্টটিউট অব ওয়াটার িরর্মেং (IWM)
সেস্য
িানমসক স্বাস্থয ও িনঃসািামেক মবষরয় মবরশষজ্ঞ ১ েন (সরকার কতৃক
সেস্য
য িরনানীর্)
প্রমর্মনমি, েনপ্রশাসন িন্ত্রণােয়
সেস্য
প্রমর্মনমি, নসন্টার ফর এনিায়রনরিন্টাে অযান্ড মেওগ্রামফক ইনফররিশন
সেস্য
সামিযরসস (CEGIS)
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ কৃমষ গরবষণা ইনমস্টটিউট (BARI)
সেস্য
ভূমিকম্প মবরশষজ্ঞ ২ েন (সরকার কতৃক
সেস্য
য িরনানীর্)
পামনসম্পে মবরশষজ্ঞ ২ েন (সরকার কতৃক
সেস্য
য িরনানীর্)
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা মবরশষজ্ঞ ২ েন (সরকার কতৃক
সেস্য
য িরনানীর্)
োমর্সংরর্র আবামসক সিম্বয়কারী
সেস্য
সরকার কতৃক
সেস্য
য িরনানীর্ UN/HCTT নর্রক ৪ েন প্রমর্মনমি
োর্ীয়/আন্তেযামর্ক এনমেওর ৩ েন প্রমর্মনমি (সরকার কতৃক
সেস্য
য িরনানীর্)
িহাপমরচােক, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর
সেস্য-সমচব

দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রারস োর্ীয় েযাটফররির সিা
(১) বেরর অন্তর্ দুই বার সিা অনুমষ্ঠর্ হরব, র্রব প্ররয়ােন হরে কমিটি ন্রকারনা সিয় সিা আহ্বান কররর্
পাররব;
(২) অন্যযন এক-তৃর্ীয়াংশ সেরস্যর উপমস্থমর্রর্ সিার নকারাি হরব;
(৩) কমিটি প্ররয়ােরন এ মবষরয় সংমিষ্ট ন্রকারনা ব্যমক্তরক এর সেস্য মহরসরব নকা-অপ্টকররর্ পাররব অর্বা
কমিটির সিায় অংশগ্রহরণর আিন্ত্রণ োনারর্ পাররব।
দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রারস োর্ীয় েযাটফররির োময়ত্ব ও কা্ যাবমে
(১) দুর্ যাগঝমুঁ ক ও মবপোপন্নর্া প্রশিরনর েন্য আন্তঃসম্পমকযর্ সংমিষ্ট অংশীেনরের িরে সিন্বয়সািন;
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(২) দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রারস অগ্রামিকার মনণ যয়, প্ররয়ােনীয় সম্পে বরারের সুপামরশ, কিযপমরকল্পনা উপস্থাপন এবং
নসন্দাই নেিওয়াকয, এসমর্মে, ব-দ্বীপ পমরকল্পনা ২১০০, পঞ্চবামষ যক পমরকল্পনা ও অন্যান্য োর্ীয় ও
আন্তেযামর্ক িানেে অনু্ায়ী দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস কিযসূমচ বাস্তবায়ন প্ যারোচনা;
(৩) োর্ীয় প্ যারয় দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস কা্ যক্রি প্রণয়রন আরোচনার নক্ষে বর্মর করর ঐকিরর্য নপৌুঁেরর্ অনুর্টক
মহরসরব সহায়র্া প্রোন;
(৪) সরকাররর মনরে যশনা অনু্ায়ী উন্নয়ন সহর্াগী, আন্তেযামর্ক উন্নয়ন ব্যাংক ও আমর্ যক প্রমর্ষ্ঠান এবং
োমর্সংরর্র মবমিন্ন সংস্থারক দুর্ যাগকবমের্ অঞ্চরে র্ারের সম্পে বরােসহ িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি
পমরচােনায় সহর্ামগর্া প্রোন;
(৫) এমশয়ান মিমনমিয়াে কনফাররি ফর মর্োস্টার মরস্ক মরর্াকশন (AMCDRR) ও নলাবাে েযাটফরি ফর
মর্োস্টার মরস্ক মরর্াকশন (GPDRR) সরেেরন বাংোরেরশর দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনার অগ্রগমর্ এবং
নীমর্কাঠারিা বর্মররর্ নেরশর প্রস্তাবনা ত্যরে িররর্ সরকাররক কামরগমর সহর্ামগর্া প্রোন;
(৬) বাংোরেশ সরকার কতৃক
য আরয়ামের্ দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস-মবষয়ক আঞ্চমেক ও আন্তেযামর্ক সরেেন
আরয়ােরন কামরগমর ও সাংগঠমনক সহর্ামগর্া প্রোন;
(৭) বড় িররনর দুর্ যাগ, ন্িন: ভূমিকম্প, ঘূমণ যঝড় এবং ভূমিিরসর িরর্া দুর্ যাগ নিাকামবোয় সংমিষ্ট
নেশসমূরহর সরে অমিজ্ঞর্া মবমনিরয় সংোপ/কিযশাোর আরয়ােরন সহর্ামগর্া প্রোন;
(৮) জুরনাটিক নরাগবাোই, ন্িন: নেগ, বার্য-ফ্লু, নসায়াইন-ফ্লু, নর্ঙ্গু, মচকুনগুমনয়া, সাস,য ইরবাোরক দুর্ যাগ
গণ্য করর প্ররয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
৩.১.৭ োর্ীয় দুর্ যাগ সাড়াোন সিন্বয় গ্রুপ (NDRCG)
বাংোরেরশ দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রারস ও েরুমর সাড়াোন ব্যবস্থাপনায় নীমর্ মনরে যশনার েন্য দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা আইন,
২০১২-এর িারা ১৪, ১৫ ও ১৬-নর্ োর্ীয় দুর্ যাগ সাড়াোন সিন্বয় গ্রুরপর গঠন, সিা এবং োময়ত্ব ও কা্ যাবমে
বমণ যর্ আরে। উক্ত িারাসমূরহর আরোরক গ্রুরপর গঠন, সিা এবং োময়ত্ব ও কা্ যাবমে মনম্নরূপ:
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫

িন্ত্রী, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়
িন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পেী উন্নয়ন ও সিবায় িন্ত্রণােয়
মপ্রমিপাে স্টাফ অমফসার, সশস্ত্র বামহনী মবিাগ
সমচব, অর্ য মবিাগ
সমচব, সুরক্ষা নসবা মবিাগ
সমচব, েনমনরাপিা মবিাগ
সমচব, র্ে িন্ত্রণােয়
সমচব, স্বাস্থয নসবা মবিাগ
সমচব, স্বাস্থয মশক্ষা ও পমরবার কল্যাণ মবিাগ
সমচব, র্াক ও নটমের্াগার্াগ মবিাগ
সমচব, র্ে ও ন্াগার্াগ প্রর্যমক্ত মবিাগ
সমচব, পামনসম্পে িন্ত্রণােয়
সমচব, িােমিক ও উচ্চ মশক্ষা মবিাগ
সমচব, কামরগমর ও িাদ্রাসা মশক্ষা মবিাগ
সমচব, ননৌপমরবহন িন্ত্রণােয়
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সিাপমর্
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য

১৬
১৭

সমচব, বাস্তবায়ন পমরবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন মবিাগ
সমচব, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়

সেস্য
সেস্য-সমচব

দ্রষ্টব্য: োর্ীয় দুর্ যাগ সাড়াোন সিন্বয় গ্রুপ প্ররয়ােরন নকারনা মবরশষজ্ঞরক উক্ত গ্রুরপর সেস্য মহরসরব
নকা-অপ্ট কররর্ পাররব।
োর্ীয় দুর্ যাগ সাড়াোন সিন্বয় গ্রুরপর সিা
(১) প্ররয়ােন অনুসারর গ্রুপ সিায় মিমের্ হরব;
(২) অন্যযন এক-তৃর্ীয়াংশ সেরস্যর উপমস্থমর্রর্ সিার নকারাি হরব;
(৩) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয় গ্রুপরক সামচমবক সহর্ামগর্া প্রোন কররব।
োর্ীয় দুর্ যাগ সাড়াোন গ্রুরপর োময়ত্ব ও কা্ যাবমে
(১) ভূমিকম্পসহ অন্যান্য বড় িররনর দুর্ যাগ পমরমস্থমর্ মূল্যায়ন এবং দুর্ যাগ সাড়াোন ও দ্রুর্ পুনরুিার
কা্ যক্রি, পিমর্ ও প্রমক্রয়া নোরোরকরণ;
(২) দুর্ যারগ সাড়াোরনর েন্য সহায়ক সম্পে নপ্ররণ;
ুঁ
(৩) সর্কয/হুমশয়ামর
সংরকর্সমূরহর ্র্া্র্ প্রচার মনমির্করণ;
(৪) সাড়াোন ও দ্রুর্ পুনরুিার কা্ যক্রি সিন্বয়সািন;
(৫) দুর্ যাগ-পরবর্ী উিার ও সন্ধান কা্ যক্রি র্োরমক;
(৬) দুর্ যাগ-পরবর্ী িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি সিন্বয়সািন;
(৭) নটমের্াগার্াগ মবমেন্ন এোকায় দ্রুর্ অমর্মরক্ত ্ন্ত্রপামর্/দ্রব্যামে পাঠারনা মনমির্করণ;
(৮) িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী, র্হমবে ও ্ানবাহন/্ন্ত্রপামর্র চামহোর অগ্রামিকার মনরূপণ করর নিার্ারয়রনর
(Deployment) মবষরয় মনরে যশনা প্রোন;
(৯) প্ররয়ােরন মবকল্প নটমের্াগার্াগ-ব্যবস্থা প্রমর্ষ্ঠা কররর্ সশস্ত্র বামহনীর অয়যাররেস মসগন্যাে মসরস্টি
ব্যবহার, পাশাপামশ পুমেশ ও রযারবর ওয়যাররেরসর সহায়র্া গ্রহণ;
(১০) দুর্ যাগকবমের্ এোকায় অমর্মরক্ত েনবে ও সম্পে নপ্ররণ;
(১১) প্রর্ােয নক্ষরে ন্াগার্ারগর েন্য ও অর্যাবশ্যক নসবা প্রোরনর েন্য সুমনমে যষ্ট োময়ত্বসহ সশস্ত্র বামহনী
নপ্রররণর মবষয় সিন্বয়সািন;
(১২) দুর্ যাগকারে েরুমর অবস্থায় র্েপ্রবাহ সচে রািার প্ররয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
(১৩) কাউমিরের মসিান্ত বাস্তবায়ন করা এবং কাউমিেরক দুর্ যাগ অবস্থা সম্পরকয অবমহর্করণ;
(১৪) দুর্ যাগ সাড়াোরন মবমিন্ন প্রমর্ষ্ঠারনর কা্ যক্রি সিন্বরয়র েন্য মনরে যশনা প্রণয়ন ও হােনাগােকরণ;
(১৫) িামল্ট এরেমি মর্োস্টার ইনমসরর্ন্ট ম্যারনেরিন্ট মসরস্টি বাস্তবায়রনর েরক্ষয মনরে যমশকা প্রণয়ন ও
হােনাগােকরণ;
(১৬) দুর্ যারগর প্রস্তুমর্ ও ঝমুঁ কহ্রাস পেরক্ষরপর মবষরয় সুপামরশ প্রোন;
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(১৭) সম্পে, নসবা, েরুমর আশ্রয়রকন্দ্র মহরসরব মচমির্ িবন, ্ানবাহন বা অন্যান্য সুমবিা হুকুিেিে বা
মরকুইমেশরনর মবষরয় পরািশয প্রোন;
(১৮) আন্তঃরেশীয় জুরনাটিক নরাগ, ন্িন: বার্ য-ফ্লু, নসায়াইন-ফ্লু, নর্ঙ্গু, মচকুনগুমণয়া, সাস,য ইরবাোরক
দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনার আওর্ায় আনয়ন;
(১৯) প্রেয়ংকমর দুর্ যাগ র্রট নগরে বা র্টার আশঙ্কা নেিা মেরে সশস্ত্র বামহনীর সহর্ামগর্া গ্রহরণ সরকাররর
কারে সুপামরশ নপ্ররণ;
(২০) দুর্ যাগকােীন বা দুর্ যাগ-পরবর্ী সিরয় েরুমর প্ররয়ােনীয় দ্রব্যামে বা সম্পরের নোগান বা সরবরারহর
েরক্ষয ক্রয়সংক্রান্ত িমন্ত্রসিা কমিটির কাে নর্রক একসরে এক বা একামিক বেররর েন্য আগাি ক্ররয়র
সেমর্ গ্রহরণর মনমিি সুপামরশ প্রোন;
(২১) র্ধ্ংসাবরশষ/বেযয অপসারণ, মৃর্রেহ ব্যবস্থাপনা, িানমবক সহায়র্া ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থয এবং আশ্রয়রকরন্দ্রর
েন্য প্ররয়ােনীয় পেরক্ষপ গ্রহণ।
৩.১.৮ ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচর পমেমস কমিটি
ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচর পমেমস কমিটির গঠন, সিা এবং োময়ত্ব ও কা্ যাবমে মনম্নরূপ:
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮

িন্ত্রী, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়,
সমচব, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়
নচয়ারম্যান, বাংোরেশ নরর্ মক্ররসন্ট নসাসাইটি
সমচব, অর্ য মবিাগ
সমচব, কৃমষ িন্ত্রণােয়
সমচব, গৃহায়ন ও গণপূর্য িন্ত্রণােয়
সমচব, র্ে িন্ত্রণােয়
সমচব, িােমিক ও উচ্চ মশক্ষা মবিাগ
সমচব, কামরগমর ও িাদ্রাসা মশক্ষা মবিাগ
সমচব, প্রার্মিক ও গণমশক্ষা িন্ত্রণােয়
সমচব, স্থানীয় সরকার মবিাগ
সেস্য, কৃমষ, পামনসম্পে ও পেী প্রমর্ষ্ঠান মবিাগ, পমরকল্পনা কমিশন
িহাপমরচােক, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর
িহাপমরচােক, বাংোরেশ ওশারনাগ্রামফক মরসাচ য ইনমস্টটিউট
প্রমর্মনমি, িমন্ত্রপমরষে মবিাগ (র্যগ্মসমচব পেি্ যাোর মনরচ নয়)
প্রমর্মনমি, েনপ্রশাসন িন্ত্রণােয় (র্যগ্মসমচব পেি্ যাোর মনরচ নয়)
পমরচােক (প্রশাসন), ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচ
র্যগ্মসমচব (দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কিযসূমচ), দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়

সিাপমর্
সহ-সিাপমর্
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য-সমচব

ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচর পমেমস কমিটির সিা
(১) বেরর অন্তর্ দুই বার সিা অনুমষ্ঠর্ হরব; েরুমর প্ররয়ােরন এ কমিটি মবরশষ সিা আহ্বান কররর্ পাররব;
(২) অন্যযন এক-তৃর্ীয়াংশ সেরস্যর উপমস্থমর্রর্ সিার নকারাি হরব;
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(৩) কমিটি প্ররয়ােরন এ মবষরয় সংমিষ্ট নকারনা ব্যমক্তরক এর সেস্য মহরসরব নকা-অপ্ট কররর্ পাররব অর্বা
কমিটির সিায় অংশগ্রহরণর আিন্ত্রণ োনারর্ পাররব;
(৪) প্ররয়ােরন উপকমিটি গঠন করা ্ারব।
ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচর পমেমস কমিটির োময়ত্ব ও কা্ যাবমে
(১) ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচর কা্ যক্রি পমরচােনার নকৌশেগর্ নীমর্ মনি যারণ;
(২) ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচর পমরচােনার নীমর্ ও পমরকল্পনা মূল্যায়ন করর ‘মসমপমপ’ বাস্তবায়ন নবার্যরক
নকৌশেগর্ মেক-মনরে যশনা ও পরািশয প্রোন;
(৩) ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচর কা্ যক্রি মূল্যায়নপূব যক বাস্তবায়রনর নকৌশেগর্ মেক-মনরে যশনা ও পরািশয
প্রোন;
(৪) বাস্তব অবস্থার পমররপ্রমক্ষরর্ মসমপমপর কিয এোকা সম্প্রসারণসহ সম্পে ও সরঞ্জািামের চামহোর মিমিরর্
মসমপমপ বাস্তবায়ন নবারর্ যর অনুকূরে প্ররয়ােনীয় বরাে প্রোরনর সুপামরশ প্রোন;
(৫) ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচর নীমর্, পমরকল্পনা ও কা্ যক্রি সরব যাচ্চ প্ যারয়র নীমর্মনি যারকরের অবমহর্কররণর
িােরি এ কিযসূমচ ত্বরামন্বর্করণ।
৩.১.৯ ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচ বাস্তবায়ন নবার্য
ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচ বাস্তবায়ন নবারর্ যর গঠন, সিা এবং োময়ত্ব ও কা্ যাবমে মনম্নরূপ:
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯

সমচব, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়
িহাপমরচােক, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর
প্রিান প্ররকৌশেী, েনস্বাস্থয প্ররকৌশে অমিেপ্তর
ব্যবস্থাপনা পমরচােক, োর্ীয় প্রমর্বন্ধী উন্নয়ন ফাউরন্ডশন
র্যগ্মসমচব (দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কিযসূমচ), দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়
র্যগ্মসমচব (োণ), দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়
প্রমর্মনমি, িমন্ত্রপমরষে মবিাগ
প্রমর্মনমি, েনপ্রশাসন িন্ত্রণােয়
প্রমর্মনমি, সুরক্ষা নসবা মবিাগ
প্রমর্মনমি, েনমনরাপিা মবিাগ
প্রমর্মনমি, কৃমষ িন্ত্রণােয়
প্রমর্মনমি, র্ে িন্ত্রণােয়
প্রমর্মনমি, অর্ য মবিাগ
প্রমর্মনমি, স্থানীয় সরকার মবিাগ
প্রমর্মনমি, িমহো ও মশশু-মবষয়ক িন্ত্রণােয়
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ িহাকাশ গরবষণা ও দূর অনুিাবন প্রমর্ষ্ঠান (ARRSASP)
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ ওশারনাগ্রামফক মরসাচ য ইনমস্টটিউট
পমরচােক, বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তর
িহাসমচব, বাংোরেশ নরর্ মক্ররসন্ট নসাসাইটি (BDRCS)
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সিাপমর্
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য

২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫

উপসমচব (NDRCC), দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়
সেস্য
পমরচােক (অপাররশন), ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচ
সেস্য
প্রমর্মনমি, সশস্ত্র বামহনী মবিাগ
সেস্য
প্রমর্মনমি, ইন্টারন্যাশনাে নফর্াররশন অব নরর্ ক্রস অযান্ড নরর্ মক্ররসন্ট
সেস্য
নসাসাইটিস (IFRC)
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ স্কাউটস
সেস্য
পমরচােক (প্রশাসন), ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচ
সেস্য-সমচব

ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচ বাস্তবায়ন নবারর্ যর সিা
(১) বেরর অন্তর্ দুই বার সিা অনুমষ্ঠর্ হরব, র্রব ঘূমণ যঝরড়র ৪ নম্বর সর্কয সংরকর্ পাওয়ার সরে সরে
প্ররয়ােন অনুসারর সিা আহ্বান কররব;
(২) অন্যযন এক-তৃর্ীয়াংশ সেরস্যর উপমস্থমর্রর্ সিার নকারাি হরব;
(৩) কমিটি প্ররয়ােরন এ মবষরয় সংমিষ্ট ন্রকারনা ব্যমক্তরক সেস্য মহরসরব নকা-অপ্ট কররর্ পাররব অর্বা
সিায় অংশগ্রহরণর আিন্ত্রণ োনারর্ পাররব।
ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচ বাস্তবায়ন নবারর্ যর োময়ত্ব ও কা্ যাবমে
(১) ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচর েনবে-কাঠারিা ও মবষয়বস্তু মনি যারণসহ প্ররয়ােনীয় বরারের েন্য সুপামরশ
প্রোন;
ুঁ
(২) বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তর কতৃক
সংরকর্ প্রোরনর পর
য ঘূমণ যঝরড়র সর্কীকরণ বার্যা ও হুমশয়ামর
ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচ কতৃক
য পর্াকা উরিােন করা হরে মক না, র্া মনমির্করণ;
(৩) ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচর কিযপমরকল্পনা প্ যারোচনা ও কা্ যক্রি বাস্তবায়ন র্োবিান;
(৪) ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ পমেমস কমিটি কতৃক
য নবারর্যর কারে োরড়র েন্য নপশকৃর্ কিযসূমচর সকে সম্পে
্র্া্র্িারব পমরচােনা;
(৫) ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচর সকে ব্যয় অনুরিােন;
(৬) উপকূেীয় অঞ্চরের অন্যান্য কিযসূমচর সরে সংগমর্ নররি অগ্রামিকার মনি যারণ;
(৭) ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচর সুষ্ঠু বাস্তবায়রনর েন্য প্ররয়ােনীয় অন্যান্য কা্ যক্রি সম্পােরন সহর্ামগর্া
প্রোন;
(৮) ঘূমণ যঝড় সর্কয সংরকর্ মবষরয় সািারণ েনগরণর নবািগম্যর্া ্াচাই এবং নস অনু্ায়ী পমরবর্যরনর
সুপামরশ প্রোন।
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৩.১.১০ মবরশষ আবহাওয়া বুরেটিন/দুর্ যাগ সর্কয বার্যা দ্রুর্ প্রচার ও নকৌশে মনি যারণ কমিটি
মবরশষ আবহাওয়া বুরেটিন/দুর্ যাগ সর্কয বার্যা দ্রুর্ প্রচার ও নকৌশে মনি যারণ কমিটির গঠন, সিা এবং োময়ত্ব
ও কা্ যাবমে মনম্নরূপ:
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬

িহাপমরচােক, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর
সিাপমর্
িহাপমরচােক, বাংোরেশ নটমেমিশন
সেস্য
িহাপমরচােক, গণর্াগার্াগ অমিেপ্তর
সেস্য
িহাপমরচােক, চেমচ্চে ও প্রকাশনা অমিেপ্তর
সেস্য
িহাপমরচােক, বাংোরেশ নবর্ার
সেস্য
পমরচােক, বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তর
সেস্য
উপসমচব (দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কিযসূমচ), দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়
সেস্য
মনব যাহী প্ররকৌশেী, বন্যার পূব যািাস ও সর্কীকরণ নকন্দ্র (FFWC), বাংোরেশ পামন
সেস্য
উন্নয়ন নবার্য
পমরচােক (প্রশাসন/অপাররশনস), ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচ
সেস্য
স্বাস্থয মশক্ষা বুযররার প্রমর্মনমি
সেস্য
সিাপমর্/সািারণ সম্পােক, োর্ীয় নপ্রস িাব
সেস্য
িরা পূব যািাস নকন্দ্র, কৃমষ সম্প্রসারণ অমিেপ্তর
সেস্য
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তর
সেস্য
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ ভূর্ামেক েমরপ অমিেপ্তর (GSB)
সেস্য
প্রমর্মনমি, পাব যর্য চট্টগ্রাি-মবষয়ক িন্ত্রণােয়
সেস্য
প্রমর্মনমি ন্ৌর্ নেী কমিশন
সেস্য
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ নটমেকমিউমনরকশন নরগুরেটমর কমিশন (BTRC)
সেস্য
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ পামন উন্নয়ন নবার্য
সেস্য
প্রমর্মনমি, ইনমস্টটিউট অব ওয়াটার িরর্মেং (আইর্মিওএি)/পামনসম্পে
সেস্য
পমরকল্পনা সংস্থা (WARPO)
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ িহাকাশ গরবষণা ও দূর অনুধাবন যকন্দ্র (SPARRSO)
সেস্য
প্রমর্মনমি, সশস্ত্র বামহনী মবিাগ
সেস্য
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ নিাবাইে অপাররটরস অযারসামসরয়শন
সেস্য
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ কমিউমনটি নরমর্ও অযারসামসরয়শন
সেস্য
প্রমর্মনমি, মেরকারয়মি িডুরেশন (FM) নরমর্ও
সেস্য
প্রমর্মনমি, নবসরকামর নটমেমিশন অযারসামসরয়শন
সেস্য
পমরচােক (MIM), দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর
সেস্য-সমচব

মবরশষ আবহাওয়া বুরেটিন/দুর্ যাগ সর্কয বার্যা দ্রুর্ প্রচার ও নকৌশে মনি যারণ কমিটির সিা
(১) মবরশষ আবহাওয়া বুরেটিন দ্রুর্ প্রচার ও নকৌশে মনি যারণ কমিটি প্ররয়ােন অনু্ায়ী ন্রকারনা সিয় সিা
আহ্বান কররব;
(২) অন্যযন এক-তৃর্ীয়াংশ সেরস্যর উপমস্থমর্রর্ সিার নকারাি হরব;
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(৩) কমিটি প্ররয়ােরন এ মবষরয় সংমিষ্ট ন্রকারনা ব্যমক্তরক এর সেস্য মহরসরব নকা-অপ্ট কররর্ পাররব অর্বা
কমিটির সিায় অংশগ্রহরণর আিন্ত্রণ োনারর্ পাররব;
(৪) কমিটির কা্ যক্ররি সহায়র্ার েন্য প্ররয়ােরন এক বা একামিক উপকমিটি গঠন কররর্ পাররব এবং
মবরশষরজ্ঞর ির্াির্ গ্রহণ কররর্ পাররব।
আবহাওয়া বুরেটিন/দুর্ যাগ সর্কয বার্যা দ্রুর্ প্রচার ও নকৌশে মনি যারণ কমিটির োময়ত্ব ও কা্ যাবমে
(১) দুর্ যাগসংক্রান্ত সর্কয বার্যা প্রচাররর উপায়, পিমর্ ও নকৌশে মনি যারণ। বন্যা, আকমিক বন্যা, ভূমিিস,
অমর্বৃমষ্ট, বজ্রপার্, বশর্যপ্রবাহ ইর্যামের পূব যািাস ও সর্কয বার্যা প্রণয়ন ও প্রচার মনমির্করণ;
(২) আবহাওয়া বুরেটিন ও সংরকর্ েনসািাররণর কারে সিয়িরর্া নপৌুঁোরর্ এর প্রচারসহ অন্যান্য কা্ যকর
ব্যবস্থা গ্রহরণর মনমিি পমরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়রন সুমনমে যষ্ট সুপামরশিাো প্রোন;
(৩) সর্কয বার্যাসহ দুর্ যাগসংক্রান্ত মবষরয় গণসরচর্নর্া বৃমিরর্ প্রচারকা্ যক্রি নোরোরকররণ কা্ যকর পন্থা
উদ্ভাবন ও এ সংমিষ্ট মবষরয় সুপামরশ প্রণয়ন;
(৪) েনসািাররণর িরে আবহাওয়া বার্যা ও দুর্ যাগ সর্কয সংরকর্ দ্রুর্ প্রচাররর উপায়গুরো মনি যারণ;
(৫) নটমের্াগার্াগ-ব্যবস্থা ক্ষমর্গ্রস্ত বা মবকে হরে মবকল্প ব্যবস্থা প্রমর্ষ্ঠা কররর্ প্ররয়ােরন নসনাবামহনী ও
বাংোরেশ পুমেরশর অয়যাররেস মসগন্যাে ব্যবহারর ্র্া্র্ উরযাগ গ্রহণ;
(৬) প্ররয়ােনীয় অন্যান্য কা্ যাবমে সম্পােন।
৩.১.১১ নফাকাে পরয়ন্ট অপাররশনাে নকা-অমর্ যরনশন গ্রুপ (FPOCG)-সম্পমকযি কমিটি
নফাকাে পরয়ন্ট অপাররশনাে নকা-অমর্ যরনশন গ্রুপ-সম্পমকযর্ কমিটির গঠন, সিা এবং োময়ত্ব ও কা্ যাবমে
মনম্নরূপ:
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬

িহাপমরচােক, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর
িহাপমরচােক, বাংোরেশ ওশারনাগ্রামফক মরসাচ য ইনমস্টটিউট
িহাপমরচােক, বাংোরেশ ফায়ার সামিযস ও মসমিে মর্রফি অমিেপ্তর
পমরচােক (প্রশাসন), দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর
পমরচােক, বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তর
পমরচােক (প্রশাসন), ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচ
প্রমর্মনমি, এনমেও-মবষয়ক বুযররা
প্রমর্মনমি, স্বাস্থয অমিেপ্তর
প্রমর্মনমি, প্রামণসম্পে অমিেপ্তর
প্রমর্মনমি, িৎস্য অমিেপ্তর
প্রমর্মনমি, কৃমষ সম্প্রসারণ অমিেপ্তর
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ নবর্ার
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ নটমেমিশন
প্রমর্মনমি, গণর্াগার্াগ অমিেপ্তর
প্রমর্মনমি, োর্ীয় গণিােি ইনমস্টটিউট
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ নপ্রস ইনমস্টটিউট
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সিাপমর্
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য

১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৪
৩৫
৩৬
৩৭
৩৮
৩৯
৪০
৪১
৪২
৪৩
৪৪
৪৫
৪৬
৪৭
৪৮
৪৯
৫০
৫১
৫২

প্রমর্মনমি, িায অমিেপ্তর
সেস্য
প্রমর্মনমি, প্রার্মিক ও গণমশক্ষা অমিেপ্তর
সেস্য
প্রমর্মনমি, িােমিক ও উচ্চমশক্ষা অমিেপ্তর
সেস্য
প্রমর্মনমি, পমররবশ অমিেপ্তর
সেস্য
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ পেী উন্নয়ন নবার্য
সেস্য
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ র্াক মবিাগ
সেস্য
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ আনসার ও গ্রাি প্রমর্রক্ষা বামহনী
সেস্য
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ ভূর্ামেক েমরপ অমিেপ্তর
সেস্য
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ পরিাণু শমক্ত মনয়ন্ত্রণ কতৃপয ক্ষ
সেস্য
প্রমর্মনমি, মশক্ষা প্ররকৌশে অমিেপ্তর
সেস্য
প্রমর্মনমি, িমহো-মবষয়ক অমিেপ্তর
সেস্য
প্রমর্মনমি, সিবায় অমিেপ্তর
সেস্য
প্রমর্মনমি, বন অমিেপ্তর
সেস্য
প্রমর্মনমি, সড়ক ও েনপর্ অমিেপ্তর
সেস্য
প্রমর্মনমি, গণপূর্য অমিেপ্তর
সেস্য
প্রমর্মনমি, মবএনএমসর্মিউমস
সেস্য
প্রমর্মনমি, মপমর্মব
সেস্য
প্রমর্মনমি, নর্সরকা/নর্সা
সেস্য
প্রমর্মনমি, মর্র্াস গ্যাস োিমিশন অযান্ড মর্মিমবউশন নকাম্পামন মে.
সেস্য
প্রমর্মনমি, মবটিমসএে
সেস্য
প্রমর্মনমি, স্থানীয় সরকার ও প্ররকৌশে অমিেপ্তর
সেস্য
প্রমর্মনমি, েনস্বাস্থয প্ররকৌশে অমিেপ্তর
সেস্য
প্রমর্মনমি, সশস্ত্র বামহনী মবিাগ
সেস্য
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ পুমেশ
সেস্য
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ নকাস্ট গার্ য
সেস্য
প্রমর্মনমি, রযামপর্ অযাকশন ব্যাটামেয়ন
সেস্য
প্রমর্মনমি, পমরকল্পনা কমিশন
সেস্য
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ িহাকাশ গরবষণা ও দূর অনুিাবন প্রমর্ষ্ঠান (SPARRSO)
সেস্য
প্রমর্মনমি, োকা উির মসটি করপযাররশন
সেস্য
প্রমর্মনমি, োকা েমক্ষণ মসটি করপযাররশন
সেস্য
নেো োণ ও পূনব যাসন কিযকর্যা, োকা
সেস্য
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ নরর্মক্ররসন্ট নসাসাইটি
সেস্য
প্রমর্মনমি, োমর্সংর্ সংস্থা ৫টি
সেস্য
োর্ীয় প্ যারয়র এনমেও প্রমর্মনমি (২ েন) (দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়
সেস্য
কতৃক
য িরনানীর্)
আন্তেযামর্ক প্ যারয়র এনমেও প্রমর্মনমি (২ েন) (দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ
সেস্য
িন্ত্রণােয় কতৃক
য িরনানীর্)
পমরচােক (পমরকল্পনা), দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর
সেস্য-সমচব
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কমিটির সিা
(১) কমিটি স্বািামবক সিরয় প্রমর্ মর্ন িারস এক বার এবং দুর্ যাগকারে প্ররয়ােরন প্রমর্ সপ্তারহ একামিক
বার সিা আরয়ােন কররব;
(২) অন্যযন এক-তৃর্ীয়াংশ সেরস্যর উপমস্থমর্রর্ সিার নকারাি হরব;
(৩) প্ররয়ােনরবারি কমিটি সংমিষ্ট মবিাগ এবং সংস্থা নর্রক সেস্য নকা-অপ্ট কররর্ পাররব।
কমিটির োময়ত্ব ও কা্ যাবমে
(১) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূরহর োর্ীয় ও িাঠ প্ যারয়র কা্ যক্ররির সঠিক সিন্বয় এবং প্ররয়ােনীয়
নক্ষরে উন্নয়রনর েন্য ্র্া্র্ সুপামরশ প্রোন;
(২) দুর্ যাগ প্রস্তুমর্, দুর্ যাগ-পরবর্ী সাড়াোন কিযসূমচগুরোর বাস্তবায়ন প্ যারোচনারন্ত অমিজ্ঞর্া ও মশক্ষরণর
আরোরক িমবষ্যৎ করণীয় মবষরয় সুপামরশ প্রোন;
(৩) দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস ও সাড়াোন কা্ যক্রি নোরোরকররণ নিাবাইে নম্বর ও ইরিইে ন্াগার্াগসহ নফাকাে
পরয়ন্টগরণর হােনাগাে র্ামেকা সংরক্ষণ;
(৪) দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত মবমিন্ন সিস্যা মচমির্করণ এবং র্ার সিািারন সুপামরশ প্রণয়ন।
৩.১.১২ দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত এনমেওসমূরহর সিন্বয় কমিটি
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত এনমেওগুরোর সিন্বয় কমিটির গঠন, সিা এবং োময়ত্ব ও কা্ যাবমে মনম্নরূপ:
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯

সমচব, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়
অমর্মরক্ত সমচব (দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা), দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়
িহাপমরচােক, এনমেও-মবষয়ক বুযররা
িহাপমরচােক, পমররবশ অমিেপ্তর
িহাপমরচােক, িমহো-মবষয়ক অমিেপ্তর
িহাপমরচােক, সিােকল্যাণ অমিেপ্তর
ব্যবস্থাপনা পমরচােক, োর্ীয় প্রমর্বন্ধী উন্নয়ন ফাউরন্ডশন
িহাপমরচােক, িােমিক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর
িহাপমরচােক, কামরগমর মশক্ষা অমিেপ্তর
িহাপমরচােক, িাদ্রাসা মশক্ষা অমিেপ্তর
িহাপমরচােক, প্রার্মিক মশক্ষা অমিেপ্তর
িহাপমরচােক, কৃমষ সম্প্রসারণ অমিেপ্তর
িহাপমরচােক, প্রামণসম্পে অমিেপ্তর
িহাপমরচােক, িৎস্য অমিেপ্তর
প্রিান প্ররকৌশেী, স্থানীয় সরকার প্ররকৌশে অমিেপ্তর
প্রিান প্ররকৌশেী, েনস্বাস্থয প্ররকৌশে অমিেপ্তর
নচয়ারম্যান, বাংোরেশ িহাকাশ গরবষণা ও দূর অনুিাবন প্রমর্ষ্ঠান (SPARRSA)
িহাপমরচােক, বাংোরেশ পমরসংখ্যান বুযররা
শরণার্ী োণ ও প্রর্যাবাসন কমিশনার
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২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮

োমর্সংরর্র আবামসক সিন্বয়কারী (UNRC)
সেস্য
িহাপমরচােক, বাংোরেশ ফায়ার সামিযস ও মসমিে মর্রফি অমিেপ্তর
সেস্য
ব্যবস্থাপনা পমরচােক, পেী কিয-সহায়ক ফাউরন্ডশন (PKSF)
সেস্য
িহাপমরচােক, বাংোরেশ পামন উন্নয়ন নবার্য
সেস্য
পমরচােক, বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তর
সেস্য
পমরচােক (প্রশাসন), ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচ
সেস্য
সংস্থাপ্রিান, আন্তেযামর্ক এনমেও ১০টি (সরকার কতৃক
সেস্য
য িরনানীর্)
মনব যাহী পমরচােক, স্থানীয় এনমেও ২০টি (র্ন্মরে নেন্ডার, নারী অমিকার ও
সেস্য
প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তরের মনরয় কাে করর এিন কিপরক্ষ ৩টি প্রমর্ষ্ঠান) (সরকার কতৃক
য
িরনানীর্)
িহাপমরচােক, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর
সেস্য-সমচব

কমিটির সিা
(১) স্বািামবক সিরয় কমিটি প্রমর্ মর্ন িারস এক বার এবং দুর্ যাগকারে প্ররয়ােন অনু্ায়ী সিায় মিমের্
হরব;
(২) অন্যযন এক-তৃর্ীয়াংশ সেরস্যর উপমস্থমর্রর্ সিার নকারাি হরব;
(৩) কমিটি প্ররয়ােনীয় ও ্র্া্র্ িরন কররে সংমিষ্ট মবিাগ, সংস্থা, এনমেও প্রমর্মনমিরক সেস্য মহরসরব
নকা-অপ্ট কররর্ অর্বা এর সিায় অংশগ্রহরণর েন্য আিন্ত্রণ োনারর্ পাররব।
কমিটির োময়ত্ব ও কা্ যাবমে
(১) সরকামর ও নবসরকামর সংস্থাগুরোর িরে দুর্ যাগ-পূব যপ্রস্তুমর্, সাড়াোন, িানমবক সহায়িা, পুনব যাসন ও
য
পুনগঠন-সংক্রান্ত
কা্ যক্ররির সিন্বয় মনমির্করণ;
(২) দুর্ যাগসংক্রান্ত র্ে মবমনিয়, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ্র্া্র্ প্রচার মনমির্করণ;
(৩) দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা কা্ যাবমে সিন্বরয়র সিস্যাগুরো মচমির্করণ এবং এগুরো সিািারন ্র্া্র্
সুপামরশ প্রণয়নসহ বাস্তবায়ন অগ্রগমর্ পমরবীক্ষণ;
(৪) দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থা-সংক্রান্তপ্রকল্প প্রস্তাবনা বর্মররর্ মর্োস্টার ইম্পযাক্ট অযারসসরিন্ট পিমর্ অনুসরণ
এবং প্রকল্প প্রস্তাবনায় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও িানমবক সহায়র্া িন্ত্রণােরয়র ির্াির্ এবং সুপামরশ
বাস্তবায়ন;
(৫) দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস পমরকল্পনা প্রণয়রন কমিউমনটি মরস্ক অযারসসরিন্ট (CRA) পিমর্ অনুসরণ ও এর
সম্প্রসাররণ স্থানীয় প্ যারয়র দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুরোরক সহর্ামগর্া প্রোন;
(৬) দুর্ যাগ-পরবর্ী িানমবক সহায়র্া, উিার ও পুনব যাসনসহ িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি-সংক্রান্ত প্রকল্প
প্রস্তাবনা েরুমর অনুরিােরন প্ররয়ােনীয় সহায়র্া প্রোন;
(৭) দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা-মবষয়ক প্রমশক্ষণ, পমরকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগমর্ প্রমর্রবেন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা
অমিেপ্তর ও দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয় নপ্ররণ;
(৮) োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কাউমিে ও আন্তঃিন্ত্রণােয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সিন্বয় কমিটি কতৃক
য মনরে যমশর্
কা্ যক্রি বাস্তবায়ন।
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৩.১.১৩ দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা প্রমশক্ষণ ও গণসরচর্নর্া টাস্করফাস য
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা প্রমশক্ষণ ও গণসরচর্নর্া টাস্করফাস য গঠন, সিা এবং োময়ত্ব ও কা্ যাবমে মনম্নরূপ:
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৪
৩৫

িহাপমরচােক, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর
পমরচােক, বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তর
প্রমর্মনমি, কৃমষ সম্প্রসারণ অমিেপ্তর
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ নবর্ার
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ নটমেমিশন
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ পেী উন্নয়ন একারর্মি, কুমিো
প্রমর্মনমি, পমরকল্পনা ও উন্নয়ন একারর্মি
প্রমর্মনমি, এনমেও-মবষয়ক বুযররা
প্রমর্মনমি, স্বাস্থয অমিেপ্তর
প্রমর্মনমি, পেী উন্নয়ন একারর্মি (RDA), বগুড়া
প্রমর্মনমি, িােমিক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর
প্রমর্মনমি, িৎস্য অমিেপ্তর
প্রমর্মনমি, প্রামণসম্পে অমিেপ্তর
প্রমর্মনমি, প্রার্মিক মশক্ষা অমিেপ্তর
প্রমর্মনমি, িমহো-মবষয়ক অমিেপ্তর
প্রমর্মনমি, র্যব অমিেপ্তর
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ পেী উন্নয়ন নবার্য (BRDB)
প্রমর্মনমি, এফএসমসমর্
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ নকাস্ট গার্ য
প্রমর্মনমি, সিােরসবা অমিেপ্তর
প্রমর্মনমি, র্ে অমিেপ্তর
প্রমর্মনমি, োর্ীয় স্থানীয় সরকার ইনমস্টটিউট (NILG)
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ ন্যাশনাে কযারর্ট নকার (BNCC)
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ পরিাণু শমক্ত মনয়ন্ত্রণ কতৃপয ক্ষ
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ ওশারনাগ্রামফক মরসাচ য ইনমস্টটিউট
প্রমর্মনমি, িমন্ত্রপমরষে মবিাগ
প্রমর্মনমি, েনপ্রশাসন িন্ত্রণােয়
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ নোকপ্রশাসন প্রমশক্ষণ নকন্দ্র (BPATC)
প্রমর্মনমি, সশস্ত্র বামহনী মবিাগ
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ পুমেশ
প্রমর্মনমি, রযামপর্ অযাকশন ব্যাটামেয়ন
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ িহাকাশ গরবষণা ও দূর অনুিাবন প্রমর্ষ্ঠান (SPARRSA)
পমরচােক, ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচ (CPP)
প্রমর্মনমি, মবমসএস প্রশাসন একারর্মি
প্রমর্মনমি, ন্যাশনাে েযামনং অযান্ড নর্রিেপরিন্ট একারর্মি
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প্রমর্মনমি, পেী উন্নয়ন একারর্মি (RDA), বগুড়া
প্রমর্মনমি, আরমর্টিএ (মসরেট)
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ স্কাউটস
প্রমর্মনমি, দুর্ যাগ মবজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা মবিাগ, োকা মবেমবযােয়
প্রমর্মনমি, ইনমস্টটিউট অব মর্োস্টার ম্যারনেরিন্ট অযান্ড িােনাররমবমেটি
স্টামর্ে (IDMVS), োকা মবেমবযােয়
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ গােযস স্কাউটস
প্রমর্মনমি, সিবায় অমিেপ্তর
প্রমর্মনমি, োমর্সংর্ উন্নয়ন কিযসূমচ (UNDP)
প্রমর্মনমি, মবে িায সংস্থা (WFP)
প্রমর্মনমি, ইউমনরসফ
প্রমর্মনমি, নকয়ার বাংোরেশ
প্রমর্মনমি, ইন্টারন্যাশনাে নফর্াররশন অব নরর্ক্রস অযান্ড নরর্ মক্ররসন্ট
নসাসাইটিস (IFRC)
প্রমর্মনমি, আন্তেযামর্ক এনমেও নর্রক ৩টি প্রমর্ষ্ঠান
(সরকার কতৃক
য িরনানীর্)
প্রমর্মনমি, নেশীয় এনমেও নর্রক ৫টি প্রমর্ষ্ঠান (র্ন্মরে নেন্ডার, নারী অমিকার
ও প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তরের মনরয় কাে করর, এিন কিপরক্ষ ২টি প্রমর্ষ্ঠান) (সরকার
কতৃক
য িরনানীর্)
প্রমর্মনমি, োর্ীয় িানমসক স্বাস্থয ইনমস্টটিউট ও হাসপার্াে
পমরচােক (প্রমশক্ষণ ও গরবষণা), দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর

সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য-সমচব

টাস্করফারস যর সিা
(১) কমিটি স্বািামবক সিরয় প্রমর্ মর্ন িারস এক বার এবং দুর্ যাগকারে প্ররয়ােরন একামিকবার সিায়
মিমের্ হরব;
(২) অন্যযন এক-তৃর্ীয়াংশ সেরস্যর উপমস্থমর্রর্ সিার নকারাি হরব;
(৩) প্ররয়ােনরবারি কমিটি সংমিষ্ট মবিাগ এবং সংস্থা নর্রক সেস্য নকা-অপ্ট কররর্ পাররব।
টাস্করফারস যর োময়ত্ব ও কা্ যাবমে
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা মবষরয় প্রমশক্ষণ পমরকল্পনা প্রণয়ন ও িমর্উে প্রস্তুরর্ পরািশয প্রোন;
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত গণসরচর্নর্া ও ন্াগার্াগমূেক কা্ যক্ররি সহর্ামগর্া প্রোন;
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত গণসরচর্নর্া বৃমির মনমিি প্রমশক্ষণ কা্ যক্রি সিন্বয়সািন;
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত প্রমশক্ষক প্রমশক্ষণ/িাস্টার নেইনার ও মবরশষজ্ঞ পুে গঠন ও র্ামেকা
হােনাগােকররণ দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তররক সহায়র্া প্রোন;
(৫) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা প্রমশক্ষণ ও সরচর্নর্া বৃমিমূেক কা্ যক্রি বাস্তবায়ন পমরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
(৬) োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কাউমিে ও আন্তঃিন্ত্রণােয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সিন্বয় কমিটি কতৃক
য মনরে যমশর্
কা্ যক্রি বাস্তবায়ন।
(১)
(২)
(৩)
(৪)
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৩.১.১৪ অমিকাে ঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা কমিটি
অমিদুর্ যটনার ঝমুঁ ক, ব্যাপকর্া এবং ক্ষয়ক্ষমর্ হ্রারসর েরক্ষয অমিকাে ঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন, সিা এবং
োময়ত্ব ও কা্ যাবমে মনম্নরূপ:
১
সমচব, সুরক্ষা নসবা মবিাগ
সিাপমর্
২
িহাপমরচােক, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর
সেস্য
৩
নচয়ারম্যান, রােউক
সেস্য
৪
প্রমর্মনমি, িমন্ত্রপমরষে মবিাগ
সেস্য
৫
প্রমর্মনমি, মবজ্ঞান ও প্রর্যমক্ত িন্ত্রণােয়
সেস্য
৬
প্রমর্মনমি, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়
সেস্য
৭
প্রমর্মনমি, গৃহায়ন ও গণপূর্য িন্ত্রণােয়
সেস্য
৮
প্রমর্মনমি, েনপ্রশাসন িন্ত্রণােয়
সেস্য
৯
প্রমর্মনমি, স্থানীয় সরকার মবিাগ
সেস্য
১০ প্রমর্মনমি, সুরক্ষা নসবা মবিাগ
সেস্য
১১ প্রমর্মনমি, েনমনরাপিা মবিাগ
সেস্য
১২ প্রমর্মনমি, স্বাস্থয নসবা মবিাগ
সেস্য
১৩ প্রমর্মনমি, স্বাস্থয মশক্ষা ও পমরবার কল্যাণ মবিাগ
সেস্য
১৪ প্রমর্মনমি, পমররবশ, বন ও েেবায়ু পমরবর্যন িন্ত্রণােয়
সেস্য
১৫ প্রমর্মনমি, মশল্প িন্ত্রণােয়
সেস্য
১৬ প্রমর্মনমি, এফমবমসমসআই
সেস্য
১৭ প্রমর্মনমি, মবমেএিইএ/মবরকএিইএ
সেস্য
১৮ প্রিান মবরফারক পমরেশযক, মবরফারক পমরেপ্তর
সেস্য
১৯ িহাপমরেশযক, কেকারিানা ও প্রমর্ষ্ঠান পমরেশযন অমিেপ্তর
সেস্য
২০ প্রমর্মনমি, মবদুযৎ মবিাগ
সেস্য
২১ প্রমর্মনমি, জ্বাোমন ও িমনে সম্পে মবিাগ
সেস্য
২২ প্রমর্মনমি, বাংোরেশ পুমেশ
সেস্য
২৩ প্রমর্মনমি, োকা উির মসটি করপযাররশন
সেস্য
২৪ প্রমর্মনমি, োকা েমক্ষণ মসটি করপযাররশন
সেস্য
২৫
২৬

অমিদুর্ যটনা ব্যবস্থাপনা মবরশষজ্ঞ ২ েন
িহাপমরচােক, বাংোরেশ ফায়ার সামিযস ও মসমিে মর্রফি অমিেপ্তর

সেস্য
সেস্য-সমচব

অমিকাে-ঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা কমিটির সিা
(১) বেরর অন্তর্ দুই বার সিা অনুমষ্ঠর্ হরব, র্রব প্ররয়ােন হরে কমিটি ন্রকারনা সিয় সিা আহ্বান কররর্
পাররব;
(২) অন্যযন এক-তৃর্ীয়াংশ সেরস্যর উপমস্থমর্রর্ সিার নকারাি হরব;
(৩) কমিটি অমি প্রমর্ররারি প্ররয়ােন অনু্ায়ী একামিক উপকমিটি গঠরনর সুপামরশ কররর্ পাররব;
প্ররয়ােনরবারি এ উপকমিটিরর্ মবরশষজ্ঞরক অন্তর্ভযক্ত করা ্ারব।
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অমিকাে ঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা কমিটির োময়ত্ব ও কা্ যাবমে
(১) অমিকাে প্রমর্ররাি ও দুর্ যাগ নিাকামবোয় প্রস্তুমর্ ও সরচর্নর্ামূেক কিযসূমচ প্ যারোচনা এবং সংমিষ্ট
সংস্থাগুরোর েন্য করণীয় সম্পরকয সুপামরশ প্রোন;
য ও পুনব যাসরনর সক্ষির্া বৃমির
(২) অমিকাে প্রমর্ররাি, ঝমুঁ কহ্রাস, প্রস্তুমর্, সাড়াোন, সন্ধান, উিার, পুনগঠন
নকৌশে মনি যাররণ পরািশয প্রোন;
(৩) সংোপ ও কিযশাো আরয়ােন করর বাংোরেরশর নপ্রক্ষাপট মবরবচনায় অমিকাে প্রমর্ররাি ও দুর্ যাগ
নিাকামবোয় করণীয় মবষরয় সুপামরশ প্রোন;
(৪) োর্ীয় প্ যারয় মবমিন্ন নীমর্িাো অনুসরণ করর মশল্পকারিানা ও স্থাপনা মনিযারণ পরািশয প্রোন;
(৫) েরুমর নসবা োনকারী স্থাপনা ও সরবরাহ মসরস্টিগুরো অমিকাে প্রমর্ররারি করণীয় মবষরয় প্ররয়ােনীয়
পরািশয প্রোন;
(৬) আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন ও িহড়া আরয়ােরনর েন্য কামরগমরসহ প্ররয়ােনীয় অন্যান্য পরািশয
প্রোন;
(৭) ন্রকারনা মশল্পকারিানা স্থাপরনর নক্ষরে Environmental Impact Assessment (EIA) ও Disaster
Impact Assessment (DIA) মনমির্কররণর সুপামরশ প্রোন।
৩.১.১৫ দুর্ যারগর ক্ষয়ক্ষমর্ ও চামহো মনরূপণ কমিটি
দুর্ যারগর ক্ষয়ক্ষমর্ ও চামহো মনরূপণ কমিটির গঠন, সিা এবং োময়ত্ব ও কা্ যাবমে মনম্নরূপ:
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬

িহাপমরচােক, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর
প্রমর্মনমি, িায অমিেপ্তর
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ পমররবশ অমিেপ্তর
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ ফায়ার সামিযস ও মসমিে মর্রফি
প্রমর্মনমি, েনস্বাস্থয পুমষ্ট প্রমর্ষ্ঠান (IPHN)
প্রমর্মনমি, েনস্বাস্থয প্ররকৌশে অমিেপ্তর
প্রমর্মনমি, স্বাস্থয অমিেপ্তর (DGHS)
প্রমর্মনমি, িমহো ও মশশু-মবষয়ক িন্ত্রণােয়
পমরচােক (অপাররশনস), ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচ
প্রমর্মনমি, স্থানীয় সরকার প্ররকৌশে অমিেপ্তর
প্রমর্মনমি, নগর উন্নয়ন অমিেপ্তর
প্রমর্মনমি, কৃমষ সম্প্রসারণ অমিেপ্তর
প্রমর্মনমি, প্রামণসম্পে অমিেপ্তর
প্রমর্মনমি, িৎস্য অমিেপ্তর
প্রমর্মনমি, পমরসংখ্যান অমিেপ্তর
প্রমর্মনমি ৩ েন, োর্ীয় প্ যারয়র এনমেও প্রমর্মনমি (কমিটি কতৃক
য
িরনানীর্)
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সিাপমর্
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য

১৭
১৮
১৯

প্রমর্মনমি ৩ েন, আন্তেযামর্ক প্ যারয়র এনমেও প্রমর্মনমি (কমিটি কতৃক
য
িরনানীর্)
প্রমর্মনমি ৩ েন, োমর্সংর্ সংস্থা
পমরচােক (োণ), দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর

সেস্য

সেস্য-সমচব

কমিটির সিা
(১) কমিটি স্বািামবক সিরয় প্রমর্ মর্ন িারস এক বার ও দুর্ যাগকারে প্ররয়ােন অনু্ায়ী সিা আরয়ােন
কররব;
(২) অন্যযন এক-তৃর্ীয়াংশ সেরস্যর উপমস্থমর্রর্ সিার নকারাি হরব;
(৩) দুর্ যাগ-পরবর্ী সিরয় দুর্ যারগর িাোর ওপর মিমি করর দ্রুর্র্ি সিরয় ক্ষয়ক্ষমর্র মববরণ সিন্বয় করর
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয় নপ্ররণ কররব;
(৪) প্ররয়ােনরবারি এই কমিটি সংমিষ্ট মবিাগ এবং সংস্থা নর্রক সেস্য নকা-অপ্ট কররর্ পাররব।
কমিটির োময়ত্ব ও কা্ যাবমে
(১) দুর্ যারগর সকে ক্ষয়ক্ষমর্ ও চামহো মনরূপণ সিন্বয় কা্ যক্রি পমরচােনা;
(২) দুর্ যারগর িাো ও ব্যামপ্তর ওপর মিমি করর সিমন্বর্ ক্ষয়ক্ষমর্ ও চামহো মনরূপণ পমরচােনা মবষরয় মসিান্ত
গ্রহণ;
(৩) সিরয় সিরয় SAS এবং D Form (পমরমশষ্ট ৫ ও ৬) প্ যারোচনাপূব যক হােনাগাে করা;
(৪) দুর্ যাগ-পরবর্ী পমরমস্থমর্রর্ দ্রুর্র্ি সিরয় SAS এবং D Form অনুসররণ ক্ষয়ক্ষমর্ ও চামহো মনরূপণ
মনমির্করণ;
(৫) সকে প্ যারয় সংমিষ্ট কমিটিগুরোরক প্ররয়ােনীয় কামরগমর সহায়র্া প্রোন;
(৬) িমবষ্যরর্ ক্ষয়ক্ষমর্ ও চামহো মনরূপরণ নত্যন নত্যন প্রর্যমক্তর ব্যবহার সম্পরকয দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ
িন্ত্রণােয়রক সুপামরশ প্রোন;
(৭) দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রারস স্থানীয় ও নগর প্ যারয় পমরকল্পনা প্রণয়ন কা্ যক্রি সিন্বরয় সহর্ামগর্া;
(৮) ক্ষয়ক্ষমর্ ও চামহো মনরূপরণর সরে সংমিষ্ট েনবরের েক্ষর্া বৃমির েন্য প্ররয়ােনীয় কিযশাো, নসমিনার
ও প্রমশক্ষরণর আরয়ােন।
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৩.১.১৬ দুর্ যাগ পূব যািাসমিমিক সাড়াোন (FbF/A) টাস্করফাস য
দুর্ যাগ পূব যািাসমিমিক সাড়াোন টাস্করফারস যর গঠন, সিা এবং োময়ত্ব ও কা্ যাবমে মনম্নরূপ:
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০

অমর্মরক্ত সমচব, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়
িহাপমরচােক, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর
র্যগ্মসমচব, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়
িহাসমচব, বাংোরেশ নরর্ মক্ররসন্ট নসাসাইটি
পমরচােক (প্রশাসন), ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচ (CPP)
পমরচােক, বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তর
প্রমর্মনমি, অর্ য মবিাগ
প্রমর্মনমি, আমর্ যক প্রমর্ষ্ঠান মবিাগ
প্রমর্মনমি, স্বাস্থয নসবা মবিাগ
প্রমর্মনমি, পামনসম্পে িন্ত্রণােয়
প্রমর্মনমি, স্থানীয় সরকার মবিাগ
প্রমর্মনমি, কৃমষ িন্ত্রণােয়
প্রমর্মনমি, িৎস্য ও প্রামণসম্পে িন্ত্রণােয়
প্রমর্মনমি, সিােকল্যাণ িন্ত্রণােয়
প্রমর্মনমি, িমহো ও মশশু-মবষয়ক িন্ত্রণােয়
প্রমর্মনমি, পেী কিয-সহায়ক ফাউরন্ডশন
মনব যাহী প্ররকৌশেী, বন্যা পূব যািাস ও সর্কীকরণ নকন্দ্র
প্রমর্মনমি, নেশীয়/আন্তেযামর্ক উন্নয়ন সংস্থা ৮ েন
প্রমর্মনমি, োমর্সংর্ সংস্থা ৩ েন
পমরচােক (োণ), দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর

সিাপমর্
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য-সমচব

টাস্কর ারস যর সভা
(১) টাস্করফাস য প্রমর্ মর্ন িারস এক বার এবং দুর্ যাগকারে প্ররয়ােরন একামিকবার সিা আরয়ােন কররব;
(২) অন্যযন এক-তৃর্ীয়াংশ সেরস্যর উপমস্থমর্রর্ সিার নকারাি হরব;
(৩) প্ররয়ােনরবারি কমিটি সেস্য নকা-অপ্ট কররর্ পাররব।
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দুর্ যাগ পূব যাভাসমভমিক সাড়াদান সিন্বয় কমিটির দাময়ত্ব ও কা্ যাবম
(১) দুর্ যারগর পূব যািাসমিমিক আগাি সাড়াোন-মবষয়ক নকৌশে প্রণয়রনর নক্ষরে দুর্ যারগর িাো,
মেগার/রথ্রসরহাল্ড ও প্রিাব মনরূপরণ মেক-মনরে যশনা প্রোন ও সংমিষ্ট অংশীজনরদর সরে সিন্বয়সািন;
(২) সম্ভাব্য সকে দুর্ যারগর পূব যািাসমিমিক সাড়াোন (Forecast based Financing/Action) যকৌশ
মনি যারণ এবং বাস্তবায়রন মেক-মনরে যশনা প্রোন;
(৩) পূব যাভাসমভমিক আগাি সাড়াোন-মবষয়ক কিযকারে অর্ য োড় নেওয়ার পিমর্ মনরূপণ ও োড়কররণ
সুপামরশ েদান;
(৪) পূব যািাসমিমিক আগাি সাড়াোরনর নক্ষরে মবমিন্ন সরকামর ও নবসরকামর সংস্থার োয়োময়ত্ব-সংবমের্
নপ্রারটাকে বা মনরে যমশকা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন পমরবীক্ষ্ণ।
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অধ্যায় ৪: স্থানীয় প্ যারয় দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা সিন্বয়
৪.১ স্থানীয় প্ যারয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা কা্ যকর কররর্ সংমিষ্ট প্রমর্ষ্ঠারনর কা্ যকর অংশগ্রহণ ও আন্তঃপ্রমর্ষ্ঠারনর সিন্বয়
অপমরহা্ য। ন্রকারনা দুর্ যারগ স্থানীয় েনরগাষ্ঠী সবরচরয় নবমশ ক্ষমর্গ্রস্ত হরয় র্ারক। স্থানীয় প্ যারয়র দুর্ যাগঝমুঁ ক
ব্যবস্থাপনার সফের্া বহুোংরশ স্থানীয় সংস্থা/সংগঠরনর উরযাগ ও সিন্বরয়র ওপর মনিযর করর। স্থানীয়
প্ যারয়র সিন্বয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনার প্রিান মনয়ািক মহরসরব মবরবচনা করা হয়। প্রামর্ষ্ঠামনক সক্ষির্া ও
সকরের সিমন্বর্ অংশগ্রহণ দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা পিমর্ প্রমর্ষ্ঠা কররর্ কা্ যকর ভূমিকা রারি। এ েরক্ষয
স্থানীয় প্ যারয় মসটি করপযাররশন, মবিাগ, নেো, উপরেো, নপৌরসিা, ইউমনয়ন ও ওয়ার্ য প্ যারয় দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হরয়রে। এসব কমিটি দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় দুর্ যাগ প্রমর্ররাি, ঝমুঁ কহ্রাস, প্রস্তুমর্,
সাড়াোন ও িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি বাস্তবায়ন ও সিন্বয় করর র্ারক। মনরম্ন স্থানীয় প্ যারয় মবমিন্ন কমিটির
গঠন, োময়ত্ব ও কা্ যাবমে বণ যনা করা হরো:
৪.১.১ মসটি করপযাররশন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (CCDMC)
মসটি করপযাররশন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন ননম্নরূপ:
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭.
১৮.
১৯.
২০.
২১.

নিয়র
নচয়ারম্যান, রােউক/রকমর্এ/মসমর্এ/এসমর্এ/আরমর্এ
মসটি প্ যারয়র নচম্বার অব কিাস য অযান্ড ইন্ডামিরের সিাপমর্
মসটি করপযাররশরন অবমস্থর্ সংমিষ্ট নেোপ্রশাসক
সংমিষ্ট িহানগররর পুমেশ কমিশনার
ওয়ার্ য কাউমিের (সকে)
প্রিান প্ররকৌশেী, মসটি করপযাররশন
প্রিান স্বাস্থয কিযকর্যা, মসটি করপযাররশন (্মে র্ারক)
নেনাররে ম্যারনোর (পমরবহন), মসটি করপযাররশন
প্রিান নগর পমরকল্পনামবে (্মে র্ারক)
প্রিান পরয়ামনষ্কাশন কিযকর্যা, মসটি করপযাররশন (্মে র্ারক)
প্রমর্মনমি, গণপূর্য অমিেপ্তর
প্রমর্মনমি, সড়ক ও েনপর্ অমিেপ্তর
প্রমর্মনমি, প্রার্মিক মশক্ষা অমিেপ্তর
প্রমর্মনমি, িােমিক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর
প্রমর্মনমি, কামরগমর মশক্ষা অমিেপ্তর
প্রমর্মনমি, িাদ্রাসা মশক্ষা অমিেপ্তর
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ আনসার ও মিমর্মপ অমিেপ্তর
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ ভূর্ামেক েমরপ অমিেপ্তর
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ ফায়ার সামিযস ও মসমিে মর্রফি অমিেপ্তর
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ নটমেকমিউমনরকশনস নকাম্পামন মে. (BTCL)
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সিাপমর্
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য

২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৪
৩৫
৩৬
৩৭
৩৮
৩৯
৪০
৪১
৪২
৪৩
৪৪
৪৫
৪৬
৪৭
৪৮

প্রমর্মনমি, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর
সেস্য
প্রমর্মনমি, স্বাস্থয অমিেপ্তর
সেস্য
প্রমর্মনমি, গ্যাস (মর্র্াস/বািরাবাে/মসরেট ইর্যামে) োিমিশন অযান্ড মর্মিমবউশন
সেস্য
নকাম্পামন মে.
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ মবদুযৎ উন্নয়ন নবার্য/নর্সা/রর্সরকা
সেস্য
সুশীে সিারের প্রমর্মনমি (কমিটির সিাপমর্ কতৃক
সেস্য
য িরনানীর্ সািামেক, সাংস্কৃমর্ক
ব্যমক্তত্ব, সাংবামেক, িিীয় ব্যমক্তত্ব) ৫ েন
প্রমর্মনমি, নস্বো রক্তোন প্রমর্ষ্ঠান (সন্ধানী/বন্ধন/নকায়ান্টাি ইর্যামে)
সেস্য
নারী প্রমর্মনমি (িমহো-মবষয়ক অমিেপ্তর কতৃক
সেস্য
য িরনানীর্)
প্রমর্মনমি, মসটি করপযাররশন এোকায় কিযরর্ োর্ীয় ও স্থানীয় এনমেও ৩ েন
সেস্য
(কমিটির সিাপমর্ কতৃক
য িরনানীর্)
প্রমর্মনমি, মবএনমসমস
সেস্য
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ স্কাউটস
সেস্য
প্রমর্মনমি, গােস য ইন স্কাউটস
সেস্য
প্রমর্মনমি, ওয়াসা (্মে র্ারক)
সেস্য
প্রমর্মনমি, প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তরের উন্নয়ন সংস্থা
সেস্য
প্রমর্মনমি, আঞ্জুিান িমফদুে ইসোি
সেস্য
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ নরর্ মক্ররসন্ট নসাসাইটি
সেস্য
সংমিষ্ট নেোর নেো োণ ও পুনব যাসন কিযকর্যা
সেস্য
প্রমর্মনমি, র্যব উন্নয়ন অমিেপ্তর
সেস্য
প্রমর্মনমি, র্ে অমিেপ্তর
সেস্য
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ অিযন্তরীণ ননৌপমরবহন কতৃপয ক্ষ (প্রর্ােয নক্ষরে)
সেস্য
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ সড়ক পমরবহন কতৃপয ক্ষ
সেস্য
প্রমর্মনমি, মবমসআইমস
সেস্য
প্রমর্মনমি, ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচ (মসমপমপ) (্মে র্ারক)
সেস্য
প্রমর্মনমি, পামন উন্নয়ন নবার্ য
সেস্য
প্রমর্মনমি, নবসািমরক মবিান চোচে কতৃপয ক্ষ
সেস্য
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ নরেওরয়
সেস্য
প্রমর্মনমি, িানমসক স্বাস্থয ও িনঃসািামেক মবষরয় কিযরর্ সংস্থা (সরকামরসেস্য
নবসরকামর)
প্ররিান মনব যাহী কিযকর্যা, মসটি করপযাররশন
সেস্য-সমচব

মসটি করপযাররশন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সিা
(১) মসটি করপযাররশন এোকািীন সংমিষ্ট মনব যাচনী এোকার সংসে সেস্যগণ মসটি করপযাররশন কমিটির
উপরেষ্টা হরবন;
(২) স্থানীয় অবস্থা বা পমরমস্থমর্ মবরবচনায় মসটি করপযাররশন কমিটি উক্ত কমিটিরক সহায়র্ার েন্য প্ররয়ােরন
এক বা একামিক উপকমিটি গঠন কররর্ পাররব এবং নক্ষেমবরশরষ মবরশষরজ্ঞর ির্াির্ গ্রহণ কররর্
পাররব;
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(৩) মসটি করপযাররশন কমিটি প্ররয়ােনীয় ও ্র্া্র্ িরন কররে সংমিষ্ট ব্যমক্তরক সিায় অংশগ্রহরণর েন্য
আিন্ত্রণ োনারর্ পাররব;
(৪) পমররবশ ও পমরমস্থমর্ মবরবচনায় মসটি করপযাররশন কমিটি মনম্নরূপ সিরয় সিায় মিমের্ হরব:
(ক) স্বািামবক সিরয় বেরর কিপরক্ষ দুই বার;
(ি) দুর্ যাগপূব য, দুর্ যাগকােীন এবং দুর্ যাগ-পরবর্ী সিরয় প্ররয়ােন অনু্ায়ী;
(৫) স্বািামবক এবং দুর্ যাগ-পরবর্ী সিরয় এক-তৃর্ীয়াংশ এবং সর্কয সংরকর্ চোকারে ও দুর্ যাগ চোকারে
এক-চত্যর্ যাংশ সেরস্যর উপমস্থমর্রর্ সিার নকারাি হরব;
(৬) প্রমর্ বের োনুয়ামর িারসর ১৫ র্ামররির িরে (পূব যবর্ী বেররর কমিটির নকারনা রেবেে না হরেও)
মসটি করপযাররশন কমিটির সিাপমর্ কতৃক
য স্বাক্ষমরর্ উক্ত কমিটির একটি পূণ যাে হােনাগাে র্ামেকা
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তরর নপ্ররণ কররব;
য কররর্ হরব
(৭) মসটি করপযাররশরনর নত্যন মনব যাচন অনুমষ্ঠর্ হওয়ার পর মসটি করপযাররশন কমিটি পুনগঠন
য কমিটির র্ামেকা দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তরর নপ্ররণ কররর্ হরব।
এবং অনমর্মবেরম্ব পুনগঠির্
মসটি করপযাররশন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির োময়ত্ব ও কা্ যাবমে
(ক) ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
(১) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা মবরশষর্ ভূমিকম্প, অমিকাে ইর্যামে মবষরয় মনয়মির্ নসমিনার, কিযশাো ও
প্রমশক্ষণ কিযসূমচর আরয়ােন;
(২) েরুমর সাড়াোন কা্ যক্ররির েন্য নস্বোরসবক েে গঠন এবং র্ারের ্র্া্র্ প্রমশক্ষরণর উরযাগ
গ্রহণ;
(৩) মসটি করপযাররশন এোকায় আপে, মবপোপন্নর্া ও ঝমুঁ ক মনরূপণ করা এবং র্া সংমিষ্টরের
অবমহর্কররণ ব্যাপকিারব প্রচারকা্ যক্রি পমরচােনা;
(৪) ভূমিকম্পসহ প্রাকৃমর্ক ও িানবসৃষ্ট মবমিন্ন দুর্ যাগ, ন্িন: অমিকাে, রাসায়মনক দুর্ যটনা, িবনিস,
নগরবন্যা, েোবির্া ইর্যামে সম্পরকয আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন এবং এগুরোর িহড়া
আরয়ােন করা। আপেকােীন পমরকল্পনায় র্ধ্ংসাবরশষ ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভযক্তকরণ;
(৫) দুর্ যাগকারে েনসািারণ উন্মুক্ত নকারনা স্থারন আশ্রয়গ্রহণ কররর্ পারর এরূপ সুমনমে যষ্ট মনরাপে স্থান
মচমির্করণ;
(৬) দুর্ যারগ হর্াহর্রের উিার, স্থানান্তর ও দুর্ যাগ-পরবর্ী ব্যবস্থাপনায় ফায়ার সামিযস ও মসমিে
মর্রফি, ওয়াসা, নর্সা, মপমর্মব, গ্যাস নকাম্পামন ও মবটিমসএেসহ সকে নসবা প্রোনকারী সংস্থার
সিন্বরয় আপেকােীন পমরকল্পনা প্রস্তুর্ এবং কা্ যকরকরণ;
(৭) নেন্ডার, বয়স, প্রমর্বমন্ধর্া, সািামেকর্ার নশ্রমণ, নপশা ও অর্ যবনমর্ক অবস্থার মিমিরর্ ঝমুঁ কপূণ য
েনরগাষ্ঠী মচমির্ করা। প্রমর্বন্ধী ব্যমক্ত, নারী ও মশশুরের সমক্রয় অংশগ্রহরণ স্বল্প, িে ও
েীর্ যরিয়ামে ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা প্রণয়ন;
(৮) বাংোরেশ ন্যাশনাে মবমল্ডং নকার্ অনুসরণ করর প্ররয়ােনীয় পমরসররর রাস্তা, অমিঝমুঁ ক প্রমর্ররাি
এবং ভূমিকম্পঝমুঁ ক প্রমর্ররাি ব্যবস্থার মবষয়টি মনমির্ হরয় বহুর্ে িবন, হাসপার্াে, মিমনক,
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কমিউমনটি নসন্টার, শমপংিে, মসরনিা হে, নররস্তারাঁ ও কারিানা মনিযারণর অনুরিােন প্রোন হরয়রে
মক না, র্া পমরবীক্ষণ এবং প্ররয়ােরন ্র্া্র্ ব্যবস্থা গ্রহণ;
(৯) আহর্রের মচমকৎসা কা্ যক্রি পমরচােনার েন্য সািময়ক হাসপার্াে স্থাপরনর মনমিি মসটি
করপযাররশরনর আওর্ািীন নকারনা উন্মুক্ত স্থান ঠিক করর রািা। দুর্ যাগকারে ব্যবহাররর েন্য মবমিন্ন
েীবন রক্ষাকারী ওষুি ও অন্যান্য প্ররয়ােনীয় উপকরণ মসটি করপযাররশন নকন্দ্রীয়িারব ও ওয়ার্য
প্ যারয় িজুর্করণ;
(১০) মসটি করপযাররশরনর উন্নয়ন কা্ যক্রিসমূরহ দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাসসংক্রান্ত মবষরয়র অন্তর্ভযমক্ত মনমির্করণ;
(১১) ওয়ার্ যমিমিক নস্বোরসবকরের র্ামেকা প্রস্তুর্, হােনাগােকরণ, সংরক্ষণ ও সংমিষ্ট সংস্থার কারে
এ র্ামেকা নপ্ররণ;
(১২) মসটি করপযাররশরনর ওরয়বসাইরট নস্বোরসবক, ঝমুঁ ক ও সম্পে িানমচে এবং েীবনরক্ষাকারী নসবার
র্েিান্ডার বর্মর ও সংরক্ষণ।
ুঁ
(খ) সিকীকরণ/হমশয়ামর
প্ যারয় সাড়াদান
(১) সর্কীকরণ ও মনরাপিামূেক বার্যা প্রচার, উিারকারী েরের সরে ন্াগার্াগ স্থাপন এবং
প্ররয়ােনরবারি স্থানান্তর পমরকল্পনা অনু্ায়ী ঝমুঁ কপূণ য েনরগাষ্ঠীরক মনরাপে স্থারন সমররয় মনরর্
প্ররয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
(২) মবপোপন্ন েনরগাষ্ঠীর িরে অমর্ দ্রুর্ ও কা্ যকরিারব দুর্ যাগ-পূব যািাস প্রচাররর েন্য োময়ত্বপ্রাপ্ত
য িাঠ প্ যারয় মনরয়ামের্করণ এবং সামব যক মনরাপিা
প্রমর্ষ্ঠান, নস্বোরসবক ও সংমিষ্ট ব্যমক্তবগরক
ও সর্কয বার্যা প্রচারকা্ যক্রি সিন্বয় ও পমরবীক্ষণ;
(৩) পূব যমনি যামরর্ েরুমর আশ্রয়রকন্দ্রগুরো পমরেশযন এবং প্ররয়ােনীয় নসবা ও মনরাপিামূেক কারের
েন্য মনরয়ামের্ মবমিন্ন প্রমর্ষ্ঠান ও নস্বোরসবকগরণর প্রস্তুমর্ মনমির্করণ;
(৪) আশ্রয়রকরন্দ্রর কারে মনি যামরর্ স্থারন মনরাপে ও সুরপয় পামন সরবরারহর ব্যবস্থাসহ প্ররয়ােনীয়সংখ্যক স্বাস্থযসের্ নশৌচাগাররর ব্যবস্থা মনমির্করণ;
(৫) দুর্ যাগকােীন ন্সব েরুমর কাে কররর্ হরব র্ার নচকমেস্ট প্রস্তুর্করণ এবং প্ররয়ােনীয় উপকরণ
ও েনবে প্রস্তুর্ আরে মক না, র্া মনমির্করণ;
(৬) দুর্ যাগকােীন সঠিকিারব দ্রুর্ উিারকাে পমরচােনার েন্য ্ানবাহন, প্ররয়ােনীয় উপকরণ ও
সরঞ্জািামে সরবরারহর ব্যবস্থা গ্রহণ;
(৭) েনসািারণরক র্ারের মূল্যবান ও গুরুত্বপূণ য সম্পে ও দ্রব্যামে মনরাপে স্থারন স্থানান্তর কররর্
সহর্ামগর্া প্রোন;
(৮) েরুমর স্বাস্থযরসবা েে প্রস্তুর্ রািরর্ প্ররয়ােনীয় পেরক্ষপ গ্রহণ।
(গ) দুর্ যাগকােীন সাড়াোন
(১) প্রার্মিক উিারকারী কতৃপয রক্ষর সরে সিন্বয় করর েরুমর উিার কা্ যক্রি পমরচােনা;
(২) মনরাপে পামন ও িাওয়ার স্যাোইন নোগানসহ পামন মবশুিকররণর িােরি মবমিন্ন পামনবামহর্
নরাগবাোই এবং র্ায়ামরয়া প্রমর্ররারি েরুমর পেরক্ষপ গ্রহণ;
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(৩) সরকামর ও নবসরকামর িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি সিন্বয়সািন;
(৪) দুর্ যাগসংক্রান্ত নকারনা গুেরব েনগণ ্ারর্ িীর্সন্ত্রস্ত না হরয় পরড়, নসেন্য েনসািারণরক
্র্াসিরয় সঠিক র্ে প্রোন মনমির্করণ;
(৫) দুর্ যাগকারে আশ্রয়রকন্দ্র বা অন্যান্য স্থারন বসবাসরর্ নারী, মশশু ও প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তরের প্ররয়ােনীয়
মনরাপিা মনমির্করণ;
(৬) আহর্ ব্যমক্তরের প্রার্মিক মচমকৎসাসহ প্ররয়ােরন অস্থায়ী স্বাস্থযরকন্দ্র বা হাসপার্ারে স্থানান্তরর
সংমিষ্ট সংস্থারক সহর্ামগর্া প্রোন;
(৭) মৃর্ ব্যমক্তরের দ্রুর্ সৎকার এবং মৃর্ প্রামণরেহ িাটিরর্ পুরুঁ র্ নফোর িােরি পমররবশগর্ মবপ্ যয়
নরারি ্র্া্র্ পেরক্ষপ গ্রহণ;
(৮) র্ধ্ংসাবরশষ অপসাররণ সংমিষ্ট সাড়াোনকারী প্রমর্ষ্ঠারনর কারে সহর্ামগর্া প্রোন;
(৯) েনগণরক র্ারের মূল্যবান ও গুরুত্বপূণ য সম্পে মনরাপে স্থারন স্থানান্তর কররর্ সহর্ামগর্া প্রোন।
য প্ যারয় সাড়াোন
(র্) পুনব যাসন ও পুনগঠন
(১) এসওএস ফররি দুর্ যারগর ক্ষয়ক্ষমর্র র্ে সংগ্রহ করা এবং র্া ্র্াশীঘ্র সম্ভব নটমেরফান, ফযাক্স,
ইরিইে বা অয়যাররেসর্ারগ দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়
নপ্ররণ;
(২) ক্ষয়ক্ষমর্ ও চামহো মনরূপণ এবং িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসন-কা্ যক্ররির অগ্রামিকার মনণ যরয়র
উরেরশ্য ক্ষয়ক্ষমর্ মনরূপণ ফররি (D-Form) প্ররয়ােনীয় র্ে দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর এবং
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয় ্র্াশীঘ্র নপ্ররণ;
(৩) িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসনকারের েন্য স্থানীয়িারব সংগৃহীর্ মকংবা দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ
িন্ত্রণােয় বা অন্য নকারনা উৎস নর্রক প্রাপ্ত সম্পে িন্ত্রণােরয়র মনরে যশনা অনুসারর প্রকৃর্ চামহোর
মিমিরর্ বণ্টন ও মবর্রণ;
(৪) সরকার ও উন্নয়ন সহর্াগী সংস্থার কাে নর্রক প্রাপ্ত িানমবক ও পুনব যাসন সহায়র্া-সািগ্রীর মহসাব
সংরক্ষণ;
(৫) দুর্ যাগ নশষ হওয়ার পর েনগণ পুনরায় ্ারর্ মনে মনে বসর্বামড়রর্ মফরর ন্রর্ পারর, এর েন্য
প্ররয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
(৬) র্রবামড় সম্পূণ যরূরপ মবর্ধ্স্ত হওয়ায় ন্সব পমরবার বসর্বামড়রর্ মফরর ন্রর্ পাররব না র্ারেররক
পুনব যাসন না করা প্ যন্ত প্ররয়ােনীয় সুমবিাসহ অস্থায়ী বা স্থায়ী আশ্রয়রকরন্দ্র রািার ব্যবস্থা গ্রহণ;
(৭) দুর্ যারগর কাররণ সৃষ্ট িানমসক আর্ার্ (Psycho Trauma) কাটিরয় উঠরর্ মবরশষজ্ঞ মচমকৎসক বা
নস্বোরসবকরের সহর্ামগর্ায় দুর্ যাগকবমের্ ব্যমক্তরের প্ররয়ােনীয় িানমসক পমররষবা প্রোন;
(৮) দুর্ যারগ আহর্ ব্যমক্তবরগরয প্রার্মিক মচমকৎসা এবং গুরুর্র আর্ার্প্রাপ্ত ব্যমক্তরের প্ররয়ােনীয়
মচমকৎসা প্রোরন হাসপার্ারে নপ্ররণসহ সামব যক সহর্ামগর্া প্রোন;
(৯) দুর্ যারগ ক্ষমর্গ্রস্ত পমরবাররর নারী, মশশু ও প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তরের েন্য মনরাপিা-ব্যবস্থা গ্রহণ;
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য
(১০) মৃর্রেহ ব্যবস্থাপনা মনরে যমশকা অনু্ায়ী দুর্ যারগ মৃর্ ব্যমক্তর পমরচয় মনমির্করণ, নর্র্ সাটিমফরকট
প্রোরনর ব্যবস্থা গ্রহণ ও অমিিাবরকর কারে োশ হস্তান্তর করা এবং োরশর োমবোর না নপরে
সৎকাররর ব্যবস্থা গ্রহণ;
(১১) দুর্ যাগকােীন ও দুর্ যাগ-পরবর্ী কিযকাে নর্রক অমেযর্ মশক্ষণ ও অমিজ্ঞর্া মবমনিরয়র েন্য সংমিষ্ট
প্রমর্ষ্ঠান ও ব্যমক্তবরগরয অংশগ্রহরণ কিযশাোর িােরি িমবষ্যরর্ করণীয় মবষরয় ্র্া্র্ সুপামরশ
প্রোন;
(১২) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র র্াৎক্ষমণক মনরে যশনা অনুসরণ।
৪.১.১.১ মসটি করপযাররশন ওয়ার্য দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
মসটি করপযাররশন ওয়ার্ য দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন মনম্নরূপ:
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০

ওয়ার্ য কাউমিের
সংরমক্ষর্ আসরনর িমহো কাউমিের (রিয়র কতৃক
য িরনানীর্ ১ েন)
ওয়ারর্ য অবমস্থর্ সরকামর েরুমর নসবা প্রোনকারী প্রমর্ষ্ঠান
(গ্যাস, পামন, মবদুযৎ ও নটমেরফান) নর্রক ১ েন করর প্রমর্মনমি ৪ েন
স্বাস্থয মবিারগর প্রমর্মনমি (নেো মসমিে সােযন/মবিাগীয় পমরচােক অমফস কতৃক
য
িরনানীর্)
আনসার ও মিমর্মপর প্রমর্মনমি (নেো/মবিাগীয় অমফস কতৃক
য িরনানীর্)
ওয়ার্ য কাউমিের কতৃক
য িরনানীর্ ১ েন ইিাি ও ১ েন পুররামহর্ বা অন্য নকারনা
িিীয় ননর্া ২ েন
মনবমন্ধর্ সািামেক/সাংস্কৃমর্ক সংগঠরনর প্রমর্মনমি
মশক্ষক প্রমর্মনমি (স্কুে, িাদ্রাসা ও করেে) (নেো/মবিাগ অমফস কতৃক
য িরনানীর্)
৩ েন
বাংোরেশ নরর্ মক্ররসন্ট নসাসাইটির প্রমর্মনমি (নেো/মসটি ইউমনট কতৃক
য
িরনানীর্)
ফায়ার সামিযস ও মসমিে মর্রফরির প্রমর্মনমি (নেো/মসটি ইউমনট কতৃক
য
িরনানীর্)
স্থানীয় নপ্রসিারবর প্রমর্মনমি/স্থানীয় মিমর্য়া ব্যমক্তত্ব
প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তরের মনরয় কাে করর এিন, সংগঠরনর প্রমর্মনমি
স্থানীয় প্রমর্বন্ধী ব্যমক্ত
মুমক্তর্ািা প্রমর্মনমি (স্থানীয় কিান্ডার বা কাউমিের কতৃক
য িরনানীর্)
কাউমিের কতৃক
য িরনানীর্ নারী সংগঠরনর প্রমর্মনমি
নেো সিােরসবা কিযকর্যা কতৃক
য িরনানীর্ ওয়ার্ য সিােকিী
পুমেশ প্রমর্মনমি (স্থানীয় পুমেশ নস্টশন নর্রক িরনানীর্)
কাউমিের কতৃক
য িরনানীর্ প্রমশক্ষণপ্রাপ্ত নগর নস্বোরসবক ২ েন
স্থানীয় মবএনমসমসর প্রমর্মনমি
স্থানীয় স্কাউটস প্রমর্মনমি
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সিাপমর্
সহ-সিাপমর্
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য

২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭

আঞ্জুিারন মুমফদুে ইসোরির প্রমর্মনমি
কাউমিের কতৃক
য িরনানীর্ স্থানীয় গণ্যিান্য ব্যমক্ত ২ েন
এনমেও প্রমর্মনমি (োর্ীয় ও আন্তেযামর্ক এনমেওর প্রমর্মনমি) ২ েন
নপাস্ট অমফরসর প্রমর্মনমি (্মে র্ারক)
মসটি করপযাররশরনর প্ররকৌশে শািার প্রমর্মনমি
অমিবাসী প্রমর্মনমি (্মে র্ারক)
ওয়ার্ য সমচব, মসটি করপযাররশন

সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য-সমচব

মসটি করপযাররশন ওয়ার্ য দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন ও সিা
(১) ওয়ার্ য কমিটির সিাপমর্ প্রমর্ বের োনুয়ামর িারসর ১৫ র্ামররির িরে ওয়ার্ য কমিটির একটি পূণ যাে
হােনাগাে র্ামেকা ‘মসটি করপযাররশন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সিাপমর্র কারে নপ্ররণ কররবন;
(২) কমিটি প্ররয়ােরন সংমিষ্ট ব্যমক্তরক এর সেস্য মহরসরব কমিটিরর্ নকা-অপ্ট কররর্ অর্বা এর সিায়
অংশগ্রহরণর েন্য আিন্ত্রণ োনারর্ পাররব;
(৩) পমরমস্থমর্ মবরবচনায় ওয়ার্ য কমিটি উক্ত কমিটিরক সহায়র্ার েন্য প্ররয়ােরন এক বা একামিক উপকমিটি
গঠন কররর্ পাররব;
(৪) পমররবশ-পমরমস্থমর্ মবরবচনায় ওয়ার্ য কমিটি মনম্নরূপ সিরয় এর সিা আহ্বান কররব:
ক) স্বািামবক সিরয় প্রমর্ দুই িারস কিপরক্ষ এক বার;
(ি) দুর্ যাগপূব য, দুর্ যাগকারে এবং দুর্ যাগ-পরবর্ী সিরয় প্ররয়ােন অনু্ায়ী;
(৫) স্বািামবক এবং দুর্ যাগ-পরবর্ী সিরয় এক-তৃর্ীয়াংশ এবং সর্কয সংরকর্ চোকারে ও দুর্ যাগকারে
এক-চত্যর্ যাংশ সেরস্যর উপমস্থমর্রর্ সিার নকারাি হরব;
(৬) কমিটি প্ররয়ােরন নকারনা মনমে যষ্ট সিায় স্থানীয় প্ যারয় নোকে জ্ঞানসমৃি নকারনা মবরশষজ্ঞ ব্যমক্তরক
উপমস্থর্ নর্রক অনুররাি কররর্ পাররব।
ওয়ার্ য কমিটির োময়ত্ব ও কা্ যাবমে
(ক) দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস
(১) ওয়ার্ য প্ যারয় ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্ যারগর ঝমুঁ ক ও মবপোপন্নর্া মনরূপণ, মবরিষণ এবং
দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস কিযপমরকল্পনা প্রস্তুর্করণ;
(২) ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্ যারগর ঝমুঁ ক মবরিষণপূব যক এর নিাকামবোয় আপেকােীন পমরকল্পনা
(Contingency Plan) প্রস্তুর্করণ;
(৩) স্থানীয় েনরগাষ্ঠীরক পামরবামরক ও সািামেক প্ যারয় ভূমিকম্প ও অমিকােসহ অন্যান্য দুর্ যাগ
সম্পরকয সরচর্ন করার েন্য মনয়মির্ িহড়া আরয়ােন ও প্রমশক্ষণ প্রোন;
(৪) ‘ওয়ার্যমিমিক নস্বোরসবক েে’ গঠন এবং র্ারের র্াটারবে বর্মর করর েরুমর নসবাোনকারী
প্রমর্ষ্ঠান ও স্থানীয় ফায়ার সামিযস ও মসমিে মর্রফি নস্টশরনর সরে সম্পৃক্তকরণ;
(৫) সব যারপক্ষা মবপোপন্ন বা ঝমুঁ কপূণ য েনরগাষ্ঠী শনাক্তকরণ এবং র্ারের সমক্রয় অংশগ্রহরণ
মবপোপন্নর্া ও ঝমুঁ কহ্রাস এবং সক্ষির্া বৃমির েন্য দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস কিযপমরকল্পনা প্রণয়ন ও
বাস্তবায়ন;
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(৬) ওয়ার্ য প্ যারয় দুর্ যাগ পূব যািাস অমর্ দ্রুর্ ও কা্ যকরিারব প্রচাররর িােরি েনগরণর োনিাে
রক্ষায় কা্ যকর ভূমিকা পােন;
(৭) ভূমিকম্প, অমিকাে ও রাসায়মনক দুর্ যটনায় েরুমর উিার ও সাড়াোরন স্থানীয় অবস্থার
পমররপ্রমক্ষরর্ ওয়ার্য প্ যারয় রাস্তায় চোচে উপর্াগী ্ানবাহন ও সরঞ্জািামে সরবরারহর ব্যবস্থা
গ্রহণ;
(৮) নকান এোকার িানুষ নকান স্থারন বা আশ্রয়রকরন্দ্র আশ্রয় মনরব র্া মনমে যষ্ট করর রািা এবং উক্ত
নকন্দ্রসমূরহর প্ররয়ােনীয় নসবা প্রোন ও মনরাপিা মবিারন পমরকল্পনা প্রণয়ন;
(৯) মসটি করপযাররশরনর সহর্ামগর্ায় আশ্রয়রকরন্দ্র বা অস্থায়ী আশ্রয়রকরন্দ্র মনরাপে পামন সরবরাহ
এবং নশৌচাগারসহ অন্যান্য সহায়র্া প্রোরনর পমরকল্পনা গ্রহণ;
(১০) দুর্ যাগকােীন অস্থায়ী আশ্রয়রকন্দ্র বা মচমকৎসারকন্দ্র মহরসরব ব্যবহারর নিাো স্থান মনি যারণ;
(১১) প্ররয়ােনীয় েীবনরক্ষাকারী ওষুি ওয়ার্ য প্ যারয় প্ যাপ্ত পমরিারণ িজুর্ আরে মক না, র্া
প্ যারোচনা করর কা্ যকর পমরকল্পনা প্রণয়ন;
(১২) র্ধ্ংসস্তূপ অপসারণ-পমরকল্পনা প্রণয়রন মসটি করপযাররশনরক সহর্ামগর্া প্রোন;
(১৩) দুর্ যারগর পর আরগর নচরয় িারো অবস্থায় মফমররয় আনার (Build Back Better) েরক্ষয পুনরুিার
কিযপমরকল্পনা (Recovery Plan) বর্মররর্ মসটি করপযাররশনরক সহর্ামগর্া প্রোন;
(১৪) দুর্ যাগকােীন ও দুর্ যাগ-পরবর্ী সিরয় প্ররয়ােনীয় নসবা বা অবকাঠারিারর্ প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তরের
প্ররবশগম্যর্ায় সহায়র্া প্রোন;
(১৫) ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনাসহ অন্যান্য কা্ যক্রি বাস্তবায়রনর অগ্রগমর্ সম্পরকয মসটি করপযাররশন
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটিরক মনয়মির্ অবমহর্করণ;
(১৬) ভূমিকম্প বা অন্যান্য নগর-দুর্ যারগ েরুমর িায, নিািবামর্, মেয়াশোই, নরমর্ও, টচ যোইট,
নিাবাইে নফান, শাবে, হাত্যমড়, ছুমর, হুইরসে ইর্যামে মনমে যষ্ট ও মনরাপে স্থারন রািরর্ েনগণরক
পরািযশ প্রোন;
(১৭) িনঃসািামেক নসবা মবষরয় নস্বোরসবকরের েন্য প্রমশক্ষরণর উরযাগ গ্রহণ।
ুঁ
(খ) সিকীকরণ/হমশয়ামর
প্ যারয় সাড়াদান
(১) সর্কীকরণ ও মনরাপিামূেক বার্যা প্রচার ও দুর্ যারগর পূব যািাস অমর্ দ্রুর্ ও কা্ যকরিারব প্রচাররর
ব্যবস্থা গ্রহণ;
(২) কতৃপয রক্ষর মনরে যশ ও স্থানান্তর পমরকল্পনা অনু্ায়ী নারী, মশশু, প্রবীণ, প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তসহ ঝমুঁ কপূণ য
েনরগাষ্ঠীরক মনরাপে আশ্রয়রকরন্দ্র সমররয় মনরর্ উিারকারী েেরক সহায়র্া প্রোন;
(৩) পূব যমনি যামরর্ আশ্রয়রকন্দ্রগুরো পমরেশযন করর প্ররয়ােনীয় নসবা ও মনরাপিামূেক ব্যবস্থা গ্রহণ;
(৪) আশ্রয়রকরন্দ্র/অস্থায়ী আশ্রয়রকরন্দ্র মনরাপে ও সুরপয় পামন সরবরাহ এবং স্যামনরটশন ব্যবস্থা স্থাপন
এবং প্ররয়ােরন মবকল্প উৎস মনমে যষ্টকরণ;
(৫) েীবনরক্ষাকারী েরুমর ওষুি ওয়ার্ য স্বাস্থয ও পমরবার কল্যাণ নকরন্দ্র িজুর্করণ;
(৬) দুর্ যাগ নিাকামবোয় েরুমর করণীয় মবষরয় নচকমেস্ট প্রস্তুর্করণ এবং প্ররয়ােনীয় উপকরণ ও
েনবরের প্রস্তুমর্ মনমির্করণ।
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(গ) দুর্ যাগকােীন সাড়াোন
(১) পূব যর্ামেকা অনু্ায়ী ওয়ার্যমিমিক নস্বোরসবকরের সহায়র্ায় েরুমর উিারকা্ য পমরচােনা এবং
মসটি কমিটির মনরে যশনা অনুসারর সংমিষ্টরের সহর্ামগর্া প্রোন;
(২) দুর্ যারগ গৃহহীন পমরবাররর সেস্যরের আশ্রয়রকরন্দ্র মনরয় আসা এবং নারী, মশশু ও প্রমর্বন্ধী
ব্যমক্তসহ সকরের মনরাপিা মনমির্করণ;
(৩) ঝমুঁ কপূণ য েনরগাষ্ঠীর িারঝ েরুমর মিমিরর্ পামন মবশুিকরণ ট্যাবরেটসহ প্ররয়ােনীয় উপকরণ
মবর্রণ;
(৪) ওয়ার্ য প্ যারয় সরকামর ও নবসরকামর িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি বাস্তবায়রন সহর্ামগর্া প্রোন;
(৫) দুর্ যাগসংক্রান্ত মবমিন্ন মবষরয় েনসািারণরক ্র্াসিরয় সঠিক র্ে প্রোন মনমির্করণ;
(৭) দুর্ যাগকারে নারী, মশশু, প্রবীণ িানুষ ও প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তরের মনরাপিা মনমির্করণ এবং িানমবক
সহায়র্া-কা্ যক্ররি র্ারের অগ্রামিকার প্রোনসহ অর্যাবশ্যকীয় চামহো পূরণ;
য
(৮) মৃর্রেহ ব্যবস্থাপনা মনরে যমশকা অনু্ায়ী মৃর্ ব্যমক্তর পমরচয় মনমির্করণ, নর্র্ সাটিমফরকট
প্রোরনর ব্যবস্থা, অমিিাবরকর কারে োশ হস্তান্তর এবং োরশর োমবোর না পাওয়া নগরে োশ
সৎকাররর ব্যবস্থা গ্রহণ।
য প্ যারয় সাড়াোন
(র্) পুনব যাসন ও পুনগঠন
(১) িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসন-কা্ যক্ররির চামহো ও অগ্রামিকার মনণ যরয়র উরেরশ্য দুর্ যারগর
ক্ষয়ক্ষমর্র পমরসংখ্যান ও র্ে সংগ্ররহ (SOS Form, D-Form ব্যবহার করর) মসটি করপযাররশন
কমিটিরক প্ররয়ােনীয় সহর্ামগর্া প্রোন;
(২) িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসরন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর মকংবা স্থানীয়িারব সংগৃহীর্ অন্য
নকারনা উৎস নর্রক প্রাপ্ত সহায়র্া-সািগ্রী/নগে টাকা সরকার ও মসটি করপযাররশন কমিটির
মনরে যশনা অনুসারর মবর্ররণ প্ররয়ােনীয় সহর্ামগর্া প্রোন;
(৩) িানমবক ও পুনব যাসন সহায়র্া-সািগ্রী প্রামপ্তর মহসাব মসটি করপযাররশন কমিটি, সরকার ও
নক্ষেিরর্া সংমিষ্ট সহর্ামগর্া প্রোনকারী সংস্থার কারে নপ্ররণ;
(৪) সািময়ক আশ্রয়হীন বা স্থানান্তমরর্ েনগণ পুনরায় ্ারর্ র্ারের আরগর স্থারন মফরর আসরর্ পারর
র্া মনমির্করণ এবং প্ররয়ােরন ক্ষমর্গ্রস্ত পমরবাররর সািময়ক ও স্থায়ী পুনব যাসরনর ব্যবস্থা গ্রহরণ
মসটি কমিটির কারে সুপামরশ প্রোন;
(৫) দুর্ যারগর কাররণ সৃষ্ট িানমসক আর্ার্/েিা কাটিরয় উঠরর্ মবরশষজ্ঞ, নস্বোরসবক/িানমসক
স্বাস্থযরসবায় প্রার্মিক সাড়াোনকারী ও সিারের সরচর্ন ব্যমক্তরের সহর্ামগর্ায় দুর্ যাগকবমের্
ব্যমক্তরের প্ররয়ােনীয় িানমসক পমররষবা প্রোন;
(৬) দুর্ যারগর ফরে আহর্ ব্যমক্তরের ্র্া্র্ স্বাস্থযরসবা প্রামপ্ত মনমির্করণ এবং প্ররয়ােরন মসটি
করপযাররশন কমিটির সহর্ামগর্া গ্রহণ।
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৪.১.২ মবিাগীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
মবিাগীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন, সিা এবং োময়ত্ব ও কা্ যাবমে মনম্নরূপ:
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭

সিাপমর্
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য

২৮

মবিাগীয় কমিশনার
মর্আইমে, বাংোরেশ পুমেশ
প্রমর্মনমি, সশস্ত্র বামহনী মবিাগ
স্বাস্থয অমিেপ্তররর মবিাগীয় প্ যারয়র কিযকর্যা
কৃমষ সম্প্রসারণ অমিেপ্তররর মবিাগীয় প্ যারয়র কিযকর্যা
সংমিষ্ট মবিারগর সকে নেোপ্রশাসক
িৎস্য অমিেপ্তররর মবিাগীয় প্ যারয়র কিযকর্যা
প্রামণসম্পে অমিেপ্তররর মবিাগীয় প্ যারয়র কিযকর্যা
িােমিক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তররর মবিাগীয় প্ যারয়র কিযকর্যা
প্রার্মিক মশক্ষা অমিেপ্তররর মবিাগীয় প্ যারয়র কিযকর্যা
িমহো-মবষয়ক অমিেপ্তররর মবিাগীয় প্ যারয়র কিযকর্যা
িায অমিেপ্তররর মবিাগীয় প্ যারয়র কিযকর্যা
েনস্বাস্থয প্ররকৌশে অমিেপ্তররর মবিাগীয় প্ যারয়র কিযকর্যা
মশক্ষা প্ররকৌশে অমিেপ্তররর মবিাগীয় প্ যারয়র কিযকর্যা
পামন উন্নয়ন নবারর্ যর মবিাগীয় প্ যারয়র কিযকর্যা (প্রর্ােয নক্ষরে)
গণপূর্য অমিেপ্তররর মবিাগীয় প্ যারয়র কিযকর্যা
সড়ক ও েনপর্ অমিেপ্তররর মবিাগীয় প্ যারয়র কিযকর্যা
মবদুযৎ উন্নয়ন নবারর্ যর মবিাগীয় প্ যারয়র কিযকর্যা
পেী মবদুযর্ায়ন নবারর্ যর মবিাগীয় প্ যারয়র কিযকর্যা (প্রর্ােয নক্ষরে)
র্যব উন্নয়ন অমিেপ্তররর মবিাগীয় প্ যারয়র কিযকর্যা
সিবায় অমিেপ্তররর মবিাগীয় প্ যারয়র কিযকর্যা
সিােরসবা অমিেপ্তররর মবিাগীয় প্ যারয়র কিযকর্যা
বাংোরেশ আনসার ও গ্রাি প্রমর্রক্ষা বামহনীর মবিাগীয় প্ যারয়র কিযকর্যা
র্ে অমিেপ্তররর মবিাগীয় প্ যারয়র কিযকর্যা
প্রমর্মনমি, বর্ যার গার্ য বাংোরেশ
প্রমর্মনমি, রযামপর্ অযাকশন ব্যাটামেয়ন
বাংোরেশ ফায়ার সামিযস ও মসমিে মর্রফি অমিেপ্তররর মবিাগীয় প্ যারয়র
কিযকর্যা
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ ক্ষুদ্র ও কুটির মশল্প করপযাররশন

২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩

মবিাগীয় কমিশনার কতৃক
য িরনানীর্ রাষ্ট্রায়ি বামণমেযক ব্যাংরকর ১ েন কিযকর্যা।
মসটি করপযাররশরনর প্রমর্মনমি (প্রর্ােয নক্ষরে)
বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তররর মবিাগীয় প্ যারয়র কিযকর্যা
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ নরর্ মক্ররসন্ট নসাসাইটি
প্রমর্মনমি, ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচ (প্রর্ােয নক্ষরে)

সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
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সেস্য

৩৪
৩৫
৩৬
৩৭
৩৮
৩৯
৪০
৪১
৪২
৪৩
৪৪
৪৫
৪৬
৪৭

মবিাগীয় কমিশনার কতৃক
সেস্য
য িরনানীর্ সািামেকিারব গণ্যিান্য বা সুশীে সিারের
১ েন নারী ও ১ েন পুরুষ প্রমর্মনমি
মবিাগীয় কমিশনার কতৃক
সেস্য
য িরনানীর্ স্থানীয়, োর্ীয় বা আন্তেযামর্ক প্ যারয়
কা্ যক্রি ররয়রে এরূপ নবসরকামর সংস্থার (এনমেও) মর্নেন প্রমর্মনমি, ন্িারন
প্রমর্বমন্ধর্া-সংমিষ্ট কারে র্যক্ত একটি সংস্থার প্রমর্মনমি র্াকরব
সিাপমর্, মবিাগীয় প্ যারয়র নপ্রস িাব
সেস্য
সিাপমর্, নচম্বার অব কিাস য অযান্ড ইন্ডামিে
সেস্য
বাংোরেশ নবর্াররর মবিাগীয় প্ যারয়র কিযকর্যা
সেস্য
বাংোরেশ নটমেমিশরনর মবিাগীয় প্ যারয়র কিযকর্যা
সেস্য
প্রমর্মনমি, ইরেকেমনক মিমর্য়া
প্রমর্মনমি, কমিউমনটি নরমর্ও
সেস্য
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ সড়ক পমরবহন িামেক সমিমর্
সেস্য
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ সড়ক পমরবহন শ্রমিক নফর্াররশন
সেস্য
প্রমর্মনমি, স্কাউটস ও নরািার স্কাউটস
সেস্য
প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তরের মনরয় কাে করর এিন সংগঠরনর প্রমর্মনমি
সেস্য
প্রমর্মনমি, িানমসক স্বাস্থয ও িনঃসািামেক মবষরয় কিযরর্ সংস্থা
সেস্য
(সরকামর/নবসরকামর)
পমরচােক, স্থানীয় সরকার
সেস্য-সমচব

মবিাগীয় কমিটির সিা
(১) কমিটি প্ররয়ােন ও ্র্া্র্ িরন কররে সংমিষ্ট ন্রকারনা ব্যমক্তরক এর সেস্য মহরসরব নকা-অপ্ট কররর্
পাররব;
(২) পমররবশ ও পমরমস্থমর্ মবরবচনায় মবিাগীয় কমিটি মনম্নরূপ সিরয় এর সিায় মিমের্ হরব:
(ক) স্বািামবক সিরয় প্রমর্ ৩ (মর্ন) িারস কিপরক্ষ এক বার;
(ি) দুর্ যাগপূব য, দুর্ যাগকারে এবং দুর্ যাগ-পরবর্ী সিরয় প্ররয়ােন অনু্ায়ী;
মবিাগীয় কমিটির োময়ত্ব ও কা্ যাবমে
(ক) ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
(১) নেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন ও এর কা্ যক্রি বাস্তবায়রন সহর্ামগর্া প্রোন;
(২) দুর্ যাগঝমুঁ ক অন্তর্ভযমক্তমূেক উন্নয়ন পমরকল্পনা ও কিযসূমচ প্রণয়ন ও বাস্তবায়রন নেো দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা কমিটিরক সহর্ামগর্া করা এবং বাংোরেশ ন্যাশনাে মবমল্ডং নকার্ (BNBC) অনুসররণ
স্থাপনা মনিযারণ ্র্া্র্ উরযাগ গ্রহণ;
(৩) ভূমিকম্প, অমিকাে, বন্যা, ঘূমণ যঝড় ইর্যামে দুর্ যারগর আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়রন নেো দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা কমিটিরক মনরে যশনা প্রোন;
(৪) পূব যািাস ও সর্কয বার্যা প্রচার ও উিার কা্ যক্ররির প্রস্তুমর্ ফরোআপ;
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(৫) দুর্ যাগ নিাকামবোর েন্য মবিাগীয় প্ যারয় কিযরর্ সকে কতৃপয ক্ষ ও স্থানীয় সংস্থাগুরোরক প্রস্তুর্
রািার ব্যবস্থা গ্রহণ;
(৬) দুর্ যাগঝমুঁ কপূণ য এোকা নর্রক েনসািারণরক স্থানান্তর কররর্ মনমে যষ্ট মনরাপে নকন্দ্র বা আশ্রয়রকন্দ্র
প্রস্তুর্ রািার েন্য নেো প্রশাসনরক সহর্ামগর্া প্রোন;
(৭) ইন্টারঅযাকটিি িরয়স নরসপি (IVR) নসবার িােরি সকে নিাবাইে নফান নর্রক সাব যক্ষমণক
প্রচামরর্ আবহাওয়া ও দুর্ যাগ সর্কয বার্যা নপরর্ মনি যামরর্ নম্বর ১০৯০ (নটাে মে) ব্যবহাররর
প্রচারণার উরযাগ গ্রহণ;
(৮) িনঃসািামেক নসবা মবষরয় নস্বোরসবকরের প্রমশক্ষরণর উরযাগ গ্রহণ।
ুঁ
(খ) সিকীকরণ/হমশয়ামর
প্ যারয় সাড়াদান
(১) দুর্ যাগ-পূব যািাস অমর্ দ্রুর্ ও কা্ যকরিারব মবপোপন্ন েনরগাষ্ঠীর কারে প্রচারসহ সামব যক মনরাপিা
ও সর্কয বার্যা প্রচারকা্ যক্রি পমরবীক্ষণ;
(২) আশ্রয়রকরন্দ্র মনরাপে ও সুরপয় পামন সরবরারহর ব্যবস্থা প্ যরবক্ষণ;
(৩) েরুমর নিমর্কযাে টিি গঠন এবং মনরয়ামের্কররণ প্ররয়ােনীয় মনরে যশনা প্রোন;
(৪) েরুমর সাড়াোরন মনরয়ামের্ ব্যমক্তবরগরয সাড়াোন কারে প্রস্তুমর্ প্ যরবক্ষণ;
(৫) প্রবীণ গিযবর্ী িা, মশশু এবং প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তরের েন্য আশ্রয়রকরন্দ্র র্াকার পৃর্ক ব্যবস্থা র্াকার
অবস্থা প্ যরবক্ষণ করা এবং প্ররয়ােরন এর সুব্যবস্থা মনমির্করল্প মনরে যশনা প্রোন।
(গ) দুর্ যাগকােীন সাড়াোন
(১) নেো প্ যারয় স্থানান্তর, উিার, িানমবক সহায়র্া ও আশ্রয়রকন্দ্র ব্যবস্থাপনা কা্ যক্রি সিন্বরয়র েন্য
েরুমর পমরচােনা নকন্দ্র (মনয়ন্ত্রণকক্ষ) স্থাপন ও পমরচােনায় প্ররয়ােনীয় মনরে যশনা প্রোন;
(২) দুর্ যাগকারে মনরয়ামের্ উিার ও িানমবক সহায়র্া কিীরের মনরাপিা প্রোরন প্ররয়ােনীয়
সহর্ামগর্া প্রোন;
(৩) দুর্ যাগকারে নারী, মশশু ও প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তরের মনরাপে নকন্দ্র, আশ্রয়রকন্দ্র, বসর্বামড় বা অন্য
নকারনা স্থারন অবস্থানরর্ েনগরণর মনরাপিা মনমির্কররণ উরযাগ গ্রহণ;
(৪) প্ররয়ােরন অস্থায়ী মচমকৎসারকন্দ্র স্থাপন করর আহর্ ব্যমক্তরের মচমকৎসা প্রোরনর ব্যবস্থা মনরর্
্র্া্র্ উরযাগ গ্রহণ;
(৫) দুর্ যাগকবমের্ এোকায় প্ররয়ােরন নবসািমরক কিযকর্যারের সািময়কিারব মনরয়ামের্কররণ
প্ররয়ােনীয় পেরক্ষপ গ্রহণ।
য প্ যারয় সাড়াোন
(র্) পুনব যাসন ও পুনগঠন
(১) স্থানীয় চামহোর মিমিরর্ স্বল্প, িে ও েীর্ যরিয়ামে িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসন-কা্ যক্ররির
পমরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়রন সংমিষ্ট নসক্টরগুরোরক সম্পৃক্তকররণর পেরক্ষপ গ্রহণ;
য কা্ যক্ররির পমরকল্পনা প্রণয়রন ‘আরগর নচরয়
(২) সকে নসক্টররর সিমন্বর্ উরযারগ পুনব যাসন ও পুনগঠন
িারো অবস্থায় মফমররয় আনা’র নীমর্ অনুসরণপূব যক ঝমুঁ কহ্রাস কিযসূমচর অগ্রামিকার মনমির্কররণ
্র্া্র্ উরযাগ গ্রহণ;
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(৩) দুর্ যারগর কাররণ বাস্তুচুযর্ েনগণ পুনরায় ন্ন র্ারের আরগর স্থারন মফরর ন্রর্ পারর নসেন্য
প্ররয়ােনীয় প্রশাসমনক উরযাগ গ্রহণ;
(৪) দুর্ যারগ আহর্ ব্যমক্তরের েরুমর মচমকৎসা ও স্বাস্থযরসবা মনমির্ কররর্ প্ররয়ােনীয় উরযাগ গ্রহণ;
(৫) আশ্রয়রকরন্দ্র িায, িাওয়ার পামন সরবরাহ ও মচমকৎসা-ব্যবস্থা প্ যরবক্ষণ ও প্ররয়ােনীয় সহর্ামগর্া
প্রোরন পেরক্ষপ গ্রহণ;
(৬) দুর্ যাগকােীন ও দুর্ যাগ-পরবর্ী কিযকাে নর্রক অমেযর্ মশক্ষণ ও অমিজ্ঞর্া মবমনিরয়র েন্য সংমিষ্ট
প্রমর্ষ্ঠান ও ব্যমক্তবরগরয অংশগ্রহরণ কিযশাো আরয়ােন করর িমবষ্যরর্ করণীয় মবষরয় ্র্া্র্
সুপামরশ প্রোন।
৪.১.৩ নেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
নেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন মনম্নরূপ:
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১

২২
২৩
২৪

নেোপ্রশাসক
প্রিান মনব যাহী কিযকর্যা, নেো পমরষে
প্রিান মনব যাহী কিযকর্যা, মসটি করপযাররশন (প্রর্ােয নক্ষরে)
পুমেশ সুপার
মসমিে সােযন
উপপমরচােক, স্থানীয় সরকার
উপপমরচােক, কৃমষ সম্প্রসারণ অমিেপ্তর
নেো িৎস্য কিযকর্যা
নেো প্রামণসম্পে কিযকর্যা
নেো মশক্ষা কিযকর্যা
নেো প্রার্মিক মশক্ষা কিযকর্যা
নেো িমহো-মবষয়ক কিযকর্যা
নেো িাযমনয়ন্ত্রক
পমররবশ অমিেপ্তররর নেো প্ যারয়র কিযকর্যা,
মনব যাহী প্ররকৌশেী, েনস্বাস্থয প্ররকৌশে অমিেপ্তর
মনব যাহী প্ররকৌশেী, মশক্ষা প্ররকৌশে অমিেপ্তর
মনব যাহী প্ররকৌশেী, পামন উন্নয়ন নবার্য
মনব যাহী প্ররকৌশেী, গণপূর্য অমিেপ্তর
মনব যাহী প্ররকৌশেী, সড়ক ও েনপর্ অমিেপ্তর
মনব যাহী প্ররকৌশেী, স্থানীয় সরকার প্ররকৌশে অমিেপ্তর
মনব যাহী প্ররকৌশেী, মবদুযৎ উন্নয়ন নবার্য/পেী মবদুযর্ায়ন নবার্য/োকা ইরেকমেক
সাোই নকাম্পামন মেমিরটর্/োকা পাওয়ার মর্মিমবউশন নকাম্পামন
মেমিরটর্/ওরয়স্ট নোন পাওয়ার মর্মিমবউশন নকাম্পামন মেমিরটর্/পেী মবদুযৎ
সমিমর্ বা সংমিষ্ট অন্য নকারনা মবদুযৎ মবর্রণ কতৃপয ক্ষ (প্রর্ােয নক্ষরে)
উপপমরচােক, র্যব উন্নয়ন অমিেপ্তর
উপপমরচােক, বাংোরেশ পেী উন্নয়ন নবার্য
উপপমরচােক, সিােরসবা অমিেপ্তর
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সিাপমর্
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য

সেস্য
সেস্য
সেস্য

২৫
২৬
২৭
২৮
২৯

নেো সিবায় কিযকর্যা
নেো কিান্ডযান্ট, বাংোরেশ আনসার ও গ্রাি প্রমর্রক্ষা বামহনী
নেো র্ে কিযকর্যা
প্রমর্মনমি, বর্ যার গার্ য বাংোরেশ (সীিান্তবর্ী নেো)
প্রমর্মনমি, সশস্ত্র বামহনী মবিাগ (প্রর্ােয নক্ষরে)

৩০
৩১

প্রমর্মনমি, রযামপর্ অযাকশন ব্যাটামেয়ন
সেস্য
সহকারী/উপসহকারী পমরচােক, বাংোরেশ ফায়ার সামিযস ও মসমিে মর্রফি
সেস্য
অমিেপ্তর
নেো প্রমর্মনমি, বাংোরেশ ক্ষুদ্র ও কুটির মশল্প করপযাররশন
সেস্য
নেোপ্রশাসক কতৃক
সেস্য
য িরনানীর্ রাষ্ট্রায়ি বামণমেযক ব্যাংরকর ১ েন কিযকর্যা
সংমিষ্ট নেোর আওর্ায় সকে উপরেো পমরষে নচয়ারম্যান
সেস্য
নেো সেররর নপৌরসিা নিয়র
সেস্য
সংমিষ্ট নেোর আওর্ায় সকে উপরেো মনব যাহী অমফসার
সেস্য
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তর (প্রর্ােয নক্ষরে)
সেস্য
নেো প্রমর্মনমি, বাংোরেশ নরর্ মক্ররসন্ট নসাসাইটি
সেস্য
প্রমর্মনমি, ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচ (প্রর্ােয নক্ষরে)
সেস্য
নেোপ্রশাসক কতৃক
সেস্য
য িরনানীর্ সািামেকিারব গণ্যিান্য বা সুশীে সিারের ১ েন
নারী ও ১ েন পুরুষ প্রমর্মনমি
নেোপ্রশাসক কতৃক
সেস্য
য িরনানীর্ স্থানীয়, োর্ীয় বা আন্তেযামর্ক প্ যারয় কা্ যক্রি
ররয়রে এরূপ নবসরকামর সংস্থার (এনমেও) পাঁচেন প্রমর্মনমি, ন্িারন প্রমর্বমন্ধর্াসংমিষ্ট কারে র্যক্ত একটি সংস্থার প্রমর্মনমি র্াকরব
সিাপমর্, নেো নপ্রস িাব
সেস্য
সিাপমর্, নেো আইনেীবী সমিমর্
সেস্য
সিাপমর্, নেো নচম্বার অব কিাস য অযান্ড ইন্ডামিে
সেস্য
নেো সিাপমর্, িােমিক মশক্ষক সমিমর্
সেস্য
নেো সিাপমর্, প্রার্মিক মশক্ষক সমিমর্
সেস্য
নেোপ্রশাসক কতৃক
সেস্য
য িরনানীর্ করেে বা িাদ্রাসার ১ েন অেক্ষ
ইরেকেমনক মিমর্য়া, কমিউমনটি নরমর্ও এবং নবর্াররর ১ েন করর নেো প্রমর্মনমি
সেস্য
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ সড়ক পমরবহন িামেক সমিমর্
সেস্য
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ সড়ক পমরবহন শ্রমিক নফর্াররশন
সেস্য
নেো কিান্ডার, নেো মুমক্তর্ািা কিান্ড কাউমিে
সেস্য
সািারণ সম্পােক, নেো স্কাউটস ও নরািার স্কাউটস
সেস্য
প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তরের মনরয় কাে করর এিন সংগঠরনর প্রমর্মনমি
সেস্য
প্রমর্মনমি, িানমসক স্বাস্থয ও িনঃসািামেক মবষরয় কিযরর্ সংস্থা
সেস্য
(সরকামর/নবসরকামর)
নেো োণ ও পুনব যাসন কিযকর্যা
সেস্য-সমচব

৩২
৩৩
৩৪
৩৫
৩৬
৩৭
৩৮
৩৯
৪০
৪১
৪২
৪৩
৪৪
৪৫
৪৬
৪৭
৪৮
৪৯
৫০
৫১
৫২
৫৩
৫৪
৫৫
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সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য

নেো কমিটির সিা
(১) সংমিষ্ট নেোর সংসে সেস্যগণ নেো কমিটির উপরেষ্টা হরবন;
(২) স্থানীয় অবস্থা বা পমরমস্থমর্ মবরবচনায় নেো কমিটি উক্ত কমিটিরক সহায়র্ার প্ররয়ােরন এক বা
একামিক উপকমিটি গঠন কররর্ পাররব;
(৩) নেো কমিটি প্ররয়ােনীয় ও ্র্া্র্ িরন কররে সংমিষ্ট ব্যমক্তরক এর সেস্য মহরসরব নকা-অপ্ট কররর্
পাররব;
(৪) পমররবশ ও পমরমস্থমর্ মবরবচনায় নেো কমিটি মনম্নরূপ সিরয় এর সিায় মিমের্ হরব:
(ক) স্বািামবক সিরয় প্রমর্ ৩ (মর্ন) িারস এক বার;
(ি) দুর্ যাগপূব য, দুর্ যাগকারে এবং দুর্ যাগ-পরবর্ী সিরয় প্ররয়ােন অনু্ায়ী;
(৫) স্বািামবক এবং দুর্ যাগ-পরবর্ী সিরয় এক-চত্যর্ যাংশ এবং সর্কয সংরকর্ চোকারে ও দুর্ যাগকারে
এক-পঞ্চিাংশ সেরস্যর উপমস্থমর্রর্ সিার নকারাি হরব;
(৬) পূব যবর্ী বেররর কমিটির নকারনা রেবেে না হরেও নেোপ্রশাসক প্রমর্ বের নফব্রুয়ামর িারসর ১০
র্ামররির িরে র্ার স্বাক্ষমরর্ নেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির একটি পূণ যাে হােনাগাে র্ামেকা
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তরর নপ্ররণ কররব।
নেো কমিটির োময়ত্ব ও কা্ যাবমে
(ক) ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
(১) উপরেো কমিটি ও নপৌরসিা কমিটির (নগ্রর্ ‘এ’ নপৌরসিা) গঠন ও কা্ যকামরর্া মনমির্করণ
এবং উক্ত কমিটিগুরো ্ারর্ র্ে, উপাি সংগ্রহ ও প্রমশক্ষণেব্ধ জ্ঞান কারে োগারর্ সংমিষ্ট
এোকার দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কা্ যক্রি বাস্তবায়ন ও েনসািারণরক সহর্ামগর্া কররর্ পারর র্া
মনমির্করণ;
(২) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তররক অবমহর্ নররি দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা মবষরয় মনয়মির্ প্রমশক্ষণ ও
কিযশাোর আরয়ােন;
(৩) দুর্ যাগঝমুঁ ক অন্তর্ভযমক্তকরণ, উন্নয়ন পমরকল্পনা ও কিযসূমচ প্রণয়ন ও বাস্তবায়রন সহর্ামগর্া প্রোন
এবং সরকামর ও নবসরকামর স্থাপনা মনিযারণ বাংোরেশ ন্যাশনাে মবমল্ডং নকার্ েরয়াগ
মনমির্করণ;
(৪) উপরেো কমিটি ও নপৌরসিা কমিটির কাে নর্রক প্রাপ্ত, মবপোপন্নর্া, ঝমুঁ ক ও ঝমুঁ কহ্রাস-সংক্রান্ত
প্রমর্রবেরনর মিমিরর্ নেো প্ যারয় অনুরূপ সংকমের্ প্রমর্রবেন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তরর
নপ্ররণ;
(৫) ভূমিকম্প, অমিকাে, বন্যা, ঘূমণ যঝড় ইর্যামে দুর্ যারগর আপেকােীন পমরকল্পনা প্রস্তুর্করণ, মনয়মির্
হােনাগােকরণ, িহড়া আরয়ােরন সহায়র্া প্রোনসহ এর বাস্তবায়ন;
(৬) উপরেো কমিটি ও নপৌরসিা কমিটি কতৃক
য প্রস্তুর্কৃর্ ঝমুঁ কপূণ য েনরগাষ্ঠীর র্ামেকা এবং অবস্থান
িানমচে সিমন্বর্ করর র্া দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তরর নপ্ররণ;
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(৭) নেোর আওর্ািীন উপরেো কমিটি ও নপৌরসিা কমিটি কতৃক
য প্রস্তুর্কৃর্ স্বল্প, িে ও েীর্ যরিয়ামে
ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনারক সিমন্বর্ করর নেো প্ যারয় সামব যক ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা প্রস্তুর্ করা
এবং র্া দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তরর নপ্ররণ;
(৮) নেো প্ যারয়র সংমিষ্ট সকে উন্নয়ন ও নসবা প্রোনকারী সংস্থাসমূরহর কা্ যক্রি সিন্বরয়র িােরি
স্বল্প, িে ও েীর্ যরিয়ামে কিযপমরকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগমর্ প্ যারোচনা;
(৯) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তররক নেো প্ যারয়র ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনাসহ অন্যান্য কিযসূমচর
অগ্রগমর্ সম্পরকয অবমহর্করণ;
(১০) দুর্ যাগসংক্রান্ত পূব যািাস ও সর্কয বার্যা েনসািাররণর নবািগম্য কররর্ এবং সরচর্নর্া বাড়ারর্
কা্ যকর প্রচারকা্ যক্রি পমরচােনা;
(১১) েক্ষর্ার সরে দুর্ যাগ নিাকামবোর েন্য নেোয় কিযরর্ সকে কতৃপয ক্ষ ও স্থানীয় সংস্থাগুরোরক
প্রস্তুর্করণ;
(১২) মবমিন্ন প্রকার দুর্ যাগ, ন্িন: ঘূমণ যঝড়, বন্যা, েরোচ্ছ্বাস ইর্যামের পূব যািাস অমর্ দ্রুর্ ও
কা্ যকরিারব প্রচাররর কা্ যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;
(১৩) ভূমিিস, নেীিাঙন ইর্যামে দুর্ যাগ সংর্টির্ হওয়ার আশঙ্কার পমররপ্রমক্ষরর্ েনসািারণরক
সর্কযকরণ;
(১৪) নেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা পমরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
(১৫) নেো প্ যারয়র সরকামর ও নবসরকামর প্রমর্ষ্ঠানসমূরহর সিমন্বর্ প্ররচষ্টার িােরি ইউমনয়ন,
নপৌরসিা ও উপরেো কমিটিসমূরহর দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কিযপমরকল্পনা বাস্তবায়রন সহর্ামগর্া
প্রোন;
(১৬) নেো প্ যারয় অস্থায়ী আশ্রয়রকন্দ্র বর্মররর্ োয়গা মনি যারণসহ আশ্রয়রকন্দ্র মনিযারণর উপকরণ এবং
প্ররয়ােনীয় িানমবক সহায়র্াসািগ্রী িজুর্ রািার েন্য মনরাপে স্থারন গুোির্র স্থাপন;
(১৭) দুর্ যাগকবমের্ এোকা নর্রক েনসািারণরক স্থানান্তর কররর্ মনমে যষ্ট মনরাপে স্থারন বা আশ্রয়রকন্দ্র
প্রস্তুর্ রািার মবষরয় মনরে যশনা প্রোন ও সিন্বয়সািন;
(১৮) নেো সেরর অবমস্থর্ আশ্রয়রকরন্দ্র মনরাপে পামন সরবরাহ, মনরাপিা ও অন্যান্য নসবা মনমির্করণ;
(১৯) ইউমনয়ন কমিটি, নপৌরসিা কমিটি ও উপরেো কমিটিরক সমক্রয় কররর্ প্ররয়ােনীয় পেরক্ষপ গ্রহণ
এবং আপেকােীন পমরকল্পনা অনু্ায়ী উিার ও েরুমর িানমবক সহায়র্াসহ অন্যান্য কা্ যক্রি
পমরচােনায় সংমিষ্ট কমিটিরক প্ররয়ােনীয় সহর্ামগর্া প্রোন;
(২০) উপরেো পমরষে, নেো পমরষে ও নপৌরসিার সহর্ামগর্ায় সর্কয বার্যা বা পূব যািাস প্রচার,
স্থানান্তর, সন্ধান ও উিার কা্ যক্রি মবষরয় ৬ (েয়) িারস কিপরক্ষ ১ (এক) বার িহড়া আরয়ােন;
(২১) ইন্টারঅযাকটিি িরয়স নরসপি (IVR) মসরস্টরির িােরি সকে নিাবাইে নফান নর্রক সাব যক্ষমণক
প্রচামরর্ আবহাওয়া ও দুর্ যাগ সর্কয বার্যা নপরর্ মনি যামরর্ নম্বর ১০৯০ (নটাে মে) ব্যবহাররর
প্রচারণা চাোরর্ উপরেো, নপৌরসিা, ইউমনয়ন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ওয়ার্ য দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা
কমিটিরক মনরে যশনা প্রোন;
(২২) নেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা র্হমবে গঠন ও পমরচােনা;
(২৩) িনঃসািামেক নসবা মবষরয় নস্বোরসবকরের প্রমশক্ষরণর উরযাগ গ্রহণ।
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ুঁ
(খ) সিকীকরণ/হমশয়ামর
প্ যারয় সাড়াদান
(১) পূব যািাস ও সর্কয বার্যা প্রচার, উিার কা্ যক্ররির সমুেয় প্রস্তুমর্ ্াচাই ও উিারকারী েেরক
প্রস্তুর্করণ এবং স্থানান্তর পমরকল্পনা অনুসারর মবপোপন্ন েনরগাষ্ঠীরক মনরাপে স্থারন স্থানান্তর;
(২) দুর্ যাগ-পূব যািাস কা্ যকরিারব অমর্ দ্রুর্ মবপোপন্ন েনরগাষ্ঠীর িরধ্য প্রচার মনমির্করণ এবং
সামব যক মনরাপিা ও সর্কয বার্যা প্রচারকা্ যক্রি পমরবীক্ষণ;
(৩) পূব যমনি যামরর্ েরুমর আশ্রয়রকন্দ্রগুরো পমরেশযন করা এবং প্ররয়ােনীয় নসবা ও মনরাপিামূেক
কারের েন্য মনরয়ামের্ মবমিন্ন প্রমর্ষ্ঠান ও নস্বোরসবকগরণর প্রস্তুমর্ মনমির্করণ;
(৪) আশ্রয়রকরন্দ্র মনরাপে ও সুরপয় পামন সরবরারহর ব্যবস্থা প্ যরবক্ষণ এবং প্ররয়ােরন মবকল্প উৎরসর
ব্যবস্থা গ্রহণ;
(৫) স্থানীয় প্ যারয় পামন মবশুিকরণ পিমর্র ওপর িহড়ার আরয়ােন এবং পামন মবশুিকরণ পিমর্
ব্যবহাররর েন্য প্ররয়ােনীয় উপকররণর প্রাপ্যর্া মনমির্করণ। পাশাপামশ প্ররয়ােনীয়-সংখ্যক পামন
মবশুু্িকরণ ট্যাবরেট িজুরর্র ব্যবস্থা গ্রহণ;
(৬) েরুমর নিমর্কযাে টিি গঠন এবং সংমক্ষপ্ত ননাটিরশর পমররেমক্ষ্নর্ সাড়াোন কারে মনরয়ামের্
কররর্ প্ররয়ােনীয় পেরক্ষপ গ্রহণ;
(৭) প্ররয়ােনীয় েীবনরক্ষাকারী ওষুি প্ যাপ্ত পমরিারণ িজুর্ মনমির্করণ;
(৮) েরুমর সাড়াোরন মনরয়ামের্ ব্যমক্তবরগরয সিয়সূমচ মনি যারণসহ কা্ যক্ররির নচকমেস্ট প্রস্তুর্করণ;
(৯) আশ্রয়রকরন্দ্র প্ররয়ােনীয়-সংখ্যক স্বাস্থযসের্ নশৌচাগাররর ব্যবস্থা মনমির্করণ;
(১০) প্রবীণ, গিযবর্ী িমহো, মশশু এবং প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তরের েন্য আশ্রয়রকরন্দ্র র্াকার পৃর্ক ব্যবস্থা আরে
মক না, র্া প্ যরবক্ষণ এবং প্ররয়ােরন এর সুব্যবস্থা মনমির্করণ।
(গ) দুর্ যাগকােীন সাড়াোন
(১) স্থানান্তর, উিার, িানমবক সহায়র্া ও প্রার্মিক পুনব যাসনসংক্রান্ত কা্ যক্রি সিন্বরয়র েন্য েরুমর
পমরচােনা নকন্দ্র (মনয়ন্ত্রণকক্ষ) স্থাপন ও পমরচােনা;
(২) স্থানীয়িারব প্রাপ্য সুমবিা ব্যবহার করর েরুমর উিার কা্ যক্রি সিন্বয় ও পমরচােনা এবং অমিক
দুর্ যাগকবমের্ উপরেো ও নপৌরসিায় উিার কা্ যক্রি পমরচােনার েন্য উিারকারী েে নপ্ররণ;
(৩) ইউমনয়ন, নপৌরসিা, উপরেো ও নেো প্ যারয় সরকামর ও নবসরকামর িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি
সিন্বয়সািন এবং বরােকৃর্ িানমবক সহায়র্া-সািগ্রীর চামহো নিার্ারবক মবর্রণ র্োরমক;
(৪) দুর্ যাগকারে মনরয়ামের্ উিার ও িানমবক সহায়র্া কিীরের প্ররয়ােনীয় মনরাপিা মনমির্করণ;
(৫) দুর্ যাগকারে নারী, মশশু ও প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তরের মনরাপে আশ্রয়রকন্দ্র, বসর্বামড় বা অন্য নকারনা
স্থারন প্ররয়ােনীয় মনরাপিা প্রোরনর উরযাগ গ্রহণ;
(৬) মৃর্ ব্যমক্তরের শনাক্তকরণ ও দ্রুর্ সৎকার এবং মৃর্ প্রামণরেহ িাটিরর্ পুরুঁ র্ নফোর িােরি
পমররবশগর্ মবপ্ যয় নরারি ্র্া্র্ পেরক্ষপ গ্রহণ র্োরমক;
(৭) মৃর্ ব্যমক্তর পমরবাররর কারে এবং আহর্ ব্যমক্তরের মচমকৎসারর্ য বরােকৃর্ অর্ য প্রোন;
(৮) প্ররয়ােরন অস্থায়ী মচমকৎসারকন্দ্র স্থাপন করর আহর্ ব্যমক্তরের মচমকৎসা প্রোরনর ব্যবস্থা র্োরমক;
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(৯) েনসািারণরক র্ারের মূল্যবান ও গুরুত্বপূণ য সম্পে ও দ্রব্যামে, ন্িন: গবামে পশু, হাঁস-মুরমগ, েরুমর
িায, ফসরের বীে, নরমর্ও, টচ যোইট, নিাবাইে নফান ইর্যামে মনরাপে স্থারন স্থানান্তর কা্ যক্রি
র্োরমক।
য প্ যারয় সাড়াোন
(র্) পুনব যাসন ও পুনগঠন
(১) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর বা দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র মনরে যশনা অনুসারর উপরেো
কমিটির িােরি মর্-ফররি দুর্ যারগর ক্ষয়ক্ষমর্র র্ে সংগ্রহ ও ্াচাই এবং িানমবক সহায়র্া ও
পুনব যাসন-কা্ যক্ররি চামহো ও অগ্রামিকার মনরূপণ;
(২) স্থানীয় চামহোর পমররপ্রমক্ষরর্ স্বল্প, িে ও েীর্ যরিয়ামে িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসন-কা্ যক্ররির
পমরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়রন সংমিষ্ট নসক্টরগুরোরক সম্পৃক্তকরণ এবং এ পমরকল্পনা দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয় নপ্ররণ;
য কা্ যক্ররির পমরকল্পনা প্রণয়রন আরগর নচরয়
(৩) সকে নসক্টররর সিমন্বর্ উরযারগ পুনব যাসন ও পুনগঠন
িারো অবস্থায় মফমররয় আনার নীমর্ অনুসরণপূব যক ঝমুঁ কহ্রাস কিযসূমচর অগ্রামিকার মনমির্করণ;
(৪) পুনব যাসনকারের েন্য প্রাপ্ত সম্পে দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তররর মনরে যশনা অনুসারর প্রকৃর্ চামহোর
মিমিরর্ উপরেো ও নপৌরসিারক বরাে প্রোন এবং মবর্রণ কা্ যক্রি র্োরমক;
(৫) িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসন-কা্ যক্ররির অিীরন প্রাপ্ত ও মবর্রণকৃর্ দ্রব্যসািগ্রীর মহসাব সংরক্ষণ
ও অগ্রগমর্ প্রমর্রবেন বর্মর এবং র্া দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর ও দুর্ যাগ ব্যবস্থাপন ও োণ
িন্ত্রণােয় এবং প্ররয়ােনীয় নক্ষরে িানমবক সহায়র্া প্রোনকারী উন্নয়ন সহর্াগী সংস্থার কারে
নপ্ররণ;
(৬) দুর্ যারগর কাররণ বাস্তুচুযর্ েনগণ পুনরায় ন্ন র্ারের আরগর স্থারন মফরর ন্রর্ পারর এ মবষরয়
সহর্ামগর্া প্রোন;
(৭) দুর্ যারগর কাররণ সৃষ্ট িানমসক আর্ার্ কাটিরয় উঠরর্ মবরশষজ্ঞ, প্রমশমক্ষর্ কিযকর্যা ও
নস্বোরসবকরের সহর্ামগর্ায় দুর্ যাগকবমের্ েনগণরক প্ররয়ােনীয় িানমসক পমররষবা প্রোরন
সহর্ামগর্া প্রোন;
(৮) দুর্ যারগ আহর্ ব্যমক্তগণরক েরুমর মচমকৎসা ও স্বাস্থযরসবা মনমির্ কররর্ প্ররয়ােনীয় উরযাগ গ্রহণ
এবং এর বাস্তবায়ন র্োরমক;
(৯) কৃমষ সম্প্রসারণ অমিেপ্তররর সহায়র্ায় ক্ষমর্গ্রস্ত কৃষকরের পুনব যাসরন কৃমষ উপকরণ প্রোনসহ
নিৌসুি মবরবচনায় মবকল্প ফসে উৎপােরনর প্ররয়ােনীয় সহায়র্া প্রোন র্োরমক এবং েীর্ যরিয়ামে
পুনব যাসন-কা্ যক্ররির আওর্ায় দুর্ যাগ সহনীয় ফসে আবারের প্রচেন ও সম্প্রসাররণ সিমন্বর্
উরযাগ গ্রহণ;
(১০) প্রামণসম্পে ও িৎস্য অমিেপ্তররর সহায়র্ায় ক্ষমর্গ্রস্ত িািামররের েন্য স্বল্প, িে ও েীর্ যরিয়ামে
পুনব যাসন-কা্ যক্রি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন র্োরমক;
(১১) নেো প্ যারয় মবমিন্ন মবিারগর িরে সিন্বরয়র িােরি সামব যক ও সুষ্ঠুিারব দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা
মনমির্করণ;
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(১২) দুর্ যাগকােীন ও দুর্ যাগ-পরবর্ী কিযকাে নর্রক অমেযর্ মশক্ষণ ও অমিজ্ঞর্া মবমনিরয়র েন্য সংমিষ্ট
প্রমর্ষ্ঠান ও ব্যমক্তবরগরয অংশগ্রহরণ কিযশাো আরয়ােন করর িমবষ্যরর্ করণীয় মবষরয় ্র্া্র্
সুপামরশ প্রোন;
(১৩) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয় এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তররর র্াৎক্ষমণক মনরে যশনা
অনুসরণ।
৪.১.৪ উপরেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
এ কমিটির গঠন মনম্নরূপ:
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭

নচয়ারম্যান উপরেো পমরষে
উপরেো মনব যাহী অমফসার
নপৌরসিা নিয়র (্মে র্ারক)
িাইস-নচয়ারম্যান, উপরেো পমরষে
উপরেোিীন ইউমনয়ন পমরষেসমূরহর নচয়ারম্যানগণ
সহকারী কমিশনার (ভূমি)
উপরেো কৃমষ কিযকর্যা
উপরেো পমরবার পমরকল্পনা কিযকর্যা
উপরেো নহের্ অযার্মিমনরিটর
উপরেো প্রামণসম্পে কিযকর্যা
মসমনয়র/উপরেো িৎস্য কিযকর্যা
উপরেো মশক্ষা কিযকর্যা
মসমনয়র উপরেো প্ররকৌশেী, স্থানীয় সরকার প্ররকৌশে অমিেপ্তর
উপরেো সিােরসবা কিযকর্যা
উপরেো পমরবার পমরকল্পনা কিযকর্যা
উপরেো িাযমনয়ন্ত্রক
সংমিষ্ট র্ানার িারপ্রাপ্ত কিযকর্যা
উপরেো র্যব উন্নয়ন কিযকর্যা
উপরেো সিবায় কিযকর্যা
উপরেো িােমিক মশক্ষা কিযকর্যা
উপরেো িমহো-মবষয়ক কিযকর্যা
উপরেো আনসার ও মিমর্মপ কিযকর্যা
উপরেো পেী উন্নয়ন কিযকর্যা
প্রমর্মনমি, েনস্বাস্থয প্ররকৌশে অমিেপ্তর
নস্টশন অমফসার, উপরেো ফায়ার সামিযস ও মসমিে মর্রফি নস্টশন (্মে র্ারক)
প্রমর্মনমি, মবদুযৎ উন্নয়ন নবার্,য পেী মবদুযর্ায়ন নবার্য, পেী মবদুযৎ সমিমর্ বা
সংমিষ্ট অন্য নকারনা মবদুযৎ মবর্রণ কতৃপয ক্ষ (প্রর্ােয নক্ষরে)
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ পামন উন্নয়ন নবার্ য (্মে র্ারক)
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সিাপমর্
সহ-সিাপমর্
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য

২৮
২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৪
৩৫
৩৬
৩৭
৩৮
৩৯

ইউমনয়ন পমরষে এবং নপৌরসিার সংরমক্ষর্ িমহো সেস্যগরণর িে নর্রক
উপরেো পমরষরের েন্য মনব যামচর্ সেস্য
উপরেো সিাপমর্, বাংোরেশ পেী উন্নয়ন নবার্য বা নকন্দ্রীয় সিবায় সমিমর্
প্রমর্মনমি, ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচ (্মে র্ারক)
উপরেো প্রমর্মনমি, বাংোরেশ নরর্ মক্ররসন্ট নসাসাইটি (্মে র্ারক)
স্থানীয়, োর্ীয় বা আন্তেযামর্ক প্ যারয় কা্ যক্রি ররয়রে এরূপ নবসরকামর সংস্থার
(এনমেও) ৩ েন প্রমর্মনমি ন্িারন নেন্ডার ও প্রমর্বমন্ধর্া-সংমিষ্ট কারে র্যক্ত
একটি সংস্থার প্রমর্মনমি (কমিটি কতৃক
য িরনানীর্)
সিাপমর্ কতৃক
য িরনানীর্ স্থানীয় গণ্যিান্য ব্যমক্ত বা মসমিে নসাসাইটির ১ েন
প্রমর্মনমি
সিাপমর্, উপরেো নপ্রসিাব (্মে র্ারক)
সিাপমর্, উপরেো নচম্বার অব কিাস য অযান্ড ইন্ডামিে
সিাপমর্ কতৃক
য িরনানীর্ করেে বা িাদ্রাসার ১ েন অেক্ষ
উপরেো কিান্ডার, উপরেো মুমক্তর্ািা কিান্ড কাউমিে
প্রমর্মনমি, িানমসক স্বাস্থয ও িনঃসািামেক মবষরয় কিযরর্ সংস্থা
(সরকামর/নবসরকামর)
উপরেো প্রকল্প বাস্তবায়ন কিযকর্যা

সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য-সমচব

উপরেো কমিটির উপরেষ্টা এবং উপকমিটির সিা
(১) স্থানীয় সংসে সেস্য উপরেো কমিটির উপরেষ্টা হরবন;
(২) স্থানীয় অবস্থা বা পমরমস্থমর্ মবরবচনায় উপরেো কমিটি উক্ত কমিটিরক সহায়র্ার েন্য প্ররয়ােরন এক
বা একামিক উপকমিটি গঠন কররর্ পাররব এবং মবরশষরজ্ঞর ির্াির্ গ্রহণ কররর্ পাররব;
(৩) উপরেো কমিটি প্ররয়ােনীয় ও ্র্া্র্ িরন কররে ন্রকারনা সংমিষ্ট ব্যমক্তরক এর সেস্য মহরসরব
নকা-অপ্ট কররর্ অর্বা এর সিায় অংশগ্রহরণর েন্য আিন্ত্রণ োনারর্ পাররব;
(৪) পমররবশ ও পমরমস্থমর্ মবরবচনায় উপরেো কমিটি মনম্নরূপ সিরয় এর সিায় মিমের্ হরব:
(ক) স্বািামবক সিরয় প্রমর্ ২ (দুই) িারস কিপরক্ষ এক বার;
(ি) দুর্ যাগপূব য, দুর্ যাগকারে এবং দুর্ যাগ-পরবর্ী সিরয় প্ররয়ােন অনু্ায়ী;
(৫) স্বািামবক এবং দুর্ যাগ-পরবর্ী সিরয় এক-তৃর্ীয়াংশ এবং সর্কয সংরকর্ চোকারে ও দুর্ যাগকারে
এক-চত্যর্ যাংশ সেরস্যর উপমস্থমর্রর্ সিার নকারাি হরব;
(৬) পূব যবর্ী বেররর কমিটির নকারনা রেবেে না হরেও উপরেো মনব যাহী অমফসার প্রমর্ বের োনুয়ামর
িারসর ২৫ র্ামররির িরে কমিটির সিাপমর্ কতৃক
য স্বাক্ষমরর্ উপরেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির
একটি পূণ যাে হােনাগাে র্ামেকা এবং নপৌরসিা ও ইউমনয়ন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটি নর্রক প্রাপ্ত
কমিটিসমূরহর র্ামেকা নেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কারে নপ্ররণ কররব।
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উপরেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির োময়ত্ব ও কা্ যাবমে
(ক) ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
(১) ইউমনয়ন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন ও কা্ যকর কররর্ প্ররয়ােনীয় সহর্ামগর্া প্রোন;
(২) ইউমনয়ন কমিটিরক স্থানীয় প্ যারয় সর্কীকরণ ব্যবস্থা, ঝমুঁ কহ্রাস কিযসূমচ, উিার ও পুনরুিার এবং
েনসরচর্নর্া বৃমিমূেক নকৌশে প্রণয়রন সহর্ামগর্া প্রোন;
(৩) দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস এবং উন্নয়ন প্রকল্প/কিযসূমচ প্রণয়ন ও বাস্তবায়রন মর্োস্টার ইম্পযাক্ট অযারসসরিন্ট
(মর্আইএ) মনরে যশনা অনুসরণ কররর্ ্র্া্র্ উরযাগ গ্রহণ;
(৪) ইউমনয়ন, উপরেো প্ যারয় দুর্ যাগঝমুঁ ক অন্তর্ভযমক্তমূেক উন্নয়ন পমরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
মনমির্কররণ ্র্া্র্ উরযাগ গ্রহণ;
(৫) নেো কমিটিরক অবমহর্ করর উপরেো প্ যারয় মনয়মির্ দুর্ যাগ-মবষয়ক প্রমশক্ষণ ও কিযশাো
আরয়ােন করা এবং ইউমনয়ন প্ যারয় অনুরূপ প্রমশক্ষণ ও কিযশাো আরয়ােরন সংমিষ্ট
কমিটিগুরোরক সহায়র্া প্রোন;
(৬) ইউমনয়ন কমিটিরক মবপোপন্নর্া এবং ঝমুঁ ক মনরূপরণ সহর্ামগর্া প্রোন এবং ইউমনয়ন কমিটিগুরো
কতৃক
য প্রস্তুর্কৃর্ ঝমুঁ কহ্রাস পমরকল্পনা সিমন্বর্ করর নেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তরর নপ্ররণ;
(৭) সংমিষ্ট সকে নসক্টররর অংশগ্রহরণ উপরেো ঝমুঁ ক-িানমচে প্রণয়ন এবং উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়রন এ
িানমচে ব্যবহার মনমির্করণ;
(৮) ইউমনয়ন কমিটিরক নেন্ডার, বয়স, প্রমর্বমন্ধর্া, সািামেক অবস্থান, নপশা ও অর্ যবনমর্ক অবস্থার
মবরবচনায় ঝমুঁ কপূণ য েনরগাষ্ঠী শনাক্তকররণ সব যরর্ািারব সহর্ামগর্া প্রোন;
(৯) ইউমনয়ন কমিটি কতৃক
য প্রস্তুর্কৃর্ ঝমুঁ কপূণ য েনরগাষ্ঠীর র্ামেকা এবং অবস্থান িানমচে সিমন্বর্ ও
সংকমের্ করর নেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কারে নপ্ররণ;
(১০) ঝমুঁ কপূণ য েনরগাষ্ঠীর সমক্রয় অংশগ্রহরণ স্বল্প, িে ও েীর্ যরিয়ামে কিযপমরকল্পনা প্রস্তুর্কররণ
ইউমনয়ন কমিটিরক সামব যক সহর্ামগর্া প্রোন;
(১১) উপরেোর সংমিষ্ট প্রমর্ষ্ঠান/সংস্থার সরে বেিামসক সিা আরয়ােরনর িােরি স্থানীয় ঝমুঁ কহ্রাস
কিযপমরকল্পনা বাস্তবায়রনর অগ্রগমর্ প্ যারোচনা;
(১২) উপরেো প্ যারয়র ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনার অগ্রগমর্ এবং অন্যান্য কা্ যাবমে সম্পরকয নেো
কমিটিরক অবমহর্করণ;
(১৩) উপরেো প্ যারয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কিযপমরকল্পনা বর্মর ও বাস্তবায়রনর িােরি োনিারের
ক্ষয়ক্ষমর্ উরেির্াগ্য পমরিারণ কমিরয় আনা;
(১৪) দুর্ যারগর পূব যািাস অমর্ দ্রুর্ ও কা্ যকরিারব প্রচার;
(১৫) ভূমিিস, নেীিাঙন ইর্যামে দুর্ যাগ সংর্টির্ হওয়ার আশঙ্কার পমররপ্রমক্ষরর্ েনসািারণরক
সর্কীকররণর েন্য প্ররয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
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(১৬) দুর্ যাগ-সহনশীে স্থাপনা বর্মররর্ সংমিষ্ট নস্টকরহাল্ডাররের ও েনসািাররণর সরচর্নর্া ও
সক্ষির্া বৃমিসহ প্ররয়ােনীয় সহর্ামগর্া ও পরািশয প্রোন;
(১৭) দুর্ যাগ-সহনশীে কৃমষ ও অন্যান্য েীমবকায়ন ব্যবস্থা গ্রহরণ েনগণরক সহর্ামগর্া ও উৎসাহ
প্রোরনর েরক্ষয ইউমনয়ন কমিটি, স্থানীয় প্রমর্ষ্ঠান, নস্বোরসবক এবং েনসািাররণর সক্ষির্া
বৃমিরর্ সহায়র্া প্রোন;
(১৮) ইউমনয়ন কমিটি ও নপৌরসিা কমিটির সহায়র্ায় েরুমর পমরমস্থমর্রর্ েনসািারণরক মনরাপে
নকরন্দ্র বা আশ্রয়রকরন্দ্র আশ্রয় প্রোনসহ প্ররয়ােনীয় নসবা ও মনরাপিামূেক ব্যবস্থা মনমির্করণ;
(১৯) আশ্রয়রকরন্দ্র মনরাপে পামন সরবরাহ ও অন্যান্য নসবা মনমির্কররণ সহায়র্া প্রোন;
(২০) মুমেব মকো মনিযারণ ইউমনয়ন কমিটিরক সহর্ামগর্া প্রোন, ্া দুর্ যাগকারে মনরাপরে গবামে পশুর
আশ্রয়রকন্দ্র মহরসরব ব্যবহৃর্ হরর্ পারর;
েীবনরক্ষাকারী েরুমর ওষুি ইউমনয়ন ও নপৌরসিা প্ যারয় সংমিষ্ট স্বাস্থযরকরন্দ্র িজুর্ রািরর্
ইউমনয়ন কমিটি ও নপৌরসিা কমিটিরক সহর্ামগর্া প্রোন;
(২২) উিার, প্রার্মিক িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি পমরচােনা এবং ক্ষমর্গ্রস্ত সড়ক ন্াগার্াগ
পুনঃস্থাপন এবং অমিক ক্ষমর্গ্রস্ত পমরবাররক পুনব যাসরন স্থানীয় ব্যবস্থা-সংবমের্ পমরকল্পনা
প্রণয়ন;
(২৩) ইউমনয়ন কমিটির কা্ যক্রি এবং এর কিযপমরকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগমর্ মনয়মির্ পমরবীক্ষণ এবং
উপরেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কিযপমরকল্পনার অগ্রগমর্ প্রমর্রবেন নেো কমিটির কারে নপ্ররণ;
(২১

(২৪) সর্কয বার্যা বা পূব যািাস প্রচার, স্থানান্তর, উিার ও প্রার্মিক িানমবক সহায়র্া-কাে পমরচােনার
মবষরয় িহড়া আরয়ােন এবং প্ররয়ােরন নেো কমিটির সহর্ামগর্া গ্রহণ;
(২৫) দুর্ যারগ মনহর্ ব্যমক্তর মৃর্রেহ শনাক্তকরণ, সৎকাররর উরেরশ্য সিােমিমিক উঁচু স্থান বর্মর করা
এবং প্ররয়ােন অনু্ায়ী নকন্দ্রীয় করবস্থান ও শ্মশান বর্মরর পমরকল্পনা গ্রহণ;
(২৬) উৎপােনশীে িািারগুরো, ক্ষুদ্র ও িাঝামর ব্যবসায়-প্রমর্ষ্ঠারনর েন্য দুর্ যাগ নিাকামবোয় ্র্া্র্
প্রস্তুমর্ গ্রহরণ সহায়র্া প্রোন;
(২৭) উিার/স্থানান্তররর স্থান ও আশ্রয়রকরন্দ্রর র্াটারবে বর্মর, সংরক্ষণ ও র্া সংমিষ্ট নস্টকরহাল্ডাররের
অবমহর্করণ;
(২৮) েরুমর উিার সরঞ্জািামে ও সাড়াোন সািগ্রী িজুরর্র েন্য অবকাঠারিা বর্মর এবং আপেকােীন
পমরকল্পনা বাস্তবায়ন র্হমবে গঠন বা সহায়র্া নপরর্ ্র্া্র্ পেরক্ষপ গ্রহণ;
(২৯) র্াৎক্ষমণক ঝমুঁ ক নিাকামবোর েন্য উিার সরঞ্জাি ও সাড়াোন সািগ্রী সংরক্ষণ। প্রকল্প বাস্তবায়ন
কিযকর্যা কতৃক
য বেিামসক উক্ত সরঞ্জািামের মহসাব এবং সুষ্ঠু সংরক্ষরণর মবষরয় উপরেো মনব যাহী
অমফসাররর কারে প্রমর্রবেন উপস্থাপন। পরবর্ীকারে উপরেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটিরর্
উিার সরঞ্জািামে ও সাড়াোন সািগ্রীর িজুর্ সম্পরকয আরোচনা;
(৩০) িনঃসািামেক নসবা মবষরয় নস্বোরসবকরের েন্য প্রমশক্ষরণর উরযাগ গ্রহণ।
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ুঁ
(খ) সিকীকরণ/হমশয়ামর
প্ যারয় সাড়াদান
(১) সর্কীকরণ ও মনরাপিামূেক বার্যা প্রচার, উিারকারী েে ও র্ারের নশষ মুহূরর্যর প্রস্তুমর্ প্ যরবক্ষণ
এবং পূব যপমরকল্পনা অনু্ায়ী ঝমুঁ কপূণ য েনরগাষ্ঠীরক স্থানান্তর;
(২) দুর্ যাগ-পূব যািাস ও সর্কয বার্যা অমর্ দ্রুর্ ও কা্ যকরিারব ঝমুঁ কপূণ য েনরগাষ্ঠীর কারে প্রচাররর
ব্যবস্থা গ্রহণ এবং র্ারের সামব যক মনরাপিা প্ যরবক্ষণ;
(৩) েরুমর আশ্রয়রকন্দ্রগুরো পমরেশযন এবং প্ররয়ােনীয় নসবা ও মনরাপিা মনমির্করণ;
(৪) আশ্রয়রকন্দ্র মনরাপে ও সুরপয় পামন সরবরারহর ব্যবস্থা মনমির্করণ;
(৫) পামন মবশুিকরণ সুমবিা মনমির্করণ এবং প্ররয়ােনীয়-সংখ্যক পামন মবশুিকরণ ট্যাবরেট
িজুরর্র ব্যবস্থা গ্রহণ;
(৬) আশ্রয়রকরন্দ্র প্ররয়ােনীয়-সংখ্যক স্বাস্থযসের্ নশৌচাগাররর ব্যবস্থা মনমির্করণ;
(৭) দুর্ যাগকারে েীবনরক্ষাকারী প্ররয়ােনীয় ওষুি ইউমনয়ন প্ যারয় িজুর্ রািার পেরক্ষপ গ্রহণ;
(৮) সম্ভাব্য দুর্ যারগর ক্ষয়ক্ষমর্ মবরবচনায় নিমর্কযাে টিি প্রস্তুর্ রািার ব্যবস্থা গ্রহণ;
(৯) দুর্ যাগকারে ন্সব েরুমর কাে কররর্ হরব র্ার নচকমেস্ট প্রস্তুর্ করা এবং প্ররয়ােনীয় উপকরণ
ও েনবে প্রস্তুর্ আরে মক না, র্া মনমির্করণ;
(১০) দুর্ যাগকারে িাোিাে ও গবামে পশু মনরাপরে রািার মবষরয় েনগণরক আেস্তকরণ, ্ারর্ র্ারা
আশ্রয়রকরন্দ্র গিন করর।
(গ) দুর্ যাগকােীন সাড়াোন
(১) উপরেো প্ যারয় স্থানান্তর, সন্ধান, উিার ও িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি সিন্বরয়র েন্য েরুমর
পমরচােনা নকন্দ্র/মনয়ন্ত্রণকক্ষ প্রমর্ষ্ঠা ও পমরচােনা;
(২) পূব যর্ামেকা অনু্ায়ী স্থানীয়িারব প্রাপ্য সুমবিা ব্যবহার করর েরুমর উিার কা্ য পমরচােনা;
(৩) উপরেো প্ যারয় সরকামর ও নবসরকামর িানমবক সহায়র্া ও পুনরুিার কা্ যক্রি সিন্বয়সািন এবং
িানমবক সহায়র্া মবর্ররণ স্বের্া মনমির্করণ;
(৪) দুর্ যাগকারে িানমবক সহায়র্া কিীরের প্ররয়ােনীয় মনরাপিা মনমির্করণ;
(৫) দুর্ যাগকারে নারী, মশশু, প্রবীণ ও প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তরের প্ররয়ােনীয় মনরাপিা মনমির্করণ;
(৬) মৃর্রেহ শনাক্তকরণ, দ্রুর্ সৎকার এবং মৃর্ প্রামণরেহ িাটিরর্ পুরুঁ র্ নফোর িােরি পমররবশগর্
মবপ্ যয় নরারি ্র্া্র্ পেরক্ষপ গ্রহণ;
(৭) েনগরণর মূল্যবান ও গুরুত্বপূণ য সম্পে ও দ্রব্যামে ন্িন: গবামে পশু, হাঁস-মুরমগ, েরুমর িায
ইর্যামে মনরাপে স্থারন স্থানান্তর কররর্ সহর্ামগর্া প্রোন।
য প্ যারয় সাড়াোন
(র্) পুনব যাসন ও পুনগঠন
(১) এসওএস ফররি দুর্ যারগর ক্ষয়ক্ষমর্র র্ে সংগ্রহ এবং ্র্ দ্রুর্ সম্ভব নটমেরফান, ফযাক্স, ইরিইে
বা অয়যাররেসর্ারগ নেো কমিটি, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয় এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা
অমিেপ্তরর নপ্ররণ;
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(২) পমরমশষ্টরর্ উমেমির্ ক্ষয়ক্ষমর্ মনরূপণ ফরি (D-Form) অনুসরণপূব যক প্ররয়ােনীয় র্ে নেো
কমিটি, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয় এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তরর নপ্ররণ;
(৩) িমবষ্যৎ ঝমুঁ কহ্রারসর েন্য প্ররয়ােনীয় পেরক্ষপ মবরবচনায় ‘আরগর নচরয় িারো আবস্থায় মফমররয়
আনার’ নীমর্ অনুসরণ করর পুনব যাসন-কা্ যক্ররির পমরকল্পনা গ্রহণ;
(৪) িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসনকারে স্থানীয়িারব সংগৃহীর্ মকংবা দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর বা
অন্য নকারনা উৎস নর্রক প্রাপ্ত সম্পে নেো কমিটির মনরে যশনা অনুসারর মবর্ররণর েন্য প্ররয়ােনীয়
পেরক্ষপ গ্রহণ;
(৫) িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসনসংক্রান্ত সহায়র্া-সািগ্রী মবর্রণ, মহসাব সংরক্ষণ এবং অগ্রগমর্
প্রমর্রবেন নেো কমিটি ও প্রর্ােয নক্ষরে সংমিষ্ট উন্নয়ন সহর্াগী সংস্থার কারে নপ্ররণ;
(৬) দুর্ যারগর ফরে বাস্তুচুযর্ েনগণ ্ারর্ পুনরায় র্ারের আরগর স্থারন মফরর ন্রর্ পারর র্া
মনমির্করণ এবং প্ররয়ােরন র্ারের ্র্া্র্ পুনব যাসরনর ব্যবস্থা গ্রহণ;
(৭) দুর্ যারগর ফরে সৃষ্ট িানমসক আর্ার্ কাটিরয় উঠরর্ মবরশষজ্ঞ, প্রমশমক্ষর্ নস্বোরসবক ও সিারের
য প্ররয়ােনীয় িানমসক পমররষবা
োময়ত্বশীে ব্যমক্তবরগরয সহর্ামগর্ায় দুর্ যাগকবমের্ ব্যমক্তবগরক
প্রোন;
(৮) দুর্ যারগ আহর্ ব্যমক্তরের প্রার্মিক মচমকৎসাসহ প্ররয়ােরন হাসপার্ারে ননওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ;
য কা্ যক্রি সিন্বয়সািন;
(৯) উপরেো প্ যারয়র মবমিন্ন েপ্তরর িানমবক সহায়র্া, পুনব যাসন ও পুনগঠন
(১০) বন্যা মনয়ন্ত্রণ বাঁি ও উপকূেীয় বাঁি নিরািরর্র েন্য পামন উন্নয়ন নবার্য কতৃক
য স্থানীয় প্ যারয়
র্হমবে গঠন বা বরাে প্রোরন ্র্া্র্ পেরক্ষপ গ্রহণ;
(১১) দুর্ যাগকােীন ও দুর্ যাগ-পরবর্ী কিযকাে নর্রক অমেযর্ মশক্ষণ ও অমিজ্ঞর্া মবমনিরয়র েন্য
সংমিষ্ট প্রমর্ষ্ঠান ও ব্যমক্তবরগরয অংশগ্রহরণ কিযশাো আরয়ােন করর িমবষ্যরর্ করণীয় মবষরয়
্র্া্র্ সুপামরশ প্রোন;
(১২) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয় এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তররর র্াৎক্ষমণক মনরে যশনা
অনুসরণ।
৪.১.৫ নপৌরসিা দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
নপৌরসিা দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন মনম্নরূপ:
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০

নিয়র
প্যারনে নিয়র
কাউমিের (সকে)
প্রমর্মনমি, নেো প্রশাসন
নিমর্কযাে অমফসার বা স্যামনটামর ইিরপক্টর, নপৌরসিা
মনব যাহী প্ররকৌশেী/সহকারী প্ররকৌশেী, নপৌরসিা
উপরেো প্রকল্প বাস্তবায়ন কিযকর্যা (PIO)
সংমিষ্ট র্ানার িারপ্রাপ্ত কিযকর্যা
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ নরর্ মক্ররসন্ট নসাসাইটি (্মে র্ারক)
নস্টশন অমফসার, উপরেো ফায়ার সামিযস ও মসমিে নস্টশন (্মে র্ারক)
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সিাপমর্
সহ-সিাপমর্
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য

১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০
৩১

উপরেো কিান্ডার বা উপরেো মুমক্তর্ািা কিান্ড কাউমিে, কতৃক
য িরনানীর্
১ েন প্রমর্মনমি
নিয়র কতৃক
য িরনানীর্ স্থানীয়, োর্ীয় বা আন্তেযামর্ক এনমেওর মর্নেন
প্রমর্মনমি ন্িারন নেন্ডার, নারী ও প্রমর্বমন্ধর্া-সংমিষ্ট কারে র্যক্ত একটি
সংস্থার প্রমর্মনমি বা ব্যমক্ত র্াকরব
গ্যাস সরবরাহ/মবর্রণ নকাম্পামনর প্রমর্মনমি (সংমিষ্ট এোকা গ্যাস সঞ্চােন
ননটওয়ারকযর আওর্ািীন হরে)
মবদুযৎ উন্নয়ন নবারর্ যর প্রমর্মনমি
প্রমর্মনমি, কৃমষ সম্প্রসারণ অমিেপ্তর
প্রমর্মনমি, মনব যাহী প্ররকৌশেী, েনস্বাস্থয প্ররকৌশে অমিেপ্তর
সিাপমর্র প্রমর্মনমি, নেো বা উপরেো নপ্রসিাব (প্রর্ােয নক্ষরে)
প্রমর্মনমি, উপরেো স্বাস্থয ও পমরবার পমরকল্পনা কিযকর্যা বা মসমিে সােযন
(প্রর্ােয নক্ষরে)
নপৌরসিা কমিটির সিাপমর্ কতৃক
য িরনানীর্ সুশীে সিারের ১ েন প্রমর্মনমি
প্রমর্মনমি, ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচ (্মে র্ারক)
নপৌরসিা কমিটির সিাপমর্ কতৃক
য িরনানীর্ নকারনা করেে, িাদ্রাসা বা
স্কুরের ১ েন অেক্ষ বা প্রিান মশক্ষক
প্রমর্মনমি, উপরেো সিােরসবা কিযকর্যা
প্রমর্মনমি, উপরেো বা নেো নচম্বার অব কিাস/য স্থানীয় ব্যবসায়ী ননর্া
(প্রর্ােয নক্ষরে)
প্রমর্মনমি, উপরেো বা নেো িমহো-মবষয়ক কিযকর্যা (প্রর্ােয নক্ষরে)
প্রমর্মনমি, মনব যাহী প্ররকৌশেী, পেী মবদুযর্ায়ন নবার্য, পেী মবদুযৎ সমিমর্ বা
সংমিষ্ট অন্য নকারনা মবদুযৎ মবর্রণ কতৃপয ক্ষ (প্রর্ােয নক্ষরে)
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ পামন উন্নয়ন নবার্য
প্রমর্মনমি, উপরেো বা নেো আনসার ও মিমর্মপ কিযকর্যা (প্রর্ােয নক্ষরে)
প্রমর্মনমি, নেো বা উপরেো পমরষে (প্রর্ােয নক্ষরে)
প্রমর্মনমি, প্রমর্বন্ধী নফারাি বা সমিমর্ (্মে র্ারক)
প্রমর্মনমি, উপপমরচােক, পমরবার পমরকল্পনা অমিেপ্তর
নপৌরসিার প্রিান মনব যাহী কিযকর্যা বা সমচব

সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য-সমচব

নপৌরসিা কমিটির সিা
(১) স্থানীয় সংসে সেস্য নপৌরসিা কমিটির উপরেষ্টা হরবন;
(২) নপৌরসিা কমিটি উক্ত কমিটিরক সহায়র্ার েন্য প্ররয়ােরন এক বা একামিক উপকমিটি গঠন কররর্
পাররব;
(৩) নপৌরসিা কমিটি প্ররয়ােনীয় ও ্র্া্র্ িরন কররে সংমিষ্ট ব্যমক্তরক এর সেস্য মহরসরব নকা-অপ্ট
কররর্ পাররব;
(৪) পমররবশ ও পমরমস্থমর্ মবরবচনায় নপৌরসিা কমিটি মনম্নরূপ সিরয় এর সিা আহ্বান কররব;
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(ক) স্বািামবক সিরয় প্রমর্ ৩ (মর্ন) িারস কিপরক্ষ এক বার;
(ি) দুর্ যাগপূব য, দুর্ যাগকারে এবং দুর্ যাগ-পরবর্ী সিরয় প্ররয়ােন অনু্ায়ী;
(৫) স্বািামবক এবং দুর্ যাগ-পরবর্ী সিরয় এক-তৃর্ীয়াংশ এবং সর্কয সংরকর্ চোকারে ও দুর্ যাগকারে
এক-চত্যর্ যাংশ সেরস্যর উপমস্থমর্রর্ সিার নকারাি হরব;
(৬) পূব যবর্ী বেররর কমিটির নকারনা রেবেে না হরেও নপৌরসিার প্রিান মনব যাহী কিযকর্যা বা সমচব প্রমর্
বের োনুয়ামর িারসর ১৫ র্ামররির িরে কমিটির সিাপমর্ কতৃক
য স্বাক্ষমরর্ কমিটির পূণ যাে
হােনাগাে র্ামেকা উপরেো কমিটি বা নক্ষে মবরশরষ নেো কমিটির কারে নপ্ররণ কররব।
নপৌরসিা কমিটির োময়ত্ব ও কা্ যাবমে
(ক) ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
(১) পামরবামরক ও সািামেক প্ যারয় দুর্ যাগ-পূব যপ্রস্তুমর্, ঝমুঁ কহ্রাস মবষরয় সরচর্নর্া বৃমির উরযাগ
গ্রহণ;
(২) দুর্ যাগ-মবষয়ক প্রমশক্ষণ ও কিযশাো আরয়ােন;
(৩) নেন্ডার, বয়স, প্রমর্বমন্ধর্া, সািামেক অবস্থা, নপশা ও অর্ যবনমর্ক অবস্থার মিমিরর্ মবপোপন্ন বা
ঝমুঁ কপূণ য েনরগাষ্ঠী শনাক্তকরণ;
(৪) নপৌরসিা প্ যারয় আপে, মবপোপন্নর্া ও ঝমুঁ ক মনরূপণ করা এবং ভূমিকম্পসহ অন্যান্য আপরের
ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা প্রণয়ন;
(৫) আপেকােীন কিযপমরকল্পনা প্রণয়ন এবং এর মসমুরেশন আরয়ােন;
(৬) দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস বা উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা বর্মর ও বাস্তবায়রন মর্োস্টার ইম্পযাক্ট অযারসসরিন্ট
(মর্আইএ) মনরে যশনা অনুসরণ;
(৭) সংমিষ্ট সকে নসক্টররর অংশগ্রহরণ প্রণীর্ দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস কিযপমরকল্পনা বাস্তবায়ন ও অগ্রগমর্
প্ যারোচনা এবং প্ররয়ােন অনু্ায়ী এ কা্ যক্রি নোরোরকররণ ্র্া্র্ মনরে যশনা প্রোন;
(৮) দুর্ যারগর পূব যািাস অমর্ দ্রুর্ ও কা্ যকরিারব প্রচাররর ব্যবস্থা গ্রহণ;
(৯) ভূমিিস ও নেীিাঙন ইর্যামে দুর্ যাগ সংর্টির্ হওয়ার আশঙ্কার পমররপ্রমক্ষরর্ েনসািারণরক
সর্কীকররণর েন্য প্ররয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
(১০) ভূমিকম্প পূব যপ্রস্তুমর্ ও সাড়াোন কারে সরচর্নর্া বৃমিসহ মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠারন মনয়মির্ িহড়া
আরয়ােরন প্ররয়ােনীয় উরযাগ গ্রহণ;
(১১) ভূমিকম্পঝমুঁ কপূণ য িবন বা স্থাপনা মচমির্ করা, প্ররয়ােরন নররোমফটিংরয়র পেরক্ষপ গ্রহণ অর্বা
অমিক ঝমুঁ কপূণ য িবন অপসাররণর ব্যবস্থা গ্রহণ;
(১২) ভূমিকম্প ও অমিকারের ঝমুঁ ক নিাকামবোয় নপৌরসিার মবমিন্ন রাস্তা ও সড়ক প্রচমের্ উিার্ান
চোচরের উপর্াগী মক না, র্া ্াচাই করা প্ররয়ােরন সংমিষ্ট উিারকারী প্রমর্ষ্ঠারনর সরে সিন্বয়
করর রাস্তায় চোচে উপর্াগী ্ানবাহন বর্মর করা;
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(১৩) নিাবাইে নম্বরসহ সরকামর ও নবসরকামর সংস্থার ্ানবাহন, উিার ও সাড়াোন কারে ব্যবহারউপর্াগী সরঞ্জািামের র্ামেকা বর্মর, সংরক্ষণ ও সংমিষ্ট প্রমর্ষ্ঠারন এই র্ামেকা নপ্রররণর ব্যবস্থা
গ্রহণ;
(১৪) দুর্ যাগ-সহনশীে র্রবামড় ও অন্যান্য স্থাপনা বর্মররর্ সংমিষ্ট নস্টকরহাল্ডার ও েনসািাররণর
সরচর্নর্া ও সক্ষির্া বৃমিসহ এর বাস্তবায়রন প্ররয়ােনীয় পেরক্ষপ গ্রহণ;
(১৫) উপরেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়র্ায় েরুমর মুহূরর্য ঝমুঁ কপূণ য এোকা নর্রক েনগণরক
মনরাপে আশ্রয়রকরন্দ্র ননওয়াসহ প্ররয়ােনীয় নসবা ও মনরাপিামূেক ব্যবস্থা মনমির্করণ;
(১৬) আশ্রয়রকরন্দ্র/অস্থায়ী আশ্রয়রকরন্দ্র মনরাপে পামন সরবরাহ ও অন্যান্য নসবা মনমির্করণ;
(১৭) উিার, প্রার্মিক িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি পমরচােনা এবং ক্ষমর্গ্রস্ত সড়ক ন্াগার্াগ
পুনঃস্থাপন এবং নবমশ ক্ষমর্গ্রস্ত পমরবারসমূরহর পুনব যাসরন স্থানীয় ব্যবস্থা-সংবমের্ প্ররয়ােনীয়
পমরকল্পনা প্রণয়ন;
(১৮) সর্কয বার্যা বা পূব যািাস প্রচার, স্থানান্তর, উিার ও িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি পমরচােনা মবষরয়
িহড়া আরয়ােন।
ুঁ
(খ) সিকীকরণ/হমশয়ামর
প্ যারয় সাড়াদান
(১) সর্কীকরণ ও মনরাপিামূেক বার্যা প্রচার, উিারকারী েে প্রস্তুর্ রািাসহ পূব যপমরকল্পনা অনু্ায়ী
ঝমুঁ কপূণ য েনরগাষ্ঠীরক মনরাপে স্থারন স্থানান্তর;
(২) দুর্ যাগ-পূব যািাস অমর্ দ্রুর্ ও কা্ যকরিারব প্রচাররর ব্যবস্থা গ্রহণ;
(৩) আশ্রয়রকন্দ্র/অস্থায়ী আশ্রয়রকন্দ্র স্থাপরনর স্থান পমরেশযন এবং প্ররয়ােনীয় নসবা ও মনরাপিামূেক
ব্যবস্থা মনমির্করণ;
(৪) আশ্রয়রকরন্দ্র বা অস্থায়ী আশ্রয়রকরন্দ্র মনরাপে ও সুরপয় পামন সরবরাহ-ব্যবস্থা মনমির্করণ;
(৫) প্ররয়ােনীয়-সংখ্যক পামন মবশুিকরণ ট্যাবরেট িজুরর্র ব্যবস্থা গ্রহণ;
(৬) আশ্রয়রকরন্দ্র প্ররয়ােনীয়-সংখ্যক স্বাস্থযসের্ নশৌচাগাররর ব্যবস্থা মনমির্করণ; মবরশষ করর নারী,
মশশু, প্রবীণ, প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তর েন্য পৃর্ক নশৌচাগাররর ব্যবস্থা গ্রহণ;
(৭) নপৌরসিা স্বাস্থয ও পমরবার কল্যাণ নকরন্দ্র বা মর্সরপনসামররর্ েীবনরক্ষাকারী েরুমর ওষুি
িজুর্করণ;
(৮) সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষমর্ মবরবচনায় নিমর্কযাে টিি প্রস্তুর্ রািার ব্যবস্থা গ্রহণ;
(৯) ক্ষুদ্র ও িাঝামর ব্যবসায়-প্রমর্ষ্ঠান ও মশল্পকারিানার েন্য দুর্ যাগ নিাকামবোয় প্রস্তুমর্ গ্রহরণ
সহায়র্া প্রোন।
(গ) দুর্ যাগকােীন সাড়াোন
(১) পূব যর্ামেকা অনু্ায়ী স্থানীয়িারব প্রাপ্য সুমবিা ব্যবহার করর েরুমর উিার কা্ যক্রি পমরচােনা;
(২) েনগরণর মূল্যবান ও গুরুত্বপূণ য সম্পে/দ্রব্যামে মনরাপে স্থারন স্থানান্তরর সহর্ামগর্া প্রোন;
(৩) মনরাপে পামন সরবরাহ এবং মবমিন্ন পামনবামহর্ নরাগবাোই প্রমর্ররারি প্ররয়ােনীয় পেরক্ষপ গ্রহণ;
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(৪) সরকামর ও নবসরকামর সংস্থার িানমবক সহায়র্া ও পুনরুিার কা্ যক্রি সিন্বয়সািন এবং িানমবক
সহায়র্া মবর্ররণ স্বের্া মনমির্করণ;
(৫) উিার ও িানমবক সহায়র্াকিীরের প্ররয়ােনীয় মনরাপিা মনমির্করণ;
(৬) আশ্রয়রকন্দ্র এবং দুর্ যাগকবমের্ এোকায় নারী, মশশু, প্রবীণ ও প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তরের মনরাপিা
মনমির্করণ;
(৭) দুর্ যারগ আহর্ ব্যমক্তরের প্রার্মিক স্বাস্থযরসবা, প্ররয়ােরন হাসপার্ারে স্থানান্তর ও অন্যান্য েরুমর
স্বাস্থযরসবা প্রোরন ্র্া্র্ পেরক্ষপ গ্রহণ;
য
(৮) দুর্ যারগ মৃর্ ব্যমক্তর পমরচয়, নর্র্ সাটিমফরকট
প্রোন ও অমিিাবরকর কারে োশ হস্তান্তর,
(৯) মৃর্ ব্যমক্তর দ্রুর্ সৎকার এবং মৃর্ প্রামণরেহ িাটিরর্ পুরুঁ র্ নফোর িােরি পমররবশগর্ মবপ্ যয়
নরারি পেরক্ষপ গ্রহণ।
য প্ যারয় সাড়াোন
(র্) পুনব যাসন ও পুনগঠন
(১) পমরমশরষ্ট প্রেি SOS Form-এ দুর্ যারগ ক্ষয়ক্ষমর্র র্ে সংগ্রহ এবং ্র্ দ্রুর্ সম্ভব নটমেরফান,
ফযাক্স, ইরিইে বা অয়যাররেসর্ারগ দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ
িন্ত্রণােরয় নপ্ররণ;
(২) ক্ষয়ক্ষমর্ ও চামহো মনরূপণ এবং িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসন-কা্ যক্ররির অগ্রামিকার মনণ যরয়র
উরেরশ্য পমরমশরষ্ট প্রেি ক্ষয়ক্ষমর্ মনরূপণ ফররি প্ররয়ােনীয় র্ে দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর
এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয় নপ্ররণ;
য
(৩) পামন, স্যামনরটশন, মবদুযৎ ও গ্যাসসহ অন্যান্য েরুমর নসবা পুনরুিার বা পুনগঠরনর
েন্য সংমিষ্ট
সংস্থার সিন্বরয় কা্ যকর পেরক্ষপ গ্রহণ;
(৪) আরগর নচরয় িারো অবস্থায় মফমররয় আনার নীমর্ অনুসরণ করর স্বল্প, িে ও েীর্ যরিয়ামে
পুনব যাসন-কা্ যক্ররির পমরকল্পনা গ্রহণ এবং র্া বাস্তবায়ন সংমিষ্ট সংস্থার সিন্বরয় ্র্া্র্ পেরক্ষপ
গ্রহণ;
(৫) িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসনকারে অমিেপ্তর বা অন্য নকারনা উৎস নর্রক প্রাপ্ত সম্পে দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তররর মনরে যশনা অনুসারর মবর্ররণর েন্য প্ররয়ােনীয় পেরক্ষপ গ্রহণ;
(৬) িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসনসংক্রান্ত সহায়র্া-সািগ্রী মবর্রণ, র্োরমক, মহসাব সংরক্ষণ এবং
অগ্রগমর্ প্রমর্রবেন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর ও প্রর্ােয নক্ষরে সংমিষ্ট উন্নয়ন সহর্াগী সংস্থার
কারে নপ্ররণ;
(৭) বাস্তুচুযর্ েনগণরক আরগর স্থারন মফরর ন্রর্ বা প্ররয়ােরন পুনব যাসরনর সহায়িা দান;
(৮) সম্পূণ য র্রবামড় মবর্ধ্স্ত হওয়া পমরবারসমূরহর পুনব যাসন না হওয়া প্ যন্ত আশ্রয়রকরন্দ্র রািার ব্যবস্থা
গ্রহণ;
(৯) দুর্ যারগর কাররণ সৃষ্ট িানমসক আর্ার্/েিা কাটিরয় উঠরর্ মবরশষজ্ঞ, নস্বোরসবক ও সিারের
োময়ত্বশীে ব্যমক্তবরগরয সহর্ামগর্ায় প্ররয়ােনীয় িানমসক পমররষবা প্রোন;
(১০) দুর্ যারগ আহর্রের প্রার্মিক মচমকৎসা প্রোনসহ প্ররয়ােরন হাসপার্ারে পাঠারনার ব্যবস্থা গ্রহণ
এবং স্বাস্থযরসবা প্রোনকারী কতৃপয ক্ষরক েরুমর স্বাস্থযরসবার কা্ যক্ররি সম্পৃক্তকরণ;
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য কা্ যক্রি সিন্বয়সািন;
(১১) উপরেো প্ যারয়র মবমিন্ন েপ্তরর িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসন ও পুনগঠন
(১২) দুর্ যাগকােীন ও দুর্ যাগ-পরবর্ী কিযকাে নর্রক অমেযর্ মশক্ষণ ও অমিজ্ঞর্া মবমনিরয়র েন্য
সংমিষ্ট প্রমর্ষ্ঠান ও ব্যমক্তবরগরয অংশগ্রহরণ কিযশাো আরয়ােন করর িমবষ্যরর্ করণীয় মবষরয়
্র্া্র্ সুপামরশ প্রোন;
(১৩) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয় এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তররর র্াৎক্ষমণক মনরে যশনা
অনুসরণ।
৪.১.৫.১ নপৌরসিা ওয়ার্ য দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
সংমিষ্ট ওয়ারর্ যর কাউমিের
সংমিষ্ট ওয়ারর্ যর িমহো কাউমিের
কমিটি কতৃক
য িরনানীর্ মশক্ষক প্রমর্মনমি
ওয়ার্ য প্ যারয় কিযরর্ সরকামর কিযকর্যা/কিযচারী ২ েন
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ নরর্ মক্ররসন্ট নসাসাইটি (্মে র্ারক)
কমিটি কতৃক
য িরনানীর্ এনমেও প্রমর্মনমি (্ারের স্থানীয় প্ যারয় কা্ যক্রি ররয়রে)
িিীয় সম্প্রোরয়র প্রমর্মনমি, (ইিাি/পুররামহর্) ২ েন
মবরশষ িররনর চামহো ররয়রে, এিন েনরগাষ্ঠীর (প্ররমর্বন্ধী ব্যমক্তরের প্রমর্মনমি) ১
েন প্রমর্মনমি
৯ গণিােি প্রমর্মনমি (্মে র্ারক)
১০ স্থানীয় ব্যবসায়ী সম্প্রোরয়র প্রমর্মনমি
১১ ক্ষুদ্র নৃর্ামেক সম্প্রোরয়র প্রমর্মনমি (্মে র্ারক)
১২ ওয়ার্ য কমিটি কতৃক
য িরনানীর্ ১ েন প্রমর্মনমি
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮

সিাপমর্
উপরেষ্টা
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য-সমচব

নপৌরসিা ওয়ার্য কমিটির সিা
(১) ওয়ার্ য কমিটি প্ররয়ােন িরন কররে নকারনা ব্যমক্তরক এর সেস্য মহরসরব নকা-অপ্ট কররর্ পাররব;
(২) পমররবশ ও পমরমস্থমর্ মবরবচনায় ওয়ার্য কমিটি মনম্নরূপ সিরয় এর সিায় মিমের্ হরব:
(ক) স্বািামবক সিরয় প্রমর্ ২ িারস এক বার;
(ি) দুর্ যাগপূব য, দুর্ যাগকারে এবং দুর্ যাগ-পরবর্ী সিরয় প্ররয়ােন অনু্ায়ী;
(৩) স্বািামবক বা দুর্ যাগ-পরবর্ী সিরয় এক-তৃর্ীয়াংশ এবং সর্কয সংরকর্ চোকারে ও দুর্ যাগকারে একচত্যর্ যাংশ সেরস্যর উপমস্থমর্রর্ সিার নকারাি হরব।
নপৌরসিা ওয়ার্য দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির োময়ত্ব ও কা্ যাবমে
(ক) ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
(১) পামরবামরক ও সািামেক প্ যারয় দুর্ যারগর প্রস্তুমর্ মবষরয় সরচর্নর্া বৃমিমূেক কিযসূমচ গ্রহণ ও
বাস্তবায়ন;
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(২) স্থানীয় েনরগাষ্ঠীরক পামরবামরক ও সািামেক প্ যারয় দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রারসর পেরক্ষপ সম্পরকয
অবমহর্করণ এবং উক্ত পেরক্ষপগুরো বাস্তবায়রন সক্ষির্া বৃমি ও সহায়র্া প্রোন;
(৩) ভূমিকম্প, বন্যা, ভূমিিস, ঘূমণ যঝড়সহ অন্যান্য দুর্ যারগর েন্য পূব যপ্রস্তুমর্, ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা
ও আপেকােীন কিযপমরকল্পনা প্রস্তুমর্রর্ নপৌরসিা দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটিরক সহায়র্া প্রোন;
(৪) নেন্ডার, বয়স, প্রমর্বমন্ধর্া, নিৌরগামেক অবস্থান, সািামেক অবস্থা, নপশা ও অর্ যবনমর্ক অবস্থার
মিমিরর্ সব যারপক্ষা মবপোপন্ন বা ঝমুঁ কপূণ য েনরগাষ্ঠী শনাক্তকরণ;
(৫) নস্বোরসবক মনব যাচন ও র্ারের প্রমশক্ষণ প্রোরন প্ররয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
য কা্ যক্রি বাস্তবায়রন
(৬) দুর্ যারগ ক্ষমর্গ্রস্ত রাস্তা, বাঁিসহ অন্যান্য অবকাঠারিা নিরাির্ বা পুনগঠন
প্ররয়ােনীয় সম্পরের চামহো মনরূপরণ সহায়র্া প্রোন ও ্র্া্র্ ব্যবহার মনমির্করণ;
(৭) নস্বোরসবক েেসহ মবমিন্ন সংস্থার সিন্বরয় বন্যা, ঘূমণ যঝড়সহ অন্যান্য দুর্ যারগর আগাি পূব যািাস
ও সর্কীকরণ বার্যা প্রচাররর ব্যবস্থা গ্রহণ;
(৮) ভূমিিস ও বজ্রপারর্র িরর্া দুর্ যাগ মবষরয় েনসািাররণর সরচর্নর্া বৃমি করা এবং এসব দুর্ যাগ
সংর্টির্ হওয়ার আশঙ্কার পমররপ্রমক্ষরর্ সবরচরয় ঝমুঁ কপূণ য েনরগাষ্ঠীরক সর্কীকররণর েন্য
স্থানীয় প্ যারয় উপর্াগী ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
(৯) কৃমষ সম্প্রসারণ অমিেপ্তররর সহায়র্ায় বন্যা, িরা, েবণাক্তর্া ইর্যামে দুর্ যাগ-সহনশীে ফসে
উৎপােন প্রর্যমক্ত সম্প্রসারণ সহর্ামগর্া প্রোন এবং এ মবষরয় কৃষকরের উদ্বুিকরণ;
(১০) আকমিক বা আগাি বন্যা, েরোচ্ছ্বাস ইর্যামে দুর্ যারগ ব্যাপক ফসেহামন মবরবচনায় দ্রুর্ কৃমষ
পুনব যাসন, মবকল্প কিযসংস্থান ও বাোরসহ সাোই নচইন সচে রািার আগাি পমরকল্পনা বর্মর ও
বাস্তবায়রন সহর্ামগর্া প্রোন;
(১১) দুর্ যাগকােীন এবং দুর্ যাগ-পরবর্ী সিরয় মশক্ষাকা্ যক্রি অব্যাহর্ রািার েন্য পমরকমল্পর্ কা্ যক্রি
বাস্তবায়ন;
(১২) আশ্রয়রকরন্দ্রর মবদুযৎ ও পামন সরবরাহ-ব্যবস্থা সচে আরে মক না, র্া ্াচাই করা, প্ররয়ােরন
নপৌরসিার সহর্ামগর্ায় মবকল্প উৎস নর্রক মবদুযৎ, মনরাপে পামন সরবরাহ ও নশৌচাগারসহ
অন্যান্য নসবা মনমির্করণ;
(১৩) প্ররয়ােনীয়-সংখ্যক পামন মবশুিকরণ ট্যাবরেট কমিউমনটিরর্ সরবরারহর ব্যবস্থা গ্রহণ;
(১৪) উিার/স্থানান্তররর স্থান ও আশ্রয়রকরন্দ্রর র্াটারবে বর্মররর্ সহায়র্া ও সংমিষ্ট নস্টকরহাল্ডাররের
র্ে প্রোন।
ুঁ
(খ) সিকীকরণ/হমশয়ামর
প্ যারয় সাড়াদান
(১) সর্কীকরণ ও মনরাপিামূেক বার্যা প্রচার, উিারকারী েরের সহায়র্ায় ঝমুঁ কপূণ য েনরগাষ্ঠীরক
মনরাপে আশ্রয়রকরন্দ্র আনয়ন;
(২) দুর্ যাগ-পূব যািাস অমর্ দ্রুর্ ও কা্ যকরিারব েনরগাষ্ঠীর কারে প্রচাররর ব্যবস্থা গ্রহণ;
(৩) আশ্রয়রকন্দ্রগুরো পমরেশযনপূব যক প্ররয়ােনীয় নসবা ও মনরাপিামূেক কারে মনরয়ামের্ মবমিন্ন
প্রমর্ষ্ঠান ও নস্বোরসবকগরণর সহর্ামগর্ায় এর প্রস্তুমর্ মনমির্করণ;
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(৪) আশ্রয়রকরন্দ্র মনরাপে ও সুরপয় পামন সরবরারহর ব্যবস্থা প্ যরবক্ষণ করা এবং প্ররয়ােরন মবকল্প
উৎস নর্রক মনরাপে ও সুরপয় পামন সংগ্ররহর ব্যবস্থা মনমির্করণ;
(৫) েনসািাররণর িরে মনরাপে পামন সরবরারহর মনমিি প্ররয়ােনীয়-সংখ্যক পামন মবশুিকরণ
ট্যাবরেট প্রামপ্তর ব্যবস্থা গ্রহণ;
(৬) নারী, প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তরের ব্যবহার-উপর্ামগর্া ও মনরাপিা মবরবচনায় মনরয় আশ্রয়রকরন্দ্র
প্ররয়ােনীয়-সংখ্যক স্বাস্থযসের্ নশৌচাগাররর ব্যবস্থা মনমির্কররণ সহায়র্া প্রোন;
(৭) দুর্ যাগ নিাকামবোয় েরুমর করণীয় মবষরয় নচকমেস্ট প্রস্তুর্করণ এবং প্ররয়ােনীয় উপকররণর
প্রাপ্যর্া ও েনবরের প্রস্তুমর্ মনমির্করণ;
(৮) উৎপােনশীে িািার, ক্ষুদ্র ও িাঝামর ব্যবসায়-প্রমর্ষ্ঠারনর দুর্ যাগ নিাকামবোর প্রস্তুমর্ গ্রহরণ
প্ররয়ােনীয় সহর্ামগর্া প্রোন।
(গ) দুর্ যাগকােীন সাড়াোন
(১) নস্বোরসবকরের সহায়র্ায় েরুমর উিার কা্ যক্রি পমরচােনায় অংশগ্রহণ এবং প্ররয়ােরন
উিারকারী েেরক সহর্ামগর্া প্রোন;
(২) আশ্রয়রকরন্দ্র নারী ও মশশুরের আোো করক্ষ রািা এবং মনরাপে পামন ও িাবার সরবরারহ
আশ্রয়রকন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটিরক সহর্ামগর্া প্রোন এবং নেন্ডার নবের্ িারয়ারেি প্রমর্ররারি
প্ররয়ােনীয় পেরক্ষপ গ্রহণ;
(৩) দুর্ যাগসংক্রান্ত মবমিন্ন গুেরব েনগণ ্ারর্ িীর্সন্ত্রস্ত না হরয় পরড় নসেন্য সঠিক র্ে প্রোন
মনমির্করণ;
(৪) দুর্ যাগকারে নারী, মশশু ও প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তরের মনরাপিা মনমির্করণ;
(৫) দুর্ যারগ আহর্ ব্যমক্তরের প্রার্মিক মচমকৎসা প্রোন, প্ররয়ােরন হাসপার্ারে নপ্ররণ ও প্ররয়ােনীয়
স্বাস্থযরসবা মনমির্কররণ ্র্া্র্ পেরক্ষপ গ্রহণ;
(৬) েনগণরক মূল্যবান ও গুরুত্বপূণ য সম্পে ও দ্রব্যামে, ন্িন: গবামে পশু, হাঁস-মুরমগ, েরুমর িায,
নরমর্ও, নিাবাইে নফান ইর্যামে মনরাপে স্থারন স্থানান্তরর সহর্ামগর্া প্রোন।
য প্ যারয় সাড়াোন
(র্) পুনব যাসন ও পুনগঠন
(১) িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসনসংক্রান্ত সহায়র্া-সািগ্রী মবর্রণ, র্োরমক, মহসাব সংরক্ষণ এবং
অগ্রগমর্ প্রমর্রবেন নপৌরসিা কমিটির কারে নপ্ররণ;
(২) দুর্ যারগর কাররণ বাস্তুচুযর্ েনগণরক র্ারের আরগর স্থারন মফরর আসরর্ সহায়র্া প্রোন এবং
প্ররয়ােরন র্ারের ্র্া্র্ পুনব যাসরনর েন্য নপৌরসিা কমিটির কারে সুপামরশ করা এবং এর
বাস্তবায়রনর প্ররয়ােনীয় উরযাগ গ্রহণ;
(৩) দুর্ যারগ আহর্ ব্যমক্তগণরক প্ররয়ােনীয় স্বাস্থযরসবা প্রামপ্ত মনমির্করণ এবং প্ররয়ােরন নপৌরসিা
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহর্ামগর্া গ্রহণ;
(৪) দুর্ যারগর কাররণ সৃষ্ট িানমসক আর্ার্/েিা কাটিরয় উঠরর্ মবরশষজ্ঞ, নস্বোরসবক/িানমসক
স্বাস্থযরসবায় প্রার্মিক সাড়াোনকারীর সহায়র্ায় িানমসক পমররষবা প্রোরন সহায়র্া প্রোন।
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৪.১.৬ ইউমনয়ন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
এ কমিটির গঠন মনম্নরূপ:
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫

সিাপমর্
নচয়ারম্যান এবং সংরমক্ষর্ নারী আসরনর সেস্য বাই-নরারটশরনর মিমিরর্
সেস্য
মনব যামচর্ সেস্য (সকে)
সেস্য
নচয়ারম্যান কতৃক
য িরনানীর্ মশক্ষক প্রমর্মনমি ৩ েন
সেস্য
ইউমনয়ন প্ যারয়র সকে সরকামর প্রমর্ষ্ঠারনর ১ েন করর প্রমর্মনমি
সেস্য
মবপোপন্ন নারীরের প্রমর্মনমি (সংরমক্ষর্ নারী ওয়ার্য সেস্য কতৃক
য িরনানীর্) ৩
েন
সেস্য
ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচর (্মে র্ারক) প্রমর্মনমি অর্বা স্থানীয় নস্বোরসবক
প্রমর্মনমি
সেস্য
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ নরর্ মক্ররসন্ট নসাসাইটি (্মে র্ারক)
সেস্য
নচয়ারম্যান কতৃক
য িরনানীর্ এনমেও প্রমর্মনমি ২ েন
সেস্য
কৃষক প্রমর্মনমি ১ েন (প্রর্ােয নক্ষরে)
সেস্য
নচয়ারম্যান কতৃক
য িরনানীর্ ১ েন িৎস্যেীবী সম্প্রোরয়র প্রমর্মনমি (প্রর্ােয
নক্ষরে)
সেস্য
নচয়ারম্যান কতৃক
য িরনানীর্ সিারের গণ্যিান্য ব্যমক্ত বা সিাে নসবক প্রমর্মনমি ১
েন
সেস্য
উপরেো মুমক্তর্ািা কিান্ড কাউমিে কতৃক
য িরনানীর্ মুমক্তর্ািা প্রমর্মনমি ১ েন
সেস্য
িিীয় সম্প্রোরয়র প্রমর্মনমি ২ েন
সেস্য
মবরশষ িররনর চামহো ররয়রে, এিন েনরগাষ্ঠীর (প্রমর্বন্ধী সংগঠরনর) প্রমর্মনমি ১
েন
সেস্য
স্থানীয় স্কাউটস প্রমর্মনমি মহরসরব (মের্ার বা নরািার বা গােযস স্কাউটরসর
প্রমর্মনমি) ২ েন
সেস্য
স্থানীয় সাংস্কৃমর্ক সংগঠরনর প্রমর্মনমি ১ েন
সেস্য
গণিােি নর্রক প্রমর্মনমি ১ েন
সেস্য
র্যব/ক্রীড়া সংগঠন নর্রক প্রমর্মনমি ১ েন
সেস্য
ভূমিহীন সম্প্রোরয়র প্রমর্মনমি ১ েন
সেস্য
স্থানীয় ব্যবসায়ী সংগঠরনর প্রমর্মনমি ১ েন
সেস্য
ক্ষুদ্র নৃর্ামেক েনরগাষ্ঠীর প্রমর্মনমি ১ েন
সেস্য
প্রমর্মনমি, নোকে জ্ঞানসমৃি স্থানীয় দুর্ যাগ মবষরয় মবরশষজ্ঞ ব্যমক্ত ৩ েন
সেস্য
আনসার ও গ্রাি প্রমর্রক্ষা বামহনীর প্রমর্মনমি
সেস্য
স্থানীয় প্ যারয়র অবসরপ্রাপ্ত সরকামর কিযকর্যা/কিযচারী ১ েন
সেস্য-সমচব
সমচব, ইউমনয়ন পমরষে

দ্রষ্টব্য: ভূমিধসেবণ পাব যিয এ াকার ইউমনয়ন পমরষদসমূরহ নৃিামিক জনরগাষ্ঠী যেরক ১ জন যহর্ম্যান ও ১
জন কারবারীরক ইউমনয়ন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য মহরসরব অন্তর্ভযক্ত কররি হরব।
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ইউমনয়ন কমিটির সিা
(১) ইউমনয়ন কমিটি প্ররয়ােন িরন কররে নকারনা ব্যমক্তরক এর সেস্য মহরসরব নকা-অপ্ট কররর্ পাররব;
(২) পমররবশ ও পমরমস্থমর্ মবরবচনায় ইউমনয়ন কমিটি মনম্নরূপ সিরয় এর সিায় মিমের্ হরব:
(ক) স্বািামবক সিরয় প্রমর্ িারস এক বার;
(ি) দুর্ যাগপূব য, দুর্ যাগকারে এবং দুর্ যাগ-পরবর্ী সিরয় প্ররয়ােন অনু্ায়ী;
(৩) স্বািামবক বা দুর্ যাগ-পরবর্ী সিরয় এক-তৃর্ীয়াংশ এবং সর্কয সংরকর্ চোকারে ও দুর্ যাগকারে একচত্যর্ যাংশ সেরস্যর উপমস্থমর্রর্ সিার নকারাি হরব;
(৪) আরগর কমিটির পমরবর্যন না হরেও প্রমর্ বের োনুয়ামরর ১৫ র্ামররির িরে সিাপমর্ কতৃক
য স্বাক্ষমরর্
কমিটির একটি পূণ যাে হােনাগাে র্ামেকা উপরেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কারে নপশ কররর্ হরব।
ইউমনয়ন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির োময়ত্ব ও কা্ যাবমে
(ক) ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
(১) পামরবামরক ও সািামেক প্ যারয় নেন্ডার ও সািামেক অন্তর্ভযমক্তর আরোরক দুর্ যারগর প্রস্তুমর্ মবষরয়
সরচর্নর্া বৃমিমূেক কিযসূমচ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
(২) স্থানীয় েনরগাষ্ঠীরক পামরবামরক ও সািামেক প্ যারয় নেন্ডার ও সািামেক অন্তর্ভযমক্তর আরোরক
দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রারসর পেরক্ষপ সম্পরকয অবমহর্করণ এবং উক্ত পেরক্ষপগুরো বাস্তবায়রন সক্ষির্া
বৃমি ও সহায়র্া প্রোন;
(৩) উপরেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়র্ায় মনয়মির্ দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা-মবষয়ক প্রমশক্ষণ ও
কিযশাোর আরয়ােন;
(৪) কমিউমনটি মরস্ক অযারসসরিন্ট (CRA) পিমর্র িােরি ইউমনয়ন প্ যারয় ওয়ার্ যমিমিক আপে,
মবপোপন্নর্া ও ঝমুঁ ক মনরূপণ এবং ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা ও আপেকােীন কিযপমরকল্পনা
প্রস্তুর্করণ এবং এর বাস্তবায়রন সম্পে নোগানসহ প্ররয়ােনীয় পেরক্ষপ গ্রহণ;
(৫) নেন্ডার, বয়স, শারীমরক সািেয (প্রমর্বমন্ধর্া), নিৌরগামেক অবস্থান, সািামেক অবস্থা, নপশা ও
অর্ যবনমর্ক অবস্থার মিমিরর্ সব যারপক্ষা মবপোপন্ন বা ঝমুঁ কপূণ য েনরগাষ্ঠী শনাক্তকরণ;
(৬) ঝমুঁ কপূণ য েনরগাষ্ঠীর সমক্রয় অংশগ্রহরণ মবপোপন্নর্া হ্রাস ও র্ারের সক্ষির্া বৃমির েন্য স্বল্প, িে
ও েীর্ যরিয়মে কিযপমরকল্পনা প্রস্তুর্করণ;
(৭) নস্বোরসবক মনব যাচন ও র্ারের প্রমশক্ষণ প্রোরন প্ররয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
(৮) সংমিষ্ট নসবাোনকারী ও সহর্াগী প্রমর্ষ্ঠান/সংস্থা, নস্বোরসবক এবং ঝমুঁ কপূণ য েনরগাষ্ঠীর
প্রমর্মনমির সমক্রয় অংশগ্রহণ ও সিন্বরয়র িােরি স্বল্প, িে ও েীর্ যরিয়ামে ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা
বাস্তবায়ন ও অগ্রগমর্ প্ যারোচনা করর এর অগ্রগমর্ উপরেো কমিটিরক অবমহর্করণ;
(৯) দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস ও উন্নয়ন পমরকল্পনা বাস্তবায়রন মর্োস্টার ইম্পযাক্ট অযারসসরিন্ট (DIA)
মনরে যমশকা অনুসরণ;
(১০) উপরেো পমরষরের সহায়র্ায় ইউমনয়ন পমরষরের বামষ যক/পঞ্চবামষ যক উন্নয়ন পমরকল্পনায়
দুর্ যাগঝমুঁ ক অন্তর্ভযক্তকরণ ও প্ররয়ােনীয় সম্পে নোগান মনমির্করণ;
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য কা্ যক্রি বাস্তবায়রন
(১১) দুর্ যারগ ক্ষমর্গ্রস্ত রাস্তা, বাঁিসহ অন্যান্য অবকাঠারিা নিরাির্ বা পুনগঠন
প্ররয়ােনীয় সম্পরের নোগান মনমির্করণ;
(১২) সংমিষ্ট প্রমর্ষ্ঠান, ইউমনয়ন পমরষে, নস্বোরসবক েেসহ মবমিন্ন সংস্থার সিন্বরয় বন্যা, ঘূমণ যঝড়সহ
অন্যান্য দুর্ যারগর আগাি পূব যািাস ও সর্কীকরণ প্রচাররর ব্যবস্থা গ্রহণ;
(১৩) ভূমিিস ও বজ্রপারর্র িরর্া দুর্ যাগ মবষরয় েনসািাররণর সরচর্নর্া বৃমিকরণ এবং এসব দুর্ যাগ
সংর্টির্ হওয়ার আশঙ্কার পমররপ্রমক্ষরর্ সবরচরয় ঝমুঁ কপূণ য েনরগাষ্ঠীরক সর্কীকররণর েন্য
স্থানীয় প্ যারয় উপর্াগী ব্যবস্থা গ্রহণ;
(১৪) কৃমষ সম্প্রসারণ অমিেপ্তররর সহায়র্ায় বন্যা, িরা, েবণাক্তর্া ইর্যামে দুর্ যাগ-সহনশীে ফসে
উৎপােন প্রর্যমক্ত সম্প্রসারণ সহর্ামগর্া প্রোন এবং এ মবষরয় কৃষকরের উদ্বুিকরণ;
(১৫) আকমিক বা আগাি বন্যা, েরোচ্ছ্বাস ইর্যামে দুর্ যারগ ব্যাপক ফসেহামন মবরবচনায় দ্রুর্ কৃমষ
পুনব যাসন, মবকল্প কিযসংস্থান ও বাোরসহ সাোই নচইন সচে রািার আগাি পমরকল্পনা বর্মর ও
বাস্তবায়রন সিমন্বর্ উরযাগ গ্রহণ;
(১৬) দুর্ যাগকােীন এবং দুর্ যাগ-পরবর্ী সিরয় মশক্ষাকা্ যক্রি অব্যাহর্ রািার েন্য ্র্া্র্ পমরকল্পনা
প্রণয়ন ও বাস্তবায়রন সিমন্বর্ উরযাগ গ্রহণ;
(১৭) নিাবাইে নম্বরসহ সরকামর ও নবসরকামর সংস্থার ্ানবাহন ও অন্যান্য উিার ও সাড়াোরন
ব্যবহার-উপর্াগী সরঞ্জিামের র্ামেকা বর্মর, সংরক্ষণ ও সংমিষ্ট প্রমর্ষ্ঠারন এ র্ামেকা নপ্রররণর
ব্যবস্থা গ্রহণ;
(১৮) দুর্ যাগ-সহনশীে র্রবামড় ও অন্যান্য স্থাপনা বর্মররর্ সংমিষ্ট নস্টকরহাল্ডার ও েনসািাররণর
সরচর্নর্া ও সক্ষির্া বৃমিসহ প্ররয়ােনীয় সহর্ামগর্া ও পরািশয প্রোন;
(১৯) উপরেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়র্ায় েরুমর মুহূরর্য নকারনা এোকার িানুষ নকারনা
আশ্রয়রকরন্দ্র আশ্রয়গ্রহণ কররব র্া ঠিক করা এবং র্ারের েন্য প্ররয়ােনীয় নসবা ও মনরাপিামূেক
ব্যবস্থা মনমির্করণ;
(২০) আশ্রয়রকরন্দ্রর মবদুযৎ ও পামন সরবরাহ-ব্যবস্থা সচে আরে মক না, র্া ্াচাই করা, প্ররয়ােরন
উপরেো পমরষরের সহর্ামগর্ায় মবকল্প উৎস নর্রক মবদুযৎ, মনরাপে পামন সরবরাহ ও
নশৌচাগারসহ অন্যান্য নসবা মনমির্করণ;
(২১) প্ররয়ােনীয়-সংখ্যক পামন মবশুিকরণ ট্যাবরেট সরবরাহ কররর্ ্র্া্র্ ব্যবস্থা গ্রহণ;
(২২) দুর্ যারগ গবামে পশুর/েনসািাররণর আশ্রয়রকন্দ্র মহরসরব মুমেব মকো স্থাপরন উপরেো দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা কমিটিরক সহর্ামগর্া প্রোন;
(২৩) েীবনরক্ষাকারী েরুমর ওষুি ইউমনয়ন স্বাস্থয ও পমরবার কল্যাণ নকরন্দ্র িজুর্ মনমির্করণ;
(২৪) উিার, প্রার্মিক িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি পমরচােনা এবং সড়ক ও নটমের্াগার্াগ পুনঃস্থাপন
এবং নবমশ ক্ষমর্গ্রস্ত পমরবারগুরোরক পুনব যাসরনর েরক্ষয পমরকল্পনা িহণ;
(২৫) উপরেো বা নেো কতৃপয রক্ষর সহায়র্ায় সর্কয বার্যা বা পূব যািাস প্রচার, স্থানান্তর, উিার ও
প্রার্মিক িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি পমরচােনা-মবষয়ক িহড়ার আরয়ােন;
(২৬) উিার/স্থানান্তররর স্থান ও আশ্রয়রকরন্দ্রর র্াটারবে বর্মর ও সংমিষ্ট নস্টকরহাল্ডাররের
অবমহর্করণ;
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(২৭) বন্যা মনয়ন্ত্রণ বাঁি ও উপকূেীয় বাঁি নিরািরর্র েন্য পামন উন্নয়ন নবারর্যর সরে কা্ যকর য্াগার্াগ
স্থাপন এবং েরুমর র্হমবে গঠন ও োড়কররণ অযার্রিারকমস কা্ যক্রি গ্রহণ;
(২৮) উপরেো ও নেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়র্ায় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়সহ
অন্যান্য িন্ত্রণােরয়র উন্নয়ন পমরকল্পনা বা প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়রন কমিউমনটি মরস্ক অযারসসরিন্ট
(CRA)-এর িােরি প্রণীর্ দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস পমরকল্পনা অন্তর্ভযক্তকররণর পেরক্ষপ গ্রহণ;
(২৯) পামরবামরক ও সািামেক প্ যারয় দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রারসর সফের্া ব্যাপকিারব প্রচার;
(৩০) সকে ইউমনয়ন পমরষরে উিার সরঞ্জািামে ও সাড়াোন সািগ্রী সংরক্ষণ করা এবং প্রমর্ মর্ন িাস
অন্তর উিার-্ন্ত্রপামর্ সচে আরে মক না, র্া ্াচাইকরণ।
ুঁ
(খ) সিকীকরণ/হমশয়ামর
প্ যারয় সাড়াদান
(১) সর্কীকরণ ও মনরাপিামূেক বার্যা প্রচার, উিারকারী েরের সহায়র্ায় ঝমুঁ কপূণ য েনরগাষ্ঠীরক
মনরাপে আশ্রয়রকরন্দ্র আনয়ন;
(২) দুর্ যাগ-পূব যািাস অমর্ দ্রুর্ ও কা্ যকরিারব মবপোপন্ন েনরগাষ্ঠীর িরে প্রচাররর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং
সামব যক মনরাপিা ও সর্কয বার্যা প্রচারকা্ যক্রি পমরবীক্ষণ;
(৩) আশ্রয়রকন্দ্রগুরো পমরেশযন এবং প্ররয়ােনীয় নসবা ও মনরাপিামূেক কারে মনরয়ামের্ মবমিন্ন
প্রমর্ষ্ঠান ও নস্বোরসবকগরণর প্রস্তুমর্ মনমির্করণ;
(৪) আশ্রয়রকরন্দ্র মনরাপে ও সুরপয় পামন সরবরারহর ব্যবস্থা প্ যরবক্ষণ এবং প্ররয়ােরন মবকল্প উৎস
নর্রক মনরাপে ও সুরপয় পামন সংগ্ররহর ব্যবস্থা মনমির্করণ;
(৫) েনসািাররণর িরে মনরাপে পামন সরবরাহ মনমির্করণ এবং প্ররয়ােনীয়-সংখ্যক পামন
মবশুিকরণ ট্যাবরেট িজুরর্র ব্যবস্থা গ্রহণ;
(৬) নারী, প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তরের ব্যবহার-উপর্ামগর্া ও মনরাপিা মবরবচনায় মনরয় আশ্রয়রকরন্দ্র
প্ররয়ােনীয়-সংখ্যক স্বাস্থযসের্ নশৌচাগাররর ব্যবস্থা মনমির্করণ;
(৭) েীবনরক্ষাকারী েরুমর ওষুি ইউমনয়ন স্বাস্থয ও পমরবার কল্যাণ নকরন্দ্র িজুর্ মবষরয় পমরবীক্ষণ
করা এবং প্ররয়ােরন িজুর্ বৃমিরর্ প্ররয়ােনীয় পেরক্ষপ গ্রহণ;
(৮) সম্ভাব্য দুর্ যারগর ক্ষয়ক্ষমর্ মবরবচনায় নিমর্কযাে টিি প্রস্তুর্ রািরর্ উরযাগ গ্রহণ;
(৯) দুর্ যাগ নিাকামবোয় েরুমর করণীয় মবষরয় নচকমেস্ট প্রস্তুর্ করা এবং প্ররয়ােনীয় উপকরণ ও
েনবরের প্রস্তুমর্ মনমির্করণ;
(১০) উৎপােনশীে িািার, ক্ষুদ্র ও িাঝামর ব্যবসায়-প্রমর্ষ্ঠারনর দুর্ যাগ নিাকামবোর প্রস্তুমর্ গ্রহরণ
প্ররয়ােনীয় সরহার্ামগর্া প্রোন।
(গ) দুর্ যাগকােীন সাড়াোন
(১) স্থানান্তর, উিার ও িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি সিন্বরয়র েন্য ইউমনয়ন পমরষরে েরুমর মনয়ন্ত্রণকক্ষ
প্রমর্ষ্ঠা ও পমরচােনা;
(২) পূব যর্ামেকা অনু্ায়ী স্থানীয়িারব প্রাপ্য সুমবিা ব্যবহার করর নস্বোরসবকরের সহায়র্ায় েরুমর
উিার কা্ যক্রি পমরচােনা এবং প্ররয়ােরন উিারকারী েেরক সহর্ামগর্া প্রোন;
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(৩) আশ্রয়রকরন্দ্র নারী ও মশশুরের একরে আোো করক্ষ রািার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং র্ারের মনরাপিাসহ
মনরাপে পামন ও িাবার সরবরারহ আশ্রয়রকন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটিরক সহর্ামগর্া প্রোন এবং
নেন্ডার-নবের্ িারয়ারেি প্রমর্ররারি প্ররয়ােনীয় পেরক্ষপ গ্রহণ;
(৪) ইউমনয়ন প্ যারয় সরকামর ও নবসরকামর িানমবক সহায়র্া ও পুনরুিার কা্ যক্রি পমরচােনা ও
সিন্বয়সািন এবং িানমবক সহায়র্া মবর্ররণ স্বের্া মনমির্করণ;
(৫) দুর্ যাগসংক্রান্ত মবমিন্ন গুেরব েনগণ ্ারর্ িীর্সন্ত্রস্ত না হরয় পরড় নসেন্য েনসািারণরক সঠিক
র্ে প্রোন মনমির্করণ;
(৬) দুর্ যাগকারে িানমবক সহায়র্া ও উিারকিীরের মনরাপিা মনমির্করণ;
(৭) দুর্ যাগকারে নারী, মশশু ও প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তরের প্ররয়ােনীয় মনরাপিা মনমির্করণ;
(৮) দুর্ যারগ আহর্ ব্যমক্তরের প্রার্মিক মচমকৎসা প্রোন, প্ররয়ােরন হাসপার্ারে নপ্ররণ ও প্ররয়ােনীয়
স্বাস্থযরসবা মনমির্কররণ ্র্া্র্ পেরক্ষপ গ্রহণ;
য
(৯) মৃর্রেহ শনাক্তকরণ, নর্র্ সাটিমফরকট
প্রোরনর ব্যবস্থা গ্রহণ ও অমিিাবরকর কারে োশ হস্তান্তর
করা, োরশর োমবোর না পাওয়া নগরে নীমর্িাো অনু্ায়ী মৃর্রেহ সৎকাররর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং
মৃর্ প্রামণরেহ িাটিরর্ পুরুঁ র্ নফোর িােরি পমররবশগর্ মবপ্ যয় নরারি ্র্া্র্ পেরক্ষপ গ্রহণ;
(১০) দুর্ যারগ মৃর্ ব্যমক্তর পমরবার, আহর্ ব্যমক্তরের েন্য িানমবক সহায়র্া মহরসরব বরােকৃর্ অর্ য দ্রুর্
মবর্ররণর ব্যবস্থা গ্রহণ;
(১১) েনগণরক মূল্যবান ও গুরুত্বপূণ য সম্পে ও দ্রব্যামে, ন্িন: গবামে পশু, হাঁস-মুরমগ, েরুমর িায,
নরমর্ও, নিাবাইে নফান ইর্যামে মনরাপে স্থারন স্থানান্তরর সহর্ামগর্া প্রোন;
(১২) মবমিন্ন পামনবামহর্ নরাগবাোই প্রমর্ররারি ঝমুঁ কপূণ য েনরগাষ্ঠীর িরে েরুমর মিমিরর্ প্ররয়ােনীয়
উপকরণ মবর্রণ।
য প্ যারয় সাড়াোন
(র্) পুনব যাসন ও পুনগঠন
(১) এসওএস ফররি দুর্ যারগর ক্ষয়ক্ষমর্র র্ে সংগ্রহ করর অমর্ দ্রুর্ উপরেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা
কমিটির কারে নপ্ররণ;
(২) ক্ষয়ক্ষমর্ ও চামহো মনরূপণ এবং িানমবক সহায়র্া, দ্রুর্ পুনরুিার ও পুনব যাসন-কা্ যক্ররির
অগ্রামিকার মনণ যরয়র উরেরশ্য ক্ষয়ক্ষমর্ মনরূপণ ফররি প্ররয়ােনীয় র্ে উপরেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা
কমিটির কারে নপ্ররণ;
(৩) িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসরনর েন্য স্থানীয়িারব সংগৃহীর্ মকংবা অমিেপ্তর বা অন্য নকারনা উৎস
নর্রক প্রাপ্ত সািগ্রী/নগে অর্ য উপরেো কমিটির মনরে যশনা অনুসারর মবর্ররণর েন্য প্ররয়ােনীয়
পেরক্ষপ গ্রহণ;
(৪) দুর্ যারগ ক্ষমর্গ্রস্ত পমরবাররর চামহোর মিমিরর্ মিমেএফ কিযসূমচর আওর্া ও সিয়সীিা বৃমি
করাসহ প্ররয়ােনীয় িানমবক সহায়র্াসািগ্রী বরারের েন্য উপরেো কমিটিরক সুপামরশ প্রোন
এবং বরাে প্রামপ্ত সারপরক্ষ মবর্ররণর ব্যবস্থা গ্রহণ;
(৫) ক্ষমর্গ্রস্ত এোকায় অমর্ েমরদ্ররের েন্য কিযসৃেন কিযসূমচর আওর্া ও সিয়সীিা বৃমির েন্য
উপরেো কমিটিরক সুপামরশ প্রোন এবং বরাে প্রামপ্ত সারপরক্ষ এর ্র্া্র্ বাস্তবায়ন;
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(৬) িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসনসংক্রান্ত সহায়র্া-সািগ্রী মবর্রণ, র্োরমক, মহসাব সংরক্ষণ এবং
অগ্রগমর্ প্রমর্রবেন উপরেো কমিটি ও প্রর্ােয নক্ষরে সংমিষ্ট উন্নয়ন সহর্াগী সংস্থার কারে
নপ্ররণ;
(৭) দুর্ যারগ ক্ষয়ক্ষমর্র পমরিাণ মনরূপণপূব যক আরগর নচরয় িারো অবস্থায় মফমররয় আনার (Build
Back Better) নীমর্র মিমিরর্ উপরেো কমিটির সহায়র্ায় স্বল্প, িে ও েীর্ যরিয়ামে পুনরুিার
য (Reconstruction) কা্ যক্ররির পমরকল্পনা
(Recovery), পুনব যাসন (Rehabilitation) ও পুনগঠন
গ্রহণ ও বাস্তবায়রনর উরযাগ গ্রহণ;
(৮) দুর্ যারগর কাররণ বাস্তুচুযর্ েনগণরক র্ারের আরগর স্থারন মফরর আসরর্ সহায়র্া প্রোন এবং
প্ররয়ােরন র্ারের ্র্া্র্ পুনব যাসরনর েন্য উপরেো কমিটিরক সুপামরশ প্রোন এবং এর
বাস্তবায়রনর প্ররয়ােনীয় উরযাগ গ্রহণ;
(৯) দুর্ যারগ আহর্ ব্যমক্তগণ ্ারর্ স্বাস্থযরসবা প্রোনকারী সংস্থার কাে নর্রক ্র্াসিরয় প্ররয়ােনীয়
স্বাস্থযরসবা নপরর্ পারর র্া মনমির্করণ এবং প্ররয়ােরন উপরেো ও নেো কমিটির সহর্ামগর্া
গ্রহণ;
(১০) দুর্ যারগর কাররণ সৃষ্ট িানমসক আর্ার্/েিা কাটিরয় উঠরর্ মবরশষজ্ঞ, নস্বোরসবক/িানমসক
স্বাস্থযরসবায় প্রার্মিক সাড়াোনকারী ও সিারের সরচর্ন ব্যমক্তরের সহর্ামগর্ায় দুর্ যাগকবমের্
ব্যমক্তরের প্ররয়ােনীয় িানমসক পমররষবা প্রোন;
(১১) দুর্ যাগকােীন ও দুর্ যাগ-পরবর্ী কিযকাে নর্রক অমেযর্ মশক্ষণ ও অমিজ্ঞর্া মবমনিরয়র েন্য সংমিষ্ট
প্রমর্ষ্ঠান ও ব্যমক্তবরগরয অংশগ্রহরণ কিযশাো আরয়ােন করর িমবষ্যরর্ করণীয় মবষরয় সুপামরশ
প্রোন;
(১২) উপমরউক্ত কা্ যাবমে োড়াও সরকার ও দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তররর র্াৎক্ষমণক মনরে যশনা
অনুসরণ।
৪.১.৬.১ ইউমনয়ন পমরষদ ওয়ার্য দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২

ইউমনয়ন পমরষরের সংমিষ্ট ওয়ারর্যর মনব যামচর্ সেস্য
ইউমনয়ন পমরষরের সংমিষ্ট ওয়ারর্যর মনব যামচর্ িমহো সেস্য
কমিটি কতৃক
য িরনানীর্ মশক্ষক প্রমর্মনমি
ওয়ার্য প্ যারয় কিযরর্ সরকামর কিযকর্যা/কিযচারী ২ েন
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ নরর্ মক্ররসন্ট নসাসাইটি (্মে র্ারক)
কমিটি কতৃক
য িরনানীর্ এনমেও প্রমর্মনমি (্ারের স্থানীয় প্ যারয় কা্ যক্রি
ররয়রে)
িিীয় সম্প্রোরয়র প্রমর্মনমি, (ইিাি/পুররামহর্) ২ েন
মবরশষ িররনর চামহো ররয়রে, এিন েনরগাষ্ঠীর (প্ররমর্বন্ধী ব্যমক্তরের
প্রমর্মনমি) প্রমর্মনমি ১ েন
গণিােি প্রমর্মনমি (্মে র্ারক)
স্থানীয় ব্যবসায়ী সম্প্রোরয়র প্রমর্মনমি
ক্ষুদ্র নৃর্ামেক সম্প্রোরয়র প্রমর্মনমি (্মে র্ারক) ১ েন
ওয়ার্য কমিটি কতৃক
য িরনানীর্ প্রমর্মনমি
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সিাপমর্
উপরেষ্টা
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য-সমচব

ইউমনয়ন পমরষে ওয়ার্য কমিটির সিা
(১) ওয়ার্ য কমিটি প্ররয়ােন িরন কররে নকারনা ব্যমক্তরক এর সেস্য মহরসরব নকা-অপ্ট কররর্ পাররব;
(২) পমররবশ ও পমরমস্থমর্ মবরবচনায় ওয়ার্য কমিটি মনম্নরূপ সিরয় এর সিায় মিমের্ হরব:
(ক) স্বািামবক সিরয় প্রমর্ ২ িারস এক বার;
(ি) দুর্ যাগপূব য, দুর্ যাগকারে এবং দুর্ যাগ-পরবর্ী সিরয় প্ররয়ােন অনু্ায়ী;
(৩) স্বািামবক বা দুর্ যাগ-পরবর্ী সিরয় এক-তৃর্ীয়াংশ এবং সর্কয সংরকর্ চোকারে ও দুর্ যাগকারে একচত্যর্ যাংশ সেরস্যর উপমস্থমর্রর্ সিার নকারাি হরব।
ইউমনয়ন পমরষে ওয়ার্য দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির োময়ত্ব ও কা্ যাবমে
(ক) ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
(১) পামরবামরক ও সািামেক প্ যারয় দুর্ যারগর প্রস্তুমর্ মবষরয় সরচর্নর্া বৃমিমূেক কিযসূমচ গ্রহণ ও
বাস্তবায়ন;
(২) স্থানীয় েনরগাষ্ঠীরক পামরবামরক ও সািামেক প্ যারয় দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রারসর পেরক্ষপ সম্পরকয অবমহর্
করা উক্ত পেরক্ষপগুরো বাস্তবায়রন সক্ষির্া বৃমি ও সহায়র্া প্রোন;
(৩) ভূমিকম্প, বন্যা, ভূমিিস, ঘূমণ যঝড়সহ অন্যান্য দুর্ যারগর েন্য পূব যপ্রস্তুমর্, ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা ও
আপেকােীন কিযপমরকল্পনা প্রস্তুমর্রর্ ইউমনয়ন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটিরক সহায়র্া প্রোন;
(৪) নেন্ডার, বয়স, প্রমর্বমন্ধর্া, নিৌরগামেক অবস্থান, সািামেক অবস্থা, নপশা ও অর্ যবনমর্ক অবস্থার
মিমিরর্ সব যারপক্ষা মবপোপন্ন বা ঝমুঁ কপূণ য েনরগাষ্ঠী শনাক্তকরণ;
(৫) নস্বোরসবক মনব যাচন ও র্ারের প্রমশক্ষণ প্রোরন প্ররয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
য কা্ যক্রি বাস্তবায়রন
(৬) দুর্ যারগ ক্ষমর্গ্রস্ত রাস্তা, বাঁিসহ অন্যান্য অবকাঠারিা নিরাির্ বা পুনগঠন
প্ররয়ােনীয় সম্পরের চামহো মনরূপরণ সহায়র্া প্রোন ও ্র্া্র্ ব্যবহার মনমির্করণ;
(৭) নস্বোরসবক েেসহ মবমিন্ন সংস্থার সিন্বরয় বন্যা, ঘূমণ যঝড়সহ অন্যান্য দুর্ যারগর আগাি পূব যািাস ও
সর্কীকরণ বার্যা প্রচাররর ব্যবস্থা গ্রহণ;
(৮) ভূমিিস ও বজ্রপারর্র িরর্া দুর্ যাগ মবষরয় েনসািাররণর সরচর্নর্া বৃমিকরণ এবং এসব দুর্ যাগ
সংর্টির্ হওয়ার আশঙ্কার পমররপ্রমক্ষরর্ সবরচরয় ঝমুঁ কপূণ য েনরগাষ্ঠীরক সর্কীকররণর েন্য স্থানীয়
প্ যারয় উপর্াগী ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
(৯) কৃমষ সম্প্রসারণ অমিেপ্তররর সহায়র্ায় বন্যা, িরা, েবণাক্তর্া ইর্যামে দুর্ যাগ-সহনশীে ফসে
উৎপােন প্রর্যমক্ত সম্প্রসারণ সহর্ামগর্া প্রোন এবং এ মবষরয় কৃষকরের উদ্বুিকরণ;
(১০) আকমিক বা আগাি বন্যা, েরোচ্ছ্বাস ইর্যামে দুর্ যারগ ব্যাপক ফসেহামন মবরবচনায় দ্রুর্ কৃমষ
পুনব যাসন, মবকল্প কিযসংস্থান ও বাোরসহ সাোই নচইন সচে রািার আগাি পমরকল্পনা বর্মর ও
বাস্তবায়রন সহর্ামগর্া প্রোন;
(১১) দুর্ যাগকােীন এবং দুর্ যাগ-পরবর্ী সিরয় মশক্ষাকা্ যক্রি অব্যাহর্ রািার েন্য পমরকমল্পর্ কা্ যক্রি
বাস্তবায়ন;
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(১২) আশ্রয়রকরন্দ্রর মবদুযৎ ও পামন সরবরাহ-ব্যবস্থা সচে আরে মক না, র্া ্াচাই, প্ররয়ােরন ইউমনয়ন
পমরষরের সহর্ামগর্ায় মবকল্প উৎস নর্রক মবদুযৎ, মনরাপে পামন সরবরাহ ও নশৌচাগারসহ অন্যান্য
নসবা মনমির্করণ;
(১৩) প্ররয়ােনীয়-সংখ্যক পামন মবশুিকরণ ট্যাবরেট কমিউমনটিরর্ সরবরারহর ব্যবস্থা গ্রহণ;
(১৪) উিার/স্থানান্তররর স্থান ও আশ্রয়রকরন্দ্রর র্াটারবে বর্মররর্ সহায়র্া ও সংমিষ্ট নস্টকরহাল্ডাররের
র্ে প্রোন।
ুঁ
(খ) সিকীকরণ/হমশয়ামর
প্ যারয় সাড়াদান
(১) সর্কীকরণ ও মনরাপিামূেক বার্যা প্রচার, উিারকারী েরের সহায়র্ায় ঝমুঁ কপূণ য েনরগাষ্ঠীরক
মনরাপে আশ্রয়রকরন্দ্র আনয়ন;
(২) দুর্ যাগ-পূব যািাস অমর্ দ্রুর্ ও কা্ যকরিারব েনরগাষ্ঠীর িরে প্রচাররর ব্যবস্থা গ্রহণ;
(৩) আশ্রয়রকন্দ্র পমরেশযনপূব যক প্ররয়ােনীয় নসবা ও মনরাপিামূেক কারে মনরয়ামের্ মবমিন্ন প্রমর্ষ্ঠান
ও নস্বোরসবকরের সহর্ামগর্ায় এর প্রস্তুমর্ মনমির্করণ;
(৪) আশ্রয়রকরন্দ্র মনরাপে ও সুরপয় পামন সরবরারহর ব্যবস্থা প্ যরবক্ষণ এবং প্ররয়ােরন মবকল্প উৎস
নর্রক মনরাপে ও সুরপয় পামন সংগ্ররহর ব্যবস্থা মনমির্করণ;
(৫) েনসািাররণর িরে মনরাপে পামন সরবরারহর মনমিি প্ররয়ােনীয়-সংখ্যক পামন মবশুিকরণ
ট্যাবরেট প্রামপ্তর ব্যবস্থা গ্রহণ;
(৬) নারী, প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তরের ব্যবহার-উপর্ামগর্া ও মনরাপিা মবরবচনায় মনরয় আশ্রয়রকরন্দ্র
প্ররয়ােনীয়-সংখ্যক স্বাস্থযসের্ নশৌচাগাররর ব্যবস্থা মনমির্কররণ সহায়র্া প্রোন;
(৭) দুর্ যাগ নিাকামবোয় েরুমর করণীয় মবষরয় নচকমেস্ট প্রস্তুর্করণ এবং প্ররয়ােনীয় উপকররণর
প্রাপ্যর্া ও েনবরের প্রস্তুমর্ মনমির্করণ;
(৮) উৎপােনশীে িািার, ক্ষুদ্র ও িাঝামর ব্যবসায়-প্রমর্ষ্ঠারনর দুর্ যাগ নিাকামবোর প্রস্তুমর্ গ্রহরণ
প্ররয়ােনীয় সহর্ামগর্া প্রোন।
(গ) দুর্ যাগকােীন সাড়াোন
(১) নস্বোরসবকরের সহায়র্ায় েরুমর উিার কা্ যক্রি পমরচােনায় অংশগ্রহণ এবং প্ররয়ােরন
উিারকারী েেরক সহর্ামগর্া প্রোন;
(২) আশ্রয়রকরন্দ্র নারী ও মশশুরের আোো করক্ষ রািা এবং মনরাপে পামন ও িাবার সরবরারহ
আশ্রয়রকন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটিরক সহর্ামগর্া প্রোন এবং নেন্ডার-নবের্ িারয়ারেি প্রমর্ররারি
প্ররয়ােনীয় পেরক্ষপ গ্রহণ;
(৩) দুর্ যাগসংক্রান্ত মবমিন্ন গুেরব েনগণ ্ারর্ িীর্সন্ত্রস্ত না হরয় পরড় নসেন্য েনসািারণরক সঠিক
র্ে প্রোন মনমির্করণ;
(৪) দুর্ যাগকারে নারী, মশশু ও প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তরের প্ররয়ােনীয় মনরাপিা মনমির্করণ;
(৫) দুর্ যারগ আহর্ ব্যমক্তরের প্রার্মিক মচমকৎসা প্রোন, প্ররয়ােরন হাসপার্ারে নপ্ররণ ও প্ররয়ােনীয়
স্বাস্থযরসবা মনমির্কররণ ্র্া্র্ পেরক্ষপ গ্রহণ;
(৬) েনগণরক মূল্যবান ও গুরুত্বপূণ য সম্পে ও দ্রব্যামে, ন্িন: গবামে পশু, হাঁস-মুরমগ, েরুমর িায,
নরমর্ও, নিাবাইে নফান ইর্যামে মনরাপে স্থারন স্থানান্তরর সহর্ামগর্া প্রোন।
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য প্ যারয় সাড়াোন
(র্) পুনব যাসন ও পুনগঠন
(১) িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসনসংক্রান্ত সহায়র্া-সািগ্রী মবর্রণ, র্োরমক, মহসাব সংরক্ষণ এবং
অগ্রগমর্ প্রমর্রবেন ইউমনয়ন কমিটির কারে নপ্ররণ;
(২) দুর্ যারগর কাররণ বাস্তুচুযর্ েনগণরক র্ারের আরগর স্থারন মফরর আসরর্ সহায়র্া প্রোন এবং
প্ররয়ােরন র্ারের ্র্া্র্ পুনব যাসরনর েন্য ইউমনয়ন কমিটিরক সুপামরশ প্রোন এবং এর
বাস্তবায়রনর প্ররয়ােনীয় উরযাগ গ্রহণ;
(৩) দুর্ যারগ আহর্ ব্যমক্তগণরক প্ররয়ােনীয় স্বাস্থযরসবা প্রামপ্ত মনমির্করণ এবং প্ররয়ােরন ইউমনয়ন
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহর্ামগর্া গ্রহণ;
(৪) দুর্ যারগর কাররণ সৃষ্ট িানমসক আর্ার্/েিা কাটিরয় উঠরর্ মবরশষজ্ঞ, নস্বোরসবক/িানমসক
স্বাস্থযরসবায় প্রার্মিক সাড়াোনকারীর সহায়র্ায় িানমসক পমররষবা প্রোরন সহায়র্া প্রোন।
৪.২ স্থানীয় প্ যারয় দুর্ যারগ সাড়াোন সিন্বয় গ্রুপ
মবমিন্ন িন্ত্রণােয়/মবিাগ/েপ্তর, আন্তেযামর্ক ও োর্ীয় এনমেও, োমর্সংরর্র মবমিন্ন প্রমর্ষ্ঠান, সুশীে সিাে,
নস্বোরসবক, ব্যমক্তিার্ ও উন্নয়ন সহর্াগী সংস্থাসমূরহর সরে সিন্বরয়র িােরি োর্ীয় প্ যারয় দুর্ যাগঝমুঁ ক
হ্রাস ব্যবস্থাপনায় সরকার সমক্রয়িারব কাে কররে। স্থানীয় প্ যারয় নেো, মসটি করপযাররশন, মসটি করপযাররশন
ওয়ার্ য, নপৌরসিা, উপরেো, ইউমনয়ন, ইউমনয়ন পমরষে ওয়ার্ য দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুরো দুর্ যাগঝমুঁ ক
ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূণ য ভূমিকা পােন করর। দুর্ যারগ দ্রুর্ কা্ যকর দুর্ যাগ সাড়াোন ব্যবস্থার স্বারর্ য সরকাররর
সিমন্বর্ কা্ যক্রি গ্রহণ ও বাস্তবায়রনর েন্য স্থানীয় প্ যারয় মবমিন্ন সাড়াোন গ্রুপ গঠন করা হরয়রে।
৪.২.১ মসটি করপযাররশন দুর্ যাগ সাড়াোন সিন্বয় গ্রুপ
এ সাড়াোন গ্রুরপর গঠন মনম্নরূপ:
১
২
৩

৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০

নিয়র
মবিাগীয় কমিশনার কতৃক
য িরনানীর্ ১ েন প্রমর্মনমি (মবিাগীয় শহররর মসটি
করপযাররশরনর নক্ষরে)
নচয়ারম্যান, রােিানী উন্নয়ন কতৃপয ক্ষ, খুেনা উন্নয়ন কতৃপয ক্ষ, চট্টগ্রাি উন্নয়ন
কতৃপয ক্ষ, রােশাহী উন্নয়ন কতৃপয ক্ষ, মসরেট উন্নয়ন কতৃপয ক্ষ কতৃক
য িরনানীর্ ১ েন
প্রমর্মনমি (নক্ষে িরর্া)
সংমিষ্ট নেোর নেোপ্রশাসক কতৃক
য িরনানীর্ ১ েন প্রমর্মনমি
সংমিষ্ট িহানগররর পুমেশ কমিশনার বা নক্ষেিরর্া, পুমেশ সুপামরনরটনরর্ন্ট
কতৃক
য িরনানীর্ ১ েন প্রমর্মনমি
সশস্ত্র বামহনী মবিাগ কতৃক
য িরনানীর্ ১ েন প্রমর্মনমি
সংমিষ্ট নেোর মসমিে সােযন কতৃক
য িরনানীর্ ১ েন প্রমর্মনমি
প্রিান প্ররকৌশেী, গণপূর্য অমিেপ্তর কতৃক
য িরনানীর্ ১ েন প্রমর্মনমি
মনব যাহী প্ররকৌশেী, েনস্বাস্থয প্ররকৌশে কতৃক
য িরনানীর্ ১ েন প্রমর্মনমি
মনব যাহী প্ররকৌশেী, মশক্ষা প্ররকৌশে কতৃক
য িরনানীর্ ১ েন প্রমর্মনমি
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সিাপমর্
সেস্য
সেস্য

সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য

১১
১২
১৩
১৪

সেস্য
িহাপমরচােক, বাংোরেশ ফায়ার সামিযস ও মসমিে মর্রফি অমিেপ্তর কতৃক
য
িরনানীর্ ১ েন প্রমর্মনমি
সেস্য
সংমিষ্ট নেোর নেো োণ ও পুনব যাসন কিযকর্যা
সেস্য
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ নরর্ মক্ররসন্ট নসাসাইটি
সেস্য-সমচব
প্রিান মনব যাহী কিযকর্যা, সংমিষ্ট মসটি করপযাররশন

মসটি করপযাররশন দুর্ যাগ সাড়াদান সিন্বয় গ্রুরপর কা্ যক্ররি সহায়িা
মসটি করপযাররশন সিন্বয়গ্রুরপর কা্ যক্ররি সহায়র্া এবং অমিকর্র সিমন্বর্িারব মসটি করপযাররশন এোকার
য এর সিায় অংশগ্রহরণর
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কা্ যক্রি সিন্বরয়র েন্য প্ররয়ােরন মনম্নবমণ যর্ কিযকর্যা বা ব্যমক্তবগরক
েন্য আিন্ত্রণ োনারবন:
(১)
(২)
(৩)
(৪)
(৫)
(৬)
(৭)

মনব যাহী প্ররকৌশেী, সড়ক ও েনপর্ অমিেপ্তর;
মনব যাহী প্ররকৌশেী, স্থানীয় সরকার প্ররকৌশে অমিেপ্তর;
মনব যাহী প্ররকৌশেী, পামন উন্নয়ন নবার্ য;
বাংোরেশ নটমেকমিউমনরকশন নকাম্পামন মেমিরটরর্র প্রমর্মনমি;
নেো মশক্ষা কিযকর্যা;
নেো প্রার্মিক মশক্ষা কিযকর্যা;
গ্যাস সরবরাহ বা মবর্রণ নকাম্পামনর প্রমর্মনমি।

মসটি করপযাররশন সিন্বয় গ্রুরপর সিা
(১) মসটি করপযাররশন সিন্বয় গ্রুপ দুর্ যাগপূব য মুহূরর্য ও দুর্ যাগ চোকারে প্ররয়ােন নিার্ারবক এর সিা আরয়ােন
কররব;
(২) মসটি করপযাররশন সিন্বয় গ্রুপ প্ররয়ােনীয় ও ্র্া্র্ িরন কররে, সংমিষ্ট সংস্থা বা ব্যমক্তরক এর সেস্য
মহরসরব নকা-অপ্ট কররর্ পাররব;
(৩) মসটি করপযাররশন এোকার দুর্ যাগ সাড়াোন কা্ যক্রি অমিকর্র সুসংগঠির্ ও কা্ যকরিারব পমরচােনা ও
সিন্বরয়র েন্য মসটি করপযাররশন সিন্বয় গ্রুপ প্ররয়ােরন অন্য ন্রকারনা কমিটির সেস্য, নকারনা কিযকর্যা,
মবরশষজ্ঞ বা ব্যমক্তরক এ সিায় অংশগ্রহরণর েন্য আিন্ত্রণ োনারর্ পাররব।
মসটি করপযাররশন দুর্ যাগ সাড়াোন সিন্বয় গ্রুরপর োময়ত্ব ও কা্ যাবমে
(১) স্থানীয় প্ যারয় েরুমর দুর্ যাগ কা্ যক্রি পমরচােনা নকরন্দ্রর সরে সিন্বয় প্রমর্ষ্ঠা;
(২) দুর্ যাগ পমরমস্থমর্ সম্পরকয অবমহর্করণ ও প্ররয়ােনীয় মনরে যশনার েন্য ঊর্ধ্যর্ন কতৃপয রক্ষর সরে মনয়মির্
ন্াগার্াগ রক্ষাকরণ;
(৩) িানবসম্পে ও েমেমস্টকসমূরহর (অবকাঠারিা, ্ানবাহন ও অর্ যবনমর্ক) র্াইররক্টমর প্রস্তুর্করণ;
(৪) প্রর্ােয নক্ষরে সশস্ত্র বামহনী মবিারগর সরে সাড়াোন ও িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি সিন্বয়সািন;
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(৫) নেন্ডার ও সািামেক অন্তর্ভযমক্তর আরোরক দুর্ যাগ পমরমস্থমর্ মূল্যায়ন করর দুর্ যাগ সাড়াোন ও দ্রুর্ পুনরুিার
কা্ যক্রি সিন্বয় ও পমরচােনা;
(৬) দুর্ যাগ সাড়াোরন েরুমর সাড়াোন েে, েমেমস্টক ও সম্পে প্রস্তুর্ ও ব্যবহারর্াগ্য রািার ব্যবস্থা গ্রহণ;
(৭) সাড়াোন কা্ যক্রি পমরচােনার েন্য র্ামেকাকৃর্ নসবা, সম্পে, েমেমস্টকস, েরুমর আশ্রয়স্থে মহরসরব
মচমির্ িবন বা স্থান, ্ানবাহন বা অন্যান্য সুমবিা হুকুিেিরের প্ররয়ােন হরে নেোপ্রশাসক বা প্রর্ােয
নক্ষরে ্র্া্র্ কতৃপয রক্ষর িােরি পেরক্ষপ গ্রহণ;
(৮) সাড়াোন ও প্রাক্-পুনরুিার কা্ যক্রি সিন্বয়সািন;
(৯) নগরমিমিক সন্ধান ও উিার টাস্করফারসরয কা্ যক্রি র্োরমক;
(১০) পুনরুিার প্ যারয়র িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি সিন্বয়সািন;
(১১) দুর্ যারগ ক্ষমর্গ্রস্ত নটমের্াগার্াগ-ব্যবস্থা নিরাির্ ও সচে কররর্ অমর্মরক্ত ্ন্ত্রপামর্ ও িাোিারের দ্রুর্
সরবরাহ মনমির্করণ এবং প্ররয়ােরন মবকল্প নটমের্াগার্াগ-ব্যবস্থা প্রমর্ষ্ঠার উরযাগ গ্রহণ;
(১২) িানমবক সহায়র্াসািগ্রী, র্হমবে ও পমরবহন-সংক্রান্ত অগ্রামিকার মনি যারণ ও বাস্তবায়রনর পেরক্ষপ গ্রহণ;
(১৩) ন্াগার্াগ-ব্যবস্থা ও অর্যাবশ্যক নসবা প্রোন-মবষয়ক োয়োময়ত্ব মনি যারণপূব যক প্ররয়ােনীয় নক্ষরে সশস্ত্র
বামহনীর সেস্যরের সম্পৃক্তকরণসহ অমর্মরক্ত েনবে ও সম্পে মনরয়ামের্কররণ প্ররয়ােনীয় সিন্বয়সািন;
(১৪) েরুমর পমরমস্থমর্রর্ র্েপ্রবাহ মনমির্করণ;
(১৫) সাড়াোন প্রস্তুমর্ গ্রহরণ ্র্া্র্িারব সর্কয বার্যা প্রচার মনমির্করণ;
(১৬) সাড়াোন কা্ যক্ররির মশক্ষরণর আরোরক দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুরোরক দুর্ যাগপ্রস্তুমর্, ঝমুঁ কহ্রাস,
য বা পুনব যাসরনর পেরক্ষপ গ্রহরণর সুপামরশ প্রোন।
পুনগঠন
৪.২.১.১ মসটি করপযাররশন ওয়ার্ য দুর্ যাগ সাড়াদান সিন্বয় গ্রুপ
এ সাড়াোন গ্রুরপর গঠন মনম্নরূপ:
১
২

সংমিষ্ট ওয়ারর্ যর কাউমিের
সংমিষ্ট ওয়ারর্ যর মনব যামচর্ িমহো কাউমিের

৩

ওয়ারর্ য অবমস্থর্ সরকামর েরুমর নসবা প্রোনকারী প্রমর্ষ্ঠান
(গ্যাস, পামন, মবদুযৎ ও নটমেরফান) নর্রক ১ েন করর যিাট ৪ েন প্রমর্মনমি
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ নরর্ মক্ররসন্ট নসাসাইটি (্মে র্ারক)
প্রমর্মনমি, ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচ (্মে র্ারক)
গ্রুপ কতৃক
য িরনানীর্ এনমেও প্রমর্মনমি ২ েন
িিীয় সম্প্রোরয়র প্রমর্মনমি (ইিাি/পুররামহর্) ২ েন
মবরশষ িররনর চামহো ররয়রে, এিন েনরগাষ্ঠীর (প্রমর্বন্ধী সংগঠরনর) প্রমর্মনমি
স্কাউটস প্রমর্মনমি (মের্ার/নরািার স্কাউট/গােযস স্কাউটস) ২ েন
গণিােি প্রমর্মনমি
স্থানীয় ব্যবসায়ী সম্প্রোরয়র প্রমর্মনমি

৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
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সিাপমর্
সহসিাপমর্
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য

১২
১৩
১৪
১৫

সেস্য
নগর নস্বোরসবক ২ েন (পুরুষ ১ েন, নারী ১ েন)
সেস্য
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ ফায়ার সামিযস ও মসমিে মর্রফি (্মে র্ারক)
সেস্য
স্থানীয় মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠারনর মশক্ষক প্রমর্মনমি
সমচব, মসটি করপযাররশন ওয়ার্য (প্রর্ােয নক্ষরে) অর্বা ওয়ার্ য গ্রুপ কতৃক
য িরনানীর্ সেস্য-সমচব
১ েন প্রমর্মনমি

মসটি করপযাররশন ওয়ার্ য সাড়াোন সিন্বয় গ্রুরপর সিা
(১) দুর্ যাগপূব য মুহূরর্য ও দুর্ যাগ চোকারে প্ররয়ােন নিার্ারবক এর সিা আরয়ােন কররব;
(২) প্ররয়ােনীয় ও ্র্া্র্ িরন কররে, সংমিষ্ট সংস্থা বা ব্যমক্তরক এর সেস্য মহরসরব নকা-অপ্ট কররর্ পাররব;
(৩) সংমিষ্ট ওয়ার্ য এোকার দুর্ যাগ সাড়াোন কা্ যক্রি অমিকর্র সুসংগঠির্ ও কা্ যকরিারব পমরচােনা ও
সিন্বরয়র েন্য প্ররয়ােরন অন্য ন্রকারনা কমিটির সেস্য, নকারনা কিযকর্যা, মবরশষজ্ঞ বা ব্যমক্তরক এ সিায়
অংশগ্রহরণর েন্য আিন্ত্রণ োনারর্ পাররব।
মসটি করপযাররশন ওয়ার্ য দুর্ যাগ সাড়াোন সিন্বয় গ্রুরপর োময়ত্ব ও কা্ যাবমে
(১) দুর্ যাগ পমরমস্থমর্ সম্পরকয অবমহর্করণ ও প্ররয়ােনীয় মনরে যশনার েন্য মসটি করপযাররশরনর সরে মনয়মির্
ন্াগার্াগ রক্ষাকরণ;
(৩) েমশমক্ষ্ি জনব ও েমেমস্টরকর (অবকাঠারিা, ্ানবাহন ও অর্ যবনমর্ক) র্াইররক্টমর প্রস্তুর্করণ;
(৪) প্রর্ােয নক্ষরে সশস্ত্র বামহনী মবিারগর সরে সাড়াোন ও িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি সিন্বয়সািন;
(৫) নেন্ডার ও সািামেক অন্তর্ভযমক্তর আরোরক দুর্ যাগ পমরমস্থমর্ মূল্যায়ন করর দুর্ যাগ সাড়াোন ও দ্রুর্ পুনরুিার
কা্ যক্রি সিন্বয় ও পমরচােনা;
(৬) দুর্ যাগ সাড়াোরন েরুমর সাড়াোন েে, েমেমস্টক ও সম্পে প্রস্তুর্ ও ব্যবহারর্াগ্য রািার ব্যবস্থা গ্রহণ;
(৭) সাড়াোন কা্ যক্রি পমরচােনার েন্য র্ামেকাকৃর্ নসবা, সম্পে, েমেমস্টকস, েরুমর আশ্রয়স্থে মহরসরব
মচমির্ িবন বা স্থান, ্ানবাহন বা অন্যান্য সুমবিা হুকুিেিরের প্ররয়ােন হরে পেরক্ষপ গ্রহরণর েন্য মসটি
করপযাররশরন চামহো নপ্ররণ;
(৮) সাড়াোন ও প্রাক্-পুনরুিার কা্ যক্রি সিন্বরয় মসটি করপযাররশনরক সহায়র্া প্রোন;
(৯) েরুমর সিরয় র্েপ্রবাহ মনমির্করণ;
(১০) সাড়াোন প্রস্তুমর্ গ্রহরণ সর্কয বার্যার ্র্া্র্ প্রচার মনমির্করণ।
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৪.২.২ নেো দুর্ যাগ সাড়াোন সিন্বয় গ্রুপ
এ গ্রুরপর গঠন মনম্নরূপ:
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬

নেোপ্রশাসক
পুমেশ সুপামরনরটনরর্ন্ট
মসমিে সােযন
মনব যাহী প্ররকৌশেী, বাংোরেশ পামন উন্নয়ন নবার্য
মনব যাহী প্ররকৌশেী, মবদুযৎ উন্নয়ন নবার্য
নেো িাযমনয়ন্ত্রক
সশস্ত্র বামহনী মবিাগ কতৃক
য িরনানীর্ ১ েন প্রমর্মনমি
নিয়র, সংমিষ্ট নপৌরসিা
উপপমরচােক, কৃমষ সম্প্রসারণ অমিেপ্তর
নেো মশক্ষা কিযকর্যা
নেো প্রার্মিক মশক্ষা কিযকর্যা
প্রমর্মনমি, ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযকর্যা (্মে র্ারক)
নরর্ মক্ররসন্ট নসাসাইটি কতৃক
য িরনানীর্ প্রমর্মনমি
নেোপ্রশাসক কতৃক
য িরনানীর্ স্থানীয় বা োর্ীয় প্ যারয় কা্ যক্রি ররয়রে, এইরূপ
নবসরকামর সংস্থার (এনমেও) ১ েন প্রমর্মনমি
বাংোরেশ ফায়ার সামিযস ও মসমিে মর্রফি অমিেপ্তররর নেো প্ যারয়র ১ েন
কিযকর্যা
নেো োণ ও পুনব যাসন কিযকর্যা

সিাপমর্
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য-সমচব

নেো দুর্ যাগ সাড়াোন সিন্বয় গ্রুরপর সিা
(১) নেো সিন্বয় গ্রুপ দুর্ যাগপূব য মুহূরর্য ও দুর্ যাগ চোকারে প্ররয়ােন নিার্ারবক এর সিা আরয়ােন কররব;
(২) নেো সিন্বয় গ্রুপ প্ররয়ােনীয় ও ্র্া্র্ িরন কররে সংমিষ্ট ব্যমক্তরক এর সেস্য মহরসরব নকা-অপ্ট কররর্
পাররব;
(৩) নেোিীন দুর্ যাগ সাড়াোন কা্ যক্রিরক অমিকর্র সুসংগঠির্ ও কা্ যকরিারব পমরচােনা ও সিন্বরয়র েন্য
নেো সিন্বয় গ্রুপ প্ররয়ােরন অন্য ন্রকারনা কমিটির সেস্য সংমিষ্ট কিযকর্যা, মবরশষজ্ঞ বা ব্যমক্তরক এর
সিায় অংশগ্রহরণর েন্য আিন্ত্রণ োনারর্ পাররব।
নেো দুর্ যাগ সাড়াোন সিন্বয় গ্রুরপর োময়ত্ব ও কা্ যাবমে
(১) স্থানীয় প্ যারয় েরুমর দুর্ যাগ কা্ যক্রি পমরচােনা নকরন্দ্রর সরে সিন্বয় প্রমর্ষ্ঠা;
(২) দুর্ যাগ পমরমস্থমর্ সম্পরকয অবমহর্করণ ও প্ররয়ােনীয় মনরে যশনার েন্য ঊর্ধ্যর্ন কতৃপয রক্ষর সরে মনয়মির্
ন্াগার্াগ রক্ষাকরণ;
(৩) েমেমস্টকসমূরহর (িানব, অবকাঠারিা, ্ানবাহন ও অর্ যবনমর্ক) র্াইররক্টমর প্রস্তুর্করণ;
(৪) প্রর্ােয নক্ষরে সশস্ত্র বামহনী মবিারগর সরে সাড়াোন ও িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি সিন্বয়সািন;
(৫) দুর্ যাগ পমরমস্থমর্ মূল্যায়ন করর দুর্ যাগ সাড়াোন ও প্রাক্-পুনরুিার কা্ যক্রি সিন্বয় ও পমরচােনা;
90

(৬) দুর্ যাগ সাড়াোরন েরুমর সাড়াোন েে, েমেমস্টক ও সম্পে প্রস্তুর্ ও ব্যবহারর্াগ্য রািার ব্যবস্থাকরণ;
(৭) সাড়াোন কা্ যক্রি পমরচােনার েন্য র্ামেকাকৃর্ নসবা, সম্পে, েমেমস্টকস, েরুমর আশ্রয়স্থে মহরসরব
মচমির্ িবন বা স্থান, ্ানবাহন/রহমেকপ্টার বা অন্যান্য সুমবিা হুকুিেিরের প্ররয়ােন হরে নেোপ্রশাসক
বা প্রর্ােযরক্ষরে ্র্া্র্ কতৃপয রক্ষর িােরি পেরক্ষপ গ্রহণ;
(৮) সাড়াোন ও প্রাক্-পুনরুিার কা্ যক্রি সিন্বয়সািন;
(৯) পুনরুিার প্ যারয়র িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি সিন্বয়সািন;
(১০) দুর্ যারগ ক্ষমর্গ্রস্ত নটমের্াগার্াগ-ব্যবস্থা নিরাির্ ও সচে কররর্ অমর্মরক্ত ্ন্ত্রপামর্ ও িাোিারের দ্রুর্
সরবরাহ মনমির্করণ এবং প্ররয়ােরন মবকল্প নটমের্াগার্াগ-ব্যবস্থা প্রমর্ষ্ঠার উরযাগ গ্রহণ;
(১১) িানমবক সহায়র্াসািগ্রী, র্হমবে ও পমরবহন-সংক্রান্ত অগ্রামিকার মনি যারণ ও বাস্তবায়রনর পেরক্ষপ গ্রহণ;
(১২) ন্াগার্াগ-ব্যবস্থা ও অর্যাবশ্যক নসবা প্রোন-মবষয়ক োয়োময়ত্ব মনি যারণপূব যক প্ররয়ােনীয় নক্ষরে সশস্ত্র
বামহনীর সেস্যরের সম্পৃক্তকরণসহ অমর্মরক্ত েনবে ও সম্পে মনরয়ামের্কররণ প্ররয়ােনীয় সিন্বয়সািন;
(১৩) েরুমর সিরয় র্েপ্রবাহ মনমির্করণ;
(১৪) সাড়াোন প্রস্তুমর্ গ্রহরণ ্র্া্র্িারব সর্কয বার্যা প্রচার মনমির্করণ;
(১৫) সাড়াোন কা্ যক্ররির মশক্ষরণর আরোরক দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুরোরক দুর্ যাগপ্রস্তুমর্, ঝমুঁ কহ্রাস,
য বা পুনব যাসরনর পেরক্ষপ গ্রহরণর সুপামরশ প্রোন।
পুনগঠন
৪.২.৩ উপরেো দুর্ যাগ সাড়াোন সিন্বয় গ্রুপ
এ গ্রুরপর গঠন মনম্নরূপ:
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬

উপরেো মনব যাহী অমফসার
নপৌরসিার নিয়র কতৃক
য িরনানীর্ ১ েন কাউমিের (প্রর্ােয নক্ষরে)
উপরেো স্বাস্থয ও পমরবার পমরকল্পনা কিযকর্যা
উপরেো কৃমষ কিযকর্যা
উপরেো প্ররকৌশেী, স্থানীয় সরকার প্ররকৌশে অমিেপ্তর
উপরেো মশক্ষা কিযকর্যা
উপসহকারী প্ররকৌশেী, েনস্বাস্থয প্ররকৌশে অমিেপ্তর
বাংোরেশ ফায়ার সামিযস ও মসমিে মর্রফি নস্টশরনর উপরেো প্ যারয়র
কিযকর্যা
উপরেো িােমিক মশক্ষা অমফসার
উপরেো িাযমনয়ন্ত্রক
সংমিষ্ট র্ানার িারপ্রাপ্ত কিযকর্যা
পামন উন্নয়ন নবারর্ যর ১ েন প্রমর্মনমি (প্রর্ােয নক্ষরে)
বাংোরেশ নরর্ মক্ররসন্ট নসাসাইটির উপরেো প্রমর্মনমি (্মে র্ারক)
প্রমর্মনমি, ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচ (্মে র্ারক)
উপরেো মনব যাহী অমফসার কতৃক
য িরনানীর্ স্থানীয় বা োর্ীয় প্ যারয় কা্ যক্রি
ররয়রে এরূপ নবসরকামর সংস্থার (এনমেও) ১ েন প্রমর্মনমি
উপরেো প্রকল্প বাস্তবায়ন কিযকর্যা
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সিাপমর্
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য-সমচব

উপরেো সাড়াোন সিন্বয় গ্রুরপর সিা
(১) উপরেো সাড়াোন সিন্বয় গ্রুপ দুর্ যাগপূব য মুহূরর্য ও দুর্ যাগ চোকারে প্ররয়ােন নিার্ারবক এর সিা
আরয়ােন কররব;
(২) গ্রুপ প্ররয়ােনীয় ও ্র্া্র্ িরন কররে সংমিষ্ট সংস্থা বা ব্যমক্তরক এর সেস্য মহরসরব নকা-অপ্ট কররর্
পাররব;
(৩) দুর্ যাগ সাড়াোন কা্ যক্রিরক অমিকর্র সংগঠির্ ও কা্ যকরিারব পমরচােনা ও সিন্বরয়র েন্য উপরেো
সিন্বয় গ্রুপ প্ররয়ােরন সংমিষ্ট কমিটির সেস্য, ন্রকারনা কিযকর্যা, মবরশষজ্ঞ বা ব্যমক্তরক এর সিায়
অংশগ্রহরণর েন্য আিন্ত্রণ োনারর্ পাররব।
উপরেো দুর্ যাগ সাড়াোন সিন্বয় গ্রুরপর োময়ত্ব ও কা্ যাবমে
(১) স্থানীয় প্ যারয় েরুমর দুর্ যাগ কা্ যক্রি পমরচােনা নকরন্দ্রর সরে সিন্বয় প্রমর্ষ্ঠা;
(২) দুর্ যাগ পমরমস্থমর্ সম্পরকয অবমহর্করণ ও প্ররয়ােনীয় মনরে যশনার েন্য ঊর্ধ্যর্ন কতৃপয রক্ষর সরে মনয়মির্
ন্াগার্াগ রক্ষাকরণ;
(৩) েমশমক্ষ্ি িানব-সম্পদ ও েমেমস্টরকর (অবকাঠারিা, ্ানবাহন ও অর্ যবনমর্ক) র্ামেকা-সংবমের্
র্াইররক্টমর প্রস্তুর্করণ;
(৪) প্রর্ােয নক্ষরে সশস্ত্র বামহনী মবিারগর সরে সাড়াোন ও িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি সিন্বয়সািন;
(৫) দুর্ যাগ পমরমস্থমর্ মূল্যায়ন করর দুর্ যাগ সাড়াোন ও প্রাক্-পুনরুিার কা্ যক্রি সিন্বয় ও পমরচােনা;
(৬) দুর্ যাগ সাড়াোরন েরুমর সাড়াোন েে, েমেমস্টক ও েরয়াজনীয় সম্পে প্রস্তুর্ ও ব্যবহারর্াগ্য রািার
ব্যবস্থা গ্রহণ;
(৭) সাড়াোন কা্ যক্রি পমরচােনার েন্য র্ামেকাকৃর্ নসবা, সম্পে, েমেমস্টকস, েরুমর আশ্রয়স্থে মহরসরব
মচমির্ িবন বা স্থান, ্ানবাহন বা অন্যান্য সুমবিা হুকুিেিরের প্ররয়ােন হরে নেোপ্রশাসক বা
প্রর্ােযরক্ষরে ্র্া্র্ কতৃপয রক্ষর িােরি পেরক্ষপ গ্রহণ;
(৮) সাড়াোন ও প্রাক্-পুনরুিার কা্ যক্রি সিন্বয়সািন;
(৯) সন্ধান ও উিার কা্ যক্রি র্োরমক;
(১০) পুনরুিার প্ যারয়র িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি সিন্বয়সািন;
(১১) দুর্ যারগ ক্ষমর্গ্রস্ত নটমের্াগার্াগ-ব্যবস্থা নিরাির্ ও সচে কররর্ অমর্মরক্ত ্ন্ত্রপামর্ ও িাোিারের দ্রুর্
সরবরাহ মনমির্করণ এবং প্ররয়ােরন মবকল্প নটমের্াগার্াগ-ব্যবস্থা প্রমর্ষ্ঠার উরযাগ গ্রহণ;
(১২) িানমবক সহায়র্াসািগ্রী, র্হমবে ও পমরবহন-সংক্রান্ত অগ্রামিকার মনি যারণ ও বাস্তবায়রনর পেরক্ষপ গ্রহণ;
(১৩) ন্াগার্াগ-ব্যবস্থা ও অর্যাবশ্যক নসবা প্রোন-মবষয়ক োয়োময়ত্ব মনি যারণপূব যক প্ররয়ােনীয় নক্ষরে সশস্ত্র
বামহনীর সেস্যরের সম্পৃক্তকরণসহ অমর্মরক্ত েনবে ও সম্পে মনরয়ামের্কররণ প্ররয়ােনীয় সিন্বয়সািন;
(১৪) েরুমর সিরয় র্েপ্রবাহ মনমির্করণ;
(১৫) সাড়াোন প্রস্তুমর্ গ্রহরণ ্র্া্র্িারব সর্কয বার্যা প্রচার মনমির্করণ;
(১৬) সাড়াোন কা্ যক্ররির মশক্ষরণর আরোরক দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুরোরক দুর্ যাগপ্রস্তুমর্, ঝমুঁ কহ্রাস,
য বা পুনব যাসরনর পেরক্ষপ গ্রহরণর সুপামরশ প্রোন।
পুনগঠন
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৪.২.৪ নপৌরসিা দুর্ যাগ সাড়াোন সিন্বয় গ্রুপ
এ গ্রুরপর গঠন মনম্নরূপ:
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০

নিয়র
উপরেো স্বাস্থয ও পমরবার পমরকল্পনা কিযকর্যা কতৃক
য িরনানীর্ ১ েন প্রমর্মনমি
উপরেো মশক্ষা কিযকর্যা কতৃক
য িরনানীর্ ১ েন প্রমর্মনমি
উপরেো প্রকল্প বাস্তবায়ন কিযকর্যা
সংমিষ্ট র্ানার িারপ্রাপ্ত কিযকর্যা কতৃক
য িরনানীর্ ১ েন প্রমর্মনমি
বাংোরেশ ফায়ার সামিযস ও মসমিে মর্রফরির উপরেো প্ যারয়র কিযকর্যা
েনস্বাস্থয প্ররকৌশে অমিেপ্তররর ১ েন প্রমর্মনমি
উপরেো প্রমর্মনমি, বাংোরেশ নরর্ মক্ররসন্ট নসাসাইটি (্মে র্ারক)
প্রমর্মনমি, ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচ (্মে র্ারক)
নপৌরসিার নিয়র কতৃক
য িরনানীর্ স্থানীয় বা োর্ীয় প্ যারয় কা্ যক্রি
ররয়রে, এরূপ নবসরকামর সংস্থার (এনমেও) ১ েন প্রমর্মনমি
১১ নস্বোরসবক সংগঠরনর (বাংোরেশ স্কাউটস, মবএনমসমস, মবমর্আরমসএস) প্রমর্মনমি
১২ প্রিান মনব যাহী কিযকর্যা বা সমচব

সিাপমর্
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য-সমচব

নপৌরসিা সিন্বয় গ্রুরপর সিা
(১) নপৌরসিা সিন্বয় গ্রুপ দুর্ যাগপূব য মুহূরর্য ও দুর্ যাগ চোকারে প্ররয়ােন নিার্ারবক এর সিা আরয়ােন কররব;
(২) নপৌরসিা সিন্বয় গ্রুপ প্ররয়ােনীয় ও ্র্া্র্ িরন কররে সংমিষ্ট ব্যমক্তরক এর সেস্য মহরসরব নকা-অপ্ট
কররর্ পাররব;
(৩) নপৌরসিািীন দুর্ যাগ সাড়াোন কা্ যক্রিরক অমিকর্র সুসংগঠির্ ও কা্ যকরিারব পমরচােনা ও সিন্বরয়র
েন্য নপৌরসিা সিন্বয় গ্রুপ প্ররয়ােরন অন্য ন্রকারনা কমিটির সেস্য, ন্রকারনা কিযকর্যা, মবরশষজ্ঞ বা
ব্যমক্তরক এর সিায় অংশগ্রহরণর েন্য আিন্ত্রণ োনারর্ পাররব।
নপৌরসিা দুর্ যাগ সাড়াোন সিন্বয় গ্রুরপর োময়ত্ব ও কা্ যাবমে
(১) স্থানীয় প্ যারয় েরুমর দুর্ যাগ কা্ যক্রি পমরচােনা নকরন্দ্রর সরে সিন্বয় প্রমর্ষ্ঠা;
(২) দুর্ যাগ পমরমস্থমর্ সম্পরকয অবমহর্করণ ও প্ররয়ােনীয় মনরে যশনার েন্য ঊর্ধ্যর্ন কতৃপয রক্ষর সরে মনয়মির্
ন্াগার্াগ রক্ষাকরণ;
(৩) েমশমক্ষ্ি িানব-সম্পদ ও েমেমস্টরকর (অবকাঠারিা, ্ানবাহন ও অর্ যবনমর্ক) র্ামেকা-সংবমের্
র্াইররক্টমর প্রস্তুর্করণ;
(৪) প্রর্ােয নক্ষরে সশস্ত্র বামহনী মবিারগর সরে সাড়াোন ও িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি সিন্বয়সািন;
(৫) নেন্ডার ও সািামেক অন্তর্ভযমক্তর আরোরক’ দুর্ যাগ পমরমস্থমর্ মূল্যায়ন করর দুর্ যাগ সাড়াোন ও দ্রুর্
পুনরুিার কা্ যক্রি সিন্বয় ও পমরচােনা;
(৬) দুর্ যাগ সাড়াোরন েরুমর সাড়াোন েে, েমেমস্টক ও েরয়াজনীয় সম্পে প্রস্তুর্ ও ব্যবহারর্াগ্য রািার
ব্যবস্থা গ্রহণ;
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(৭) সাড়াোন কা্ যক্রি পমরচােনার েন্য র্ামেকাকৃর্ নসবা, সম্পে, েমেমস্টকস, েরুমর আশ্রয়স্থে মহরসরব
মচমির্ িবন বা স্থান, ্ানবাহন বা অন্যান্য সুমবিা হুকুিেিরের প্ররয়ােন হরে নেোপ্রশাসক বা প্রর্ােয
নক্ষরে ্র্া্র্ কতৃপয রক্ষর িােরি পেরক্ষপ গ্রহণ;
(৮) সাড়াোন ও প্রাক্-পুনরুিার কা্ যক্রি সিন্বয়সািন;
(৯) নগরমিমিক সন্ধান ও উিার টাস্করফারসরয কা্ যক্রি র্োরমক;
(১০) পুনরুিার প্ যারয়র িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি সিন্বয়সািন;
(১১) দুর্ যারগ ক্ষমর্গ্রস্ত নটমের্াগার্াগ-ব্যবস্থা নিরাির্ ও সচে কররর্ অমর্মরক্ত ্ন্ত্রপামর্ ও িাোিারের দ্রুর্
সরবরাহ মনমির্করণ এবং প্ররয়ােরন মবকল্প নটমের্াগার্াগ-ব্যবস্থা প্রমর্ষ্ঠার উরযাগ গ্রহণ;
(১২) িানমবক সহায়র্াসািগ্রী, র্হমবে ও পমরবহন-সংক্রান্ত অগ্রামিকার মনি যারণ ও বাস্তবায়রনর পেরক্ষপ গ্রহণ;
(১৩) ন্াগার্াগ-ব্যবস্থা ও অর্যাবশ্যক নসবা প্রোন-মবষয়ক োয়োময়ত্ব মনি যারণপূব যক প্ররয়ােনীয় নক্ষরে সশস্ত্র
বামহনীর সেস্যরের সম্পৃক্তকরণসহ অমর্মরক্ত েনবে ও সম্পে মনরয়ামের্কররণ প্ররয়ােনীয় সিন্বয়সািন;
(১৪) েরুমর সিরয় র্েপ্রবাহ মনমির্করণ;
(১৫) সাড়াোন প্রস্তুমর্ গ্রহরণ ্র্া্র্িারব সর্কয বার্যা প্রচার মনমির্করণ;
(১৬) সাড়াোন কা্ যক্ররির মশক্ষরণর আরোরক দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুরোরক দুর্ যাগপ্রস্তুমর্, ঝমুঁ কহ্রাস,
য বা পুনব যাসরনর পেরক্ষপ গ্রহরণর সুপামরশ প্রোন।
পুনগঠন
৪.২.৪.১ নপৌরসিা ওয়ার্ য দুর্ যাগ সাড়াোন সিন্বয় গ্রুপ
এ সাড়াোন গ্রুরপর গঠন মনম্নরূপ:
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫

সংমিষ্ট ওয়ারর্ যর কাউমিের
সিাপমর্
সংমিষ্ট ওয়ারর্ যর মনব যামচর্ িমহো কাউমিের
সহ-সিাপমর্
ওয়ারর্ য অবমস্থর্ সরকামর েরুমর নসবা প্রোনকারী প্রমর্ষ্ঠান
সেস্য
(গ্যাস, পামন, মবদুযৎ ও নটমেরফান) নর্রক ১ েন করর প্রমর্মনমি ৪ েন (্মে র্ারক)
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ নরর্ মক্ররসন্ট নসাসাইটি (্মে র্ারক)
সেস্য
প্রমর্মনমি, ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচ (্মে র্ারক)
সেস্য
গ্রুপ কতৃক
সেস্য
য িরনানীর্ এনমেও প্রমর্মনমি ২ েন
িিীয় সম্প্রোরয়র প্রমর্মনমি (ইিাি/পুররামহর্) ২ েন
সেস্য
মবরশষ িররনর চামহো ররয়রে, এিন েনরগাষ্ঠীর (প্রমর্বন্ধী সংগঠরনর) প্রমর্মনমি
সেস্য
স্কাউটস প্রমর্মনমি (মের্ার/নরািার স্কাউট/গােযস স্কাউটস) ২ েন
সেস্য
গণিােি প্রমর্মনমি
সেস্য
স্থানীয় ব্যবসায়ী সম্প্রোরয়র প্রমর্মনমি
সেস্য
নগর নস্বোরসবক ২ েন (পুরুষ ১ েন, নারী ১ েন)
সেস্য
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ ফায়ার সামিযস ও মসমিে মর্রফি অমিেপ্তর (্মে র্ারক)
সেস্য
স্থানীয় মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠারনর মশক্ষক প্রমর্মনমি
সেস্য
ওয়ার্য গ্রুপ কতৃক
সেস্য-সমচব
য িরনানীর্ ১ েন প্রমর্মনমি
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নপৌরসিা ওয়ার্ য সাড়াোন সিন্বয় গ্রুরপর সিা
(১) দুর্ যাগপূব য মুহূরর্য ও দুর্ যাগ চোকারে প্ররয়ােন নিার্ারবক এর সিা আরয়ােন কররব;
(২) প্ররয়ােনীয় ও ্র্া্র্ িরন কররে, সংমিষ্ট সংস্থা বা ব্যমক্তরক এর সেস্য মহরসরব নকা-অপ্ট কররর্ পাররব;
(৩) সংমিষ্ট ওয়ার্ য এোকার দুর্ যাগ সাড়াোন কা্ যক্রি অমিকর্র সুসংগঠির্ ও কা্ যকরিারব পমরচােনা ও
সিন্বরয়র েন্য প্ররয়ােরন অন্য ন্রকারনা কমিটির সেস্য, নকারনা কিযকর্যা, মবরশষজ্ঞ বা ব্যমক্তরক এ সিায়
অংশগ্রহরণর েন্য আিন্ত্রণ োনারর্ পাররব।
নপৌরসিা ওয়ার্ য দুর্ যাগ সাড়াোন সিন্বয় গ্রুরপর োময়ত্ব ও কা্ যাবমে
(১) দুর্ যাগ পমরমস্থমর্ সম্পরকয অবমহর্করণ ও প্ররয়ােনীয় মনরে যশনার েন্য নপৌরসিার সরে মনয়মির্
ন্াগার্াগ রক্ষাকরণ;
(২) েমশমক্ষ্ি জনব ও েমেমস্টরকর (অবকাঠারিা, ্ানবাহন ও অর্ যবনমর্ক) র্াইররক্টমর প্রস্তুর্করণ;
(৩) প্রর্ােয নক্ষরে সশস্ত্র বামহনী মবিারগর সরে সাড়াোন ও িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি সিন্বয়সািন;
(৪) নেন্ডার ও সািামেক অন্তর্ভযমক্তর আরোরক দুর্ যাগ পমরমস্থমর্ মূল্যায়ন করর দুর্ যাগ সাড়াোন ও দ্রুর্ পুনরুিার
কা্ যক্রি সিন্বয় ও পমরচােনা;
(৫) দুর্ যাগ সাড়াোরন েরুমর সাড়াোন েে, েমেমস্টক ও েরয়াজনীয় সম্পে প্রস্তুর্ ও ব্যবহারর্াগ্য রািার
ব্যবস্থা গ্রহণ;
(৬) সাড়াোন কা্ যক্রি পমরচােনার েন্য র্ামেকাকৃর্ নসবা, সম্পে, েমেমস্টকস, েরুমর আশ্রয়স্থে মহরসরব
মচমির্ িবন বা স্থান, ্ানবাহন বা অন্যান্য সুমবিা হুকুিেিরের প্ররয়ােন হরে পেরক্ষপ গ্রহরণর েন্য
নপৌরসিায় চামহো নপ্ররণ;
(৭) সাড়াোন ও প্রাক্-পুনরুিার কা্ যক্রি সিন্বরয় নপৌরসিারক সহায়র্া প্রোন;
(৮) েরুমর সিরয় র্েপ্রবাহ মনমির্করণ;
(৯) সাড়াোন প্রস্তুমর্ গ্রহরণ ্র্া্র্িারব সর্কয বার্যা প্রচার মনমির্করণ।
৪.২.৫ ইউমনয়ন দুর্ যাগ সাড়াোন সিন্বয় গ্রুপ
ইউমনয়ন দুর্ যাগ সাড়াদান সিন্বয় গ্রুরপর গঠন মনম্নরূপ:
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮

নচয়ারম্যান
গ্রুপ কতৃক
য িরনানীর্ মশক্ষক প্রমর্মনমি
ইউমনয়ন প্ যারয় কিযরর্ সরকামর কিযকর্যা/কিযচারী ২ েন
প্রমর্মনমি, ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচ (মসমপমপ) (্মে র্ারক)
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ নরর্ মক্ররসন্ট নসাসাইটি (্মে র্ারক)
গ্রুপ কতৃক
য িরনানীর্ এনমেও প্রমর্মনমি (্ারের স্থানীয় প্ যারয় কা্ যক্রি ররয়রে)
িিীয় সম্প্রোরয়র প্রমর্মনমি (ইিাি/পুররামহর্) ২েন
মবরশষ িররনর চামহো ররয়রে, এিন েনরগাষ্ঠীর (প্ররমর্বন্ধী সংগঠরনর) ১ েন
প্রমর্মনমি
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সিাপমর্
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য

৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫

নস্বোরসবক সংগঠরনর প্রমর্মনমি (নরািারস্কাউটস/গােযস
মবমর্আরমসএস ইর্যামে) ২ েন
গণিােি প্রমর্মনমি
স্থানীয় ব্যবসায়ী সম্প্রোরয়র প্রমর্মনমি
ক্ষুদ্র নৃর্ামেক সম্প্রোরয়র প্রমর্মনমি (্মে র্ারক)
বাংোরেশ আনসার ও মিমর্মপর প্রমর্মনমি ১ েন
ইউমনয়ন পমরষরের মনব যামচর্ নারী সেস্য ১ েন
ইউমনয়ন পমরষে সমচব

স্কাউটস/

সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য-সমচব

ইউমনয়ন দুর্ যাগ সাড়াোন সিন্বয় গ্রুরপর সিা
(১) ইউমনয়ন দুর্ যাগ সাড়াোন সিন্বয় গ্রুপ দুর্ যাগপূব য মুহূরর্য ও দুর্ যাগ চোকারে প্ররয়ােন নিার্ারবক এর সিা
আরয়ােন কররব;
(২) ইউমনয়ন দুর্ যাগ সাড়াোন সিন্বয় গ্রুপ প্ররয়ােনীয় ও ্র্া্র্ িরন কররে সংমিষ্ট ব্যমক্তরক এর সেস্য
মহরসরব নকা-অপ্ট কররর্ পাররব;
(৩) ইউমনয়ন দুর্ যাগ সাড়াোন কা্ যক্রিরক অমিকর্র সুসংগঠির্ ও কা্ যকরিারব পমরচােনা ও সিন্বরয়র েন্য
ইউমনয়ন দুর্ যাগ সাড়াোন সিন্বয় গ্রুপ প্ররয়ােরন অন্য ন্রকারনা কমিটির সেস্য, ন্রকারনা কিযকর্যা, বা
ব্যমক্তরক এর সিায় অংশগ্রহরণর েন্য আিন্ত্রণ োনারর্ পাররব।
ইউমনয়ন দুর্ যাগ সাড়াোন সিন্বয় গ্রুরপর োময়ত্ব ও কা্ যাবমে
(১) সর্কীকরণ ও মনরাপিামূেক বার্যা প্রচার এবং স্থানান্তর পমরকল্পনা অনু্ায়ী ঝমুঁ কপূণ য েনরগাষ্ঠীরক মনরাপে
আশ্রয়রকরন্দ্র মনরয় ন্রর্ উিারকারী েেরক সহায়র্া প্রোন;
(২) আশ্রয়রকরন্দ্র মনরাপে ও সুরপয় পামন সরবরারহর ব্যবস্থা প্ যরবক্ষণ করর ইউমনয়ন কমিটিরক অবমহর্করণ
এবং দুর্ যাগকারে মবকল্প উৎস নর্রক েনগণরক মনরাপে ও সুরপয় পামন নপরর্ সহায়র্া প্রোন;
(৩) দুর্ যারগ েরুমর করণীয় মবষরয় নচকমেস্ট প্রস্তুর্ করা এবং প্ররয়ােনীয় উপকরণ ও েনবে প্রস্তুর্ রািরর্
সংমিষ্ট স্থানীয় সংগঠরনর সরে ন্াগার্াগ রক্ষাকরণ;
(৪) পূব যর্ামেকা অনু্ায়ী স্থানীয়িারব প্রাপ্য সুমবিা ব্যবহার করর নস্বোরসবকরের সহায়র্ায় েরুমর উিার
কা্ যক্রি পমরচােনা এবং প্ররয়ােরন অন্যান্য উিারকারী েেরক সহর্ামগর্া প্রোন;
(৫) আশ্রয়রকরন্দ্র নারী ও মশশুরের একরে আোো করক্ষ রািার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং র্ারের মনরাপিাসহ মনরাপে
পামন ও িাবার সরবরারহ আশ্রয়রকন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটিরক সহর্ামগর্া প্রোন;
(৬) েনগণরক র্ারের মূল্যবান ও গুরুত্বপূণ য সম্পে ও দ্রব্যামে, ন্িন: গবামে পশু, হাঁস-মুরমগ, েরুমর িায,
জ্বাোমন সািগ্রী, নরমর্ও, টচ যোইট, নিাবাইে নফান ইর্যামে আশ্রয়রকরন্দ্র বা মনরাপে স্থারন স্থানান্তরর
সহর্ামগর্া প্রোন;
(৭) দুর্ যাগ সাড়াোরন মনরয়ামের্ িানমবক সহায়র্া ও উিারকিীরের প্ররয়ােনীয় মনরাপিা মনমির্করণ;
(৮) দুর্ যারগ মনহর্ ব্যমক্তর পমরচয় মনমির্করণ ও অমিিাবরকর কারে োশ হস্তান্তর এবং োরশর োমবোর না
পাওয়া নগরে োশ োফন বা সৎকার কররর্ ইউমনয়ন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটিরক সহায়র্া প্রোন;
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(৯) দুর্ যারগর কাররণ সৃষ্ট িানমসক আর্ার্/েিা কাটিরয় উঠরর্ মবরশষজ্ঞ, িানমসক স্বাস্থযরসবায় প্রার্মিক
সাড়াোনকারী/রস্বোরসবক ও সিারের সরচর্ন ব্যমক্তরের সহর্ামগর্ায় দুর্ যাগকবমের্ ব্যমক্তরের
প্ররয়ােনীয় িানমসক পমররষবা প্রোরন সহায়র্া প্রোন;
(১০) গবামে পশু, হাঁস-মুরমগ মুমেব মকোরর্ স্থানান্তরর েনগণরক উদ্বুিকরণ এবং সহায়র্া প্রোন। মুমেব মকোরর্
স্থানান্তমরর্ গবামে পশুর প্ররয়ােনীয় মনরাপিার মবষরয় সর্কযর্া অবেম্বন।
৪.২.৫.১ ইউমনয়ন পমরষদ ওয়ার্য দুর্ যাগ সাড়াদান সিন্বয় গ্রুপ
ইউমনয়ন পমরষদ ওয়ার্ য দুর্ যাগ সাড়াদান সিন্বয় গ্রুরপর গঠন মনম্নরুপ:
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫

সংমিষ্ট ওয়ারর্ যর সেস্য
গ্রুপ কতৃক
য িরনানীর্ মশক্ষক প্রমর্মনমি
ওয়ার্য প্ যারয় কিযরর্ সরকামর কিযকর্যা/কিযচারী ২ েন
প্রমর্মনমি, ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচ (মসমপমপ) (্মে র্ারক)
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ নরর্ মক্ররসন্ট নসাসাইটি (্মে র্ারক)
গ্রুপ কতৃক
য িরনানীর্ এনমেও প্রমর্মনমি (্ারের স্থানীয় প্ যারয় কা্ যক্রি ররয়রে)
িিীয় সম্প্রোরয়র প্রমর্মনমি, (ইিাি/পুররামহর্) ২ েন
মবরশষ িররনর চামহো ররয়রে, এিন েনরগাষ্ঠীর (প্ররমর্বন্ধী সংগঠরনর) ১ েন
প্রমর্মনমি
স্কাউটস প্রমর্মনমি (মের্ার/নরািারস্কাউট/গােযস স্কাউটস) ২ েন
গণিােি প্রমর্মনমি
স্থানীয় ব্যবসায়ী সম্প্রোরয়র প্রমর্মনমি
ক্ষুদ্র নৃর্ামেক সম্প্রোরয়র প্রমর্মনমি (্মে র্ারক)
বাংোরেশ আনসার ও মিমর্মপর প্রমর্মনমি ১ েন
ইউমনয়ন পমরষরের সংমিষ্ট ওয়ারর্রয মনব যামচর্ নারী সেস্য
ওয়ার্য গ্রুপ কতৃক
য িরনানীর্ ১ েন প্রমর্মনমি

সিাপমর্
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য-সমচব

ইউমনয়ন পমরষে ওয়ার্য দুর্ যাগ সাড়াোন সিন্বয় গ্রুরপর সিা
(১) ইউমনয়ন পমরষে ওয়ার্য দুর্ যাগ সাড়াোন সিন্বয় গ্রুপ দুর্ যাগপূব য মুহূরর্য ও দুর্ যাগ চোকারে প্ররয়ােন
নিার্ারবক এর সিা আরয়ােন কররব;
(২) ইউমনয়ন পমরষে ওয়ার্ য দুর্ যাগ সাড়াোন সিন্বয় গ্রুপ প্ররয়ােনীয় ও ্র্া্র্ িরন কররে সংমিষ্ট ব্যমক্তরক
এর সেস্য মহরসরব নকা-অপ্ট কররর্ পাররব;
(৩) ইউমনয়ন পমরষে ওয়ার্য দুর্ যাগ সাড়াোন কা্ যক্রিরক অমিকর্র সুসংগঠির্ ও কা্ যকরিারব পমরচােনা ও
সিন্বরয়র েন্য ইউমনয়ন পমরষে ওয়ার্য দুর্ যাগ সাড়াোন সিন্বয় গ্রুপ প্ররয়ােরন অন্য ন্রকারনা কমিটির
সেস্য, ন্রকারনা কিযকর্যা, মবরশষজ্ঞ বা ব্যমক্তরক এর সিায় অংশগ্রহরণর েন্য আিন্ত্রণ োনারর্ পাররব।
ইউমনয়ন পমরষে ওয়ার্য দুর্ যাগ সাড়াোন সিন্বয় গ্রুরপর োময়ত্ব ও কা্ যাবমে
(১) সর্কীকরণ ও মনরাপিামূেক বার্যা প্রচার এবং স্থানান্তর পমরকল্পনা অনু্ায়ী ঝমুঁ কপূণ য েনরগাষ্ঠীরক মনরাপে
আশ্রয়রকরন্দ্র মনরয় ন্রর্ উিারকারী েেরক সহায়র্া প্রোন;
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(২) আশ্রয়রকরন্দ্র মনরাপে ও সুরপয় পামন সরবরারহর ব্যবস্থা প্ যরবক্ষণ করর ইউমনয়ন কমিটিরক অবমহর্করণ
এবং প্ররয়ােরন মবকল্প উৎস নর্রক দুর্ যাগকারে িানুষরক মনরাপে ও সুরপয় পামন সরবরারহ সহায়র্া
প্রোন;
(৩) দুর্ যাগকারে ন্সব েরুমর কাে করণীয় র্ার নচকমেস্ট প্রস্তুর্করণ এবং প্ররয়ােনীয় উপকরণ ও েনবে
প্রস্তুর্ আরে মক না, র্া মনমির্ হরর্ সংমিষ্ট স্থানীয় সংগঠরনর সরে ন্াগার্াগ রক্ষাকরণ;
(৪) পূব যর্ামেকা অনু্ায়ী স্থানীয়িারব প্রাপ্য সুমবিা ব্যবহার করর নস্বোরসবকরের সহায়র্ায় েরুমর উিার কা্ য
পমরচােনা এবং প্ররয়ােরন অন্যান্য উিারকারী েেরক সহর্ামগর্া প্রোন;
(৫) আশ্রয়রকরন্দ্র নারী ও মশশুরের একরে আোো করক্ষ রািার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং র্ারের মনরাপিাসহ মনরাপে
পামন ও িাবার সরবরারহ আশ্রয়রকন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটিরক সহর্ামগর্া প্রোন;
(৬) েনগণরক র্ারের মূল্যবান ও গুরুত্বপূণ য সম্পে ও দ্রব্যামে, ন্িন: গবামে পশু, হাঁস-মুরমগ, েরুমর িায,
জ্বাোমন সািগ্রী, নরমর্ও, টচ যোইট, নিাবাইে নফান ইর্যামে আশ্রয়রকরন্দ্র বা মনরাপে স্থারন স্থানান্তর কররর্
সহর্ামগর্া প্রোন;
(৭) দুর্ যাগকারে মনরয়ামের্ িানমবক সহায়র্া ও উিারকিীরের প্ররয়ােনীয় মনরাপিা মনমির্করণ;
(৮) দুর্ যারগ মৃর্ ব্যমক্তর পমরচয় মনমির্করণ ও অমিিাবরকর কারে োশ হস্তান্তর এবং োরশর োমবোর না
পাওয়া নগরে োশ োফন বা সৎকাররর ব্যবস্থা গ্রহণ কররর্ ইউমনয়ন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটিরক সহায়র্া
প্রোন;
(৯) দুর্ যারগর কাররণ সৃষ্ট িানমসক আর্ার্/েিা কাটিরয় উঠরর্ মবরশষজ্ঞ, িানমসক স্বাস্থযরসবায় প্রার্মিক
সাড়াোনকারী/রস্বোরসবক ও সিারের সরচর্ন ব্যমক্তরের সহর্ামগর্ায় দুর্ যাগকবমের্ ব্যমক্তরের
প্ররয়ােনীয় িানমসক পমররষবা প্রোন।
৪.৩ স্থানীয় প্ যারয় িামল্ট এরেমি ইনমসরর্ন্ট ম্যারনেরিন্ট মসরস্টি (Multi-agency Incident
Management System)
োর্ীয় প্ যারয়র িামল্ট এরেমি ইনমসরর্ন্ট ম্যারনেরিন্ট মসরস্টরির সরে সংগমর্ নররি স্থানীয় প্ যারয় দুর্ যাগ
পমরমস্থমর্র সমুেয় মনয়ন্ত্রণ গ্রহরণ একেন স্থানীয় মর্োস্টার ইনমসরর্ন্ট ম্যারনোর মনব যাচন কররর্ হরব। স্থানীয়
প্ যারয় বেরর্ ওয়ার্ য, ইউমনয়ন, উপরেো, নেো, নপৌরসিা অর্বা মসটি করপযাররশরনর দুর্ যাগকবমের্ এোকা
নবাঝারনা হরয়রে। একইিারব মর্োস্টার ইনমসরর্ন্ট ম্যারনোর দুর্ যাগ পমরমস্থমর্ ব্যবস্থাপনায় সহর্ামগর্া
কররর্ মবমিন্ন প্ যারয়র নস্টকরহাল্ডাররের মনরয় স্থানীয় প্ যারয় মর্োস্টার ইনমসরর্ন্ট ম্যারনেরিন্ট টিি গঠন
কররর্ পাররবন। ইনমসরর্ন্ট ম্যারনেরিরন্টর কাঠারিা ও কিযপমরমি মবষরয় এসংক্রান্ত মনরে যমশকার সহর্ামগর্া
গ্রহণ কররর্ হরব। এ আরেশাবমের অোয় ২-এর ২.৪ অনুরেরে দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত
মনরে যমশকাসমূরহর র্ামেকায় এটি প্রণয়রনর উরেি ররয়রে। উক্ত মনরে যশনায় ইনমসরর্ন্ট ম্যারনেরিন্ট মসরস্টি,
মর্োস্টার ইনমসরর্ন্ট ম্যারনোর মনব যাচন, োময়ত্ব এবং োর্ীয় ও স্থানীয় প্ যারয় সিন্বরয়র মবষরয় মবস্তামরর্
উরেি র্াকরব।
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অধ্যায় ৫: দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনায় িন্ত্রণা য়, মবভাগ, অমধদপ্তর
সংস্থার ভূমিকা ও দাময়ত্ব
৫.১ সকে িন্ত্রণােয়, মবিাগ, অমিেপ্তর, সরকামর মনয়ন্ত্রণািীন করপযাররশরনর সাধারণ োময়ত্ব ও কর্যব্য
দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনায় সংমিষ্ট িন্ত্রণােয়, মবিাগ, অমিেপ্তর, সংস্থার মনমে যষ্ট োময়ত্ব ও কর্যব্য পৃর্কিারব
মনি যারণ করা হরয়রে। নস অনু্ায়ী, স্ব-স্ব িন্ত্রণােয় র্ারের নীমর্িাো ও মবমিরর্ দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস এবং দুর্ যারগ
কা্ যকর সাড়াোরনর মবষয় অন্তর্ভযক্ত করাসহ এসংক্রান্ত মনরে যমশকা বর্মর কররব। প্রমর্টি িন্ত্রণােয়, মবিাগ,
অমিেপ্তর ও অনান্য সংস্থা মনম্নমেমির্ সািারণ োময়ত্বাবমে পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস
উন্নয়ন পমরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়রন দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস ও েেবায়ু পমরবর্যন-সংক্রান্ত মবষয়গুরো
্র্া্র্িারব অন্তর্ভযক্ত করা;
খ) Disaster Impact Assessment (DIA) পিমর্ অনুসরণ করর ঝমুঁ কহ্রাস ও উন্নয়ন পমরকল্পনা প্রণয়ন
কররব;
গ) োর্ীয় উন্নয়ন পমরকল্পনা প্রমক্রয়ায় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত নীমর্ ও কা্ যক্রি সিমন্বর্ করা;
য মবষয়
র্) স্ব-স্ব িন্ত্রণােরয়র আইন, নীমর্িাো ও মবমিরর্ দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস, সাড়াোন, পুনব যাসন ও পুনগঠন
অন্তর্ভযক্তকরণ এবং প্ররয়ােরন এসংক্রান্ত মনরে যমশকা বর্মর করা;
ঙ) মবমিন্ন আপে ও সংমিষ্ট নসক্টরর এর প্রিাব এবং নিাকামবো মবষরয় গরবষণার েন্য স্ব-স্ব িন্ত্রণােরয়র
কিযসূমচ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
চ) দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস ও েরুমর সাড়াোন কা্ যক্ররির পমরকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়রনর মনমিি গঠির্ োর্ীয় ও
স্থানীয় প্ যারয় মবমিন্ন কমিটিরর্ সমক্রয় অংশগ্রহণ;
ে) মবমিন্ন আপে ও ঝমুঁ ক মবরিষণ প্রমক্রয়ার িােরি মচমির্ ঝমুঁ ক ও মবপোপন্নর্ার মিমিরর্ দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস
কা্ যক্রি গ্রহণ ও বাস্তবায়রন প্ররয়ােনীয় সম্পে বরাে প্রোন;
ে) িন্ত্রণােয় ও অিীন েপ্তরগুরোর েন্য আপেকােীন পমরকল্পনা প্রস্তুর্ করা;
ঝ) প্রর্ােয নক্ষরে উিার, সাড়াোন ও পুনব যাসন-কা্ যক্ররির ্র্া্র্ ব্যবস্থাপনার েন্য ইিারেযমি অপাররশন
নসন্টার বা মনয়ন্ত্রণকক্ষ প্রমর্ষ্ঠা ও রক্ষণারবক্ষণ;
ঞ) দ্রুর্ সাড়াোন, উিার ও িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি পমরচােনার মনমিি সক্ষির্া মবরিষণ এবং র্াটমর্র
আরোরক এর উন্নয়রন প্রমশক্ষণসহ প্ররয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
ট) সাড়াোন, িানমবক সহায়র্া ও উিার কা্ যক্ররি আন্তঃিন্ত্রণােয় সিন্বয় ব্যবস্থা নোরোরকরণ এবং
িন্ত্রণােয় ও সংমিষ্ট অন্য অংশীেরনর সরে র্ে আোনপ্রোন উন্নয়ন করা;
য কা্ যক্ররির অমিজ্ঞর্া ও মশক্ষরণর আরোরক আপেকােীন
ঠ) সাড়াোন, িানমবক সহায়র্া, উিার ও পুনগঠন
পমরকল্পনা মনয়মির্ প্ যারোচনা এবং হােনাগাে করা;
র্) স্ব-স্ব িন্ত্রণােয়/মবিাগ/অমিেপ্তরর দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা মবষরয় একেন কিযকর্যারক নফাকাে পরয়ন্ট
মহরসরব িরনানয়ন প্রোন;
ক)
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ে)
ণ)
র্)
র্)
ে)
ি)
ন)

িন্ত্রণােয় ও এর সংস্থাগুরোর নীমর্িাো, কিযসূমচ ও পমরকল্পনার িরে দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস, সাড়াোন,
পুনরুিার ও পুনব যাসন মবষয়সমূরহর অন্তর্ভযমক্তকরণ মনমির্করণ;
ব-দ্বীপ পমরকল্পনা ২১০০-এ বমণ যর্ েয়টি মর্োস্টার হটস্পট মবরবচনায় মনরয় িেরিয়ামে ও েীর্ যরিয়ামে
দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা ও ঝমুঁ ক অবমহমর্মূেক উন্নয়ন পমরকল্পনা প্রণয়ন;
মবযিান অবকাঠারিার দুর্ যাগ-সহনশীের্া বৃমি কররর্ ঝমুঁ কহ্রাস নকৌশে গ্রহণ এবং নসবা ও
পিমর্সমূরহর সম্ভাব্য ক্ষমর্হ্রারসর উরযাগ গ্রহণ;
িার্মিমিক ঝমুঁ ক মনরূপণপূব যক ঝমুঁ কহ্রাস ও আপেকােীন পমরকল্পনা বর্মর;
মবমিন্ন িররনর দুর্ যারগর ওপর মনয়মির্ িহড়ার পমরকল্পনা প্রণয়ন ও আরয়ােন;
সািামেক অন্তর্ভযমক্তমূেক (নারী, মশশু, প্রবীণ, প্রমর্বন্ধী ব্যমক্ত, ক্ষুদ্র নৃরগাষ্ঠী, প্রামন্তক েনরগাষ্ঠী ইর্যামে)
দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস ও েরুমর সাড়াোন পমরকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
মনিযাণকারে বাংোরেশ ন্যাশনাে মবমল্ডং নকার্ (মবএনমবমস) ্র্া্র্িারব অনুসরণ।

েরুমর সাড়াোন
ক)
ি)
গ)
র্)
ঙ)
চ)
ে)
ে)
ঝ)
ঞ)
ট)
ঠ)
র্)

য কা্ যক্রি পমরচােনায় আন্তঃিন্ত্রণােয় সিন্বয় কা্ যক্ররি অংশগ্রহণ
িানমবক সহায়র্া, উিার ও পুনগঠন
মনমির্করণ;
সকে প্ যারয়র কমিটিগুরোর সিায় সমক্রয় অংশগ্রহণ এবং মসিান্তগুরো বাস্তবায়ন করা;
োর্ীয় েরুমর-দুর্ যাগ পমরচােন নকরন্দ্রর (NEAC) সরে সকে িন্ত্রণােয়, মবিাগ, সংস্থা, অমিেপ্তররর
ন্াগার্াগ প্রমর্ষ্ঠা;
িন্ত্রণােয় ও অমিেপ্তরগুরোর িােরি দুর্ যাগ সর্কয বার্যা প্রচার মনমির্করণ;
য কা্ যক্রি বাস্তবায়রন িন্ত্রণােরয়র প্ররয়ােনীয় সম্পে েস্তুি
সাড়াোন, িানমবক সহায়র্া, উিার ও পুনগঠন
রািা;
সাড়াোন, উিার ও িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্ররি সহায়র্ার েন্য স্থানীয় প্ যারয়র কিীরের অংশগ্রহণ
মনমির্করণ;
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয় স্থামপর্ োর্ীয় দুর্ যাগ সাড়াোন সিন্বয় নকরন্দ্র (NDRCC)
মনয়মির্ র্ে ও প্রমর্রবেন নপ্ররণ;
পমরমস্থমর্ প্রমর্রবেন (Situation Report) প্রস্তুর্ করা ও র্া ্র্া্র্ প্রচাররর ব্যবস্থা মনমির্করণ;
ক্ষমর্গ্রস্ত অবকাঠারিা পুনমন যিযাণ ও নিরািরর্র িরচ মনি যারণসহ সামব যক ক্ষয়ক্ষমর্র পমরিাণ মনরূপণ করর
প্রমর্রবেন বর্মর এবং র্া ্র্া্র্ কতৃপয রক্ষর কারে নপ্ররণ;
প্ররয়ােনীয় নক্ষরে দুর্ যাগ-উির সকে নসবা পুনঃপ্রমর্ষ্ঠাকরণ ও চালু রািা;
দুর্ যারগর ক্ষয়ক্ষমর্ মনরূপণপূব যক চামহো নিার্ারবক িানমবক সহায়র্া, উিার ও পুনব যাসন-কা্ যক্রি গ্রহণ;
য কা্ যক্ররির িােরি আরগর নচরয় িারো অবস্থায় মফমররয় আনার (Build Back Better) নীমর্
পুনগঠন
অনুসরণ করা;
িানমবক সহায়র্া, উিার ও পুনব যাসন-কা্ যক্ররি সহর্ামগর্ার েন্য দুর্ যাগকবমের্ হয়মন, এিন এোকা
নর্রক দুর্ যাগকবমের্ অঞ্চরে েনবে স্থানান্তরসহ প্ররয়ােনীয় সম্পে সরবরাহ করা।
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৫.২ িন্ত্রণােয়, মবিাগ, অমিেপ্তর, সরকামর মনয়ন্ত্রণািীন করপযাররশরনর সুমনমে যষ্ট োময়ত্ব ও কর্যব্য
৫.২.১ প্রিানিন্ত্রীর কা্ যােয়
প্রিানিন্ত্রীর কা্ যােয় দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস ও েরুমর সাড়াোরন মনরম্নাক্ত োময়ত্ব পােন কররব:

ঝমুঁ কহ্রাস
ক) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা-মবষয়ক আইন, নীমর্িাো ও পমরকল্পনা প্রণয়ন, হােনাগােকরণ ও বাস্তবায়রন সংমিষ্ট
সবাইরক প্ররয়ােনীয় মেক-মনরে যশনা প্রোন;
ি) দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস ও েরুমর সাড়াোন কা্ যক্রি প্ যারোচনা এবং মূল্যায়নপূব যক এর উন্নয়ন, পমরিােযন বা
পমরবর্যরনর েন্য নকৌশেগর্ মেক-মনরে যশনা প্রোন;
গ) পঞ্চবামষ যক পমরকল্পনাসহ মবমিন্ন িার্মিমিক পমরকল্পনা প্রণয়ন ও কা্ যক্রি বাস্তবায়রন দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস,
সাড়াোন ও পুনব যাসন মবষয় অন্তর্ভযক্তকররণ সংমিষ্ট িন্ত্রণােয়/মবিাগরক মনরে যশনা বা পরািশয প্রোন;
র্) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত গৃহীর্ প্রকল্প বা কিযসূমচর বাস্তবায়ন অগ্রগমর্ প্ যারোচনা এবং উন্নয়রন
প্ররয়ােনীয় মনরে যশনা প্রোন;
ঙ) সংমিষ্ট সকে িন্ত্রণােয়, সরকামর েপ্তরসমূরহর েন্য অমপযর্ োময়ত্ব ও কর্যব্য ্র্া্র্িারব পােরনর মনমিি
দুর্ যাগ-মবষয়ক স্থায়ী আরেশাবমে অনুসররণর েন্য মনরে যশনা প্রোন;
চ) দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা নীমর্িাো অনুসারর িার্মিমিক কিযসূমচ প্রণয়ন ও বাস্তবায়রন সম্পে বরারে
বারেট সরবরাহকারী কতৃপয ক্ষরক প্ররয়ােনীয় মনরে যশনা প্রোন;
ে) সংমিষ্ট িন্ত্রণােয়/মবিাগ ও এর অিীন েপ্তরসমূরহর িােরি োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কাউমিে
(NDMC), আন্তঃিন্ত্রণােয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সিন্বয় কমিটি (IMDMCC), ভূমিকম্প প্রস্তুমর্ ও
সরচর্নর্া কমিটি (EPAC) এবং োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা উপরেষ্টা কমিটির (NDMAC) সুপামরশিাো
বাস্তবায়রন সহর্ামগর্া প্রোন;
ে) োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কাউমিরের কা্ যক্রি সিন্বয়সািন;
ঝ) সাড়াোন, উিার, িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসন-কা্ যক্রি বাস্তবায়রন প্ররয়ােনীয় সম্পরের নোগান মনমির্
কররর্ সংমিষ্ট সকে িন্ত্রণােয়রক মনরে যশনা েদান;
ঞ) সাড়াোন, িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসনসংক্রান্ত আন্তঃিন্ত্রণােয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সিন্বয় কমিটি,
ভূমিকম্প প্রস্তুমর্ ও সরচর্নর্া কমিটি এবং োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা উপরেষ্টা কমিটি কতৃক
য আরয়ামের্
সিায় প্রিানিন্ত্রীর কা্ যােরয়র প্রমর্মনমিত্ব মনমির্করণ এবং চেিান মসিান্ত ও কা্ যক্রি বাস্তবায়রনর
অগ্রগমর্ প্ যরবক্ষণ করা।

েরুমর সাড়াোন
ক) NEOC ও দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র অিীন NDRCC-এর সরে কা্ যকরী ন্াগার্াগ গরড়
নর্াো;
ি) সংমিষ্ট েপ্তর কতৃক
য প্রচামরর্ সর্কয বার্যা ্র্া্র্ ও কা্ যকর হরে মক না, র্া প্ যরবক্ষণ করা;
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গ) সাড়াোন, উিার ও িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্ররির আন্তঃিন্ত্রণােয় সিন্বরয় প্ররয়ােনীয় সহর্ামগর্া ও
মনরে যশনা প্রোন;
র্) সকে বড় দুর্ যারগর ক্ষয়ক্ষমর্র ব্যাপকর্া মবরবচনায় মনরয় প্রস্তুমর্, সাড়াোন ও পুনব যাসন-পমরকল্পনা প্রণয়ন
ও বাস্তবায়রন মবমিন্ন িন্ত্রণােয় ও মবিাগরক প্ররয়ােনীয় মনরে যশনা প্রোন।
৫.২.১.১ এনমজও-মবষয়ক ব্যযররা

ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাসরক এনমেও অযারফয়াস য বুযররার FD-6 ফরম্যারট অন্তর্ভযক্ত কররর্ প্ররয়ােনীয় কা্ যক্রি
গ্রহণ;
ি) এনমেওগুরোরক দুর্ যাগ-সরচর্নর্া বৃমিমূেক প্রচারণা অন্তর্ভযক্ত কররর্ মনরে যশনা প্রোন;
গ) শহর অঞ্চরে কিযরর্ এনমেওগুরোরক ভূমিকম্প আপেকােীন পমরকল্পনা প্রস্তুর্ কররর্ মনরে যশনা প্রোন;
র্) দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাসসংক্রান্ত প্রকল্প প্রস্তাবনা বর্মররর্ দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র মনরে যশনা ও
সুপামরশ অন্তভূযু্মক্ত মনমির্ কররর্ এনমেওগুরোরক প্ররয়ােনীয় মনরে যশনা প্রোন।

েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) িানমবক সহায়র্া কিযসূমচ ররয়রে, এিন এনমেওর র্াটারবে বর্মর, রক্ষণারবক্ষণসহ সকে র্ে দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয় নপ্ররণ;
ি) সংমিষ্ট এনমেওগুরোরক দুর্ যাগ সাড়াোরন প্রস্তুমর্ গ্রহরণর মনরে যশনা প্রোন।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) সর্কয বার্যা সম্পরকয সািারণ েনগরণর িরে প্রচারণা চাোরর্ এনমেওগুরোরক মনরে যশনা প্রোন।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) প্ররয়ােন অনুসারর নেো ও উপরেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটিরক সহর্ামগর্া কররর্ সব এনমেওরক
মনরে যশনা প্রোন;
ি) িানমবক সহায়র্ার েন্য এনমেওগুরোর কারে আন্তেযামর্ক সংস্থা/রগাষ্ঠী কতৃক
য নপ্রমরর্ দ্রব্যসািগ্রী
মবিান/রনৌবন্দর নর্রক দ্রুর্ োড়কররণ সহায়র্া প্রোন;
গ) স্থানীয় প্রশাসনরক মনম্নমেমির্ নক্ষরে সহর্ামগর্া কররর্ এনমেওগুরোরক মনরে যশনা প্রোন;
 দুর্ যাগকবমের্ েনরগাষ্ঠীরক মনরাপে স্থারন স্থানান্তর;
 ক্ষয়ক্ষমর্ ও চামহো মনরূপণ;
 মচমকৎসারসবা প্রোন;
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 িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী পমরবহন ও সরবরাহ;
 মবরশষ মনরে যশনার মিমিরর্ দুর্ যাগকবমের্ অঞ্চরে ক্ষুদ্রঋরণর মকমস্ত আোয় সািময়কিারব স্থমগর্
করা;
 স্থানীয় প্রশাসরনর চামহো নিার্ারবক প্ররয়ােন অনু্ায়ী অন্যান্য ন্রকারনা মবষয়।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) সরকামর, আন্তেযামর্ক, োর্ীয় ও স্থানীয় এনমেওসহ অন্য সংস্থার দ্রুর্ উিার ও পুনব যাসন-কা্ যক্রি
মূেিারায় অন্তর্ভযক্তকররণ ্র্া্র্ মনরে যশনা প্রোন;
ি) দুর্ যাগ-পরবর্ী উিার ও পুনব যাসন প্রকল্প প্রস্তাবনা এফমর্-৭ (Foreign Donation-7) অনু্ায়ী েরুমর
অনুরিােন প্রোরন সহায়র্া প্রোন;
গ) দ্রুর্ উিার ও পুনব যাসন-কা্ যক্ররি এনমেওগুরোরক আইনগর্ সহায়র্া প্রোন;
র্) নিৌরগামেক এোকামিমিক মবমিন্ন সংস্থার সামব যক কা্ যক্ররির র্েিান্ডার বর্মর ও রক্ষণারবক্ষণ করা।
৫.২.২ িমন্ত্রপমরষে মবিাগ

ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয় প্রণীর্ এবং আন্তঃিন্ত্রণােয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সিন্বয় কমিটির
সুপামরশকৃর্ দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত নীমর্ ও আইমন কিযকাঠারিা অনুরিােরনর ব্যবস্থা গ্রহণ;
ি) সংমিষ্ট িন্ত্রণােয়/মবিারগর নীমর্, পমরকল্পনা ও কিযসূমচরর্ দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস, সাড়াোন ও পুনব যাসন
মবষয়গুরো অন্তর্ভযক্তকররণ মনরে যশনা প্রোন;
গ) রােস্ব ও উন্নয়ন বারেরট দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রারস প্ররয়ােনীয় বরাে অনুরিােরনর ব্যবস্থা গ্রহণ;
র্) োর্ীয় ও স্থানীয় প্ যারয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূরহর সিা মনয়মির্িারব আরয়ােরনর েন্য ্র্া্র্
মনরে যশনা প্রোন;
ঙ) আন্তঃিন্ত্রণােয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সিন্বয় কমিটির সিায় ্র্া্র্ প্রমর্মনমি নপ্ররণ এবং স্বল্প, িে ও
েীর্ যরিয়ামে পমরকল্পনা বাস্তবায়রন সংমিষ্ট িন্ত্রণােয়, মবিাগ ও অমিেপ্তরগুরোরক ্র্া্র্ মনরে যশনা প্রোন;
চ) োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কাউমিেরক সামচমবক সহর্ামগর্া প্রোন।

েরুমর সাড়াোন
ক) দুর্ যারগ সাড়াোন, িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসন-কা্ যক্রি বাস্তবায়রন সংমিষ্ট িন্ত্রণােয় এবং িাঠ
প্রশাসনরক মনরে যশনা প্রোনসহ বাস্তবায়রনর অগ্রগমর্ প্ যরবক্ষণ;
ি) প্ররয়ােরন দুর্ যাগকবমের্ হয়মন, এিন এোকা নর্রক দুর্ যাগকবমের্ এোকায় কিযকর্যা নপ্রররণ সংমিষ্ট
িন্ত্রণােয়/মবিাগ নর্রক কিযকর্যা নপ্রররণর েন্য েনপ্রশাসন িন্ত্রণােয়রক উরযাগ গ্রহরণর মনরে যশনা প্রোন;
গ) েরুমর মসিান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়রন প্ররয়ােনীয় নক্ষরে দুর্ যাগকবমের্ এোকায় সংমিষ্ট িন্ত্রণােয়/মবিারগর
অস্থায়ী কা্ যােয় স্থাপরন মনরে যশনা প্রোন।
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৫.২.৩ সশস্ত্র বামহনী মবিাগ
এ মবিাগ দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় মনম্নমেমির্ কা্ যক্রি/পেরক্ষপ গ্রহণ কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক)
ি)
গ)
র্)
ঙ)
চ)
ে)
ে)
ঝ)

িার্মিমিক ঝমুঁ ক মনরূপরণর িােরি প্রস্তুমর্ ও ঝমুঁ কহ্রাস নকৌশে প্রণয়ন;
সশস্ত্র বামহনী মবিারগর েন্য ভূমিকম্প ও ভূমিিস মবষরয় আপেকােীন পমরকল্পনা বর্মর;
ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্ যাগ মবষরয় প্রমশক্ষণ ও কিযশাো আরয়ােন;
ভূমিকম্প প্রস্তুমর্ ও েরুমর সাড়াোন িহড়ার আরয়ােন করা;
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র সরে সিন্বয় করর মর্োস্টার নরসপি এক্সারসাইে অযান্ড এক্সরচঞ্জ
(DREE) আরয়ােন করা;
ভূমিকম্পঝমুঁ কপূণ য, মবপোপন্ন এোকা নোমনং করা ও সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষমর্ মনরূপণ এবং সাড়াোন কা্ যক্রি
পমরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নকৌশে মনি যারণ করা;
দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত র্ে আোনপ্রোন ও েরুমর ন্াগার্াগ-ব্যবস্থা প্রমর্ষ্ঠা;
সন্ধান ও উিাররর (Search and Rescue) প্ররয়ােনীয় ্ন্ত্রপামর্ ও সরঞ্জািামে নোগান, িজুর্, সংরক্ষণ
ও কা্ যকর রািার ব্যবস্থা গ্রহণ;
দুর্ যাগপ্রস্তুমর্ ও ঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা কা্ যক্ররির েন্য প্ররয়ােনীয় বারেরটর সংস্থান রািা।

েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয় এবং োর্ীয় দুর্ যাগ সাড়াোন সিন্বয় গ্রুরপর সরে কা্ যকর ন্াগার্াগ
ও সিন্বয় করা;
ি) দুর্ যাগপ্রবণ অঞ্চরের ঝমুঁ ক ও মবপোপন্নর্া মবরবচনায় মনরাপিা, স্থানান্তর ও উিার কা্ যক্ররি সহর্ামগর্ার
েন্য প্ররয়ােনীয় উপকরণসহ সশস্ত্র বামহনীর ্র্া্র্ প্রস্তুমর্ মনমির্করণ;
গ) সশস্ত্র বামহনী মবিারগ গঠির্ দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা টাস্করফারস যর েন্য প্রমশক্ষরণর ব্যবস্থা গ্রহণ;
র্) েরুমর সন্ধান, উিার, স্থানান্তর ও িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্ররি মনরয়ামের্ কররর্ সশস্ত্র বামহনীর গ্রুপ গঠন
করা;
ঙ) দুর্ যারগ েরুমর সাড়াোন কা্ যক্রি পমরচােনার েন্য বারেট প্রণয়ন এবং এর বাস্তবায়রন প্ররয়ােনীয়
বরারের ব্যবস্থা গ্রহণ;
চ) চামহোর পমররপ্রমক্ষরর্ নবসািমরক কতৃপয ক্ষরক সহর্ামগর্ার েন্য সশস্ত্র বামহনীরক মনরয়ামের্ কররর্
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র সহায়র্ায় পমরকল্পনা গ্রহণ;
ে) েরুমর সাড়াোন, উিার ও িানমবক সহায়র্া মবষরয় প্রমশক্ষরণর আরয়ােন;
ে) স্থাপনা, উপকরণ, িানুষ ও সম্পরের মনরাপিা মনমির্করণ;
ঝ) আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন;
ঞ) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা নফাকাে পরয়ন্ট িরনানীর্ করা এবং সংমিষ্ট সবাইরক অবগর্ করা।
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ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) মনয়ন্ত্রণকক্ষ পমরচােনাসহ প্রিানিন্ত্রীর কা্ যােরয় প্ যরবক্ষণ ও সিন্বয় নসে সাব যক্ষমণক চালু রািা;
ি) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র সিন্বরয় োর্ীয় েরুমর-দুর্ যাগ পমরচােন নকরন্দ্রর (NEAC) সরে
ন্াগার্াগ রক্ষা করা;
গ) চামহো অনুসারর উিার, স্থানান্তর ও িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি পমরচােনা কররর্ নসনাবামহনী, ননৌবামহনী
ও মবিান বামহনীর সংমিষ্ট ইউমনটরক প্রস্তুর্ রািা।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) সরকাররর চামহো অনুসারর নবসািমরক কতৃপয ক্ষরক সহর্ামগর্া কররর্ সাড়াোন, িানমবক সহায়র্া ও
পুনব যাসন-কা্ যক্ররি সশস্ত্র বামহনীরক মনরয়ামের্ করা;
ি) উিার, িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসনকা্ যক্রি-মবষয়ক র্ে সংগ্রহ এবং র্া প্রিানিন্ত্রীর কা্ যােরয়র সিন্বয়
নসে, NEOC, আন্তঃিন্ত্রণােয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সিন্বয় কমিটি এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ
িন্ত্রণােরয়র NDRCC-নর্ নপ্ররণ;
গ) চামহো অনুসারর নবসািমরক কতৃপয ক্ষ কতৃক
য গৃহীর্ উিার ও িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি বাস্তবায়ন;
র্) ইনমসরর্ন্ট ম্যারনেরিন্ট মসরস্টরির আওর্ায় নবসািমরক প্রশাসন ও কতৃপয রক্ষর সরে সিন্বয় রািা;
ঙ) সশস্ত্র বামহনী কতৃক
য পমরচামের্ িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসন-কা্ যক্রি-মবষয়ক প্রমর্রবেন প্রস্তুর্ করা
এবং র্া োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কাউমিে ও দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয় নপ্ররণ।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক)
ি)
গ)
র্)
ঙ)
চ)

দুর্ যাগকবমের্ অঞ্চরে েমরপ ও পুনব যাসরনর চামহো মনরূপরণ সহায়র্া প্রোন;
য কা্ যক্রি বাস্তবায়রন
প্ররয়ােরন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র সিন্বরয় পুনব যাসন ও পুনগঠন
সহর্ামগর্া প্রোন;
পমররবশ উন্নয়ন ও র্ধ্ংসস্তূপ অপসাররণ স্থানীয় প্রশাসনরক সহর্ামগর্া প্রোন;
য
মবশুি িাওয়ার পামনর সরবরাহ-ব্যবস্থা মনমির্কররণ ও ন্াগার্াগ-ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন বা পুনগঠরন
স্থানীয় প্রশাসনরক সহর্ামগর্া প্রোন;
প্ররয়ােরন মফল্ড হাসপার্াে স্থাপন করা;
অস্থায়ী আশ্রয়রকন্দ্র মনিযারণ স্থানীয় কতৃপয ক্ষরক সহর্ামগর্া প্রোন।

৫.২.৩.১ বাং ারদশ যসনাবামহনী
দুর্ যারগর মবমিন্ন প্ যারয় নসনাবামহনী মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) Chemical, Biological, Radiological and Nuclear explosive (CBRNe)-সংক্রান্ত দুর্ যাগসহ
অন্যান্য দুর্ যারগর ঝমুঁ ক মনরূপণপূব যক বাংোরেশ নসনাবামহনীর েন্য ঝমুঁ কহ্রাস ও সাড়াোন প্রস্তুমর্ পমরকল্পনা
বর্মর;
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ি) পমরকল্পনা বাস্তবায়রনর েন্য প্ররয়ােনীয় অরর্ যর সংস্থান মনমির্করণ;
গ) দুর্ যাগঝমুঁ কমিমিক ন্াগার্াগ-ব্যবস্থা গরড় নর্াো;
র্) নসনাবামহনীর সেস্যরের েন্য নেরশ-মবরেরশ দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা-মবষয়ক মশক্ষা ও প্রমশক্ষণ কিযসূমচর
আরয়ােনা করা;
ঙ) ভূমিকম্প, CBRNe-সংক্রান্ত দুর্ যাগসহ অন্যান্য দুর্ যারগর আপেকােীন কিযপমরকল্পনা প্রণয়ন এবং
সংস্থার আপেকােীন পমরকল্পনা মনয়মির্ হােনাগাে করা;
চ) সম্পরের ্র্া্র্ ব্যবহার মনমির্ কররর্ কা্ যকরী পমরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা গরড় নর্াো;
ে) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়, স্থানীয় প্রশাসন, BNACWC এবং ফায়ার সামিযস ও মসমিে
মর্রফরির সিন্বরয় রাসায়মনকিারব ঝমুঁ কপূণ য এোকাগুরো মচমির্ করা;
ে) মবষাক্ত রাসায়মনক দ্রব্য বা রাসায়মনক অস্ত্রসংক্রান্ত দুর্ যাগ, দুর্ যটনা নিাকামবোয় প্রস্তুমর্ ও সাড়াোন মবষরয়
মনয়মির্ সিার আরয়ােন ও প্রস্তুমর্ প্ যরবক্ষণ;
ঝ) দুর্ যাগ সাড়াোরন প্ররয়ােনীয় ্ন্ত্রপামর্ এবং নেরশ-মবরেরশ দুর্ যাগ-সংক্রান্ত মশক্ষা ও প্রমশক্ষরণর েন্য প্ যাপ্ত
বারেট বরাে রািা।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) েরুমর সাড়াোন কা্ যক্ররির েন্য হােকা ্ানবাহন, োক, উিার েে্ারনর ব্যবস্থা মনমির্করণ;
ি) মনম্নমেমির্ মবষরয় েরুমর সাড়াোন পমরকল্পনা গ্রহণ:
 সর্কীকরণ ও মবপে সংরকর্ প্রচার;
 ন্াগার্াগ-ব্যবস্থা স্থাপন;
 সাড়াোন প্রস্তুমর্ মনরূপণ ও অনুশীেন;
 ব্যমক্ত, উপকরণ ও স্থাপনার মনরাপিা;
 সাড়াোন ও িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্ররি সহর্ামগর্া কররর্ প্ররয়ােনীয় সম্পে মচমির্করণ;

গ)
র্)
ঙ)
চ)

 বাংোরেশ নসনাবামহনীর উপর্যক্ত সেস্যবৃরন্দর সিন্বরয় উপেে নফাস য গঠন করর মরোরিয রািা
(মনরাপিা, উিার অমি্ান, মচমকৎসারসবাসহ আনুষমেক সহায়র্া প্রোন)।
উপকরণ, স্থাপনা, েনসািাররণর মনরাপিার েন্য মনেস্ব কিযপমরকল্পনা প্রণয়ন ও মনয়মির্ হােনাগােকরণ;
দুর্ যাগকারে নবসািমরক প্রশাসরনর চামহোয় সাড়া মেরর্ অপাররশনাে পমরকল্পনা প্রণয়ন;
প্রমশক্ষণ ইনমস্টটিউট এবং স্টাফ করেেগুরোরর্ নসনাবামহনী েওয়ান ও কিযকর্যারের দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা
র্র্া: ভূমিকম্প ও অমিমনব যাপণ িহড়া মবষরয় প্রমশক্ষরণর আরয়ােন করা;
দুর্ যাগপ্রস্তুমর্ ও সাড়াোন-মবষয়ক িহড়ার আরয়ােন করা;
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ে) স্থানীয় প্রশাসন, BNACWC এবং ফায়ার সামিযস ও মসমিে মর্রফরির সরে সিন্বরয় রাসায়মনক অস্ত্র ও
মশল্পকারিানার ব্যবহৃর্ মবষাক্ত রাসায়মনক দ্রব্যর্টির্ দুর্ যাগ, দুর্ যটনা নিাকামবোয় ্র্া্র্ প্রমশক্ষণ গ্রহণ,
িহড়া আরয়ােন ও সরঞ্জািামে সংগ্রহ করা;
ে) েরুমর সাড়াোন কা্ যক্ররির েন্য প্ররয়ােনীয় ্ানবাহন ও ্ন্ত্রপামর্ সংগ্রহ করা, প্রমশক্ষরণ ব্যবহার করা
এবং ্রর্াপর্যক্ত রক্ষণারবক্ষরণর ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঝ) নসনাবামহনীর সেস্যরের দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত নেরশ-মবরেরশ উচ্চর্র মশক্ষা/প্রমশক্ষণ/কনফারররির
েন্য বারেট বরাে রািা।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) দুর্ যাগকােীন সের েপ্তর ও সংমিষ্ট মবিাগীয় সের েপ্তরগুরোর মনয়ন্ত্রণকক্ষ চালু করা এবং এগুরোর
নটমেরফান নম্বর পমরচােক মিমেটামর অপাররশন, প্রিানিন্ত্রীর কা্ যােরয়র সিন্বয় নসরের োময়ত্বরর্
কিযকর্যা ও মনয়ন্ত্রণকক্ষ, NEOC এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র NDRCC, ননৌবামহনী ও
মবিান বামহনীর মনয়ন্ত্রণকক্ষসমূরহ নপ্ররণ;
ি) সংমিষ্ট সকরের প্রমর্ সর্কীকরণ আরেশ োমর করা, নসনাবামহনীরক দ্রুর্ মনরয়ামের্ কররর্ আরেশ োমর
করা এবং আসন্ন দুর্ যারগ ঝমুঁ কপূণ য অঞ্চরে সুমনমে যষ্ট োময়ত্ব প্রোন করা;
গ) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা মনয়ন্ত্রণ ইউমনট মহরসরব কাে করার েন্য টাস্করফাস য গঠন করা, এ ইউমনটগুরো একটি
স্বয়ংসম্পূণ য পোমর্ক বসনবামহনী, প্ররকৌশেী, মচমকৎসক ও নামসংয সহর্াগীরের মনরয় গঠির্ হরব;
র্) মরোিয টাস্করফাস য প্রস্তুর্ রািা এবং প্ররয়ােনা অনু্ায়ী নিার্ারয়ন করা;
ঙ) টাস্করফাস য কিান্ডার স্থানান্তর, উিার, িানমবক সহায়র্া, স্বাস্থযরসবা ও পুনব যাসন-কা্ যক্ররির েন্য মসমিে
কতৃপয রক্ষর সরে সিন্বয়;
চ) মবষাক্ত রাসায়মনক দ্রব্য বা রাসায়মনক অস্ত্র দ্বারা সংর্টির্ রাসায়মনক দুর্ যাগ, দুর্ যটনায় সাড়াোরনর েন্য
স্থানীয় প্রশাসন এবং BNACWC-এর সরে ন্াগার্াগ নররি দুর্ যাগ নিাকামবো কা্ যক্রি সিন্বয়সািন;
ে) প্রিানিন্ত্রীর কা্ যােরয়র সিন্বয় নসরে মবযিান পমরমস্থমর্ ও কা্ যক্ররির ওপর প্রমর্রবেন নপ্ররণ।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) নসনাবামহনী ও সংমিষ্ট ফররিশন (মবিাগীয়) সের েপ্তরসমূরহর দুর্ যাগ মনয়ন্ত্রণকক্ষ ২৪/৭ মিমিরর্
সাব যক্ষমণক নিাো রািা;
ি) দুর্ যাগপ্রবণ অঞ্চে নর্রক পূব যপ্রস্তুমর্সহ সংমিষ্ট অন্যান্য কা্ যক্রি সম্পরকয র্ে সংগ্রহ এবং এগুরো
প্রিানিন্ত্রীর কা্ যােরয়র সিন্বয় নসে, NEOC, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র NDRCC-নর্
নপ্ররণ;
গ) স্থানীয় প্রশাসন, ফায়ার সামিযস ও মসমিে মর্রফি এবং BNACWC-এর সরে ন্াগার্াগ রক্ষা করর
মবরশষিারব প্রমশমক্ষর্ ইউমনট রাসায়মনক দুর্ যটনায় উিার কা্ যক্রি পমরচােনা করা;
র্) রাসায়মনক অস্ত্র বা মবষাক্ত রাসায়মনক দ্রব্য দ্বারা সংর্টির্ রাসায়মনক দুর্ যাগ/দুর্ যটনায় আহর্রের
মচমকৎসার েন্য সংমিষ্ট মবষরয় প্রমশক্ষণপ্রাপ্ত সািমরক/রবসািমরক মচমকৎসরের সিন্বরয় মবরশষ ইউমনট
গঠন করা;
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ঙ) েীবাণুমুক্তকরণ, মবষাক্ত রাসায়মনক মুক্তকরণ, মৃর্রেহ ব্যবস্থাপনা ইর্যামে কা্ যক্ররি অংশগ্রহণ ও অন্যান্য
সংস্থারক সহায়র্া প্রোন;
চ) চামহোর পমররপ্রমক্ষরর্ প্রিানিন্ত্রীর কা্ যােয় এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র সরে আরোচনার
মিমিরর্ টাস্করফাস য মনরয়াগ করা;
ে) স্থানীয় প্রশাসনরক মনম্নমেমির্ নক্ষরে সহর্ামগর্া প্রোন:
 েরুমর স্থানান্তর;
 র্ধ্ংসপ্রাপ্ত অবকাঠারিাগুরোরর্ সন্ধান ও উিার কা্ যক্রি চাোরনা;
 মৃর্রেহ উিার ও র্ধ্ংসস্তূপ অপসারণ;
 প্ররয়ােরন মফল্ড হাসপার্াে স্থাপনসহ মচমকৎসারসবা প্রোন;
 নরারগর সংক্রিণ প্রমর্ররারি কা্ যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;


অস্থায়ী আশ্রয়রকন্দ্র স্থাপন ও পমরচােনা;

 ক্ষয়ক্ষমর্ ও চামহো মনরূপরণ সহায়র্া করা। প্রররয়ােরন নসনা ও মবিান বামহনীর নহমেকপ্টার,
মবিানসহ অন্যান্য ্ানবাহন ব্যবহার করা।
ে) োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কাউমিেরক সব যরশষ অবস্থা োনারনার উরেরশ্য প্রিানিন্ত্রীর কা্ যােরয়র সিন্বয়
নসে, NEOC ও দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র NDRCC-নর্ মনয়মির্ প্রমর্রবেন নপ্ররণ;
ঝ) দুর্ যাগকবমের্ অঞ্চেসমূরহ িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি গ্রহণ এবং উিার কা্ যক্রি বাস্তবায়রনর েন্য
স্থানীয় প্রশাসনরক সহর্ামগর্া প্রোন;
ঞ) দুর্ যাগকবমের্ অঞ্চরের িানুরষর উপকারারর্ য িানমবক মেক নর্রক অপমরহা্ য মবরবচনায় মবমিন্ন কা্ যক্রি
গ্রহণ।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) দুর্ যাগকবমের্ এোকায় েমরপকাে পমরচােনা করা এবং িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসরনর চামহো মনরূপণ
করা;
ি) পমররবশ উন্নয়রন ও র্ধ্ংসস্তূপ অপসাররণ স্থানীয় প্রশাসনরক সহর্ামগর্া প্রোন;
গ) দুর্ যাগকবমের্ এোকায় আহর্ ব্যমক্তরের মচমকৎসার েন্য মচমকৎসারসবা প্রোনকারীেে এবং িহািামর
প্রমর্ররারি মনরয়ামের্ সংস্থাগুরোরক সহর্ামগর্া প্রোন;
র্) মবশুি িাওয়ার পামনর ব্যবস্থা মনমির্কররণ স্থানীয় প্রশাসনরক সহর্ামগর্া প্রোন;
ঙ) অস্থায়ী আশ্রয়রকন্দ্র মনিযারণ স্থানীয় কতৃপয ক্ষরক সহর্ামগর্া প্রোন;
য কা্ যক্ররি অংশ ননওয়া;
চ) প্ররয়ােন হরে নবসািমরক প্রশাসন কতৃক
য গৃহীর্ পুনব যাসন ও পুনগঠন
ে) িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসনকারের অগ্রগমর্ োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কাউমিেরক অবমহর্কররণর
েন্য মবস্তামরর্ প্রমর্রবেন প্রিানিন্ত্রীর কা্ যােরয়র সিন্বয় নসে, NEOC এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ
িন্ত্রণােরয়র NDRCC-নর্ নপ্ররণ।
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৫.২.৩.২ বাাংলাদেশ ননৌবাহিনী
বাংোরেশ ননৌবামহনী মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) িার্মিমিক CBRNe-সংক্রান্ত দুর্ যাগসহ ঝমুঁ ক মনরূপণপূব যক বাংোরেশ ননৌবামহনীর েন্য ঝমুঁ কহ্রাস,
প্রস্তুমর্মূেক ও নকৌশেগর্ পমরকল্পনা প্রণয়ন;
ি) পমরকল্পনা বাস্তবায়রনর েন্য প্ররয়ােনীয় অরর্ যর সংস্থান মনমির্করণ;
গ) বাংোরেশ ননৌবামহনীর েন্য দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা-মবষয়ক সরচর্নর্ামূেক মশক্ষা ও প্রমশক্ষরণর ব্যবস্থা গ্রহণ;
র্) ভূমিকম্প, CBRNe-সংক্রান্ত দুর্ যাগসহ অন্যান্য দুর্ যাগ-সম্পমকযর্ প্রস্তুমর্ ওপর ননৌবামহনীর সেস্যরের
প্রমশক্ষরণর ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঙ) ভূমিকম্প-সম্পমকযর্ প্রস্তুমর্র ওপর ননৌবামহনীর সেস্যরের েন্য প্রমশক্ষরণর ব্যবস্থা গ্রহণ;
চ) নসক্টরাে আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন ও হােনাগাে করা (ঘূমণ যঝরড়র ওপর মবরশষ গুরুত্ব নেওয়া ন্রর্
পারর), দুর্ যাগপ্রস্তুমর্র অবস্থা প্ যারোচনা কররর্ বামষ যক িহড়ার আরয়ােন করা;
ে) দুর্ যাগঝমুঁ ক ন্াগার্াগ-ব্যবস্থা গরড় নর্াো;
ে) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়, স্থানীয় প্রশাসন, BNACWC এবং ফায়ার সামিযস ও মসমিে মর্রফরির
সিন্বরয় রাসায়মনকিারব ঝমুঁ কপূণ য এোকাগুরো মচমির্ করা;
ঝ) মবষাক্ত রাসায়মনক দ্রব্য বা রাসায়মনক অস্ত্রসংক্রান্ত দুর্ যাগ, দুর্ যটনা নিাকামবোয় প্রস্তুমর্ ও সাড়াোন মবষরয়
মনয়মির্ সিার আরয়ােন ও প্রস্তুমর্ প্ যরবক্ষণ করা;
ঞ) দুর্ যাগ সাড়াোরন প্ররয়ােনীয় ্ন্ত্রপামর্ এবং নেরশ-মবরেরশ দুর্ যাগ-সংক্রান্ত মশক্ষা ও প্রমশক্ষরণর েন্য প্ যাপ্ত
বারেট বরাে রািা।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) খুেনা, চট্টগ্রাি, পায়রা বন্দর ও সের েপ্তরর ননৌবামহনীর দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা নফাকাে পরয়ন্ট িরনানীর্ করর
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়রক অবমহর্ করা;
ি) েরুমর সাড়াোন, উিার ও িানমবক সহায়র্ার ওপর ননৌবামহনী সেস্যরের েন্য প্রমশক্ষণ ও িহড়ার
আরয়ােন করা;
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গ) মনম্নমেমির্ মবষরয় েরুমর সাড়াোন পমরকল্পনা গ্রহণ:


ুঁ
সর্কয বার্যা ও হুমশয়ামর
সংরকর্;

 ন্াগার্াগ পিমর্;
 সাড়াোন প্রস্তুমর্ ও অনুশীেন করা;
 স্থাপনা, োহাে, উপকরণ ও বামহনীর সেস্যরের মনরাপিা মনমির্করণ;
 নবসািমরক প্রশাসরনর প্ররয়ােরন সাড়া নেওয়া;
 উিার ও িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্ররি সহর্ামগর্া কররর্ প্ররয়ােনীয় সম্পে মচমির্ করা;
র্)
ঙ)

চ)

ে)
ে)

 উপর্যক্ত উিার েে্ান মচমির্ করা;
স্বল্প সিরয়র ননাটিরশ েীর্ যরিয়ামে িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি পমরচােনার েন্য প্রামর্ষ্ঠামনক ব্যবস্থা গরড়
নর্াো;
ননৌবামহনী সের েপ্তররর কা্ যমনব যাহী োময়ত্বপ্রাপ্ত শািা কতৃক
য সর্কয বার্যা গ্রহণ ও প্ররয়ােনীয় আগাি ব্যবস্থা
ননওয়ার েন্য বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তর/দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র সরে কা্ যকর
ন্াগার্াগ রক্ষা করা;
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়, স্থানীয় প্রশাসন, BNACWC, বাংোরেশ ফায়ার সামিযস ও মসমিে
মর্রফি এবং মবরফারক পমরেপ্তররর সিন্বরয় রাসায়মনক অস্ত্র ও মশল্পকারিানার ব্যবহৃর্ মবষাক্ত
রাসায়মনক দ্রব্য র্টির্ দুর্ যাগ/দুর্ যটনা নিাকামবোয় ্র্া্র্ প্রমশক্ষণ গ্রহণ, িহড়া আরয়ােন ও সরঞ্জািামে
সংগ্রহ করা;
িানমবক সহায়র্া ও উিার কা্ যক্ররি ব্যবহারর্াগ্য েে্ারনর র্ামেকা বর্মর;
দুর্ যারগর কবে নর্রক োহাে, ্ন্ত্রপামর্, উপকরণ, দ্রব্যসািগ্রী ও ননৌবামহনীর সেস্যরের রক্ষা কররর্
পমরকল্পনা প্রণয়ন।

ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) ইউমনরট সর্কয বার্যা োমর করা;
ি) সী নেরিে র্াটা িমনটমরং ইউমনরটর িােরি ইমন্ডয়ান ওরশন সুনামি আমেয ওয়ামন যং মসরস্টি (IOTWS)
এবং বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তর নর্রক মনয়মির্ র্ে সংগ্রহ ও মবমনিয় করা এবং েরুমর মুহূরর্য
র্োনু্ায়ী কাে করা;
গ) ননৌবামহনীর সের েপ্তরর মনয়ন্ত্রণকক্ষ নিাো এবং ননৌ পমরচােনা পমরচােক, প্রিানিন্ত্রীর কা্ যােরয়র সিন্বয়
নসরের কর্যব্যরর্ কিযকর্যা, NEOC, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র NDRCC এবং বাংোরেশ
নসনাবামহনী ও মবিান বামহনীর মনয়ন্ত্রণকরক্ষর সরে ন্াগার্াগ স্থাপন করা;
র্) দুর্ যাগকবমের্ হরর্ পারর, এিন োহাে, স্থাপনাগুরো, ননৌবামহনীর সেস্যরের মনরাপিার েন্য প্ররয়ােনীয়
ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঙ) মবষাক্ত রাসায়মনক দ্রব্য বা রাসায়মনক অস্ত্র দ্বারা সংর্টির্ রাসায়মনক দুর্ যাগ, দুর্ যটনায় সাড়াোরনর েন্য
স্থানীয় প্রশাসন এবং BNACWC-এর সরে ন্াগার্াগ নররি দুর্ যাগ নিাকামবো কা্ যক্রি সিন্বয়সািন।
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(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) নবসািমরক প্রশাসনরক সহর্ামগর্ার েন্য উিার োহাে নপ্ররণ;
ি) স্থানীয় প্রশাসনরক মনম্নমেমির্ মবষরয় সহর্ামগর্া প্রোন:
 ক্ষয়ক্ষমর্ ও চামহো মনরূপণ;
 নিমর্কযাে নসবা প্রোন;
 ্ার্ায়ার্ ও িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী মবর্রণ;
গ)
র্)
ঙ)
চ)

ে)
ে)
ঝ)
ঞ)
ট)

য ও উপকূরে প্ররয়ােনীয় কা্ যক্রি পমরচােনা করা;
 ন্াগার্াগ-ব্যবস্থা পুনগঠন
ননৌবামহনীর সের েপ্তর, চট্টগ্রাি, খুেনা ও পায়রা বন্দররর মনয়ন্ত্রণকরক্ষ প্ররয়ােনীয় নোকবরের ব্যবস্থা
গ্রহণ;
স্বল্প সিরয়র মনরে যরশ ঘূমণ যঝড় ও বন্যায় কা্ যক্রি পমরচােনার েন্য োহাে ও নস্টশনরক বর্মর রািা;
স্থানীয় প্রশাসন, ফায়ার সামিযস ও মসমিে মর্রফি এবং BNACWC-এর সরে ন্াগার্াগ রক্ষা করর
মবরশষিারব প্রমশমক্ষর্ ইউমনট কতৃক
য রাসায়মনক দুর্ যটনায় উিার কা্ যক্রি পমরচােনা করা;
রাসায়মনক অস্ত্র বা মবষাক্ত রাসায়মনক দ্রব্য দ্বারা সংর্টির্ রাসায়মনক দুর্ যাগ/দুর্ যটনায় হর্াহর্ ব্যমক্তর
মচমকৎসার েন্য সংমিষ্ট মবষরয় প্রমশক্ষণপ্রাপ্ত সািমরক/রবসািমরক মচমকৎসৎকরের সিন্বরয় মবরশষ ইউমনট
গঠন করা;
েীবাণুমুক্তকরণ, মৃর্রেহ ব্যবস্থাপনা ইর্যামে কা্ যক্ররি সরাসমর অংশগ্রহণ ও অন্যান্য সংস্থারক সহায়র্া
প্রোন;
ননৌবামহনীর সের েপ্তর কতৃক
য প্রিানিন্ত্রীর সিন্বয় নসে, NEOC এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ
িন্ত্রণােরয়র NDRCC-এর সরে র্মনষ্ঠ ন্াগার্াগ রক্ষা করা;
সংমিষ্ট নবসািমরক কতৃপয রক্ষর সরে র্মনষ্ঠ সহর্ামগর্া ও সিন্বয় নররি সম্ভাব্য সকে মনরাপিা-ব্যবস্থা
গ্রহণ;
ননৌ সের েপ্তররর মনরে যশ অনু্ায়ী, োহাে/রস্টশনসমূরহর িােরি নবসািমরক কতৃপয ক্ষরক সহায়র্া প্রোন;
প্রিানিন্ত্রীর কা্ যােরয়র সিন্বয় নসরের মনয়ন্ত্রণকক্ষ, NEOC এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র
NDRCC-নর্ সামব যক কা্ যক্রি সম্পরকয মনয়মির্ প্রমর্রবেন নপ্ররণ।

য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) দুর্ যাগকবমের্ অঞ্চরের ক্ষয়ক্ষমর্ ও চামহো মনরূপরণর িােরি িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসন-কা্ যক্ররির
চামহো মনি যারণ করা এবং সশস্ত্র বামহনী ও দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তররক প্ররয়ােনীয় পেরক্ষপ মনরর্
পরািশয প্রোন;
ি) দুর্ যাগকবমের্ অঞ্চরে িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসন কিযসূমচ বাস্তবায়রন স্থানীয় প্রশাসনরক সহর্ামগর্া;
গ) স্বািামবক অবস্থায় মফরর না আসা প্ যন্ত স্থানীয়/রবসািমরক কতৃপয ক্ষ কতৃক
য গৃহীর্ সকে কা্ যক্রি চামেরয়
্াওয়া;
র্) িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসন-কা্ যক্ররির সব মবষরয় মবস্তামরর্ প্রমর্রবেন বর্মর করা এবং র্া দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয় নপ্ররণ।
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৫.২.৩.৩ বাাংলাদেশ হবমান বাহিনী
বাংোরেশ মবিান বামহনী স্বািামবক কিযসূমচর পাশাপামশ মনরম্নাক্ত োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) িার্মিমিক CBRNe-সংক্রান্ত দুর্ যাগসহ ঝমুঁ ক মনরূপণপূব যক বাংোরেশ মবিান বামহনীর ঝমুঁ কহ্রাস, প্রস্তুমর্
ও বাস্তবায়রনর পমরকল্পনা প্রণয়ন;
ি) পমরকল্পনা বাস্তবায়রনর েন্য প্ররয়ােনীয় অরর্ যর সংস্থান মনমির্করণ;
গ) িার্মিমিক ঝমুঁ ক ন্াগার্াগ-ব্যবস্থা গরড় নর্াো;
র্) আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন এবং মনমে যষ্ট সিয় পরপর হােনাগাে করা;
ঙ) ভূমিকম্প, CBRNe-সংক্রান্ত দুর্ যাগসহ অন্যান্য দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা মবষরয় মবিান বামহনীর সেস্যরের
মশক্ষণ, সরচর্নর্ামূেক ও েক্ষর্া উন্নয়ন প্রমশক্ষরণর ব্যবস্থা গ্রহণ;
চ) BNACWC এবং ফায়ার সামিযস ও মসমিে মর্রফরির সরে সিন্বরয়র িােরি রাসায়মনকিারব ঝমুঁ কপূণ য
এোকাগুরো মচমির্ করা;
ে) মবষাক্ত রাসায়মনক দ্রব্য বা রাসায়মনক অস্ত্রসংক্রান্ত দুর্ যাগ, দুর্ যটনা নিাকামবোয় প্রস্তুমর্ ও সাড়াোন মবষরয়
মনয়মির্ সিার আরয়ােন ও প্রস্তুমর্ প্ যরবক্ষণ করা;
ে) দুর্ যাগ সাড়াোরন নস্পশাোইের্ নহমেকপ্টারসহ বামহনীর মনেস্ব নহমেকপ্টার সাব যক্ষমণক প্রস্তুর্ রািা এবং
এর রক্ষণারবক্ষণ ও নিরাির্ কা্ যক্রি পমরচােনা করা;
ঝ) বামষ যক িহড়ার (এয়ার মেমটং/এয়ার ড্রপসহ) আরয়ােন করা;
ঞ) বাংোরেশ মবিান বামহনী স্বািামবক কিযসূমচর পাশাপামশ মবিান র্াঁটির অিীন নসক্টরগুরো নরমককরর্
দুর্ যাগ ও ভূমিকরম্পর সিয় উিারকারের েন্য প্ররয়ােনীয় সরঞ্জািামের সরবরাহ মনমির্করণ;
ট) দুর্ যাগ সাড়াোরন প্ররয়ােনীয় ্ন্ত্রপামর্ এবং নেরশ-মবরেরশ দুর্ যাগ-সংক্রান্ত মশক্ষা ও প্রমশক্ষরণর েন্য প্ যাপ্ত
বারেট বরাে রািা।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) মনেস্ব উরড়াোহাে, সরঞ্জািামে এবং স্থাপনাগুরো সুরমক্ষর্ করার েন্য এবং নবসািমরক কতৃপয রক্ষর
সহর্ামগর্ায় সাড়া প্রোরনর েন্য আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন;
ি) বন্যাপ্রবণ এোকা, উপকূেীয় এোকা, সমুদ্র দ্বীপগুরোর হােনাগাে এমরয়াে িানমচেসহ দুর্ যাগ মনয়ন্ত্রণকক্ষ
চালুর উরযাগ গ্রহণ;
গ) বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তর ও অন্যান্য উৎস নর্রক আবহাওয়া-সংক্রান্ত র্ে সংগ্ররহর েন্য কা্ যকর
পিমর্র ব্যবস্থা গ্রহণ;
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র্) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়, স্থানীয় প্রশাসন, BNACWC, বাংোরেশ ফায়ার সামিযস ও মসমিে
মর্রফি এবং মবরফারক পমরেপ্তররর সিন্বরয় রাসায়মনক অস্ত্র ও মশল্পকারিানার ব্যবহৃর্ মবষাক্ত
রাসায়মনক দ্রব্য র্টির্ দুর্ যাগ, দুর্ যটনা নিাকামবোয় ্র্া্র্ প্রমশক্ষণ গ্রহণ, িহড়া আরয়ােন ও সরঞ্জািামে
সংগ্রহ করা;
ঙ) েরুমর সাড়াোন, িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসন মবষরয় প্রমশক্ষরণর আরয়ােন করা;
চ) েরুমর িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি সম্পােরনর েন্য প্যারাসুযট বর্মর করা ও প্রস্তুর্ রািা;
ে) প্ররয়ােরন এয়ার ড্ররপর িােরি েরুমর িানমবক সহায়র্া প্রোরনর প্রস্তুমর্ গ্রহণ;
ে) মনম্নমেমির্ মবষয়গুরোরর্ েরুমর সাড়াোন পমরকল্পনা গ্রহণ:
ুঁ
 সর্কয বার্যা ও হুমশয়ামর
সংরকর্;
 ন্াগার্াগ পিমর্;
 সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্রণয়ন, অনুশীেন ও মূল্যায়ন;
 স্থাপনা, উরড়াোহাে, উপকরণ ও বামহনীর সেস্যরের মনরাপিা মনমির্করণ;
 সাড়াোন ও িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্ররি সহর্ামগর্া কররর্ প্ররয়ােনীয় সম্পে মচমির্ করা;
 উপর্যক্ত উরড়াোহাে অবর্রণ স্থান ও নহমেপ্যার্ মচমির্ করা;
 র্োনুসন্ধান অমি্ান পমরচােনা ও পমরবহরনর েন্য উরড়াোহাে মনব যাচন করা।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) সংমিষ্ট সকরের প্রমর্ পূব য সর্কীকরণমূেক মনরে যশনা োমর করা;
ি) পমরবহন মবিান ও নহমেকপ্টার প্রস্তুর্ রািা;
গ) ঘূমণ যঝড়প্রবণ অঞ্চরে বাংোরেশ মবিান বামহনীর উরড়াোহাে ও উপকরণগুরো মনরাপে স্থারন রািরর্
প্ররয়ােনীয় সর্কীকরণমূেক পেরক্ষপ গ্রহণ;
র্) প্ররয়ােন সারপরক্ষ প্রিানিন্ত্রীর কা্ যােরয়র সিন্বয় নসরের সরে ন্াগার্ারগর েন্য একেন কিযকর্যা
িরনানীর্ করা এবং NEOC, NDRCC এবং বাংোরেশ নসনাবামহনী ও ননৌবামহনীর মনয়ন্ত্রণকরক্ষর
সরে ন্াগার্াগ রক্ষা করা;
ঙ) স্থানীয় প্রশাসন, বাংোরেশ ফায়ার সামিযস ও মসমিে মর্রফি এবং BNACWC-এর সরে ন্াগার্াগ
রক্ষা করর মবরশষিারব প্রমশমক্ষর্ ইউমনটরক রাসায়মনক দুর্ যটনায় উিার কা্ যক্রি পমরচােনার েন্য প্রস্তুর্
রািা;
চ) রাসায়মনক অস্ত্র বা মবষাক্ত রাসায়মনক দ্রব্য দ্বারা সংর্টির্ রাসায়মনক দুর্ যাগ/দুর্ যটনায় হর্াহর্ ব্যমক্তর
মচমকৎসার েন্য সংমিষ্ট মবষরয় প্রমশক্ষণপ্রাপ্ত সািমরক/রবসািমরক মচমকৎসরের সিন্বরয় মবরশষ ইউমনট
গঠন করা;
ে) েীবাণুমুক্তকরণ, মৃর্রেহ ব্যবস্থাপনা ইর্যামে কা্ যক্ররি সরাসমর অংশগ্রহণ ও অন্যান্য সংস্থারক সহায়র্া
প্রোন।

113

(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) ঘূমণ যঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প ও ভূমিিস পমরমস্থমর্ প্ যরবক্ষণ করা;
ি) মনেস্ব উৎরসর িােরি সংগৃহীর্ আবহাওয়া-সংক্রান্ত অমর্মরক্ত র্ে বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তর ও
পামন উন্নয়ন নবারর্ যর র্রের সরে সংর্ােন করর সংমিষ্ট কতৃপয রক্ষর কারে নপ্ররণ;
গ) দুর্ যারগ ক্ষয়ক্ষমর্র মহসাব ও উিার কা্ যক্রি পমরচােনার েন্য পমরবহন মবিান ও নহমেকপ্টার প্রস্তুর্ রািা;
র্) বড় িররনর দুর্ যারগ দুগিয এোকায় নবসািমরক কতৃপয রক্ষর িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি পমরচােনায়
প্ররয়ােনীয় মবিান পমরবহরনর (Airlift) সহায়র্া প্রোন;
ঙ) েরুমর সন্ধান, সাড়াোন এবং িানমবক সহায়র্া-সািগ্রীর সািময়ক িজুরর্র েন্য সািমরক, আিাসািমরক,
সরকামর, আিাসরকামর অর্বা স্থানীয় েনগণ কতৃক
য মনব যামচর্ এবং অন্যান্য সংস্থা কতৃক
য ব্যবহৃর্ ও
মনিযরর্াগ্য উড্ডয়ন ও অবর্ররণর স্থানগুরো ব্যবহার করা;
চ) িারাত্মকিারব আহর্ ব্যমক্তরের মনকটবর্ী হাসপার্ারে স্থানান্তর করা;
ে) ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্ যারগর পর উিার ও স্থানান্তর কারে অংশগ্রহণ।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) ঘূমণ যঝড়, বন্যা ও ভূমিকম্প-কবমের্ অঞ্চরের ক্ষয়ক্ষমর্র প্রকৃমর্ ও পমরিাণ মনরূপণ কররর্ আকাশপরর্
েমরপ পমরচােনা করা এবং প্রাপ্ত র্ে প্রমর্রবেন আকারর োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কাউমিে,
আন্তঃিন্ত্রণােয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সিন্বয় কমিটি ও NDRCC-নর্ নপ্ররণ;
ি) েমরপকাে পমরচােনা ও ক্ষমর্গ্রস্ত এোকা পমরেশযরনর েন্য পমরবহন উরড়াোহাে ও নহমেকপ্টার সরবরাহ
করা;
গ) দুগর্য অঞ্চরে িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী, ন্িন: িায ও পামন বহন করা এবং প্ররয়ােরন েনগরণর কারে
এয়ারড্ররপর িােরি সরবরাহ করা;
র্) দুর্ যাগকবমের্ অঞ্চরে েরুমর িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী, ওষুিপে ও মচমকৎসক েে পমরবহরনর েন্য
নহমেকপ্টার মেরয় নবসািমরক প্রশাসনরক সহর্ামগর্া প্রোন;
ঙ) অমিক গুরুত্বপূণ য র্ে ও েমবগুরো মসমিে কতৃপয রক্ষর ননটওয়ারকযর সরে আোনপ্রোন কররর্ বাংোরেশ
মবিান বামহনীর অয়যাররেস, নবর্ার, নাইট মিশন প্রর্যমক্ত, ইন্টাররনট ও নটমেরফান ন্াগার্াগ-ব্যবস্থা
ব্যবহার করা;
চ) সামব যক িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি পমরচােনার স্বারর্ য সরকারমনরে যমশর্ অন্যান্য কিযসূমচরর্ সহায়র্া
প্রোন;
ে) িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্ররির মবস্তামরর্ প্রমর্রবেন সশস্ত্র বামহনী মবিারগর িােরি দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও
োণ িন্ত্রণােরয় নপ্ররণ;
ে) বন্ধু রাষ্ট্রগুরোর িানমবক সহায়র্া মিশনগুরোর (মবিান বামহনী) েন্য একেন মেয়ারোঁ কিযকর্যা িরনানীর্
করা।
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৫.২.৪ দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়
সরকাররর দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত কা্ যক্ররির নফাকাে পরয়ন্ট হরে দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়। এ
িন্ত্রণােয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা মবষরয়র েন্য সামব যক োময়রত্ব র্াকরব। োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কাউমিে ও
আন্তঃিন্ত্রণােয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সিন্বয় কমিটিরক এ িন্ত্রণােয় র্ে সরবরাহ এবং মসিান্ত গ্রহরণ সহর্ামগর্া
কররব। দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস ও সাড়াোন কা্ যক্ররি প্রর্যক্ষ বা পররাক্ষিারব মনরয়ামের্ সংমিষ্ট সকরের কা্ যক্রি
সিন্বয় ও প্ররয়ােনীয় সহায়র্া প্রোন কররব। দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয় সুমনমে যষ্টিারব মনম্নমেমির্
োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) দুর্ যাগ-সহনশীে বাংোরেশ গঠরন মনম্নমেমির্ নকৌশেগর্ েক্ষয অেযরনর েন্য োর্ীয় নীমর্, পমরকল্পনা ও
আইমন কাঠারিা সিরয়াপর্াগীকরণ:
১. দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় নপশাোমরত্ব সৃমষ্ট;
২. দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাসরক মূেিারায় সম্পৃক্তকরণ;
৩. প্রামর্ষ্ঠামনক কা্ যক্রি ও পিমর্ শমক্তশােী ও সিরয়াপর্াগীকরণ;
৪. দুর্ যাগঝমুঁ করর্ র্াকা ব্যমক্ত ও েনরগাষ্ঠীর সক্ষির্া বৃমি ও ক্ষির্ায়ন;
৫. আপে, ঝমুঁ ক ও িার্মিমিক ঝমুঁ কহ্রাস কিযসূমচ প্রণয়ন ও সম্প্রসারণ;
৬. েরুমর সাড়াোন পিমর্ শমক্তশােীকরণ;
৭. আন্তঃিন্ত্রণােয়/মবিাগীয় ননটওয়াকয উন্নয়ন ও শমক্তশােীকরণ;
৮. োর্ীয়, আঞ্চমেক ও আন্তেযামর্ক প্ যারয় দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা-মবষয়ক মবমিন্ন েযাটফররি সমক্রয়
অংশগ্রহণ;
৯. দুর্ যাগ-সহনশীের্া বৃমির িােরি নটকসই উন্নয়রন কা্ যকর ভূমিকা রািা;
১০. দুর্ যাগপ্রস্তুমর্ কা্ যক্রি শমক্তশােীকরণ;
১১. কা্ যকর উিার ও পুনরুিার পমরকল্পনা (Recovery Plan) প্রণয়ন;
১২. দুর্ যাগ নিাকামবোয় নসক্টরমিমিক আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়রন উরযাগ গ্রহণ;
১৩. অন্তর্ভযমক্তমূেক (প্রমর্বন্ধী, নারী ও মশশু, প্রবীণ) দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা;
১৪. োর্ীয় ও আন্তেযামর্ক চামেকাশমক্তগুরোর সরে সিন্বয় করর দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা শমক্তশােীকরণ;
১৫. জািীয় জরুমর-দুর্ যাগ পমরো ন যকন্দ্র (NEAC) প্রমর্ষ্ঠা করা ও পমরচােনায় সিমন্বর্ উরযাগ গ্রহণ;
ি) োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা পমরকল্পনা বর্মর, মনমে যষ্ট সিয় পরপর প্ যারোচনা ও হােনাগােকরণ এবং
প্ররয়ােরন দুর্ যাগ-মবষয়ক স্থায়ী আরেশাবমে হােনাগাে করা;
গ) োর্ীয় উন্নয়ন পমরকল্পনার মূেিারায় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সম্পৃক্তকররণ নীমর্ প্রণয়ন ও অনুশীেরন
সহায়র্ার েন্য আপেমিমিক মনরে যমশকাবমে ও নটিরেট প্রস্তুর্ করা;
র্) োর্ীয় প্ যারয় এবং স্থানীয় প্ যারয় অর্ যাৎ, মসটি করপযাররশন, নেো, উপরেো, নপৌরসিা, ইউমনয়ন ও
ওয়ার্ য প্ যারয় আপে, ঝমুঁ ক ও মবপোপন্নর্া মনরূপণ, ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নকৌশে
প্রণয়ন;
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ঙ) দুর্ যাগপ্রবণ এোকার আপে/ঝমুঁ ক-িানমচে প্রণয়ন;
চ) সংমিষ্ট িন্ত্রণােরয়র সরে সিন্বরয়র িােরি মনমে যষ্ট সিয় পরপর আপেকােীন পমরকল্পনা প্ যারোচনা
করা;
ে) ঝমুঁ কপ্রবণ ও মবপোপন্ন অঞ্চরে ঝমুঁ ক িানমচরের প্রাপ্যর্া মনমির্করণ;
ে) বাংোরেশ ন্যাশনাে মবমল্ডং নকারর্র ্র্া্র্ প্ররয়াগ মনমির্কররণ সংমিষ্ট কতৃপয রক্ষর সরে সিমন্বর্
উরযাগ গ্রহণ;
ঝ) েরুমর অবস্থা নিাকামবোয় দুর্ যাগমিমিক আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন;
ঞ) িার্মিমিক ঝমুঁ কহ্রাস পমরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কা্ যক্রি সিন্বয়সািন;
ট) অন্তর্ভযমক্তমূেক দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস প্রমক্রয়ায় ঝমুঁ করর্ র্াকা েনরগাষ্ঠীর মবরশষ করর নারী, মশশু, প্রবীণ,
প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তর অংশগ্রহণ ও ক্ষির্ায়রনর িােরি দুর্ যাগ-সহনশীে োমর্ গঠরন সহায়র্া প্রোন;
ঠ) দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রারস ব্যমক্তগর্, পামরবামরক, সািামেক ও প্রামর্ষ্ঠামনক প্ যারয় প্রস্তুমর্ গ্রহরণ উদ্বুিকরণ ও
সহর্ামগর্া প্রোন;
র্) দুর্ যাগঝমুঁ করর্ র্াকা েনরগাষ্ঠী ও মবপোপন্নর্া িাোর ওপর মিমি করর Sex, Age and Disability
Disaggregated Data (SADDD) র্েিান্ডার বর্মর করা;
ে) দুর্ যাগসংক্রান্ত সিসািময়ক মবষরয় গরবষণা কা্ যক্রি পমরচােনা;
ণ) োর্ীয় ও আন্তেযামর্ক প্ যারয় কিযশাো, নসমিনাররর আরয়ােন করা এবং সংমিষ্ট িন্ত্রণােয়, মবিাগ ও
নবসরকামর প্রমর্ষ্ঠারনর কা্ যকর অংশগ্রহণ মনমির্করণ;
র্) োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা র্হমবে ও নেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা র্হমবে গঠন ও পমরচােনা মবমিিাো
প্রণয়ন;
র্) দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনায় উদ্ভাবনীমূেক কা্ যক্ররি সংমিষ্ট সরকামর ও নবসরকামর প্রমর্ষ্ঠানরক প্ররণােনা ও
উৎসাহ প্রোন;
য মবষরয় োর্ীয় ও আন্তেযামর্ক প্ যারয় র্ে ও অমিজ্ঞর্া মবমনিরয়র
ে) ভূমিকম্প প্রস্তুমর্, সাড়াোন ও পুনগঠন
উরযাগ গ্রহণ ও কা্ যকর ভূমিকম্পঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা মসরস্টি প্রমর্ষ্ঠা;
ি) একটি মনমে যষ্ট সিরয় সারা নেরশ একর্ারগ স্ব-স্ব অবস্থান নর্রক ভূমিকম্প-সরচর্নর্া বৃমিমূেক কা্ যক্রিসহ
ব্যাপকমিমিক প্রচার কা্ যক্ররির ব্যবস্থা গ্রহণ;
ন) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় উিি চচ যাগুরো মেমপবিকরণ, জ্ঞান ব্যবস্থাপনার নকৌশে প্রণয়ন ও বাস্তবায়রন
প্ররয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
প) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় সংমিষ্ট কিযকর্যা ও প্রমর্ষ্ঠারনর সক্ষির্া বৃমিরর্ প্রমশক্ষণ প্রোন, েমেমস্টক
সহায়র্াসহ প্ররয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
ফ) সকে উন্নয়ন কিযসূমচরর্ দুর্ যারগর প্রিাব মনরূপরণ (Disaster Impact Assesment) নটিরেট
(Template) প্রণয়ন, ব্যবহামরক মনরে যমশকা বর্মর ও বাস্তবায়ন মনমির্করণ;
ব) ভূমিকম্প দুর্ যাগ নিাকামবোর সক্ষির্া উন্নয়রন ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচ ও অন্য নস্বোরসবকরের প্রমশক্ষণ
প্রোনসহ েমেমস্টক সহায়র্া প্রোরনর ব্যবস্থা গ্রহণ;
ি) দুর্ যাগ র্ে ব্যবস্থাপনার নকৌশে উন্নয়ন এবং এর ব্যবহার মনমির্করণ;
ি) Multi-agency Incident Management System প্রমর্ষ্ঠা এবং ব্যবস্থাপনা মনরে যমশকা বর্মর;
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্) োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা পমরকল্পনা, আন্তেযামর্ক প্ যারয়র নীমর্কাঠারিা পমরবীক্ষণ পিমর্র উন্নয়ন ও
বাস্তবায়ন মনমির্করণ;
র) প্রমর্মনয়র্ দুর্ যারগ ক্ষমর্গ্রস্ত এোকার (Disaster Hotspot) েনরগাষ্ঠীর ঝমুঁ ক ও মবপোপন্নর্া মচমির্করণ
এবং ঝমুঁ কিস্ত জনরগাষ্ঠীর সািময়ক ও দীে যস্থায়ী স্থানান্তর (Internal Displacement) কমাতে কা্ যকর
যকৌশ িহণ, য্িন: স্থানান্তর িমনটমরং ও ট্র্যামকং মসরেি েমিষ্ঠা;
ে) আশ্রয়রকন্দ্র ও িাযগুোি মনিযাণ, নিরাির্ ও প্ররয়ােনীয় সংস্কাররর উরযাগ গ্রহণ;
শ) বড় িররনর দুর্ যারগ কা্ যকর সাড়াোরন েমেমস্টকস ও িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী িজুর্কররণ মবমিন্ন
মবিানবন্দররর মনকটবর্ী স্হারন Humanitarian Staging Area (HAS) স্থাপরনর উরযাগ গ্রহণ;
ষ) বাংোরেশ স্কাউটস, মবএনমসমসসহ অন্যান্য নস্বোরসবক সংগঠনগুরোর েন্য একক প্রামর্ষ্ঠামনক কাঠারিা
বর্মর এবং োময়ত্ব কর্যব্য অপযণ করা;
স) দুর্ যাগ-মবষয়ক স্থায়ী আরেশাবমেরর্ বমণ যর্ কা্ যক্রি বাস্তবায়রনর মনমিি মবমিন্ন িন্ত্রণােয়/মবিাগগুরোরক
কামরগমর সহায়র্া প্রোন ও অযার্রিারকমস কা্ যক্রি গ্রহণ;
হ) দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস ও ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত উদ্ভাবনী পাইেটিং কা্ যক্রি গ্রহণ ও উৎসামহর্করণ।
েরুমর সাড়াোন
দুর্ যাগপ্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) প্রমর্ মর্ন িাস অন্তর িন্ত্রণােরয়র মনেস্ব কিযপমরকল্পনা প্ যারোচনা এবং হা নাগাদকরণ;
ি) দুর্ যাগপ্রবণ এোকার সবরচরয় নবমশ ঝমুঁ কপূণ য স্থান ও মবপোপন্ন েনরগাষ্ঠী মচমির্ করা এবং প্রাক্-দুর্ যাগ
(মপ্র-ক্রাইমসস) সিরয়র র্ে সংগ্রহ;
গ) মনমে যষ্ট সিয় পরপর আন্তঃিন্ত্রণােয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সিন্বয় কমিটিরর্ মবমিন্ন িন্ত্রণােয়/মবিাগ/
অমিেপ্তর/সংস্থার মনেস্ব কিযপমরকল্পনার বাস্তবায়ন প্ যরোচনা;
র্) দুর্ যাগপ্রস্তুমর্, েরুমর সাড়াোন ও পুনব যাসন-কা্ যক্ররির সরে সংমিষ্ট োর্ীয় এবং আন্তেযামর্ক নবসরকামর
সংস্থাসমূরহর র্ামেকা হােনাগাে এবং প্ যারোচনার মনরে যশনা প্রোন;
ঙ) দুর্ যাগকারে ব্যবহা্ য িাযসহ অন্যান্য িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী ও ্ানবাহরনর র্ে সংরক্ষণ করা;
চ) সংমিষ্ট িন্ত্রণােয়, মবিাগ, অমিেপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রমর্ষ্ঠান, স্বায়িশামসর্ সংস্থা, মসমপমপ, নরর্ মক্ররসন্ট,
এনমেও প্রভৃমর্র দুর্ যাগপ্রস্তুমর্, সাড়াোন ও পুনব যাসন-কা্ যক্রি সিন্বয় মূল্যায়রনর উরেরশ্য আন্তঃিন্ত্রণােয়
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সিন্বয় কমিটির সিা আরয়ােন এবং প্ররয়ােন অনুসারর এগুরোর উন্নয়রন ্র্া্র্
সুপামরশ প্রোন;
ে) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয় এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তররর সরে নেো ও উপরেোর
সাব যক্ষমণক নটমের্াগার্াগ-ব্যবস্থা মনমির্করণ;
ে) িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্ররির ন্যযনর্ি োর্ীয় িানেে মনি যারণ এবং র্েনু্ায়ী সাড়াোন কা্ যক্রি
পমরবীক্ষরণর প্ররয়ােনীয় মনরে যশনা োমর করা;
ঝ) আবহাওয়ার পূব যািাস ব্যবহার করর সম্ভাব্য দুর্ যাগকবমের্ এোকার িানুষরক আগাি সহায়র্া (Forecast
Based Financing/Action) প্রোন।
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ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী ্র্াস্থারন নপৌুঁোরনা ও ্ানবাহন নিার্ারয়রনর মনরে যশ েদান;
ি) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তররর মনেস্ব মনয়ন্ত্রণকক্ষ এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র োর্ীয়
দুর্ যাগ সাড়াোন সিন্বয় নকন্দ্র (NDRCC) সচে রািরর্ মনরে যশনা েদান;
গ) বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তর ও পামন উন্নয়ন নবারর্যর বন্যা পূব যািাস ও সর্কীকরণ নকরন্দ্রর সরে
সরাসমর ন্াগার্াগ রক্ষা করা এবং সর্কয বার্যা ও সংরকর্ সংগ্রহ কররর্ আরেশ োমর করা;
র্) নবর্ার, নটমেমিশন, ফযাক্স, নটমেরফান, ইরিইে, নিাবাইে নফান ও অন্যান্য ন্াগার্াগ িােি ব্যবহার
করর সর্কয সংরকর্ প্রচার মনমির্করণ;
ঙ) েরুমর পমরচােনা নকন্দ্র ২৪/৭ মিমিরর্ সাব যক্ষমণক নিাো রািা;
চ) মসমপমপ বাস্তবায়ন নবারর্ যর সিা আহ্বান করা এবং এর মসিান্তগুরো সংমিষ্ট সবাইরক োনারনা;
ে) োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কাউমিরের সিাপমর্ (িাননীয় প্রিানিন্ত্রী) এবং আন্তঃিন্ত্রণােয় দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা সিন্বয় কমিটির সিাপমর্রক দুর্ যাগ পমরমস্থমর্ ও গৃহীর্ পেরক্ষপ সম্পরকয অবমহর্করণ;
ে) সংমিষ্ট নেো, উপরেো, মসটি করপযাররশন/রপৌরসিা, ইউমনয়ন ও ওয়ার্ য দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির
দুর্ যাগপ্রস্তুমর্ সিা অনুষ্ঠান মনমির্করণ;
ঝ) দুর্ যারগর ক্ষয়ক্ষমর্ মনরূপণ, উিার ও িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্ররি েরুমর প্ররয়ােরন নহমেকপ্টার ও
পমরবহন মবিান প্রস্তুর্ রািরর্ মবিান বামহনীরক অনুররাি করা;
ঞ) উিার ও িানমবক সহায়র্াকারের েন্য েে্ান প্রস্তুর্ রািরর্ ননৌবামহনী, অিযন্তরীণ ননৌ-চোচে
করপযাররশন ও নকাস্ট গার্ যরক অনুররাি করা;
ট) প্রাপ্ত সর্কয বার্যার আরোরক োনিাে সুরক্ষার েরক্ষয েনসািারণরক মনরাপে আশ্ররয় স্থানান্তররর েন্য
স্থানীয় প্রশাসনরক মনরে যশনা প্রোন;
ঠ) নসনাবামহনীরক দ্রুর্ দুগর্য এোকায় ্াওয়ার েন্য প্রস্তুর্ র্াকরর্ সশস্ত্র বামহনী মবিারগর িােরি অনুররাি
করা;
র্) িহামবপে সংরকর্ োমরর পর দ্রুর্ মনরে যমশর্ ব্যবস্থা মনরর্ সংমিষ্ট সকেরক মবরশষ করর দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা
কমিটিগুরোর সিাপমর্ (রেোপ্রশাসক, উপরেো নচয়ারম্যান/উপরেো মনব যাহী অমফসার, মসটি
করপযাররশন/রপৌরসিা নিয়র ও ইউমনয়ন পমরষে নচয়ারম্যান) ও অন্য সংমিষ্ট সংস্থারক মনরে যশনা প্রোন;
ে) উিার ও িানমবক সহায়র্াকারে প্ররয়ােনীয় ্ানবাহন অমিগ্রহরণর (Requisition) েন্য নেো ও
উপরেো কতৃপয ক্ষরক মনরে যশ প্রোন;
ণ) প্ররয়ােন অনুসারর োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কাউমিে ও আন্তঃিন্ত্রণােয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সিন্বয়
কমিটির সিা অনুষ্ঠারনর ব্যবস্থা গ্রহণ;
র্) বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তর বা বন্যা পূব যািাস ও সর্কীকরণ নকন্দ্র নর্রক প্রাপ্ত সর্কয বার্যার
পমররপ্রমক্ষরর্ দুর্ যাগকবমের্ হরর্ পারর এিন নোকরের মনরাপে স্থারন স্থানান্তরর স্থানীয় প্রশাসনরক
মনরে যশনা প্রোন;
র্) বাংোরেশ নবর্ার ও বাংোরেশ নটমেমিশরন পুনঃপুন সর্কয সংরকর্ প্রচার মনমির্করণ;
ে) নেো মনয়ন্ত্রণকক্ষ, মসমপমপ এবং আবহাওয়া অমিেপ্তররর সরে সাব যক্ষমণক ন্াগার্াগ মনমির্করণ;
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ি) দুর্ যাগপ্রবণ এোকার েন্য প্ররয়ােনীয় িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী িজুর্/সরবরাহ মনমির্ কররর্ আগাি
ব্যবস্থা গ্রহণ;
ন) িন্ত্রণােরয় একেন নফাকাে পরয়ন্ট িরনানীর্ করা এবং র্ার ন্াগার্ারগর ঠিকানা ও নটমেরফান নম্বর
সংমিষ্ট সকেরক অবমহর্ করা;
প) প্রিানিন্ত্রীর কা্ যােরয়র সিন্বয় নসরের সরে ন্াগার্াগ কররর্ একেন মেয়ারোঁ কিযকর্যা িরনানীর্ করা;
ফ) মসমপমপ, স্কাউটস, মবএনমসমস ও নগর নস্বোরসবকরের উিার ও িানমবক সহায়র্াকারে অংশগ্রহরণ প্রস্তুর্
রািরর্ মনরে যশনা প্রোন।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) দ্রুর্ উিারকারের েন্য ননৌবামহনী ও নকাস্ট গার্যরক োহাে, এবং মবিান বামহনীরক উরড়াোহাে/
নহমেকপ্টার প্রস্তুর্ রািার ব্যবস্হা গ্রহণ;
ি) দুর্ যারগর প্রার্মিক ক্ষয়ক্ষমর্ মনরূপরণ ্র্া্র্ ব্যবস্থা গ্রহণ;
গ) প্ররয়ােন অনু্ায়ী নবসািমরক কতৃপয ক্ষরক উিার ও িানমবক সহায়র্াকারে সহায়র্ার েন্য সশস্ত্র বামহনী
মবিাগরক অনুররাি করা;
র্) এনমেও, োমর্সংরর্র সংস্থাগুরো ও অন্যান্য িানমবক সহায়র্াকারী সংস্থার উিার ও িানমবক সহায়র্াকা্ যক্রি সিন্বরয়র েন্য স্থানীয় প্রশাসনরক মনরে যশনা প্রোন;
ঙ) প্ররয়ােরন োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কাউমিে ও আন্তঃিন্ত্রণােয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সিন্বয় কমিটির সিা
আরয়ােরনর ব্যবস্থা গ্রহণ;
চ) ক্ষয়ক্ষমর্র মবস্তামরর্ র্ে সংগ্রহ করা;
ে) িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসনকারের েন্য অমর্মরক্ত র্হমবে ও উপকররণর চামহো মনি যারণ করা;
ে) ন্যযনর্ি িানেে অনু্ায়ী িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি পমরচােনার েন্য দ্রুর্ র্হমবে ও উপকরণ সংগ্রহ
করা।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) গৃহমনিযাণ িঞ্জুমর, নটস্ট মরমেফ এবং অমর্ েমরদ্ররের েন্য েীমবকায়ন কিযসূমচর ব্যবস্থা গ্রহণ;
ি) দুর্ যাগকবমের্ এোকার অবস্থা স্বািামবক না হওয়া প্ যন্ত েরুমর পুনরুিার ও পুনব যাসনকাে অব্যাহর্ রািা;
গ) দুর্ যারগ গৃহহারা/বাস্তুচুযর্ ও স্থানান্তমরর্ পমরবাররর েন্য প্রর্রি সািময়ক ও পরবর্ী সিরয় স্থায়ী
পুনব যাসরনর উরযাগ গ্রহণ;
য ও পুনব যাসন-কা্ যক্রি বাস্তবায়ন
র্) সািামেক মনরাপিা কা্ যক্ররির িােরি দুর্ যাগকবমের্ এোকায় পুনগঠন
করা;
য কা্ যক্ররি আরগর নচরয় িারো অবস্থায় মফমররয় আনার (Build Back Better) নীমর্ অনুসরণ
ঙ) পুনগঠন
কররর্ সংমিষ্ট সকেরক উৎসামহর্করণ।
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৫.২.৪.১ দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমধদপ্তর
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর মনম্নমেমির্ োময়ত্বাবমে পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) োর্ীয় ও স্থানীয় প্ যারয় অর্ যাৎ, মসটি করপযাররশন, নেো, উপরেো, নপৌরসিা ও ইউমনয়ন প্ যারয় ঝমুঁ কমবরিষণ ও ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়রন কামরগমর সহায়র্া প্রোন;
ি) ভূমিকম্প দুর্ যাগ নিাকামবোর সক্ষির্া উন্নয়রন মসমপমপর নস্বোরসবকরের প্রমশক্ষণ প্রোনসহ েমেমস্টক
সহায়র্া প্রোরনর ব্যবস্থা গ্রহণ;
গ) প্রমর্মনয়র্ দুর্ যারগ ক্ষমর্গ্রস্ত এোকার েনরগাষ্ঠীর ঝমুঁ ক ও মবপোপন্নর্া মচমির্করণ এবং ঝমুঁ কহ্রারস মবরশষ
কিযসূমচ গ্রহণ;
র্) িন্ত্রণােরয়র পরািশয অনু্ায়ী িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি, নেন্ডার ও দুর্ যাগ, িনঃসািামেক নসবা প্রভৃমর্
মবষরয় মনরে যমশকা প্রণয়ন ও হােনাগােকররণ উরযাগ গ্রহণ;
ঙ) সশস্ত্র বামহনী মবিারগর সরে মেয়ারোঁ করা;
চ) েরুমর সাড়াোরন মবিানবন্দর সাব যক্ষমণক প্রস্তুর্ রািরর্ িহড়া আরয়ােরনর উরযাগ গ্রহণ;
ে) নত্যন আপেসমূরহর সরে িাপ িাইরয় ননওয়ার নকৌশে ও েেবায়ু পমরবর্যরনর প্রিাব মবষরয় গরবষণা
পমরচােনা ও এর্ৎসংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন করা;
ে) ভূমিকম্প মবপোপন্নর্া ও ঝমুঁ কহ্রাস এবং সুমনমে যষ্ট আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়রনর মনরে যমশকা বর্মর ও
এর ্র্া্র্ বাস্তবায়ন মনমির্করণ এবং অন্যরের আপেকােীন পমরকল্পনা বর্মররর্ সহায়র্া প্রোন;
ঝ) মবমিন্ন সরকামর সংস্থা, উন্নয়ন সহর্াগী সংস্থা, এনমেও ও নস্বোরসবক সংস্থাগুরোর সরে ন্াগার্াগ
করা এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনার সকে মবষরয় উক্ত সংস্থাগুরোর সহর্ামগর্া ও সিন্বয় মনমির্করণ;
ঞ) ঘূমণ যঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প, বজ্রপার্, ভূমিিস, িরা, নেীিাঙন ও অন্যান্য দুর্ যাগপ্রবণ এোকার আপে ও
ঝমুঁ ক িানমচরে মচমির্ করা এবং এসব এোকায় িানমচরের প্রাপ্যর্া মনমির্করণ;
ট) দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাসরক মূেিারায় সম্পৃক্তকররণর নীমর্িাো ও মনরে যমশকা বর্মর বা হােনাগােকররণ
িন্ত্রণােয়রক পরািশয প্রোন;
ঠ) মবমিন্ন িন্ত্রণােয়, স্থানীয় সরকার প্রমর্ষ্ঠান, সরকামর কিযকর্যা-কিযচারী, মনব যামচর্ েনপ্রমর্মনমিরের েন্য
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা-মবষয়ক প্রমশক্ষণ আরয়ােন;
র্) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা-মবষয়ক কিযশাো, নসমিনার ও সংোরপর আরয়ােন করা;
ে) দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রারস ব্যমক্তগর্, পামরবামরক, সািামেক ও প্রামর্ষ্ঠামনক প্ যারয় প্রস্তুমর্গ্রহরণ উদ্বুিকরণ ও
সহর্ামগর্া প্রোন;
ণ) দুর্ যারগ েরুমর সাড়াোরন প্ররয়ােনীয় সন্ধান ও উিার উপকরণ এবং ্ানবাহন/েে্ান ও নহমেকপ্টাররর
র্ামেকা বর্মর এবং প্ররয়ােরন ক্ররয়র ব্যবস্থা গ্রহণ;
র্) সন্ধান ও উিার-সািগ্রী ্র্া্র্ সাড়াোনকারী সংস্থার কারে হস্তান্তর করা;
র্) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় উিি চচ যাগুরো মেমপবিকরণ, জ্ঞান ব্যবস্থাপনার নকৌশে প্রণয়ন ও বাস্তবায়রন
প্ররয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
ে) মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠান, হাসপার্াে কতৃপয ক্ষসহ সংমিষ্ট অন্যান্য সংস্থার সিন্বরয় ভূমিকম্প প্রস্তুমর্ মনয়মির্
অনুশীেন করা; সংমিষ্ট প্রার্মিক সাড়াোন সংস্থা/দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সরে ভূমিকম্প, বন্যা,
ঘূমণ যঝড়সহ অন্যান্য আপরের ওপর িহড়ার আরয়ােন ও পূব যপ্রস্তুমর্ প্ যারোচনা করা;
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ি) দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস, দুর্ যাগকবমের্ িানুরষর মবকল্প েীমবকায়ন, নেন্ডার ও প্রমর্বমন্ধর্া মবষয় এবং
অন্তর্ভযমক্তমূেক দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা মবষরয় পেরক্ষপ গ্রহণ ও গরবষণা কা্ যক্রি পমরচােনা করা;
ন) নত্যন আপেসমূরহর সরে িাপ িাইরয় ননওয়ার নকৌশে ও েেবায়ু পমরবর্যরনর প্রিাব মবষরয় গরবষণা
পমরচােনা করা;
প) বাংোরেশ ন্যাশনাে মবমল্ডং নকার্ বাস্তবায়রন সংমিষ্ট সংস্থাগুরোর কা্ যক্ররি সহর্ামগর্া, সিন্বয় ও
পমরবীক্ষণ করা;
ফ) ঝমুঁ ক-িানমচে মবরিষণ করা এবং দুর্ যাগ-সহনশীে গৃহমনিযাণসহ অন্যান্য স্থাপনা মনিযারণর সুপামরশ
সংবমের্ মনরে যমশকা বর্মর করা;
ব) ঝমুঁ ক-িানমচে ও োমরদ্রয িানমচে প্ যারোচনার মিমিরর্ সািামেক মনরাপিা কিযসূমচ বাস্তবায়ন করা;
ি) নেশব্যাপী সািামেক মনরাপিা কিযসূমচ, গ্রািীণ রাস্তার্াট মনিযাণ, মব্রেকােিাট য মনিযাণ, বহুমুিী আশ্রয়রকন্দ্র
মনিযাণ, আপেমিমিক পমরকল্পনা প্রণয়ন, অমর্ও-মিজুয়াে ম্যারটমরয়াে প্রস্তুর্ ও প্রচাররর উরযাগ গ্রহণ;
ি) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তররর িাঠ প্ যারয়র কিযকর্যারের েন্য দুর্ যাগপ্রস্তুমর্, ঝমুঁ কহ্রাস সাড়াোন, পুনরুিার
ও পুনব যাসন মবষরয় প্রমশক্ষণ আরয়ােন করা;
্) উপর্য যক্ত মবষয় োড়াও দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর িন্ত্রণােয়রক মনম্নমেমির্ মবষয়সমূরহ সহর্ামগর্া
কররব:
 বাংোরেরশর সামব যক দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনার েন্য োর্ীয় নীমর্, পমরকল্পনা ও আইমন
কাঠারিা বর্মর অর্ যাৎ, দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস, সাড়াোন প্রস্তুমর্, িানমবক সহায়র্া, পুনব যাসন ও পুন যগঠরনর
মবষরয় আইন, মবমি ও মনরে যশনা বর্মরর প্রস্তাব করা;
 নেো, উপরেো ও ইউমনয়ন প্ যারয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনার কিযপমরকল্পনা বর্মর ও বাস্তবায়ন;
 োর্ীয় উন্নয়ন পমরকল্পনা প্রমক্রয়ায় দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভযমক্ত ও মূেিারায় সম্পৃক্তকররণ
সুমনমে যষ্ট মনরে যমশকা ও নটিরেট প্রণয়ন ও হােনাগােকরণ;
 কমিউমনটি প্ যারয় দুর্ যাগঝমুঁ ক ও মবপোপন্নর্া মনরূপরণ মনরে যশনা ও কা্ যপ্রণামে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
 োর্ীয়, নেো, উপরেো, মসটি করপযাররশন/রপৌরসিা ও ইউমনয়ন প্ যারয় আপে, ঝমুঁ ক ও মবপোপন্নর্া
মনরূপণ সিন্বয়;
 অমিক ঝমুঁ করর্ র্াকা এোকা মচমির্করণ এবং দুর্ যাগকবমের্ হরর্ পারর, এিন েনসািাররণর
র্েিান্ডার প্রস্তুর্ করা;
 ভূমিকম্প প্রস্তুমর্ ও সাড়াোন মবষরয় নস্বোরসবকরের েন্য মনয়মির্ প্রমশক্ষরণর আরয়ােন করা;
 দুর্ যারগ সরচর্নর্া বৃমির েরক্ষয প্ররয়ােনীয় মশক্ষা উপকরণ বর্মর ও প্রচার করা;
 দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় সংমিষ্ট এনমেও, উন্নয়ন সহর্াগী সংস্থাসমূরহর কিযসূমচ ম্যামপং করা এবং
সিন্বরয়র িােরি দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস কা্ যক্রি নোরোরকরণ;
 দুর্ যারগ নারী, প্রমর্বন্ধী ব্যমক্ত ও মশশুরের মনরাপিা এবং িনঃসািামেক সুরক্ষা মবষয়টি সকে প্ যারয়
প্রচারণা ও দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা-মবষয়ক সকে িররনর প্রমশক্ষণ নকারস য অন্তর্ভযক্ত করার উরযাগ গ্রহণ;
 মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠারনর িােরি মশশুরের দুর্ যাগকারে আত্মরক্ষা মবষরয় সরচর্ন করার েন্য মশক্ষা
িন্ত্রণােরয়র িােরি উরযাগ গ্রহণ।
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েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রারস েনসািারণ, সরকামর কিযকর্যা-কিযচারী এবং মবমিন্ন নপশােীবীরের সরচর্নর্া বৃমিরর্
্র্া্র্ কা্ যক্রি গ্রহণ;
ি) োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা উপরেষ্টা কমিটিরক সহায়র্া প্রোন;
গ) দুর্ যাগ-মবষয়ক স্থায়ী আরেশাবমে, োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা পমরকল্পনা এবং সংমিষ্ট অন্যান্য
আইন/মবমি/নীমর্িাো/মনরে যমশকা ইর্যামে মুদ্রণ ও মবর্ররণর ব্যবস্থা গ্রহণ;
র্) স্থানীয়, প্রিান কা্ যােয় ও োর্ীয় প্ যারয় ইরেকেমনক ন্াগার্াগ িােিগুরো ন্িন: ইরিইে, ফযাক্স,
আইমিআর ইর্যামে কা্ যকর রািার ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঙ) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা র্েরকরন্দ্রর িােরি সরকামর ও নবসরকামর সংস্থাসমূরহর সরে দুর্ যাগসংক্রান্ত র্েউপাি আোনপ্রোন;
চ) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনার সরে সংমিষ্ট ব্যমক্ত/প্রমর্ষ্ঠারনর কারে পুমস্তকা, মেফরেট, নপাস্টার, িানমচে, অমর্ও
মিজুয়যাে, প্রািাণ্যমচে ও অন্যান্য প্রচারসািগ্রী সরবরাহ করা;
ে) সম্ভাব্য দুর্ যারগর ঝমুঁ ক, প্রস্তুমর্, দুর্ যাগ প্রমর্ররাি ও ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্ররির েন্য গৃহীর্ কিযপমরকল্পনা
বাস্তবায়রন বািাগুরো মচমির্করণ ও নিাকামবোয় পেরক্ষপ গ্রহণ এবং প্ররয়ােনীয় সুপামরশসহ দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়রক অবমহর্ করা;
ে) ঘূমণ যঝড় ও বন্যা আশ্রয়রকন্দ্র, বাঁি, মুমেব মকো, উন্মুক্ত স্থান, উঁচু েযাটফরি, অস্থায়ী আশ্রয়রকন্দ্র
মনিযাণ/মনব যাচরনর েন্য স্থান, বামড়, স্থাপনা ইর্যামের অবস্থান ও বাস্তবায়নকারী প্রমর্ষ্ঠারনর র্েসহ
র্ামেকা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা;
ঝ) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনার সরে সংমিষ্ট েযাটফরি/সংস্থার ও মবমিন্ন এনমেওর সরে কা্ যকর সিন্বয়সািন;
ঞ) দুর্ যাগ পূব যািাস ও সর্কয সংরকর্ মবষরয় সরচর্নর্া বৃমিমূেক প্রচার মনমির্করণ;
ট) দুর্ যাগ মবষরয় নবর্ার ও নটমেমিশরন মনয়মির্ গণসরচর্নর্ামূেক অনুষ্ঠান প্রচাররর পেরক্ষপ গ্রহণ;
ঠ) দুর্ যাগ মবষরয় সরচর্নর্া বৃমির েরক্ষয সংমিষ্ট দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও অন্যান্য সংস্থার িােরি
োর্ীয়, মবিাগীয়, নেো, উপরেো, মসটি করপযাররশন, নপৌরসিা ও ইউমনয়ন প্ যারয়
সিা/রসমিনার/কিযশাোর আরয়ােন করা;
র্) স্কুে, করেে ও মবেমবযােরয়র পাঠ্যক্ররি দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা-মবষয়ক অোয় অন্তর্ভযক্তকররণ/
হােনাগােকররণ প্ররয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
ে) দুর্ যাগপ্রবণ এোকায় প্ররয়ােনীয় িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী িজুর্, সংরক্ষণ ও মনরাপিা মনমির্করণ;
ণ) উিার, সন্ধান ও দুর্ যাগ সাড়াোরনর কারে ব্যবহার-উপর্াগী মবমিন্ন ্ন্ত্রপামর্ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা;
র্) আশ্রয়রকন্দ্র, মুমেব মকো এবং উঁচু স্থারন সংর্াগ রাস্তা মনিযাণ, নিরাির্ করা;
র্) বৃক্ষ নরাপণ (বজ্রপার্ ঝমুঁ ক কিারর্ র্ােগাে নরাপণ, উপকূেীয় সবুে নবষ্টনী);
ে) গ্রািীণ অবকাঠারিা সংস্কার (কামবিা/কামবটা) কিযসূমচ ইর্যামের আওর্ায় প্ররয়ােনীয় পমরকল্পনা গ্রহণ ও
বাস্তবায়রন প্রাপ্ত সম্পরের ব্যবহার;
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ি) দুর্ যাগ-পূব যবর্ী সিরয় স্থানীয় প্ যারয়র দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুরোরক সিা আরয়ােন করর দুর্ যাগ
নিাকামবোয় প্রস্তুমর্ গ্রহরণ ্র্া্র্ মনরে যশনা প্রোন;
ন) দুর্ যারগ নারী ও মশশুরের মনরাপিা ও িনঃসািামেক সুরক্ষা এবং দুর্ যাগকবমের্ এোকায় ্ারর্ র্ারা
মনপীড়ন ও পাচাররর ঝমুঁ করর্ না পরড় নস মবষরয় আশ্রয়রকন্দ্র ব্যবস্থাপনা পমরচােনার সরে েমড়র্রের
্র্া্র্ মনরে যশনা প্রোন;
প) দুর্ যাগপ্রবণ এোকার সবরচরয় নবমশ ঝমুঁ কপূণ য স্থান ও মবপোপন্ন েনরগাষ্ঠী মচমির্ করা।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) আসন্ন দুর্ যারগর সর্কয সংরকর্ ও পূব যািাস সংমিষ্ট কিযকর্যা/রফাকাে পরয়ন্ট, েপ্তর/মবিাগ/সংস্থা এবং
গণিােরির কারে নপ্ররণ মনমির্করণ;
ি) মবমিন্ন সংস্থা, েনপ্রমর্মনমি ও স্থানীয় প্ যারয়র দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির িােরি ঝমুঁ কপূণ য এোকায়
েরুমর সাড়াোন কা্ যক্রি গ্রহরণ দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়রক সহর্ামগর্া প্রোন;
গ) নত্যন প্রবমর্যর্ পূব য-সর্কীকরণ ব্যবস্থা মবষরয় েনসরচর্নর্া বাড়ারর্ নেশব্যাপী প্রচারামি্ান
মনমির্করণ। ইন্টারঅযাকটিি িরয়স নরসপি (IVR)-এর িােরি নিাবাইে নফারন সাব যক্ষমণক আবহাওয়া
ও সর্কয বার্যা নপরর্ ১০৯০ নম্বররর বহুে প্রচাররর ব্যবস্থা গ্রহণ;
র্) চার নম্বর সর্কয সংরকর্ োমর করার পর কমিউমনটি প্ যারয় র্া প্রচার মনমির্করণ;
ঙ) সুনামি ও েরোচ্ছ্বারসর ওপর স্থানীয় সর্কীকরণ ব্যবস্থা প্রবর্যন;
চ) োমর্সংর্, মবেব্যাংক, অন্যান্য আন্তেযামর্ক সংস্থা, মবরেমশ মিশন ও সংস্থাগুরোরক দুর্ যাগকারে মনয়মির্
বুরেটিরনর িােরি র্ে প্রোন;
চ) ক্ষয়ক্ষমর্র মহসাব ও োরণর চামহো মনি যাররণ স্থানীয় কতৃপয ক্ষরক মনরে যশনা প্রোন;
ে) NEOC ও NDRCC-এর সরে ন্াগার্াগ রািা;
ঝ) অমিেপ্তররর সকে প্ যারয়র কিযকর্যারের সর্কয র্াকরর্ মনরে যশনা প্রোন;
ঞ) সম্ভাব্য দুর্ যাগকবমের্ এোকায় েরুমর সাড়াোন ও িানমবক সহায়র্া প্রস্তুমর্ মবষরয় িন্ত্রণােয়রক অবমহর্
করা;
ট) সম্ভাব্য দুর্ যাগ নিাকামবোয় প্যারকটোর্ িায, গৃহমনিযাণ-সািগ্রী, র্াঁবু, কম্বে ইর্যামের িজুর্
মনমির্করণ।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) DMIC/েরুমর পমরচােন নকন্দ্র ২৪/৭ মিমিরর্ সাব যক্ষমণক চালু রািা এবং সংমিষ্ট অন্যান্য সংস্থার মনয়ন্ত্রণ
নকরন্দ্রর/করক্ষর সরে সাব যক্ষমণক ন্াগার্াগ রািা;
ি) দুর্ যারগ প্রার্মিক ক্ষয়ক্ষমর্ ও চামহো মনরূপরণর ্র্া্র্ পেরক্ষপ গ্রহণ, ক্ষয়ক্ষমর্র মবস্তামরর্ র্ে সংগ্রহ,
গ) ক্ষয়ক্ষমর্ ও চামহো মনরূপণ নসরের িােরি অনোইরন র্ে আোনপ্রোন ব্যবস্থাপনা প্রমর্ষ্ঠা করা;
র্) িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসন-কা্ যক্ররি সরকার, এনমেও এবং মবমিন্ন সাড়াোনকারী সংস্থার িরে সিন্বয়
মনমির্ কররর্ আন্তঃিন্ত্রণােয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সিন্বয় কমিটিরক সহর্ামগর্া প্রোন;
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ঙ) প্রিানিন্ত্রীর কা্ যােয়, িমন্ত্রপমরষে মবিাগ, অর্ যবনমর্ক সম্পকয মবিাগ, র্ে িন্ত্রণােয়সহ সংমিষ্ট অন্যান্য
িন্ত্রণােয় এবং মবরেমশ সংস্থার চামহো অনুসারর র্ে প্রোরন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়রক
সহর্ামগর্া প্রোন;
চ) দুর্ যাগকারে মবরেমশ দূর্াবাস ও োমর্সংর্ সংস্থাসমূরহর েন্য দুর্ যাগ ক্ষয়ক্ষমর্র বেমনক বুরেটিন প্রকাশ
করা;
ে) িানমবক সহায়র্া-সািগ্রীসহ অন্যান্য সািগ্রী/্ন্ত্রপামর্ মবর্রণ ও ব্যবহাররর অগ্রগমর্ মবষরয় িন্ত্রণােয়রক
অবমহর্করণ;
ে) দুর্ যাগকবমের্ েনরগাষ্ঠীরক স্থানান্তর ও উিারকারের েন্য ্ানবাহন/েে্ান সংগ্রহ/রিার্ারয়রন স্থানীয়
প্রশাসনরক মনরে যশনা প্রোন;
ঝ) মবরশষ িানমবক সহায়র্া-সািগ্রীর েন্য িন্ত্রণােয়রক র্াৎক্ষমণক অবমহর্ করা এবং দুর্ যাগকবমের্
এোকায় িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী দ্রুর্ নপৌুঁোরনা মনমির্করণ;
ঞ) স্থানান্তর ও উিারকার্ য স্থানীয় প্রশাসনরক সাহায্য করার েন্য িাঠ প্ যারয় কিযকর্যারের মনরে যশনা প্রোন
এবং প্ররয়ােরন অমর্মরক্ত কিযকর্যা সংর্যক্ত করা;
ট) দুর্ যাগকবমের্ এোকায় িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী পমরবহরনর েন্য ্ানবাহন/েে্ান সংগ্রহ ও নিার্ারয়ন
করা;
ঠ) িানমবক সহায়র্া-সািগ্রীর চামহো মনি যারণ করর িন্ত্রণােয়রক অবমহর্ করা;
র্) িানমবক সহায়র্া সািগ্রী মবর্ররণ স্থানীয় প্রশাসনরক সাহায্য করা, বরােকৃর্ িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী
ব্যবহাররর সঠিক মহরসব সংরক্ষণ করা;
ে) উিার, িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসন-কা্ যক্ররির অগ্রগমর্ প্ যরবক্ষণ, সিস্যা মচমির্করণ ও প্ররয়ােনীয়র্া
মনরূপণ করর দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয় নপ্ররণ, শর্যহীন অর্ যসাহায্য (GR) এবং িানমবক
সহায়র্া-কা্ যক্ররির েন্য দ্রুর্ উপকরণ সংগ্রহ করা;
ণ) মৃর্রেহ ব্যবস্থাপনা নীমর্িাো অনু্ায়ী মৃর্রেহ সৎকারর কা্ যক্রি পমরবীক্ষণ;
র্) র্ধ্ংসাবরশষ অপসাররণর কা্ যক্রি পমরবীক্ষণ করা।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
য পমরকল্পনা প্রণয়রন কা্ যকর পেরক্ষপ গ্রহণ এবং এ মবষরয় সংমিষ্ট অপরাপর সংস্থা
ক) পুনব যাসন ও পুনগঠন
বা কতৃপয ক্ষরক র্ে/উপাি প্রোন;
ি) পুনব যাসন-পমরকল্পনায় িমবষ্যৎ দুর্ যারগর ঝমুঁ ক প্রমর্ররাি ও ঝমুঁ কহ্রারসর পেরক্ষপ সম্পৃক্তকরণ
মনমির্করণ;
য
গ) প্ররয়ােরন ন্ৌর্ চামহো মনরূপণ পিমর্রর্ মবমিন্ন িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী ও পুনগঠরনর
চামহো মনরূপরণ
সিন্বয়সািন এবং প্ররয়ােনীয় বরারের েন্য সুপামরশ করা;
র্) গৃহমনিযাণ িঞ্জুমর, নটস্ট মরমেফ (TR), ‘অমর্ েমরদ্ররের েন্য কিযসৃেন কিযসূমচ’ বাস্তবায়ন করা;
ঙ) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র মনরে যশনাক্ররি ‘অমর্ েমরদ্ররের েন্য কিযসৃেন কিযসূমচ’ সম্প্রসারণ
করা ও এর বাস্তবায়ন করা;
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চ) অমর্ প্ররয়ােনীয় পুনব যাসনকাে চামেরয় ্াওয়া, দুর্ যাগ-সহনশীে বাসস্থান মনিযারণর েরক্ষয প্ররয়ােনীয়
পেরক্ষপ গ্রহণ;
য কারে আরগর নচরয় িারো আবস্থায় মফমররয় আনার (BBB) নীমর্ অনুসরণ করা;
ে) পুনগঠন
ে) সামব যক দুর্ যাগ নিাকামবো কা্ যক্রি নর্রক অমেযর্ অমিজ্ঞর্া/মশক্ষা সংকমের্ করর প্রমর্রবেন বর্মর ও
প্রকাশ করা এবং এর আরোরক প্রমশক্ষণ িমর্উে ও নীমর্িাো প্রণয়ন বা হােনাগােকরণ;
ঝ) িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসন-কা্ যক্ররির িররচর ্াবর্ীয় মহসাব দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়
নপ্ররণ;
ঞ) মবরশষ মবরশষ সিরয়র প্ররয়ােরন মবরেরশ িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী নপ্রররণর েন্য িন্ত্রণােয়রক
সহর্ামগর্া প্রোন;
ট) গৃহহারা ও স্থানান্তমরর্ পমরবাররর েন্য প্রর্রি সািময়ক ও পরর স্থায়ী আবাসন ব্যবস্থা বর্মররর্ ্র্া্র্
উরযাগ গ্রহণ;
য ও পুনব যাসন-কা্ যক্রি বাস্তবায়ন
ঠ) সািামেক মনরাপিা কা্ যক্ররির িােরি দুর্ যাগকবমের্ এোকায় পুনগঠন
করা।
৫.২.৪.১.১ যজ া ত্রাণ ও পুনব যাসন কিযকিযা ও উপরজ া েকল্প বাস্তবায়ন কিযকিযার দাময়ত্ব
যজ া ত্রাণ ও পুনব যাসন কিযকিযা (DRRO)
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
য সহায়র্া প্রোন;
ক) নেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন ও পুনগঠরন
য এবং সািামেক
ি) দুর্ যাগ-পূব যপ্রস্তুমর্, ঝমুঁ কহ্রাস, সাড়াোন, িানমবক সহায়র্া, পুনব যাসন, পুনমন যিযাণ ও পুনগঠন
মনরাপিা মবষরয় অমিেপ্তর কতৃক
য মনরে যশনা ও কা্ যক্রি স্থানীয় প্ যারয় বাস্তবায়ন;
গ) েনরগাষ্ঠীমিমিক ঝমুঁ ক মনরূপণ (CRA) পিমর্ অনুসরণ করর স্থানীয় প্ যারয় দুর্ যাগঝমুঁ ক ও মবপোপন্নর্া
মনরূপরণ সহায়র্া প্রোন এবং ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা প্রণয়রন সহর্ামগর্া প্রোন;
র্) ইউমনয়ন, নপৌরসিা ও উপরেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কতৃক
য প্রণীর্ ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা
বাস্তবায়রন সহর্ামগর্া প্রোন;
ঙ) মবমিন্ন সরকামর সংস্থা, এনমেও এবং নস্বোরসবক সংস্থাগুরোর সরে কা্ যকর ন্াগার্াগ করা এবং
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা এবং ঝমুঁ কহ্রাস কিযসূমচসমূরহর সিন্বয়সািন, সকে মবষরয় উক্ত সংস্থাগুরোর সহর্ামগর্া
মনমির্করণ;
চ) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তররক অবমহর্ নররি দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, আশ্রয়রকন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি,
স্থানীয় নস্বোরসবকরের দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা মবষরয় মনয়মির্ প্রমশক্ষণ ও কিযশাোর আরয়ােন করা;
ে) নেো উন্নয়ন পমরকল্পনা প্রণয়রন দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস কা্ যক্রি অন্তর্ভযক্তকররণ প্ররয়ােনীয় পেরক্ষপ গ্রহণ এবং
প্রকল্প বাস্তবায়রন ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনারক অগ্রামিকার প্রোরনর উরযাগ গ্রহণ;
ে) ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা বাস্তবায়রনর অর্ যসংস্থারন উপরেো ও ইউমনয়ন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটিরক
প্ররয়ােনীয় সহর্ামগর্া প্রোন;
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ঝ) দুর্ যারগর পূব যািাস ও সর্কয বার্যাগুরো নেো ও উপরেো প্ যারয়র সকে কিযকর্যা, সংমিষ্ট সংস্থা, সংগঠন,
মসটি করপযাররশন, নপৌরসিা ও ইউমনয়ন প্ যারয় দ্রুর্ ও কা্ যকরিারব প্রচাররর েন্য প্ররয়ােনীয় পেরক্ষপ
গ্রহণ;
ঞ) দুর্ যারগ েরুমর সাড়াোরন প্ররয়ােনীয় সন্ধান ও উিার উপকরণ এবং ্ানবাহন/েে্ারনর র্ামেকা বর্মর
করা;
ট) মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠান, হাসপার্াে কতৃপয ক্ষসহ সংমিষ্ট অন্যান্য সংস্থার সিন্বরয় ভূমিকম্প প্রস্তুমর্ ও সাড়াোন
িহড়া অনুশীেরন সহর্ামগর্া প্রোন;
ঠ) সংমিষ্ট প্রার্মিক সাড়াোন সংস্থা/দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সরে বন্যা, ঘূমণ যঝড়সহ অন্যান্য আপরের
ওপর িহড়ার আরয়ােন ও পূব যপ্রস্তুমর্ প্ যারোচনা করা।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) দুর্ যাগপ্রস্তুমর্ এবং সাড়াোরন েনরগাষ্ঠী, স্থানীয় সংগঠন ও মবমিন্ন নপশােীবীরের েন্য র্ে সরবরাহসহ
সরচর্নর্া বৃমিমূেক কা্ যক্রি গ্রহণ;
ি) দুর্ যাগকােীন পূব যািাস ও সর্কয সংরকর্ েনগণ ্ারর্ সঠিকিারব নিরন চরে নস মবষরয় সরচর্নর্া
বৃমিমূেক প্রচার মনমির্করণ;
গ) অমিেপ্তররর আওর্ািীন স্থানীয় প্ যারয় ইরেকেমনক ন্াগার্াগ িােিগুরো (ন্িন: ইরিইে, ফযাক্স,
VHF, UHF ইর্যামে) কা্ যকর রািার ব্যবস্থা গ্রহণ;
র্) সম্ভাব্য দুর্ যারগর প্রস্তুমর্, দুর্ যাগ প্রমর্ররাি ও ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্ররির গৃহীর্ কিযপমরকল্পনা বাস্তবায়রনর
বািাগুরো মচমির্করণ ও নিাকামবোয় পেরক্ষপ গ্রহণ এবং প্ররয়ােনীয় সুপামরশসহ নেো প্রশাসন ও
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তররক অবমহর্ করা;
ঙ) ঘূমণ যঝড় ও বন্যা আশ্রয়রকন্দ্র, বাঁি, মুমেব মকো, উন্মুক্ত স্থান, উঁচু েযাটফরি, অস্থায়ী আশ্রয়রকন্দ্র
মনিযাণ/মনব যাচরনর েন্য স্থান, বামড়, স্থাপনা ইর্যামের অবস্থান ও বাস্তবায়নকারী প্রমর্ষ্ঠানসমূরহর র্েসহ
র্ামেকা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা;
চ) আশ্রয়রকন্দ্র, মুমেব মকো এবং উঁচু স্থারন সংর্াগ রাস্তা মনিযাণ ও নিরাির্ কা্ যক্রি এবং মব্রে/কােিাট য
মনিযাণ র্োরমক;
ে) বৃক্ষ নরাপণ (ন্িন: বজ্রপার্ ঝমুঁ ক কিারর্ র্ােগাে নরাপণ, উপকূেীয় সবুে নবষ্টনী ও হাওর এোকায়
বৃক্ষররাপণ) গ্রািীণ অবকাঠারিা সংস্কার (কামবিা/কামবটা) কিযসূমচ ইর্যামের আওর্ায় প্ররয়ােনীয়
পমরকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়রন সহায়র্া প্রোন;
ে) িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী ও উিার ্ন্ত্রপামর্ সংরক্ষণ করা;
ঝ) িানমবক সহায়র্া-সািগ্রীর ব্যবহার-উপর্ামগর্া মনমির্করণ;
ঞ) দুর্ যারগ নারী ও মশশুরের মনরাপিা এবং িনঃসািামেক সুরক্ষা মবষয়টি সকে প্ যারয় প্রচারণা ও দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা-মবষয়ক সকে িররনর প্রমশক্ষণ নকারস য অন্তর্ভযক্ত করার উরযাগ গ্রহণ।
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ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক)
ি)
গ)
র্)
ঙ)
চ)
ে)
ে)
ঝ)
ঞ)

আসন্ন দুর্ যারগর সর্কয সংরকর্ ও পূব যািাস সংমিষ্ট কিযকর্যা, েপ্তর/সংস্থার কারে নপ্ররণ;
েরুমর সাড়াোন কা্ যক্রি গ্রহরণ নেো প্রশাসনরক সহর্ামগর্া প্রোন;
নেো প্রশাসরকর কা্ যােরয় মনয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপরনর ব্যবস্থা গ্রহণ;
দুর্ যাগকবমের্ হওয়ার আশঙ্কা ররয়রে এিন এোকার সাড়াোন প্রস্তুমর্ সম্পরকয নেো প্রশাসনরক অবমহর্
করা;
িানমবক সহায়র্া-সািগ্রীর চামহো নেো প্রশাসরকর কারে নপ্ররণ;
সম্ভাব্য দুর্ যারগ ন্সব গুোরির ক্ষমর্ হরর্ পারর নসিান নর্রক নেো প্রশাসরকর অনুিমর্ক্ররি িাোিাে
মনরাপে স্থারন সমররয় ননওয়া;
িানমবক সহায়র্াকারে ব্যবহাররর মনমিি ্ানবাহন ও ননৌ্ারনর কতৃপয ক্ষ/িামেকরের সরে ন্াগার্াগ
রক্ষা করা;
মচমির্ আশ্রয়রকন্দ্রগুরো পমরেশযন করর প্ররয়ােনীয় নসবা, ন্িন: পামন ও পরয়ামনষ্কাশন ইর্যামে সুমবিার
হােনাগাে প্রমর্রবেন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তরর নপ্ররণ;
নেো প্ যারয় িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী িজুরর্র েন্য দুর্ যাগ-সহনশীে গুোির্র স্থাপন;
য পর্ মনি যারণ,
আশ্রয়রকরন্দ্র বৃমষ্টর পামন সংরক্ষণ, প্ যাপ্ত আরোর ব্যবস্থা, নসাোর প্যারনে স্থাপন, বমহগিন
মর্েএমবমেটি অযাকরসস, প্রসূমর্কক্ষ, নব্রস্ট মফমর্ং সুমবিা মনমির্কররণর েন্য প্ররয়ােনীয় উরযাগ গ্রহণ।

(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) েরুমর মনয়ন্ত্রণকক্ষ ২৪/৭ মিমিরর্ সাব যক্ষমণক চালু রািরর্ এবং সন্ধান ও উিার কা্ যক্রি পমরচােনায় নেো
প্রশাসনরক সহায়র্া প্রোন;
ি) নেোর প্রার্মিক ক্ষয়ক্ষমর্র র্ে ও চামহো অমিেপ্তরর নপ্ররণ;
গ) আশ্রয়রকন্দ্র ও দুর্ যাগকবমের্ এোকায় িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী নপ্রররণর চূড়ান্ত প্রস্তুমর্ গ্রহণ;
র্) মবরশষ িানমবক সহায়র্া-সািগ্রীর েন্য নেো প্রশাসনরক র্াৎক্ষমণক অবমহর্ করা;
ঙ) অনুরিােন অনু্ায়ী িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী মবর্রণ সিন্বয় ও পমরবীক্ষণ;
চ) মৃর্ ব্যমক্তর পমরবাররক ও আহর্ ব্যমক্তর মচমকৎসায় অনুরিামের্ আমর্ যক সহায়র্া প্রোন;
ে) অস্থায়ী আশ্রয়রকরন্দ্র প্রবীণ, মশশু, নারী এবং প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তরের ্র্া্র্ মনরাপিা ও সুরক্ষা-কা্ যক্রি
ফরোআপ করা ও র্া মনমির্কররণ প্ররয়ােনীয় উরযাগ গ্রহণ।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) ক্ষয়ক্ষমর্ ও চামহোর মবস্তামরর্ র্ে অনোইন মসরস্টরি রািা এবং এসংক্রান্ত প্রমর্রবেন উপরেো ও নেো
প্রশাসরনর কারে নপ্ররণ;
ি) গৃহমনিযাণ িঞ্জুমর, শর্যহীন অর্ যসাহায্য (মেআর) এবং অন্যান্য িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী ক্ষমর্গ্রস্ত
পমরবাররর কারে দ্রুর্ নপৌুঁোরনার ব্যবস্থা গ্রহণ;
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য কা্ যক্ররি অমর্ েমরদ্ররের েন্য কিযসৃেন কিযসূমচ ও নটস্ট মরমেফ কিযসূমচরর্ দুর্ যারগ
গ) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক্ষমর্গ্রস্তরের কিযসংস্থারনর েন্য অন্তর্ভযমক্ত এবং এসব প্রকল্প/কিযসূমচর দ্রুর্ বাস্তবায়রন সহায়র্া প্রোন;
র্) মনে বামড় নর্রক আশ্রয়রকরন্দ্র আশ্রয় ননওয়া প্রমর্টি পমরবাররর সব সেস্য মনে মনে বামড়রর্ মনরাপরে
মফরর মগরয় বসবাস করর নত্যনিারব েীমবকা শুরু কররর্ পাররে মক না, র্া ইউমনয়ন পমরষে সেস্য অর্বা
মসটি করপযররশন/রপৌরসিা ওয়ার্য কাউমিেররর িােরি র্ে সংগ্রহ করর আোো প্রমর্রবেন বর্মর করর
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তরর নপ্ররণ;
ঙ) ক্ষমর্গ্রস্ত রাস্তা, মব্রে/কােিাট য ও আশ্রয়রকন্দ্র নিরাির্ করা;
চ) র্ধ্ংসাবরশষ অপসারণ ও মৃর্রেহ ব্যবস্থাপনা করা;
ে) িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসন-কা্ যক্ররির প্রমর্রবেন অমিেপ্তরর নপ্ররণ।
প্রকল্প বাস্তবায়ন কিযকর্যা (PIO)
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
য সহায়র্া
ক) উপরেো ও ইউমনয়ন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং ওয়ার্ য সাড়াোন গ্রুপ গঠন ও পুনগঠরন
প্রোন;
য এবং সািামেক মনরাপিা
ি) দুর্ যাগপ্রস্তুমর্, ঝমুঁ কহ্রাস, সাড়াোন, িানমবক সহায়র্া, পুনব যাসন ও পুন যগঠন
মবষরয় অমিেপ্তর কতৃক
য মনরে যশনা ও কা্ যক্রি স্থানীয় প্ যারয় বাস্তবায়ন;
গ) েনরগাষ্ঠীমিমিক ঝমুঁ ক মনরূপণ (CRA) প্রমক্রয়ায় স্থানীয় প্ যারয় দুর্ যাগঝমুঁ ক ও মবপোপন্নর্া মবরিষরণ
সহায়র্া প্রোন;
র্) ইউমনয়ন, নপৌরসিা ও উপরেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির অংশগ্রহরণ ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা বর্মর ও
বাস্তবায়রন সহর্ামগর্া প্রোন;
ঙ) সরকামর েপ্তর এবং এনমেওগুরোর ঝমুঁ কহ্রাস কিযসূমচ সিন্বয়সািন;
চ) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তররক অবমহর্ নররি দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, আশ্রয়রকন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি,
স্থানীয় নস্বোরসবকরের দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা মবষরয় মনয়মির্ প্রমশক্ষণ ও কিযশাোর আরয়ােন করা;
ে) উপরেো উন্নয়ন পমরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়রন দুর্ যাগঝমুঁ ক অন্তর্ভযমক্তকররণ প্ররয়ােনীয় পেরক্ষপ গ্রহণ;
ে) মবমিন্ন সরকামর সংস্থা, এনমেও এবং নস্বোরসবক সংস্থাগুরোর সরে কা্ যকর ন্াগার্াগ করা এবং
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনার সকে মবষরয় উক্ত সংস্থাগুরোর সহর্ামগর্া ও সিন্বয় মনমির্করণ;
ঝ) উন্নয়ন ও প্রকল্প কা্ যক্ররির আওর্ায় মবমিন্ন কিযসূমচ বাস্তবায়রন মসআরএ পিমর্রর্ মনরূমপর্ ঝমুঁ ক ও
মবপোপন্নর্া র্েসহ ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনার অগ্রামিকার কা্ যক্রি অন্তর্ভযক্ত করা;
ঞ) ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা বাস্তবায়রনর েন্য স্থানীয় প্ যারয় র্হমবে গঠরন উপরেো ও ইউমনয়ন দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা কমিটিরক প্ররয়ােনীয় সহর্ামগর্া প্রোন;
ট) দুর্ যারগর পূব যািাস ও সর্কয বার্যাগুরো উপরেো প্ যারয়র সকে কিযকর্যা, সংমিষ্ট সংস্থা, সংগঠন,
নপৌরসিা ও ইউমনয়ন প্ যারয় সংমিষ্ট সকরের কারে দ্রুর্ ও কা্ যকরিারব প্রচাররর েন্য প্ররয়ােনীয়
পেরক্ষপ গ্রহণ;
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ঠ) উপরেো, ইউমনয়ন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও ওয়ার্য সাড়াোন গ্রুরপর মনয়মির্ সিা আরয়ােরনর উরযাগ
গ্রহণ;
র্) ঘূমণ যঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প, বজ্রপার্, ভূমিিস, িরা, নেীিাঙন ও অন্যান্য দুর্ যারগর ঝমুঁ ক ও মবপোপন্নর্া
িানমচে প্রচার, প্রেশযন ও এর ব্যবহার মনমির্করণ;
ে) দুর্ যারগ েরুমর সাড়াোরন প্ররয়ােনীয় সন্ধান ও উিার উপকরণ এবং ্ানবাহন/েে্ারনর র্ামেকা বর্মর
করা;
ণ) মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠান, হাসপার্াে কতৃপয ক্ষসহ সংমিষ্ট অন্যান্য সংস্থার সিন্বরয় ভূমিকম্প প্রস্তুমর্ মনয়মির্
অনুশীেরন সহর্ামগর্া প্রোন;
র্) সংমিষ্ট প্রার্মিক সাড়াোন সংস্থা/দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সরে বন্যা, ঘূমণ যঝড়সহ অন্যান্য আপরের
ওপর িহড়ার আরয়ােন ও পূব যপ্রস্তুমর্ অবস্থা প্ যারোচনা করা;
য পর্ মনি যারণ,
র্) আশ্রয়রকরন্দ্র বৃমষ্টর পামন সংরক্ষণ, প্ যাপ্ত আরোর ব্যবস্থা, নসাোর প্যারনে স্থাপন, বমহগিন
মর্েএমবমেটি অযাকরসস, প্রসূমর্কক্ষ, নব্রস্ট মফমর্ং সুমবিা মনমির্কররণর েন্য প্ররয়ােনীয় উরযাগ গ্রহণ।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) দুর্ যাগপ্রস্তুমর্ এবং সাড়াোরন েনরগাষ্ঠী, স্থানীয় সংগঠন ও মবমিন্ন নপশােীবীর েন্য র্ে সরবরাহসহ
সরচর্নর্া বৃমিমূেক কা্ যক্রি গ্রহণ;
ি) পূব যািাস ও সর্কয সংরকর্ মবষরয় সরচর্নর্া বৃমিমূেক প্রচার মনমির্করণ;
গ) অমিেপ্তররর আওর্ািীন স্থানীয় প্ যারয় ইরেকেমনক ন্াগার্াগ িােিগুরো (র্িন: ইরিইে, ফযাক্স,
VHF, UHF ইর্যামে) কা্ যকর রািার ব্যবস্থা গ্রহণ;
র্) সম্ভাব্য দুর্ যারগর প্রস্তুমর্, দুর্ যাগ প্রমর্ররাি ও ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্ররির গৃহীর্ কিযপমরকল্পনা বাস্তবায়রন
বািাগুরো মচমির্করণ ও নিাকামবোয় পেরক্ষপ গ্রহণ এবং প্ররয়ােনীয় সুপামরশসহ নেো প্রশাসন ও
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তররক অবমহর্ করা;
ঙ) ঘূমণ যঝড় ও বন্যা আশ্রয়রকন্দ্র, বাঁি, মুমেব মকো, উন্মুক্ত স্থান, উঁচু েযাটফরি, অস্থায়ী আশ্রয়রকন্দ্র
মনিযাণ/মনব যাচরনর েন্য স্থান, বামড়, স্থাপনা ইর্যামের অবস্থান ও বাস্তবায়নকারী প্রমর্ষ্ঠারনর নাি, র্েসহ
র্ামেকা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা;
চ) আশ্রয়রকন্দ্র, মুমেব মকো এবং উঁচু স্থারন সংর্াগ রাস্তা মনিযাণ ও নিরাির্ কা্ যক্রি এবং মব্রে/কােিাট য
মনিযাণকাে র্োরমক;
ে) বৃক্ষ নরাপণ, ন্িন: বজ্রপার্ ঝমুঁ ক কিারর্ র্ােগাে নরাপণ, উপকূেীয় সবুে নবষ্টনী ও হাওর এোকায়
বৃক্ষররাপণ, গ্রািীণ অবকাঠারিা সংস্কার (কামবিা/কামবটা) কিযসূমচ ইর্যামের আওর্ায় প্ররয়ােনীয়
পমরকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
ে) িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী, সন্ধান ও উিার ্ন্ত্রপামর্ সংরক্ষণ করা এবং িানমবক সহায়র্া-সািগ্রীর
ব্যবহার-উপর্ামগর্া মনমির্করণ;
ঝ) স্থানীয় প্ যারয় আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
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ঞ) দুর্ যাগ সাড়াোন কা্ যক্ররির/রিাকামবো পমরকল্পনা প্রণয়ন/হােনাগােকররণ উপরেো দুর্ যাগ ব্যবস্থা
কমিটির সিা আরয়ােরনর উরযাগ গ্রহণ;
ট) স্থানীয় প্ যারয় ইনমসরর্ন্ট ম্যারনেরিন্ট মসরস্টি সিন্বয়সািন;
ঠ) দুর্ যারগ নারী ও মশশুরের মনরাপিা এবং িনঃসািামেক সুরক্ষা মবষয়টি সকে প্ যারয় প্রচারণা ও দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা-মবষয়ক সকে িররনর সিা, কিযশাোয় আরোচয মবষয় মহরসরব অন্তর্ভযক্ত করা এবং প্রমশক্ষণ
নকারস য অন্তর্ভযক্ত করার উরযাগ গ্রহণ।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) আসন্ন দুর্ যারগর সর্কয সংরকর্ ও পূব যািাস সংমিষ্ট কিযকর্যা, েপ্তর/সংস্থা এবং ইউমনয়ন পমরষে
নচয়ারম্যারনর কারে নপ্ররণ;
ি) উপরেো ও ইউমনয়ন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও মবমিন্ন সংস্থার িােরি ঝমুঁ কপূণ য এোকায় েরুমর
সাড়াোন কা্ যক্রি গ্রহরণ উপরেো প্রশাসনরক সহর্ামগর্া প্রোন;
গ) উপরেো মনব যাহী অমফসারর কা্ যােরয় মনয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপরনর ব্যবস্থা গ্রহণ;
র্) দুর্ যাগকবমের্ হওয়ার আশঙ্কা ররয়রে, এিন এোকার সাড়াোন প্রস্তুমর্ সম্পরকয নেো োণ ও পুনব যাসন
কিযকর্যা ও উপরেো মনব যাহী অমফসাররক অবমহর্ করা;
ঙ) িানমবক সহায়র্া-সািগ্রীর চামহো উপরেো মনব যাহী অমফসাররর িােরি নেোপ্রশাসরকর কারে নপ্ররণ;
চ) নস্বোরসবক েে ও উপরেো প্ যারয়র সাড়াোনকারী সংস্থার িরে সিন্বরয় সহর্ামগর্া প্রোন;
ে) িানমবক সহায়র্াকারে ব্যবহাররর মনমিি ্ানবাহন ও ননৌ্ারনর কতৃপয ক্ষ/িামেকরের সরে ন্াগার্াগ
রক্ষা করা;
ে) মচমির্ আশ্রয়রকন্দ্রগুরো পমরেশযন করর প্ররয়ােনীয় নসবা, ন্িন: পামন ও পরয়ামনষ্কাশন সুমবিা সম্পরকয
র্ে সংগ্রহ এবং নেো োণ কিযকর্যার কারে প্রমর্রবেন নপ্ররণ;
ঝ) নেো, উপরেো প্ যারয় উিার, িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী িজুরর্র েন্য দুর্ যাগ-সহনশীে গুোির্র স্থাপন
করা।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক)
ি)
গ)
র্)
ঙ)
চ)
ে)
ে)

েরুমর মনয়ন্ত্রণকক্ষ ২৪/৭ মিমিরর্ সাব যক্ষমণক চালু রািরর্ উপরেো প্রশাসনরক সহর্ামগর্া প্রোন;
সন্ধান ও উিার র্ৎপরর্ায় সহর্ামগর্া প্রোন;
দুর্ যারগ প্রার্মিক ক্ষয়ক্ষমর্ ও চামহো মনরূপণ করা;
োনিারের ক্ষয়ক্ষমর্র প্রার্মিক মহসাব ও িানমবক সহায়র্ার চামহো নেো োণ ও পুনব যাসন কিযকর্যার
কারে নপ্ররণ;
িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী মবর্ররণর উপর্যক্ত োয়গা মনব যাচন ও নপ্রররণর চূড়ান্ত প্রস্তুমর্ গ্রহণ;
মবরশষ িানমবক সহায়র্া-সািগ্রীর েন্য উপরেো ও নেো প্রশাসনরক র্াৎক্ষমণক অবমহর্ করা;
অনুরিােন অনু্ায়ী িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী মবর্ররণর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ইউমনয়ন পমরষে কতৃক
য
িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি র্োরমক ও পমরবীক্ষণ;
অস্থায়ী আশ্রয়রকরন্দ্রর প্রবীণ, মশশু, নারী এবং প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তরের ্র্া্র্িারব মনরাপিা ও সুরক্ষা নেওয়ার
উরযাগ গ্রহরণর মবষয়টি ফরোআপ করা এবং এ মবষরয় প্রমর্রবেন বর্মর করর নেো োণ কিযকর্যা ও
উপরেো মনব যাহী অমফসাররর কারে নপ্ররণ।
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য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) ক্ষয়ক্ষমর্ ও চামহোর মবস্তামরর্ র্ে অনোইন মসরস্টরি রািা এবং এসংক্রান্ত প্রমর্রবেন উপরেো ও নেো
প্রশাসরনর কারে নপ্ররণ;
ি) গৃহমনিযাণ িঞ্জুমর, শর্যহীন অর্ যসাহায্য (মেআর) এবং অন্যান্য িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী ক্ষমর্গ্রস্ত পমরবারর
দ্রুর্ নপৌুঁোরনার ব্যবস্থা গ্রহণ;
য কা্ যক্ররি অমর্ েমরদ্ররের েন্য কিযসৃেন কিযসূমচ ও নটস্ট মরমেফ কিযসূমচরর্ দুর্ যারগ
গ) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক্ষমর্গ্রস্তরের কিযসংস্থারনর েন্য অন্তর্ভযক্তকরণ এবং এসব প্রকল্প/কিযসূমচর দ্রুর্ বাস্তবায়রন সহায়র্া প্রোন;
র্) মনে বামড় নর্রক আশ্রয়রকরন্দ্র আশ্রয় ননওয়া প্রমর্টি পমরবাররর সব সেস্য বামড়রর্ মনরাপরে মফরর মগরয়
নত্যনিারব পুনরুিার কা্ যক্ররির আওর্ায় েীমবকা শুরু কররর্ পাররে মক না, র্া ইউমনয়ন পমরষে সেস্য
অর্বা মসটি করপযররশন/রপৌরসিা ওয়ার্ য কাউমিেররর িােরি র্ে সংগ্রহ করর আোো প্রমর্রবেন বর্মর
করর নেো োণ কিযকর্যার কারে নপ্ররণ;
ঙ) ক্ষমর্গ্রস্ত রাস্তা, মব্রে/কােিাট য ও আশ্রয়রকন্দ্র নিরাির্ করা;
চ) র্ধ্ংসাবরশষ অপসারণ ও মৃর্রেহ ব্যবস্থাপনা করা;
ে) িানমবক সহায়র্া কিযকারে ব্যয় করা অরর্ যর মহসাব সংরক্ষণ ও মনরীক্ষরণর েন্য প্রস্তুর্ রািা;
ে) িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসন-কা্ যক্ররির প্রমর্রবেন নেো প্ যারয় নপ্ররণ।
৫.২.৪.২ ঘূমণ যঝড় েস্তুমি কিযসূমে
ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচ (প্রিান কা্ যােয়, োকা)
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) মসমপমপর নীমর্, পমরকল্পনা ও কিযসূমচরর্ দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস মবষয় অন্তর্ভযক্ত করা;
ি) দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস-সম্পমকযর্ োর্ীয় প্ যারয়র কমিটিসমূরহর সরে সিন্বয়সািন;
গ) মসমপমপর কিী এবং নস্বোরসবকরের েন্য দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস মবষরয় প্রমশক্ষণ আরয়ােন করা এবং
বাস্তবায়রন প্ররয়ােনীয় সম্পে বরাে করা;
র্) ঘূমণ যঝড় ঝমুঁ ক মবরবচনায় প্ররয়ােরন নত্যন নত্যন এোকা ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচর আওর্ায় আনার েন্য
িন্ত্রণােরয় প্রস্তাব নপ্ররণ;
ঙ) মসমপমপ নস্বোরসবকরের র্াটারবে বর্মর করর ওরয়বসাইরট রািা ও র্া প্রচাররর ব্যবস্থা গ্রহণ;
চ) আন্তঃিন্ত্রণােয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সিন্বয় কমিটি ও অন্যান্য োর্ীয় প্ যারয়র দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত
কমিটির সিায় অংশগ্রহরণর েন্য একেন নফাকাে পরয়ন্ট িরনানীর্ করা;
ে) দুর্ যারগ নারী, মশশু, প্রবীণ ও প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তরের মনরাপিা এবং িনঃসািামেক সুরক্ষার মবষয়টি সকে
প্ যারয় প্রচারণা ও দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা-মবষয়ক সব িররনর প্রমশক্ষণ নকারস য অন্তর্ভযক্ত করার উরযাগ গ্রহণ।
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েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) দুর্ যাগপ্রবণ এোকায় অব্যাহর্িারব প্রস্তুমর্ কিযসূমচ চালু রািা এবং ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্র অবস্থা ্াচাইরয়র
েন্য প্রমর্ বের ঘূমণ যঝড় নিৌসুরির আরগ িহড়ার আরয়ােন করা;
ি) প্রমর্ বের এমপ্রে িারসর আরগ নস্বোরসবক মনরয়াগ এবং প্রমশক্ষণ সম্পন্ন করা;
গ) ইউমনট, ইউমনয়ন এবং উপরেো কমিটিগুরো হােনাগাে করা;
র্) ইউমনয়ন ও উপরেো কা্ যােয় স্থাপন এবং ইউমনয়ন ও উপরেো প্ যারয়র সিা অনুষ্ঠান মনমির্করণ;
ঙ) নস্বোরসবকরের েেরনর্ারক সংরকর্ প্রচার উপকরণ প্রোন এবং ব্যবহার মনমির্করণ;
চ) মসমপমপ প্রিান কা্ যােরয়র সরে উপরেো কা্ যােরয়র এবং উপরেো কা্ যােরয়র সরে ইউমনয়ন
কা্ যােরয়র অয়যাররেস ন্াগার্াগ স্থাপন করা;
ে) স্থানীয় প্ যারয়র দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুরোরক আশ্রয়রকন্দ্র, উঁচু মনরাপে স্থান/মুমেব মকো মনব যাচরনর
েন্য সহায়র্া প্রোরনর মনরে যশনা প্রোন এবং সম্ভাব্য দুর্ যারগ স্থানান্তর পমরকল্পনা েনসািারণরক োনারনার
ব্যবস্থা গ্রহণ;
ে) ঘূমণ যঝড় সর্কয সংরকর্ ব্যবস্থা সম্পরকয েনগরণর িরে সরচর্নর্া সৃমষ্ট করা এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা
অমিেপ্তররর সহর্ামগর্ায় আরোচনা সিা, নপাস্টার, প্রচারপে, চেমচ্চে ও নাটক ইর্যামের িােরি
প্রস্তুমর্মূেক ব্যবস্থা েনমপ্রয় করর নর্াো;
ঝ) বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তররর সরে সাব যক্ষমণক ন্াগার্াগ মনমির্কররণর েন্য ফযাক্স নিমশন চালু
রািাসহ ইরিইে ন্াগার্াগ প্রমর্ষ্ঠা করা।
ুঁ
২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) মসমপমপ প্রিান কা্ যােরয় এবং আঞ্চমেক অমফসগুরোরর্ মনয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন করা এবং নেো, উপরেো ও
ইউমনয়ন পমরষে কতৃপয ক্ষরক মনয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপরন সহর্ামগর্া প্রোন;
ি) বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তর এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা র্েরকরন্দ্রর (DMIC) সরে র্মনষ্ঠ ন্াগার্াগ
রক্ষা করা;
গ) বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তর নর্রক প্রাপ্ত মবরশষ আবহাওয়া বুরেটিন উপরেো ও আঞ্চমেক কা্ যােরয়
পাঠিরয় দ্রুর্ ইউমনয়ন পমরষে কা্ যােরয় পাঠারর্ উপরেো কা্ যােয়রক মনরে যশনা প্রোন;
র্) মসমপমপ নস্বোরসবকরের সািারণ নবর্ারবার্যা/মসমপমপর নবর্ারবার্যা ও কমিউমনটি নরমর্ওর বার্যা/দুর্ যাগমবষয়ক অনুষ্ঠান শুনরর্ মনরে যশনা প্রোন;
ঙ) ইউমনয়ন েেপ্রিানরের সরে নবর্ার বা মেয়ারোঁ নস্বোরসবকরের িােরি ন্াগার্াগ স্থাপন;
চ) মসমপমপর প্রকামশর্ ঘূমণ যঝড় মনরে যমশকার মনরে যশিাো অনু্ায়ী নস্বোরসবকরের কাে কররর্ ইউমনয়ন
েেরনর্া ও র্ার সহকিীরের পরািশয প্রোন ও উদ্বুি করা;
ে) মসমপমপ বাস্তবায়ন নবারর্ যর সিাপমর্ ও সেস্যরের ঘূমণ যঝরড়র হােনাগাে র্ে অবমহর্ করা;
ে) মবিাগীয় কমিশনার, নেোপ্রশাসক, উপরেো মনব যাহী অমফসার, মসটি করপযাররশন/রপৌরসিা নিয়র ও
কাউমিের, ইউমনয়ন পমরষরের নচয়ারম্যান ও সেস্য এবং স্থানীয় নবসরকামর প্রমর্ষ্ঠানগুরোর কিযকর্যারের
সর্কয বার্যা নপৌুঁরে নেওয়া;
132

ঝ) মসমপমপর নস্বোরসবকগণ িাঠ প্ যারয় কিযকাে শুরু করররে মক না, র্া ্াচাই করা;
ঞ) ্র্া্র্ মনরাপিাসহ পশুসম্পে, হাঁস-মুরমগ এবং অন্যান্য গৃহপামের্ পশু উঁচু স্থান এবং মুমেব মকোয়
স্থানান্তররর েন্য েনগণরক পরািশয প্রোন;
ট) উপরেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সিাপমর্রক কমিটির সিা আহ্বারনর পরািশয নেওয়ার েন্য মসমপমপর
সহকারী পমরচােক/উপপমরচােকরক মনরে যশ প্রোন;
ঠ) ইউমনয়ন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সিা আহ্বারনর েন্য সহকারী পমরচােক/উপপমরচােকরক মনরে যশ
প্রোন;
র্) মসমপমপ বাস্তবায়ন নবারর্ যর েরুমর সিার মসিান্তগুরো বাস্তবায়ন করা;
ে) উপরেো ও ইউমনয়ন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মসিান্তগুরো বাস্তবায়রন সহর্ামগর্া প্রোরনর েন্য
মসমপমপর সংমিষ্ট কিযকর্যারক মনরে যশ প্রোন;
ণ) নবর্াররর িােরি আঞ্চমেক, উপরেো ও ইউমনয়ন পমরষে কা্ যােয়সমূরহ মবরশষ আবহাওয়া বার্যা নপ্ররণ;
র্) উন্নয়ন কিযকর্যা ও নস্বোরসবকরের িােরি েনগণরক ঘূমণ যঝড় সর্কীকরণ বার্যা অবমহর্করণ
মনমির্করণ;
র্) মনমে যষ্ট সিয় পরপর স্থানীয় পমরমস্থমর্ সম্পরকয দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র নফাকাে পরয়ন্ট,
মসমপমপ বাস্তবায়ন নবারর্ যর সিাপমর্, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তররর িহাপমরচােক এবং বাংোরেশ নরর্
মক্ররসন্ট নসাসাইটির কিযকর্যারের অবমহর্ করা।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) মসমপমপ এবং সংমিষ্ট সরকামর এবং নবসরকামর সংস্থাসমূরহর সরে মনেস্ব কা্ যাবমের সিন্বয়সািন;
ি) উন্নয়ন কিযকর্যা এবং নস্বোরসবকগণ ন্ন প্ররয়ােন অনু্ায়ী উিারকাে ও প্রার্মিক মচমকৎসা সম্পােন
কররর্ পাররন র্া মনমির্করণ;
গ) নবর্ার ন্াগার্াগ-ব্যবস্থা সচে রািাসহ সের েপ্তররর সরে মনয়মির্ ন্াগার্াগ করা ও ক্ষয়ক্ষমর্র
পমরিাণ পাওয়ার পরপরই র্া পাঠারনার েন্য সহকারী পমরচােক/উপপমরচােকরক মনরে যশ প্রোন;
র্) ইউমনয়ন েেরনর্ারের নবর্ার ন্াগার্াগ-ব্যবস্থা অব্যাহর্ রািা এবং উন্নয়ন কিযকর্যার সরে র্মনষ্ঠ
সংর্াগ রক্ষা করার মনরে যশনাসহ সংগৃহীর্ ক্ষয়ক্ষমর্র প্রমর্রবেন আঞ্চমেক/রকন্দ্রীয় কা্ যােরয় পাঠারনার
েন্য সহকারী পমরচােক/উপপমরচােকরক মনরে যশ প্রোন।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) প্রমর্ ইউমনয়ন েেরনর্ারক মনে মনে এোকার ক্ষয়ক্ষমর্র প্রার্মিক প্রমর্রবেন উন্নয়ন কিযকর্যার কারে
পাঠারনার েন্য মনরে যশনা প্রোন;
ি) িাঠ প্ যারয়র অমফসগুরোরক মনম্নমেমির্ কারের েন্য মনরে যশনা প্রোন:
১. টিকা ও প্রমর্রষিক প্রোন ও অন্যান্য স্বাস্থযরসবা কা্ যক্ররি সহায়র্া প্রোন;
২. পুনব যাসন কিযকারে অংশগ্রহণ;
৩. নবসরকামর প্রমর্ষ্ঠানসমূরহর কিযকারের সিন্বরয় সহায়র্া প্রোন।

133

৫.২.৪.২.১ মাঠ পর্য াদে হিহপহপ
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) স্থানীয় প্ যারয় সকে দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সিায় নক্ষেিরর্া অংশগ্রহরণর েন্য একেন নফাকাে
পরয়ন্ট িরনানীর্ করা;
ি) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তররর স্থানীয় প্ যারয় দুর্ যাগঝমুঁ ক ও আপে িানমচে বর্মর প্রমক্রয়ায় এবং ঝমুঁ কহ্রাস
কিযপমরকল্পনা প্রণয়রন অংশগ্রহণ।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) ঘূমণ যঝড়প্রবণ এোকাগুরোরর্ মনয়মির্িারব ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচর িহড়া আরয়ােন করা এবং প্রমর্
বের ঘূমণ যঝড় নিৌসুরির আরগ েনগণরক মনরয় িহড়া আরয়ােরনর িােরি প্রস্তুমর্র অবস্থা প্ যরবক্ষণ করা;
ি) এমপ্রে িারসর আরগ নস্বোরসবক মনব যাচন ও র্ারের প্রমশক্ষণ সিাপ্ত করা এবং প্ররয়ােরনর সিয় স্থানান্তররর
েন্য পমরবারগুরোরক েেগর্িারব (নারী, প্রবীণ, মশশু ও প্রমর্বন্ধী ইর্যামে) মবিক্ত করা অর্ যাৎ, নকান
নস্বোরসবক নকান পমরবারগুরোরক স্থানান্তরর সহায়র্া কররব র্া ঠিক করা;
গ) নস্বোরসবক েেরনর্ার অনুকূরে বরােকৃর্ ্ন্ত্রপামর্র বাস্তব িজুর্ ও অবস্থা পরীক্ষা করা এবং প্ররয়ােনীয়
নিরাির্/প্রমর্স্থাপরনর ব্যবস্থা গ্রহণ (প্ররয়ােরন);
র্) মসমপমপর প্রিান কা্ যােয়, উপরেো ও ইউমনয়ন প্ যারয়র অমফরসর সরে ন্াগার্াগ রক্ষা করার মনমিি
নবর্ার ন্াগার্াগ-ব্যবস্থা পরীক্ষা করা ও র্া সচে রািা;
ঙ) মবমিন্ন প্রকার সংরকর্, মসর্মিউমস নীমর্িাো অনু্ায়ী, স্থানীয় েনগরণর কারে নবািগম্য হয় নসেন্য
সরচর্নর্ামূেক কিযসূমচ গ্রহণ;
চ) আশ্রয়স্থে, মুমেব মকো ও উঁচু মনরাপে স্থান মচমির্ করা এবং র্া ব্যবহার-উপর্াগী রািা ও েনগণরক
স্থানান্তর পমরকল্পনা সম্পরকয অবমহর্ করার েন্য প্রচারণা কা্ যক্রি পমরচােনা করা।
ুঁ
২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) মনয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন করর উপরেো, ইউমনয়ন ও মসমপমপ সের েপ্তররর সরে ন্াগার্াগ রক্ষা করা;
ি) আবহাওয়া অমিেপ্তর ও সংমিষ্ট অন্যান্য কা্ যােরয়র সরে র্মনষ্ঠ সংর্াগ রক্ষা করা এবং ঘূমণ যঝড় সম্পরকয
র্ে সংগ্রহ করা;
গ) মসমপমপ প্রিান কা্ যােয় নর্রক প্রাপ্ত মবরশষ আবহাওয়া বার্যা স্থানীয় অমফসগুরোরক অবমহর্ করা;
র্) নেো/উপরেো/ইউমনয়ন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সিাপমর্, সেস্য, িিীয় ননর্া ও স্থানীয় গণ্যিান্য
য সর্কয রািা;
ব্যমক্তগণ, মশক্ষক এবং মবমিন্ন প্রমর্ষ্ঠারনর সরে েমড়র্ ব্যমক্তবগরক
ঙ) মসমপমপর প্রকামশর্ পুমস্তকায় বমণ যর্ মনরে যশিাো অনু্ায়ী ইউমনয়ন েেরনর্া এবং র্ারের সহকিীরের
কাে মনমির্ কররর্ মসমপমপ নস্বোরসবকরের নবর্ার প্রচার নশানার েন্য মনরে যশনা প্রোন;
চ) নেোপ্রশাসক/উপরেো মনব যাহী অমফসার/ইউমনয়ন পমরষে নচয়ারম্যানরের দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির
েরুমর সিা আহ্বান কররর্ অনুররাি করা;
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ে) েরুমর সিার মসিান্তগুরো বাস্তবায়রন সহর্ামগর্া প্রোন;
ে) ্র্া্র্ মনরাপিার স্বারর্ য প্রামণসম্পে, হাঁস-মুরমগ এবং অন্যান্য গৃহপামের্ পশু উঁচু স্থারন/মুমেব মকোয়
স্থানান্তর মনমির্ কররর্ পূব যপমরকল্পনা অনু্ায়ী মসমপমপর নস্বোরসবক নিার্ারয়ন করা;
ঝ) প্রমর্টি িাঠ প্ যারয়র কা্ যােয়রক এর অিীন কা্ যােয়গুরোরক মবরশষ আবহাওয়ার বার্যা সম্পরকয অবমহর্
কররর্ মনরে যশনা প্রোন;
ুঁ
ঞ) ঘূমণ যঝড় সর্কীকরণ সম্পরকয েনগণরক হুমশয়ামর
করা;
ট) স্থানান্তর আরেশ নেওয়া হরে েনগণরক আশ্রয়রকরন্দ্র ন্রর্ পরািশয প্রোন এবং প্ররয়ােনীয় সহায়র্া প্রোন;
ুঁ
ঠ) নিগারফান, আরোক সংরকর্ এবং আকমিক আরোক সংরকর্ মেরয় েনগণরক চূড়ান্ত হুমশয়ামর
প্রোন;
র্) উপরেো ও নেো প্রশাসন, মসমপমপ প্রিান কা্ যােয়, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তরসহ সংমিষ্ট সবাইরক
দুর্ যারগর বাস্তব অবস্থা সম্পরকয অবমহর্করণ;
ে) অন্যান্য সংস্থা এবং নবসরকামর প্রমর্ষ্ঠারনর কিযসূমচ বাস্তবায়রন সহায়র্া প্রোন।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) নবর্ার্ন্ত্র চালু রািা, মসমপমপর প্রিান কা্ যােরয়র সরে ন্াগার্াগ রক্ষা করা এবং ক্ষয়ক্ষমর্র প্রমর্রবেন
পাওয়ািােই সংমিষ্ট কতৃপয রক্ষর কারে নপ্ররণ;
ি) ইউমনয়ন ও উপরেো কতৃপয রক্ষর সরে সিমন্বর্িারব উিার-কা্ যক্রি পমরচােনা করা, প্ররয়ােনিরর্া
প্রার্মিক মচমকৎসা মেরর্ সহায়র্া প্রোন এবং গুরুর্র আহর্রের স্থানীয় হাসপার্ারে পাঠারনার ব্যবস্থা
গ্রহণ;
গ) িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী মবর্ররণ স্থানীয় প্রশাসনরক সহর্ামগর্া প্রোন।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) ঘূমণ যঝরড়র ক্ষয়ক্ষমর্র র্ে সংগ্রহপূব যক প্রমর্রবেন প্রস্তুর্ করর মসমপমপর প্রিান কা্ যােয়, ইউমনয়ন দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং উপরেো ও নেো প্রশাসরনর বরাবর নপ্ররণ;
ি) মৃর্ব্যমক্তর সৎকার র্র্া োশ োফন এবং মৃর্ পশুপামি িাটিরর্ পুরুঁ র্ রািার কারে স্থানীয় প্রশাসনরক
সহায়র্া প্রোন;
গ) টিকা ও প্রমর্রষিক প্রোন এবং অন্যান্য স্বাস্থযরসবা কা্ যক্ররি সহায়র্া প্রোন;
র্) নবসরকামর প্রমর্ষ্ঠানসহ অন্যান্য সংস্থার সরে পুনব যাসনকারে অংশগ্রহণ।
৫.২.৫ িায িন্ত্রণােয়
িায িন্ত্রণােয় মনম্নমেমির্ োময়ত্বাবমে পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) সরকাররর োর্ীয় িাযমনরাপিা নীমর্রর্ দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাসরক অন্তর্ভযক্ত কররর্ নীমর্, পমরকল্পনা ও কিযসূমচ
গ্রহণ এবং প্ররয়ােন অনুসারর এগুরোর হােনাগাে করা;
ি) িাযিজুর্ চামহো মনি যাররণ বর্যিান ও িমবষ্যৎ দুর্ যাগঝমুঁ ক মবরবচনা করা এবং অমিক ঝমুঁ কপ্রবণ এোকার
েন্য বরাে বাড়ারনার ব্যবস্থা গ্রহণ;
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গ) িায সংরক্ষণ ও িজুরর্র অবকাঠারিাগর্ সুমবিাসমূরহর মবপোপন্নর্া ও ঝমুঁ ক মনরূপণ করা এবং প্ররয়ােরন
নররোমফটিং করার ব্যবস্থা গ্রহণ;
র্) সের েপ্তর, নেো ও িাঠ প্ যারয়র সংস্থার েন্য আপেকােীন কিযপমরকল্পনা বর্মর ও প্ যারোচনা করা;
ঙ) নত্যন িজুর্ সুমবিা ও অবকাঠারিা মর্োইন প্রণয়রন বর্যিান ও িমবষ্যৎ ঝমুঁ করক মবরবচনায় মনরয় দুর্ যাগসহনশীে অবকাঠারিা বর্মর করা;
চ) িাযিজুর্ বৃমি করা এবং এগুরো মনয়মির্ রক্ষণারবক্ষণ করা;
ে) দুর্ যাগপ্রবণ এোকায় িাযবান্ধব কিযসূমচ সম্প্রসারণ করা;
ে) িায িন্ত্রণােরয়র ঝমুঁ কহ্রাস নীমর্র বাস্তবায়ন মনমির্ কররর্ সংমিষ্ট েপ্তরগুরোরক মনরে যশনাসহ প্ররয়ােনীয়
আরেশ োমর করা।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র মনয়ন্ত্রণকরক্ষর সরে ন্াগার্াগ রক্ষা করা;
ি) িজুর্কৃর্ দ্রব্যসািগ্রীর নাি, নিয়াে ও পমরিাণসহ গুোির্ররর র্ামেকা হােনাগাে কররর্ িায
অমিেপ্তররক পরািশয প্রোন;
গ) নগার্াউরন িজুর্কৃর্ িাযসািগ্রীসহ অন্যান্য উপকররণর মনরাপে সংরক্ষরণর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্ররয়ােরন
নসগুরো মনরাপে স্থারন স্থানান্তর করা;
র্) মিমেএফ, মেআর ও নটস্ট মরমেরফর েন্য িাযদ্রব্য সরবরারহ দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র সরে
কা্ যকর সিন্বয় মনমির্করণ;
ঙ) দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনার নফাকাে পরয়ন্ট মহরসরব একেন কিযকর্যা িরনানীর্ করা।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক)
ি)
গ)
র্)

িায িন্ত্রণােরয় মনয়ন্ত্রণকক্ষ নিাো;
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র েরুমর পমরচােনা নকরন্দ্রর সরে সাব যক্ষমণক ন্াগার্াগ রািা;
িাযশরস্যর স্বািামবক মূল্য মনমির্করণ;
সম্ভাব্য দুর্ যারগর পমররপ্রমক্ষরর্ িাঠ প্ যারয় গুোিসমূরহ প্ যাপ্ত িাযিজুরর্র ব্যবস্থা গ্রহণ, প্ররয়ােরন মবকল্প
িাযিজুর্ ব্যবস্থা প্রমর্ষ্ঠা করা।

(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) মনেস্ব মনয়ন্ত্রণকক্ষ ২৪/৭ মিমিরর্ সাব যক্ষমণক নিাো রািা এবং মবিাগীয়/রেো প্ যারয় মনয়ন্ত্রণকরক্ষর
সরে ন্াগার্াগ রক্ষা করা;
ি) দুর্ যাগকবমের্ এোকার র্ে সংগ্রহ করা এবং র্া মনয়মির্ আন্তঃিন্ত্রণােয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সিন্বয়
কমিটি ও দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র কারে নপ্ররণ;
গ) প্ররয়ােরন মবরশষ নরশন ব্যবস্থা চালু এবং দুর্ যাগকবমের্ এোকায় িাযবান্ধব কিযসূমচসহ নিাো বাোরর
িায মবমক্রর (OMS) কা্ যক্রি গ্রহণ ও েনসািাররণর েন্য প্ যাপ্ত িায সরবরাহ মনমির্করণ;
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র্) অবস্থার পমররপ্রমক্ষরর্ দুর্ যাগকবমের্ এোকায় িায মবর্রণ কিযসূমচ গ্রাি প্ যারয় মবস্তৃর্ করা;
ঙ) িজুর্োমর ও অমর্মরক্ত মুনাফার মবরুরি পূব যসর্কীকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বাোরর প্ররয়ােনীয় পণ্যসািগ্রীর
স্বািামবক মূল্য মনমির্করণ।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) দ্রুর্ ক্ষয়ক্ষমর্ ও চামহো মনরূপণ করা এবং িায িন্ত্রণােরয়র অিীরন অবকাঠারিা-সুমবিা ও নসবার
পুনব যাসরন প্ররয়ােনীয় পেরক্ষপ গ্রহণ;
ি) গুোির্র নিরাির্ ও পুনমন যিযারণর েন্য ্র্া্র্ পমরকল্পনা গ্রহণ এবং র্া বাস্তবায়ন;
গ) প্ররয়ােন অনু্ায়ী িাযবান্ধব কিযসূমচ/OMS কা্ যক্রি সম্প্রসারণ করা।
৫.২.৫.১ খাদ্য অমধদপ্তর
স্বািামবক কিযকারের পাশাপামশ িায অমিেপ্তর মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) িাযিজুর্ চামহো মনি যাররণ বর্যিান এবং িমবষ্যৎ দুর্ যাগঝমুঁ ক মবরবচনায় রািা;
ি) িায অবকাঠারিাগুরোর সুমবিার মবপোপন্নর্া ও ঝমুঁ ক মনরূপণ করা এবং উন্নয়রন প্ররয়ােনীয় পেরক্ষপ
গ্রহণ;
গ) সের েপ্তর, নেো ও উপরেো অমফরসর েন্য আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন;
র্) নত্যন িজুর্ সুমবিা ও অবকাঠারিা মনিযারণর সিয় বর্যিান ও িমবষ্যৎ দুর্ যাগঝমুঁ ক মবরবচনায় মনরয়
গুোি/িবন মনিযাণ এবং বাংোরেশ ন্যাশনাে মবমল্ডং নকার্ (BNBC) নিরন চো;
ঙ) গুোরির মনয়মির্ রক্ষণারবক্ষণ করা।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা মবষরয় নফাকাে পরয়ন্ট মনি যারণ;
ি) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয় মনয়ন্ত্রণকরক্ষর সরে ন্াগার্াগ রক্ষা করার েন্য একেন মেয়ারোঁ
কিযকর্যা িরনানীর্ করা;
গ) অমিেপ্তররর িাঠ প্ যারয় অমফরসর কিযপমরকল্পনা বাস্তবায়রনর অগ্রগমর্ বেিামসক মিমিরর্ প্ যারোচনা
করা;
র্) প্ররয়ােরন েরুমর মিমিরর্ িাযসািগ্রী সরবরাহ ও মবর্ররণর ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঙ) দুর্ যাগ নিৌসুরির আরগ নর্রক ননওয়া সকে প্রস্তুমর্ কিযসূমচ প্ যারোচনা করর একটি মবস্তামরর্
কিযপমরকল্পনা প্রণয়ন;
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চ) িাযগুোরি রমক্ষর্ িাযশস্য ও অন্যান্য িাোিাে রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্ররয়ােনরবারি িজুর্কৃর্
িাযশস্য মনরাপে স্থারন স্থানান্তররর ব্যবস্থা গ্রহণ;
ে) দুর্ যাগপ্রবণ এোকায় ত্যেনামূেকিারব মনরাপে স্থারন প্ যাপ্ত িাযদ্ররব্যর অমগ্রি িজুরর্র ব্যবস্থা গ্রহণ এবং
LSD ও CSD-এর িজুর্ পরীক্ষা করর নেিা;
ে) দুর্ যাগকবমের্ এোকায় LSD ও CSD নর্রক দ্রুর্ িাযসািগ্রী নপৌুঁোরনার সুমবিারর্ য মনয়মির্ িায
পমরবহন রুরটর নকারনা ক্ষমর্ হরে মবকল্প রুট নকারনা মেক মেরয় হরর্ পারর র্া িায পমরবহন ঠিকাোর
সমিমর্ ও অন্যান্য পমরবহন িামেকরের বা শ্রমিকরের িােরি অবমহর্ হরয় নরকর্ য করর রািা;
ঝ) িামেকরের নাি ও নিাবাইে নাম্বারসহ োক, ননৌ্ান, ননৌকা ইর্যামের র্ামেকা এবং রমক্ষর্ িাযশরস্যর
পমরিাণসহ র্ামেকা হােনাগাে করা;
ঞ) ঘূমণ যঝড়/বন্যাপ্রবণ এোকার সংমিষ্ট সকেরক আসন্ন ঘূমণ যঝড়/বন্যা মবষরয় সর্কয করা এবং িাযগুোি,
িজুর্ িাযশস্য, ননৌ্ান, ্ানবাহন ইর্যামের মনরাপিা ও ্র্া্র্ নহফাের্ মনমির্করণ;
ট) িাযশস্য নপ্রররণর পমরবহন ব্যবস্থাসহ সংমিষ্ট অন্যান্য মবষরয় স্থানীয় প্রশাসরনর সরে আরগ নর্রকই
সিন্বয়সািন;
ঠ) দুর্ যাগপ্রবণ নেো ও উপরেোয় িাযসািগ্রীর িজুর্ সম্পরকয দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয় এবং
িায িন্ত্রণােয়রক অবমহর্ রািা।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) অমিেপ্তরসহ আঞ্চমেক িাযমনয়ন্ত্রক ও নেো িাযমনয়ন্ত্ররকর েপ্তরর মনয়ন্ত্রণকক্ষ নিাো;
ি) NEOC ও NDRCC এর সরে ন্াগার্াগ রক্ষার েন্য একেন মেয়ারোঁ কিযকর্যা িরনানীর্ করা;
গ) সম্ভাব্য দুর্ যাগপূণ য এোকার আসন্ন দুর্ যাগ সম্পরকয কিযকর্যারের সর্কয করাসহ র্ারের উপমস্থমর্
মনমির্করণ;
র্) সািারণ নেন্ড মহরসরব নসরপ্টম্বর-নরিম্বর এবং িাচ য-এমপ্রে িারস বাোরেররর ঊর্ধ্যগমর্ মবরবচনায় নররি ও
দুর্ যাগকােীন িাযদ্ররব্যর স্বািামবক মূল্য মনমির্কররণ এ সিরয় িাযবান্ধব কিযসূমচ এবং OMS
কা্ যক্ররির িােরি িাযশস্য মবমক্র করা;
ঙ) সংরমক্ষর্ িাযশস্য দুর্ যাগঝমুঁ ক হরর্ রক্ষা করা।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) মনয়ন্ত্রণকক্ষ ২৪/৭ মিমিরর্ সাব যক্ষমণক চালু রািা এবং NEOC ও দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র
NDRCC-এর সরে ন্াগার্াগ রক্ষা করা;
ি) দুগর্য এোকায় প্ররয়ােনরবারি িাযবান্ধব কিযসূমচসহ মবরশষ নরশন পিমর্ ও OMS চালু করা এবং
িাযসািগ্রীর অব্যাহর্ সরবরাহ মনমির্করণ;
গ) মুনাফারিার ও িজুর্োররের মবরুরি আইনগর্ ব্যবস্থা গ্রহণসহ িাযসািগ্রীর বাোরমূল্য মস্থমর্শীে ও
স্বািামবক রািা মনমির্করণ;
র্) স্থানান্তর, উিার ও িানমবক সহায়র্ামূেক কিযকারে স্থানীয় প্রশাসনরক সম্ভাব্য সকে উপারয় সহর্ামগর্া
প্রোন;
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ঙ) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র মনরে যশনা অনুসারর নেোপ্রশাসক/উপরেো মনব যাহী অমফসাররর
সরবরাহ আরেরশর মিমিরর্ দুর্ যাগকবমের্ এোকায় দ্রুর্ িাযদ্রব্য সরবরাহ মনমির্করণ;
চ) িাযসািগ্রী ও গুোিগুরোর ক্ষয়ক্ষমর্ মনরূপণ করর দ্রুর্ নিরাির্ ও পুনমন যিযাণ এবং চামহোর পমররপ্রমক্ষরর্
িাযসািগ্রীর পুনঃিজুর্করণ;
ে) দুগর্য এোকার েন্য বেমনক িাযিজুর্ ও বণ্টরনর প্রমর্রবেন প্রস্তুর্ করর NEOC ও NDRCC নর্ নপ্ররণ;
ে) দুগর্য এোকায় মবরশষ নরশন পিমর্ ও নিাো বাোরর িাযসািগ্রী মবক্ররয়র (OMS) ব্যবস্থা চালু করা
এবং িাযসািগ্রীর অব্যাহর্ সরবরাহ মনমির্করণ;
ঝ) মুনাফারিার ও িজুর্োররের মবরুরি আইনগর্ ব্যবস্থা গ্রহণসহ িাযসািগ্রীর বাোরমূল্য মস্থমর্শীে ও
স্বািামবক রািা মনমির্করণ;
ঞ) স্থানান্তর, উিার ও িানমবক কিযকারে স্থানীয় প্রশাসনরক সম্ভাব্য সকে উপারয় সহর্ামগর্া প্রোন;
ট) দুর্ যাগকারে গুোি ও ্ানবাহরন (ওয়াগন, োক, ননৌ্ান) মবযিান িাযসািগ্রীর মনরাপিা মবিারনর েরক্ষয
স্থানীয় প্রশাসন, আইনশৃঙ্খো রক্ষাকারী বামহনীর সহায়র্া গ্রহণ;
ঠ) দুর্ যাগ-পরবর্ীকারে ন্াগার্াগ-ব্যবস্থা নিরে পড়রে িাযসািগ্রী পমরবহরন স্থানীয় প্রশাসন, আইনশৃঙ্খো
রক্ষাকারী বামহনীর সহায়র্া আহ্বান করা।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক)
ি)
গ)
র্)
ঙ)

দ্রুর্ ক্ষয়ক্ষমর্ ও চামহো মহসাব করর অগ্রামিকার মিমিরর্ র্া নিরাির্/পুনরুিাররর ব্যবস্থা গ্রহণ;
অনুরিামের্ পিমর্ অনুসারর দ্রুর্ গুোির্র নিরাির্ ও পুনমন যিযারণর ব্যবস্থা গ্রহণ;
িাযসািগ্রীর িজুর্ োনা এবং প্ররয়ােন অনু্ায়ী সরবরাহ মনমির্করণ;
িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী গ্রহণ ও দুগর্য এোকায় র্া সরবরারহর ব্যবস্থা গ্রহণ;
নেোপ্রশাসক/উপরেো মনব যাহী অমফসাররর সরবরাহ আরেশ অনুসারর অর্বা দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ
িন্ত্রণােয় এবং িায িন্ত্রণােরয়র সরে পরািশযক্ররি দ্রুর্ িাযসািগ্রী োরড়র ব্যবস্থা গ্রহণ;

চ) িাযসািগ্রী মবর্রণ কা্ যক্রি নোরোর করা।
৫.২.৫.১.১ খাদ্য অমধদপ্তররর িাঠ প্ যারয়র কা্ যা য়
নেো ও উপরেোয় অবমস্থর্ িায অমিেপ্তররর িাঠ প্ যারয়র কা্ যােয়গুরো, এেএসমর্, মসএসমর্ ও সাইরো
একক বা ন্ৌর্িারব র্ারের স্বািামবক োময়ত্ব পােন োড়াও দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় র্ারের মনে মনে এোকায়
মনরম্ন উমেমির্ কা্ যাবমে পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) বর্যিান ও িমবষ্যৎ দুর্ যাগঝমুঁ ক মবরবচনা করর সংমিষ্ট এোকার িাযচামহো মনরূপণ;
ি) িাযশস্য ব্যবসায়ীরেররক োইরসরির আওর্ায় আনা এবং উক্ত োইরসরিিারী ব্যবসায়ীরের কাে নর্রক
পামক্ষক মিমিরর্ িজুর্ মববরণী সংগ্রহ করা। এ োড়াও মনয়মির্ বাোর পমরবীক্ষণ;
গ) স্থানীয় বাোর নর্রক সিয়িরর্া িাযশস্য ক্রয় করর ন্যযনর্ি িাযিজুর্ মনমির্করণ।
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েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) স্থানীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সরে ন্াগার্াগ রক্ষার েন্য মনেস্ব েপ্তরর একটি র্েরকন্দ্র স্থাপন ও
পমরচােনা করা;
ি) স্থানীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুরোর সরে ন্াগার্াগ রক্ষার েন্য একেন মেয়ারোঁ কিযকর্যা িরনানীর্
করা;
গ) অিীনস্থ েপ্তর িাযশস্য ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় পমরষেগুরোর মনেস্ব কিযপমরকল্পনা অনু্ায়ী প্রস্তুমর্মূেক
ব্যবস্থা বেিামসক মিমিরর্ প্ যারোচনা করা এবং সংমিষ্ট সকেরক িাযদ্রব্য সরবরাহ, গুোি, স্থাপনা,
পমরবহন ও সরঞ্জািামের মনরাপিার ব্যাপারর আগাি ব্যবস্থা গ্রহরণ সর্কয করা;
র্) িামেক ও চােকরের নাি ও নিাবাইে নাম্বারসহ োক, ননৌ্ান/ননৌকা ইর্যামের র্ামেকা বর্মর এবং
িারণক্ষির্াসহ গুোিগুরোর িাোিারের মববরণ হােনাগাে করা;
ঙ) দুর্ যাগকবমের্ এোকায় দুর্ যাগকারে এেএসমর্ ও মসএসমর্ নর্রক দ্রুর্ িাযসািগ্রী নপৌুঁোরনার সুমবিারর্ য
মনয়মির্ িায পমরবহন রুরটর নকারনা ক্ষমর্ হরে মবকল্প রুট মনি যাররণ আগাি পমরকল্পনা গ্রহণ;
চ) দুর্ যাগপ্রবণ এোকার সাইরো, িাযসািগ্রী, িায ও ননৌ্ারনর সুরক্ষার েন্য মনরাপিামূেক ব্যবস্থা গ্রহণ;
ে) প্রমর্ মর্ন িাস অন্তর িাযসািগ্রী সরবরাহ ও মবর্ররণর ব্যবস্থা পরীক্ষা করা;
ে) বন্যাকবমের্ এোকায় গুোরির মনরাপিা-ব্যবস্থা গ্রহরণর েন্য আগাি সর্কযর্া মহরসরব গুোরির িািাে
উঁচু করা, গুোরির েরোয় বারফে (Baffle) নেওয়াে বর্মর এবং অমর্মরক্ত পামন নোকার আশঙ্কা র্াকরে
িজুর্ সািগ্রী/িাোিাে মনরাপে স্থারন সমররয় ননওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঝ) দুর্ যাগপ্রবণ এোকায় মনরাপে স্থারন িাযশরস্যর প্ যাপ্ত িজুরর্র ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এেএসমর্ ও মসএসমর্র
িজুর্ পরীক্ষা করর নেিা;
ঞ) দুর্ যাগপ্রবণ এোকার প্রিান িজুর্ মহরসরব চাে ও গি মবরবচনায় মনরয় প্ যাপ্ত িজুর্ মনমির্করণ;
ট) িাযিজুর্, মনরাপিা ও পমরবহরনর েন্য স্থানীয় প্রশাসরনর সরে সিন্বয়সািন।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) NEOC, NDRCC ও স্থানীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সরে ন্াগার্াগ রক্ষা করা;
ি) স্থানীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও িানমবক সহায়র্া সিন্বয় কমিটির মনয়ন্ত্রণকরক্ষ একেন মেয়ারোঁ কিযকর্যা
িরনানীর্ করা;
গ) স্থানান্তর, উিার, িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসনকারে স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার প্রমর্ষ্ঠানগুরোরক
সম্ভাব্য সব উপারয় সহর্ামগর্া প্রোন;
র্) িজুর্ ও িজুরর্র ক্ষয়ক্ষমর্ সম্পরকয র্োরমক কতৃপয ক্ষ বা িায অমিেপ্তররর িহাপমরচােরকর কারে
প্রমর্মেন প্রমর্রবেন নপশ করা;
ঙ) দুগর্য এোকায় সরকাররর মনরে যমশর্ মবরশষ নরশন এবং নিাো বাোরর চাে ও গি মবমক্রর ব্যবস্থা গ্রহণ
এবং িাযশরস্যর মনমব যঘ্ন সরবরাহ মনমির্করণ;
চ) বাোরমূল্য মস্থমর্শীে ও স্বািামবক রািরর্ িজুর্োর ও মুনাফারিাররের মবরুরি কা্ যকর আইমন পেরক্ষপ
গ্রহণ ও পাশাপামশ বাোরের পমরবীক্ষণ করা।
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য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক)
ি)
গ)
র্)
ঙ)
চ)
ে)
ে)

ক্ষয়ক্ষমর্র মহসাব করা এবং দ্রুর্ পুনব যাসরনর ব্যবস্থা গ্রহণ;
দুর্ যারগর পর দ্রুর্র্ি সিরয় ক্ষমর্গ্রস্ত গুোিগুরো নিরাির্ ও পুনরায় বর্মরর কাে শুরু করা;
িাযশরস্যর মনমব যঘ্ন সরবরাহ মনমির্করণ;
নেোপ্রশাসক/উপরেো মনব যাহী অমফসাররর সরবরাহ আরেশ বা দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র
পরািশয অনু্ায়ী দ্রুর্ িাযসািগ্রী োরড়র ব্যবস্থা গ্রহণ;
িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী গ্রহণ ও নপ্রররণর েন্য প্ররয়ােনীয় িজুর্ রািার োয়গার ব্যবস্থা গ্রহণ;
িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসনকারে স্থানীয় প্রশাসনরক সহর্ামগর্া প্রোন;
দুর্ যাগকবমের্ েনরগাষ্ঠীর িরে িায মবর্রণ ব্যবস্থা নোরোর করা;
িায সরবরাহ ও মবর্ররণর ওপর মনয়মির্ প্রমর্রবেন নপশ করা।

৫.২.৬ েনমনরাপিা মবিাগ
এ মবিাগ স্বািামবক কাে এবং মনেস্ব কিযপমরকল্পনা বাস্তবায়রনর পাশাপামশ দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত
মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
নসক্টরমিমিক ঝমুঁ কহ্রাস ও নকৌশেগর্ পমরকল্পনা প্রণয়ন;
মবিারগর কিযপমরকল্পনা বাস্তবায়রন প্ররয়ােনীয় অর্ যসংস্থারনর ব্যবস্থা করা;
সম্ভাব্য দুর্ যাগকবমের্ এোকার নটমের্াগার্াগ-ব্যবস্থা সচে রািা;
কিীরের েন্য দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যব্যস্থাপনা মবষরয় প্রমশক্ষরণর ব্যবস্থা গ্রহণ;
সকে নসক্টররর ঝমুঁ ক-সম্পমকযর্ ন্াগার্াগ-ব্যবস্থা গরড় নর্াো;
ঝমুঁ কহ্রাস ও সাড়াোন কিযসূমচর েন্য নসক্টর ও সংস্থামিমিক আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন
উৎসামহর্করণ;
ে) দুর্ যারগ মনরাপিা এবং িনঃসািামেক সুরক্ষা মবষয়টি প্রমশক্ষণ নকারস য অন্তর্ভযক্ত করার উরযাগ গ্রহণ। সন্ধান
ও উিার, আশ্রয়রকরন্দ্র নসবা প্রোরনর সিরয় প্রবীণ, নারী, মশশু ও প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তরের প্রমর্ মবরশষ ্ত্ন ও
মনরাপিামূেক ব্যবস্থা গ্রহরণর মবষয়টি প্রমশক্ষরণ গুরুত্ব নেওয়া।
ক)
ি)
গ)
র্)
ঙ)
চ)

েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) নবর্ার সরঞ্জাি, ্ানবাহন, িাোিাে এবং স্থাপনার মনরাপিা মবিারন প্ররয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
য
ি) সর্কীকরণ সংরকর্ প্রচার, দুগর্রের
স্থানান্তর, উিার ও িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি এবং দুর্ যাগ-পরবর্ী
পুনব যাসন ও আইনশৃঙ্খো রক্ষাকারে নবসািমরক কতৃপয ক্ষরক সহায়র্া প্রোরনর েক্ষর্া পমরকল্পনা গ্রহণ;
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গ) সন্ধান ও উিার কা্ যক্ররির ওপর মবমেমব, বাংোরেশ নকাস্ট গার্ য, পুমেশ, আনসার ও মিমর্মপর েন্য
প্রমশক্ষণ আরয়ােন করা;
র্) দুর্ যাগ নিাকামবোর েন্য প্ররয়ােনীয় সরঞ্জাি, ্ানবাহন ও অন্যান্য সািগ্রী নোগারনর ব্যবস্থা গ্রহণ।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ুঁ
ক) ঝমুঁ কপূণ য এোকায় বামহনীরক সো প্রস্তুর্ রািা এবং সর্কয/হুমশয়ামর
প্ যারয় র্ারের কিযপমরকল্পনা বাস্তবায়ন
মনমির্করণ।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক)
ি)
গ)
র্)
ঙ)

চ)

ে)

ে)

মনয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন ও পমরচােনা এবং দুর্ যাগকবমের্ েনসািাররণর োনিারের মনরাপিা মবিান করা;
NEOC ও NDRCC-এর সরে ন্াগার্াগ রক্ষার েন্য একেন মেয়ারোঁ কিযকর্যা িরনানীর্ করা;
আইনশৃঙ্খো পমরমস্থমর্ সম্পরকয র্ে সংগ্রহ;
বর্ যার গার্ য বাংোরেশ (মবমেমব), বাংোরেশ নকাস্ট গার্ য, আনসার ও মিমর্মপর দ্রুর্ নিার্ারয়ন মনমির্করণ
এবং উিারকারে অংশগ্রহণ;
িানুষ, পশুপামি ইর্যামে উিার করর আশ্রয়রকন্দ্র/মনরাপে স্থান, মুমেব মকো এবং উঁচু স্থারন সমররয় মনরর্
স্থানীয় প্রশাসনরক সহায়র্া ও সহর্ামগর্া প্রোরন সংমিষ্ট মবমেমব, পুমেশ, আনসার ও মিমর্মপ, বাংোরেশ
নকাস্ট গার্ যরক মনরে যশনা প্রোন;
মবমেমব, পুমেশ, আনসার ও মিমর্মপ, বাংোরেশ নকাস্ট গারর্ যর সের েপ্তররর দুর্ যাগ মনয়ন্ত্রণকক্ষ
সাব যক্ষমণকিারব চালু রািার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র েরুমর পমরচােনা
নকরন্দ্র মনয়মির্ র্ে সরবরাহ করা;
মবমেমব, পুমেশ, আনসার ও মিমর্মপ, বাংোরেশ নকাস্ট গারর্রয সের েপ্তর নর্রক ক্ষয়ক্ষমর্-সম্পমকযর্ র্ে
মনয়মির্ সংগ্রহ এবং র্া োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কাউমিে/আন্তঃিন্ত্রণােয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সিন্বয়
কমিটি এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয় নপ্ররণ;
মবমেমব, পুমেশ, আনসার ও মিমর্মপ এবং বাংোরেশ নকাস্ট গারর্যর িাঠ প্ যারয়র কাে র্োরমক।

য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) পুনব যাসন-কা্ যক্ররি নবসািমরক প্রশাসনরক সহায়র্া প্রোন;
ি) দুর্ যাগঝমুঁ ক নিাকামবো-সংক্রান্ত কাে সিাপ্ত হরে মবমেমব, আনসার ও মিমর্মপ সেস্যরের দ্রুর্ প্রর্যাহার
করা;
গ) পুমেশ, মবমেমব, নকাস্ট গার্,য আনসার ও মিমর্মপর সব িররনর উিার, িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসনকারের
মবস্তামরর্ প্রমর্রবেন োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কাউমিে/আন্তঃিন্ত্রণােয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সিন্বয় কমিটি
এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয় নপ্ররণ।
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৫.২.৬.১ বর্যার গার্য বাাংলাদেশ (হবহিহব)
মবমেমবর সেস্যগণ দুর্ যাগ নিাকামবোয় োময়ত্বপ্রাপ্ত সংস্থা/মবিারগর প্রর্যক্ষ র্োবিারন মনম্নমেমির্ োময়ত্ব
পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) ঝমুঁ ক মনরূপরণর িােরি মবমেমবর দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস নকৌশে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
ি) ঝমুঁ কহ্রাস-মবষয়ক সক্ষির্া বৃমিমূেক কিযসূমচ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
গ) আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) দুর্ যাগ নিাকামবোয় বামহনীর সেস্যরের প্রমশক্ষণ প্রোন;
ি) প্ররয়ােনীয় মনরাপিা মনমির্করল্প আশ্রয়রকন্দ্র, িাযগুোরির র্ামেকা সংগ্রহ;
গ) দুর্ যারগ ক্ষমর্গ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা ররয়রে এিন এোকায় নবর্ার ন্াগার্াগ-ব্যবস্থা চালু রািরর্ সহায়র্া
প্রোন;
র্) বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তর, বন্যা পূব যািাস ও সর্কীকরণ নকন্দ্র এবং অন্যান্য উৎস নর্রক
দুর্ যাগসংক্রান্ত সর্কয বার্যা পাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঙ) মবমেমবর প্ররর্যক সেস্যরক সর্কয সংরকরর্র অর্ য নবাঝারর্ পেরক্ষপ গ্রহণ;
চ) অন্যান্য সংস্থার সহর্ামগর্ায় ঘূমণ যঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প নিাকামবো িহড়ার আরয়ােন করা ও মনরেরের
েীবন, সম্পে, সরঞ্জাি, স্থাপনা, ননৌ্ান এবং ্ানবাহরনর মনরাপিার েন্য সর্কযর্া অবেম্বন;
ে) ঘূমণ যঝড় উপদ্রুর্ এোকার মবওমপরর্ অমর্মরক্ত নবর্ার্ন্ত্র সরবরাহ করা;
ে) দুর্ যারগ নারী, মশশু, প্রবীণ ও প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তর মনরাপিা এবং িনঃসািামেক সুরক্ষা মবষয়টি প্রমশক্ষণ
নকারস য অন্তর্ভযক্ত করার উরযাগ গ্রহণ। সন্ধান ও উিার, আশ্রয়রকরন্দ্র নসবা প্রোরনর সিরয় নারী, মশশু, প্রবীণ,
ও প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তরের প্রমর্ মবরশষ ্ত্ন ও মনরাপিামূেক ব্যবস্থা গ্রহরণর মবষরয় গুরুত্ব মেরয় প্রমশক্ষণ প্রোন।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তর, বন্যা পূব যািাস ও সর্কীকরণ নকন্দ্র নর্রক োমর করা এবং গণিােি র্র্া
ুঁ
নবর্ার, নটমেমিশরন প্রচামরর্ সর্কয/হুমশয়ামর
সংরকর্ উপরেো প্রশাসরনর সহর্ামগর্ায় সীিান্ত এোকার
ঝমুঁ কপূণ য অমিবাসীরের কারে নপৌুঁোরনা;
ি) উিার ও িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি পমরচােনার েন্য েে গঠন করা;
গ) স্থানীয় প্রশাসরনর সরে ন্াগার্াগ ও সিন্বয় করর েনগণ ও র্ারের িাোিাে মনরাপে স্থারন সমররয় মনরর্
সহায়র্া প্রোন;
র্) মবমেমব সের েপ্তররর মনয়ন্ত্রণকরক্ষর সরে সাব যক্ষমণক ন্াগার্াগ রক্ষা করা;
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ঙ) মবমেমব সের েপ্তরর মনয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন করা এবং একেন মেয়ারোঁ অমফসার িরনানীর্ করা। ম্মন উিার,
িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসনকারে স্থানীয় প্রশাসনরক সহায়র্া প্রোন এবং কিযবণ্টন অনু্ায়ী পুমেরশর
সরে সহর্ামগর্া পূব যক আইন ও শৃঙ্খো রক্ষা কররবন;
চ) পমরমস্থমর্র গুরুত্ব অনু্ায়ী স্থানীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটি অর্বা দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র
সরে ন্াগার্াগ রক্ষারর্ য নবর্ার্রন্ত্রর সুমবিা ব্যবহাররর নক্ষরে স্থানীয় প্রশাসনরক সহর্ামগর্া প্রোন;
ে) মবওমপ প্ যারয় েনগণরক সর্কয করা।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক)
ি)
গ)
র্)
ঙ)
চ)
ে)
ে)
ঝ)

আহর্ ব্যমক্তরের মচমকৎসা প্রোরন হাসপার্াে বা েরুমর মচমকৎসারকরন্দ্র নপ্রররণর ব্যবস্থা গ্রহণ;
দুর্ যাগ সাড়াোন সিন্বয় গ্রুপগুরোরক মৃর্রেহ উিার এবং সৎকারর সহর্ামগর্া প্রোন;
স্থানান্তর কারে স্থানীয় প্রশাসনরক সহায়র্া প্রোন;
দুর্ যারগ ক্ষমর্গ্রস্তরের েন্য প্ররয়ােনীয় পমরবহন, জ্বাোমন, ওষুি এবং িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী বণ্টরন
স্থানীয় নবসািমরক কতৃপয ক্ষরক সহর্ামগর্া প্রোন;
মবমেমবর সের েপ্তরর প্রমর্মেরনর পমরমস্থমর্র প্রমর্রবেন নপ্ররণ;
অমিক েনশমক্ত নপ্রররণর প্ররয়ােন হরে সংরমক্ষর্/অমর্মরক্ত েে মনমে যষ্ট করর রািা;
ক্ষমর্গ্রস্ত এোকায় আইনশৃঙ্খো রক্ষায় নবসািমরক প্রশাসনরক সহায়র্া প্রোন;
মবমেমবর সের েপ্তর নর্রক দুর্ যাগ মবষরয় প্রাপ্ত র্ে দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র NDRCC-নর্
নপ্ররণ এবং এর অনুমেমপ সুরক্ষা নসবা মবিারগ নপ্রররণর ব্যবস্থা গ্রহণ;
মবওমপ ব্যাটামেয়ন এবং নসক্টর সের েপ্তররর িরে নবর্ার ন্াগার্াগ রক্ষা করা।

য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
আশ্রয়রকন্দ্র মনিযাণ/পুনমন যিযারণর কারে স্থানীয় প্রশাসনরক/কমিউমনটিরক সহায়র্া প্রোন;
য
দুগর্রের
িরে িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী মবর্ররণ স্থানীয় প্রশাসনরক সহায়র্া প্রোন;
দুর্ যাগকবমের্ এোকায় মচমকৎসা ও টিকাোন কিযসূমচরর্ সহায়র্া প্রোন;
ক্ষমর্গ্রস্ত েনসািাররণর িরে মবনা বািায় িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী নপৌুঁোরনার কারে সহায়র্া প্রোন;
দুর্ যাগকারে প্রমর্কূে অবস্থার কাররণ নকউ প্রমর্রবশী রারষ্ট্রর ভূিরে চরে নগরে বা চরে এরে র্ারের
প্রর্যাবাসরন দ্রুর্ ব্যবস্থা গ্রহণ;
চ) িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসনকারের ওপর মবস্তামরর্ প্রমর্রবেন সুররক্ষা নসবা মবিারগ নপ্ররণ।
ক)
ি)
গ)
র্)
ঙ)

৫.২.৬.২ বাং ারদশ পুম শ
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) ঝমুঁ ক মবরিষণপূব যক সংস্থার ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা প্রণয়ন;
ি) েরুমর অবস্থায় প্ররয়ােন অনুসারর সন্ধান, উিার ও িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্ররি অংশগ্রহণসহ আইনশৃঙ্খো
রক্ষাকরল্প প্রস্তুমর্ ননওয়া;
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গ) ঘূমণ যঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প প্রস্তুমর্ কা্ যক্রি প্ যারোচনা করা এবং প্রস্তুমর্ বাড়ারর্ বামষ যক িহড়ার আরয়ােন
করা;
র্) নিরাির্/সংস্কাররর (Retrofitting) িােরি ঝমুঁ কপূণ য মনেস্ব িবনগুরো শমক্তশােী করা;
ঙ) নত্যন স্থাপনা বর্মররর্ ঝমুঁ ক-িানমচে ব্যবহার করা;
চ) পুমেরশর নবর্ার ননটওয়াকয শমক্তশােী করা এবং ননটওয়াকয সম্পরকয সংমিষ্ট সরকামর সংস্থাগুরোরক
অবমহর্ করা;
ে) েরুমর অবস্থায় ব্যবহাররর েন্য মবকল্প ন্াগার্াগ-ব্যবস্থা প্রমর্ষ্ঠা করা;
ে) সন্ধান, উিার এবং িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্ররি ব্যবহাররর মনমিি সম্ভাব্য সরঞ্জািামের র্ামেকা বর্মর ও
সংরক্ষণ করা;
ঝ) মবমেমব, ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচ (CPP), মবআইর্মিউটিএ এবং মবআইর্মিউটিমস প্রভৃমর্ নবর্ার
ননটওয়ারকযর সরে বাংোরেশ পুমেরশর নবর্ার মেরকারয়মির সিন্বয়সািন।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) স্থানান্তর, উিার এবং িানমবক সহায়র্া কিযকারে পুমেশ বামহনীর সেস্যরের প্রমশক্ষণ প্রোন;
ি) ঘূমণ যঝড়/বন্যা ইর্যামে দুর্ যারগ েরুমর উিার, স্থানান্তর ও িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্ররি সহায়র্া এবং
মনরাপিা প্রোরন কিযরর্ পুমেশ কতৃপয ক্ষরক সো প্রস্তুর্ র্াকরর্ মনরে যশ নেওয়া;
ুঁ
২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) পুমেশ সের েপ্তর, নরঞ্জ, নেো ইর্যামে প্ যারয় দুর্ যাগ মনয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন করা;
খ) বাং ারদশ পুম রশর মভএইেমপ য্াগার্াগ-ব্যবস্থা মনমিিকরণ, সংমিষ্ট সবাইরক সিকয রাখা এবং দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনায় জমড়ি অংশীজরনর সরে িথ্য আদানেদান;
গ) দুর্ যাগকবমের্ এোকার এ সংস্থার/বামহনীর স্থাপনার সরে ্র্া্র্ সংর্াগ রক্ষা করা;
র্) স্থে ও ননৌ্ান মনমে যষ্ট করর রািা এবং স্বল্প সিরয়র মনরে যরশ দুর্ যাগকবমের্ এোকায় নপৌুঁোরর্ এগুরো
প্রস্তুর্ রািা;
ঙ) মবমিন্ন প্ যারয়র কিযকর্যা, ন্িন: মবিাগীয় কমিশনার, নেোপ্রশাসক, উপরেো মনব যাহী অমফসার, মসটি
করপযাররশরনর নিয়র, নপৌর নিয়র, ইউমনয়ন পমরষে নচয়ারম্যান এবং অন্যান্য কিযকর্যার সরে প্রর্যক্ষ
ন্াগার্াগ রক্ষা করা এবং ন্রকারনা পমরমস্থমর্ নিাকামবোর েন্য নকারনা পেরক্ষপ গ্রহরণ েনপ্রমর্মনমি,
স্থানীয় প্রশাসন ও দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটিরক সহর্ামগর্া প্রোন;
চ) দুর্ যাগসংক্রান্ত নবর্ারবার্যা অগ্রামিকার মিমিরর্ প্রচার এবং করণীয় সম্পরকয সংমিষ্ট সবাইরক মনরে যশনা
প্রোন।
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(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) স্থানীয় েনসািারণ, স্থানীয় সংগঠন এবং স্থানীয় প্রশাসরনর সহর্ামগর্ায় মবপোপন্ন েনরগাষ্ঠীরক
অপসাররণর েন্য সংগঠির্ করা এবং স্থানান্তর কা্ যক্রি পমরচােনা করা;
ি) প্ররয়ােরন দ্রুর্ উপদ্রুর্ এোকাগুরোরর্ মরোিয পুমেশ নফাস য নিার্ারয়ন করা, আইনশৃঙ্খো কা্ যকরিারব
বোয় রািা এবং অপসামরর্ েনসািাররণর োনিারের মনরাপিা মবিান করা;
গ) দুর্ যাগকবমের্ এোকায় ন্রকারনা অপরািমূেক কাে (মনপীড়ন, মবমক্র, পাচার, অববি স্থানান্তর) বা
রাষ্ট্রমবররািী কারের মবরুরি সোগ র্াকা এবং প্ররয়ােনরবারি করঠার পেরক্ষপ গ্রহণ;
র্) নেন্ডার নবে িারয়ারেি প্রমর্ররাি করা;
ঙ) দুর্ যাগ-পরবর্ী সিরয়ই র্ধ্ংসস্তূপ অপসাররণ স্থানীয় কতৃপয ক্ষরক সহায়র্া প্রোন;
চ) দুর্ যাগকবমের্ এোকায় আইনশৃঙ্খো পমরমস্থমর্, ্ানবাহন মনয়ন্ত্রণ এবং প্ররয়ােনীয় অবকাঠারিার
(মক্রটিকযাে ইনোিাকচার) মনরাপিা মনমির্করণ।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) দুর্ যারগ ক্ষমর্গ্রস্ত সরকামর সম্পমি এবং স্থাপনার মনরাপিা মবিারনর ব্যবস্থা গ্রহণ;
ি) প্ররয়ােন হরে ক্ষমর্গ্রস্ত রাস্তা, নসত্য ইর্যামের আশপারশর এোকার ্ানবাহন মনয়ন্ত্ররণর ব্যবস্থা গ্রহণ;
গ) আহর্ নোকেনরক প্রার্মিক মচমকৎসা ও েরুমর সহায়র্া প্রোন এবং মৃর্রেহ সৎকার ও মৃর্ গবামে পশু
িাটিরর্ পুরুঁ র্ নফোর কারে স্থানীয় প্রশাসন/সংস্থাগুরোরক সহায়র্া প্রোন;
র্) মনরাপে িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি পমরচােনায় স্থানীয় প্রশাসনরক সহায়র্া প্রোন;
ঙ) দুর্ যারগর েমিকূ পমরমস্থমির মশকার হরয় অন্য এ াকা হরি ের আসা মশশুরক িার মপিািািার কারে
য রি েদান অেবা সিাজরসবা মবভারগর কারে হস্তান্তর, মনজ এ াকার মশশু হামররয় যগর িারক উদ্ধাররর
যেষ্টা করা, যকারনা মশশুর মপিািািা উভরয়র মৃত্যয হর বা মনরখাঁজ োকর িারক সিাজরসবা মবভারগর
কারে হস্তান্তর করা;
চ) পমরমস্থমর্ স্বািামবক অবস্থায় মফরর না আসা প্ যন্ত পুনমন যিযাণ ও পুনব যাসরনর কারে অংশগ্রহণ।
৫.২.৬.৩ বাং ারদশ আনসার ও িাি েমিরক্ষ্া বামহনী (আনসার ও মভমর্মপ)
বাংোরেশ আনসার ও গ্রাি প্রমর্রক্ষা বামহনী দুর্ যাগ নিাকামবোয় মনম্নমেমির্ োময়ত্বাবমে পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) ঝমুঁ ক মনরূপরণর িাধ্যরি খািমভমিক ঝমুঁ ক হ্রাস ও েস্তুমিমূ ক পমরকল্পনা েণয়ন;
খ) পমরকল্পনা বাস্তবায়রন েরয়াজনীয় িহমবর র সংস্থান মনমিিকরণ;
গ) বন্যা, ঘূমণ যঝড়, ভূমিকম্প ও অমিমনব যাপণসহ অন্যান্য দুর্ যাগ যিাকামব ায় যেচ্ছারসবক মহরসরব কাজ করার
জন্য মশক্ষ্া ও সরেিনিামূ ক এবং দক্ষ্িা উন্নয়ন েমশক্ষ্ণ আরয়াজন;
র্) িার্মিমিক আপেকােীন পমরকল্পনা বর্মর ও েরুমর অবস্থা নিাকামবোয় মনম্নমেমির্ েে গঠন করা:
১. সন্ধান ও উিার েে;
২. র্ধ্ংসস্তূপ অপসারণ েে;
৩. স্থানান্তর ও িানমবক সহায়র্া ব্যবস্থাপনা;
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ঙ) আনসার ও মভমর্মপ সদস্যগণরক নস্বোরসবক উন্নয়ন ও সর্কয বার্যা প্রচারর মনরয়ামের্ করা;
চ) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয় এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তররর সরে ন্াগার্ারগর িােরি বন্যা,
ঘূমণ যঝড়, ভূমিকম্প প্রস্তুমর্-মবষয়ক িহড়ার আরয়ােন এবং প্রস্তুমর্মূেক কা্ যক্রি প্ যারোচনা করা।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ুঁ
ক) সিকয/হমশয়ামর
সংরকি, সন্ধান ও উদ্ধার এবং িানমবক সহায়িা ও পুনব যাসনসহ দুর্ যাগ-সম্পমকযি অন্যান্য
দাময়ত্ব পা রন দক্ষ্িা উন্নয়রন আনসার ও মভমর্মপ সদস্যরদর েমশক্ষ্ণ েদান;
খ) দুর্ যারগ মশশুরদর মনরাপিা এবং িনঃসািামজক সুরক্ষ্া মবষয়টি েমশক্ষ্ণ যকারস য অন্তর্ভযক্ত করার উরদ্যাগ
িহণ। সন্ধান ও উদ্ধার, আশ্রয়রকরন্দ্র যসবা েদারনর সিরয় েবীণ, নারী, মশশু ও েমিবন্ধী ব্যমক্তরদর েমি
মবরশষ ্ত্ন ও মনরাপিামূ ক ব্যবস্থা িহরণর মবষয়টি েমশক্ষ্রণ গুরুত্ব যদওয়া;
গ) সাড়াদান কারজ আনসার ও মভমর্মপরক মনম্নম মখি প্লাটুরন ভাগ করা:
(১) স্থানান্তর ও উদ্ধারকারী প্লাটুন;
(২) িানমবক সহায়িা প্লাটুন;
(৩) পুনমন যিযাণ প্লাটুন;
ে) ওপররর গ অনুরচ্ছরদ বমণ যি মবষরয় প্লাটুনগুর ার জন্য যিৌম ক ও র াআপ েমশক্ষ্রণর আরয়াজন করা;
ঙ) দুর্ যাগ যিাকামব ার কারজ আনসার ও মভমর্মপ সদস্যরদর অংশিহণ সিন্বরয়র জন্য দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা অমধদপ্তর, যজ ােশাসক, মসমপমপ, বাং ারদশ যরর্ মক্ররসন্ট যসাসাইটি ও উপরজ া মনব যাহী
অম সার/যেয়ারম্যানরদর সরে য্াগার্াগ রক্ষ্া করা;
ে) ঘূমণ যঝড় সিকীকরণ সংরকি েোররর িাধ্যরি উপকূ ীয় এ াকা ও উপকূর র অদূরবিী দ্বীরপর
জনসাধাররণর জানিা রক্ষ্ায় কা্ যকর ভূমিকা রাখা;
ে) মুমজব মকো, বন্যা ও ঘূমণ যঝড় আশ্রয়রকন্দ্রগুর া ্ারি আশ্রয়িহরণর উপযুক্ত োরক যসজন্য এগুর া
সংরক্ষ্রণ উপরজ া ও ইউমনয়ন পমরষদরক সহায়িা েদান;
জ) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ িন্ত্রণা য় কর্তক
য বাং ারদশ যবিার/বাং ারদশ যটম মভশন অেবা অন্য যকারনা
কর্তপয রক্ষ্র িাধ্যরি জামর করা স্থানান্তর মনরদ যশ স্থানীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহর্ামগিায়
বাস্তবায়রনর জন্য আনসাররদর সদা েস্তুি রাখা;
ঝ) আনসার বামহনীর নেো অযার্জুট্যান্টরক নেো ও র্ানা পুমেশ, নরর্ মক্ররসন্ট এবং ফায়ার সামিযস অযান্ড
মসমিে মর্রফরির সরে ন্াগার্াগ রক্ষার িােরি ঘূমণ যঝড়/বন্যা/ভূমিকম্প পমরমস্থমর্ নিাকামবোর েন্য
প্রস্তুমর্ মনরর্ ্র্া্র্ মনরে যশনা প্রোন।
ুঁ
২) সর্কীরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক)
খ)
গ)
র্)

ুঁ
বামহনীর েধান কা্ যা রয় মনয়ন্ত্রণকক্ষ্ োলু করা এবং সংমিষ্ট সবার েমি হমশয়ামর
মনরদ যশ জামর করা;
ুঁ
্োসম্ভব দ্রুিিার সরে কমিউমনটি প্ যারয় বন্যা/ঘূমণ যঝরড়র হমশয়ামর
সংরকি যপৌুঁোরনার ব্যবস্থা িহণ;
আনসার ও মভমর্মপরক সির্ক করা;
্র্া্র্ সিন্বয় মনমির্কররণর েন্য নেোপ্রশাসক, উপরেো মনব যাহী অমফসার, ইউমনয়ন পমরষে
নচয়ারম্যান এবং সংমিষ্ট অন্যান্য সরকামর েপ্তর/সংস্থার সরে ন্াগার্াগ স্থাপন করা।
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(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ঘূমণ যঝরড়র নক্ষরে
ক) ঘূমণ যঝড় আোি হানার আশঙ্কা ররয়রে, এিন সক এ াকা পমরদশযন করর কমিউমনটিরি দ্রুি
মবপদসংরকি েোরর মসমপমপরক সহায়িা েদান;
খ) উপযুক্ত কর্তপয রক্ষ্র মনরদ যরশ মবপদাপন্ন জনসাধারণরক মনরাপদ স্থারন সমররয় যনওয়া;
গ) মনরাপিা মবধারনর োরে য সম্ভব হর সমররয় আনা জনগরণর বামড়ের পাহারা যদওয়ার ব্যবস্থা িহণ;
র্) উপর্যক্ত কতৃপয রক্ষর মনরে যশ অনু্ায়ী ঘূমণ যঝড় আশ্রয়রকন্দ্রগুরোরর্ অর্বা অন্য ন্সব স্থারন েনসািারণরক
সমররয় আনা হরয়রে নসসব স্থারন নসবা প্রোরনর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আইনশৃঙ্খো মনমির্করণ।
বন্যার নক্ষরে
ক) ্ো্ে মনরদ যশনা যপরি সংমিষ্ট কিযকিযারদর জন্য স্থানীয় েশাসরনর সরে য্াগার্াগ করা এবং দুর্ যারগর
যক্ষ্রত্র যজ ােশাসক/উপরজ া মনব যাহী অম সারর আরদরশ েটনাস্থর উপমস্থি হওয়া;
খ) কিযকিযা/প্লাটুন কিান্ডাররদর অধীন স্থানীয় আনসার প্লাটুনগুর া মদরয় িানুরষর মৃিরদহ সৎকার, এবং
গবামদ পশুর মৃিরদহ পুরুঁ ি য াসহ উদ্ধার িৎপরিা পমরো না করা;
গ) ক্ষ্মিিস্ত জনসাধাররণর িরধ্য িানমবক সহায়িা-সািিী মবিরণ করা এবং সমররয় আনা জনসাধাররণর
সম্পরদর মনরাপিার ব্যবস্থা িহণ;
ে) িহািামরর েমিরষধক টিকা দারন েমশক্ষ্ণোপ্ত সদস্যগণ োস্থয মবভারগর কিীরদর সহর্ামগিা েদান;
ঙ) বন্যার ক্ষ্য়ক্ষ্মি এবং িহািামরর িথ্য সংবম ি েমিরবদন েণয়ন করা;
চ) দুগর্য এোকায় অপরাি েিরনর েন্য পুমেশরক সহায়র্া প্রোন।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
দুর্ যাগকবম ি এ াকায় পুনব যাসন-কা্ যক্ররি স্থানীয় েশাসনরক সহায়িা েদান;
মবপন্ন, আটরক পড়া য াকজনরক উদ্ধার করর আশ্রয়রকরন্দ্র আনার কারজ স্থানীয় কর্তপয ক্ষ্রক সহায়িা েদান;
িানমবক সহায়িা মশমবরর শৃঙ্খ া বজায় রাখার কারজ স্থানীয় েশাসনরক সহায়িা েদান;
উপদ্রুি এ াকায় স্যামনরটশন অবস্থার ্ারি অবনমি না েরট িা মনমিিকরণ;
য
যেচ্ছারসবার িরনাবৃমি িো পারস্পমরক সহায়িার আদরশয উদ্বুদ্ধ হরয় েরবামড় পুনমন যিযাণ কারজ দুগিরদর
সহায়িা েদান;
ে) ক্ষ্য়ক্ষ্মি সম্পরকয মনর্ভয েমিরবদন সংক রনর কারজ স্থানীয় কর্তপয ক্ষ্রক সহায়িা েদান;
ে) কৃমষ পুনব যাসনসহ েীর্ যরিয়ামে পুনব যাসন কিযসূমচরর্ অংশগ্রহণ।
ক)
খ)
গ)
ে)
ঙ)
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৫.২.৬.৪ বাাংলাদেশ ন াস্ট গার্য
এ বামহনী র্ার স্বািামবক কা্ যক্ররির পাশাপামশ দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় মনরম্নাক্ত োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) সংমিষ্ট এ াকায় দুর্ যাগঝমুঁ ক মনরূপরণ স্থানীয় কর্তপয ক্ষ্রক সহায়িা েদান;
খ) উপকূ ীয় এ াকায় ্াত্রীবাহী ও িৎস্যসম্পদ আহররণ মনরয়ামজি জ ্ানগুর ার দুর্ যাগকবম ি হওয়ার
কারণ মেমিি করা এবং ঝমুঁ কিস্ত িানুষ ও জ ্ান উদ্ধার মবষরয় েমশক্ষ্ণ ও িহড়ার আরয়াজন;
গ) উপকূ ীয় এ াকায় দুর্ যারগর পূব যাভাস ও সিকয সংরকি যিরন ে রি যনৌ্ান িাম ক ও ো করদর সরেিন
করা এবং গভীর সমুদ্র প্ যন্ত যিাবাই যনটওয়ার্ক মবস্তৃি করার মবষরয় সরকাররক সহায়িা েদান;
ে) উপকূ ীয় এ াকায় ে াে কারী সক ্াত্রীবাহী ও িৎস্য আহরণকারী যনৌ্ারনর িাম ক ও ো করদর
নাি, ঠিকানা ও যিাবাই নম্বরসহ একটি র্াটারবজ তিমর করা এবং যনৌ্ান কখন, যকাোয় অবস্থান কররে,
িার একটি েযুমক্তগি ট্র্যামকং মসরেি উদ্ভাবন করা;
ঙ) পূব যাভাস পাওয়ার সরে সরে সক যনৌ্ানরক উপকূর মনরাপদ আশ্ররয় ম মররয় আনার উরদ্যাগ িহণ;
চ) দুর্ যাগকবমের্ েনসািারণরক েরুমর সাহায্য, মবরশষ করর মনরাপে স্থানান্তর ও প্রার্মিক মচমকৎসা প্রোরন
এ বামহনীর কিযসূমচ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) েমশক্ষ্ণোপ্ত সদস্যরদর িাম কা েণয়ন ও হা নাগাদকরণ;
খ) জরুমর সাড়াদান কারজ অংশিহরণর জন্য েরয়াজনীয় সরঞ্জািামদ এবং িানমবক সহায়িা-সািিী সংিহ
করা ও এর কা্ যা য়সমূরহ িজুি করা;
গ) বাংোরেশ নকাস্ট গারর্ যর নবর্ার ননটওয়াকয শমক্তশােী করা ও সরকাররর অনুরিােন সারপরক্ষ গিীর সমুদ্র
প্ যন্ত মবস্তৃর্ করার উরযাগ গ্রহণ।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ুঁ
ক) হমশয়ামর
সংরকি পাওয়ার পরপরই বাং ারদশ যকাে গারর্যর সক ইউমনটরক েরয়াজনীয় পদরক্ষ্প িহরণ
সিকয করা এবং িাঁরদর েস্তুি রাখা;
খ) দুর্ যাগকবম ি ও দুে যটনা কবম ি যনৌ-্াত্রী, িৎস্য আহরণকারী ও যনৌ্ান সন্ধান ও উদ্ধার, আহি
ব্যমক্তরদর উদ্ধার ও স্থানান্তর মবষরয় িহড়া আরয়াজন করা এবং যজ া, উপরজ া েশাসন ও স্থানীয়
েমিষ্ঠারনর সহর্ামগিায় সিমন্বি কিযপমরকল্পনা েস্তুি করা;
গ) দুর্ যাগকবম ি এ াকা যেরক সব ধররনর যনৌ্ান মনরাপদ যপািাশ্ররয় ম মররয় আনা, মবপদাপন্ন জনগণ ও
োমণসম্পদসহ অন্যান্য সম্পদ আশ্রয়রকরন্দ্র বা অন্য যকারনা মনরাপদ স্থারন সমররয় যনওয়া;
র্) বাংোরেশ নকাস্ট গারর্ যর উিারকারী োহােসহ অন্যান্য েে্ান মনরাপে স্থারন মনরয় আসা।
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(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) সদর দপ্তর ও িাঠ প্ যারয়র কা্ যা য়গুর ারি মনয়ন্ত্রণকক্ষ্ স্থাপন;
খ) দুর্ যাগকবম ি যজ া ও উপরজ া প্ যারয়র স্থানীয় েশাসরনর সরে য্াগার্াগ স্থাপন এবং উদ্ধার, স্থানান্তর
ও িানমবক সহায়িা-কা্ যক্রি বাস্তবায়রন সহায়িা েদান;
গ) স্থানীয় মনয়ন্ত্রণকক্ষ্রক যকাে গারর্ যর কারজর অিগমি সম্পরকয সদা অবমহি করা;
ে) স্থানীয় যেচ্ছারসবকরদর উপযুক্ত কারজ জমড়ি করা;
ঙ) দুর্ যাগকার য্রকারনা ধররনর সিাজমবররাধী ও অপরাধমূ ক কাজ (মনপীড়ন, অববধ স্থানান্তর, পাোর)
েমিররারধ সমক্রয় োকা এবং স্থানীয় পুম শরক সহায়িা েদান;
চ) সমুরদ্র সন্ধান ও উিার কা্ যক্রি পমরচােনা করা এবং দুগিয ও দূরবর্ী দ্বীপগুরোরর্ েরুমর মচমকৎসারসবা
মনমির্করণ।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) স্থানীয় েশাসন ও অন্যান্য যসবাদানকারী সংস্থার সহায়িায় দুর্ যাগ-পরবিী িানমবক সহায়িা ও পুনব যাসনকা্ যক্ররিও সহায়িা কররব;
খ) সরকামর ও ব্যমক্তগি সম্পদ রক্ষ্া করা;
গ) সুরপয় পানীয় জ সরবরাহ মনমিিকররণ সহায়িা েদান;
ে) সংমিষ্ট দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়িায় আবজযনা/ধ্বংসস্তূপ পমরষ্কার ও স্থানান্তর করা এবং িানুরষর
মৃিরদহ সৎকার ও মৃি পশুর যদহাবরশষ অপসারণ বা িাটিরি পুরুঁ ি য া;
ঙ) মনরিাঁে ব্যমক্তরের সন্ধান করা, উিারকৃর্ ব্যমক্তরের মচমকৎসার প্ররয়ােরন হাসপার্ারে ননওয়া এবং পরর
মনে পমরবাররর কারে মফমররয় নেওয়া।
৫.২.৭ সুরক্ষা নসবা মবিাগ
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় এ মবিাগ স্বািামবক কাে এবং মনেস্ব কিযপমরকল্পনা বাস্তবায়রনর পাশাপামশ মনম্নমেমির্
োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক)
খ)
গ)
র্)

সক যসক্টররর ঝমুঁ ক মনরূপরণর িাধ্যরি যসক্টরমভমিক ঝমুঁ কহ্রাস পমরকল্পনা েণয়ন;
কিীরদর জন্য দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা মবষরয় েমশক্ষ্রণর আরয়াজন;
সাড়াদান কিযসূমের জন্য যসক্টর ও সংস্থামভমিক আপদকা ীন পমরকল্পনা েণয়ন করা;
সন্ধান ও উিার ্ন্ত্রপামর্ ক্রয় ও নিরাির্ পমরকল্পনা প্রণয়রন সংমিষ্ট সংস্থারক মনরে যশনা প্রোন।
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েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ুঁ
ক) ঝমুঁ কপূণ য এোকায় ফায়ার সামিযস ও মসমিে মর্রফরির সেস্যরের সো প্রস্তুর্ রািা এবং সর্কয/হুমশয়ামর
প্ যারয় র্ারের কিযপমরকল্পনা বাস্তবায়ন মনমির্করণ।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) যবিার সরঞ্জাি, ্ানবাহন, িা ািা এবং স্থাপনার মনরাপিা মবধারন দুর্ যাগেবণ এ াকায় মনরয়ামজি
িন্ত্রণা রয়র সংমিষ্ট সংস্থার কিীরদর পক্ষ্ যেরক সিকযিা অব ম্বন;
য
খ) দুগিরদর
স্থানান্তর, উদ্ধার ও িানমবক সহায়িা-কা্ যক্রি এবং দুর্ যাগ-পরবিী পুনব যাসনকারজ েস্তুমি মনরি
ায়ার সামভযস ও মসমভ মর্র ন্সরক মনরদ যশনা েদান;
ুঁ
গ) ঝমুঁ কপূণ য এোকায় ফায়ার সামিযস ও মসমিে মর্রফিরক সো প্রস্তুর্ রািা এবং সর্কয/হুমশয়ামর
প্ যারয়
র্ারের কিযপমরকল্পনা বাস্তবায়ন মনমির্করণ।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) মনয়ন্ত্রণকক্ষ্ স্থাপন ও ২৪/৭ মভমিরি সাব যক্ষ্মণক পমরো না করা;
খ) আইনশৃঙ্খ া পমরমস্থমি সম্পরকয িথ্য সংিহ এবং েরয়াজনীয় মনরদ যশনা েদান;
গ) ায়ার সামভযস ও মসমভ মর্র ন্সরক দ্রুি যিািারয়ন মনমিিকরণ এবং উদ্ধারকারজ অংশিহণ;
ে) িানুষ, োমণসম্পদ ইিযামদ উদ্ধার করর আশ্রয়রকন্দ্র/মনরাপদ স্থান, মুমজব মকো এবং উঁচু স্থারন সমররয়
মনরি স্থানীয় েশাসনরক সহায়িা ও সহর্ামগিা েদারন মনরদ যশনা েদান।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) দ্রুি উদ্ধার ও পুনব যাসনকারজ সহায়িা েদান;
খ) উদ্ধার, িানমবক সহায়িা ও পুনব যাসনকারজর মবস্তামরি েমিরবদন জািীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কাউমন্স ও
আন্তঃিন্ত্রণা য় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সিন্বয় কমিটি এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ িন্ত্রণা রয় যেরণ।
৫.২.৭.১ বাং ারদশ ায়ার সামভযস ও মসমভ মর্র ন্স অমধদপ্তর
এ অমিেপ্তর দুর্ যাগ নিাকামবোয় মনম্নমেমির্ োময়ত্বগুরো পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) মবমিন্ন ঝমুঁ কপূণ য এোকায় প্ররয়ােনীয়-সংখ্যক ফায়ার নস্টশন স্থাপন;
ি) নেরশর মবমিন্ন ফায়ার নস্টশরন কিযরর্ কিীরের সক্ষির্া বৃমি ও প্ররয়ােনীয় সরঞ্জিামে সরবরাহ করা;
গ) অমিমনরাপিা, রাসায়মনক মনরাপিা, উিার কা্ যক্রি, মনরাপে স্থানান্তর ও প্রার্মিক মচমকৎসা মবষরয়
গণসরচর্নর্া বাড়ারর্ কিযসূমচ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
র্) ফায়ার সামিযরসর অবকাঠারিাগুরো শমক্তশােীকররণ প্ররয়ােরন নররোমফট করা;
ঙ) সংস্থার আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন এবং প্রমর্ বের র্া হােনাগােকরণ;
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চ) ভূমিকম্প ও অমিকাে মবরবচনায় ঝমুঁ কপূণ য িবন মচমির্ করা;
ে) BNACWC, বাংোরেশ নসনাবামহনী, বাংোরেশ ননৌবামহনী, বাংোরেশ মবিান বামহনী ও নবসািমরক
প্রশাসরনর সিন্বরয় রাসায়মনক কাররণ ঝমুঁ কপূণ য এোকাগুরো মচমির্ করা এবং মবষয় মবরশষজ্ঞরের সিন্বরয়
গঠির্ একটি প্যারনে গঠনসহ মনয়মির্ ন্াগার্াগ স্থাপন করা;
ে) সন্ধান ও উিার কা্ যক্ররির েন্য প্ররয়ােনীয় সরঞ্জারির চামহো মনরূপণ;
ঝ) মবষাক্ত রাসায়মনক দ্রব্য বা রাসায়মনক অস্ত্রসংক্রান্ত দুর্ যাগ নিাকামবোয় প্রস্তুমর্ ও সাড়াোন মবষরয় মনয়মির্
সিার আরয়ােন ও প্রস্তুমর্ প্ যরবক্ষণ;
ঞ) মবষাক্ত রাসায়মনক দ্রব্য বা রাসায়মনক অস্ত্রসংক্রান্ত দুর্ যারগ সাড়া প্রোরনর েরক্ষয সব মশল্পকারিানা,
প্রমর্ষ্ঠান, সংস্থা ও কমিউমনটির সরচর্নর্া ও সক্ষির্া বৃমিমূেক কা্ যক্রি পমরচােনা;
ট) ভূমিকম্প প্রস্তুমর্ প্ যারোচনা ও েরুমর সাড়াোন মবষরয় মনয়মির্ িহড়ার আরয়ােন করা;
ঠ) ভূমিকম্প, অমিকাে ও মবষাক্ত রাসায়মনক দ্রব্য বা রাসায়মনক অস্ত্রসংক্রান্ত দুর্ যাগ নিাকামবোর েন্য নগর
নস্বোরসবক মনব যাচন করা এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর,
মবরফারক পমরেপ্তর এবং মসটি করপযাররশন ও নপৌরসিার সরে সিন্বরয়র িােরি প্ যায়ক্ররি র্ারের
প্রমশমক্ষর্ করা;
র্) নাি, নিাবাইে নম্বর ও ঠিকানাসহ প্রমশক্ষণপ্রাপ্ত নগর নস্বোরসবকরের র্েিান্ডার বর্মর, হােনাগােকরণ,
ওরয়বসাইরট রািা, সংরক্ষণ করা ও সংমিষ্ট েপ্তরর এ র্ামেকা নপ্ররণ;
ে) নিগা মর্োস্টার নিাকামবোর েক্ষর্া অেযরনর েন্য ফায়ার সামিযস ও মসমিে মর্রফি কিযকর্যা/
কিযচারীরের েন্য নেরশ-মবরেরশ উন্নর্র্র প্রমশক্ষরণর আরয়ােন করা এবং এ েরক্ষয প্ যাপ্ত বারেট বরাে
রািা।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) অমিকাে, ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্ যাগ নিাকামবোয় নস্বোরসকবরের প্রমশক্ষণ প্রোন;
ি) BNACWC ও অন্যান্য সংস্থার সরে সিন্বরয়র িােরি রাসায়মনক অস্ত্র মশল্পকারিানার ব্যবহৃর্ মবষাক্ত
রাসায়মনক দ্রব্য দ্বারা র্টির্ দুর্ যাগ, দুর্ যটনা নিাকামবোয় ্র্া্র্ মবরশষাময়র্ প্রমশক্ষণ গ্রহণ (রেরশমবরেরশ) ও প্ররয়ােনীয় সরঞ্জািামে সংগ্রহ করা;
গ) সব মশল্পকারিানা, প্রমর্ষ্ঠান, সংস্থা, কমিউমনটি-সংমিষ্ট সবার সক্ষির্া বৃমির েরক্ষয প্রমশক্ষণ ও মড্রে
পমরচােনা করা;
র্) দুর্ যারগ নারী ও মশশু, প্রবীণ ও প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তরের মনরাপিা এবং িনঃসািামেক সুরক্ষা মবষয়টি
অমিেপ্তররর প্রমশক্ষণ নকারস য অন্তর্ভযক্ত করার উরযাগ গ্রহণ। সন্ধান ও উিার, আশ্রয়রকরন্দ্র নসবা প্রোরনর
সিরয় এসব ব্যমক্তর প্রমর্ মবরশষ ্ত্ন ও মনরাপিামূেক ব্যবস্থা গ্রহরণর মবষয়টি প্রমশক্ষরণ গুরুত্ব নেওয়া।
ঙ) উিার এবং িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসনকারে সিমন্বর্ পমরকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়রন নস্বোরসবকরের
প্ররয়ােনীয় প্রমশক্ষণ প্রোন;
চ) ফায়ার সামিযরসর সেস্য ও নস্বোরসবকরের েন্য সরঞ্জািামে সংগ্রহ করা এবং এগুরো মনরাপে স্থারন িজুর্
রািা;
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ে) অমিমনব যাপণ, উিারকা্ য, স্থানান্তর ও আহর্ ব্যমক্তরের স্থানান্তররর মবষরয় িহড়ার আরয়ােন করা এবং
নেো/উপরেো প্রশাসন, নপৌরসিা/মসটি করপযাররশন ও সংমিষ্ট অন্যান্য স্থানীয় প্রমর্ষ্ঠারনর সহর্ামগর্ায়
সিমন্বর্ কিযপমরকল্পনা প্রণয়ন;
ে) ফায়ার সামিযরসর নবর্ার ননটওয়াকয শমক্তশােী করা।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ুঁ
ক) দুর্ যারগর হুমশয়ামর
বার্যা পাওয়ার সরে সরে সাড়াোন কা্ যক্ররির েন্য ফায়ার সামিযস ও মসমিে
মর্রফরির সকে ইউমনটরক সর্কয করা এবং প্রস্তুর্ রািা;
ি) স্থানীয় প্রশাসন, পুমেশ, নরর্মক্ররসন্ট এবং অন্যান্য কল্যাণমূেক প্রমর্ষ্ঠানসমূরহর সরে র্মনষ্ঠ ন্াগার্াগ
নররি দুর্ যাগ নিাকামবো কা্ যক্ররির সিন্বয়সািন;
গ) রাসায়মনক অস্ত্র ও মবষাক্ত রাসায়মনক দ্রব্য দ্বারা সংর্টির্ রাসায়মনক দুর্ যাগ, দুর্ যটনা সাড়াোরনর েন্য
BNACWC-এর সরে র্মনষ্ঠ ন্াগার্াগ নররি দুর্ যাগ নিাকামবো কা্ যক্রি সিন্বয়সািন;
ুঁ
র্) সর্কয ও হুমশয়ামর
কা্ যকর করার েরক্ষয ঝমুঁ কর নেরিে মচমির্কররণর েন্য মনেস্ব ল্যাব, সরঞ্জাি
সংগ্ররহর িােরি সক্ষির্া বৃমি করা;
ঙ) দুর্ যাগকবমের্ এোকা নর্রক মবপোপন্ন েনগণরক আশ্রয়রকরন্দ্র বা নকারনা মনরাপে স্থারন সমররয় ননওয়া।
৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) সের েপ্তর, মবিাগ এবং নেো প্ যারয় মনয়ন্ত্রণকক্ষ চালু করা;
ি) অমিেপ্তর কতৃক
য প্রমশমক্ষর্ নস্বোরসবকরের মনকটর্ি ফায়ার সামিযস ও মসমিে মর্রফরির নস্টশরন
সিরবর্ হওয়া মনমির্করণ;
গ) সব কিীরক অমবেরম্ব দুর্ যাগকবমের্ এোকায় নিার্ারয়ন করা এবং স্থানীয় কতৃপয রক্ষর সহর্ামগর্ায়
অমিমনব যাপণ, উিার, প্রার্মিক মচমকৎসা, স্থানান্তর ও আহর্রের মচমকৎসারকরন্দ্র ননওয়ার কারে সহায়র্া
প্রোন;
র্) রাসায়মনক অস্ত্র বা মবষাক্ত রাসায়মনক পোর্ য দ্বারা র্টির্ রাসায়মনক দুর্ যাগ, দুর্ যটনাপ্রবণ এোকায়
রাসায়মনক দুর্ যাগ, দুর্ যটনা নিাকামবোয় প্রমশমক্ষর্ ইউমনট োড়া অন্য সব উিারকারীর প্ররবশ মনমষি করা;
ঙ) BNACWC-এর সরে র্মনষ্ঠ ন্াগার্াগ রক্ষা করর মবরশষিারব প্রমশক্ষর্ ইউমনট রাসায়মনক দুর্ যটনায়
উিার কা্ যক্রি পমরচােনা কররব;
চ) রাসায়মনক অস্ত্র বা মবষাক্ত রাসায়মনক দ্রব্য দ্বারা সংর্টির্ রাসায়মনক দুর্ যাগ, দুর্ যটনায় হর্াহর্ ব্যমক্তর
মচমকৎসার েন্য সংমিষ্ট মবষরয় প্রমশক্ষণপ্রাপ্ত মচমকৎসরকর সিন্বরয় অর্বা প্ররয়ােরন প্রমশক্ষণ প্রোন করর
মবরশষ ইউমনট গঠন করা;
ে) মর্কন্টামিরনশন, মৃর্রেহ ব্যবস্থাপনা ইর্যামে কা্ যক্ররি সরাসমর অংশগ্রহণ ও অন্যান্য সংস্থারক সহায়র্া
প্রোন;
ে) কি ক্ষমর্গ্রস্ত বা ক্ষমর্গ্রস্ত হয়মন, এিন এোকা নর্রক কিী এরন দুর্ যাগকবমের্ এোকায় নিার্ারয়ন করা;
ঝ) নস্বোরসবকগণ উিারসহ অন্য ন্সব কারের উপর্যক্ত র্ারের নসসব কারে মনরয়াগ করা।
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য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) সরকামর ও ব্যমক্তগর্ সম্পে উিার করা;
ি) ঝমুঁ কপূণ য িবন ও অবকাঠারিা নিরে নফো বা অপসাররণ স্থানীয় কতৃপয ক্ষরক সহায়র্া প্রোন;
৫.২.৮ প্রমর্রক্ষা িন্ত্রণােয়
প্রমর্রক্ষা িন্ত্রণােয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় মনম্নমেমির্ কা্ যক্রি গ্রহণ কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) িন্ত্রণােরয়র মনেস্ব ঝমুঁ কহ্রাস নীমর্ ও নকৌশে প্রণয়ন;
ি) প্রাকৃমর্ক ও িানবসৃষ্ট দুর্ যারগর সরে প্রমর্রক্ষা িার্-সম্পমকযর্ মবষরয়র ঝমুঁ ক মনরূপণ করা;
গ) নবসািমরক কতৃপয ক্ষরক সাহারয্যর উরেরশ্য সশস্ত্র বামহনী ও সংমিষ্ট সংস্থারক কারে োগারনার েন্য দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র সহর্ামগর্ায় সিমন্বর্ ও আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন;
র্) ঘূমণ যঝড়/বন্যাসহ অন্যান্য দুর্ যাগপ্রবণ এোকার েনসািারণ, উপকরণ, স্থাপনা, অবকাঠারিা, ্ানবাহন
ইর্যামের মনরাপিার েন্য ্র্া্র্ পমরকল্পনা করা;
ঙ) সশস্ত্র বামহনীর সেস্যরের ভূমিকম্পসহ ভূমিিস, িবনিস, অমিদুর্ যটনায় প্রস্তুমর্ ও সাড়াোন মবষরয় প্রমশক্ষণ
প্রোন ও িহড়ার আরয়ােন করা।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) িন্ত্রণােরয়র আপেকােীন পমরকল্পনা ও দুর্ যাগমিমিক েরুমর সাড়াোন প্রমক্রয়া প্রণয়ন;
ুঁ
ি) হুমশয়ামর
সংরকর্ প্রচার, স্থানান্তর, উিার ও পুনব যাসন-কা্ যক্ররি নবসরকামর কতৃপয ক্ষরক সহায়র্ার েন্য
য
সকে োইন অগানাইরেশরনর
িরে কা্ যকরী সিন্বয় গরড় নর্াো;
গ) েরুমর পমরমস্থমর্রর্ চামহোর পমররপ্রমক্ষরর্ নবসািমরক কতৃপয ক্ষরক সহর্ামগর্ার েন্য সশস্ত্রবামহনীরক
সম্পৃক্ত কররর্ দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র সরে সিন্বয়সািন।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ুঁ
ক) সর্কীকরণ, হুমশয়ামর
সংরকর্ প্রচারর মনয়ন্ত্রণকক্ষ ২৪/৭ মিমিরর্ সাব যক্ষমণক চালু রািা;
ি) বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তর নর্রক প্রাপ্ত দুর্ যাগসংক্রান্ত বার্যা ও র্ে দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ
িন্ত্রণােয়সহ সংমিষ্ট সকরের কারে নপ্ররণ করা।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) মনয়মির্িারব দুর্ যাগ পমরমস্থমর্র র্ে সংগ্ররহর েন্য NEOC, NDRCC এবং সশস্ত্র বামহনীর
মনয়ন্ত্রণকরক্ষর সরে সাব যক্ষমণক ন্াগার্াগ রক্ষা করা;
ি) মফল্ড টাস্করফারসরয ফেপ্রসূ কা্ যক্রি পমরচােনার েন্য দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয় এবং সশস্ত্র
বামহনীর িরে সিন্বয়সািন;
গ) ক্ষয়ক্ষমর্ হ্রারস সংমিষ্ট সমুেয় সম্পে ও েনবেরক সব যাত্মকিারব মনরয়ামের্ রািা।
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য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) উিার, স্থানান্তর এবং িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসনকারে নবসািমরক কতৃপয ক্ষরক সব যাত্মক সহর্ামগর্া
প্রোন মনমির্করণ;
ি) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র সরে আরোচনাক্ররি উপর্যক্ত সিরয় প্রমর্রক্ষা বামহনীর িানমবক
সহায়র্া ও পুনব যাসন-কা্ যক্ররি সহায়র্া প্রোন;
গ) প্রমর্রক্ষা বামহনী ও নবসািমরক কতৃপয ক্ষ কতৃক
য প্রেি িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসন কিযকারের প্রমর্রবেন
সংগ্রহ ও দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয় নপ্ররণ।
৫.২.৮.১ বাং ারদশ আবহাওয়া অমধদপ্তর
বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তর মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক)
ি)
গ)
র্)
ঙ)
চ)
ে)

ে)
ঝ)
ঞ)
ট)
ঠ)
র্)
ে)

অমিেপ্তররর ঝমুঁ কহ্রাস ও প্রস্তুমর্ নকৌশে প্রণয়ন;
বজ্রপার্ শনাক্তকররণর (Detection) নকৌশে উদ্ভাবন ও সর্কয সংরকর্ উন্নয়ন;
ঘূমণ যঝড় পূব যািাস ও সর্কীকরণ ব্যবস্থার অমিকর্র উন্নয়ন;
ঘূমণ যঝড় পূব যািাস প্রমক্রয়া, কা্ যপ্রণামে ও পিমর্র উন্নয়ন;
অব্যাহর্িারব আবহাওয়া পমরমস্থমর্ পমরবীক্ষণ, ১-৩ িারসর আগাি পূব যািাসসংক্রান্ত (োবোহ, বশর্যপ্রবাহ
ইর্যামে)-সংক্রান্ত র্ে প্রোন;
কা্ যকর ও সঠিক সিরয় সর্কয বার্যা নপৌুঁোরনার েন্য োর্ীয় এবং স্থানীয় প্ যারয় আবহাওয়া প্ যরবক্ষণ
নকরন্দ্রর উন্নয়ন করা;
সংমিষ্ট সকরের কারে দ্রুর্ ও কা্ যকরী র্ে ও সর্কয বার্যা প্রচাররর েন্য সরঞ্জাি-সুমবিা বাড়ারনা, ন্িন:
মপ্রন্ট ও ইরেকেমনক মিমর্য়াসহ সংমিষ্ট অন্যান্য সংস্থা এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র সরে
ফযাক্স ও ইরিইে ন্াগার্াগ-ব্যবস্থার উন্নয়ন;
Storm Surge Inundation Model প্রবর্যন ও GIS Based Map-এর িােরি স্থামনক প্ যারয়র পূব যািাস
প্রোরন সক্ষির্া অেযন;
সিয় ও স্থানমিমিক আবহাওয়া পূব যািাস ব্যবস্থার উন্নয়ন;
স্থানীয় প্ যারয় আবহাওয়া প্ যরবক্ষণ ব্যবস্থা উন্নয়রনর িােরি প্রর্যন্ত এোকার র্ে-উপাি সংগ্রহ
সহেীকরণ;
আবহাওয়ার সর্কয বার্যা স্থানীয় িানুরষর নবািগম্য িাষায় প্রোরনর েন্য নত্যন ও সহে উপায় উদ্ভাবন;
নিাবাইে অযাপরসর িােরি আবহাওয়ার পূব যািাস ও সর্কয বার্যা িানুরষর কারে সহরে নপৌুঁোরনার/প্রচার
ব্যবস্থার উন্নয়ন;
ুঁ
নিাবাইে ননটওয়ারকযর বাইরর অবমস্থর্ বরোপসাগরর িাে িরার েোরগুরোর নামবকরের কারে হুমশয়ামর
বার্যা নপৌুঁোরনার েন্য কা্ যকর প্রর্যমক্তগর্ ব্যবস্থা উদ্ভাবন ও উন্নয়ন;
নসক্টরমিমিক প্রারয়ামগক েেবায়ুরসবা-ব্যবস্থা চালুকরণ।

155

েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) নেী, সমুদ্র ও মবিানবন্দররর েন্য আবহাওয়ার পূব যািাস, মবরশষ করর ঘূমণ যঝড় পূব যািাস ব্যবস্থার আররা
উন্নয়ন এবং মনয়মির্ র্ে সরবরাহ এবং পূব যািাস প্রচার মনমির্করণ;
ি) অিযন্তরীণ নেী, সমুদ্র ও মবিানবন্দররর েন্য ঘূমণ যঝড় সর্কয বার্যা মনয়মির্ প্রচার। এ োড়া কােববশািী
ুঁ
হুমশয়ামর
সংরকর্, িারী বৃমষ্টপার্ ও বজ্রপার্-মবষয়ক পূব যািারসর উন্নয়ন ও মনয়মির্ প্রচাররর েন্য সংমিষ্ট
িােিগুরোরর্ নপ্ররণ;
গ) সংস্থার আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন এবং র্া সিরয় সিরয় হােনাগাে করা;
র্) দ্রুর্র্ার সরে আবহাওয়ার সর্কয বার্যা নপৌুঁোরনার েন্য ন্াগার্াগ-িােরির সাব যক্ষমণক কা্ যকামরর্া
মনমির্করণ এবং বাংোরেশ নবর্ার ও নটমেমিশন এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র সরে
ফযাক্স, নটমেরফান ও ইরিইে ন্াগার্াগ-ব্যবস্থা কা্ যকর রািা;
ঙ) ঘূমণ যঝড় ও েরোচ্ছ্বারসর পূব যািাস প্রোরনর েন্য উন্নর্ গামণমর্ক িরর্ে (NWP) মনি যারণ ও পমরচােনা।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ুঁ
ক) ্র্ দ্রুর্ সম্ভব ঘূমণ যঝড় সম্পরকয সর্কয/হুমশয়ামর
সংরকর্ প্রচার করা;
ি) বরোপসাগরর মনম্নচাপ সৃমষ্ট সম্পরকয মসমপমপরক ফযাক্স/রটমেরফান/ইরিইরের িােরি র্ে সরবরাহ করা,
্ারর্ মসমপমপ-সংমিষ্ট সবাই র্ে প্রচারসহ ্র্া্র্ কিযর্ৎপরর্া শুরু কররর্ পারর;
গ) ‘ঘূমণ যবায়ু’ নকারর্র সর্কয বার্যা ফযাক্স/রটমেরফান/ইরিইরের িােরি সংমিষ্ট সব কিযকর্যারক োনারনা;
র্) েনসািাররণর সুমবিারর্ য োর্ীয় সংবাে-িােিসহ বাংোরেশ নবর্ার ও বাংোরেশ নটমেমিশরনর সব
নকন্দ্র নর্রক সম্প্রচার ও প্রকারশর েন্য আবহাওয়ার মবরশষ বুরেটিন বর্মর ও নপ্ররণ। এ োড়া ৩ নম্বর সর্কয
সংরকর্ ওঠার সরে সরে স্বািামবক সম্প্রচার সিরয়র বাইররও প্রচাররর েন্য দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ
িন্ত্রণােয় এবং বাংোরেশ নবর্ার ও বাংোরেশ নটমেমিশরনর সরে সাব যক্ষমণক সিন্বয়সািন;
ঙ) ্র্া্র্ কিযর্ৎপরর্া গ্রহরণর েরক্ষয দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর,
ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচ ও বাংোরেশ নরর্ মক্ররসন্ট নসাসাইটির মনয়ন্ত্রণকক্ষগুরোরর্ মবরশষ আবহাওয়া
বুরেটিন নপ্ররণ;
চ) আঞ্চমেক, আন্তেযামর্ক প্ যারয় আবহাওয়া ও ঘূমণ যঝড়-সংক্রান্ত সর্কয বার্যা প্রচারকারী মবে আবহাওয়া
সংস্থা, ESCAP Panel on Tropical Cyclones over the Bay of Bengal and the Arabian Seaএর সরে ন্াগার্াগ করর মররয়ে টাইরি সর্কয বার্যা প্রামপ্ত, সর্কয বার্যা গ্রহণ ও ্াচাই করা।
ে) মনম্নমেমির্ প্রমর্টি প্ যারয়র েন্য মনি যামরর্ সিরয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র সরে সিন্বরয়র
ুঁ
িােরি হুমশয়ামর
বার্যা প্রচার কররর্ হরব (ঘূমণ যঝরড়র নক্ষরে):
সর্কযর্া
:
২৪ র্ণ্টা আরগ;
মবপে সংরকর্
:
কিপরক্ষ ১৮ র্ণ্টা আরগ;
িহামবপে সংরকর্ :
কিপরক্ষ ১০ র্ণ্টা আরগ।
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একই সর্কয বার্যা োর্ীয় দুর্ যাগ পমরচােন নকন্দ্র (NEOC) ও দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র NDRCC,
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর, ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচ, এবং বাংোরেশ নরর্ মক্ররসন্ট নসাসাইটির
মনয়ন্ত্রণকক্ষগুরোরর্ নপ্ররণ।
ে) সম্প্রচাররর েন্য নপ্ররণ সর্কয বার্যায় মনরম্নাক্ত র্ে উরেি র্াকরর্ হরব:
অ) ঝরড়র নকরন্দ্রর অবস্থান;
আ) ঝরড়র গমর্রবগ ও মেক;
ই) ঝড়কবমের্ হওয়ার আশঙ্কার্যক্ত নেো, উপরেোর নাি উরেিপূব যক বার্যা প্রচার;
ঈ) মবমিন্ন স্থারন প্রবে বার্াস আরম্ভ হওয়ার আনুিামনক সিয় (গমর্রবগ ৩২ িাইে/র্ণ্টা অর্বা ৫২
মক.মি./র্ণ্টার ঊরর্ধ্য) উরেি করা;
উ) মবপে সংরকর্গুরোর নক্ষরে, সংর্ােনী ‘ক’ অনুসারর ‘হযামররকন’ নকারর্র র্ামেকার্ভক্ত ঠিকানায়
ফযাক্স/রটমেরফান/ইরিইরের সাহারয্য বার্যা নপ্ররণ;
ঊ) িহামবপে সংরকর্গুরোর নক্ষরে, সংর্ােনী ‘ক’ অনুসারর ‘টাইফুন’ নকারর্র র্ামেকার্ভক্ত
ঠিকানাগুরোরর্ ফযাক্স/নটমেরফান/ইরিইরের সাহারয্য বার্যা নপৌুঁেরনা মনমির্করণ;
ঋ) অিযন্তরীণ ননৌপমরবহরনর উরেরশ্য সংর্ােনী ‘ক’ অনুসারর ‘েেপর্ ও কতৃপয ক্ষ’ নকারর্র
র্ামেকার্ভক্ত অিযন্তরীণ ঠিকানাগুরোরর্ ফযাক্স/রটমেরফান/ইরিইরের সাহারয্য ্র্া্র্ পৃর্ক বার্যা
নপ্ররণ;
এ) বাংোরেশ নবর্ার ও বাংোরেশ নটমেমিশরনর সকে নকন্দ্র হরর্ সম্প্রচাররর েন্য সংমিষ্ট কতৃপয রক্ষর
ুঁ
কারে সর্কয/হুমশয়ামর
বার্যা নপ্ররণ;
ঐ) বরোপসাগরর িাে িরায় মনরয়ামের্ েোররর নামবকরের কারে মনম্নচাপ সৃমষ্টর মুহূর্য নর্রক মনয়মির্
ুঁ
হুমশয়ামর
বার্যা নপৌুঁোরনার ব্যবস্থা গ্রহণ।
য প্ যায়
(৩) পুনব যাসন ও পুনগঠন
বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তর, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়/দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তররর সরে
সিন্বরয়র িােরি মনরম্নাক্ত কা্ যাবমে সম্পােন কররব:
ক)
ি)
গ)
র্)
ঙ)

ক্ষমর্গ্রস্ত আবহাওয়া নস্টশন নিরাির্ করা;
ুঁ
ঘূমণ যঝরড়র আর্ার্ এবং এর সরে প্রেি হুমশয়ামর
সংরকরর্র ত্যেনামূেক মূল্যায়ণ করা;
গরবষণার উরেরশ্য ঘূমণ যঝড়কবমের্ এোকা হরর্ র্ে-উপাি সংগ্রহ করা;
প্রচামরর্ সংরকর্ সম্পরকয এোকার েনসািাররণর ির্াির্ গ্রহণ;
ঘূমণ যঝড় ও েরোচ্ছ্বারসর প্রিারবর িরর্মেং করা।
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৫.২.৮.২ বাং ারদশ িহাকাশ গরবষণা ও দূর অনুধাবন েমিষ্ঠান (SPARRSO)
মনয়মির্ োময়ত্ব পােরনর পাশাপামশ বাংোরেশ িহাকাশ গরবষণা ও দূর অনুিাবন প্রমর্ষ্ঠান মনম্নমেমির্
োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) নসক্টরমিমিক ঝমুঁ কহ্রাস ও প্রস্তুমর্ নকৌশরে সহায়র্া কররর্ স্যারটোইট ইরিে, িানমচে বর্মর ও
স্যারটোইটমিমিক সংরকর্ প্রোরনর ব্যবস্থা গ্রহণ;
ি) ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি ও কিযসূমচর েন্য প্ররয়ােনীয় অরর্ যর সংস্থান মনমির্করণ;
গ) দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রারস মররিাট নসমিং ও নস্পস প্রর্যমক্তর উন্নয়ন করা;
র্) দুর্ যাগ পূব যািাস ও সর্কীকরণ ব্যবস্থায় সহায়র্া কররর্ স্যারটোইরট েমব িারণ ব্যবস্থার অব্যাহর্িারব
উন্নয়নসািন করা।
েরুমর সাড়াোন
ক) বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তর, বন্যা পূব যািাস ও সর্কীকরণ নকন্দ্র, কৃমষ সম্প্রসারণ অমিেপ্তর, কৃমষ র্ে
সামিযস ও দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তররক িরা, বন্যা, ঘূমণ যঝড়, টরন যরর্া, েরোচ্ছ্বাস ইর্যামের মবরিমষর্
র্ে-উপািসহ স্বল্প সিরয়র স্যারটোইট ইরিে সরবরাহ করা।
৫.২.৯ পামনসম্পে িন্ত্রণােয়
পামনসম্পে িন্ত্রণােয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
পামনসম্পে নীমর্, পমরকল্পনা ও কিযসূমচরর্ দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস মবষয় অন্তর্ভযক্ত করা;
পামনসম্পে িন্ত্রণােরয়র নসক্টরমিমিক ঝমুঁ কহ্রাস ও প্রস্তুমর্র নকৌশে প্রণয়ন করা;
ঝমুঁ কহ্রাস, পুনব যাসন-কা্ যক্রি ও কিযসূমচর বারেট প্রণয়ন ও অর্ য বরাে মনমির্করণ;
উপকূেীয় এোকার নপাল্ডার/বাঁি, বন্যাপ্রবণ এোকায় মনমিযর্ বাঁি নিরাির্ ও দুর্ যাগকারে রক্ষারর্ য স্বর্ন্ত্র
বারেট রািাসহ এর ব্যবহারর স্থানীয় প্ যারয়র কিযকর্যারের ক্ষির্া প্রোন;
ঙ) নসক্টরমিমিক ঝমুঁ ক ন্াগার্াগ-ব্যবস্থা প্রমর্ষ্ঠা করা;
চ) বন্যার ক্ষয়ক্ষমর্ হ্রাস বা মনয়ন্ত্রণ মনমির্ কররর্ ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি গ্রহণ।
ক)
ি)
গ)
র্)

েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কাউমিে ও আন্তঃিন্ত্রণােয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সিন্বয় কমিটির সিায় গৃহীর্
মসিান্তগুরো বাস্তবায়ন কররর্ বাংোরেশ পামন উন্নয়ন নবার্যসহ সংমিষ্ট সংস্থারক মনরে যশনা প্রোন;
ি) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা নীমর্ ও অনুশীেন িন্ত্রণােরয়র মূেিারায় সম্পৃক্ত করা;
158

গ) উন্নয়ন নীমর্িাোর মূেিারায় দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস সম্পৃক্তকরণ মনমির্করণ;
র্) িন্ত্রণােরয়র দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস ও সাড়াোন ব্যবস্থাপনা কিযসূমচর েন্য অর্ যসংস্থান মনমির্করণ;
ঙ) দুর্ যাগঝমুঁ কপূণ য এোকাসমূরহ বাঁি বর্মর, স্লুইসরগট মনিযাণ ও পমরচােনা ও বাঁি রক্ষণারবক্ষরণ ঝমুঁ কহ্রাস
কা্ যক্রি অন্তর্ভযক্ত করা;
চ) বন্যা পূব যািাস ও সর্কীকরণ নকন্দ্র পমরচােনা ও ব্যবস্থাপনায় ্র্া্র্ সহায়র্া প্রোন;
ে) সব গুরুত্বপূণ য নেী মসরস্টরির পামনর স্তর প্ যরবক্ষণ কররর্ সংমিষ্ট েপ্তররক মনরে যশনা প্রোন;
ে) আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) সকে গুরুত্বপূণ য নেী মসরস্টরির পামনর স্তর অব্যাহর্িারব প্ যরবক্ষণ করা;
ি) বন্যা পূব যািাস ও সর্কীকরণ বার্যা সরবরাহ ও প্রচাররর প্ররয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
গ) েরুমর সাড়াোন ও পুনরুিার প্ যারয় কা্ যকর ন্াগার্াগ, র্ে আোনপ্রোন ও প্রমর্রবেন নপ্ররণ
মনমির্করণ;
র্) আকমিক বন্যার পূব যািাস ও সর্কীকরণ বার্যা সরবরাহ ও প্রচাররর প্ররয়ােনীয় ব্যবস্থা মনমির্করণ।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক)
ি)
গ)
র্)

প্রমর্মেন/সাপ্তামহক বন্যা পমরমস্থমর্র প্রমর্রবেন সরবরাহ করা ও প্রচার করা;
স্লুইসরগট রক্ষা করা, বাঁরির ফাটে/মেদ্র ও দুব যে স্থান নিরাির্ করা;
দ্রুর্ ক্ষয়ক্ষমর্র মহসাব করর প্ররয়ােনীয় পেরক্ষপ গ্রহণ মনমির্করণ;
সর্কয সংরকর্ কা্ যকরিারব প্রচার মনমির্করণ।

য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
য ও পুনব যাসরনর উরযাগ গ্রহণ।
ক) ক্ষয়ক্ষমর্ ও চামহো মনরূপণ এবং অবকাঠারিার নিরাির্, পুনগঠন
৫.২.৯.১ বন্যা পূব যাভাস ও সিকীকরণ যকন্দ্র
বন্যা পূব যািাস ও সর্কীকরণ নকন্দ্র মনম্নমেমির্ োময়ত্বাবমে পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) বন্যাঝমুঁ ক মনরূপণ করা এবং বন্যা ও অন্যান্য পামনসংক্রান্ত দুর্ যারগর ওপর েীর্ যরিয়ামে ঝমুঁ কহ্রাস
কিযপমরকল্পনা প্রণয়ন;
ি) নত্যন বন্যাপ্রবণ অঞ্চে মচমির্ করা;
গ) বাংোরেরশর আকমিক বন্যাপ্রবণ অঞ্চেগুরো মচমির্ করা;
র্) বন্যা ও আগাি বন্যা সর্কীকরণ করার উদ্ভামবর্ মের্ টাইি পূব যািাস চালু রািা এবং এর পমরমি মবস্তৃর্ ও
উন্নয়ন করা;
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ঙ) নেরশর েমক্ষণাঞ্চরে এ কা্ যক্রি সম্প্রসারণ করর এ অঞ্চরের নেীর পামনর উচ্চর্া পমরিারপর পরয়রন্টর
সংখ্যা ও নগে মরর্াররর সংখ্যা বাড়ারনা;
চ) বন্যা ও আগাি বন্যা সর্কীকরণ করার মবযিান মের্ টাইি বামড়রয় আনা, নবমশসংখ্যক পরয়ন্ট নর্রক
র্ে সংগ্রহ, প্রচমের্ নিাবাইে নফারনর িােরি নগে মরর্াররের কাে নর্রক র্ে সংগ্রহ পিমর্র উন্নয়ন
ও নিাবাইে অযাপস ব্যবহার করা;
ে) নেীর পামন বৃমির র্ে প্রোরনর সরে সম্ভাব্য মনিজ্জন এোকা িানমচরে মচমির্ করর বন্যা পূব যািাস
প্রোরনর ব্যবস্থা গ্রহণ।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) নটমেরফান, মুরঠারফান, ইরিইে ও ওয়যাররেরসর িােরি বন্যা ও আগাি বন্যা সম্পরকয সংমিষ্টরের সর্কয
কররর্ প্ররয়ােনীয় পেরক্ষপ গ্রহণ;
ি) ্র্া্র্ প্রস্তুমর্ মনমির্ কররর্ দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর ও বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তররক েীর্ য,
িে ও স্বল্পরিয়ামে বন্যা পূব যািাস সম্পরকয র্ে প্রোন।
৫.২.৯.২ বাং ারদশ পামন উন্নয়ন যবার্ য
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় বাংোরেশ পামন উন্নয়ন নবার্ য মনম্নমেমির্ োময়ত্বাবমে পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) পামনসম্পে নীমর্, পমরকল্পনা ও কিযসূমচরর্ দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস মবষয়রক অন্তর্ভযক্ত কররর্ সহর্ামগর্া প্রোন;
ি) পামনসম্পে িন্ত্রণােরয়র িার্মিমিক ঝমুঁ কহ্রাস ও প্রস্তুমর্ নকৌশরের কিযপমরকল্পনা প্রণয়ন;
গ) হাওর অঞ্চরের ঝমুঁ ক মচমির্করণ এবং বাঁি মনিযাণকারে েনপ্রমর্মনমি এবং স্থানীয় উপকাররিাগীরের
চামহোর সরে সিন্বয়সািন;
র্) প্রর্যমক্ত ও নকশা বর্মরসহ বন্যার আগাি সর্কয বার্যা প্রোন ব্যবস্থার উন্নয়নসািন;
ঙ) উন্নর্ প্রর্যমক্ত ও েক্ষ েনশমক্তসহ বন্যা পূব যািাস ও সর্কীকরণ নকন্দ্র শমক্তশােীকরণ;
চ) বর্যিান ও িমবষ্যৎ ঝমুঁ ক মবরবচনায় মনরয় বাঁরির নকশা প্রস্তুর্করণ;
ে) িাঠ প্ যার্র কিযকর্যারের ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি বাস্তবায়রন সক্ষির্া গরড় নর্াো;
ে) মবযিান অবকাঠারিার (র্িন: বাঁি, নপাল্ডার ও স্লুইসরগট) র্াটা সংগ্রহ, র্াটা এমি এবং র্াটারবে
সংরক্ষণ;
ঝ) নেরশর সকে এোকার স্লুইসরগটগুরোর সংস্কার ও প্ররয়ােনীয় নিরািরর্র েন্য পেরক্ষপ গ্রহণ;
ঞ) ্র্াসিরয় অর্ য োড়কররণর ব্যবস্থা গ্রহণক্ররি বাঁি বর্মর, ক্ষমর্গ্রস্ত বাঁি নিরাির্;
ট) পামন মনষ্কাশন িাে ও নাোগুরো েিেমুক্ত করর প্ররয়ােনীয় সংস্কারসািন ও নাব্যর্া মফমররয় আনা;
ঠ) নত্যন বন্যাপ্রবণ ও েোবির্া অঞ্চে মচমির্ করর প্রমর্কাররর উরযাগ গ্রহণ।
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েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক)
ি)
গ)
র্)
ঙ)
চ)

বাঁি এোকায় স্লুইসরগট ও অন্যান্য পামন মনষ্কাশন ব্যবস্থা চালু রািার ব্যবস্থা গ্রহণ;
অব্যাহর্িারব সকে বাঁরির অবস্থা প্ যরবক্ষণ এবং িাঙা ও দুব যে অংশ সুষ্ঠুিারব নিরাির্ করা;
বন্যা পূব যািাস প্রোরনর েন্য ১ এমপ্রে নর্রক ৩১ অরক্টাবর প্ যন্ত বন্যা র্েরকন্দ্র চালু রািা;
িাঠ প্ যারয়র র্োবিায়ক প্ররকৌশেী/মনব যাহী প্ররকৌশেীর অমফরস বন্যা র্ে উপরকন্দ্র নিাো;
আবহাওয়া অমফস নর্রক মনয়মির্ আবহাওয়ার মবরশষ বুরেটিন সংগ্রহ করা;
নেরশর সকে নেনেীর নাব্যর্া রক্ষার েন্য প্ররয়ােনীয় নড্রমেংরয়র ব্যবস্থা গ্রহণ।

ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ুঁ
ক) উপরকরন্দ্রর িােরি িাঠ প্ যারয়র কিযকর্যারের মনরে যশাবমে োমর এবং হুমশয়ামর
সংরকর্ নপ্ররণ;
ুঁ
ি) ২৪ র্ণ্টা মনয়ন্ত্রণকক্ষ পমরচােনা এবং সংমিষ্ট সবাইরক আসন্ন দুর্ যাগ সম্বরন্ধ হুমশয়ামর
সংরকর্ প্রোন;
গ) বাঁরির পামন চুরয় পড়া, মেদ্র, ফাটে ও িাঙন ইর্যামে দ্রুর্ মচমির্ করার েন্য সাব যক্ষমণক প্ যরবক্ষণ এবং
এ কারে স্থানীয় অমিবাসীরের সম্পৃক্ত করর েরুমর মিমিরর্ নিরাির্ করা;
র্) দুর্ যাগকবমের্ এোকায় বাঁি ও অন্যান্য স্থাপনা রক্ষারর্ য প্ররয়ােনীয় সািগ্রী/সরঞ্জাি প্রস্তুর্ রািা;
ঙ) উিার, স্থানান্তর এবং িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি পমরচােনায় স্থানীয় নবসািমরক প্রশাসনরক সহর্ামগর্া
প্রোন;
চ) পামনর চাপ নিাকামবোয় স্লুইসরগট সঠিকিারব অপাররট করা।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) ক্ষমর্গ্রস্ত স্থাপনা ও নসবা প্রোন ব্যবস্থা ইর্যামের েরুমর মিমিরর্ নিরািরর্র েন্য কামরগমর জ্ঞানসম্পন্ন
েক্ষ েনশমক্ত নিার্ারয়ন ও প্ররয়ােনীয় উপকরণ নোগান নেওয়া;
ি) েরুমর পুনব যাসনকারে সকে প্ররয়ােনীয় র্ে দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয় যেরক সংিহ করা;
গ) েরুমর পমরমস্থমর্রর্ িানুরষর েীবন ও সম্পে রক্ষা এবং স্থানান্তররর েন্য উপর্যক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) মবস্তামরর্ ক্ষয়ক্ষমর্র ব্যাপকর্া মনি যারণপূব যক সম্ভব হরে মবিাগীয় প্ যায় নর্রক অরর্ যর সংস্থান করর
প্রাক্কেনসহ পুনব যাসন-পমরকল্পনা প্রণয়ন;
ি) উপকূরের অদূরবর্ী নবগঠির্ দ্বীরপর স্থাময়রত্বর েন্য উপর্যক্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন;
গ) পুনব যাসন র্ৎপরর্ায় নবসািমরক প্রশাসন ও অন্যান্য সংস্থারক সহর্ামগর্া প্রোন;
র্) পামন উন্নয়ন নবারর্ যর ক্ষমর্গ্রস্ত অবকাঠারিাগুরো (বাঁি, নপাল্ডার, স্লুইসরগট) দ্রুর্ নিরািরর্র পেরক্ষপ গ্রহণ।
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বাংোরেশ পামন উন্নয়ন নবার্য (বন্যা কা্ যক্রি-সম্পমকযি)
স্বািামবক কা্ যক্রি ও আপেকােীন পমরকল্পনার পাশাপামশ বাংোরেশ পামন উন্নয়ন নবার্য দুর্ যাগ নিাকামবোয়
মনরম্নাক্ত োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) িার্মিমিক ঝমুঁ ক মনরূপণ করা এবং েীর্ যরিয়ামে ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা প্রণয়ন;
ি) বাঁি, প্রমর্ররাি নেওয়াে, স্লুইসরগট ও অন্যান্য অবকাঠারিার নকশা প্রণয়রন সব আপে ও ঝমুঁ ক মবরবচনায়
ননওয়া এবং ঐমর্হামসক র্ে ও উপাি ব্যবহার করা;
গ) দুর্ যাগ প্রমর্ররাি নেওয়াে বর্মর, বাঁি, স্লুইসরগট নিরািরর্ প্ররয়ােনীয় অরর্ যর সংস্থান রািা;
র্) বাঁিরক্ষায় সরচর্নর্া বৃমিসহ স্থানীয়িারব বাঁি রক্ষা কমিটি গঠন এবং পামন ব্যবস্থাপনা গ্রুপগুরোরক সমক্রয়
করা;
ঙ) বন্যা মনয়ন্ত্রণ কা্ যক্রি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক)
ি)
গ)
র্)

ঙ)
চ)
ে)

ে)

বন্যা পূব যািাস ও সর্কীকরণ নকরন্দ্রর েক্ষ পমরচােনা এবং বন্যা পূব যািাস পিমর্র উন্নয়ন;
প্রমর্ বের ১ এমপ্রে নর্রক ৩১ অরক্টাবর প্ যন্ত বন্যা র্েরকন্দ্র চালু রািা;
এমপ্রে নর্রক িাঠ প্ যারয় বন্যা র্ে উপরকন্দ্র স্থাপন;
বষ যা নিৌসুরি আবহাওয়ার পূব যািারসর আরোরক প্রমর্রবশী নেশসমূরহ উৎপমিস্থে, এিন প্রিান প্রিান নেীর
পামনর উচ্চর্া স্তররর র্ে সংগ্রহ করা এবং মররয়ে টাইি র্াটা প্রামপ্তর েন্য পামনসম্পে িন্ত্রণােয় এবং
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র সরে ন্াগার্াগ রািা;
মসর্মিউমস নীমর্িাো অনু্ায়ী স্থানীয়িারব নবািগম্য িাষায় মনয়মির্িারব বন্যা পমরমস্থমর্ িানুষরক
োনারনা;
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয় এবং সংমিষ্ট নেোপ্রশাসকরের বন্যা পমরমস্থমর্র ওপর সর্কয বার্যা
প্রোন;
প্রমর্ বের এমপ্ররে অিীনস্থ অমফসগুরোরক মনম্নমেমির্ মনরে যশনা মেরর্ হরব:
(১) স্থানীয় প্রশাসরনর সরে সিন্বয়সািন;
(২) উিার, স্থানান্তর এবং িানমবক সহায়র্ার েন্য প্ররয়ােনীয় ্ন্ত্রপামর্, সরঞ্জাি, ্ানবাহন, সািগ্রী এবং
কামরগমর জ্ঞানসম্পন্ন ব্যমক্তরক প্রস্তুর্ রািার মনরে যশ প্রোন;
নবারর্যর র্ে নসরের কা্ যক্রি সম্পরকয দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর এবং দুর্ যারগ সাড়াোনকারী অন্যান্য
সংস্থারক অবমহর্ করা;
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ঝ) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র ‘োর্ীয় দুর্ যাগ সাড়াোন সিন্বয় নকরন্দ্রর (NDRCC)-এর সরে
ন্াগার্ারগর েন্য পামন উন্নয়ন নবারর্ যর একেন মেয়ারোঁ কিযকর্যা িরনানীর্ করা।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) আকমিক বন্যার র্োমে সংমিষ্টরের নটমেরফান, নটরেক্স, ইরিইে, নবর্াররর িােরি দ্রুর্ জানারি
প্ররয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
ি) বাঁরি িাঙন, মেদ্র, দুব যে স্থান মনণ যরয়র েন্য স্থানীয় েনগণরক সম্পৃক্ত করাসহ এমপ্ররের িরে (হাওর
এোকায় োনুয়ামরর িরে) েরুমর মিমিরর্ বাঁি নিরাির্ করা;
গ) েনগরণর োনিাে, গুোিোর্ দ্রব্য এবং ্ন্ত্রপামর্র মনরাপিার েন্য কিযকর্যারের সর্কয করা।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) সাব যক্ষমণক র্েরসে এবং বন্যা মনয়ন্ত্রণরকন্দ্র পমরচােনা করা এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র
েরুমর পমরচােনা নকরন্দ্রর সরে ন্াগার্াগ রািা;
ি) মবরশষ পমরমস্থমর্রর্ আন্তঃিন্ত্রণােয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সিন্বয় কমিটি, NEOC এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও
োণ িন্ত্রণােরয়র NDRCC-যক অবমহর্ করা;
গ) স্থাপনা এবং সরবরাহ উৎরসর ক্ষমর্ নিরািরর্র কামরগমর জ্ঞানসম্পন্ন েনশমক্ত ও প্ররয়ােনীয় ্ন্ত্রপামর্
নোগান মনমির্করণ;
র্) পামন উন্নয়ন নবারর্ যর প্রিান প্ররকৌশেী/র্োবিায়ক প্ররকৌশেী/মনব যাহী প্ররকৌশেী/উপমবিাগীয়
প্ররকৌশেী/সহকারী প্ররকৌশেীরা পেক্রি অনু্ায়ী িাঠ প্ারয়র কিযকর্যারের মনম্নমেমির্ মনরে যশ প্রোন
কররবন;
(১) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সেস্য মহরসরব মনে মনে এোকার োময়ত্ব পােন করা;
(২) ক্ষমর্গ্রস্ত স্থাপনা এবং সরবরাহ উৎস ইর্যামে নিরািরর্ কামরগমর েনশমক্ত এবং সম্পে সরবরাহ
করা;
(৩) ক্ষয়ক্ষমর্ মনি যারণ এবং দুর্ যাগ-পরবর্ীকারে সরকাররর স্বল্প, িে ও েীর্ যরিয়ামে পমরকল্পনা অনু্ায়ী
নিরাির্, পুনমন যিযাণ এবং পুনঃস্থাপরনর পমরকল্পনা ও কিযসূমচ বর্মর করা;
ঙ) বন্যা নিাকামবোয় নকারনা সিস্যা সিািান সম্ভব না হরে দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়রক এ মবষরয়
অবমহর্ করা;
চ) েীবন ও সম্পে রক্ষার েন্য দুর্ যাগেমনর্ উদ্ভূর্ পমরমস্থমর্রর্ ্রর্াপর্যক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ;
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ে) বেমনক বন্যা বার্যা মনম্নমেমির্ কা্ যােয়গুরোরর্ নপ্ররণ:
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০
৩১
৩২

রাষ্ট্রপমর্র কা্ যােয়;
প্রিানিন্ত্রীর কা্ যােয়;
িমন্ত্রপমরষে মবিাগ
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়;
সুরক্ষা নসবা মবিাগ;
েনমনরাপিা মবিাগ
র্ে িন্ত্রণােয়;
কৃমষ িন্ত্রণােয়;
পামনসম্পে িন্ত্রণােয়;
িৎস্য ও প্রামণসম্পে িন্ত্রণােয়;
মবদুযৎ মবিাগ;
জ্বাোমন ও িমনে সম্পে মবিাগ;
প্রার্মিক ও গণমশক্ষা িন্ত্রণােয়;
িােমিক ও উচ্চ মশক্ষা মবিাগ
কামরগমর ও িাদ্রাসা মশক্ষা মবিাগ
সড়ক পমরবহন ও িহাসড়ক মবিাগ
নসত্য মবিাগ;
নরেপর্ িন্ত্রণােয়;
ননৌপমরবহন িন্ত্রণােয়;
স্বাস্থয নসবা মবিাগ;
স্বাস্থয মশক্ষা ও পমরবার কল্যাণ মবিাগ
মশল্প িন্ত্রণােয়;
স্থানীয় সরকার মবিাগ;
সিােকল্যাণ িন্ত্রণােয়
িমহো ও মশশু-মবষয়ক িন্ত্রণােয়;
প্রমর্রক্ষা িন্ত্রণােয়;
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর;
বাংোরেশ নবর্ার ও বাংোরেশ নটমেমিশন;
সংমিষ্ট প্রিান প্ররকৌশেীগণ;
মবিাগীয় কমিশনার (সকে)
সংমিষ্ট নেোপ্রশাসকগণ;
সংমিষ্ট উপরেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটি।

য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) দ্রুর্ ক্ষয়ক্ষমর্ মনি যারণ করা এবং অগ্রামিকার মিমিরর্ প্ররয়ােনীয় নিরাির্ ও পুনমন যিযারণর েন্য পমরকল্পনা
ও কিযসূমচ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
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ি) স্বল্পর্ি সিরয়র িরে অিযন্তরীণ, মশল্পসংক্রান্ত এবং রপ্তামন কারে ব্যবহৃর্ নিৌর্ অবকাঠারিা এবং
স্থাপনাগুরো চালু করা। এরক্ষরে কৃমষ, িৎস্যসম্পে ও মশল্প পুনব যাসন প্রকল্পগুরোরক অগ্রামিকার মেরর্ হরব;
গ) নকারনা এোকার বন্যা মনয়ন্ত্রণ বা বন্যার ক্ষয়ক্ষমর্ হ্রাস করা বা পুনঃসংর্টন প্রমর্ররারির েরক্ষয নত্যন
নত্যন পমরকল্পনা বর্মর ও বাস্তবায়ন;
র্) িমবষ্যরর্ মেক-মনরে যশনার েরক্ষয বর্যিান র্ৎপরর্ার সবে ও দুব যে মেকগুরো মূল্যায়ন।
৫.২.৯.২.১ বাং ারদশ পামন উন্নয়ন যবারর্রয িাঠ প্ যারয়র কা্ যা য়গুর া (ঘূমণ যঝড়-সম্পমকযি)
বাংোরেশ পামন উন্নয়ন নবারর্ যর িাঠ প্ যারয়র কিযকর্যা ও কিীগণ দুর্ যাগ নিাকামবোয় র্ারের সংমিষ্ট
এোকায় মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) ঝমুঁ ক মনরূপণ করা এবং ওয়াটার নসক্টরর স্থানীয় প্ যারয়র ঝমুঁ কহ্রাস পমরকল্পনা বর্মর;
ি) ্র্া্র্ নকশা অনু্ায়ী স্থানীয় প্ যারয়র েন্য উপর্াগী বাঁি বর্মর;
গ) স্বািামবক সিরয় মনয়মির্িারব অবকাঠারিাগুরো পমরেশযন, পমরবীক্ষণ ও পমরমস্থমর্ মবরিষণ এবং
অবকাঠারিার (র্িন: বাঁি, নপাল্ডার ও স্লুইসরগট) র্াটারবে সংরক্ষণ;
র্) অবকাঠারিা শমক্তশােী কররর্ মনয়মির্ সংস্কার ও রক্ষণারবক্ষণ;
ঙ) ্র্াসিরয় বাঁিগুরো বর্মর করা, গুণিান মনমির্করণ এবং র্া ্র্া্র্িারব রক্ষণারবক্ষণ করা;
চ) পামন মনষ্কাশন িাে ও নাোগুরো েিেমুক্ত করার উরযাগ গ্রহণ ও সংস্কারসািন।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) আবহাওয়ার মবরশষ বুরেটিন/বার্যা সংমিষ্ট িাঠ প্ যারয়র সকেরক অবমহর্ করা এবং বাঁি ও অন্যান্য
স্থাপনার মনরাপিার েন্য সর্কযমূেক পেরক্ষপ গ্রহরণর মনরে যশ েদান;
ি) এোকায় অবমস্থর্ বাঁিগুরোর মেদ্র, িাঙন, ফাটে, দুব যে স্থান এবং িাঙা স্লুইসরগট নিরাির্ করা এবং
নিরািরর্র েন্য প্ররয়ােনীয় সরঞ্জািামে মনরাপে স্থারন িজুর্ রািা;
গ) স্লুইসরগট, বাঁি এবং অন্য স্থাপনার অবস্থা এবং নিরাির্ ও পুনমন যিযারণর অগ্রগমর্ মবষরয় পমরেশযন সারপরক্ষ
ঊর্ধ্যর্ন কতৃপয রক্ষর কারে মনয়মির্ প্রমর্রবেন নপ্ররণ;
র্) প্রমর্টি বাঁরির দুই পারশর অবস্থা মনয়মির্ পমরবীক্ষণ এবং র্াৎক্ষমণক নিরাির্;
ঙ) পামনর চাপ সঠিকিারব নিাকামবোয় স্লুইসরগট সঠিকিারব অপাররট করা।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) কিযচারীরের সুরক্ষা নেওয়াসহ নবারর্যর সম্পে, ্ন্ত্রপামর্, ্ানবাহন ইর্যামের মনরাপিার েন্য
সর্কযর্ামূেক পেরক্ষপ গ্রহণ;
ি) স্থানীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং অন্যান্য সংস্থার সরে কা্ যক্ররির সিন্বয়সািন;
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গ) েরুমর মিমিরর্ নিৌর্ অবকাঠারিা মনিযাণ, নিরাির্ এবং রক্ষণারবক্ষরণর কােরক অগ্রামিকার প্রোন;
র্) ঘূমণ যঝরড় সৃষ্ট েরোচ্ছ্বারসর সিয় নপাল্ডারর েবণাক্ত পামন প্ররবশ নঠকারর্ এবং স্লুইসরগরটর ক্ষমর্ এড়ারর্
েনপ্রমর্মনমি ও কমিউমনটিরক সম্পৃক্ত করাসহ প্রহরী মনরয়াগ করা।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) সাব যক্ষমণক র্েরকন্দ্র চালু রািা;
ি) বাংোরেশ পামন উন্নয়ন নবারর্ যর র্েরকন্দ্র এবং স্থানীয় প্রশাসরনর মনয়ন্ত্রণকরক্ষ দুর্ যাগ পমরমস্থমর্ অবমহর্
করা;
গ) নবসািমরক প্রশাসনরক উিার, স্থানান্তর ও োণ র্ৎপরর্ায় সহর্ামগর্া প্রোন;
র্) কামরগমর জ্ঞানসম্পন্ন েনশমক্ত, ্ন্ত্রপামর্ এবং প্ররয়ােনীয় সরঞ্জািামের িােরি ক্ষমর্গ্রস্ত, অচে স্থাপনা
এবং সরবরাহ উৎরসর সরে সংমিষ্ট স্থাপনা নিরাির্ করা;
ঙ) ক্ষয়ক্ষমর্ মনরূপণ করা এবং পামন ননরি ্াওয়ার পর ্র্ র্াড়ার্ামড় সম্ভব নিরাির্, পুনমন যিযাণ এবং
য পমরকল্পনা গ্রহণ;
পুনগঠন
চ) মবরশষ অবস্থায় প্ররয়ােন হরে েীবন ও সম্পে রক্ষায় এবং স্থানান্তর বা অপসাররণর েন্য নবসািমরক
প্রশাসন ও দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সরে সিন্বয় করর উপর্যক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) ক্ষয়ক্ষমর্ মবস্তামরর্িারব মনরূপণ করা এবং ক্ষমর্গ্রস্ত নিৌর্ অবকাঠারিা, বাঁি ও স্লুইসরগট ্র্ দ্রুর্ সম্ভব
নিরাির্, পুনঃস্থাপন বা পুনমন যিযাণ;
ি) ঘূমণ যঝড়সৃষ্ট েরোচ্ছ্বারস ক্ষমর্গ্রস্ত বাঁি ও স্লুইসরগট নিরাির্;
গ) িমবষ্যরর্ েরোচ্ছ্বাস বা বন্যােমনর্ দুর্ যাগ প্রমর্ররারির েন্য বাঁি বর্মরর স্থান মচমির্ করা, প্রকল্প প্রণয়ন
এবং বাস্তবায়রন অরর্ যর নোগান নেওয়া।
৫.২.৯.২.২ বাং ারদশ পামন উন্নয়ন যবারর্ যর িাঠ প্ যারয়র কা্ যা য় (বন্যা-সম্পমকযি)
এ অমফস র্ারের স্বািামবক কা্ যক্ররির পাশাপামশ দুর্ যাগ নিাকামবোয় মনরম্নাক্ত োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) স্থানীয় প্ যারয় ঝমুঁ ক মনরূপণ করা এবং ওয়াটার নসক্টরর স্থানীয় প্ যারয় ঝমুঁ কহ্রাস পমরকল্পনা প্রস্তুর্ করা;
ি) বাংোরেশ পামন উন্নয়ন নবার্ য কতৃক
য অনুরিামের্ নকশা অনুসারর স্থানীয় প্ যারয় উপর্যক্ত বাঁি বর্মর করা;
গ) স্বািামবক সিরয় পমরেশযন করর পমরমস্থমর্ মবরিষণ করা ও মবযিান অবকাঠারিার র্াটারবে বর্মর করা
এবং ক্ষমর্গ্রস্ত অবকাঠারিা (বাঁি, নপাল্ডার, স্লুইসরগট মসরস্টি) শমক্তশােী কররর্ মনয়মির্ রক্ষণারবক্ষণ
করা;
র্) এোকার েোবির্া দূরীকররণ েনসািারণ ন্ন বাঁি না কারট নস েরক্ষয বাঁি কাটার ফরে উদ্ভূর্ ক্ষয়ক্ষমর্র
মচে ত্যরে িরর সরচর্নর্া বৃমি;
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ঙ) স্থানীয় প্ যারয় বাঁি রক্ষা কমিটি গঠন এবং স্থানীয় ওয়াটার ম্যারনেরিন্ট গ্রুপগুরোরক সমক্রয় করা;
চ) ্র্াসিরয় প্রমর্রক্ষা বাঁি বর্মর এবং এর ্র্া্র্ রক্ষণারবক্ষণ মনমির্ করা;
ে) বন্যা সর্কীকরণ-সম্পমকযর্ র্ে সংগ্রহ এবং প্রচার ব্যবস্থা শমক্তশােী করা।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) প্রমর্ বের ১ এমপ্রে নর্রক ৩১ অরক্টাবর প্ যন্ত বন্যা র্েরকন্দ্র ব্যবস্থাপনায় মনম্নমেমির্ মবষয়গুরো
মনমির্করণ:
(১) স্থানীয় বৃমষ্টপারর্র পমরিাণ এবং িারর্সহ প্রমর্রবশী অন্যান্য নেশ নর্রক উদ্ভূর্ নেনেীগুরোর মবমিন্ন
পরয়রণ্টর পামনর নেরিে সম্পরকয র্ে সংগ্ররহর ব্যবস্থা গ্রহণ;
(২) মনে মনে েপ্তরপ্রিারনর িােরি পামন উন্নয়ন নবারর্যর বন্যা মনয়ন্ত্রণকক্ষ এবং পামনসম্পে িন্ত্রণােরয়র
মনয়ন্ত্রণকক্ষরক বন্যার পূব যািাস মনয়মির্ োনারনা;
ি) পামনসম্পে িন্ত্রণােয়, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র েরুমর পমরচােনা নকন্দ্র, সংমিষ্ট নেোপ্রশাসক
এবং উপরেো মনব যাহী অমফসাররক বন্যার পামন বৃমি এবং আকমিক বন্যার আশঙ্কা সম্পরকয অবমহর্
এবং সোগ করা;
গ) সংমিষ্ট সকেরক সাপ্তামহক বন্যার অবস্থা অবমহর্ করা;
র্) স্থানীয় নবসািমরক প্রশাসনরক উিার, স্থানান্তর, িানমবক সহায়র্াকারে প্ররয়ােনীয় ্ামন্ত্রক সরঞ্জাি,
্ানবাহন, বস্তুগর্ এবং নকৌশেগর্ সাহায্য মেরয় সহর্ামগর্া এবং সির্ যন প্রোরনর ব্যবস্থা মনমির্করণ;
ঙ) আকমিক বন্যায় সর্কীকররণর কি সিয় পাওয়া ্ায় মবিায় সংমিষ্ট সবাইরক নটমেরফান, নিাবাইে,
আইমিআর, নটরেক্স, নটমেমিশন ও নবর্ার ইর্যামের িােরি দ্রুর্র্ি সিরয়র িরে সর্কীকররণ উরযাগ
গ্রহণ;
চ) প্রমর্ বের এমপ্রে িারসর আরগ মনে মনে কিয এোকার বাঁিগুরোর পামন চুয়ারনা, মেদ্র, ইর্যামের নিরাির্
সম্পন্ন করা;
ে) সুমবিােনক স্থারন প্ররয়ােনীয় সািগ্রী/সরঞ্জাি েরুমর কারের েন্য প্রস্তুর্ রািা এবং বাঁি ও স্লুইসরগট
মনিযাণ/রিরাির্ প্রকল্পসমূরহর কাে বন্যা নিৌসুরির আরগই সম্পােন করা।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) ক্ষমর্ এড়ারনার েন্য স্লুইস এবং েকরগইট পাহারার ব্যবস্থা গ্রহণ;
ি) স্লুইসরগট, বাঁি এবং স্থাপনাগুরোর অবস্থা এবং নিরাির্ কারের অগ্রগমর্ সম্বরন্ধ ঊর্ধ্যর্ন কতৃপয রক্ষর কারে
প্রমর্রবেন নপ্ররণ;
গ) েীবন, সম্পে, ্ন্ত্রপামর্ এবং ্ানবাহন রক্ষার েন্য সর্কযর্ামূেক পেরক্ষপ গ্রহণ।

167

(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) বন্যার সিয় ২৪/৭ মিমিরর্ সাব যক্ষমণক বন্যা র্েরকন্দ্র পমরচােনা করা এবং স্থানীয় দুর্ যাগ মনয়ন্ত্রণকরক্ষ
মেয়ারোঁ কিযকর্যা মনর্যক্ত করা;
ি) ন্রকারনা মবপ্ যরয়র র্টনা পামন উন্নয়ন নবারর্যর বন্যা মনয়ন্ত্রণ নসে এবং স্থানীয় দুর্ যাগ মনয়ন্ত্রণকক্ষরক
োনারনা;
গ) স্থানীয় নবসািমরক প্রশাসনরক মনে এোকায় উিার, স্থানান্তর ও িানমবক সহায়র্া কিযকাে পমরচােনায়
সির্ যন ও সহর্ামগর্া প্রোন;
র্) কামরগমর জ্ঞানসম্পন্ন েনশমক্ত ও প্ররয়ােনীয় সম্পে নোগাড় করর ক্ষমর্গ্রস্ত স্থাপনা ও সরবরারহর
উৎসগুরো নিরাির্ করা;
ঙ) বন্যার পামন সরর ্াওয়ার ন্যযনর্ি সিরয়র িরে ক্ষয়ক্ষমর্ মনি যারণ করা, পুনব যাসন-পমরকল্পনা প্রণয়ন এবং
নপ্রমক্ষর্ পমরকল্পনা অনু্ায়ী স্বল্প ও েীর্ যরিয়ামে নিরাির্, পুনমন যিযাণ ও পুনঃস্থাপন কিযসূমচ প্রণয়ন;
চ) ক্ষমর্গ্রস্ত এোকা র্ন র্ন পমরেশযন করা এবং েরুমর মিমিরর্ প্রমর্ররািমূেক ব্যবস্থা গ্রহণ;
ে) সংমিষ্ট েপ্তররর মনয়ন্ত্রণ ক্ষির্াবমহভূযর্ অবস্থা বা সিস্যা নেিা মেরে স্থানীয় নবসািমরক প্রশাসন বা দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র িােরি আন্তঃিন্ত্রণােয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সিন্বয় কমিটির কারে সাহারয্যর
েন্য অনুররাি করা;
ে) েীবন ও সম্পে রক্ষায় এবং স্থানান্তররর প্ররয়ােরন পমরমস্থমর্ অনুসারর উপর্যক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) ক্ষয়ক্ষমর্র মহসাব করা এবং প্ররয়ােরনর অগ্রামিকার মিমিরর্ নিরাির্, পুনঃস্থাপন অর্বা পুনমন যিযারণর
পমরকল্পনা নকশা এবং কিযসূমচ বর্মর করা;
ি) স্থানীয় সংস্থা/রবসরকামর প্রমর্ষ্ঠারনর সহর্ামগর্ায় ন্যযনর্ি সিরয় নিৌর্ অবকাঠারিা, স্লুইসরগট, পামনর
নড্রন পুনঃস্থাপন ও পুনরায় চালু করা;
গ) প্রাকৃমর্ক িাে, নাোগুরো েিেমুক্ত করর সংস্কারসািন;
র্) নবসািমরক প্রশাসন, এনমেওসহ নবসরকামর প্রমর্ষ্ঠানগুরোরক পুনব যাসন কিযসূমচরর্ সহর্ামগর্া প্রোন;
ঙ) বন্যা নরাি করার েরক্ষয নত্যন প্রকরল্পর নকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়রনর উরযাগ গ্রহণ;
চ) পামন উন্নয়ন নবারর্ যর িাঠ প্ যারয়র অমফসগুরো র্ারের বেমনক বন্যা প্রমর্রবেন মনরম্ন উমেমির্
অমফসগুরোরর্ পাঠারব:
(১) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র NDRCC;
(২) িহাপমরচােক, পামন উন্নয়ন নবার্ য;
(৩) সংমিষ্ট মবিাগীয় কমিশনার;
(৪) বন্যাকবমের্ এোকার সকে নেোপ্রশাসক;
(৫) বন্যাকবমের্ এোকার সকে উপরেো মনব যাহী অমফসার।
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৫.২.১০ কৃমষ িন্ত্রণােয়
স্বািামবক োময়ত্ব পােরনর পাশাপামশ এই িন্ত্রণােয় দুর্ যাগঝমুঁ ক নিাকামবোয় মনম্নমেমির্ োময়ত্বাবমে পােন
কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) িার্মিমিক ঝমুঁ ক মনরূপণ এবং ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা প্রণয়ন;
ি) ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা বাস্তবায়রন বারেরট প্ররয়ােনীয় অরর্ যর সংস্থান মনমির্করণ;
গ) আপে মবরিষণ ও কৃমষরর্ এর প্রিাব-সম্পমকযর্ গরবষণার েন্য কিযসূমচ বর্মর করা;
র্) দুর্ যাগ-সহনশীে প্রর্যমক্ত উদ্ভাবরন কৃমষ গরবষণায় প্ যাপ্ত সম্পে বরাে নেওয়া;
ঙ) িন্ত্রণােয় ও এর সংস্থাগুরোর নীমর্িাো, কিযসূমচ ও পমরকল্পনার িরে দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস মবষয়সমূরহর
অন্তর্ভযমক্তকরণ মনমির্করণ;
চ) অমিেপ্তর, স্থানীয় প্ যারয়র উন্নয়ন পমরকল্পনায় ও প্রকল্প প্রস্তাবনা বর্মররর্ মর্োস্টার ইম্পযাক্ট অযারসসরিন্ট
(DIA) প্রমক্রয়া অনুসররণ মনরে যশনা প্রোন;
ে) কৃমষ সম্প্রসারণ কা্ যক্রি ম্যানুয়াে ও মনরে যমশকা হােনাগােকরণ প্রমক্রয়ায় দুর্ যাগঝমুঁ ক সম্পৃক্তকরণ
মনমির্করণ;
ে) কৃমষরক্ষরে দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস-মবষয়ক প্রমশক্ষণ প্রামর্ষ্ঠামনকীকররণ সহায়র্া প্রোন;
ঝ) কিযকর্যা, কিযচারীরের েক্ষর্া বৃমি প্রমশক্ষণ, কৃমষ পুনব যাসনসহ মবমিন্ন স্থাপনা নিরাির্/পুনরায় বর্মর, বীে
িজুর্ ইর্যামের েন্য বারেট প্রণয়ন এবং র্োনু্ায়ী র্হমবে বরাে প্রোন;
ঞ) বন্যা ও ঘূমণ যঝরড়র পূব যািাস পাওয়ার পমররপ্রমক্ষরর্ বীে, সার, কীটনাশক ও কৃমষ উপকরণ মনরাপে স্থারন
সমররয় ননওয়ার েন্য সংমিষ্টরের মনরে যশনা প্রোন;
ট) িন্ত্রণােরয়র দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ঝমুঁ কহ্রাস কিযসূমচর েন্য নসক্টরমিমিক আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন;
ঠ) বাঁি ও স্লুইসরগটগুরো ্র্া্র্ উচ্চর্া ও ্রর্ষ্ট শমক্তশােীিারব মনমিযর্ হরয়রে মক না, র্া মনমির্কররণ
বাংোরেশ পামন উন্নয়ন নবারর্ যর সরে পরািশযক্ররি েবণাক্ত পামন ও বন্যার পামন প্ররবশ প্রমর্ররািমূেক
কা্ যক্রি গ্রহরণর ব্যবস্থা গ্রহণ;
র্) উপকূেীয় ও হাওর এোকার কৃমষরির্/িািাররর অমর্মরক্ত পামন অপসাররণর েন্য প্ররয়ােরন মনষ্কাশন
পারম্পর সরবরাহ মনমির্করণ;
ে) দুর্ যাগ-সহনশীে চাষাবাে সংস্কৃমর্ প্রমর্ষ্ঠায় শস্যমবিা চালু করার েন্য সংমিষ্ট িন্ত্রণােয় ও মবিাগগুরোর
সিন্বরয় প্ররয়ােনীয় পেরক্ষপ গ্রহণ;
ণ) বন্যা বা অন্যান্য দুর্ যাগ পমরমস্থমর্ মবরবচনায় সরকামর/রবসরকামর মবমিন্ন প্রমর্ষ্ঠারন উঁচু োয়গায় বীে ও
চারা বর্মর ও দুর্ যাগ-পরবর্ী পুনব যাসন কিযসূমচর আওর্ায় মবনামূরল্য বা স্বল্পমূরল্য দুর্ যাগকবমের্ এোকার
কৃষকরের িরে মবর্রণ;
র্) কৃমষ সম্প্রসারণ অমিেপ্তরর মর্োস্টার ও িাইরিট মরস্ক ম্যারনেরিন্ট নসে স্থাপন;
র্) অঞ্চেমিমিক দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রারস দুর্ যাগসমহষ্ণু ফসরের োর্ সম্প্রসারণ, বীে উৎপােন এবং কৃষকরের
িরে ্ন্ত্রপামর্ সরবরাহ কররর্ প্ররয়ােনীয় উরযাগ গ্রহণ।
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েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) কৃমষিারর্ আপেকােীন পমরকল্পনা প্রস্তুর্ ও এর মনয়মির্ হােনাগাে করা;
ি) দুর্ যারগ ক্ষমর্র আশঙ্কা আরে এিন এোকা মচমির্ কররর্ প্ররয়ােনীয় উরযাগ গ্রহণ;
গ) ঋণ/অনুোন/িত্যময ক মূরল্যর মিমিরর্ ক্ষমর্গ্রস্ত েনসািারণ ্ারর্ বীে, চারা, সার ও কৃমষ্ন্ত্রপামর্ পায় র্ার
েন্য প্ররয়ােনীয় প্রস্তুমর্ গ্রহণ;
র্) প্ররয়ােনরবারি িজুর্কৃর্ বীে ও সরঞ্জািামে ইর্যামে সম্পে ্ারর্ মনরাপে এোকায় সমররয় ননওয়া ্ায়
র্ার প্রস্তুমর্ গ্রহণ;
ঙ) বীে, সার, কীটনাশক ইর্যামে িজুর্ রািার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আপেকােীন সহায়র্ার েন্য বীের্ো বর্মর
করা;
চ) দুর্ যাগপ্রবণ এোকাগুরোর েন্য উপর্াগী শস্যবীরের িজুর্ রািা;
ে) দুর্ যাগ নিৌসুি অনু্ায়ী চারা উৎপােন এবং িজুর্ রািার ব্যবস্থা গ্রহণ।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ুঁ
ক) সর্কয বার্যা/হুমশয়ামর
বার্যার আরোরক কৃষরকর করণীয় সম্পরকয পরািশয প্রোরন কৃমষ সম্প্রসারণ
অমিেপ্তরসহ সংমিষ্টরের মনরে যশনা প্রোন।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) দুর্ যাগ নিাকামবোয় নেোপ্রশাসক, উপরেো মনব যাহী অমফসার ও স্থানীয় েনপ্রমর্মনমিরের প্ররয়ােন
অনুসারর সহর্ামগর্া প্রোরন মবমিন্ন প্ যারয়র কিযকর্যারের মনরে যশনা প্রোন;
ি) শস্যরির্, বীে িজুর্, গুোরির ক্ষয়ক্ষমর্ মনরূপণ এবং র্াৎক্ষমণক নিরাির্ ও পুনমন যিযারণর েন্য ্র্া্র্
পমরকল্পনা প্রণয়ন;
গ) দুর্ যাগকবমের্ এোকায় ক্ষয়ক্ষমর্র ওপর মিমি করর বীে ও চারার চামহো মনরূপণ ও র্া সরবরারহর
পমরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়রনর উরযাগ গ্রহণ।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক)
ি)
গ)
র্)
ঙ)

েরুমর মিমিরর্ ক্ষয়ক্ষমর্র মহসাব ও কৃমষ পুনব যাসন-পমরকল্পনা চূড়ান্তকররণ প্ররয়ােনীয় উরযাগ গ্রহণ;
পমরকল্পনা অনুরিােন ও অর্ য নোগারনর ব্যবস্থা গ্রহণ;
ক্ষমর্গ্রস্ত এোকাগুরোরর্ েরুমর মিমিরর্ কৃমষ উপকরণ বণ্টন ও বাস্তবায়ন র্োরমক;
ব্যাংরকর িােরি কৃমষ ঋণ মবর্ররণ প্ররয়ােনীয় উরযাগ গ্রহণ;
োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কাউমিে ও আন্তঃিন্ত্রণােয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সিন্বয় কমিটি ও দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয় সাপ্তামহক অগ্রগমর্ প্রমর্রবেন নপশ করা এবং পুনব যাসন-পমরকল্পনা বাস্তবায়ন
সিামপ্তর পর মবস্তামরর্ প্রমর্রবেন নপ্ররণ।
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৫.২.১০.১ ৃ হি িম্প্রিারণ অহিেপ্তর
কৃমষ সম্প্রসারণ অমিেপ্তর দুর্ যাগ নিাকামবোয় মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) উন্নয়ন পমরকল্পনা প্রমক্রয়ায় ‘মর্োস্টার ইম্পযাক্ট অযারসসরিন্ট (মর্আইএ)’ অন্তর্ভযক্তকরণ;
ি) কৃমষ সম্প্রসারণ কা্ যক্রি, মফল্ড ম্যানুয়াে ও মনরে যমশকা হােনাগাে করা;
গ) দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস মবষরয় কৃষরকর জ্ঞান বৃমিরর্ নকৌশে বর্মর ও বাস্তবায়ন করা;
র্) বীে িজুর্, বীের্ো বর্মর, কৃষক প্ যারয় সার, কীটনাশক সরবরাহ মনমির্করণ ও কৃমষ্ন্ত্রপামর্
ব্যবস্থাপনারক অন্তর্ভযক্ত করর ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি গ্রহণ;
ঙ) কিীরের দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস, আপে ও সংকট মবরিষণ মবষরয় সরচর্নর্া ও েক্ষর্া উন্নয়রন মশক্ষা ও প্রমশক্ষণ
কা্ যক্রি আরয়ােন করা;
চ) কৃমষরক্ষরে দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস অন্তর্ভযমক্তকরণ-মবষয়ক প্রমশক্ষণ প্রামর্ষ্ঠামনকীকররণ সহায়র্া প্রোন;
ে) ফসেহামনর ঝমুঁ কহ্রারস শস্য অঞ্চে (ক্রপ নোমনং) চালু এবং নস নিার্ারবক চাষাবাে করা;
ে) দুর্ যাগসমহষ্ণু ফসরের োর্ সম্প্রসারণ, বীে উৎপােন এবং কৃষকরের িরে ্ন্ত্রপামর্ সরবরাহ কররর্
মনম্নমেমির্ ব্যবস্থা গ্রহণ:
(১) উপকূেীয় এোকায় েবণাক্তর্া-সমহষ্ণু োরর্র ফসরের বীে ও চারা কৃষক প্ যারয় সরবরারহর ব্যবস্থা
গ্রহণ;
(২) বররন্দ্র এোকায় িরাসমহষ্ণু ও স্বল্প নসরচও উৎপােন হয়, এিন োরর্র শরস্যর বীে ও চারা কৃষক
প্ যারয় সরবরারহর ব্যবস্থা গ্রহণ;
(৩) হাওর এোকায় স্বল্প সিরয় আহরণর্াগ্য ফসরের আবাে সম্প্রসারণ করা, ্ারর্ আগাি বন্যা এড়ারনা
্ায়;
(৪) হাওর এোকার স্বল্প সিরয় িান কাটরর্ কৃষকরের িান কাটা ও িাড়াই ্ন্ত্র প্রামপ্তরর্ সহায়র্া প্রোন।
ঝ) দুর্ যাগকারে বামড়র আমেনায় বা অন্যান্য উঁচু স্থারন োরপাগ (মেমব) পিমর্রর্ বীের্ো বর্মর এবং বামড়র
োরে শাকসবমের চারা উৎপােরন েনসািারণরক উৎসামহর্ করা;
ঞ) দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস মবষরয় নফাকাে পরয়ন্ট মনব যাচন করা এবং সংমিষ্ট সকেরক অবমহর্ করা;
ট) মর্োস্টার ও িাইরিট মফল্ড স্কুে স্থাপরনর িােরি কৃষকেে গঠন এবং দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস ও েেবায়ু
পমরবর্যনেমনর্ অমির্ােন মবষরয় েক্ষ করর গরড় নর্াোর উরযাগ গ্রহণ।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) আপেকােীন কিযপমরকল্পনা অনু্ায়ী বেিামসক মিমিরর্ পূব যপ্রস্তুমর্র অবস্থা িমনটমরং করা;
ি) মনয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন করা এবং ঘূমণ যঝড়/বন্যার পূব যািাস প্রামপ্তর সরে সরে বীে, সার, কীটনাশক,
কৃমষ্ন্ত্রপামর্ ইর্যামের মনরাপিা মনমির্কররণর েন্য সংমিষ্ট সকেরক সর্কয করা;
গ) দুর্ যারগ ক্ষমর্গ্রস্ত হরর্ পারর, এিন এোকার চামহো পূররণর েরক্ষয স্থানীয় কিযকর্যারের সরে
আরোচনাক্ররি বীের্ো বর্মরর েন্য উঁচু েমি মচমির্ করা;
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র্) সংমিষ্ট অন্যান্য েপ্তর/সংস্থার সহর্ামগর্ায় সম্ভাব্য ক্ষমর্র আশঙ্কার্যক্ত এোকা মচমির্ করা;
ঙ) ক্ষমর্গ্রস্ত েনসািাররণর চারা/বীে, সার, কৃমষ্ন্ত্রপামর্ ইর্যামে প্রামপ্ত মনমির্করণর েন্য প্ররয়ােনীয় ব্যবস্থা
গ্রহণ।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ুঁ
ক) সর্কয বার্যা/হুমশয়ামর
বার্যার আরোরক কৃষরকর করণীয় সম্পরকয পরািশয প্রোন।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক)
ি)
গ)
র্)
ঙ)

মনেস্ব মনয়ন্ত্রণকক্ষ পমরচােনা করা এবং শরস্যর ক্ষয়ক্ষমর্-সংক্রান্ত প্রমর্রবেন সংগ্রহ করা;
ফসরের ক্ষয়ক্ষমর্-সংক্রান্ত প্রমর্রবেন কৃমষ িন্ত্রণােয় ও দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয় নপ্ররণ;
শস্য, ্ন্ত্রপামর্ ইর্যামের ক্ষয়ক্ষমর্ মনরূপণ করা;
মবিাগ, নেো, উপরেোয় অবমস্থর্ িাঠ প্ যারয় েপ্তরগুরোর িােরি পুনব যাসন-পমরকল্পনা প্রণয়ন;
ক্ষমর্গ্রস্ত এোকায় ঠিক সিরয় বীে, চারা, সার, কীটনাশক, কৃমষ্ন্ত্রপামর্ ইর্যামে মবর্ররণর েন্য
পমরবহরনর ব্যবস্থা গ্রহণ।

য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) ক্ষয়ক্ষমর্ মনরূপণসহ দুর্ যাগকবমের্ এোকার পুনব যাসরনর েন্য আমর্ যক ও উপকররণর চামহো মনণ যয় করা;
ি) অমবেরম্ব ক্ষমর্গ্রস্ত এোকাগুরোরর্ কৃমষ পুনব যাসরনর েন্য বীে, চারা, সার, কৃমষ্ন্ত্রপামর্ ইর্যামের সহে
প্রাপ্যর্ার েন্য িাঠ কিযকর্যারের িােরি ্র্া্র্ উরযাগ গ্রহণ;
গ) দুর্ যাগ নিাকামবোয় মবিাগীয় কমিশনার, নেোপ্রশাসক, উপরেো মনব যাহী অমফসার এবং ইউমনয়ন
পমরষরের নচয়ারম্যানসহ েনপ্রমর্মনমিরের সহর্ামগর্া প্রোরন স্থানীয় কিযকর্যারের মনরে যশনা প্রোন;
র্) কৃমষ পুনব যাসরনর েরক্ষয িাঠ প্ যারয়র কিযকর্যারের িােরি কৃষকরের সকে প্রকার সহায়র্া প্রোন;
ঙ) কৃমষ পুনব যাসন মবষরয় নবর্ার, নটমেমিশন, সংবােপে ইর্যামের িােরি েনগণরক সরচর্ন করা;
চ) শস্যঋরণর প্ররয়ােনীয়র্া মনরূপণ করা ও উপরেো কৃমষঋণ কমিটির িােরি কৃষকরের ঋণ প্রামপ্ত
মনমির্করণ;
ে) দ্রুর্ কৃমষ উপকরণ ও কৃমষ্ন্ত্রপামর্ মবর্ররণর ব্যবস্থা গ্রহণ;
ে) স্থানীয় িাঠ কিযকর্যারের িােরি প্রমশক্ষণ, পমরেশযন এবং র্োরমকর িােরি কৃষকরের িরে মবর্রণকৃর্
সাহায্য/সহায়র্া বা ঋরণর সদ্বযবহার মনমির্করণ;
ঝ) সাপ্তামহক অগ্রগমর্ প্রমর্রবেন এবং পুনব যাসন-কা্ যক্রি নশরষ চূড়ান্ত প্রমর্রবেন কৃমষ িন্ত্রণােয় ও দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয় নপ্ররণ।
৫.২.১০.১.১ কৃমষ সম্প্রসারণ অমধদপ্তররর িাঠ প্ যারয়র কা্ যা য়
কৃমষ সম্প্রসারণ অমিেপ্তররর মবিাগীয়, নেো ও উপরেোিীন িাঠ প্ যারয়র কা্ যােয়গুরো র্ারের মনেস্ব োময়ত্ব
পােরনর পাশাপামশ দুর্ যাগ নিাকামবোয় মনম্নমেমির্ োময়ত্বাবমে পােন কররব:
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ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) কৃমষরক্ষরে দুর্ যাগ ও েেবায়ুেমনর্ ঝমুঁ ক মনরূপণপূব যক ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা প্রণয়ন;
ি) বর্যিান ও িমবষ্যৎ ঝমুঁ কহ্রারস পমরকল্পনা ও কিযসূমচর ্র্া্র্ বাস্তবায়ন মনমির্করণ;
গ) েেবায়ু পমরবর্যনসহ বর্যিান ও িমবষ্যৎ ঝমুঁ ক নিাকামবোর উপর্াগী প্রর্যমক্ত িাঠ প্ যারয় প্রেশযনীর
আরয়ােন করা;
র্) স্থানীয় প্ যারয় সমহষ্ণু বীে সংরক্ষণ, বীের্ো বর্মর, সার, কীটনাশক ও কৃমষ্ন্ত্রপামর্ ব্যবস্থাপনা
উৎসামহর্করণ;
ঙ) দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস মবষরয় কৃষরকর জ্ঞান বৃমিরর্ নকৌশে বর্মর ও বাস্তবায়ন করা;
চ) সরচর্নর্া ও মশক্ষা কা্ যক্ররির িােরি কিীরের েন্য দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস, আপে ও মবপোপন্নর্া মবরিষণ
মবষরয় জ্ঞান ও েক্ষর্ার উন্নয়ন।
ে) নেো ও উপরেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সিায় অংশগ্রহণ ও ঝমুঁ কহ্রাস পমরকল্পনা উপস্থাপন;
ে) ক্রপ কযারেন্ডার ও ক্রপ নোমনং অনু্ায়ী চাষাবারে কৃষকরের উদ্বুি করা;
ঝ) কৃমষরর্ নারীর অংশগ্রহণ সহে ও অমিকারমিমিক করার উপায় উদ্ভাবন;
ঞ) মর্োস্টার ও িাইরিট মফল্ড স্কুে স্থাপরনর িােরি নারী ও পুরুরষর সিন্বরয় কৃষকেে গঠন এবং
দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস ও েেবায়ু পমরবর্যনেমনর্ অমির্ােন মবষরয় েক্ষ করর গরড় নর্াোর উরযাগ গ্রহণ।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) কৃমষ সম্প্রসারণ অমিেপ্তর কতৃক
য প্রণীর্ পমরকল্পনা বাস্তবায়রন মনয়ন্ত্রণকক্ষ পমরচােনা করা;
ি) দুর্ যাগকবমের্ এোকায় বীে/চারার চামহো পূররণর উরেরশ্য চারা উৎপােরনর েন্য স্থানীয় মিমিরর্ উঁচু
েমি মনব যাচন করা;
গ) দুর্ যাগপ্রবণ এোকার বড় িররনর শস্যহামন নিাকামবোয় প্ররয়ােনীয় পমরকল্পনা গ্রহণ;
র্) অন্যান্য েপ্তর/এরেমি/সংস্থার সরে সিন্বরয়র িােরি দুর্ যাগকবমের্ হওয়ার আশঙ্কাপূণ য এোকা মচমির্
করা;
ঙ) দুর্ যাগকবমের্ এোকায় বীে/চারা, সার, কৃমষ্ন্ত্রপামর্ সহেেিয কররর্ প্ররয়ােনীয় প্রস্তুমর্ গ্রহণ;
চ) বীে, সার, কীটনাশক, কৃমষ্ন্ত্রপামর্/উপকরণামের িজুর্ ্াচাইপূব যক কৃমষ সম্প্রসারণ অমিেপ্তরর েরুমর
মিমিরর্ ক্ররয়র প্রস্তাব নপশ করা।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ুঁ
ক) সর্কয বার্যা/হুমশয়ামর
বার্যার আরোরক কৃষরকর করণীয় সম্পরকয স্থানীয়িারব ব্যাপক প্রচার।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) শস্য ক্ষয়ক্ষমর্-সংক্রান্ত র্ে সংগ্ররহর েন্য মনয়ন্ত্রণকক্ষ পমরচােনা করা;
ি) শস্য ও চারা ইর্যামের ক্ষয়ক্ষমর্র সঠিক র্ে সংগ্রহ করা ও এ সম্পরকয কৃমষ সম্প্রসারণ অমিেপ্তরর
প্রমর্রবেন নপ্ররণ;
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গ) শস্যিজুর্ ও ্ন্ত্রপামর্র ক্ষয়ক্ষমর্ মনরূপণ;
র্) স্থানান্তর, উিার ও িানমবক সহায়র্া কিযকাে পমরচােনায় স্থানীয় প্রশাসনরক সহর্ামগর্া প্রোন;
ঙ) কৃমষ উপকরণ ও ্ন্ত্রপামর্ মবর্রণ পমরকল্পনা প্রণয়ন।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) শস্যসহ কৃমষ-সংমিষ্ট অন্যান্য ক্ষয়ক্ষমর্ মনরূপণ করর পুনব যাসন-পমরকল্পনা প্রণয়ন;
ি) দুর্ যাগকবমের্ এোকার সামব যক পুনব যাসন চামহো (আমর্ যক/উপকরণ সহায়র্া) ্র্া্র্ কতৃপয রক্ষর কারে
নপ্ররণ;
গ) অমবেরম্ব ক্ষমর্গ্রস্ত এোকায় কৃমষ পুনব যাসরনর েন্য বীে, চারা, সার, কৃমষ্ন্ত্রপামর্ ইর্যামে প্ররয়ােনীয়
সািগ্রী সহেেিয কররর্ সিমন্বর্ প্ররচষ্টা গ্রহণ;
র্) দুর্ যাগকবমের্ মবর্রণ নকন্দ্রগুরোরর্ বীে/চারা, সার, কীটনাশক, কৃমষ্ন্ত্রপামর্ ইর্যামে িজুর্ করা;
ঙ) শস্যঋরণর প্ররয়ােনীয়র্া ্াচাই করা এবং উপরেো কৃমষঋণ কমিটির িােরি এর প্রামপ্ত মনমির্করণ;
চ) পুনব যাসনকারে কৃষকরের সাহারয্যর েন্য দ্রুর্ কৃমষ উপকরণ ও ্ন্ত্রপামর্ মবর্রণ করা;
ে) কৃমষ র্েরকরন্দ্রর মবমিন্ন কে নসন্টার নর্রক িরা, বন্যা, হঠাৎ বন্যা, নরাগবাোই ইর্যামে সম্পরকয আগাি
সর্কয বার্যা কমিউমনটি প্ যারয় প্রচাররর উরযাগ গ্রহণ;
ে) স্থানীয় প্ যারয় নিৌসুিমিমিক মবমিন্ন দুর্ যাগ-সংমিষ্ট র্ে ও সম্ভাব্য প্রশিন ও িাপ িাওয়ারনার উপায়
মবষরয় র্াটারবে প্রণয়ন;
ঝ) দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনায় সংমিষ্ট মবষরয় কিযকর্যারের েক্ষর্া বৃমিকরণ।
৫.২.১০.২ বাং ারদশ কৃমষ উন্নয়ন করপযাররশন
বাংোরেশ কৃমষ উন্নয়ন করপযাররশন দুর্ যাগ নিাকামবোয় মনম্নমেমির্ োময়ত্বাবমে পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) িাঠ প্রেশযনীর িােরি বর্যিান ও িমবষ্যৎ েেবায়ু পমরবর্যরনর সরে িাপ িাওয়ার উপর্াগী এবং দুর্ যাগসহনশীে নত্যন প্রর্যমক্ত উদ্ভাবন করা;
ি) নত্যন এবং উদ্ভাবনী প্রর্যমক্তগর্ মবষয়গুরো পরীক্ষা এবং সম্প্রসাররণর েন্য সকে কৃমষ গরবষণা সংস্থা ও
কৃমষ সম্প্রসারণ অমিেপ্তররর সরে একটি শমক্তশােী ন্াগার্াগ-ব্যবস্থা গরড় নর্াো;
গ) কৃমষ গরবষণা ও সম্প্রসারণ নসবার সরে সম্পৃক্ত সকে সংস্থার র্াটারবে বর্মর ও রক্ষণারবক্ষণ করা;
র্) স্থান উপর্াগী দুর্ যাগসমহষ্ণু োরর্র বীে িজুর্ করা এবং কৃষরকর িরে সঠিক সিরয় মবর্রণ করা;
ঙ) ন্ৌমক্তক মূরল্য কৃষরকর কারে মবরশষ করর দুর্ যাগপ্রবণ এোকার কৃষকরের িরে কৃমষ উপকরণগুরো
্র্াসিরয় সরবরাহ মনমির্করণ;
চ) অঞ্চেমিমিক (উপকূেীয় েবণাক্তর্া, িরাপ্রবণ, বররন্দ্র, পাহামড়, চর, হাওর ইর্যামে) ফসে উপর্াগী নসচ
ব্যবস্থা প্রণয়ন;
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ে) পমরকমল্পর্িারব পুকুর, িােমবে, হাওর-বাঁওড়সহ সকে প্রকার েোিার পুনঃিনন, বাঁি ও নসচ
অবকাঠারিা (রাবার র্যাি, হাইড্রমেক এমেরিরটর্ র্যাি, ভূ-উপমরস্থ ও ভূগিযস্থ নসচনাো ইর্যামে) মনিযাণ;
ে) ভূ-উপমরস্থ ও ভূগিযস্থ পামনর িারসাম্যপূণ য ব্যবহার মনমির্কররণ পামনর প্রাপ্যর্ার পমরিাণ ভূর্ামেক ও
ভূপ্রাকৃমর্ক ববমশষ্টয িমবষ্যরর্ মবমিন্ন নসক্টরর পামনর চামহো মবরবচনা করর প্ যায়ক্ররি সিগ্র নেরশর েন্য
Irrigation Management Zoning Plan প্রণয়ন;
ঝ) Conjunctive Use of Surface And Ground Water উৎসামহর্ কররর্ িমবষ্যরর্ নসচ প্রকল্প প্রণয়রন
পামনর প্রাপ্যর্া, ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার মনমিি িরর্ে প্রণয়ন এবং র্া ব্যবহাররর েরক্ষয নসচকারে
গরবষণা নোরোরকরণ;
ঞ) নবায়নর্াগ্য শমক্ত ন্িন: নসৌরশমক্ত, বায়ুশমক্ত, বারয়াগ্যাস ইর্যামে ব্যবহাররর িােরি নসচসুমবিা প্রোরন
উৎসাহ প্রোন;
ট) পামন সাশ্রয়ী োরর্র ফসে উৎপােরন উৎসাহ প্রোন;
ঠ) উপকূেীয় এোকায় বৃমষ্টর পামন আহরণ ও সংরক্ষরণ উৎসামহর্করণ এবং নোয়ারিাটারক কারে োমগরয়
Gravitational Flow Irrigation ব্যবস্থার িােরি নসচ ও মনষ্কাশন-ব্যবস্থার উন্নয়ন করর নসচ এোকা
বৃমিকরণ;
র্) পাহামড় েনগরণর মনেস্ব অমিজ্ঞর্া, নোকে জ্ঞারনর আরোরক ও স্থানীয় পিমর্রর্ পামন সংরক্ষণ-ব্যবস্থা
উৎসামহর্করণ;
ে) িরা ও বৃমষ্টপার্ সম্পরকয আগাি সর্কয বার্যা প্রোরনর ব্যবস্থা নোরোরকরণ এবং কৃষকরের সর্কযর্ামূেক
ব্যবস্থা গ্রহরণর মনমিি আগাি র্ে প্রোন।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা-মবষয়ক কা্ যক্ররি িাঠ প্ যারয় ‘কন্টাক্ট পরয়ন্ট’ প্রমর্ষ্ঠা করা;
ি) দুর্ যারগ িারাত্মক শস্যহামন নিাকামবোয় সংমিষ্ট সকরের প্রস্তুমর্ আরে এ িরিয মনমির্ হওয়া;
গ) ঋণ/অনুোরনর মিমিরর্ দুর্ যাগকবমের্ েনসািাররণর িরে বীে/চারা প্রামপ্ত মনমির্ কররর্ প্ররয়ােনীয়
ব্যবস্থা গ্রহণ;
র্) প্ররয়ােন অনু্ায়ী বীে িজুরর্র ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঙ) প্ররয়ােনীয়-সংখ্যক নসচ ্ন্ত্র, ববদুযমর্ক োিফরিার, মফর্া পাইপ ইর্যামে িজুরর্র ব্যবস্থাকরণ।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) প্ররয়ােনরবারি িজুর্ বীে মনরাপে এোকায় সমররয় ননওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) মনয়ন্ত্রণকক্ষ পমরচােনাসহ কৃমষ িন্ত্রণােরয়র সরে র্মনষ্ঠ ন্াগার্াগ রক্ষা করা;
ি) ক্ষয়ক্ষমর্র মববরণ সঠিকিারব সংগ্রহ ও র্া সংকেন করর দ্রুর্ কৃমষ িন্ত্রণােরয় নপ্ররণ;
গ) পুনব যাসন-পমরকল্পনা প্রণয়ন এবং র্েনু্ায়ী র্হমবরের ব্যবস্থা গ্রহণ;
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র্) দ্রুর্ মবর্ররণর েরক্ষয সুমবিােনক স্থারন বীে, চারা ইর্যামে প্ররয়ােনীয় দ্রব্যামের স্থানান্তর/পমরবহরনর
পমরকল্পনা প্রণয়ন;
ঙ) স্থানান্তর, উিার ও িানমবক সহায়র্াকারে স্থানীয় প্রশাসনরক সহর্ামগর্া প্রোন।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) নসচসুমবিা র্যক্ত কৃমষ পুনব যাসরনর েরক্ষয দ্রুর্ ক্ষয়ক্ষমর্ মনরূপণ ও পুনব যাসন কিযসূমচ গ্রহণ;
ি) দুগর্য এোকায় েনগরণর পুনব যাসরনর েন্য বীে/চারা ইর্যামে প্ররয়ােনীয় সািগ্রীগুরো দ্রুর্ নপৌুঁোরনার েন্য
সিমন্বর্ উরযাগ গ্রহণ;
গ) নসচসুমবিার্ভক্ত কৃমষকারে ব্যবহৃর্ গিীর/অগিীর নেকূপ, শমক্তচামের্ পাম্প, িাসিান পাম্প,
নসৌরশমক্তচামের্ পাম্প ইর্যামের নিরািরর্র ব্যবস্থাসহ কৃমষ পুনব যাসরন কৃষকরের সামব যক সহর্ামগর্া
প্রোন;
র্) ক্ষমর্গ্রস্ত নসচ অবকাঠারিাগুরো নিরাির্, পুনব যাসন এবং প্ররয়ােনীয় নক্ষরে েোবির্া দূরীকররণ দ্রুর্
ব্যবস্থা গ্রহণ।
৫.২.১১ িৎস্য ও প্রামণসম্পে িন্ত্রণােয়
এ িন্ত্রণােয় দুর্ যাগ নিাকামবোয় মনম্নবমণ যর্ োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক)
ি)
গ)
র্)
ঙ)
চ)
ে)
ে)
ঝ)
ঞ)

ট)

িন্ত্রণােরয়র নীমর্ ও পমরকল্পনায় দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস মবষয়াবমের অন্তর্ভযমক্ত মনমির্করণ;
ঝমুঁ ক মনরূপণ ও ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি গ্রহরণর নীমর্ বাস্তবায়ন করা;
িার্মিমিক ঝমুঁ কহ্রাস ও প্রস্তুমর্ নকৌশে পমরকল্পনা প্রণয়ন;
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্ররির েন্য িার্মিমিক আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন;
িন্ত্রণােরয় ঝমুঁ ক ন্াগার্াগ-ব্যবস্থা প্রমর্ষ্ঠা করা;
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কা্ যক্রি বাস্তবায়রন বারেট সংস্থান মনমির্করণ;
িৎস্য ও প্রামণসম্পে িন্ত্রণােরয়র উন্নয়ন পমরকল্পনায় দুর্ যাগঝমুঁ ক অন্তর্ভযক্ত করা ও মর্োস্টার ইম্পযাক্ট
অযারসসরিন্ট (DIA) পিমর্ অনুসরণ করা;
প্রামণসম্পে ও িৎস্য িারর্ দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা-মবষয়ক প্রমশক্ষণ, সরচর্নর্া ও মশক্ষাকা্ যক্রি বাস্তবায়ন
করা;
আপে মবরিষণ এবং িৎস্য ও প্রামণসম্পরের ওপর প্রিাব-সম্পমকযর্ গরবষণা কিযসূমচ বর্মর করা;
বার্ য ফ্লু ও অন্যান্য জুরনাটিক নরারগর ওপর মবরশষ নোর মেরয় অন্যান্য দুর্ যারগর ওপর িার্মিমিক ঝমুঁ ক
মনরূপণ এবং ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা প্রণয়ন, উক্ত কিযপমরকল্পনার বাস্তবায়ন মনমির্ কররর্ িন্ত্রণােরয়র
বারেট সংস্থান মনমির্করণ;
এমিয়ান ইনফ্লুরয়ঞ্জার মেরক মবরশষ দৃমষ্ট মেরয় িানবস্বারস্থযর সম্ভাব্য ঝমুঁ কসহ নেরনটিক নরাগ মবস্তার
প্রমর্ররাি ও মনয়ন্ত্রণ মনমির্করণ;
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ঠ) দুর্ যারগর সিরয় প্রামণসম্পরের আশ্ররয়র েন্য উঁচু েমি মচমির্করণ এবং আশ্রয়রকন্দ্র প্রমর্ষ্ঠা করা এবং
েরুমর িযাকমসন ও ওষুি িজুর্সহ েরুমর প্রস্তুমর্ কা্ যক্ররির পমরকল্পনা গ্রহণ;
র্) ঝমুঁ কপূণ য অঞ্চরের প্রামণসম্পরের পমরসংখ্যান প্রস্তুর্ ও রক্ষণারবক্ষণ করা;
ে) েরুমর িাবার সরবরাহ, প্রামণসম্পে স্থানান্তর এবং দুর্ যাগ-পরবর্ী পুনব যাসনসহ েরুমর অবস্থায় প্রামণসম্পে
ব্যবস্থাপনার েন্য মস্কি ও মসরস্টি উন্নয়ন করা;
ণ) সামুমদ্রক িৎস্য মবিাগ কতৃক
য ইমঞ্জনচামের্ ননৌকা/েোরগুরোর ঝমুঁ কহ্রারসর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নবর্ার,
অয়যাররেস ও েীবন রক্ষাকারী েযারকট, বয়াসহ অন্যান্য প্ররয়ােনীয় মনরাপিা উপকরণ ননৌকায় রািা
মনমির্করণ;
র্) কৃষক, পশু-িািামর, িৎস্যচামষরের েন্য ঘূমণ যঝড়/বন্যাকারে স্বর্ন্ত্র প্রস্তুমর্সহ আপে, ঝমুঁ ক ও ঝমুঁ কহ্রাসসম্পমকযর্ সরচর্নর্ামূেক কা্ যক্রি বাস্তবায়ন করা;
র্) দুর্ যাগপ্রবণ এোকায় স্বল্পরিয়ামে িৎস্য চাষ পিমর্ উৎসামহর্ করা;
ে) চেিান দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস কা্ যক্রি সিন্বয়সািন।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
িািামররের সম্পে রক্ষারর্ য আপেকােীন পমরকল্পনা অনু্ায়ী পূব যপ্রস্তুমর্ মনয়মির্ প্ যরবক্ষণ করা;
র্ে সংগ্রহ, প্রমর্রবেন বর্মরর েন্য প্ররয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
দুর্ যাগকবমের্ হরর্ পারর, এিন এোকাগুরো মচমির্ করা;
দুর্ যাগ-পরবর্ী পুনরুিার কা্ যক্রি পমরচােনার েন্য পৃর্ক েরুমর র্হমবে গঠন করা;
িৎস্য ও প্রামণসম্পে কিযকর্যারের দুর্ যাগ নিাকামবো প্রস্তুমর্, ক্ষয়ক্ষমর্ এবং পুনব যাসন মবষরয় প্রমশমক্ষর্
করা;
চ) প্রামণসম্পরের মচমকৎসারর্ য প্ররয়ােনীয় ওষুি ও ্ন্ত্রপামর্র ব্যবস্থা গ্রহণ;
ে) আপেকােীন অবস্থা নিাকামবোর েন্য েনবে প্রস্তুর্ ও পশু িাযিজুর্ করা।
ক)
ি)
গ)
র্)
ঙ)

ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) আসন্ন দুর্ যারগ গবামে পশু, হাঁস-মুরমগ, িৎস্য উৎপােন িািার, িারের নপানা উৎপােনরক্ষে, েোর ও
অন্যান্য কাঠারিাসহ সংমিষ্ট সম্পরের ক্ষয়ক্ষমর্ নরারি করণীয় সম্পরকয িািামররের পরািশয প্রোরন
অিীনস্থ েপ্তরগুরোরক মনরে যশনা প্রোন;
ি) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা এবং োণ িন্ত্রণােরয়র NDRCC-এর সরে ন্াগার্ারগর েন্য একেন কিযকর্যা
িরনানীর্ করা;
গ) অমিেপ্তররর মবমিন্ন স্তররর কিযকর্যাগণরক মবিাগীয় কমিশনার, নর্পুটি কমিশনার এবং স্থানীয় সরকাররর
মনব যামচর্ প্রমর্মনমি, উপরেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, উপরেো মনব যাহী অমফসার, ইউমনয়ন দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং মসমপমপ কিযকর্যারের দুর্ যাগ নিাকামবোয় সহায়র্া প্রোন।
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(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) দুর্ যারগ িৎস্য ও প্রামণসম্পরের ক্ষয়ক্ষমর্ হ্রারস করণীয় সম্পরকয কৃষক ও িািামররের পরািশয ও সহায়র্া
প্রোরন অিীন েপ্তরগুরোরক মনরে যশনা প্রোন।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) দুর্ যাগকবমের্ এোকার গবামে পশু, হাঁস-মুরমগ, িাে উৎপােন িািার, িারের নপানা উৎপাোন নক্ষে,
েোর ও অন্যান্য কাঠারিাসহ ্াবর্ীয় সহায়সম্পমির ক্ষয়ক্ষমর্ মনরূপরণ দ্রুর্ ব্যবস্থা মনরর্ প্ররয়ােনীয়
মনরে যশনা প্রোন;
ি) িৎস্য ও প্রামণসম্পে িারর্র ক্ষয়ক্ষমর্ মনণ যয়পূব যক পুনব যাসন-পমরকল্পনা আন্তঃিন্ত্রণােয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা
সিন্বয় কমিটির সিায় উপস্থাপন;
গ) ক্ষয়ক্ষমর্র চূড়ান্ত মূল্যায়ন করা এবং প্রামণসম্পে, হাঁস-মুরমগ, িারের িািার, হযাচামর, িাে িরার ননৌকা
বা েোর, প্রমশক্ষণ এবং গরবষণা ইনমস্টটিউট, ওষুি এবং রাসায়মনক দ্রব্য ইর্যামের ওপর স্বল্প ও
েীর্ যরিয়ামে পুনব যাসন-পমরকল্পনা প্রণয়নপূব যক প্ররয়ােনীয় অর্ য নোগারনর ব্যবস্থা গ্রহণ;
র্) অর্ যোড়পূব যক অনুরিামের্ পুনব যাসন-পমরকল্পনা বাস্তবায়ন করা;
ঙ) অন্যান্য িন্ত্রণােয় এবং স্থানীয় প্রশাসরনর সরে সিন্বয় করর পুনব যাসন-কা্ যক্রি বাস্তবায়ন করা;
চ) িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসনকা্ যক্রি-সম্পমকযর্ মবস্তামরর্ প্রমর্রবেন প্রণয়ন এবং র্া োর্ীয় দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা কাউমিে এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয় নপ্ররণ;
ে) ক্ষমর্গ্রস্ত িানুষ, নেরে, কৃষক, িােচামষরের প্রামণসম্পে ও িৎস্যসম্পরের িজুর্ রক্ষায়, িানমবক সহায়র্া
ও পুনব যাসরন িাঠ প্ যারয় ্র্া্র্ স্বাস্থযরসবা মবষয়ামে, ক্ষমর্গ্রস্ত িৎস্য ও প্রামণসম্পে িািামররের িৎস্য
ও নগা-িায, মচমকৎসা সহায়র্াসহ িজুর্ উন্নয়ন ইর্যামের সামব যক পুনব যাসন-কা্ যক্রি বাস্তবায়রন িাঠ
প্ যারয়র কিযকর্যারের সহায়র্া প্রোন।
৫.২.১১.১ প্রাহণিম্পে অহিেপ্তর
প্রামণসম্পে অমিেপ্তর দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রারস মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) দুর্ যাগ ও েেবায়ু পমরবর্যন ঝমুঁ ক অন্তর্ভযক্ত করর ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা প্রণয়ন এবং র্া বাস্তবায়ন;
ি) গরু, োগে, নিড়া, িমহষ, হাঁস-মুরমগসহ অন্যান্য িািাররর বারয়া-মসমকউমরটি ব্যবস্থাপনাসহ ঝমুঁ ক মনরূপণ
ও ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রিসহ প্রমশক্ষণ, সরচর্নর্া ও মশক্ষা কিযসূমচ গ্রহণ;
গ) গরু, োগে, নিড়া, িমহরষর আশ্ররয়র েন্য উঁচু েমি মচমির্করণ, মুমেব মকো স্থাপন বা উন্নয়ন ও েরুমর
িযাকমসন ও ওষুি িজুর্সহ েরুমর প্রস্তুমর্মূেক কা্ যক্রি গ্রহণ;
র্) টিকাোন এবং মচমকৎসা কা্ যক্ররির েন্য ঝমুঁ কপূণ য অঞ্চরের গরু, োগে, নিড়া, িমহরষর ও হাঁস-মুরমগর
সংখ্যার একটি পমরসংখ্যান প্রস্তুর্ ও রক্ষণারবক্ষণ করা;
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ঙ) েরুমর িাবার সরবরাহ, প্রামণসম্পে স্থানান্তর এবং দুর্ যাগ-পরবর্ীসিরয় এ িারর্র পুনব যাসনসহ েরুমর
অবস্থায় প্রামণসম্পরের ব্যবস্থাপনার েন্য পমরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পিমর্র উন্নয়ন করা;
চ) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্ররির েন্য িার্মিমিক আপেকােীন পমরকল্পনা প্রস্তুর্ কররর্ িৎস্য
ও প্রামণসম্পে িন্ত্রণােয়রক সহর্ামগর্া প্রোন।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) উপেপ্তর, সংমিষ্ট অন্যান্য িাঠ প্ যারয়র সরকামর অমফস এবং মসমপমপর সরে অমিেপ্তররর মনেস্ব
কিযপমরকল্পনা অনুসারর প্রমর্ মর্ন িাস অন্তর প্রস্তুমর্ ্াচাই করা;
ি) সর্কীকরণ ব্যবস্থামে গ্রহরণর িােরি ঘূমণ যঝড়/বন্যাপ্রবণ এোকায় সংমিষ্ট সকে িাঠ কিযকর্যাগণরক
সম্পৃক্ত করর হাঁস-মুরমগ, গবামে পশুর িািার/আশ্রয়স্থে সুরমক্ষর্ রািার ব্যবস্থা গ্রহণ;
গ) স্থানীয় প্রশাসন এবং মসমপমপর সরে আরোচনাক্ররি ঘূমণ যঝড়েমনর্ সামুমদ্রক েরোচ্ছ্বাস এবং বন্যা নিৌসুরি
বন্যার কবে নর্রক গবামে পশু রক্ষার উরেরশ্য আশ্রয়রকন্দ্র, উঁচু স্থান মনব যাচন করা;
র্) গবামে পশুর নোঁয়ারচ ও সংক্রািক নরাগপ্রমর্ররাি ও মনয়ন্ত্ররণর েন্য ঘূমণ যঝড় ও বন্যাপ্রবণ এোকাগুরোরর্,
টিকা, ওষুি ও সরঞ্জারির েরুমর িজুরর্র ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঙ) ঘূমণ যঝড়/বন্যাপ্রবণ এোকাগুরোরর্ গবামে পশু ও হাঁস-মুরমগর সংখ্যা মনণ যয় এবং মনমেষ্ট সিরয়র পর র্া
হােনাগাে করা;
চ) ঘূমণ যঝড়/সামুমদ্রক েরোচ্ছ্বাস অর্যাসন্ন হরয় পড়রে গবামে পশু মনরাপে স্থারন সমররয় মনরর্ স্থানীয়
প্রশাসনরক সহায়র্া প্রোন;
ে) গবামে পশুর পুনব যাসন এবং ক্ষমর্পূরণ প্রোরনর উরেরশ্য সম্পূরক বারেট সংস্থারনর েন্য ্র্া্র্
পমরকল্পনা গ্রহণ করা;
ে) দুর্ যাগকবমের্ এোকাগুরোরর্ মবর্ররণর েন্য েরুমর মিমিরর্ পশুিায সংগ্ররহর পমরকল্পনা প্রণয়ন;
ঝ) দুর্ যারগর সিয় মবরবচনায় পশুপামির টিকাোন পমরচােনা করা;
ঞ) িাঠ প্ যারয়র কিযকর্যা এবং কিীরের ঘূমণ যঝড়/বন্যা দুর্ যাগ নিাকামবোয় প্রস্তুমর্, ক্ষয়ক্ষমর্ মনরূপণ এবং
পুনব যাসন-সম্পমকযর্ মবষরয় প্রমশক্ষণ নেওয়ার পেরক্ষপ গ্রহণ।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) আসন্ন দুর্ যারগ প্রামণসম্পরের ক্ষয়ক্ষমর্ নরারি করণীয় সম্পরকয িািামররের পরািশয প্রোন।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) গবামে পশু ও হাঁস-মুরমগ উিার ও স্থানান্তর ্র্া্র্িারব পমরচােনায় স্থানীয় প্রশাসনরক সহায়র্া প্রোন;
ি) উিারকৃর্ গবামে পশু ও হাঁস-মুরমগ মুমেব মকো বা উঁচু স্থারন বা আশ্রয়রকরন্দ্র রািা। মনরাপিার স্বারর্ য সম্ভব
হরে িানুরষর আশ্রয়রকরন্দ্রর কাোকামে রািা;
গ) আশ্রয়রকরন্দ্র বা আশ্রয়স্থরে আনা গবামে পশু ও হাঁস-মুরমগর িায সরবরাহ ও প্ররয়ােনীয় মচমকৎসা
মনমির্করণ।
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য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) ক্ষমর্গ্রস্ত এোকায় ঋণ কা্ যক্ররির আওর্ায় গবামে পশু ক্রয় ও দ্রুর্ পশুিায সরবরারহর েন্য সংমিষ্ট
অন্যান্য িন্ত্রণােয়/মবিারগর সরে সিন্বয়সািন;
ি) দুর্ যারগ গবামদ পশুপামখর ক্ষয়ক্ষমর্র পমরিাণ মনরূপণ ও মবস্তামরর্ প্রমর্রবেন প্রামণসম্পে িন্ত্রণােরয়র
িােরি আন্তঃিন্ত্রণােয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটি/দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয় নপ্ররণ;
গ) ক্ষমর্গ্রস্ত এোকাগুরোরর্ েরুমর মিমিরর্ পশু মচমকৎসক েে নপ্ররণ;
র্) ক্ষমর্গ্রস্ত গবামে পশুর িািামররের পুনব যাসন করা এবং প্রামণসম্পে অমিেপ্তরর এ উরেরশ্য একটি স্থায়ী
র্হমবরের ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঙ) দুর্ যাগকবমের্ এোকাগুরোরর্ মবর্ররণর েন্য েরুমর মিমিরর্ পশুিায ও িাবার প্রোরনর ব্যবস্থা গ্রহণ
এবং অমিেপ্তর এ উরেরশ্য স্থায়ী েরুমর র্হমবরের ব্যবস্থা কররব;
চ) েরুমর িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসন-কা্ যক্রি পমরচােনা মবষরয় স্থানীয় প্রশাসনরক সব িররনর সহায়র্া
ও সহর্ামগর্া প্রোন;
ে) আশ্রয়রকন্দ্র হরর্ িামেরকর কারে গবামে পশু নফরর্ নেওয়ার নক্ষরে স্থানীয় প্রশাসনরক সহায়র্া করা;
ে) স্বািামবক সরবরাহ-ব্যবস্থা মফরর না আসা প্ যন্ত গবামে পশু ও হাঁস-মুরমগর িায সংগ্ররহ ক্ষমর্গ্রস্ত
েনসািারণরক সহায়র্া প্রোন;
ঝ) গবামে পশুর পুনব যাসরনর েন্য সকে েরুমর পমরকল্পনা বাস্তবায়ন করা;
ঞ) দুর্ যাগকবমের্ এোকার ক্ষমর্গ্রস্ত িািামররের িরে গবামে পশু ও হাঁস-মুরমগ সরবরাহ করা।
৫.২.১১.১.১ োমণসম্পদ অমধদপ্তররর িাঠ প্ যারয়র কা্ যা য়
স্বািামবক োময়ত্ব পােরনর পাশাপামশ প্রামণসম্পে অমিেপ্তররর নেো, উপরেো ও ইউমনয়ন প্ যারয়র
কা্ যােয়গুরো দুর্ যাগসংক্রান্ত মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) স্থানীয় প্ যারয় প্রামণসম্পে িারর্র ঝমুঁ কগুরো মচমির্ করা এবং ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা প্রস্তুর্ করা;
ি) বামষ যক উন্নয়ন কিযসূমচ বারেরটর আওর্ায় বরাে ব্যবহার করর ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা বাস্তবায়ন করা;
গ) অমর্ ঝমুঁ কপূণ য অঞ্চরের গবামে পশু ও হাঁস-মুরমগর পমরসংখ্যান প্রস্তুর্ এবং র্াটারবে আকারর সংরক্ষণ
করা;
র্) ক্ষুদ্র ও িাঝামর নপামি িািামররের েন্য ঝমুঁ ক মনরূপণ ও ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি মবষরয় প্রমশক্ষণ, সরচর্নর্া ও
মশক্ষা কিযসূমচ গ্রহণ;
ঙ) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্ররির েন্য স্থানীয় প্ যারয় আপেকােীন পমরকল্পনা প্রস্তুর্ করা।
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েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) ঘূমণ যঝড় ও বন্যা নিৌসুি শুরু হওয়ার আরগই গবামে পশু, হাঁস-মুরমগ এবং অন্যান্য গৃহপামের্ পশু এবং
র্ারের িারযর মনরাপিা ও সুরক্ষাকরল্প ব্যবস্থা গ্রহরণর েন্য অমিেপ্তররর িাঠ প্ যারয়র কিযকর্যা এবং
কৃষকরেররক মনরে যশনা প্রোন;
ি) ঘূমণ যঝড়/েরোচ্ছ্বাস ও বন্যাপ্রবণ এোকাগুরোরর্ গবামে পশু ও হাঁস-মুরমগর সংখ্যা সম্পরকয েমরপ
পমরচােনা করা;
গ) ঘূমণ যঝড়/সামুমদ্রক েরোচ্ছ্বাস ও বন্যা নর্রক গবামে পশু/হাঁস-মুরমগ রক্ষার উরেরশ্য স্থানীয় প্রশাসরনর সরে
আরোচনাক্ররি স্থানীয় উঁচু েমি, মুমেব মকো, টিো ইর্যামে আশ্রয়স্থে মহরসরব ব্যবহাররর েন্য মনব যাচন
করা এবং স্থানীয়িারব র্া প্রচার করা;
র্) গবামে পশু, হাঁস-মুরমগর নোঁয়ারচ ও সংক্রািক নরাগপ্রমর্ররাি ও মনয়ন্ত্ররণর েন্য ঘূমণ যঝড়/েরোচ্ছ্বাস ও
বন্যাপ্রবণ এোকাগুরোরর্ পশুিায, ওষুি ও সরঞ্জারির েরুমর িজুরর্র ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঙ) িাঠ প্ যারয়র কিযকর্যা/কিযচারীরের েন্য ঘূমণ যঝড় ও বন্যা পূব যপ্রস্তুমর্ ও সাড়াোন মবষরয় প্রমশক্ষরণর ব্যবস্থা
গ্রহণ।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) আসন্ন দুর্ যারগ প্রামণসম্পরের ক্ষয়ক্ষমর্ নরারি িািামররের করণীয় সম্পরকয ব্যাপক প্রচার ও সহায়র্া প্রোন।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) গবামে পশু ও হাঁস-মুরমগ উিার ও অপসাররণ স্থানীয় প্রশাসন এবং ইউমনয়ন পমরষেসহ স্থানীয় েনগণ ও
সংস্থাগুরোরক সহায়র্া প্রোন;
ি) আশ্রয়রকরন্দ্র ননওয়া গবামে পশুর সংখ্যাসহ প্রমর্টি আশ্রয়রকরন্দ্রর অবস্থান সম্পরকয সব যরশষ র্ে সংগ্রহ
করা;
গ) আশ্রয়স্থরে গবামে পশু ও হাঁস-মুরমগ ও পশুপামির িাবার সরবরাহ, টিকাোন ও মচমকৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ;
র্) দুর্ যাগকবমের্ এোকাগুরোর গবামে পশু ও হাঁস-মুরমগর ব্যাপকমিমিক টিকাোন ও মচমকৎসার ব্যবস্থা
গ্রহণ।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) ক্ষয়ক্ষমর্ মনরূপণ এবং প্ররয়ােরন অন্যান্য এোকা নর্রক দুর্ যাগকবমের্ এোকায় গবামে পশু সরবরারহর
ব্যবস্থা গ্রহণ;
ি) দুর্ যারগ ক্ষমর্গ্রস্ত এোকায় েরুমর মিমিরর্ পশু মচমকৎসার েন্য মচমকৎসকেে নপ্ররণ;
গ) হামররয় ্াওয়া গবামে পশু/হাঁস-মুরমগ, নরাগাক্রান্ত গবামে পশু/হাঁস-মুরমগর সংখ্যা-মবষয়ক মবস্তামরর্ র্ে
সংবমের্ প্রমর্রবেন মবিাগীয় প্রিারনর িােরি প্রামণসম্পে িন্ত্রণােরয় নপ্ররণ;
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র্) ক্ষমর্গ্রস্ত গবামে পশু হাঁস-মুরমগর িািামররের পুনব যাসন এবং পশুসম্পে ও হাঁস-মুরমগর ক্ষমর্পূররণর
পমরকল্পনা প্রণয়ন;
ঙ) আশ্রয়রকন্দ্রগুরো নর্রক মনে মনে িামেরকর কারে গবামে পশু নফরর্ নেওয়ার েন্য কৃষক বা িািামররের
সহায়র্া প্রোন;
চ) গবামে পশু ও হাঁস-মুরমগর িায সংগ্ররহ ক্ষমর্গ্রস্ত েনসািারণরক সহায়র্া প্রোন, নত্যন গবামে পশু ক্ররয়র
েন্য ঋণ/অনুোন প্রোন বা র্ফমসমে ব্যাংক নর্রক ঋণ প্রামপ্তর ব্যবস্থা গ্রহণ;
ে) িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসন-কা্ যক্রি সংগঠির্ করার ব্যাপারর স্থানীয় প্রশাসনরক সকে প্রকার
সহর্ামগর্া প্রোন।
৫.২.১১.২ মৎিয অহিেপ্তর
স্বািামবক কা্ যক্ররির পাশাপামশ িৎস্য অমিেপ্তর দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রারস মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) িৎস্য অমিেপ্তররর উন্নয়ন কিযপমরকল্পনায় দুর্ যাগঝমুঁ ক অন্তর্ভযক্ত করা এবং বাস্তবায়রনর েন্য প্ররয়ােনীয়
সম্পরের ব্যবস্থা গ্রহণ;
ি) িৎস্য িািামর ও কিযকর্যারের েন্য ঝমুঁ ক মনরূপণ ও ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি মবষরয় প্রমশক্ষণ, সরচর্নর্া ও
মশক্ষামূেক কিযসূমচ গ্রহণ;
গ) কা্ যকরিারব দুর্ যাগ পমরমস্থমর্ নিাকামবোর েন্য নসক্টরমিমিক আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন;
র্) বন্যাকবমের্ এোকায় স্বল্পরিয়ামে সিরয় পুকুরর িৎস্য চাষ (স্বল্পরিয়ামে একুয়াকােচার) প্রর্যমক্ত উদ্ভাবন
ও চামষ প্ যারয় সম্প্রসারণ;
ঙ) প্রাকৃমর্ক েোশরয় িারের উৎপােন বৃমির েরক্ষয বষ যা নিৌসুি শুরুর পর এক িাস িা িাে ও নপানা িাে
িরা মনমষি করার মবষয়টি মবরবচনা করা ন্রর্ পারর, এরর্ প্রাকৃমর্ক িারের উৎপােন বাড়রব।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) বন্যা, ঘূমণ যঝড় নিৌসুি শুরুর আরগই িৎস্য িািার, িাে চারষর েন্য িাযদ্রব্য, রাসায়মনক দ্রব্যামে,
সরঞ্জািামে, েে ও স্থে্ানসহ েপ্তররর মনেস্ব সম্পরের মনরাপিার েন্য প্ররয়ােনীয় সর্কযর্ামূেক ব্যবস্থা
গ্রহণ;
ি) মফমশং োইরসি প্রোরনর আরগ প্রমর্টি েোরর অয়যাররেস, নরমর্ও নসট, বয়া ও োইফ েযারকট এবং িাে
িরার ননৌকাগুরোরর্ সামুমদ্রক িৎস্য অমফরসর মনবন্ধন আরে মক না, র্া ্াচাই করা;
গ) বরোপসাগরর িাে মশকাররর্ সকে িাে িরার ননৌকা/েোরর নরমর্ও মরমসমিং নসট ও উক্ত ্ারন উপমস্থর্
সকে ব্যমক্তর েন্য বয়া, োইফ েযারকট বহন মনমির্কররণর েরক্ষয উপর্যক্ত আইনগর্ ও প্রশাসমনক এবং
সহায়র্ামূেক পেরক্ষপ গ্রহণ;
র্) ঘূমণ যঝড়/েরোচ্ছ্বাস এবং বন্যাপ্রবণ এোকাগুরোর সরকামর ও নবসরকামর িৎস্য িািাররর র্ামেকা বর্মর
ও সংরক্ষণ করা এবং মনমে যষ্ট সিয় পরপর র্া হােনাগাে করা;
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ঙ) ঘূমণ যঝড় ও বন্যাপ্রবণ এোকাগুরোর িৎস্যেীবীসংখ্যা েমরপ করর উপরেোমিমিক র্ামেকা বর্মর ও
মনমেষ্ট সিয় পরপর র্ামেকা হােনাগাে করা;
চ) উিারকারী োহাে মহরসরব ব্যবহাররর উপর্াগী সমুদ্রগািী িাে িরার োহােগুরোর একটি র্ামেকা
(িামেরকর ঠিকানা ও নিাবাইে নম্বরসহ) বর্মর ও সংরক্ষণ করা;
ে) সামুমদ্রক েরোচ্ছ্বারস েবণাক্ত পামন এবং বন্যার সিয় পামন প্ররবশ নরাি বাংোরেশ পামন উন্নয়ন নবারর্যর
সরে আরোচনাক্ররি উঁচু ও ্রর্ষ্ট শমক্তশােী বাঁি ও স্লুইসরগট মনিযাণ মনমির্করণ;
ে) উপকূেীয় পুকুরগুরো নর্রক েবণাক্ত পামন নবর করর নেওয়ার কারে শমক্তচামের্ পারম্পর সরবরাহ কররর্
বাংোরেশ কৃমষ উন্নয়ন করপযাররশরনর সরে সিন্বয়সািন;
ঝ) িাঠ প্ যারয়র কিযকর্যা, কিী এবং িৎস্যেীবী সম্প্রোয়রক ঘূমণ যঝড় ও বন্যা ঝমুঁ ক নিাকামবো প্রস্তুমর্,
ক্ষয়ক্ষমর্ এবং পুনব যাসন মবষরয় প্রমশক্ষরণর ব্যবস্থা গ্রহণ।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) আসন্ন দুর্ যারগ িৎস্যসম্পরের ক্ষয়ক্ষমর্ নরারি করণীয় সম্পরকয িািামররের পরািশয প্রোন।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) িৎস্যসম্পে িারর্ ক্ষয়ক্ষমর্ মনরূপণপূব যক সরকামর ও নবসরকামর িারর্র েন্য অমবেরম্ব স্বল্প, িে এবং
েীর্ যরিয়ামে িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসন-পমরকল্পনা বর্মর এবং িন্ত্রণােরয় নপ্ররণ;
ি) উিার অমি্ারনর েন্য সমুদ্রগািী োহাে অমিগ্রহরণ স্থানীয় প্রশাসনরক সহায়র্া প্রোন;
গ) অমিেপ্তরর মনয়ন্ত্রণকক্ষ পমরচােনা করা এবং স্থানীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটিরর্ ন্াগার্াগ করর কিযকর্যা
নপ্ররণ।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) সরকামর ও ব্যমক্তিামেকানািীন পুকুর নর্রক েবণাক্ত পামন পাম্প করর নবর করার েন্য পাওয়ার পারম্পর
সরবরারহর মবষরয় স্থানীয় প্রশাসন ও বাংোরেশ কৃমষ উন্নয়ন করপযাররশরনর সরে সিন্বয়সািন;
ি) ক্ষমর্গ্রস্ত িৎস্যচামষ ও িৎস্যেীবীরের র্ামেকা প্রণয়ন;
গ) সরকামর ও ব্যমক্তিামেকানািীন উিয় নক্ষরের িৎস্যসম্পে িারর্ পুনব যাসন-পমরকল্পনা বাস্তবায়ন করা;
র্) ক্ষমর্গ্রস্ত িৎস্যেীবী ও িােচামষরের েন্য ঋণসহায়র্া এবং অনুোন কিযসূমচ গ্রহণ;
ঙ) ক্ষমর্গ্রস্ত পুকুরিামেকরের িারের নপানা সরবরাহ এবং িাে চারষ কামরগমর পরািশয প্রোন।
৫.২.১১.২.১ িৎস্য অমধদপ্তররর িাঠ প্ যারয়র কা্ যা য়
দুর্ যাগ নিাকামবোয় িৎস্য অমিেপ্তররর মবিাগীয়, নেো ও উপরেোর িাঠপ্ যারয়র অমফসগুরো মনম্নমেমির্
োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) স্থানীয় প্ যারয় িৎস্য িারর্র ঝমুঁ কগুরো মচমির্ করা এবং ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা প্রস্তুর্ করা;
ি) বামষ যক উন্নয়ন কিযসূমচ বারেরটর অিীন বরারের ব্যবহার করর ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা বাস্তবায়ন করা;
গ) ঝমুঁ কপূণ য অঞ্চরের িৎস্যসম্পে িারর্র পমরসংখ্যান ও র্াটারবে প্রস্তুর্ ও রক্ষণারবক্ষণ করা;
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র্) ক্ষুদ্র ও িাঝামর িািামররের েন্য ঝমুঁ ক মনরূপণ ও ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি মবষরয় প্রমশক্ষণ, সরচর্নর্া ও মশক্ষা
কিযসূমচ গ্রহণ;
ঙ) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্ররির েন্য স্থানীয় প্ যারয় আপেকােীন পমরকল্পনা প্রস্তুর্ করা এবং
বাস্তবায়রনর েন্য প্ররয়ােনীয় বরাে প্রামপ্ত মনমির্করণ;
চ) ঘূমণ যঝড় নিাকামবো প্রস্তুমর্ ও ক্ষয়ক্ষমর্ মনরূপণ এবং পুনব যাসন সম্পরকয কিযকর্যা/কিযচারীরের প্রমশক্ষণ
প্রোন।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) ঘূমণ যঝড়/বন্যা নিৌসুি শুরু হওয়ার আরগই িাে িরার ননৌকা, েোর, মফমশং মগয়ার, িারের নপানা ও হযাচামর
এবং িাে চারষর পুকুরগুরোর মনরাপিা ও সুরক্ষার উরেরশ্য প্ররয়ােনীয় সর্কীকরণমূেক ব্যবস্থা গ্রহরণর
েন্য িৎস্য অমিেপ্তররর িাঠ কিযকর্যারের িােরি কৃষক ও িােচামষরের সরচর্ন করা;
ি) অিীনস্থ অমফসগুরো, মসমপমপ, িােচামষ এবং নেরে প্রমর্মনমি ও সংমিষ্ট অন্যান্য অংশীেরনর সরে সিন্বয়
করর অমিেপ্তররর গৃহীর্ মনেস্ব পমরকল্পনা অনুসারর প্রস্তুমর্ গ্রহণ;
গ) দুর্ যাগকােীন িাে িরার ননৌকা, েোর, ও মফমশং মগয়ারগুরো মনরাপে স্থারন রািার েন্য প্ররয়ােনীয়
পেরক্ষপ গ্রহণ;
র্) মফমশং োইরসি নেওয়ার আরগ প্রমর্টি েোরর অয়যাররেস ও নরমর্ও নসট র্াকার মবষয় মনমির্করণ;
ঙ) উপর্যক্ত প্রশাসমনক পেরক্ষরপর িােরি বরোপসাগরর িাে িরার ননৌকা/েোরগুরোয় কা্ যকর নরমর্ও
মরমসমিং নসট ও েোর, বয়া, ননৌকায় উপমস্থর্ প্ররর্যক ব্যমক্তর েন্য োইফ েযারকট রািা মনমির্করণ;
চ) দুর্ যাগপ্রবণ এোকাগুরোর সরকামর ও নবসরকামর িৎস্য-মবষয়ক সম্পরের নবায়নকৃর্ র্ামেকা বর্মর ও
সংরক্ষণ করা;
ে) দুর্ যাগপ্রবণ এোকাগুরোর িৎস্যেীবী েনসংখ্যা, িােচামষ ও িাে চারষর নক্ষেগুরোর েমরপ ও উপাি
সংরক্ষণ করা এবং মনমে যষ্ট সিয় অন্তর র্া হােনাগাে করা;
ে) সংমিষ্ট এোকায় িাে িরার ননৌকা, েোর এবং সমুদ্রগািী োহােগুরোর িামেক/চােরকর ঠিকানা ও
নিাবাইে নম্বরসহ র্ামেকা সংরক্ষণ করা;
ঝ) সামুমদ্রক েরোচ্ছ্বাসেমনর্ কাররণ েবণাক্ত পামনর প্ররবশ নরাি করার েন্য সংমিষ্ট এোকার বাঁি ও
স্লুইসরগটগুরোর পমরচােনা ও রক্ষণারবক্ষণ মনমির্কররণর উরেরশ্য বাংোরেশ পামন উন্নয়ন নবারর্যর
কিযকর্যারের সরে সাব যক্ষমণক ন্াগার্াগ করা;
ঞ) বাংোরেশ কৃমষ উন্নয়ন করপযাররশরনর সহায়র্ায় পুকুরগুরো নর্রক েবণাক্ত পামন নবর কররর্ শমক্তচামের্
নেকূপ সরবরাহ করা।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) আসন্ন দুর্ যারগ িৎস্যসম্পরের ক্ষয়ক্ষমর্ নরারি িািামররের করণীয় সম্পরকয ব্যাপক প্রচার ও সহায়র্া
প্রোন।
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(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসনকাে এবং উিার অমি্ারনর েন্য সমুদ্রগািী োহাে অমিগ্রহরণ স্থানীয়
প্রশাসনরক সহায়র্া প্রোন (ঘূমণ যঝড় দুর্ যাগকােীন);
ি) সরকামর ও নবসরকামর িৎস্য িািাররর অবস্থা প্ যরবক্ষণ করা এবং সামব যক অবস্থা মবষরয় অমিেপ্তররক
োনারনা;
গ) মনয়ন্ত্রণকক্ষ চালু করা এবং স্থানীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটিরর্ ন্াগর্াগ করর কিযকর্যা নপ্ররণ।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) সরকামর ও ব্যমক্তিামেকানািীন িৎস্যসম্পে িারর্ ক্ষয়ক্ষমর্র মনরূপণ করা এবং এ িারর্র েন্য স্বল্প, িে
এবং েীর্ যরিয়ামে িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসন-পমরকল্পনা প্রণয়ন ও র্া ্র্া্র্ কতৃপয রক্ষর কারে নপ্ররণ;
ি) িৎস্য উন্নয়ন িারর্ অমবেরম্ব িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসন-পমরকল্পনা বাস্তবায়ন মনমির্করণ এবং
কারের অগ্রগমর্র মবষরয় ঊর্ধ্যর্ন কতৃপয রক্ষর কারে প্রমর্রবেন নপশ করা;
গ) ক্ষমর্গ্রস্ত পুকুরর িােচামষরের পুনব যাসরনর েন্য সহায়র্া প্রোন এবং নেরে/িােচামষরের েন্য িাে চারষ
ঋরণর ব্যবস্থা গ্রহণ;
র্) স্থানীয় প্রশাসনরক িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসনকারে সহায়র্া প্রোন।
৫.২.১২ স্বাস্থয নসবা মবিাগ
স্বাস্থয নসবা মবিাগ মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক)
ি)
গ)
র্)
ঙ)

চ)
ে)
ে)
ঝ)
ঞ)

স্বাস্থয নসবা মবিারগর নীমর্, পমরকল্পনা ও কিযসূমচরর্ দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস মবষয়গুরো অন্তর্ভযক্ত করা;
ঝমুঁ কহ্রাস ও আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন, ঝমুঁ কহ্রাস কিযসূমচরর্ অর্ য বরাে মনমির্করণ;
ঝমুঁ কহ্রাস ন্াগার্াগ পিমর্ প্রমর্ষ্ঠা করা;
মচমির্ মবপোপন্ন এোকায় প্রস্তুমর্মূেক কা্ যক্রি মবষরয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয় এবং সংমিষ্ট
অন্যান্য িন্ত্রণােয় ও মবিারগর সরে ন্াগার্াগ করা;
ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্ যারগর প্রস্তুমর্মূেক কিযসূমচর অংশ মহরসরব প্রার্মিক মচমকৎসা ও েীবনরক্ষা
মবষরয় নস্বোরসবক, আনসার ও গ্রাি প্রমর্রক্ষা েরের সেস্য, প্রার্মিক মবযােরয়র মশক্ষক ও িিীয়
ননর্ারের প্রমশক্ষণ প্রোন;
ভূমিকরম্পর ফরে স্বাস্থযরকন্দ্র ও হাসপার্ােগুরো ক্ষমর্গ্রস্ত হরে অস্থায়ী হাসপার্াে বর্মরর পমরকল্পনা
প্রণয়ন;
হাওর এোকা এবং নেীিাঙন ও বন্যায় ক্ষমর্গ্রস্তরের সহরে ও নোররগাড়ায় স্বাস্থযরসবা প্রোরনর েরক্ষয
প্ররয়ােনীয় উপকরণ ও েনবেসহ স্থানান্তরর্াগ্য িাসিান হাসপার্াে সাব যক্ষমণকিারব প্রস্তুর্ রািা;
হাসপার্ারের অবকাঠারিা ও েীবন রক্ষাকারী সািগ্রীর মনরাপিা মনমির্করণ এবং ভূমিকম্প
নিাকামবোয় গুরুত্বপূণ য িবন প্ররয়ােরন নররোমফট করা;
দুর্ যারগ মশশুরের মনরাপিা এবং িনঃসািামেক সুরক্ষা মবষয় প্রমশক্ষণ নকারস য অন্তর্ভযক্ত করা;
সন্ধান ও উিার, আশ্রয়রকরন্দ্র নসবা প্রোরন নারী, মশশু, প্রবীণ ও প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তরের প্রমর্ মবরশষ ্ত্ন ও
মনরাপিামূেক ব্যবস্থা গ্রহরণর মবষয়টি প্রমশক্ষরণ গুরুত্ব প্রোন;
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ট) দুর্ যাগকবমের্ এোকায় ক্ষমর্গ্রস্তরের িনঃসািামেক নসবা ও েিা কাউরিমেংরয়র ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঠ) রাসায়মনক অস্ত্র বা মবষাক্ত রাসায়মনক দ্রব্য দ্বারা র্টির্ রাসায়মনক দুর্ যাগ, দুর্ যটনায় হর্াহর্ ব্যমক্তর
মচমকৎসা-নসবাোরনর েন্য BNACWC-এর সহর্ামগর্ায় এসংক্রান্ত মবরশষ প্রমশক্ষণ গ্রহণ;
র্) রাসায়মনক অস্ত্র বা মবষাক্ত রাসায়মনক দ্রব্য দ্বারা র্টির্ রাসায়মনক দুর্ যাগ, দুর্ যটনায় হর্াহর্ ব্যমক্তর
মচমকৎসা-নসবাোরনর েন্য প্ররয়ােনীয় মবরশষাময়র্ প্রমশক্ষণ গ্রহরণর িােরি মবরশষজ্ঞ মচমকৎসক/েনবে
প্রস্তুমর্, মবরশষ সরঞ্জািামে, ওষুিপে, অযাম্বুরেি, হাসপার্াে নবর্, ল্যাব-সুমবিা সংর্ােরনর িােরি
রাসায়মনক অস্ত্র বা মবষাক্ত রাসায়মনক দ্রব্যর্টির্ দুর্ যাগ-আক্রান্ত আহর্ ব্যমক্তরের মচমকৎসার সক্ষির্া
বৃমি;
ে) এ মবিারগর োময়ত্ব ও কর্যরব্যর সরে সম্পমকযর্ োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কাউমিে, আন্তঃিন্ত্রণােয়
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সিন্বয় কমিটি সিার গৃহীর্ মসিান্তগুরো বাস্তবায়রন উরযাগ গ্রহণ।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্ যারগর আপেকােীন পমরকল্পনা বর্মর ও প্রমর্ বের হােনাগাে করা;
ি) ঘূমণ যঝড়প্রবণ এোকার মসমপমপ এবং অন্যান্য সংমিষ্ট সংস্থার সরে ন্ৌর্ িহড়ায় মচমকৎসারসবা মবষয়
অন্তর্ভযক্ত করা;
গ) দুর্ যাগপ্রবণ এোকাগুরোর ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচ নস্বোরসবক, গ্রাি প্রমর্রক্ষা বামহনীর সেস্য,
আনসাররের প্রার্মিক মচমকৎসা এবং অন্যান্য নরাগপ্রমর্ররাি-ব্যবস্থা সম্পরকয প্রমশক্ষণ প্রোন;
র্) দুর্ যাগপ্রবণ এোকার উপরেো স্বাস্থয কিরেক্সগুরোরর্ প্ররয়ােনীয়-সংখ্যক অযাম্বুরেি, ওষুি, টিকা,
অরস্ত্রাপচার সািগ্রী ও সরঞ্জািামের প্ যাপ্ত সরবরাহ মনমির্করণ;
ঙ) দুর্ যাগপ্রবণ এোকাগুরোর স্বাস্থয কিযকর্যা ও প্যারারিমর্ক্সরের উপরেোমিমিক র্ামেকা প্রস্তুর্ করর
সংমিষ্ট নেোপ্রশাসকগরণর কারে নপ্ররণ;
চ) দুর্ যাগকারে এবং দুর্ যাগ-পরবর্ী প্ যায় প্ররয়ােনীয় স্বাস্থযরসবা প্রোরনর েন্য উপরেো স্বাস্থয
কিরেক্সগুরোরক প্রস্তুর্ রািা;
ে) দুর্ যাগপ্রবণ এোকার েন্য প্ররয়ােনীয় ওষুি, ্ন্ত্রপামর্ ও সরঞ্জািসহ স্বীকৃর্ িানসম্পন্ন নিমর্কযাে টিি
গঠনপূব যক প্রস্তুর্ রািা;
ে) আশ্রয়রকন্দ্র (মবরশষর্ বাস্তুচুযর্ েনরগাষ্ঠীর) এবং স্বাস্থয উপরকন্দ্রগুরোর েরুমর চামহো নিটারনার েন্য
অস্থায়ী মফল্ড হাসপার্াে স্থাপন করা;
ঝ) মবিারগর একটি িার্মিমিক েরুমর সাড়াোন পমরকল্পনা প্রণয়ন;
ঞ) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা মবষরয় একেন োময়ত্বশীে কিযকর্যারক নফাকাে পরয়ন্ট মহরসরব িরনানীর্ করা।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) স্বল্পসিরয়র ননাটিরশ দুর্ যারগ ক্ষমর্গ্রস্ত এোকায় নপ্রররণর েন্য মচমকৎসক েে গঠন এবং দুর্ যাগকবমের্
এোকায় প্ যাপ্ত ওষুি এবং প্রার্মিক মচমকৎসার সুমবিা মনমির্করণ।
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(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) দুর্ যাগকবমের্ এোকায় প্রার্মিক স্বাস্থযরসবার বরন্দাবস্ত করা;
ি) দুর্ যাগকবমের্ এোকার আক্রান্ত নরাগীরের নরাগ শনাক্তকরণ (পামনরর্ নর্াবা, সারপ কাটা, নহর্ ইনজুমর,
বান য, সড়ক দুর্ যটনা, নপাস্ট েিাটিক নিস মর্েঅর্যার, হাড়িাো, চক্ষুহামনসহ অন্যান্য নরাগ) ও ্রর্াপর্যক্ত
স্থারন নরফাররে পিমর্ সঠিকিারব বাস্তবায়ন করা;
গ) প্রসূমর্ ও গিযবর্ী িারয়রের েন্য মবরশষ ব্যবস্থা গ্রহণ;
র্) রাসায়মনক অস্ত্র বা মবষাক্ত রাসায়মনক দ্রব্য দ্বারা র্টির্ রাসায়মনক দুর্ যাগ/দুর্ যটনায় আক্রান্তরের মচমকৎসার
েন্য মবরশষ প্রমশক্ষণপ্রাপ্ত মচমকৎসক েেরক মনরয়ামের্ করা;
ঙ) মচমকৎসার সুমবিারর্ য প্ররয়ােনীয় সরঞ্জিামেসহ সব িররনর মচমকৎসা প্রোন (আইরসারেশন ওয়ার্য,
মর্কন্টামিরনশন প্রমসমর্উর-সংক্রান্ত সকে সুমবিা);
চ) দুর্ যারগ আহর্ হাসপার্ারে র্াকা নরাগীরের েন্য প্ররয়ােনীয় স্বাস্থযরসবা প্রোন;
ে) দুগর্য এোকার আশ্রয়রকন্দ্র বা অন্যান্য িানমবক সহায়র্া মশমবরর মনরাপে পানীয় েরের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং
পামন মবশুিকরণ ট্যাবরেটসহ মিমচং পাউর্াররর ব্যবস্থা রািা;
ে) সাড়াোন, িানমবক সহায়র্া ও উিার কা্ যক্ররি স্বাস্থয ও মচমকৎসা মবষয়টি মনয়ন্ত্রণ করা;
ঝ) মনয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন করর ২৪/৭ মিমিরর্ সাব যক্ষমণক চালু রািা।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) ন্রকারনা িররনর িহািামরর ব্যাপারর সো সর্কয র্াকা এবং র্া েমড়রয় পড়া প্রমর্ররাি করার েন্য ফেপ্রসূ
কা্ যকর ব্যবস্থামে গ্রহণ;
ি) টাইফরয়র্, করেরাসহ অন্যান্য নরারগর িহািামর প্রমর্ররারি প্রমর্রষিক ব্যবস্থা গ্রহণ;
গ) দুগর্য এোকার স্বাস্থয-সম্পমকযর্ প্রমর্রবেন োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কাউমিরে নপ্ররণ;
র্) প্রাক্কমের্ বারেট অনু্ায়ী প্ররয়ােনীয় র্হমবরের সংস্থান ও বরাে প্রোন।
৫.২.১২.১ োস্থয অমধদপ্তর
দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রারস স্বাস্থয অমিেপ্তর মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) িার্মিমিক নীমর্-নকৌশরে দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস অন্তর্ভযক্ত কররর্ স্বাস্থয নসবা মবিাগরক সহর্ামগর্া প্রোন এবং
ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্ যারগর েন্য সংস্থার আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন;
ি) ন্যাশনাে নহের্ ক্রাইমসস ম্যারনেরিন্ট অযান্ড আকযাইি নসন্টার সাব যক্ষমণক চালু রািা এবং এ নকরন্দ্রর
প্রেমশযর্ র্ে একই সরে ওরয়ব-নবের্ প্রর্যমক্তর িােরি প্রচার ও প্রেশযরনর উরযাগ গ্রহণ;
গ) ইিারেযমি ম্যারনেরিন্ট র্াটা ব্যাংক ও বাফার স্টরকর র্ে প্রমর্মেন হােনাগাে করা এবং এ র্ে
ওরয়বসাইরটর িােরি সকরের েন্য উন্মুক্ত রািা;
র্) নিকমশফট হাসপার্াে বা ভ্রাম্যিাণ হাসপার্াে স্থাপরনর প্রস্তুমর্ রািা;
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ঙ) িার্মিমিক ঝমুঁ ক মনরূপণ এবং ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
চ) স্বাস্থযরসবা প্রোনকারী উপকরণ ও অবকাঠারিার সংকট মবরিষণসহ ঝমুঁ কমনরূপণ ও ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
গ্রহণ;
ে) েনস্বাস্থয, স্বাস্থযমবমি, পরয়ামনষ্কাশন ও মনরাপে পামনসহ স্বাস্থযরসবা, গণদুরিযাগ ব্যবস্থাপনার ওপর
সরচর্নর্া বর্মর, প্রমশক্ষণ ও মশক্ষামূেক প্রচারামি্ান পমরচােনা;
ে) দুর্ যারগ নারী ও মশশুরের মনরাপিা এবং িনঃসািামেক সুরক্ষা মবষয়টি প্রমশক্ষণ নকারস য অন্তর্ভযক্ত করার
উরযাগ গ্রহণ; সন্ধান ও উিার, আশ্রয়রকরন্দ্র নসবা প্রোরনর সিরয় প্রবীণ, নারী, মশশু ও প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তরের
প্রমর্ মবরশষ ্ত্ন ও মনরাপিামূেক ব্যবস্থা গ্রহণ মবষয় প্রমশক্ষরণ অন্তর্ভযক্তকরণ ও প্রমশক্ষণ প্রোন;
ঝ) কমিউমনটি প্ যারয় স্বাস্থযমশক্ষা কা্ যক্ররি দুর্ যারগ প্রস্তুমর্ ও দুর্ যারগ ঝমুঁ কহ্রারস ব্যমক্ত ও পমরবাররর করণীয়
মবষয়গুরো আরোচনা করা;
ঞ) নগর দুর্ যাগ সাড়াোরন (িবনিস, ভূমিকম্প, অমিকাে ইর্যামে) েরুমর অবস্থা চোকােীন ও পরবর্ী সিরয়
উিার, হাসপার্ারে আনা ও কা্ যকর স্বাস্থযরসবা মনমির্ কররর্ পমরকল্পনা বর্মর এবং িহড়ার আরয়ােন
করা;
ট) েরুমর অবস্থায় স্বারস্থযর ্ত্ন ও মচমকৎসারসবা সহে কররর্ র্েরকন্দ্র প্রমর্ষ্ঠা করা;
ঠ) দুর্ যাগকবমের্ এোকার হাসপার্াে ও েরুমর আশ্রয়রকরন্দ্র ্রর্ষ্ট পমরিাণ ওষুি, মচমকৎসা সরঞ্জাি,
মনরাপে িাওয়ার পামন ও মবদুযৎ সরবরাহ মনমির্করণ।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) ভূমিকম্প ব্যবস্থাপনায় আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন ও প্রমর্ বের হােনাগাে করা;
ি) মচমকৎসক েে গঠন, প্ররয়ােনীয় ওষুি, টিকা ও অন্যান্য সরঞ্জািামের সরবরাহ পমরকল্পনা করা;
গ) প্ররয়ােনীয় ওষুি ্ন্ত্রপামর্ ও সরঞ্জািসহ মবকল্প মচমকৎসক েে সংগঠির্ করা এবং প্ররয়ােরন স্বল্প সিরয়র
ননাটিরশ অস্থায়ী হাসপার্াে চালু করা;
র্) বন্যা/ঘূমণ যঝড়প্রবণ এোকাগুরোরর্ ওষুি ও অরস্ত্রাপচার সািগ্রীর প্ যাপ্ত সরবরাহ প্ যারোচনা করা;
ঙ) আশ্রয়রকরন্দ্র স্থানান্তরর্াগ্য নরাগীরের েন্য িাবার ও র্াকার ব্যবস্থা গ্রহণ;
চ) আশ্রয়রকন্দ্রগুরোরর্ ওষুি, টিকা, েনস্বাস্থয ব্যবস্থা এবং িাওয়ার পামন মনমির্করণসহ আহর্রের
মচমকৎসা-ব্যবস্থা গ্রহণ;
ে) নটমেমিশন, নরমর্ও, সংবােপে ও অন্যান্য িােরি েনগণরক স্বাস্থযসরচর্ন করর নর্াো;
ে) অমর্মরক্ত েনবে, মেমনসপে এবং ওষুরির চামহো মনরূপণ এবং বারেট বরাে নর্রক প্ররয়ােনীয় অরর্ যর
সংস্থান করা;
ঝ) দুর্ যাগকারে প্ররয়ােরন মবদুযৎ ও পামন সরবরারহর মবকল্প ব্যবস্থা মনমির্করণ;
ঞ) স্বাস্থয অমিেপ্তরর একটি নকন্দ্রীয় র্ে ব্যাংক প্রমর্ষ্ঠা করা এবং দুর্ যাগপ্রবণ এোকায় ্রর্ষ্ট পমরিারণ েীবন
রক্ষাকারী ওষুি সরবরাহ মনমির্করণ।
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ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়/বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তর/বন্যা পূব যািাস নকন্দ্র নর্রক
ঘূমণ যঝড়/বন্যার সংরকর্ পাওয়ার সরে সরে দুর্ যাগপ্রবণ এোকার স্বাস্থয মবিাগীয় কিযকর্যা/কিযচারীরের
সর্কয রািা এবং দুর্ যাগ সংর্টির্ হরে স্বাস্থযরসবা মনমির্কররণর ব্যবস্থা গ্রহণ;
ি) দুর্ যাগ প্ যারয় একটি মনয়ন্ত্রণকক্ষ চালু করর আন্তঃিন্ত্রণােয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সিন্বয় কমিটি এবং দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়রক োনারনা;
গ) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তররর পরািশয নিার্ারবক সম্ভাব্য দুগর্য এোকায় মচমকৎসক েে নপ্রররণর ব্যবস্থা
গ্রহণ;
র্) মনে েপ্তররর প্রাপ্ত সম্পরের অমর্মরক্ত স্থানীয় কতৃপয রক্ষর সহর্ামগর্ায় প্ররয়ােনীয় ্ানবাহন ও েে্ারনর
ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঙ) িাঠ প্ যারয়র অমফসগুরোরক নস্টার, ওষুিপে এবং সম্পরের মনরাপিার প্রস্তুমর্ গ্রহণ কররর্ মনরে যশনা
প্রোন;
চ) স্বাস্থয ও পমরবার কল্যাণ িন্ত্রণােয় এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তররর মনয়ন্ত্রণকরক্ষর সরে সংর্াগ
রািার েন্য একেন মেয়ারোঁ কিযকর্যা িরনানীর্ করা।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) মনয়ন্ত্রণকক্ষ ২৪/৭ মিমিরর্ সাব যক্ষমণক পমরচােনা করা;
ি) ক্ষমর্গ্রস্ত নোকেনরক অমবেরম্ব প্রার্মিক মচমকৎসা এবং পরবর্ী প্ যারয়র মচমকৎসারসবা প্রোরনর ব্যবস্থা
গ্রহণ ও প্ররয়ােনরবারি মচমকৎসক েে নপ্ররণ;
গ) নরাগী ও আহর্রের ঘূমণ যঝড় আশ্রয়রকন্দ্র/হাসপার্ারে স্থানান্তররর ব্যবস্থা গ্রহণ;
র্) পামন পমররশািক ট্যাবরেট, মিমচং পাউর্ার ইর্যামে সরবরাহ করা, ঘূমণ যঝড় আশ্রয়রকন্দ্রগুরোরর্
করঠারিারব স্বাস্থযরসবা ব্যবস্থার মনয়িগুরো পােন করা এবং মবশুি িাওয়ার পামন সরবরাহ মনমির্করণ;
ঙ) পানীয় েে সরবরারহর উৎসগুরো পরীক্ষা এবং দূষণ নর্রক রক্ষার প্ররয়ােনীয় প্রমর্ররারির উপায় গ্রহণ
মনমির্করণ;
চ) স্থানীয় ও কাোকামে হাসপার্ারে অমর্মরক্ত শয্যার ব্যবস্থা গ্রহণ;
ে) করেরা ও টাইফরয়রর্র মবরুরি প্রমর্রষিক ব্যবস্থা গ্রহণ;
ে) িহািামরর প্রাদুিযাব নরারি সো সর্কয র্াকা এবং নরাগ েমড়রয় পড়া নরারি কা্ যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঝ) আর্ার্প্রাপ্ত, হর্াহরর্র ও মচমকৎসারর্ ব্যমক্তরের বেমনক প্রমর্রবেন স্বাস্থয নসবা মবিাগ, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা
ও োণ িন্ত্রণােয় এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তরর নপ্ররণ।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) ক্ষমর্গ্রস্ত এোকায় টিকাোন কিযসূমচ নশষ না হওয়া প্ যন্ত করেরা ও টাইফরয়র্ প্রমর্ররারি প্রমর্রষিক
ব্যবস্থা চামেরয় ্াওয়া;
ি) নরাগীরের মচমকৎসারসবা চামেরয় ্াওয়া;
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গ) ন্রকারনা িহািামর নিাকামবোয় সো সর্কয র্াকা এবং িহািামর মবস্তার প্রমর্ররািক পেরক্ষপ গ্রহণ;
র্) দুগর্য এোকা নর্রক পমে নিশারনা পামন বা িয়ো পামন বা ননানা পামন সরর ্াওয়ার সরে সরে পামনর
উৎরসর পুনঃপমরেন্নর্া শুরু করা;
ঙ) গৃহীর্ পেরক্ষপগুরোর মবস্তামরর্ প্রমর্রবেন আন্তঃিন্ত্রণােয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সিন্বয় কমিটিরর্ নপ্ররণ;
চ) ক্ষমর্গ্রস্ত েনগরণর পুমষ্ট অবস্থা পমরবীক্ষণ করা এবং প্ররয়ােনীয় পরািশয ও সহর্ামগর্া প্রোন।
৫.২.১২.১.১ োস্থয অমধদপ্তররর িাঠ প্ যারয়র কা্ যা য়
েরুমর অবস্থায় নেো মসমিে সােযন ও উপরেো স্বাস্থয ও পমরবার পমরকল্পনা কিযকর্যা (মসটি করপযাররশরন মচফ
নিমর্কযাে অমফসার) মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররবন:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) উপরেো প্ যারয় অযাম্বুরেি, ওষুি, িযাকমসন ও শল্যমচমকৎসার উপকরণসহ স্বাস্থযসুমবিা ও নসবার প্রস্তুমর্
ননওয়া এবং গ্রারি কমিউমনটি মিমনক ও শহরর নগর প্রার্মিক স্বাস্থযরসবা নকন্দ্রগুরো নর্রক দুর্ যাগকারে
প্রার্মিক স্বাস্থযরসবা প্রোরনর প্রস্তুমর্ রািা;
ি) িাওয়ার স্যাোইন, প্রার্মিক মচমকৎসা মবষরয় নস্বোরসবকরের প্রমশক্ষরণর ব্যবস্থা গ্রহণ;
গ) র্ীব্র ঝমুঁ কপূণ য এোকায় নিমর্কযাে ও প্যারা নিমর্কযাে কিযচারীরের র্ামেকা বর্মর করা;
র্) স্বাস্থয উপরকন্দ্র ও ঘূমণ যঝড় আশ্রয়রকরন্দ্র মচমকৎসা-সংক্রান্ত সহর্ামগর্ার েন্য পমরকল্পনা প্রণয়ন;
ঙ) র্ীব্র ঝমুঁ কপূণ য অঞ্চরে স্বাস্থযরসবা নকন্দ্রগুরো মবদুযৎ ও নটমের্াগার্াগ নসবা সরবরাহ মনমির্করণ এবং এ
নসবাগুরো সরবরারহর েন্য মবকল্প ব্যবস্থা মহরসরব নসাোর প্যারনে স্থাপন করর রািা;
চ) িাঠ প্ যারয়র কিযকর্যা ও কিযচারীরের ভূমিকম্পঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনার ওপর প্রমশক্ষণ প্রোন;
ে) িার্ ব্যাংকসহ েরুমর ব্যবস্থাপনা কা্ যক্ররির সরে েমড়র্ সকে সংস্থার মবস্তামরর্ র্েসহ একটি র্ামেকা
বর্মর করা;
ে) িাওয়ার পামনর সরবরাহ মনমির্ কররর্ েনস্বাস্থয ও প্ররকৌশে অমিেপ্তররর সরে ন্াগার্াগ করা;
ঝ) ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্ যারগ আহর্ ব্যমক্তরের পুনব যাসরনর সহর্ামগর্া ও পরািশয প্রোন।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) ভূমিকম্প মবরবচনায় স্বাস্থয নসক্টররর স্থানীয় প্ যারয়র আপেকােীন পমরকল্পনা বর্মর ও মনয়মির্ হােনাগাে
করা;
ি) মচমকৎসক েরের েক্ষর্া বৃমিরর্ মবরশষ প্রমশক্ষরণর ব্যবস্থা গ্রহণ;
গ) দুর্ যাগ নিাকামবোয় প্রমর্ মর্ন িারসর িজুরর্র পমরিাণ, ওষুি ও েনবরের অবস্থা প্ যারোচনা করা এবং
র্াটমর্ নিটারর্ প্ররয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
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র্) দুর্ যারগর সিয় সািারণিারব ব্যবহাররর উপর্াগী শল্যমচমকৎসার ্ন্ত্রপামর্ ও ওষুরির সরবরাহ ্াচাই
করা;
ঙ) মচমকৎসক েরের প্রস্তুর্ র্াকাসহ ওষুরির চামহো, সরবরাহ, প্রমর্রষিক, িজুর্ ও ্ন্ত্রপামর্র অবস্থা
মবরিষণ করা এবং ক্ষমর্গ্রস্ত এোকা অনু্ায়ী িজুর্ করা;
চ) প্ররয়ােরন ভ্রাম্যিাণ ও সািময়ক হাসপার্াে চাোরনার পমরকল্পনা করা।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) কা্ যােরয় মনয়ন্ত্রণকক্ষ চালু করা এবং স্থানীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা নকরন্দ্রর েন্য একেন মেয়ারোঁ কিযকর্যারক
িরনানীর্ করা এবং র্া সংমিষ্ট সকেরক অবমহর্করণ;
ি) গুরুর্র অবস্থায় প্ররয়ােনীয়-সংখ্যক মচমকৎসা েেরক দ্রুর্ ক্ষমর্গ্রস্ত এোকায় নপ্ররণ এবং আররা করয়কটি
েেরক প্রস্তুর্ রািা;
গ) প্ররয়ােরন েরুমর মিমিরর্ অমর্মরক্ত েনবে নিার্ারয়ন ও নসবা কা্ যক্রি অব্যাহর্ রািা;
র্) স্থানীয় কতৃপয রক্ষর সহায়র্ায় মবিাগীয় সম্পরের অমর্মরক্ত স্থে ও ননৌ্ারনর ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঙ) ঘূমণ যঝড় আশ্রয়রকন্দ্র, স্বাস্থয উপরকন্দ্র ও িানমবক সহায়র্া মশমবরগুরোর পমরেন্নর্া ও স্বাস্থযরসবা পমরমস্থমর্
্াচাই করা এবং এর উন্নয়রন পেরক্ষপ গ্রহণ;
চ) স্বাস্থযরকরন্দ্রর মনরাপিা মনমির্করণ।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) মনয়ন্ত্রণকক্ষ ২৪/৭ মিমিরর্ সাব যক্ষমণক চালু রািা এবং মনয়ন্ত্রণ কিযকর্যার কারে প্রমর্রবেন নপ্ররণ;
ি) ক্ষমর্গ্রস্ত নোকরের র্াৎক্ষমণক প্রার্মিক ও মনয়মির্ স্বাস্থযরসবা প্রোন, প্ররয়ােরন স্থানীয় ও আশপারশর
হাসপার্ারে অমর্মরক্ত শয্যা সংর্ােন করর স্বাস্থযরসবা প্রোন;
গ) নরাগী ও আহর্ ব্যমক্তরের ঘূমণ যঝড় আশ্রয়রকন্দ্র/হাসপার্াে/স্বাস্থয উপরকরন্দ্র সমররয় ননওয়া;
র্) সািময়কিারব স্থামপর্ হাসপার্াে, ঘূমণ যঝড় আশ্রয়রকন্দ্র এবং স্বাস্থয উপরকরন্দ্র স্বাস্থযরসবা প্রোন এবং
পমরষ্কার-পমরেন্নর্া করঠারিারব নিরন চো হরে মক না, র্া প্ যরবক্ষণ করা এবং িাওয়ার পামনর সরে
পামন মবশুিকরণ ট্যাবরেট, মিমচং পাউর্ার ইর্যামের সরবরাহ মনমির্করণ;
ঙ) িাওয়ার পামনর উৎসগুরো পরীক্ষা করা এবং পামনদূষণ প্রমর্ররাি মনমির্করণ;
চ) অিীষ্ট েনরগাষ্ঠীরক টিকা প্রোন;
ে) নকারনা নরারগর প্রাদুিযাব েমড়রয় পড়া নরারি কা্ যকর প্রচারণা শুরু করা;
ে) বেমনক নরারগর সংক্রিণ এবং অন্যান্য মবষরয়র র্ামেকা ঊর্ধ্যর্ন কতৃপয রক্ষর কারে নপ্ররণ;
ঝ) মৃত্যয/হর্াহরর্র র্োমে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করর ্র্া্র্ কতৃপয ক্ষ বরাবর নপ্ররণ।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) নরারগর প্রাদুিযাব মবস্তার নরারি মবরশষিারব সর্কয র্াকা এবং প্রমর্ররািমূেক ব্যবস্থা গ্রহণ;
ি) এনমেও ও নস্বোরসবকরের সহায়র্ায় মবিাগীয় কিীরের িােরি স্বাস্থয ও পমরবার পমরকল্পনা মবষরয়
অব্যাহর্িারব মশক্ষামূেক প্রচারণা চাোরনা;
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গ) দুর্ যাগকবমের্ এোকার সকে পামনর উৎস দূষণমুক্ত করা;
র্) পুমষ্টহীনর্া দূরীকররণ এবং স্বাস্থযরসবা নেওয়ার েরক্ষয প্রকল্প গ্রহরণর উরযাগ গ্রহণ;
ঙ) ্র্া্র্ কতৃপয ক্ষ বরাবর পূণ যাে প্রমর্রবেন নপ্ররণ।
৫.২.১৩ স্বাস্থয মশক্ষা ও পমরবার কল্যাণ মবিাগ
স্বাস্থয মশক্ষা ও পমরবার কল্যাণ মবিাগ মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক)
ি)
গ)
র্)
ঙ)

চ)
ে)
ে)
ঝ)
ঞ)
ট)
ঠ)

এ মবিারগর নীমর্, পমরকল্পনা ও কিযসূমচরর্ স্বাস্থয-সংমিষ্ট দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস মবষয়গুরো অন্তর্ভযক্ত করা;
ঝমুঁ কহ্রাস ও আপেকােীন পমরকল্পনা বর্মর এবং সংমিষ্ট কিযসূমচরর্ অর্ য বরাে মনমির্করণ;
ঝমুঁ কহ্রাস ন্াগার্াগ পিমর্ প্রমর্ষ্ঠা করা;
মচমির্ মবপোপন্ন এোকায় প্রস্তুমর্মূেক কা্ যক্ররির দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয় ও সংমিষ্ট অন্যান্য
িন্ত্রণােয় ও মবিারগর সরে ন্াগার্াগ করা;
ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্ যারগর প্রস্তুমর্মূেক কিযসূমচর অংশ মহরসরব সংমিষ্ট কিযকর্যারের/কিযচারীরের,
নাসরয ের পামনবামহর্ ও অন্যান্য েীবাণুর্টির্ নরাগসহ হাইমেন মবষরয় েনসরচর্নর্া বৃমিরর্ প্ররয়ােনীয়
প্রমশক্ষণ প্রোন;
গিযবর্ী িা, নবোর্ক ও প্রসূমর্রের দুর্ যারগ সুরক্ষা প্রোরন নাস য, মির্ওয়াইফামর, স্বাস্থযকিীরের সক্ষির্া
বৃমিমূেক প্রমশক্ষণ প্রোন;
সন্ধান ও উিার, আশ্রয়রকরন্দ্র নসবা প্রোরন প্রবীণ, নারী, মশশু ও প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তরের প্রমর্ মবরশষ ্ত্ন ও
মনরাপিামূেক ব্যবস্থা গ্রহরণর মবষয়টি প্রমশক্ষরণ গুরুত্ব প্রোন;
দুর্ যাগকােীন েনস্বাস্থয, স্বাস্থযমবমি, পরয়ামনষ্কাশন ও মনরাপে পামনসহ স্বাস্থযরসবা ও গণদুরিযাগ
ব্যবস্থাপনার ওপর সরচর্নর্া বর্মর, প্রমশক্ষণ ও মশক্ষামূেক প্রচারামি্ান করা;
কমিউমনটি প্ যারয় স্বাস্থয মশক্ষা কা্ যক্ররি দুর্ যারগ প্রস্তুমর্ ও দুর্ যারগ ঝমুঁ কহ্রারস ব্যমক্ত ও পমরবাররর করণীয়
মবষয়গুরো আরোচনা করার উরযাগ গ্রহণ;
কমিউমনটি প্ যারয় স্বাস্থযরসবা মবিারগর মনয়মির্ স্বাস্থয মশক্ষা কা্ যক্ররি দুর্ যারগ প্রস্তুমর্ ও দুর্ যাগঝমুঁ ক
হ্রারস ব্যমক্ত ও পমরবাররর করণীয় মবষরয় আরোচনা করার উরযাগ গ্রহণ;
দুর্ যাগকবমের্ এোকায় ক্ষমর্গ্রস্তরের িনঃসািামেক, িানমসক স্বাস্থযরসবা ও েিা কাউরিমেংরয়র ব্যবস্থা
গ্রহণ;
এ মবিারগর োময়ত্ব ও কর্যরব্যর সরে সম্পমকযর্ োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কাউমিে, আন্তঃিন্ত্রণােয়
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সিন্বয় কমিটি সিায় গৃহীর্ মসিান্তগুরো বাস্তবায়রন উরযাগ গ্রহণ।

েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) ভূমিকম্প আপেকােীন পমরকল্পনা বর্মর ও প্রমর্ বের হােনাগাে করা;
ি) ঘূমণ যঝড়প্রবণ এোকার মসমপমপ এবং সংমিষ্ট সংস্থার সরে ন্ৌর্ িহড়া অনুষ্ঠারনর ব্যবস্থা গ্রহণ;
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গ) দুর্ যাগপ্রবণ এোকার উপরেো স্বাস্থয কিরেক্সগুরোরর্/স্বাস্থযরকরন্দ্র প্ররয়ােনীয়-সংখ্যক হাইমেন সািগ্রী
ও সরঞ্জািামের প্ যাপ্ত সরবরাহ মনমির্করণ;
র্) দুর্ যাগপ্রবণ এোকাগুরোর স্বাস্থযকিীসহ েনশমক্তর উপরেোমিমিক র্ামেকা প্রস্তুর্ করা এবং সংমিষ্ট
নেোপ্রশাসকগরণর কারে নপ্ররণ;
ঙ) বন্যার সিয় এবং ঘূমণ যঝরড়র পরর নটমেমিশন, নবর্ার, সংবােপে ও অন্যান্য িােরি স্বাস্থয মশক্ষা,
েনস্বাস্থয সম্পরকয সরচর্ন কররর্ প্ররয়ােনীয় উরযাগ গ্রহণ;
চ) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন;
ে) আশ্রয়রকন্দ্রগুরোরর্ েনস্বাস্থয ব্যবস্থােমনর্ সুর্াগসুমবিা এবং িাওয়ার পামন মনমির্করণ;
ে) মবিারগর একটি িার্মিমিক েরুমর সাড়াোন পমরকল্পনা প্রণয়ন;
ঝ) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা মবষরয় একেন োময়ত্বশীে কিযকর্যারক ‘নফাকাে পরয়ন্ট’ মহরসরব িরনানীর্ করা।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) স্বল্পসিরয়র ননাটিরশ দুর্ যাগ ক্ষমর্গ্রস্ত এোকায় হাইমেন সািগ্রী এবং েীবনরক্ষাকারী েরুমর ওষুিপে
নপ্রররণর প্রস্তুমর্ গ্রহণ।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) দুর্ যাগকবমের্ এোকার হাসপার্ারে র্াকা নরাগীরের েন্য প্ররয়ােনীয় স্বাস্থয ও হাইমেন নসবা প্রোন;
ি) পানীয় েরের সকে উৎরসর পামন পরীক্ষা করা এবং দূষণ নর্রক পামনর উৎরসর সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ;
গ) দুগর্য এোকার আশ্রয়রকন্দ্র বা অন্যান্য িানমবক সহায়র্া মশমবরর মনরাপে পানীয় েরের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং
পামন মবশুিকরণ ট্যাবরেটসহ মিমচং পাউর্াররর ব্যবস্থা রািা;
র্) সািময়কিারব স্থামপর্ হাসপার্াে, ঘূমণ যঝড় আশ্রয়রকন্দ্র এবং স্বাস্থয উপরকরন্দ্র স্বাস্থযরসবা প্রোন এবং
পমরষ্কার-পমরেন্নর্া অবস্থা প্ যরবক্ষণ করা এবং এর উন্নয়রন পেরক্ষপ গ্রহণ;
ঙ) িাওয়ার পামনর সরে পামন মবশুিকরণ ট্যাবরেট, মিমচং পাউর্ার ইর্যামের সরবরাহ মনমির্করণ;
চ) মনয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন করর র্া ২৪/৭ মিমিরর্ সাব যক্ষমণক চালু রািা।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) ন্রকারনা িররনর িহািামর প্রাদুিযাব সম্পরকয সো-সর্কয র্াকা এবং র্া েমড়রয় পড়া প্রমর্ররাি করার েন্য
ফেপ্রসূ কা্ যকর ব্যবস্থামে গ্রহণ;
ি) টাইফরয়র্, করেরা ও ম্যারেমরয়াসহ অন্যান্য েীবাণুর্টির্ িহািামর প্রমর্ররারি েনসরচর্নর্া বৃমি করা;
গ) দুগর্য এোকার েনস্বাস্থয-সম্পমকযর্ প্রমর্রবেন োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কাউমিরে নপ্ররণ;
র্) েনসংখ্যার বৃমি নরারি প্ররচষ্টা চাোরনা;
ঙ) এনমেওরের ও নস্বোরসবকরের সহায়র্ায় মবিাগীয় কিীরের িােরি স্বাস্থয ও পমরবার পমরকল্পনা মবষরয়
অব্যাহর্িারব মশক্ষামূেক প্রচারণা চাোরনা;
চ) প্রাক্কমের্ বারেরটর ব্যবস্থা অনু্ায়ী প্ররয়ােনীয় র্হমবরের সংস্থান ও বরাে প্রোন।
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৫.২.১৪ পমররবশ, বন ও েেবায়ু পমরবর্যন িন্ত্রণােয়
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় এবং েেবায়ু পমরবর্যনেমনর্ ঝমুঁ কহ্রারস মবরশষর্ স্বািামবক সিয় এবং পুনব যাসন প্ যারয়
পমররবশ, বন ও েেবায়ু পমরবর্যন িন্ত্রণােরয়র উরেির্াগ্য ভূমিকা ররয়রে। পমররবশ, বন ও েেবায়ু পমরবর্যন
িন্ত্রণােয় র্ার প্রশাসমনক মনয়ন্ত্রণািীন বন অমিেপ্তর এবং পমররবশ অমিেপ্তররর িােরি মনম্নমেমির্ োময়ত্ব
পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) কিয মনরে যমশকা ও ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা বর্মর কররর্ িন্ত্রণােরয় একটি টাস্করফাস য গঠন করা;
ি) স্থানীয় েনরগাষ্ঠীরক সম্পৃক্ত করর উপকূেীয় অঞ্চে, হাওর এবং চর ও দ্বীরপ বনায়রনর েন্য সব যামিক গুরুত্ব
প্রোন;
গ) সািামেক বনায়রনর েন্য মবমিন্ন স্থানীয় ও োর্ীয় এনমেওরক সম্পৃক্ত করা;
য
র্) নেরশর মবযিান বনগুরো রক্ষা করা এবং রাসায়মনক কারিানার দূমষর্ গ্যাস ও র্রে পোর্ য মনগিরনর
িােরি পমররবশগর্ মবপ্ যয় নরারি ্র্া্র্ আইন বর্মর করা;
ঙ) ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্ররির েন্য প্ররয়ােনীয় বারেট সংস্থান মনমির্করণ;
চ) েেবায়ু পমরবর্যন ও গরবষণা কা্ যক্ররির ওপর পমরকল্পনা মনমির্করণ;
ে) ঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা ও ঝমুঁ কহ্রাস কিযসূমচ (র্হমবে সংস্থানসহ) গ্রহণ, ন্িন: ম্যানরগ্রাি বনায়ন এবং উপকূেীয়
অঞ্চে ও উপকূেীয় দ্বীপগুরোয় বনায়ন সম্প্রসারণ ইর্যামে;
ে) পমররবশ মবপ্ যয় এবং এ িররনর মবপ্ যরয়র পর মবপ্ যরয়র প্রিাবসহ পমররবশ ব্যবস্থাপনা মনমির্করণ;
ঝ) রাসায়মনক ও অন্যান্য দূষরণর হার্ নর্রক পমররবশ রক্ষায় আইন প্রণয়ন করা;
ঞ) অমিক ঝমুঁ কপূণ য অঞ্চরের বাঁরির ওপর বা রাস্তার িারর বনায়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা;
ট) স্থানীয় বনায়ন কিযসূমচর িরর্া সিােমিমিক ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্ররি সহর্ামগর্া প্রোন;
ঠ) েেবায়ু পমরবর্যরনর প্রিাব ও অমির্ােন নকৌশে প্রণয়ন এবং গরবষণা কা্ যক্রি গ্রহণ;
র্) িার্মিমিক ঝমুঁ ক কিারনা ও অমির্ােন নকৌশে এবং পমরকল্পনা করা;
ে) িন্ত্রণােরয়র েন্য আপেকােীন পমরকল্পনা প্রস্তুর্ করা;
ণ) প্রার্মিক ও িােমিক প্ যারয়র পাঠ্যক্ররি েেবায়ু পমরবর্যরনর নিৌমেক কারণ, এর ক্ষমর্কর প্রিাব ও
অমির্ােরনর নকৌশে অন্তর্ভযমক্তর ব্যবস্থা গ্রহণ।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক)
ি)
গ)
র্)
ঙ)

উপকূেীয় অঞ্চে ও উপকূেীয় দ্বীরপ বনায়ন সম্প্রসাররণর কিযসূমচ গ্রহণ;
ম্যানরগ্রাি বনায়রন উৎসাহ োন;
দুর্ যারগর ফরে ঝমুঁ ক এড়ারর্ পমররবরশর অবনমর্র ওপর সর্কয দৃমষ্ট রািা;
বনায়ন কিযসূমচগুরোর পমরকল্পনা, সম্পে বরাে এবং বাস্তবায়ন মনমির্করণ;
রাসায়মনক মশল্প, বা পমররবশ দূষণকারী গ্যাস বা র্রে পোর্ য উেমগরণকারী মশল্প ইর্যামেরর্ পমররবশগর্
দুর্ যাগ প্রমর্ররারির েন্য ্র্া্র্ আইন প্রণয়ন।
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ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) েীবন ও সম্পমি রক্ষার েন্য বন মবিাগ এবং পমররবশ মবিারগর িাঠ প্ যারয় প্ররয়ােনীয় পেরক্ষপ গ্রহরণর
েন্য মবিাগীয় কিযকর্যা ও কিযচারীরের সর্কীকরণ ও মনরে যশ প্রোন।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) িন্ত্রণােরয় মনয়ন্ত্রণকক্ষ চালু করা;
ি) রাস্তার ওপর পরড় ্াওয়া গােগুরোরক র্াৎক্ষমণকিারব অপসাররণর ব্যবস্থা গ্রহণ।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) পমররবশ রক্ষার েন্য পমররবরশর ওপর দুর্ যারগর প্রিারবর প্রমর্ দৃমষ্ট রািা এবং বন মবিাগ ও পমররবশ
মবিারগর েনবে ও অন্যান্য উপকররণর িােরি স্থানীয় প্রশাসন, সািামেক ও নবসরকামর সংস্থাগুরোর
সিন্বরয় পুনব যাসরন প্ররয়ােনীয় পেরক্ষপ গ্রহণ।
৫.২.১৪.১ বন অমধদপ্তর
বন মবিারগর ওপর অমপযর্ স্বািামবক োময়ত্ব পােন োড়াও এ মবিাগ দুর্ যাগ মবষরয় মনম্নমেমির্ োময়ত্বগুরো
পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) বন সুরক্ষায় নীমর্িাো ও আইন প্রণয়রন পমররবশ, বন ও েেবায়ু পমরবর্যন িন্ত্রণােয়রক সহায়র্া প্রোন;
ি) স্থানীয় েনসািারণরক সরে মনরয় উপকূেীয়, চর এোকা এবং দ্বীপগুরোয় সবুে বনায়ন কা্ যক্রি
নোরোরকরণ;
গ) সািামেক বনায়রনর েন্য মবমিন্ন স্থানীয় প্রমর্ষ্ঠান ও এনমেওরের কা্ যকর সহায়র্া মনমির্করণ।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক)
ি)
গ)
র্)

ঘূমণ যঝড়প্রবণ এোকায় ব্যাপকিারব রাস্তা ও বাঁরি বনায়ন প্রকরল্পর পমরকল্পনা বাস্তবায়ন করা;
ঘূমণ যঝড়প্রবণ এোকায় ম্যানরগ্রাি বনায়রনর ওপর অগ্রামিকার প্রোন;
দুর্ যাগপ্রবণ এোকায় সািামেক বনায়ন কিযসূমচরর্ উৎসাহ এবং সহায়র্া প্রোন;
নকারনা দুর্ যারগর সর্কয বার্যা স্থানীয় েনগরণর িরে প্রচার এবং মবপন্ন িানুরষর উিাররর েন্য বন
মবিারগর নোকেনরক প্রমশক্ষণ প্রোন।
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ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) দুর্ যাগপ্রবণ এোকায় সংমিষ্ট মবিারগর মনেস্ব কিযচারীরের বন মবিারগর সম্পমির মনরাপিা এবং স্থানীয়
েনগণরক প্ররয়ােনিরর্া সাহায্য করার মনরে যশ প্রোন;
ি) মবিাগীয় সের েপ্তরর একটি মনয়ন্ত্রণকক্ষ চালু করা।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) দুর্ যাগ এোকায় েীবন ও সম্পমি রক্ষায় স্থানীয় নোকেনরক সহর্ামগর্া এবং প্ররয়ােনীয় সাহায্য
োরনর েন্য বন মবিাগীয় কিযকর্যা/কিযচারীরের প্রমর্ মনরে যশনা প্রোন;
ি) রাস্তার ওপর পরড় ্াওয়া গাে অপসারণ।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) বন সম্পরের ক্ষয়ক্ষমর্র মহসাব করার পর আন্তঃিন্ত্রণােয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সিন্বয় কমিটি এবং
পমররবশ, বন ও েেবায়ু পমরবর্যন িন্ত্রণােরয় প্রমর্রবেন নপশ করা।
৫.২.১৪.২ পমররবশ অমধদপ্তর
স্বািামবক কা্ যক্ররির পাশাপামশ পমররবশ অমিেপ্তর মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) োর্ীয় ও স্থানীয় প্ যারয় প্রাকৃমর্ক দুর্ যাগ ও েেবায়ু পমরবর্যন ঝমুঁ ক ও প্রিাব এবং অমির্ােন
প্রমক্রয়াগুরো মচমির্ কররর্ গরবষণা করা;
ি) োর্ীয় অমির্ােন কিযপমরকল্পনা বর্মররর্ দুর্ যাগঝমুঁ ক অন্তর্ভযক্ত ও বাস্তবায়ন করা;
গ) েীবববমচেয (বারয়ার্াইিারমসটি) রক্ষায় নোট আকাররর প্রকল্প প্রস্তুর্ ও বাস্তবায়ন করা;
র্) ববমেক, আঞ্চমেক ও স্থানীয় প্ যারয় পমররবশগর্ পমরবর্যরনর র্ে-উপাি প্রস্তুর্ ও রক্ষণারবক্ষণ করা;
ঙ) মবমিন্ন আন্তেযামর্ক সিরঝার্ার আরোচনায় অংশগ্রহণ;
চ) নকারনা প্রকরল্প মবমনরয়াগ করার েন্য পূব যশর্য মহরসরব পমররবশগর্ প্রিাব ্াচাই করা;
ে) সব প্ যারয়র েনসািাররণর জ্ঞান ও নবািগম্যর্া বৃমিরর্ মবমিন্ন প্রমশক্ষণ ও সরচর্নর্ামূেক কিযসূমচ বর্মর
ও বাস্তবায়ন করা।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) দুর্ যাগপ্রবণ এোকায় পমররবশগর্ গুরুত্বপূণ য প্রমর্বন্ধকর্া মচমির্ করা এবং র্া মনরািরয়র েন্য পমরকল্পনা
করা।
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ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) আসন্ন দুর্ যারগ সম্ভাব্য পমররবশগর্ অবনমর্ ও প্রমর্কাররর মবষরয় স্থানীয় প্রশাসনরক পরািশয প্রোন।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) দুর্ যাগকবমের্ এোকায় পমররবশগর্ পমরমস্থমর্র ওপর সোগ দৃমষ্ট রািা এবং প্ররয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহরণর
েন্য প্রস্তুর্ র্াকা।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) পমররবশগর্ প্রিাব মনরূপণ (ইআইএ) এবং ্র্া্র্ ব্যবস্থা গ্রহরণ সরকাররক পরািশয প্রোন;
ি) দুর্ যারগর পর সম্ভাব্য পমররবশগর্ অবনমর্র কারণ দ্রুর্ মচমির্ করর র্া ্র্াসিরয় দূরীকরণ/আয়রি এরন
পমররবশগর্ অবনমর্ প্রমর্ররাি করার েন্য স্থানীয় প্রশাসনরক পরািশয ও সহর্ামগর্া প্রোন।
৫.২.১৫ র্ে িন্ত্রণােয়
র্ে িন্ত্রণােয় দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রারস মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) গণিােরি (ইরেকেমনক ও মপ্রন্ট মিমর্য়া, সািামেক ন্াগার্াগ িােি ও অনোইন) দুর্ যাগঝমুঁ ক
হ্রাসসংক্রান্ত র্ে প্রচারর নবর্ার, নটমেমিশন, সংবাে িােি, র্ে অমিেপ্তর (রপ্রস ইনফররিশন
মর্পাট যরিন্ট), গণর্াগার্াগ অমিেপ্তর এবং চেমচ্চে ও প্রকাশনা অমিেপ্তররক মনরে যশনা োমর করা;
ি) নবর্ার, নটমেমিশন, সংবােপে, র্ে অমিেপ্তর, গণর্াগার্াগ অমিেপ্তর এবং চেমচ্চে ও প্রকাশনা
অমিেপ্তররর কা্ যক্রি মনয়ন্ত্রণ ও পমরবীক্ষণ;
গ) দুর্ যাগপ্রস্তুমর্ এবং দুর্ যাগ-পরবর্ী সাড়াোন, িানমবক সহায়র্া ও উিার কা্ যক্ররি ব্যমক্ত, পমরবার,
সািামেক ও প্রামর্ষ্ঠামনক প্ যারয় করণীয়গুরো উরেি করর নবর্ার, নটমেমিশন ও অন্যান্য গণিােরির
িােরি গণমশক্ষা ও সরচর্নর্ামূেক কা্ যক্রি গ্রহণ এবং মনয়মির্ চালু রািা;
র্) ঝমুঁ করর্ র্াকা সািারণ িানুরষর কারে নবািগম্য করার েন্য মসর্মিউমস মনরে যমশকা অনু্ায়ী সর্কয
বার্যাগুরোর কামরগমর ব্যাখ্যা মনমির্ কররর্ টিমি ও নবর্ারর একটি কিযপিমর্ মনি যারণ করা;
ঙ) ঘূমণ যঝড় এবং বন্যার সর্কয বার্যা ও সংরকর্ (মসগন্যাে) ব্যাপকিারব প্রচাররর ব্যবস্থা গ্রহণ;
চ) আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন;
ে) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র সরে শমক্তশােী মেয়ারোঁ স্থাপন করা;
ে) ঝমুঁ কহ্রাস কিযর্ৎপরর্া ব্যবস্থাপনার েন্য বারেট বরাে মনমির্করণ;
ঝ) ভূমিকরম্পর প্রস্তুমর্ সম্পরকয গণসরচর্নর্ার নক্ষরে ব্যাপকিারব গণিােরি প্রচাররর ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঞ) বজ্রপার্, ভূমিিস, রাসায়মনকসহ মবমিন্ন দুর্ যারগর প্রস্তুমর্ সম্পরকয গণসরচর্নর্া সৃমষ্টর েরক্ষয ব্যাপকিারব
গণিােরি প্রচাররর ব্যবস্থা গ্রহণ;
ট) েীবন-েীমবকা রক্ষা কররর্ ব্যমক্তগর্ ও পামরবামরক উরযাগ মবষরয় বারবার সম্প্রচার করা;
ঠ) ভূমিকরম্পর ঝমুঁ কহ্রারস অবকাঠারিা মনিযাণকারে ্ারর্ বাংোরেশ ন্যাশনাে মবমল্ডং নকার্ নিরন চো হয়
নসেন্য ব্যাপক প্রচাররর ব্যবস্থা গ্রহণ;
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র্) ক্ষমর্গ্রস্ত েনগরণর েন্য সরকার ও সরকাররর মবমিন্ন মবিারগর স্বল্প ও িেরিয়ামে িানমবক সহায়র্া ও
পুনব যাসন-কা্ যক্রি সম্পরকয ব্যাপক প্রচাররর ব্যবস্থা গ্রহণ।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) দুর্ যারগর আরগ, দুর্ যারগর সিয় এবং দুর্ যাগ-পরবর্ী প্ যারয় গৃহীর্ পেরক্ষপ-সংবমের্ দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা
ও োণ িন্ত্রণােয়/দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর এবং সংমিষ্ট িন্ত্রণােয় কতৃক
য সরবরাহকৃর্ প্রচার
পে/পুমস্তকাসহ প্রস্তুমর্ এবং নেঁরচ র্াকার নকৌশে নটমেমিশন, নবর্ার ও অন্যান্য প্রচারিােরি েনমপ্রয়
করর নর্াো;
ুঁ
ি) গণিােরি ঘূমণ যঝড়, ভূমিিস, আকমিক বন্যা ও বন্যার হুমশয়ামর
সংরকরর্র প্ররয়ােনীয়র্া ব্যাখ্যাসহ
ব্যাপক প্রচাররর ব্যবস্থা গ্রহণ;
গ) দুর্ যারগর আগাি পূব যািাস প্রচারর প্ররয়ােন অনু্ায়ী গণিােিরক সব যাত্মক সহর্ামগর্া মনমির্করণ;
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) িন্ত্রণােরয় একটি মনয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন করা;
ুঁ
ি) বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তর নর্রক প্রাপ্ত হুমশয়ামর
সংরকর্ বারবার প্রচার করা এবং ঝমুঁ কপূণ য এোকার
েনগরণর করণীয় সম্পরকয মনরে যশনা প্রচার করা;
গ) ঘূমণ যঝরড়র সঠিক অবস্থা প্রমর্ফেনসহ ঘূমণ যঝরড়র সব যরশষ আবহাওয়া বার্যা বারবার প্রচার করা;
র্) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয় কতৃক
য প্রেি নর্াষণাগুরো সকে সরকামর-নবসরকামর নরমর্ও এবং
টিমি চযারনরে মনরে যমশর্ সিরয় প্রচার করা;
ঙ) মনেস্ব সম্পে রক্ষারর্ য পেরক্ষপ গ্রহণ।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
(ক) মনয়ন্ত্রণকক্ষ ২৪/৭ মিমিরর্ সাব যক্ষমণক চালু রািা;
(ি) প্রচামরর্ব্য সংবাে ্ারর্ সঠিক, সুষ্ঠু এবং প্রকৃর্ অবস্থার মচে ত্যরে িরর, ্ারর্ েনিরন নকারনা আর্ঙ্ক
সৃমষ্ট না হয়, র্া মনমির্করণ এবং অর্ৌমক্তকও অপ্রাসমেক কিযকাে নর্রক মবরর্ র্াকার েন্য
েনসািারণরক পরািশয প্রোন;
(গ) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয় এবং আন্তঃিন্ত্রণােয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সিন্বয় কমিটির িােরি
অনুররািকৃর্ পমরমস্থমর্র সরে সম্পকযর্যক্ত িবর ও মনরে যশগুরো প্রচাররর েন্য পেরক্ষপ গ্রহণ;
(র্) দুর্ যাগ পমরমস্থমর্র সঠিক এবং সুষ্ঠু িবর নেশীয় এবং আন্তেযামর্ক গণিােরি প্রকারশর স্বারর্ য
সাংবামেকরের দুর্ যাগকবমের্ এোকা পমরেশযরনর আরয়ােন করা।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
(ক) ক্ষমর্গ্রস্ত েনগরণর িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসরনর েন্য মবমিন্ন িন্ত্রণােয়/মবিাগ, অমিেপ্তর/সংস্থা কতৃক
য
গৃহীর্ েীর্ য ও স্বল্পরিয়ামে ব্যবস্থামে সম্পরকয প্রচাররর ব্যবস্থা গ্রহণ।
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৫.২.১৫.১ বাাংলাদেশ নবতার
দুর্ যারগর আরগ, দুর্ যাগকােীন এবং দুর্ যাগ-পরবর্ী প্রমর্টি প্ যারয়ই বাংোরেশ নবর্াররর ভূমিকা অর্যন্ত
গুরুত্বপূণ য। মবরশষর্ দুর্ যাগপূব য প্ যারয় েনসািারণরক সর্কীকরণ ও উদ্বুিকরণ এবং দুর্ যাগকারে পমরমস্থমর্
সম্পরকয েনগণরক অবমহর্করণ ও র্ারের করণীয় সম্পরকয সরকামর মনরে যশ বাংোরেশ নবর্ার সম্প্রচার কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) মবএিমর্, এফএফর্মিউমস এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র সরে ন্াগার্াগ (ফযাক্স, ইরিইে,
নিাবাইে নফান, নটমেরফান ইর্যামে) স্থাপন;
ি) মবএিমর্ এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র সহর্ামগর্ায় ব্যমক্তগর্, পামরবামরক ও সািামেক
প্ যারয় নারী, মশশু, প্রবীণ ও প্রমর্বন্ধীরের অন্তর্ভযমক্তর আরোরক প্রমর্ররাি, প্রস্তুমর্, উরযাগ, সাড়াোন
কা্ যক্রি, সর্কয বার্যা, সরচর্নর্া কিযসূমচর প্রচার;
গ) সরকাররর ঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা নীমর্িাো ও প্ররয়াগ সম্পরকয নোট নোট আরোচনা অনুষ্ঠান প্রচার;
র্) ননৌ ও সমুদ্রবন্দররর েন্য সংরশামির্ সর্কয সংরকর্ সম্পরকয সরচর্নর্ামূেক প্রচারণার ব্যবস্থা;
ঙ) েরুমর অবস্থায় েীবন রক্ষাকারী ব্যবস্থা, উিার এবং র্ররর ব্যবহা্ য মেমনসপে ও িাওয়ার পামন সংরক্ষণ
এবং মনরাপিা মবষরয় মবরশষ অনুষ্ঠান সম্প্রচার;
চ) েীবন-েীমবকা রক্ষার েন্য ব্যমক্তগর্ ও পামরবামরক প্ যারয় করণীয় মবষয় সম্পরকয সম্প্রচার;
ে) নবর্ার সম্প্রচাররর িােরি গণসরচর্নর্া সৃমষ্ট;
ে) ভূমিকম্পঝমুঁ ক কিারর্ বাংোরেশ ন্যাশনাে মবমল্ডংরকার্ ্র্া্র্িারব কা্ যকর করার েরক্ষয প্ররয়ােনীয়
র্ে সম্প্রচাররর ব্যবস্থা;
ঝ) ভূমিকম্পঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা মবষরয় সরকামর মনরে যশনা সম্প্রচাররর ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঞ) ভূমিকম্প নিাকামবোয় সংস্থার মনেস্ব আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন;
ট) বজ্রপার্সহ অন্যান্য ঝমুঁ ক নিাকামবোয় সরচর্নর্া সৃমষ্টর েন্য প্ররয়ােনীয় সম্প্রচাররর ব্যবস্থা।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
(ক) ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্ যাগকােীন ব্যমক্ত ও পমরবার প্ যারয় প্রস্তুমর্র েন্য সরচর্নর্ামূেক মবরশষ কা্ যক্রি
প্রচার করা;
(ি) বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তর, বন্যা পূব যািাস ও সর্কীকরণ নকন্দ্র ও মবটিমসএরের সরে দ্রুর্র্ি
ন্াগার্াগ-ব্যবস্থা স্থাপন ও সংরক্ষণ করা এবং অমবরাি ন্াগার্াগ মনমির্করণ;
(গ) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর ও আবহাওয়া অমিেপ্তররর সরে ফযাক্স/রফান, ইরিইে ও নিাবাইে
এসএিএরসর িােরি সাব যক্ষমণক ন্াগার্াগ স্থাপন;
(র্) দুর্ যাগ প্রমর্ররাি, প্রশিন এবং প্রস্তুমর্ মবষরয় েনগরণর অবগমর্ এবং কা্ যক্রি গ্রহরণর েন্য আবহাওয়া
অমিেপ্তর এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র সহর্ামগর্ায় মবরশষ কিযপমরকল্পনা প্রচার;
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ুঁ
(ঙ) বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তর/দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর/মসমপমপর সহর্ামগর্ায় হুমশয়ামর
সংরকরর্র
ব্যাখ্যাসংক্রান্ত অনুষ্ঠান প্রচার করা;
(চ) মবরশষ আবহাওয়া বার্যা সম্প্রচাররর সিয় বার্যা সম্প্রচারকরক্ষ ঘূমণ যঝড় সর্কীকরণ নকন্দ্র নর্রক পাওয়া
র্ে উপস্থাপন;
(ে) আরেশক্ররি মেনরার্ ২৪ র্ণ্টা সম্প্রচার চালু রািার ব্যবস্থা মনমির্করণ;
(ে) ভূমিিস, আগাি বন্যা ও আকমিক বন্যার পূব যািাস ও সর্কয বার্যা প্রচার করা।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তর নর্রক ১, ২, ৩ নম্বর সংরকর্ পাওয়ার পর সকে নকন্দ্র নর্রক আবহাওয়ার
পূব যািাস প্রচার করা এবং মনয়মির্ মবরমর্রর্ র্া প্রচাররর ব্যবস্থা গ্রহণ;
ুঁ
ি) ৪ নম্বর হুমশয়ামর
সংরকর্ পাওয়ার পর র্া অবশ্যই এক র্ণ্টা পরপর বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তরকতৃক
য
প্রেি ব্যাখ্যাসহ প্রচার করা এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র পরািশযানু্ায়ী স্বািামবক প্রচার
সিরয়র পরও নকারনা িররনর মবরমর্ োড়াই প্রচার চামেরয় ্াওয়া;
গ) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয় কতৃক
য প্রেি নর্াষণাগুরো োকা নবর্াররকন্দ্র নর্রক প্রচার করা,
একইসরে সকে আঞ্চমেক নবর্াররকন্দ্র নর্রক স্থানীয় কতৃপয ক্ষ কতৃক
য োমরকৃর্ মনরে যশ প্রচার করা ও
প্রচারর স্থানীয় কে িাষা ব্যবহার করা;
ুঁ
র্) বন্যার হুমশয়ামর
সংরকর্ পাওয়ার পরপর র্া প্রচার করা;
ঙ) ঘূমণ যঝড় মবপে সংরকর্ ৩০ মিমনট পরপর এবং িহামবপে সংরকর্ ১৫ মিমনট পরপর প্রচার করা এবং
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র পরািরশয স্বািামবক প্রচার সিরয়র পরও প্রচার চামেরয় ্াওয়া;
চ) দুর্ যারগ বাঁচার নকৌশে, উিার এবং গৃহস্থামের মেমনসপে, িাওয়ার পামন ইর্যামে রক্ষার উপায়-মবষয়ক
মবরশষ মনরে যশনা প্রচার করা;
ে) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র পরািশযক্ররি ঝমুঁ কপূণ য এোকায় বসবাসরর্ েনগণরক মনরাপে স্থারন
সরারনার েন্য স্থানীয় প্রশাসন/কতৃপয ক্ষরক মনরে যশ নেওয়া হরে র্া প্রচার করা।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) ঘূমণ যঝরড়র নবোয় প্রমর্ ৩০ মিমনট পরপর মবপে সংরকর্ এবং ১৫ মিমনট পরপর িহামবপে সংরকর্ প্রচার
করা এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র পরািরশয স্বািামবক সম্প্রচাররর পররও র্া চামেরয় ্াওয়া;
ি) দুর্ যাগ পমরমস্থমর্রর্ দুর্ যাগ প্রমর্ররাি মবষয় সংবমের্ র্ে প্রচার করা;
গ) েীবনরক্ষার নকৌশে, উিার এবং গৃহস্থামের মেমনসপে, িাওয়ার পামন ইর্যামে রক্ষার উপায়-মবষয়ক
মবরশষ অনুষ্ঠান প্রচার করা।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
(ক) দুগর্য এোকার নোকেরনর িরনাবে অটুট রািার েন্য অনুষ্ঠান প্রচার করা;
(ি) স্বল্পরিয়ামে ও েীর্ যরিয়ামে পুনব যাসন-ব্যবস্থা সম্পরকয অনুষ্ঠান প্রচার করা।
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৫.২.১৫.২ বাাংলাদেশ নেহলহিশন
দুর্ যারগর মবমিন্ন প্ যারয় বাংোরেশ নটমেমিশন মনম্নরূপ ভূমিকা পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) মবএিমর্র সরে ন্াগার্াগ স্থাপন করা এবং সম্ভাব্য সংর্াগ মবমেন্নর্া নরারি নটমেরফান োইন ঠিকিরর্া
কাে কররে মক না, র্া মনমির্করণ। মবএিমর্, এফএফর্মিউমস, এনমর্আরমসমস ও মর্মর্এরির সরে
সাব যক্ষমণক ফযাক্স/রফান, ইরিইে ও নিাবাইে এসএিএস, স্যারটোইট ও অন্যান্য িােরি ন্াগার্ারগর
ব্যবস্থা গ্রহণ;
ি) ব্যমক্তগর্, পামরবামরক ও সািামেক প্ যারয় আপে, ঝমুঁ ক কিারনা, ঝমুঁ ক নিাকামবো নকৌশে, সাড়াোন ও
উিারকাে সিন্বয়, েনমনরাপিা এবং প্রস্তুমর্মূেক কা্ যক্ররির ওপর টকরশা, মবর্কয প্রমর্র্ামগর্া, শট য
মফল্ম, নাটকসহ মবরশষ অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা;
গ) মবএিমর্, মর্মর্এি ও দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র সরে সিন্বয় করর মবরশষ মশক্ষা ও
সরচর্নর্ামূেক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা;
র্) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনার ওপর শট য মফল্ম ও মিমর্ও সম্প্রচার করা;
ঙ) দুর্ যাগসংক্রান্ত সব সরকামর ননাটিশ/মবজ্ঞমপ্ত সম্প্রচাররর ব্যবস্থা গ্রহণ;
চ) ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্ যাগ-মবষয়ক শট য মফল্ম ও অন্যান্য র্েমূেক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা;
ে) বাংোরেশ ন্যাশনাে মবমল্ডং নকার্ ্র্া্র্িারব কা্ যকর করাসহ কীিারব ভূমিকম্পঝমুঁ ক হ্রাস করা ্ায়
নস সম্পরকয প্ররয়ােনীয় র্ে সম্প্রচার করা;
ে) ভূমিকম্প-সম্পমকযর্ দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা মবষরয় সরকামর মনরে যশ সম্প্রচাররর ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঝ) প্রমর্ষ্ঠারনর কিী, ্ন্ত্রপামর্ ও ্ন্ত্রাংশরক ভূমিকরম্পর আর্ার্ ও অন্যান্য দুর্ যাগ নর্রক রক্ষার েন্য
আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তর এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয় কতৃক
য অনুরিামের্ মবরশষ
অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা;
ুঁ
ি) আবহাওয়া মবিাগ কতৃক
সংরকর্ প্রচার করা;
য প্রেি ব্যাখ্যাসহ মবমিন্ন হুমশয়ামর
গ) ঘূমণ যঝড় সর্কয নকন্দ্র নর্রক মবরশষ আবহাওয়া বার্যা সম্প্রচাররর সিয় বার্যা সম্প্রচারক কতৃক
য বার্যা মনমির্
এবং রার্ার ও উপগ্ররহর সাহারয্য পাওয়া েমব বণ যনাসহ উপস্থাপন মনমির্করণ;
র্) বন্যা, ঘূমণ যঝড়, ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্ যাগপ্রস্তুমর্র ওপর সংমক্ষপ্ত চেমচ্চে এবং মিমর্ও প্রেশযন।
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ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তর নর্রক ঘূমণ যঝড়-সংক্রান্ত ১, ২ ও ৩ নম্বর সংরকর্ পাওয়ার পর বাংোরেশ
নটমেমিশরনর সকে উপরকন্দ্র নর্রক সম্প্রচারসহ অমবেরম্ব োকা নর্রক আবহাওয়ার পূব যািাস প্রচার কররব
এবং মনয়মির্ মবরমর্রর্ র্া নর্াষণা কররব। এ োড়া বন্যা পূব যািাস নকন্দ্র নর্রক োমরকৃর্ বন্যা/আকমিক
ুঁ
বন্যার হুমশয়ামর
সংরকর্ প্রচার কররব।
ুঁ
ি) বাংোরেশ নটমেমিশন ঘূমণ যঝড়-সংক্রান্ত ৪ নম্বর হুমশয়ামর
সংরকর্ প্রামপ্তর পর অবশ্যই এক র্ণ্টা পরপর
র্া নর্াষণা কররব (বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তর কতৃক
য প্রেি ব্যাখ্যাসহ) এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও
োণ িন্ত্রণােরয়র পরািশযক্ররি স্বািামবক সম্প্রচার সিরয়র পরও নকারনা িররনর মবরমর্ োড়াই সম্প্রচার
চামেরয় ্ারব। ৩ নম্বর সংরকর্ প্রচাররর পরপরই স্বািামবক সম্প্রচার সিরয়র পরও নটমেমিশন সম্প্রচার
অব্যাহর্ রািার েন্য বাংোরেশ নটমেমিশন এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র িরে প্ যাপ্ত ও
সাব যক্ষমণক সিন্বয় রক্ষা করা;
গ) মবরশষ আবহাওয়া বার্যা সম্প্রচারকােীন ঘূমণ যঝড় বার্যা, রার্ারর স্যারটোইট নর্রক পাওয়া েমবসহ বার্যা
মনমির্করণ;
র্) োকা নর্রক নটমেমিশরন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয় এবং বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তর নর্রক
পাওয়া নর্াষণা সম্প্রচার করা;
ঙ) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর ও বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তর কতৃক
য োমরকৃর্ সর্কীকরণমূেক ব্যবস্থাসম্পমকযর্ মনরে যশ নর্াষণা করা;
চ) বন্যা সর্কয সংরকর্ প্রামপ্ত সারপরক্ষ মবস্তামরর্িারব সম্প্রচার করা।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
(ক) ঘূমণ যঝরড়র নবোয় প্রমর্ ৩০ মিমনট অন্তর মবপে সংরকর্ এবং ১৫ মিমনট পরপর িহামবপে সংরকর্
সম্প্রচার করা এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র পরািরশয স্বািামবক সম্প্রচাররর পরও র্া চামেরয়
্াওয়া;
(ি) স্থানীয় প্রশাসন/কতৃপয ক্ষরক ঝমুঁ কপূণ য এোকা নর্রক নোকেনরক সমররয় মনরাপে স্থারন মনরয় ্াওয়ার
উরেরশ্য দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র মনরে যশ সম্প্রচার করা;
(গ) েীবনরক্ষার নকৌশে, উিার, গৃহস্থােী সািগ্রী, পানীয় েে রক্ষার উপায় সম্পরকয পরািশযগুরো মনয়মির্
সম্প্রচার করা।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
(ক) দুগর্য এোকার েনগরণর িরনাবে অটুট রািার েন্য অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা;
(ি) স্বল্প ও েীর্ যরিয়ামে পুনব যাসন-ব্যবস্থা সম্পরকয অনুষ্ঠান প্রচার করা।
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৫.২.১৫.৩ গণদর্াগাদর্াগ অহিেপ্তর
গণর্াগার্াগ অমিেপ্তর দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস মবষরয় মনম্নবমণ যর্ োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) মর্মেটাে মিমর্য়া এবং চেমচ্চে, প্রািাণ্যমচে, পুমস্তকা এবং অন্যান্য র্ে প্রচাররর িােরি ব্যমক্তগর্,
পামরবামরক, সািামেক ও প্রামর্ষ্ঠামনক প্ যারয়র আপে, ঝমুঁ কহ্রাস, ঝমুঁ ক নিাকামবো নকৌশে, সাড়াোন ও
উিারকারের সিন্বয়, েনমনরাপিা এবং প্রস্তুমর্মূেক কিযকারের র্েসহ গণসরচর্নর্া বৃমির েন্য
প্রচারকা্ যক্রি বাস্তবায়ন;
ি) ক্ষয়ক্ষমর্ হ্রারস নিৌর্ অবকাঠারিা-সম্পমকযর্ সরচর্নর্ামূেক মনরে যশনা প্রচার;
গ) ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা মবষরয় মিমর্ও, মফল্ম, স্লাইর্, পুমস্তকা, সংগীর্ানুষ্ঠান (ন্িন:
পটগান, গম্ভীরা ) ইর্যামের িােরি স্থানীয় ও োর্ীয় প্ যারয় গণসরচর্নর্ার েন্য প্রচারকা্ যক্রি
বাস্তবায়ন;
র্) ভূমিকম্পঝমুঁ ক কিারর্ মবমল্ডংরকার্ অনুসরণ মবষরয় প্রচার;
ঙ) ভূমিকম্প নর্রক কীিারব োনিাে রক্ষা করা ্ায় নস মবষরয় মনমিযর্ চেমচ্চে নেো, উপরেো, ইউমনয়ন,
গ্রাি প্ যারয় েনবহুে স্থান, স্কুে, করেে, হাটবাোর, নরে নস্টশন, বাস টামিযনাে, েঞ্চর্াট, নগ্রার্ নসন্টারর
প্রেশযন।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) দুর্ যাগ মবষরয় েনসািাররণর সরচর্নর্া বৃমির েন্য গণর্াগার্াগ অমিেপ্তর মসর্মিউমস নীমর্িাো নিরন
মনম্নমেমির্ মবষরয় মিমর্ও, মফল্ম, মসরনিা, স্লাইর্, পুমস্তকা প্রভৃমর্র িােরি প্রচার কররব:
– সািারণ সিয় দুর্ যাগ হ্রাস/প্রশিন/প্রস্তুমর্মূেক কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ কররে দুর্ যারগর ক্ষয়ক্ষমর্ হ্রাস করা
্ায়;
– দুর্ যাগ নিাকামবোর েন্য দুর্ যাগকারে নক, কী োময়ত্ব ও কর্যব্য পােন কররব র্া বণ্টন করা;
– দুর্ যারগ ক্ষয়ক্ষমর্ কিারর্ নিৌর্ অবকাঠািা-সম্পমকযর্ মনরে যশ প্রচার করা;
ি) উমেমির্ মবষরয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তররর কামরগমর পরািশয (Technical Advice) ননওয়া।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) এ প্ যারয় কী করণীয় নস মবষরয় দুর্ যাগপ্রবণ এোকার েনসািারণরক মবমিন্ন প্রচারিােরি োনারনা।
য প্ যায়
(৩) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) েনসািাররণর িরনাবে অটুট রািা এবং েনেীবনরক স্বািামবক প্ যারয় আনার েন্য দুগর্য এোকায়
প্রচারকা্ য পমরচােনা করা। মবরশষর্ িহািামর, সািারণ মনরাপিা, সািামেক মনরাপিা, িনঃসািামেক
নসবা, কৃমষসহ অন্যান্য নসক্টররর পুনব যাসন মবষরয় েনসািারণরক পরািশয প্রোন।
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৫.২.১৫.৪ তথ্য অহিেপ্তর
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) মবমিন্ন আপে ঝমুঁ ক ও দুর্ যারগর ওপর গণিােরি নেিনী, প্রচারপে, সরকামর মবজ্ঞমপ্তর িােরি মনয়মির্
প্রচার মনমির্করণ;
ি) দুর্ যাগসংক্রান্ত র্ে সম্প্রচারর স্বে িারণা োরির েন্য সরচর্নর্ামূেক প্রচারণা মনমির্করণ;
েরুমর সাড়াোন
ক) োর্ীয় ও আন্তেযামর্ক গণিােরির েন্য দুর্ যাগসংক্রান্ত র্ে সংগ্রহ ও প্রচার করা;
ি) মিমিহীন প্রমর্রবেন পমররবশরন সৃষ্ট শঙ্কা পমরহারর গণিােিরক সঠিক র্ে পমররবশন করা।
৫.২.১৫.৫ বাাংলাদেশ চলহিত্র ও প্র াশনা অহিেপ্তর
এ অমিেপ্তর দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় মনম্নমেমির্ কােগুরো কররব:
ক) মবমিন্ন আপরের ওপর দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কা্ যক্ররির চেমচ্চে, কামহমন মচমের্ নস্লাগান, ন্াগার্াগবার্যা
বর্মর কররব;
ি) দুর্ যারগ েনগণরক প্রস্তুর্ র্াকার েন্য িাঠ প্ যারয়র আহমরর্ মশক্ষরণর ওপর মিমি করর চেমচ্চে, র্েমচে
বর্মর করা।
৫.২.১৬ র্াক ও নটমের্াগার্াগ মবিাগ
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) িন্ত্রণােয় এবং অন্যান্য নটমের্াগার্াগ অবকাঠারিা ও নসবার েন্য আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন;
ি) সুনামি সর্কীকররণর েন্য িারর্ িহাসাগর সুনামি সর্কীকরণ সংরকর্ পিমর্র সরে সরাসমর সংর্াগ
স্থাপন;
গ) ঘূমণ যঝড় ও অন্যান্য সর্কীকরণ/পূব যািাস সহায়র্া নকরন্দ্রর সরে আন্তেযামর্ক নটমের্াগার্াগ পিমর্র
সংর্াগ স্থাপন;
র্) দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনায় িহাকাশ প্রর্যমক্ত ও সুমবিা গ্রহরণ প্ররয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
েরুমর সাড়াোন
ক) দুর্ যাগকােীন নটমের্াগার্াগ-ব্যবস্থা সচে রািরর্ সংমিষ্ট েপ্তর ও সংস্থাগুরোরক মনরে যশনা প্রোন ও
পমরবীক্ষণ করা;
ি) দুর্ যারগ মবর্ধ্স্ত বা ক্ষমর্গ্রস্ত নটমের্াগার্াগ ও নিাবাইে ন্াগার্াগ অবকাঠারিা ও সরবরাহ েরুমর
নিরাির্ ও পুনঃস্থাপরন প্ররয়ােনীয় মনরে যশনা প্রোন;
গ) দুর্ যারগ সর্কয বার্যা নিাবাইরের িােরি নপ্রররণর েন্য নটাে মে ব্যবস্থা রািরর্ নীমর্িাোয় সংর্ােন
করা।
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৫.২.১৬.১ বাাংলাদেশ নেহল হমউহনদ শন্স নরগুদলেহর হমশন
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) সকে নিাবাইে নকাম্পামনর সরে ননটওয়াকয স্থাপন করা এবং এোকার েনগরণর কারে আগাি
সর্কীকরণমূেক র্ে দ্রুর্ নপৌুঁরে মেরর্ নসগুরো ব্যবহার করা;
ি) র্াকর্ররর মচঠিপে ও র্কুরিন্ট, সরকামর েমেেপোমে, নগে অর্ য ও অন্যান্য মূল্যবান সািগ্রীসহ
অবকাঠারিা ও নসবাগুরো ক্ষয়ক্ষমর্র হার্ নর্রক রক্ষার েন্য ঝমুঁ ক মনরূপণ ও ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি পমরচােনা
করা;
গ) নটমেরফান সামিযস সাব যক্ষমণক চালু রািরর্ সংমিষ্ট কতৃপয ক্ষরক অগ্রামিকার মিমিরর্ কা্ যকর পেরক্ষপ
গ্রহরণর আগাি মনরে যশ প্রোন;
র্) কা্ যকর আগাি সর্কীকরণ ব্যবস্থা প্রমর্ষ্ঠায় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয় ও মবএিমর্রক সহায়র্া
প্রোন;
ঙ) িার্ওয়ামর ঝমুঁ ক মনরূপণ করা এবং একটি িার্ওয়ামর ঝমুঁ ক কিারনা ও প্রস্তুমর্মূেক পমরকল্পনা প্রণয়ন;
চ) ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্ররির েন্য বারেট সংস্থান মনমির্করণ;
ে) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র সরে শমক্তশােী ন্াগার্াগ ও সিন্বয় গরড় নর্াো;
ে) সকে নটমেরফান ও ইন্টাররনট নপ্রািাইর্াররের মনরে যশনাগুরো অনুসরণ করার পরািশয প্রোন এবং দুর্ যাগ
পমরমস্থমর্রর্ প্ররয়ােনীয় সহায়র্া মনমির্করণ;
ঝ) দুর্ যাগ পমরমস্থমর্রর্ ব্যবস্থাপনা ও কামরগমর কিীরের সিন্বরয় একটি টাস্করফাস য গঠন করা;
ঞ) দুর্ যাগপূণ য পমরমস্থমর্রর্ করণীয় ও সাড়াোন মবষরয় টাস্করফাস য সেস্যরের সক্ষির্া বাড়ারর্ প্রমশক্ষরণর
ব্যবস্থা গ্রহণ;
ট) সকে মবিাগরক অন্তর্ভযক্ত করর ঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনার নক্ষরে আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) ঘূমণ যঝড়প্রবণ এোকাগুরোরর্ দুর্ যাগ-পরবর্ী েরুমর র্াক, নটমের্াগার্াগ এবং নটমেগ্রাি সামিযস প্রোরনর
েন্য আগাি পমরকল্পনা প্রণয়ন;
ি) র্াক এবং সরকামর নরকর্ যপে, নগে অর্ য ও অন্যান্য মূল্যবান সািগ্রী, ন্িন: স্টযাম্প, মসে, সঞ্চয়পে ও
গুরুত্বপূণ য নরকর্ য ইর্যামের ক্ষমর্ নরারি পেরক্ষপ গ্রহণ মনমির্ করা।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) আসন্ন দুর্ যাগকারে দ্রুর্ নবর্ার ন্াগার্াগ স্থাপরনর েন্য নবর্ার্রন্ত্র (অয়যাররেস নসট) েরুমর মিমিরর্
মেরকারয়মি বরাে মনমির্ কররর্ হরব;
ি) ফযাক্স, নটমেরফান এবং নটমেগ্রারফর িােরি দ্রুর্ সংরকর্ বার্যা পূব যমনি যামরর্ নকরন্দ্র মবর্রণ মনমির্করণ;
গ) েনবসমর্ আরে এিন সব দ্বীপ, চর, দ্বীপচর. হাওর, পাব যর্য এোকারক নটমের্াগার্াগ ননটওয়ারকযর
আওর্ায় আনা।
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(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) সাব যক্ষমণক নটমের্াগার্াগ সামিযস চালু রািরর্ কা্ যকর পেরক্ষপ গ্রহণ;
ি) নরর্মক্ররসন্ট, মসমপমপ ও অন্যান্য নস্বোরসবক সংস্থাসহ মবমিন্ন িন্ত্রণােয়/মবিাগ/অমিেপ্তররর নটমেরফান ও
নটমেমপ্রন্টাররর েরুমর নম্বরগুরোর একটি র্ামেকা বর্মর করা এবং নসগুরো চালু রািা। দুর্ যাগপ্রস্তুমর্ ও
েরুমর কারে মনরয়ামের্ মবমিন্ন িন্ত্রণােরয়র এবং এ িররনর প্রমর্ষ্ঠারনর মনয়ন্ত্রণকক্ষ নর্রক প্রাপ্ত
অমির্ারগর ব্যাপারর র্াৎক্ষমণক পেরক্ষপ গ্রহণ;
গ) নসবা প্রোনকারীরের (সামিযস নপ্রািাইর্ার) সরে ন্াগার্াগ রািা এবং সামব যক সির্ যন প্রোন;
র্) েরুমর কারে ব্যবহাররর েন্য মবকল্প ন্াগার্ারগর ব্যবস্থা রািা এবং প্ররয়ােরন দুগর্য এোকায় র্া চালুর
েন্য প্রস্তুর্ রািা।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) মবমেন্ন নটমেরফান/রটমেগ্রাফ োইন েরুমর মিমিরর্ নিরাির্ এবং পুনঃস্থাপরনর েন্য নটকমনমশয়ান মনর্যক্ত
করা;
ি) দুর্ যাগপূণ য এোকায় নটমেরফান/রটমেগ্রাফ/রবর্ার সম্প্রচার ব্যবস্থার প্ররয়ােনীয় সংর্াগ পমরকল্পনা
বাস্তবায়ন করা।
৫.২.১৬.২ বাং ারদশ যটম কমিউমনরকশন্স যকাম্পামন ম মিরটর্
মবটিমসএে মনেস্ব স্বািামবক কা্ যক্রি এবং কিযপমরকল্পনা বাস্তবায়ন োড়াও দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রারস মনম্নমেমির্ োময়ত্ব
পােন কররবন:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) িার্ওয়ামর ঝমুঁ ক ও ক্ষয়ক্ষমর্র মহসাব করা এবং ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা প্রণয়ন;
ি) পমরকল্পনা বাস্তবায়ন করা;
গ) দুর্ যারগর ঝমুঁ ক মবরবচনায় মবটিমসএেসহ সকে নটমের্াগার্াগ নসবা প্রমর্ষ্ঠারনর স্থাপনা ও সামিযস
মনমিরর্র েরক্ষয আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) মবটিমসএে সের েপ্তর এবং ঘূমণ যঝড়প্রবণ এোকায় মবযিান অিীনস্থ অমফসগুরোরর্ র্েরকন্দ্র চালু করা;
ি) দুর্ যাগপ্রবণ এোকায় মনেস্ব েনবে, স্থাপনা ও সম্পমি রক্ষা এবং মনরাপিার ব্যবস্থা গ্রহণ।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) দুর্ যাগকারে দুর্ যাগপ্রবণ এোকায় অর্যাবশ্যকীয় নটমের্াগার্াগ সামিযস প্রোরনর উরযাগ এবং পমরকল্পনা
প্রণয়ন;
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ি) েরুমর মিমিরর্ নটমেরফান এবং নটমেগ্রাফ োইন নিরাির্ এবং পুনঃস্থাপরনর উরেরশ্য োময়ত্বপ্রাপ্ত
্ন্ত্রপামর্ নটমেরফান স্থাপনকারী ও ্ন্ত্র প্ররকৌশেী প্রস্তুর্ রািা।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) সাব যক্ষমণক নটমেরফান সামিযস চালু রািার েন্য অগ্রামিকার মিমিরর্ কা্ যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;
ি) েরুমর সামিযস প্রোনকরল্প িন্ত্রণােয়/মবিাগ/অমিেপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা, ন্িন: নরর্মক্ররসন্ট, মসমপমপ ও
নস্বোরসবক সংস্থাগুরোরর্ েরুমর নটমেরফান ও নটমেমপ্রন্টার চালু রািা;
গ) ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ এবং অর্যাবশ্যকীয় কারে মনরয়ামের্ িন্ত্রণােয়/মবিাগ, অমিেপ্তর/সংস্থার মনয়ন্ত্রণকক্ষ
নর্রক পাওয়া অমির্ারগর র্াৎক্ষমণক মনষ্পমিকরণ;
র্) দুর্ যাগপ্রবণ এোকায় েরুমর মিমিরর্ ব্যবহাররর েন্য সংর্াগ স্থাপনকারী ্ন্ত্রাংশ (কমিউমনরকশন নসট)
প্রস্তুর্ রািা;
ঙ) দুর্ যাগপ্রবণ এোকায় সশস্ত্র বামহনী মনরয়ামের্ হরে নটমেরফান সংর্াগ নেওয়া।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) দুর্ যারগর সিয় মবমেন্ন নটমের্াগার্াগ-ব্যবস্থা (রবসরকামর নিাবাইে অপাররটররের ননটওয়াকয সহ সকে
নটমের্াগার্াগ) েরুমর মিমিরর্ নিরাির্ এবং পুনঃস্থাপন করা। দ্বীপ, চর, হাওর, পাব যর্য এোকায়
নটমের্াগার্াগ স্থাপরনর মবরশষ ব্যবস্থা গ্রহণ;
ি) মবর্ধ্স্ত নটমেরফান ও নটমেমপ্রন্টার ব্যবস্থা পুনব যাসরনর/পুনঃস্থাপরনর েন্য প্রকল্প গ্রহণ।
৫.২.১৬.৩ বাং ারদশ র্াক মবভাগ
স্বািামবক কাে এবং মনেস্ব কিযপমরকল্পনা োড়াও মনম্নমেমির্ কা্ যক্রি বাস্তবায়ন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) িার্মিমিক ঝমুঁ ক ও সংকট মনরূপণ এবং ঝমুঁ কগ্রস্ত স্থাপনা ও নকশা মনমির্করণ এবং র্া িেবুর্করণ;
ি) নত্যন স্থাপনা বর্মররর্ মনরাপে এোকা মনমির্করণ;
গ) েরুমর অবস্থায় সামিযস মনমির্করল্প আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন ও প্রস্তুমর্মূেক কিযকাে বাস্তবায়ন
করা।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) দুর্ যাগপ্রবণ এোকায় দুর্ যারগর আরগ অগ্রামিকার মিমিরর্ কী করণীয় র্ার ওপর মনেস্ব কিীরের প্রমশক্ষণ
প্রোরনর ব্যবস্থা গ্রহণ;
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ি) র্াক মবিারগর িাঠ প্ যারয়র অমফস ও মনয়ন্ত্রণকক্ষ এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র েরুমর
পমরচােনা নকরন্দ্রর সরে সংর্াগ রক্ষার েন্য একেন সংর্াগকারী কিযকর্যা মচমির্ করা;
গ) ঘূমণ যঝড়প্রবণ এোকায় প্রমর্ বের এমপ্রে ও নসরপ্টম্বর িারস িহড়ার আরয়ােন করা।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) ঘূমণ যঝড়, বন্যা ও অন্যান্য েুরু্্োগর ক্ষমর্গ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা ররয়রে, এিন এোকায় মবিাগীয় েনবে,
স্থাপনা, প্রর্যমক্তগর্ সরঞ্জািামে এবং সম্পমি রক্ষা ও মনরাপিা-ব্যবস্থা গ্রহণ।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) অিীনস্থ কিযকর্যা ও অন্যরের সহর্ামগর্ায় র্াক এবং নটমের্াগার্াগ সামিযরসর মনরাপিা মনমির্কররণ
উপর্যক্ত পেরক্ষপ গ্রহণ;
ি) দুর্ যাগকবমের্ এোকায় েরুমর র্াক ও নটমের্াগার্াগ সামিযরসর ব্যবস্থা রািা;
গ) নিইে এবং সরকামর নরকর্ য, নগে অর্ য ও অন্যান্য মূল্যবান সািগ্রী, ন্িন: প্রর্যমক্তগর্ সরঞ্জািামে, স্টযাম্প,
য
মসে, নসমিং সাটিমফরকট
গুরুত্বপূণ য নরকর্য ইর্যামের ক্ষমর্ পমরহাররর েরক্ষয পেরক্ষপ গ্রহণ।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) িানমবক সহায়র্ারকন্দ্র/দুর্ যাগ আশ্রয়রকরন্দ্রর নোকেন মনে মনে এোকায় র্রবামড়রর্ পুনব যামসর্ হরে
র্ারের র্াক সামিযস সুমবিা প্রোন, মবমিন্ন পুনব যাসনমূেক কারের িজুু্মর মপওএস নিমশরন আঙ্গুরের মশরার
োপ ননওয়ার িােরি মবরের টাকা প্রোনসহ সরকামর মনরে যশনা/মরকুইমেশরনর মিমিরর্ অস্থায়ী র্াকর্র
পমরচােনা করা;
ি) স্থানান্তর, উিার, িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসনকােীন র্াকব্যবস্থা চালু রািরর্ স্থানীয় কতৃপয রক্ষর প্ররচষ্টায়
সহায়র্া োন করা;
গ) দুর্ যাগকারে র্াকব্যবস্থা চালু রািার উপর্ামগর্া ব্যাখ্যা করর সংমিষ্ট সকে ব্যমক্তর ওপর মনরে যশ োমর
করা।
৫.২.১৭ র্ে ও ন্াগার্াগ প্রর্যমক্ত মবিাগ
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
য
ক) দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনায় নড্রান, আটিমফমশয়াে
ইমন্টমেরেিসহ অন্যান্য র্েপ্রর্যমক্ত নকৌশে উন্নয়রন
প্ররয়ােনীয় অবকাঠারিাগর্ নসবার ব্যবস্থা গ্রহণ;
ি) মর্মেটাে নিো আরয়ােরনর িােরি দুর্ যাগ-মবষয়ক র্েপ্রর্যমক্ত কা্ যক্রি প্রচারর সহর্ামগর্া প্রোন;
গ) দুর্ যাগ-মবষয়ক র্ে, প্রকাশনা ও র্কুরিন্টামর, পাবমেক-প্রাইরিট ও সািামেক ন্াগার্াগ িােরি
প্রচাররর ব্যবস্থা গ্রহণ;
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র্) মবিারগর র্াটা নসন্টার ইন্টাররনট অবকাঠারিা ও নসবার েন্য আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন;
ঙ) দুর্ যাগঝমুঁ ক ন্াগার্াগ, ই-োমন যং ও দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা মবষরয় ওরয়বরপে/ওরয়বসাইট চালু করা এবং
এরর্ সকরের প্ররবশামিকারর সািযার সুমবিা প্রোরন সংমিষ্ট সংস্থারক মনরে যশনা প্রোন;
চ) নেো, উপরেো র্ে বার্ায়ন ও ইউমনয়ন মর্মেটাে নসন্টারর দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা-মবষয়ক করন্টন্ট
আপরোর্ ও সর্কয বার্যা প্রচারর প্ররয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
ে) উপকূেীয় এোকায় িাে িরার ননৌকা ও েোরগুরোরক GPS/GPRS মসরস্টরির আওর্ায় আনয়রনর
িােরি দুর্ যারগর স্বয়ংমক্রয় সংরকর্ প্রোরনর ব্যবস্থা গ্রহণ;
ে) আইমসটি কযারম্পইরন দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা মবষয়রক অগ্রামিকার প্রোন।
েরুমর সাড়াোন
ক) মেওগ্রামফক ইনফররিশন মসরস্টি (GIS) প্রর্যমক্ত ব্যবহাররর িােরি বন্যা, ঘূমণ যঝড়, ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্ যাগকবমের্ এোকা মনরীক্ষণ;
 সবরচরয় ঝমুঁ কপ্রবণ এোকা মচমির্ করর অমিক গুরুত্বাররাপ এবং
 সুষি িানমবক সহায়র্া বণ্টন িানমচোয়ণ মনমির্করণ;
ি) দুর্ যাগকারে ইন্টাররনট ব্যবস্থা সচে রািরর্ সংমিষ্ট েপ্তর ও সংস্থাগুরোরক মনরে যশনা প্রোন ও পমরবীক্ষণ
করা;
গ) দুর্ যারগ মবর্ধ্স্ত বা ক্ষমর্গ্রস্ত সািযার, ইন্টাররনট ন্াগার্াগ-কাঠারিা েরুমর নিরাির্ ও পুনঃস্থাপরন
প্ররয়ােনীয় মনরে যশনা প্রোন।
৫.২.১৮ স্থানীয় সরকার মবিাগ
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় এ মবিাগ মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) সকে উন্নয়ন পমরকল্পনায় ও অবকাঠারিা মনিযারণ নারী, মশশু, প্রবীণ ও প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তরের অন্তর্ভযমক্তর
আরোরক দুর্ যাগঝমুঁ ক মবরবচনা মনমির্করণ;
ি) উপকূেীয় দ্বীপাঞ্চরে দুর্ যাগ সাড়াোরনর মনমিি নহমেপ্যার্ মনিযাণ করা;
গ) নারী, মশশু, প্রবীণ ও প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তরের অন্তর্ভযমক্তর আরোরক বর্যিান ও িমবষ্যরর্র সকে আপে ঝমুঁ ক
মবরশষ করর ভূমিকম্পঝমুঁ ক এবং স্থানীয় পমররপ্রমক্ষর্ মবরবচনায় নররি সকে মনিযাণকাঠারিার নকশা
প্রণয়ন;
র্) ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্ যারগর েন্য আপেকােীন পমরকল্পনা প্রস্তুর্ করা এবং সিরয় সিরয় হােনাগাে
করা;
ঙ) বাংোরেশ ন্যাশনাে মবমল্ডং নকার্ (BNBC) অনুসরণ করর িবনসহ অন্যান্য স্থাপনা মনমির্করণ;
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চ) অবকাঠারিা মনিযাণ ও নগর পমরকল্পনায় ভূমিকম্পঝমুঁ ক প্রশিন কররর্ অবকাঠারিা ও নগর মবষরয়
প্ররকৌশেী, পমরকল্পনামবে, স্থাপর্যমবেরের েন্য প্রমশক্ষণ কিযসূমচর আরয়ােরনর উরযাগ গ্রহণ;
ে) স্থানীয় সরকার মবিারগর একেন কিযকর্যারক দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা-মবষয়ক নফাকাে পরয়ন্ট মহরসরব
িরনানীর্ করা;
ে) উিার ও সাড়াোন সািগ্রী ক্ররয় ্র্াসিরয় অর্ য বরাে প্রোন করা এবং নগর ও গ্রািীণ স্থানীয় সরকার
সংস্থাসমূরহর মনেস্ব নস্বোরসবক বর্মর ও ব্যবস্থাপনা করা;
ঝ) স্থানীয় সরকার কতৃক
য পমরচামের্ সকে নসবা নারী, মশশু, প্রবীণ ও প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তরের অন্তর্ভযমক্তর আরোরক
পমরচােনা;
ঞ) স্থানীয় সরকার সংস্থাসমূরহর সকে প্ যারয় ঝমুঁ কহ্রাস, সাড়াোন ও পুনব যাসরন সক্ষির্া বৃমি করা।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) আশ্রয়রকন্দ্রগুরোরর্ নারী, মশশু ও মবরশষ চামহোসম্পন্ন ব্যমক্তরের ্ার্ায়ার্ সহেগম্য করার েন্য
প্ররয়ােনীয় সংর্াগ-সড়ক, নসত্য, রযাম্প মনিযারণ স্থানীয় সরকার সংস্থাগুরোরক মনরে যশনা প্রোন;
ি) র্ীর হরর্ দূরবর্ী দ্বীপগুরোরর্ ও উপকূেীয় অঞ্চরের ইউমনয়ন পমরষে প্রােরণ এবং উপরেো সের েপ্তরর
িাটির উঁচু মেমব ও নহমেপ্যার্ মনিযারণ সংমিষ্ট স্থানীয় সরকার ও সংস্থাগুরোরক মনরে যশনা প্রোন;
গ) গ্রাি প্রমর্রক্ষা েে, আনসার, পমরবার পমরকল্পনা কিী, কৃমষ, পশুসম্পে, িৎস্য, মশক্ষা মবিাগীয় কিযচারী,
এনমেও ও মসমপমপ নস্বোরসবকরের কা্ যক্ররির সরে সিন্বরয়র েন্য ইউমনয়ন পমরষেরক মনরে যশনা
প্রোন;
র্) িানমবক সহায়র্া ও অন্যান্য কা্ যক্ররি েরুমর সরবরাহ উপরেো প্ যারয় এবং উিার সরঞ্জািামে ইউমনয়ন
পমরষরে িজুরর্র ব্যবস্থা মনমির্করণ;
ঙ) সকে স্তরর েনস্বাস্থয প্ররকৌশরের প্ররয়ােনীয় ইউমনটগুরো সংগঠির্ করা;
চ) েনবসমর্, সংরমক্ষর্ পুকুর ও পানীয় েরের অন্যান্য উৎরসর অবস্থানসহ িানমচে বর্মরর প্ররয়ােনীয়
ব্যবস্থা গ্রহণ;
ে) উপরেো প্ যারয় নেকূপ ও খুচরা ্ন্ত্রাংশ িজুর্ মনমির্করণ।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয় এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তররর করিাে রুরির সরে সংর্াগ
রক্ষার েন্য একেন কিযকর্যারক িরনানীর্ করা;
ি) আসন্ন ঘূমণ যঝড়/বন্যা দুর্ যাগ সম্পরকয সংমিষ্ট সকেরক সর্কয করা;
গ) উিার, িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসনকারে স্থানী্ সরকার প্রমর্ষ্ঠারনর প্রস্তুমর্ র্োরমক;
র্) সংমিষ্ট সকে িন্ত্রণােয়/িানমবক সহায়র্া সংস্থার সরে প্ররয়ােনীয় সিন্বয়সািন;
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ঙ) ঘূমণ যঝড়/বন্যাপ্রবণ এোকাগুরোরর্ িানুষ ও প্রামণসম্পরের আশ্ররয়র েন্য আশ্রয়রকন্দ্র, উঁচু মেমব, উঁচু ভূমি,
মুমেব মকো, ব্যমক্তগর্ োোনরকাঠা, স্কুে এবং উঁচু মনরাপে স্থানগুরো নারী, মশশু ও প্রমর্বন্ধীবান্ধব কররর্
মবরশষ ব্যবস্থা গ্রহণ;
চ) স্থানীয় সরকার মবিারগ একটি মনয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন করা।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) সাব যক্ষমণক মনয়ন্ত্রণকরক্ষর কাে চামেরয় ্াওয়া মনমির্করণ;
ি) মবমিন্ন প্ যারয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুরোর উিার, স্থানান্তর, িানমবক সহায়র্াসহ অন্যান্য িানমবক
সহায়র্া-কা্ যক্ররি স্থানীয় সরকাররর কা্ যকর অংশগ্রহণ মনমির্করণ;
গ) স্থানীয় সরকার প্রমর্ষ্ঠারনর িােরি দুর্ যাগকবমের্ েনগরণর স্থানান্তর মনমির্করণ;
র্) আশ্রয়রকরন্দ্রর কা্ যক্রি পমরচােনায় সহর্ামগর্া প্রোরন উপরেো প্ যারয়র একেন কিযকর্যা মনরয়ামের্
করা;
ঙ) মবশুি পানীয় েরের সরবরাহ মনমির্করণ;
চ) স্থানীয় প্রশাসরনর সরে সাব যক্ষমণক সংর্াগ রক্ষা করা;
ে) উিার ও িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্ররি নেোপ্রশাসক এবং উপরেো মনব যাহী অমফসাররক সহর্ামগর্া করার
েন্য স্থানীয় সরকার প্রমর্ষ্ঠানসমূরহর কা্ যকর অংশগ্রহণ মনাির্করণ;
ে) প্রমর্টি উপরেোর ক্ষমর্গ্রস্ত নেকূপ, পরয়ামনষ্কাশন নাোর েরুমর নিরািরর্র েন্য প্ররয়ােনীয় উরযাগ গ্রহণ
এবং দুর্ যাগকবমের্ হয়মন, এিন এোকা নর্রক ক্ষমর্গ্রস্ত এোকায় নটকমনমশয়ান পাঠারনার ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঝ) মসটি করপযাররশন/নপৌরসিার আওর্ায় স্থামপর্ এেইমর্সহ মর্মেটাে মর্সরেগুরোরর্ দুর্ যারগর আগাি
বার্যা প্রচাররর ব্যবস্থা গ্রহণ।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) নারী, মশশু, প্রবীণ ও প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তরের সািামেক অন্তর্ভযমক্তর আরোরক ক্ষয়ক্ষমর্ মনরূপণ করা ও
পুনব যাসন-পমরকল্পনা প্রণয়ন;
ি) সকে স্তরর িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্ররি সহায়র্া প্রোন;
গ) েনস্বাস্থয প্ররকৌশে অমিেপ্তররর িােরি ক্ষমর্গ্রস্ত েরুমর নসবা, ন্িন: পামন, পরয়ামনষ্কাশন, েনস্বাস্থযরসবা
ইর্যামে দ্রুর্র্ার সরে পুনঃস্থাপন করা অর্বা মবকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ;
র্) ঘূমণ যঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প ক্ষমর্গ্রস্ত সড়ক, কােিাট য, ব্যাবসাময়ক অবকাঠারিা নিরাির্/পুনমন যিযারণর কারে
দ্রুর্ উরযাগ গ্রহণ;
ঙ) অর্যাবশ্যকীয় মেমনসপরের মূল্য মস্থমর্শীে রািার ব্যাপারর ইউমনয়ন পমরষে/উপরেো পমরষে/নপৌরসিা
এবং শহর কমিটিগুরোরক সহর্ামগর্া প্রোন;
চ) দুর্ যারগর আরগ বা পরর ঘূমণ যঝড়প্রবণ এোকাগুরোরর্ গিীর ও অগিীর নেকূপ স্থাপরনর মবষরয় পমরকল্পনা
বর্মরর েন্য েনস্বাস্থয প্ররকৌশে অমিেপ্তররক মনরে যশ প্রোন এবং র্ার েন্য অরর্ যর ব্যবস্থা গ্রহণ;
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ে) পুনব যাসন প্রমক্রয়া ত্বরামন্বর্ করার েরক্ষয অবকাঠারিা-সুমবিা মনমির্করণ, ন্িন: র্ধ্ংসস্তূপ ব্যবস্থাপনা
(Debris Management) করা।
৫.২.১৮.১ স্থানীয় সরকার েরকৌশ অমধদপ্তর
স্থানীয় সরকার প্ররকৌশে অমিেপ্তর মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) এেমেইমর্র উন্নয়ন কিযপমরকল্পনা প্রস্তুর্কারে আপে, ঝমুঁ ক মবরবচনায় রািা;
ি) বন্যার পামন ্ারর্ সহরেই সরর ন্রর্ পারর নসটা মবরবচনায় নররি সংর্াগ সড়ক, নসত্য ও কােিারট যর
পমরকল্পনা প্রণয়ন এবং নসগুরোর নিরাির্ সম্পন্ন করা;
গ) েনসংখ্যা, ব্যবসায়রকন্দ্র, সংরমক্ষর্ পুকুর/পামন সংরক্ষণাগার, নেকূপ এবং পানীয় েরের অন্যান্য উৎস
মচমির্ করর সািামেক িানমচে বর্মর করা;
র্) সংস্থার আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন এবং প্ যায়ক্ররি র্া হােনাগাে করা;
ঙ) বাংোরেশ ন্যাশনাে মবমল্ডংরকার্ অনুসরণ করা এবং এটা কা্ যকর কররর্ প্ররয়ােনীয় উরযাগ গ্রহণ;
চ) অবকাঠারিা মনিযাণ ও নগর পমরকল্পনায় ভূমিকম্পঝমুঁ ক প্রশিরন অবকাঠারিা ও নগর পমরকল্পনা মবষরয়
প্ররকৌশেী, কামরগমর কিযকর্যা, পমরকল্পনামবে ও নকশামবেরের েন্য প্রমশক্ষণ কিযসূমচর আরয়ােন;
ে)

য
দুর্ যাগকবমের্ এোকার পুনগঠনকারে
মবরশষজ্ঞ প্ররকৌশেীরের উপমস্থমর্ মনমির্করণ;

ে) পূব যবর্ী নরকর্ যকৃর্ বন্যাসীিা এবং বাস্তব অবস্থা মবরবচনাপূব যক রাস্তার্াট ও অন্যান্য অবকাঠারিা মনিযাণ।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) দুর্ যাগকারে উিারকাে ও মনরাপিার নক্ষরে সহে ন্াগার্াগ-ব্যবস্থা সৃমষ্টর েরক্ষয ঘূমণ যঝড় আশ্রয়রকন্দ্র,
মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠান, কমিউমনটি নসন্টার ও স্বাস্থযরকন্দ্র অমিমুিী সড়ক, নসত্য, কােিাট য নিরাির্ ও রক্ষণারবক্ষণ
করা;
ি) েনসািারণ ও গবামে পশুর মনরাপে পানীয় েে প্রামপ্ত করল্প (েবণাক্ত পামন প্ররবশ নরারি) ঘূমণ যঝড়প্রবণ
উপকূেীয় এোকায় পুকুরপাড় উঁচু করার পরািশয প্রোন;
গ) িানমবক সহায়র্া-সািগ্রীর মনমব যঘ্ন চোচে মনমির্ কররর্ নসত্য ও কােিারট যর নক্ষরে নবইমে মব্রে
মনিযাণসািগ্রী িজুর্ ও সংরক্ষণ এবং ক্ষমর্গ্রস্ত সড়ক নিরাির্ করা;
র্) উপরেো পমরষে মনয়মন্ত্রর্ ঘূমণ যঝড় আশ্রয়রকরন্দ্রর মিমিস্তর বন্যার স্তররর নচরয় উঁচুরর্ রািা এবং মনয়মির্
রক্ষণারবক্ষণ করা।
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ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) অমিেপ্তররর সের েপ্তরর একটি মনয়ন্ত্রণকক্ষ পমরচােনা করা;
ি) স্থানীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সিাগুরোরর্ ন্াগোন করা এবং স্থানান্তর, উিার ও িানমবক সহায়র্া
কিযকাে পমরচােনায় সহায়র্া প্রোন;
গ) আসন্ন দুর্ যাগ সম্পরকয সংমিষ্ট সকেরক সর্কয করা, িাোিাে, িজুর্ ও ্ন্ত্রপামর্র মনরাপিার েন্য
সর্কীকরণমূেক ব্যবস্থা গ্রহণ;
র্) পামন মনষ্কাশন পরর্ বািা সৃমষ্টকারী ন্রকারনা বস্তু সমররয় নফোর মনিয়র্া প্রোন;
ঙ) দুর্ যাগপ্রবণ এোকাগুরোরর্ িানুষ এবং প্রামণসম্পরের আশ্ররয়র েন্য আশ্রয়রকন্দ্র, মুমেব মকো, ব্যমক্তগর্
োোন, স্কুে ও িাদ্রাসা এবং উঁচু মনরাপে স্থান শনাক্ত কররর্ সাহায্য করা।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) মনয়ন্ত্রণকক্ষ সাব যক্ষমণকিারব চালুর মনিয়র্া নেওয়া এবং স্থানান্তর, উিার ও িানমবক সহায়র্াকারে
সাহায্য প্রোন মনমির্করণ;
ি) সকে স্তরর দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সিন্বয় কমিটির সরে সিন্বয়সািন;
গ) ঘূমণ যঝড়/বন্যা আশ্রয়রকরন্দ্রর সরে ন্াগার্াগ মনমির্করণ এবং প্ররয়ােরন সংর্াগ সড়ক র্ৎক্ষমণক
নিরাির্ করা;
র্) বন্যা বা অমর্বৃমষ্টর ফরে সৃষ্ট েোবির্া দূরীকররণ প্ররয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) ক্ষয়ক্ষমর্ ও চামহো মনরূপণ করা;
ি) সকে স্তরর উিার ও পুনব যাসনকারে সহায়র্া প্রোন;
গ) স্থানীয় উৎস এবং সরকাররর কাে নর্রক প্রাপ্ত িাোিারের সাহারয্য নস্বোশ্ররির মিমিরর্ ক্ষমর্গ্রস্ত বামড়,
সড়ক, নসত্য/কােিাট য পুনমন যিযাণ-কাে সম্পন্ন করা;
র্) ঘূমণ যঝড়,বন্যা ও ভূমিকরম্প ক্ষমর্গ্রস্ত সড়ক, নসত্য এবং কােিাট যগুরোর নিরাির্/পুনমন যিযারণর কাে হারর্
ননওয়া;
ঙ) স্থানান্তর এবং িানমবক সহায়র্া নসবা প্রোরন অপমরহা্ য সড়কগুরোর েন্য স্বল্প ও েীর্ যরিয়ামে প্রকল্প বর্মর
করা;
চ) পুনব যাসন প্রমক্রয়ায় Build Back Better নীমর্ অনুসরণ করা।
৫.২.১৮.২ জনোস্থয েরকৌশ অমধদপ্তর (DPHE)
ভূগরিয আরসময নক দূষণ এবং উপকূেীয় এোকায় পামনরর্ েবণাক্তর্ার কাররণ মনরাপে পানীয় েরের সরবরাহ
মনমির্কররণর মবষয়টি দুর্ যারগর সিয় আররা গুরুত্বপূণ য হরয় ওরঠ। র্িন মনরাপে পানীয় েরের অিারব েনগণ
দূমষর্ পামন ব্যবহারর বাে হয় ্ার েরুন র্ায়মরয়া নরাগ িহািামর আকারর নেিা নেয়। দুর্ যারগর (মবরশষর্
ঘূমণ যঝড় ও বন্যার) নক্ষরে মর্মপএইচই স্বািামবক োময়রত্বর অমর্মরক্ত মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
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ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) কমিউমনটির অংশগ্রহরণ মনরাপে পানীয় েে ব্যবহার ও স্বাস্থযসের্ অিযাস মবষরয় স্থানীয় প্ যারয়র ঝমুঁ ক
মচমির্ করা এবং ঝমুঁ কহ্রারস করণীয় মনমির্করণ;
ি) গৃহীর্ ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা বাস্তবায়ন মনমির্ কররর্ সরকার, এনমেও এবং অন্যান্য নবসরকামর
িারর্র সম্পরের সুষ্ঠু ব্যবহাররর সিমন্বর্ নকৌশে বর্মর করা;
গ) বদ্বর্র্া এড়ারর্ এবং সহর্ামগর্া মনমির্ কররর্ সংমিষ্ট এনমেও এবং ব্যবসায় িারর্র কিযকারের
সিন্বয়সািন;
র্) সম্পরের সুষ্ঠু ব্যবহার মনমির্ কররর্ কা্ যকর পমরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পিমর্ হারর্ ননওয়া।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) দুর্ যাগপ্রবণ এোকা মচমির্ করা এবং সকে এোকায় মনরাপে পানীয় েে সরবরারহর েন্য প্ যাপ্তসংখ্যক
নেকূপ স্থাপরনর মনিয়র্া মবিান করা;
ি) ন্সব নেকূপ দুর্ যারগ (েরোচ্ছ্বাস/বন্যা) ক্ষমর্গ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা আরে, নসগুরো নিরািরর্র েন্য প্ যাপ্ত
খুচরা ্ন্ত্রাংশ িজুর্ রািা;
গ) দুর্ যাগপ্রবণ এোকায় প্ যাপ্ত পমরিাণ মিমচং পাউর্ার িজুর্ রািা;
র্) ঘূমণ যঝড়/বন্যাপ্রবণ এোকায় কারে মনরয়ামের্ করার েন্য কামরগমর/রিরাির্কারী েে মনমে যষ্ট করর রািা;
ঙ) খুচরা ্ন্ত্রাংশ ও মিমচং পাউর্াররর িজুর্ প্রমর্ েয় িাস পর পরীক্ষা করর নেিা এবং প্ যাপ্ত িজুরর্র
মনিয়র্া প্রোন;
চ) দুর্ যাগকবমের্ এোকায় স্বল্প ব্যরয়র স্বাস্থযসের্ পায়িানা মনিযাণ উৎসামহর্ করা;
ে) িানমবক সহায়র্া নকন্দ্র, ঘূমণ যঝড় আশ্রয়রকন্দ্র অর্বা ন্সব স্থারন এ িররনর সুমবিা ক্ষমর্গ্রস্ত হরয়রে নসসব
স্থারন মবর্ররণর েন্য প্ যাপ্তসংখ্যক নেকূপ এবং পামন মনররািক পায়িানা সংরমক্ষর্ রািা;
ে) েরুমর প্ররয়ােরন আপেকােীন ব্যয় নিটারর্ নগে র্হমবরের প্রাপ্যর্া মনমির্করণ;
ঝ) ঝমুঁ কগ্রস্ত িানুষরক পামন মবশুিকরণ ট্যাবরেট ও মিমচং পাউর্াররর কা্ যকর ব্যবহাররর ওপর প্রমশক্ষণ
প্রোন।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) প্রিান কা্ যােরয় মনয়ন্ত্রণকক্ষ পমরচােনা করা এবং সকে প্ যারয়র দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সিায়
ন্াগোন মনমির্ করা;
ি) নেকূপ নিরাির্কারী েে গঠন করা এবং সম্ভাব্য ক্ষমর্গ্রস্ত এোকায় পাঠারনার/্াওয়ার েন্য অরপক্ষিাণ
রািা;
গ) হুিমকর সেুিীন এোকায় নেকূরপর খুচরা ্ন্ত্রাংরশর অবস্থা পরীক্ষা করা এবং প্ররয়ােরন অমর্মরক্ত
িজুরর্র ব্যবস্থা গ্রহণ।
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(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) ন্সব এোকায় েরোচ্ছ্বাস/বন্যার পামন প্রবামহর্ হরয়রে, নস সকে এোকার নেকূপ/পামন সরবরারহর
োইন নিরাির্/পমরচ্ যা/পমরষ্কার করার েন্য নিরাির্কারী েেরক ক্ষমর্গ্রস্ত এোকায় গিরনর েন্য আরেশ
প্রোন;
ি) ন্ এোকায় স্বািামবক সরবরাহ মবমঘ্নর্ হরয়রে, নসিারন েরুমর মিমিরর্ পানীয় েে সরবরারহর ব্যবস্থা
গ্রহণ।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সরে সিন্বয়পূব যক এবং কমিটির মনরে যশনা অনুসারর মনম্নমেমির্ কা্ যক্রি সম্পােন
কররব:
ক) স্বািামবক সরবরাহ পুনঃপ্রমর্মষ্ঠর্ না হওয়া প্ যন্ত মবরশষ ব্যবস্থািীরন পানীয় েরের সরবরাহ চালু রািা;
ি) আশ্রয়রকন্দ্র, িানমবক সহায়র্া মশমবরর স্বাস্থযসের্ পমররবশ বোয় রািার েন্য প্ যাপ্ত পমরিাণ মিমচং
পাউর্াররর সরবরাহ মনমির্করণ;
গ) নেকূপ/পামন সরবারহ ব্যবস্থা নিরাির্/পুনব যাসনকাে র্োরমক এবং এসব কাে দ্রুর্ মনষ্পন্ন করার েন্য
প্ররয়ােনীয় েনবে/খুচরা ্ন্ত্রাংরশর সরবরাহ মনমির্করণ।
৫.২.১৮.৩ ঢাকা/েট্টিাি/খু না ওয়াসা
স্বািামবক োময়ত্ব পােন ও সংস্থার কারের সুষ্ঠু বাস্তবায়রনর পাশাপামশ োকা/চট্টগ্রাি/খুেনা ওয়াসা মনম্নমেমির্
োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) ওয়াসার একেন োময়ত্বপূণ য ব্যমক্তরক দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনার নফাকাে পরয়ন্ট মহরসরব িরনানীর্ করা;
ি) পমরকল্পনা, উিার কা্ যক্রি, স্থানান্তর ও পুনব যাসনকারে োর্ীয় নর্রক উপরেো প্ যারয়র সকে দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা কমিটির সিাগুরোরর্ অংশগ্রহণ মনমির্করণ;
গ) িার্ওয়ামর ঝমুঁ ক মনরূপরণ উরযাগ গ্রহণ এবং পামন সরবরাহ প্রমক্রয়া ও ভূগিযস্থ নে যিা ও পরয়ামনষ্কাশন
ব্যবস্থার েন্য মবকল্প পিমর্র উন্নয়ন করা;
র্) ভূমিকম্প ও প্রাকৃমর্ক দুর্ যাগ নিাকামবোয় ওয়াসার েন্য আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন;
ঙ) দুর্ যারগর সিয় ও পরবর্ী সিরয় ওয়াসার কিযকর্যারের েন্য প্রমশক্ষরণর ব্যবস্থা গ্রহণ।
৫.২.১৯ পেী উন্নয়ন ও সিবায় মবিাগ
স্বািামবক োময়ত্ব পােন এবং মনেস্ব কিযপমরকল্পনা বাস্তবায়ন োড়াও পেী উন্নয়ন ও সিবায় মবিাগ/বাংোরেশ
পেী উন্নয়ন নবার্ য মনম্নমেমির্ কােগুরো সম্পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) একেন মেয়ারোঁ কিযকর্যারক দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা নফাকাে পরয়ন্ট মহরসরব িরনানীর্ করা;
ি) পেী উন্নয়ন ও সিবায় মবিাগ/মবআরমর্মবর কিযপমরকল্পনা বর্মররর্ সব দুর্ যাগঝমুঁ ক মবরবচনা করা;
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গ) ক্ষুদ্র ও িাঝামর গবামে পশুপামি িািামর উপকাররিাগীরের েন্য প্রমশক্ষণ, সরচর্নর্া ও মশক্ষামূেক কিযসূমচ
চালুর মনরে যশনা প্রোন;
র্) ঝমুঁ ক মনরূপণ ও ঝমুঁ কহ্রাস কিযকাে-সংমিষ্ট মশক্ষা ও সরচর্নর্ামূেক প্রচাররর মনরে যশনা প্রোন।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) দুর্ যাগ নিাকামবোয় মনম্নমেমির্ মবষয়গুরো দ্রুর্ ব্যবস্থাপনার েন্য েরুমর র্হমবে গঠন করা;
১) দুর্ যাগপ্রবণ এোকায় পেী উন্নয়ন কিযসূমচর েন্য উপরেো নসিাে নকা-অপাররটিি অযারসামসরয়শন
(UCCA) এবং কৃষক সিবায় সমিমর্ (KSS)-নক ব্যবহার করা;
২) পারস্পমরক সহায়র্া এবং নস্বোশ্ররির মিমিরর্ মনরেরের বামড় বর্মর, েমি চাষ ইর্যামে মবষরয়
সিবায় সেস্যরের েন্য মবরশষ প্রমশক্ষণ নকারস যর আরয়ােন করা।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) মবআরমর্মব সের েপ্তর, ইউমসমসএ, এইউমসমসএ ও মবআরমর্মবর িাঠপ্ যারয় অমফসগুরোরর্ মনয়ন্ত্রণকক্ষ
পমরচােনা করা এবং দুর্ যাগ-পরবর্ী কিযপমরকল্পনা বাস্তবায়রনর েন্য মবমিন্ন স্তরর স্থানীয় প্রশাসরনর সরে
সিন্বয়সািন;
ি) স্থানীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সিায় ন্াগোন করা এবং স্থানান্তর, উিার ও িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি
পমরচােনায় সহায়র্া প্রোন;
গ) মবআরমর্মব, এটিমসমসএ ও টিমসমসএর অমফস মনব যাহীরের িােরি আসন্ন দুর্ যাগ সম্পরকয সর্কয করা এবং
গুোি, িজুর্, িান্ডার এবং ্ন্ত্রপামর্ ও সরঞ্জারির মনরাপিার েন্য সর্কযমূেক ব্যবস্থার মনিয়র্া মবিান।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) িানুষ এবং প্রামণসম্পরের েন্য আশ্রয়স্থে মনমে যষ্ট কররর্ স্থানীয় প্রশাসনরক ইউমসমসর িােরি সাহায্য
করা, স্থানীয় প্রশাসনরক অবমহর্ নররি প্ররয়ােনরবারি ইউমসমসএর িজুর্ মনরাপে স্থারন সমররয় নফো এবং
সিবায় সমিমর্র সেস্যরেররক ইউমসমসর িােরি স্থানান্তরকারী েরে সংগঠির্ করা;
ি) েীবনহামন ও সম্পমির ক্ষয়ক্ষমর্ এবং িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসন-চামহো মনরূপণ করর র্া অমবেরম্ব
সংমিষ্ট িন্ত্রণােয়/েপ্তরর োনারনা।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) সিবায় সমিমর্র সেস্যরের সামির্ ক্ষয়ক্ষমর্ মনি যারণ, উৎপােন ঋরণর চামহো মনরূপণ করর এবং স্বািামবক
মনয়ি অনুসরণ করর ঋণ মবর্ররণর ব্যবস্থা গ্রহণ;
ি) উৎপােন কিযসূমচ প্রণয়রন এবং প্ররয়ােনীয় নোগারনর চামহো মনরূপরণ েনগণরক সাহায্য করা এবং সংস্থা
নর্রক এগুরো প্রামপ্তর ব্যাপারর সহায়র্া প্রোন;
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গ) প্রার্মিক কৃমষ সিবায় সমিমর্ ও অন্যান্য সমিমর্র উৎপােন কিযসূমচ কিযকর্যারের িােরি ্ারর্
পমরকল্পনা প্রণয়ন হয় র্ার মনিয়র্া নেওয়া, ঋণচামহোগুরো একমের্ করর প্ররয়ােনীয় িঞ্জুমর ও দ্রুর্ অর্ য
অবমুমক্তর ব্যবস্থা গ্রহণ;
র্) ঋরণর ব্যবস্থা করর ঘূমণ যঝরড় ক্ষমর্গ্রস্ত সেস্যরের ঋণচামহো পূরণ করা;
ঙ) প্ররর্যক নশ্রমণর িানুরষর পুনব যাসরনর েন্য পৃর্ক এবং সুমনমে যষ্ট পমরকল্পনা প্রণয়ন;
চ) দুগর্য এোকায় চাষাবারের েন্য নেকূরপর ্ন্ত্রাংশ ক্রয়, নেকূপ স্থাপন/পুনঃস্থাপন, নিরাির্ ইর্যামের
েন্য পৃর্ক কিযসূমচ বাস্তবায়ন করা;
ে) ক্ষয়ক্ষমর্ কাটিরয় ওঠার েন্য উন্নয়ন কিযসূমচ হারর্ মনরর্ েনগণরক ও এনমেওরের ন্ৌর্িারব সংগঠির্
করা;
ে) ক্ষমর্গ্রস্ত কৃষকরের িরে বীের্ো মবর্ররণর েন্য নাস যামর স্থাপন এবং কৃমষ উৎপােন ব্যবস্থা স্থাপরনর
ন্ৌর্ কিযসূমচ গ্রহরণ কৃষকরের উৎসামহর্ ও সংগঠির্ করা;
ঝ) কিযকর্যারা ্ারর্ প্ররয়ােনরবারি এনমেওরের সরে, গ্রারির দুগর্য েনসািাররণর িরে মবমবএস এবং
এিমবমবএস সংগঠির্ করর র্া মনমির্করণ এবং র্ারেররক আয় বাড়ারনার কারে মনরয়ামের্ করার েন্য
প্রমশক্ষণ ও ঋণচামহো একমের্ করা;
ঞ) সকে প্ যারয় সিবায় েপ্তর মবআরমর্মবর সরে আন্তমরকিারব কাে কররব।
৫.২.২০ গৃহায়ণ ও গণপূর্য িন্ত্রণােয়
দুর্ যাগ নিাকামবোয় এ িন্ত্রণােয় মনম্নমেমির্ োময়ত্বাবমে পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) িন্ত্রণােরয়র একেন োময়ত্বশীে ব্যমক্তরক দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা নফাকাে পরয়ন্ট মহরসরব িরনানীর্ করা;
ি) পমরকল্পনা, উিার, স্থানান্তর এবং পুনব যাসনকারের েন্য োর্ীয় প্ যায় নর্রক শুরু করর উপরেো প্ যায়
প্ যন্ত সকে সিায় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির অংশগ্রহণ মনমির্করণ;
গ) কিযপমরকল্পনা বর্মরর েরক্ষয িার্ওয়ামর ঝমুঁ ক মনরূপরণ উরযাগ গ্রহণ;
র্) বাংোরেশ ন্যাশনাে মবমল্ডং নকার্ (মবএনমবমস) ্র্া্র্িারব কা্ যকর মনমির্ কররর্ মনরে যশাবমে োমর
করা;
ঙ) দুর্ যাগকবমের্ এোকায় সরকামর অবকাঠারিা, স্থাপনা ও কাঠারিাগুরো নিরাির্ ও পুনমনর্রিায রণর অর্ য
নোগারন নীমর্িাো বর্মর করা এবং িন্ত্রণােরয়র বারেরট বরাে রািা;
চ) ন্রকারনা পুনমন যিযাণ-কা্ যক্ররি দুর্ যাগ-পরবর্ী প্রিাব ও ঝমুঁ ক মনরূপণ মবষয়ামে ্ারর্ মবরবচনা করা হয়
র্া মনমির্করণ;
ে) গৃহায়ণ ও গণপূর্য িন্ত্রণােরয়র কিীরের েন্য মবমিন্ন প্ যারয় দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস মবষরয় প্রমশক্ষণ কিযসূমচ বর্মর
ও বাস্তবায়ন করা;
ে) সরকামর ও নবসরকামর িারর্ মনিযাণকােগুরোর িান প্ যরবক্ষরণ শমক্তশােী প্ যরবক্ষণ ব্যবস্থা প্রমর্ষ্ঠা এবং
কা্ যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ;

217

ঝ) ন্রকারনা দুর্ যাগ পমরমস্থমর্ সামব যকিারব নিাকামবোয় িন্ত্রণােরয়র সব মবিাগ ও িাঠ প্ যারয়র অমফসরক
অন্তর্ভযক্ত করর িন্ত্রণােরয়র েন্য আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন;
ঞ) সব িররনর উরযাগ এবং সাড়া প্রোরন র্হমবে বরাে মনমির্করণ;
ট) িন্ত্রণােরয়র নির্র-বাইরর ঝমুঁ কহ্রাস ন্াগার্াগ-ব্যবস্থা প্রমর্ষ্ঠা করা;
ঠ) িন্ত্রণােয়/মবিাগ, অমিেপ্তর/সংস্থার আপেকােীন পমরকল্পনা বর্মর এবং র্া হােনাগাে করা;
র্) অবকাঠারিা মনিযাণ ও নগর পমরকল্পনায় ভূমিকম্পঝমুঁ ক প্রশিরন অবকাঠারিা ও নগর পমরকল্পনা মবষরয়
সরকামর প্ররকৌশেী, পমরকল্পনামবে ও স্থপমর্রের েন্য প্রমশক্ষণ কিযসূমচর আরয়ােন করা;
ে) ভূমিকম্প-ঝমুঁ ক মচমির্ কররর্ বাংোরেশ ভূর্ামেক েমরপ অমিেপ্তররর সরে কাে করা।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) পমরকল্পনা, উিার, স্থানান্তর ও পুনব যাসনকারে োর্ীয় প্ যায় নর্রক উপরেো প্ যায় প্ যন্ত দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা
কমিটিগুরোরর্ ন্াগ নেওয়া;
ি) দুর্ যারগ সরকামর সম্পমির সম্ভাব্য ক্ষমর্ নরারি সর্কীকরণমূেক ব্যবস্থা গ্রহণ;
গ) সংমিষ্ট িন্ত্রণােয় এবং স্থানীয় কতৃপয রক্ষর সরে দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কা্ যাবমের সিন্বয়সািন;
র্) দুর্ যারগ সরকামর সম্পরের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষমর্ নরারির েন্য সর্কীকরণমূেক পেরক্ষপ গ্রহরণর মনরে যশ োমর
করা।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ুঁ
ক) সংমিষ্ট সকরের প্রমর্ হুমশয়ামর
সংরকর্ প্রচার করা;
ি) িন্ত্রণােরয় একটি মনয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন করা;
গ) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র েরুমর পমরচােনা নকন্দ্র এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তররর সরে
সংর্াগ রক্ষার েন্য একেন ন্াগার্াগ কিযকর্যা িরনানীর্ করা;
র্) সরকামর সম্পমি রক্ষা ও নিরািরর্র উরেরশ্য েনবে ও সরঞ্জাি সম্পূণ য প্রস্তুর্ রািার েন্য সকে নেো
ও উপরেো প্ যারয়র কিযকর্যারেররক মনরে যশ প্রোন;
ঙ) সকে সরকামর িজুর্, সরঞ্জাি ইর্যামে রক্ষা করা এবং প্ররয়ােনরবারি মনরাপে স্থারন স্থানান্তররর িােরি
মনরাপিা মবিান করা;
চ) েরুমর অবস্থা নিাকামবোর েন্য অন্যান্য এোকা নর্রক ঝমুঁ কপূণ য এোকাগুরোরর্ প্ররয়ােনীয় কিী ও সািগ্রী
নপ্রররণর েন্য গণপূর্য অমিেপ্তররক মনরে যশ প্রোন;
ে) স্থানীয় প্রশাসরনর সরে সংর্াগ রক্ষা করা এবং সকে কা্ যক্ররির সিন্বয়সািন।
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(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) দুর্ যাগকবমের্ হওয়ার আশঙ্কা আরে এিন, এোকাগুরো, মবরশষ করর উপরেোগুরো মচমির্ করা;
ি) সরকামর িজুর্, সািগ্রী এবং সম্পমি রক্ষা করা;
গ) ক্ষমর্গ্রস্ত এোকাগুরোরর্ অমর্মরক্ত নোকবে নিার্ারয়ন ও সািগ্রী পাঠারনা এবং সরকামর সম্পে রক্ষা ও
নিরাির্ মনমির্করণ;
র্) দুর্ যারগ সাড়াোন, িানমবক সহায়র্া ও উিার কা্ যক্ররি সহায়র্া কররর্ এবং সরকামর সম্পমি
িেবুর্/শমক্তশােীকররণ অর্বা ক্ষমর্র হার্ নর্রক অবকাঠারিা রক্ষায় পূর্য অমিেপ্তররক অমর্মরক্ত
নোকবে ও সািগ্রী পাঠারনার মনরে যশনা োমর করা;
ঙ) কিী ও েমেেপে রক্ষা কররর্ প্ররয়ােরন অমিকর্র মনরাপে স্থারন সমররয় ননওয়ার মনরে যশনা োমর করা;
চ) মনয়ন্ত্রণকরক্ষ কিী মনরয়াগ করা এবং অবকাঠারিাগুরোর ক্ষমর্র র্ে োনার েন্য দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও
োণ িন্ত্রণােরয়র অিীন ইওমসর সরে ন্াগার্াগ রক্ষা করা;
ে) প্ররয়ােন হরে হুিমকর সেুিীন এোকায় েরুমর মিমিরর্ শমক্তশােীকরণ ও নিরাির্ কা্ যক্রি গ্রহরণর
েন্য গণপূর্য অমিেপ্তররক মনরে যশ প্রোন।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) পুনমনর্রিায ণ অর্বা নিরাির্কারের প্রকৃমর্ ও পমরিাণসহ ক্ষয়ক্ষমর্র পমরসংখ্যান প্রস্তুর্ করা;
ি) দুর্ যাগ-পরবর্ী প্রিাব মবরিষণ করা এবং র্া কিারনার সম্ভাব্য উপায় মচমির্ করা;
গ) িমবষ্যরর্ একই িররনর দুর্ যারগর নক্ষরে সরকামর সম্পে রক্ষায় প্রাক্কেনসহ (অনুিানমিমিক) পূণ যাে
কিযসূমচ বর্মর করা এবং ্র্া্র্ কতৃপয রক্ষর কারে র্া োমিে করা;
র্) িন্ত্রণােরয়র েন্য েরুমর দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রারস প্ররয়ােনীয় বারেট বরাে ও র্হমবরের ব্যবস্থা মনমির্করণ;
ঙ) সম্ভাব্য পুনমনর্রিায ণকারের চামহো নিটারর্ আমর্ যক সহায়র্া প্রোরন দ্রুর্ বরাে মনমির্করণ;
চ) কিযপমরকল্পনা, কা্ যক্রি এবং সরকামর সম্পমির র্াৎক্ষমণক ও েীর্ যরিয়ামে পুনমনর্রিায ণকারের মবস্তামরর্
ব্যরয়র প্রাক্কেনপূব যক সরকামর সম্পমি নিরাির্, পুনব যাসন ও পুনমনর্রিায ণ করা;
ে) সকে পুনব যাসন কিযসূমচর নক্ষরে সংমিষ্ট অন্যান্য িন্ত্রণােয় ও স্থানীয় কতৃপয রক্ষর সরে সিন্বয়সািন;
ে) অনুররািক্ররি পুনব যাসন-কা্ যক্ররি কামরগমর সহর্ামগর্া মবরশষর্ Better Back Build নীমর্ অনুসরণ
করা;
ঝ) ক্ষমর্গ্রস্ত এোকাসমূরহ পুনমন যিযাণকারে মবরশষজ্ঞ প্ররকৌশেীরের সম্পৃক্ত করার মবষয় মনমির্করণ।
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৫.২.২০.১ গণপূর্য অমিেপ্তর
স্বািামবক োময়ত্ব পােন এবং মনেস্ব কিযপমরকল্পনার ্র্া্র্ বাস্তবায়ন োড়াও গণপূর্য অমিেপ্তর র্ার সের
েপ্তর এবং মবিাগীয় ক্ষির্া অপযণ ব্যবস্থা অনুসারর অঞ্চে, নেো ও উপরেোয় অবমস্থর্ অমিেপ্তররর অিীন
অমফসগুরোর িােরি মনম্নরূপ োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) মবএনমবমসর ্র্া্র্ কা্ যকামরর্া মনমির্করণ;
ি) অমিেপ্তররর সব উন্নয়ন কিযকারের নীমর্িাো, কিযসূমচ ও মেক-মনরে যশনায় বর্যিান ও িমবষ্যৎ
দুর্ যাগঝমুঁ কর মবষয় অন্তর্ভযক্তকরণ;
গ) ভূমিকরম্পর র্ীব্রর্া ও অমিকারের ঝমুঁ ক মূল্যায়ন সারপরক্ষ দুর্ যাগ-সহনীয় অবকাঠারিার নকশা প্রণয়ন;
র্) ঝমুঁ কপূণ য অবকাঠারিার র্ামেকা বর্মর করা ও সিরয় সিরয় র্া হােনাগাে করা এবং সংমিষ্ট কতৃপয রক্ষর
কারে র্ে নপ্ররণ;
ুঁ
ঙ) ভূমিকম্প ও সুনামি-সম্পমকযর্ খুটিনাটি
র্ে প্ররকৌশেীরের কারে নপ্ররণ;
চ) ্ন্ত্রাংশ পুনঃসংর্ােন কারে সহায়র্া প্রোন;
ে) েোবির্া ও নগর বন্যা প্রমর্ররািী নকশা ম্যানুয়াে প্রণয়ন।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) মবএনমবমস ্র্ার্ য বাস্তবায়ন মনমির্কররণ মনিযাণকারে েমড়র্ প্ররকৌশেী ও রােমিমস্ত্ররের েন্য প্রমশক্ষরণর
আরয়ােন করা ও সরচর্নর্ামূেক প্রচারণা চাোরনা;
ি) সরকামর-নবসরকামর প্ যারয় মনিযাণ-কা্ যক্রি প্ যরবক্ষরণর েন্য শমক্তশােী প্ যরবক্ষণ পিমর্ গরড় নর্াো।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) িাঠ প্ যারয়র অমফসগুরো ও স্থানীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সরে সংর্াগ রক্ষার েন্য মনয়ন্ত্রণকক্ষ
স্থাপন করা;
ুঁ
ি) হুমশয়ামর
সংরকর্ পাওয়ার পর সংমিষ্ট সকেরক সর্কয করা;
গ) সরকামর সম্পমির রক্ষণ ও নিরািরর্র েন্য প্ররয়ােনীয় েনবে ও সরঞ্জাি প্রস্তুর্ রািা;
র্) সকে সরকামর িজুর্, সরঞ্জাি রক্ষা করা এবং প্ররয়ােনরবারি মনরাপে স্থারন স্থানান্তররর িােরি এগুরোর
মনরাপিা মনমির্করণ;
ঙ) েরুমর অবস্থা নিাকামবোর েন্য ক্ষমর্গ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা আরে এিন এোকাসমূরহ প্ররয়ােনরবারি
অন্যান্য এোকা নর্রক িাোিাে ও প্ররয়ােনীয় কিী পাঠারনা;
চ) স্থানীয় কতৃপয রক্ষর সরে সংর্াগ রক্ষা করা এবং সিস্ত কিযসূমচ সিমন্বর্ করা।
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(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) স্থানীয় প্রশাসরনর সরে ন্াগার্াগপূব যক সকে কা্ যক্ররির সিন্বয়সািন এবং স্থানান্তর, উিার ও িানমবক
সহায়র্াকার্ য সহায়র্া করা;
ি) ক্ষয়ক্ষমর্র মহসাব করা এবং নিরাির্ ও পুনমন যিযারণর েন্য প্রাক্কেন বর্মর করা এবং এর্ৎসংক্রান্ত কারের
েন্য অরর্ যর ব্যবস্থা গ্রহণ;
গ) মবপোপন্ন নোকেরনর উিারকার্ য সহায়র্া প্রোন;
র্) প্ররয়ােনরবারি িজুর্/সম্পে স্থানান্তর কারে ন্াগ নেওয়া।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) ্র্াসম্ভব দ্রুর্র্ার সরে দুর্ যারগ ক্ষমর্গ্রস্ত সরকামর সম্পমির প্ররয়ােনীয় নিরাির্ ও পুনমন যিযারণর কাে
শুরু করা;
ি) ক্ষমর্গ্রস্ত সরকামর সম্পমির র্াৎক্ষমণক নিরাির্ ও পুনমন যিযারণর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং েীর্ যরিয়ামে পমরকল্পনা
প্রণয়ন;
গ) িানমবক সহায়র্া এবং পুনব যাসন কিযসূমচরর্ স্থানীয় প্রশাসন ও কতৃপয রক্ষর সরে সিন্বয়সািন;
র্) িমবষ্যরর্ একই রকি দুর্ যারগ সরকামর সম্পমি রক্ষার েন্য মবস্তামরর্ কিযসূমচ, কিযপমরকল্পনা ও প্রাক্কেন
বর্মর করা এবং উপর্যক্ত কতৃপয রক্ষর কারে র্া উপস্থাপন করা;
ঙ) প্ররয়ােন অনু্ায়ী পুনমন যিযাণ কারে কামরগমর সহায়র্া প্রোন এবং র্োরমক।
৫.২.২০.২ নগর উন্নয়ন অমধদপ্তর
নগর উন্নয়ন অমিেপ্তর এর কিয এোকায় দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনায় মনম্নমেমির্ কা্ যক্রি পমরচােনা কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) সম্ভাব্য মবপেগ্রস্ত এোকা মচমির্ করার েরক্ষয ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্ যাগঝমুঁ ক-িানমচে প্রস্তুর্ ও অনুসরণ
করা;
ি) ভূমি ব্যবহার পমরকল্পনা বর্মর ও বাস্তবায়ন পমরবীক্ষণ করা;
গ) ঝমুঁ ক অন্তর্ভযমক্তমূেক নগর পমরকল্পনা প্রণয়ন করা;
র্) বাংোরেশ ন্যাশনাে মবমল্ডং নকার্ (BNBC) অনুসরণ করর ঝমুঁ কপ্রবণ এোকায় িবন মনিযাণ করার নক্ষরে
অনুরিামের্ নকশা ও মনিযাণ-মনরে যশনা নিরন চোর েন্য প্ররয়ােনীয় উরযাগ গ্রহণ;
ঙ) উিার ও সাড়াোন কারে মনরয়ামের্ বাহনগুরোর সহে চোচরের েন্য প্রশস্ত রাস্তার ব্যবস্থা গ্রহণ,
চ) সকে িবন এবং কাঠারিার ঝমুঁ ক মনরূপরণ েমরপ পমরচােনা করা এবং ঝমুঁ কপূণ য িবরনর র্ামেকা বর্মর
করা;
ে) প্ররকৌশে পমরকল্পনা সংস্থা ও মনিযার্া প্রমর্ষ্ঠানসমূরহর েন্য নগর পমরকল্পনা ও িবন নররোমফটিং-সংক্রান্ত
প্রমশক্ষরণর ব্যবস্থা গ্রহণ;
ে) অমর্ গুরুত্বপূণ য স্থারন ন্রকারনা িবন ও অট্টামেকা মনিযারণ BNBC কা্ যকর করা;
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ঝ) িবন ও অন্যান্য কাঠারিারক মনরাপে ও ঝমুঁ কপূণ য নশ্রমণর্ভক্ত কররর্ সহায়র্া প্রোন;
ঞ) পুনব যাসন প্ যারয় মবএনমবমস এবং ভূমিকম্প পমরমস্থমর্ প্রমর্ররািী ও অমিমনররািক মনিযাণ মবমি/BNBC
কা্ যকর করা;
ট) নগরর েোবির্া মনরসনকরল্প সংমিষ্ট মসটি করপযাররশন, ওয়াসা ও অন্যান্য নস্টকরহাল্ডাররের সিন্বরয়
কা্ যক্রি পমরচােনার উরযাগ গ্রহণ;
ঠ) মবএনমবমসর ্র্া্র্ বাস্তবায়ন মনমির্কররণর েরক্ষয মনিযাণকারে মনরয়ামের্ সংমিষ্ট প্ররকৌশেী (মসমিে
ইমঞ্জমনয়ার) ও মনিযাণ শ্রমিকরের প্রমশক্ষণ প্রোন এবং এ মবষরয় সরচর্নর্া বাড়ারনার েন্য প্রচারামি্ারনর
আরয়ােন করা;
র্) সরকামর ও নবসরকামর িারর্র মনিযাণকারের িান প্ যরবক্ষরণ শমক্তশােী পমরবীক্ষণ ব্যবস্থা প্রমর্ষ্ঠা;
ে) সরকামর সম্পমি রক্ষা ও নিরাির্কররণ েনবে ও সরঞ্জাি প্রস্তুর্ রািা;
ণ) সকে সরকামর িজুর্ সংরক্ষণ করা এবং প্ররয়ােরন অমিকর্র মনরাপে স্থারন নসগুরো স্থানান্তর করা;
র্) স্থানীয় প্রশাসরনর সরে সিন্বয় করর প্ররয়ােরন অপসারণ, উিার ও িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্ররি সহায়র্া
প্রোন;
র্) ক্ষয়ক্ষমর্ মনরূপণ, পুনব যাসন ও পুনমন যিযাণ কারের েন্য প্রাক্কেন ব্যয় মনি যারণ এবং এেন্য র্হমবরের ব্যবস্থা
গ্রহণ;
ে) দুর্ যারগ ক্ষমর্গ্রস্ত সংস্থার সম্পরের সংস্কার ও পুনমন যিযাণ কাে ্র্ দ্রুর্ সম্ভব শুরু করা;
য
ি) পুনব যাসন ও পুনগঠনকারে
স্থানীয় প্রশাসন ও কতৃপয রক্ষর সরে সিন্বয়সািন;
ন) িমবষ্যৎ দুর্ যারগ সরকামর সম্পমি রক্ষায় মবস্তামরর্ কিযসূমচ প্রণয়ন করা ও প্রাক্কমের্ ব্যয় মনি যারণ;
প) প্ররয়ােরন পুনমন যিযাণকারে কামরগমর সহায়র্া প্রোন এবং র্োবিান।
৫.২.২০.৩ রাজধানী উন্নয়ন কর্তপয ক্ষ্ (রাজউক), রাজশাহী উন্নয়ন কর্তপয ক্ষ্ (আরমর্এ), খু না উন্নয়ন কর্তপয ক্ষ্
(যকমর্এ), েট্টিাি উন্নয়ন কর্তপয ক্ষ্ (মসমর্এ), গাজীপুর উন্নয়ন কর্তপয ক্ষ্ (মজমর্এ)
রােউক, মসমর্এ, নকমর্এ, আরমর্এ, মেমর্এ-এর কিয এোকায় দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনায় মনম্নমেমির্ কা্ যক্রি
পমরচােনা কররব:
ক) সম্ভাব্য ঝমুঁ কপূণ য এোকা মচমির্ করার েরক্ষয ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্ যাগঝমুঁ ক-িানমচে অনুসরণ করা;
ি) ঝমুঁ ক অন্তর্ভযমক্তমূেক নগর পমরকল্পনা প্রণয়ন করা;
গ) বাংোরেশ োর্ীয় ইিারর্ মবমিিাো (মবএনমবমস) অনুসরণ করর ঝমুঁ কপ্রবণ এোকায় িবন মনিযাণ করার
নক্ষরে অনুরিামের্ নকশা ও মনিযাণ-মনরে যশনা নিরন চোর েন্য প্ররয়ােনীয় উরযাগ গ্রহণ;
র্) সকে িবন এবং কাঠারিার ঝমুঁ ক মনরূপরণ েমরপ পমরচােনা করা এবং ঝমুঁ কপূণ য িবরনর র্ামেকা বর্মর
করা;
ঙ) প্ররকৌশে পমরকল্পনা সংস্থা ও মনিযার্া প্রমর্ষ্ঠানসমূরহর েন্য নগর পমরকল্পনা ও িবন নররোমফটিং-সংক্রান্ত
প্রমশক্ষরণর ব্যবস্থা গ্রহণ;
চ) অমর্ গুরুত্বপূণ য স্থারন ন্রকারনা িবন ও অট্টামেকা মনিযারণ বাংোরেশ ন্যাশনাে মবমল্ডং নকার্ (BNBC)
কা্ যকর করা;
ে) িবন ও অন্যান্য কাঠারিারক মনরাপে ও ঝমুঁ কপূণ য নশ্রমণর্ভক্ত (Categorizing) কররর্ সহায়র্া প্রোন;
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ে) নগরর েোবির্া মনরসনকরল্প সংমিষ্ট মসটি করপযাররশন, ওয়াসা ও অন্য নস্টকরহাল্ডাররের সিন্বরয়
কা্ যক্রি পমরচােনার উরযাগ গ্রহণ;
ঝ) মবএনমবমসর ্র্া্র্ বাস্তবায়ন মনমির্কররণর েরক্ষয মনিযাণকারে মনরয়ামের্ সংমিষ্ট প্ররকৌশেী (মসমিে
ইমঞ্জমনয়ার) ও মনিযাণ শ্রমিকরের প্রমশক্ষণ প্রোন এবং এ মবষরয় সরচর্নর্া বাড়ারনার েন্য প্রচারামি্ারনর
আরয়ােন করা;
ঞ) সরকামর ও নবসরকামর িারর্র মনিযাণকারের িান মনয়ন্ত্ররণ পমরবীক্ষণ ব্যবস্থা নোরোরকরণ।
৫.২.২১ েনপ্রশাসন িন্ত্রণােয়
স্বািামবক োময়ত্ব পােন এবং মনেস্ব কিযপমরকল্পনার ্র্া্র্ বাস্তবায়ন োড়াও েনপ্রশাসন িন্ত্রণােয়
দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রারস মনম্নমেমির্ কাে কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) সকে িন্ত্রণােয় ও অমিেপ্তরর িানবসম্পে উন্নয়ন নীমর্িাো ও মেক-মনরে যশনায় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনার
মবরবচয মবষয় সমন্নরবমশর্ কররর্ মনরে যশনা োমর করা;
ি) সকে সরকামর প্রমশক্ষণ ইনমস্টটিউট ও একারর্মিগুরোরর্ সকে প্রমশক্ষণ নকারস য দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা
িমর্উে অন্তর্ভযক্ত করার েরক্ষয মনরে যশনা োমর করা এবং এসওমর্ অনু্ায়ী মবমিন্ন পাবমেক সামিযস
কযার্ারর দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা প্রমশক্ষণ নকাস য সংর্ােন করা এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় েক্ষ কিযকর্যারের
র্াটারবে বর্মর ও সংক্ষণ করা;
গ) িন্ত্রণােরয়র নির্রর ও বাইরর ঝমুঁ কহ্রাস ন্াগার্াগ-ব্যবস্থা প্রমর্ষ্ঠা করা;
র্) িন্ত্রণােরয়র েন্য ঝমুঁ ক প্রশিন/প্রস্তুমর্মূেক নকৌশে/পমরকল্পনা প্রণয়ন;
ঙ) িার্ওয়ামর েরুমর সাড়াোন ব্যবস্থা গরড় নর্াো;
চ) িন্ত্রণােরয়র আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) দুর্ যাগকবমের্ এোকায় দ্রুর্ নিার্ারয়রনর েরক্ষয িয়াবহ দুর্ যাগ নিাকামবোয় সক্ষি প্রমশমক্ষর্ েনবরের
একটি পুে বর্মর করা;
ি) প্রর্যন্ত দুগর্য এোকায় কাে করার েন্য েক্ষ ও ন্াগ্য কিীরের উৎসামহর্ করা এবং র্ারের িরর রািরর্
প্ররণােনা প্যারকে চালু করা।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) েরুমর মিমিরর্ দুর্ যাগকবমের্ এোকায় কাে করার েন্য ন্াগ্য ও েক্ষ েনবে নিার্ারয়ন করা।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) পুনমন যিযাণ কা্ যক্রি চাোরর্ সংমিষ্ট কারে অমর্ েক্ষর্াসম্পন্ন েনবে নিার্ারয়ন করা।
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৫.২.২২ অর্ য মবিাগ
অর্ য মবিাগ দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনায় মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) এ মবিারগর একেন ঊর্ধ্যর্ন কিযকর্যা নফাকাে পরয়ন্ট মহরসরব কাে কররবন;
ি) োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কাউমিরের (NDMC) মনরে যশনা অনুসারর র্হমবে গঠরনর নীমর্িাো বর্মর
করা এবং দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস র্হমবে গঠরন সহায়র্া প্রোন;
গ) োর্ীয় অর্ যবনমর্ক উন্নয়ন প্রমক্রয়া ও নীমর্িাোর আওর্ায় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা নীমর্িাো ও অনুশীেনরক
মূেিারায় সম্পৃক্তকরণ;
র্) সংমিষ্ট িন্ত্রণােয়, অমিেপ্তর ও কতৃপয রক্ষর অনুররারির পমররপ্রমক্ষরর্ প্ররয়ােনীয় আমর্ যক বরারের
অনুরিােন মনমির্করণ;
ঙ) আমর্ যক সহায়র্া-সংমিষ্ট ঝমুঁ কহ্রাস উরযাগ সম্পরকয র্ারের পমরকমল্পর্ কা্ যক্ররি সহায়র্া প্রোরনর েন্য
সংমিষ্ট িন্ত্রণােয়, কমিটি ও কতৃপয রক্ষর সরে র্মনষ্ঠ ন্াগার্াগ ও সম্পকয স্থাপন;
চ) সংমিষ্ট িন্ত্রণােয়/কমিটি/সংস্থার পমরকমল্পর্ কা্ যক্রি গ্রহরণ মনমবড় সংর্াগ স্থাপন করা এবং ন্াগার্াগ
রক্ষা করর ঝমুঁ কহ্রাস-সম্পমকযর্ উরযাগ গ্রহরণ আমর্ যক সহায়র্া প্রোন;
ে) সংমিষ্ট িন্ত্রণােয়/মবিাগ/কমিটিরক দুর্ যাগঝমুঁ ক মূল্যায়রন প্ররয়ােনীয় আমর্ যক অনুরিােন প্রোন;
ে) কিীরের েন্য দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা প্রমশক্ষণ নীমর্ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
ঝ) আমর্ যক উন্নয়ন পমরকল্পনা প্রমক্রয়ার আওর্ায় মবমিন্ন প্ যারয় সম্পে আহররণর েরক্ষয দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা
পমরকল্পনা সিন্বরয়র পিমর্ প্রণয়ন, অনুরিােন ও কা্ যকর করা;
ঞ) োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কাউমিে, আন্তঃিন্ত্রণােয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সিন্বয় কমিটি, োর্ীয় দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা উপরেষ্টা কমিটির সিায় অংশগ্রহণ মনমির্করণ;
ট) অর্ য িন্ত্রণােরয়র কাে নর্রক আমর্ যক চামহো প্রামপ্তর শর্য উরেিপূব যক সংমিষ্ট সকরের প্রমর্ মনরে যশাবমে
োমর করা;
ঠ) দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা কা্ যক্রি নোরোরকররণ আমর্ যক বরাে ও অর্ যোরড় মবযিান নীমর্িাো, মবমি ও
মনরে যমশকায় প্ররয়ােনীয় পমরবর্যন ও পমরিােযন করা।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) েরুমর দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রারসর প্ররয়ােরন বারেট সংস্থান/র্হমবে ব্যবস্থা গ্রহণ ও মনমির্করণ;
ি) মবমিন্ন িন্ত্রণােয়, মবিাগ, নেো, উপরেো, ইউমনয়ন পমরষে, মসটি করপযাররশন/রপৌরসিা ও ওয়ার্সয হ
মবমিন্ন প্রমর্ষ্ঠারনর প্রস্তুমর্ কা্ যক্রি, ন্িন: প্রমশক্ষণ, সক্ষির্া বৃমি, সর্কীকরণ-ব্যবস্থা উন্নয়ন/জ্ঞান
অনুশীেন, িহড়া ইর্যামের েন্য আমর্ যক সহায়র্া মনমির্করণ;
গ) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয় এবং এনমর্এিমসর সরে মনমবড় সিন্বয় স্থাপন করা;
র্) িন্ত্রণােরয়র আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন।
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(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) িানমবক সহায়র্া ও দ্রুর্ উিার অমি্ান কা্ যক্ররির েন্য প্ররয়ােনীয় আমর্ যক সহায়র্ার ত্বমরর্ বরাে
মনমির্করণ;
ি) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র সরে মেয়ারোঁ করর িানমবক সহায়র্া-সািগ্রীর প্রকৃমর্ ও
পমরিাণসহ ক্ষয়ক্ষমর্র পমরসংখ্যান বর্মর করা;
গ) শুল্ক মবিারগর িােরি আন্তেযামর্ক িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী ও সরঞ্জাি দ্রুর্ িাোরসর ব্যবস্থা গ্রহণ।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) পুনব যাসন ও সম্ভাব্য পুনমন যিযাণ কা্ যক্ররির চামহো নিটারর্ প্ররয়ােনীয় আমর্ যক সহায়র্ার দ্রুর্ বরাে
মনমির্করণ;
ি) দুর্ যাগকবমের্ এোকায় সরকামর অবকাঠারিা, স্থাপনা ও কাঠারিার সংস্কার ও পুনমন যিযারণর নক্ষরে
র্হমবরের ব্যবস্থা কররর্ সঠিক নীমর্ ও প্রমক্রয়া নিরন চো হরে মক না, র্া পমরবীক্ষণ করা;
গ) ববরেমশক সরকার/সংস্থার আইন অনু্ায়ী সহায়র্ার নক্ষরে ইআরমর্/কৃমষ িন্ত্রণােয়/দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও
োণ িন্ত্রণােয়রক সির্ যন প্রোন;
র্) ন্রকারনা পুনমন যিযাণ কা্ যক্রি অর্বা অর্ যায়রনর প্রস্তারব আপে-পরবর্ী ঝমুঁ কর প্রিাব মূল্যায়ন
মনমির্করণ।
৫.২.২৩ অর্ যবনমর্ক সম্পকয মবিাগ
অর্ যবনমর্ক সম্পকয মবিাগ দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) সংমিষ্ট িন্ত্রণােয় ও মবিারগর পমরকল্পনা ও চামহোর মিমিরর্ ঝমুঁ কহ্রারস, সাড়াোন কা্ যক্রি বাস্তবায়রন
অর্ য বরারের সুপামরশ করা;
ি) দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস কা্ যক্ররির েন্য ববরেমশক র্হমবে সংগ্রহ করা;
গ) মবিারগর একেন কিযকর্যারক নফাকাে পরয়ন্ট মহরসরব িরনানীর্ করা।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) দুর্ যাগকারে প্ররয়ােরন দ্রুর্ মবরেমশ সহায়র্া োরি বহুপক্ষীয় ও মদ্বপক্ষীয় অংশীোররের সরে ননটওয়াকয
প্রমর্ষ্ঠা করা এবং উন্নয়ন সহর্াগীরের কাে নর্রক দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস ও েেবায়ু পমরবর্যরনর প্রিাব
নিাকামবোয় র্হমবে সংগ্ররহ পেক্ষপ গ্রহণ;
ি) েরুমর পমরমস্থমর্ নিাকামবোয় মবরেমশ সংস্থাগুরোর প্রেি সহায়র্ার র্াটারবে সংরক্ষণ;
গ) েরুমর দুর্ যাগ পমরমস্থমর্রর্ মবরেমশ সহায়র্ার নক্ষরে নীমর্/মনরে যশনা বর্মর করা।
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ুঁ
(২) সিকীকরণ/হমশয়ামর
প্ যায়
ক) পমরমস্থমি প্ যরবক্ষ্ণ ও সম্পদ সমন্নরবরশর েস্তুমি িহণ।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তররর সহর্ামগর্ায় দুর্ যাগ পমরমস্থমর্ ও ক্ষয়ক্ষমর্র পমরসংখ্যান সংরক্ষরণর
ব্যবস্থা গ্রহণ;
ি) সন্ধান ও উিাররর েন্য আন্তেযামর্ক সহর্ামগর্ার প্ররয়ােন হরে দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র
সহর্ামগর্ায় অনুররািপে বর্মর করা;
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র চামহো ও অনুররাি অনু্ায়ী উন্নয়ন সহর্াগী বা মবরেশ নর্রক
িানমবক সহর্ামগর্া পাওয়ার উরযাগ গ্রহণ।
৫.২.২৪ অিযন্তরীণ সম্পে মবিাগ
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় অিযন্তরীণ সম্পে মবিাগ মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ক) ঝমুঁ কহ্রাস ও েরুমর সাড়াোন কা্ যক্ররি প্ররয়ােনীয় উপকররণর কর ও শুল্ক িওকুফ/হ্রারসর নক্ষরে মবযিান
আইরনর আরোরক প্ররয়ােরন নীমর্িাো/মনরে যমশকা প্রণয়ন;
ি) িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী আিোমন সহেীকরণ এবং দ্রুর্ োড়পে প্রোরন মনরে যশনা প্রণয়ন;
গ) িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী দ্রুর্ িাোরসর মনরে যশনা প্রোন;
র্) মবিারগর সংমিষ্ট কিযকর্যারের েন্য দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা মবষরয় প্রমশক্ষণ প্রোরনর ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঙ) মবিারগর একেন কিযকর্যারক দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনার নফাকাে পরয়ন্ট মহরসরব িরনানীর্ করা;
চ) অিযন্তরীণ সম্পে মবিারগর েন্য আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন ও োময়ত্ব বণ্টন করা।
৫.২.২৪.১ জািীয় রাজে যবার্ য
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় োর্ীয় রােস্ব নবার্ য মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ক) ঝমুঁ কহ্রাস ও েরুমর সাড়াোন কা্ যক্ররি প্ররয়ােনীয় উপকররণর কর এবং শুল্ক িওকুফ/হ্রাসকররণ অিযন্তরীণ
নীমর্িাো অনু্ায়ী সিরয় সিরয় োমরকৃর্ মনরে যমশকার আরোরক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্ররয়ােরন পমরপে
োমর করা;
ি) িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী আিোমন সহেীকরণ এবং দ্রুর্ োড়পে প্রোরনর ব্যবস্থা গ্রহণ;
গ) িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী দ্রুর্ িাোরসর েন্য শুল্কসংক্রান্ত োড়পে প্রোরনর ব্যবস্থা গ্রহণ;
র্) সরকামর মনরে যশানুসারর ননৌ, স্থে ও মবিানবন্দরর িানমবক সহায়র্ার েন্য আগর্ িানমবক সহায়র্াসািগ্রীর দ্রুর্ িাোস ও কর িওকুফ মনমির্কররণ বন্দর কতৃপয ক্ষরক সহায়র্া প্রোন;
ঙ) কিযকর্যারের েন্য দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা মবষরয় প্রমশক্ষণ প্রোরনর ব্যবস্থা গ্রহণ;
চ) নবারর্যর একেন কিযকর্যারক দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনার নফাকাে পরয়ন্ট মহরসরব িরনানীর্ করা।
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৫.২.২৫ পমরকল্পনা কমিশন
পমরকল্পনা কমিশন দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রারস মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) উন্নয়ন কিযসূমচ প্রণয়ন ও প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রমক্রয়ায় নারী, মশশু, প্রবীণ ও প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তরের অন্তর্ভযমক্তর
আরোরক দুর্ যাগঝমুঁ ক একীভূর্কররণর উরযাগ গ্রহণ;
ি) উন্নয়ন কা্ যক্ররি দুর্ যাগঝমুঁ ক অন্তর্ভযক্ত কররর্ প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়রন নারী, মশশু, প্রবীণ ও প্রমর্বন্ধী
ব্যমক্তরের অন্তর্ভযমক্তবান্ধব মর্োস্টার ইম্পযাক্ট আযরসসরিন্ট (DIA) মবষয়রক নর্রিেপরিন্ট প্ররেক্ট
প্ররপাোরে (DPP) অন্তর্ভযক্তকরণ;
গ) প্রস্তামবর্ প্রকল্প ও কিযসূমচ নত্যন নকারনা ঝমুঁ ক র্টারব মক না, বা ঝমুঁ কহ্রাস কররব র্া নারী, মশশু, প্রবীণ ও
প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তরের অন্তভূযু্মক্তর আরোরক মূল্যায়ন করর প্রকল্প অনুরিােরনর সুপামরশ প্রণয়ন;
র্) উন্নয়ন পমরকল্পনা প্রমক্রয়ায় নারী, মশশু, প্রবীণ ও প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তরের অন্তর্ভযমক্তর আরোরক দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস
মূেিারায় সম্পৃক্তকরণসহ এর প্রামর্ষ্ঠামনকীকরণ;
ঙ) দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস মবষরয় সরকামর কা্ যমবমি অনুসরণ (Complianc) কররর্ নোরারো প্ যরবক্ষণ ও
র্োবিান ব্যবস্থা প্রমর্ষ্ঠা করা;
চ) সকে িন্ত্রণােরয়র ঝমুঁ কহ্রাস প্রকল্পসমূরহর র্াটারবে বর্মর ও সংরক্ষণ করা।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রারস ভূমিকা রািরর্ পারর এিন প্রকল্প, ন্িন: নবমড়বাঁি, বনায়ন, উপকূেীয় দ্বীপগুরোরর্
নেটি, উপকূেীয় এোকায় রাস্তা (স্থানান্তর ও িানমবক সহায়র্াকারের প্ররয়ােরন), নটমের্াগার্াগ, মুমেব
মকো এবং আশ্রয়রকন্দ্র মনিযাণ, ভূমিকম্প নিাকামবো ইর্যামে মবষরয় ্র্া্র্ অগ্রামিকার প্রোন।
য প্ যায়
(২) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) অবকাঠারিাগর্ ক্ষয়ক্ষমর্ মবরবচনাপূব যক ক্ষমর্গ্রস্ত অবকাঠারিাগুরোর পুনমন যিযাণ, নিরািরর্র েন্য সম্পে
বরাে মেরর্ সুপামরশ করা।
৫.২.২৬ পমরকল্পনা মবিাগ, পমরকল্পনা িন্ত্রণােয়
পমরকল্পনা মবিাগ দুর্ যাগ নিাকামবোয় মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) দুর্ যাগঝমুঁ ক এবং উন্নয়ন প্রকরল্পর পমরকল্পনা প্রমক্রয়ায় পূব যবর্ী প্রকল্পগুরো নর্রক অমেযর্ মশক্ষা অন্তর্ভযক্ত
কররর্ মেক-মনরে যশনা প্রোরনর উরযাগ গ্রহণ;
ি) উন্নয়ন কা্ যক্ররি দুর্ যাগঝমুঁ ক অন্তর্ভযক্ত কররর্ প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়রন মর্োস্টার ইম্পযাক্ট আযরসসরিন্ট
(DIA) মবষয় নর্রিেপরিন্ট প্ররেক্ট নপ্রাফিযারর্ অন্তর্ভযক্তকররণর উরযাগ গ্রহণ;
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গ) আপে ও ঝমুঁ ক মবরিষরণর মিমিরর্ প্রণীর্ উন্নয়ন ও ঝমুঁ কহ্রাস প্রকল্পগুরোরক অগ্রামিকার প্রোন;
র্) নপ্রমক্ষর্ পমরকল্পনা, পঞ্চবামষ যক পমরকল্পনা এবং নর্ল্টা েযারন িার্মিমিক উন্নয়ন কা্ যক্ররি ঝমুঁ ক
মবরবচনায় কা্ যকর পেরক্ষপ গ্রহণ এবং সিন্বয়সািন;
ঙ) এ মবিাগসহ অন্যান্য িন্ত্রণােয়/মবিারগর পমরকল্পনা-সংমিষ্ট কিযকর্যারের সক্ষির্া উন্নয়রন দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র সহর্ামগর্ায় দুর্ যাগঝমুঁ ক অন্তর্ভযমক্তমূেক দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা মবষরয় প্রমশক্ষণ
প্রোরনর উরযাগ গ্রহণ;
চ) পমরকল্পনা মবিারগর একেন ঊর্ধ্র্যন কিযকর্যারক নফাকাে পরয়ন্ট মহরসরব িরনানীর্ করা।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) প্রাকৃমর্ক ও িানবসৃষ্ট দুর্ যারগর প্রস্তুমর্ ও েরুমর পমরমস্থমর্ নিাকামবোয় সহায়র্ার েরক্ষয আপেকােীন
পমরকল্পনা দ্রুর্ অনুরিােরনর উরযাগ গ্রহণ।
ুঁ
(২) সিকীকরণ/হমশয়ামর
প্ যায়
ক) আপেকােীন পমরকল্পনা অনু্ায়ী কা্ যক্রি গ্রহণ ও পমরবীক্ষণ।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) অমিক ক্ষমর্গ্রস্ত এোকাগুরোয় িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্ররির েন্য প্রণীর্ প্রকল্পসমূরহর অগ্রামিকার
মিমিরর্ অনুরিােরনর ব্যবস্থা গ্রহণ।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) অবকাঠারিা নিরাির্ ও পুনমন যিযারণর েন্য প্রকল্প প্রস্তাবনা প্ যারোচনা ও অনুরিােন দ্রুর্ ও সহেীকরণ।
৫.২. ২৭ পমরসংখ্যান ও র্ে ব্যবস্থাপনা মবিাগ
পমরসংখ্যান ও র্ে ব্যবস্থাপনা মবিাগ দুর্ যাগ নিাকামবোয় মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ক) দুর্ যাগ পমরসংখ্যান (মেে, বয়স ও প্রমর্বমন্ধর্া মবরবচনায়) হােনাগােকররণর উরযাগ গ্রহণ;
ি) দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনায় মেওগ্রামফক ইনফররিশন মসরস্টি (GIS) অন্তর্ভযক্তকররণ কামরগমর সহায়র্া
প্রোন;
গ) দুর্ যারগর ক্ষয়ক্ষমর্ মবরিষণ, প্রমর্বমন্ধর্া মবষরয় েমরপ পমরচােনা ও র্েিান্ডার বর্মরর উরযাগ গ্রহণ;
র্) অমিকর্র ঝমুঁ কপ্রবণ এোকায় মবপোপন্ন পমরবার/েনগরণর র্ে হােনাগােকররণ মবরশষ উরযাগ গ্রহণ;
ঙ) দুর্ যারগর ক্ষয়ক্ষমর্, পুনব যাসন ও সরকামর/রবসরকামর িারর্ মবমনরয়াগ, দুর্ যাগ অর্ যনীমর্ ইর্যামে মবষরয়
গরবষণা কা্ যক্রি পমরচােনায় উরযাগ গ্রহণ;
চ) নেন্ডার, বয়স, প্রমর্বমন্ধর্া, মর্োস্টার ইর্যামে উরেিপূব যক র্েিান্ডার বর্মরর ব্যবস্থা গ্রহণ;
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ে) দুর্ যাগ ও েেবায়ু পমরবর্যরনর প্রিাব মবষরয় গরবষণা পমরচােনার উরযাগ গ্রহণ;
ে) দুর্ যারগ িার্মিমিক ক্ষয়ক্ষমর্র র্ে সংগ্রহ, মবরিষণ, সংরক্ষণ ও সংমিষ্টরের অবমহর্কররণর উরযাগ
গ্রহণ;
য কা্ যক্ররির আওর্ায় অবকাঠারিাগর্ র্েিান্ডার বর্মরর উরযাগ
ঝ) দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস, পুনব যাসন ও পুনগঠন
গ্রহণ;
ঞ) এ মবিারগর আইন ও নীমর্ কাঠারিারর্ দুর্ যাগ পমরসংখ্যান ও র্ে ব্যবস্থাপনা মবষয় অন্তর্ভযক্তকরণ;
ট) দুর্ যাগপ্রবণ এোকার নবেোইন র্াটা বর্মর করা;
ঠ) দুর্ যাগসংক্রান্ত র্োমের পমরবীক্ষরণর েন্য নফাকাে পরয়ন্ট মনরয়াগ।
৫.২.২৭.১ বাং ারদশ পমরসংখ্যান ব্যযররা
বাংোরেশ পমরসংখ্যান বুযররা দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনায় মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ক) দুর্ যারগর পমরসংখ্যান উন্নয়ন ও হােনাগােকরণ এবং প্রশাসমনক স্তর অনু্ায়ী মবপোপন্ন েনরগাষ্ঠীর র্ে
সংরক্ষণ করা;
ি) কমিউমনটি ও িানামিমিক (মেে, বয়স ও প্রমর্বমন্ধর্া মবরবচনায়) দুর্ যাগ পমরসংখ্যান প্রমর্রবেন প্রণয়ন
ও হােনাগােকরণ;
গ) িার্মিমিক দুর্ যারগর ক্ষয়ক্ষমর্র র্ে সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও অবমহর্করণ;
র্) নেন্ডার, বয়স, প্রমর্বমন্ধর্া, নপশা ইর্যামে র্ে উরেিপূব যক র্াটারবে প্রণয়ন;
ঙ) দুর্ যারগর কাররণ প্রমর্বমন্ধর্া মবষরয় েমরপ পমরচােনা ও র্ে ব্যবস্থাপনা কা্ যক্রি পমরচােনা;
চ) দুর্ যারগর ক্ষয়ক্ষমর্, মবমনরয়াগ, িার্মিমিক প্রিাব ইর্যামে মবষরয় গরবষণা করা এবং এসংক্রান্ত প্রমর্রবেন
বর্মর;
ে) দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনায় মেওগ্রামফক ইনফররিশন মসরস্টি (GIS) ব্যবহার করর সাড়াোন পমরকল্পনা
বর্মররর্ সহায়র্া প্রোন;
ে) অমিক ঝমুঁ কপ্রবণ এোকার কমিউমনটি ও পমরবাররর মবপোপন্নর্ার র্ে হােনাগােকরণ;
ঝ) দুর্ যাগ ও েেবায়ু পমরবর্যরনর মবমিন্ন িার্মিমিক প্রিাব মবষরয় গরবষণা কা্ যক্রি পমরচােনা;
য কা্ যক্ররির আওর্ায় অবকাঠারিাগর্ র্েিান্ডার বর্মর;
ঞ) দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস, পুনব যাসন ও পুনগঠন
ট) দুর্ যারগর আগাি সর্কয বার্যা, োি বাউন্ডামর মরিার র্ে আোনপ্রোন মবষরয় আঞ্চমেক প্ যারয় গরবষণা
কা্ যক্রি গ্রহণ;
ঠ) দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস, িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসন এবং িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্ররির ওপর মবমনরয়াগ
ওিমবষ্যৎ প্রবণর্া মবরিষণপূব যক দুর্ যারগ অর্ যায়ন-মবষয়ক প্রমর্রবেন প্রণয়ন এবং এর মনয়মির্
হােনাগােকরণ;
র্) কমিউমনটি ও পমরবার প্ যারয় দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা মবষরয় িারণা, জ্ঞান ও েক্ষর্া মবষরয় েমরপ
পমরচােনা ও প্রমর্রবেন বর্মর;
ে) দুর্ যাগপ্রবণ এোকার নসরকন্ডামর র্াটা প্রস্তুর্ রািা (িানার সংখ্যা, আয়ব্যয়, ন্াগার্াগ-ব্যবস্থা, বসর্বামড়র
িরন ইর্যামে);
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ণ) দুর্ যাগসংক্রান্ত র্োমের পমরবীক্ষরণর েন্য নফাকাে পরয়ন্ট মনরয়াগ;
র্) বন্যা ও ঘূমণ যঝড় আশ্রয়রকন্দ্রসমূরহর েন্য মেও নকার্ মনি যারণ ও সংরক্ষণ।
৫.২.২৮ িমহো ও মশশু-মবষয়ক িন্ত্রণােয়
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) িন্ত্রণােরয়র সকে উন্নয়ন কিযসূমচ ও পমরকল্পনায় নারী, মশশু, প্রবীণ ও প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তরের অন্তর্ভযমক্তর
আরোরক ঝমুঁ ক প্রশিন ও ঝমুঁ কহ্রাস উপাোনগুরো একীভূর্ করা এবং নস অনু্ায়ী কিযসূমচ বাস্তবায়ন;
ি) িার্ওয়ামর নারী, মশশু, প্রবীণ ও প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তরের অন্তর্ভযমক্তর আরোরক ঝমুঁ ক প্রশিন ও প্রস্তুমর্মূেক
নকৌশে পমরকল্পনা প্রস্তুর্ করা;
গ) নারী, মশশু, প্রবীণ ও প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তরের সািামেক অন্তভূযু্মক্তর আরোরক ঝমুঁ কহ্রাস মবষরয় মসটি
করপযাররশরনর ওয়ার্,য উপরেো ও ইউমপ প্ যারয়র কিীরের েন্য সক্ষির্া বৃমি কিযসূমচ গ্রহণ এবং এরর্
দুর্ যারগ মশশুর িনঃসািামেক সুরক্ষা মবষয়টি অন্তর্ভযক্ত করা;
র্) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনার সকে কারে নারী, মশশু, প্রবীণ ও প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তরের মনরাপিা এবং িনঃসািামেক
সুরক্ষা মবষরয় গুরুত্ব প্রোরনর েন্য সংমিষ্ট সকেরক উৎসামহর্ করা এবং ব্যবস্থা গ্রহণ মনমির্করণ;
ঙ) নচকমেস্ট/মনরে যশনা বর্মর করার িােরি সংমিষ্ট সকে উন্নয়ন প্রকল্প ও পমরকল্পনায় সিারের মকরশারমকরশারীসহ নারী, মশশু, প্রবীণ ও প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তরের ক্ষির্ায়রনর ব্যবস্থা মনমির্করণ;
চ) দুর্ যাগ সাড়াোন পমরকল্পনায় মশশু, মকরশার ও নারীরের মনরাপিা অন্তর্ভযক্তকরণ এবং িনঃসািামেক নসবা
অন্তর্ভযক্ত করা;
ে) নারী ও মশশুরের দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস ও সাড়াোন কিযসূমচর েন্য বারেট বরাে মনমির্করণ;
ে) িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্ররি গিযবর্ী িা, দুগ্ধোনকারী িা ও মশশুরের উপর্াগী িায প্রোরন মবরশষ বারেট
নকার্ বর্মর করা;
ঝ) আয় বৃমিমূেক মস্কি ও েীমবকায়ন কা্ যক্ররি ঝমুঁ কহ্রাস অন্তর্ভযক্তকরণ;
ঞ) িন্ত্রণােরয়র একেন ঊর্ধ্র্যন কিযকর্যারক দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা নফাকাে পরয়ন্ট মহরসরব িরনানীর্ করা;
ট) দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস-মবষয়ক নকৌশেপে প্রণয়ন করা;
ঠ) দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনায় নেন্ডার ও সািামেক অন্তর্ভযমক্তমূেক কিযপমরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
র্) প্রমর্টি প্রশাসমনক স্তরর নারী ও মকরশারীরের জন্য হাইমেন মকট সংরক্ষণ করা।
েরুমর সাড়াোন
১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) ঘূমণ যঝড় আশ্রয়রকন্দ্রসমূরহ ও ভূমিকম্পেমনর্ কাররণ মনমিযর্ অস্থায়ী আশ্রয়রকরন্দ্র নারী, মশশু, প্রবীণ ও
প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তরের েন্য পৃর্ক কক্ষ ও সুমবিা মনমির্করণ;
ি) িন্ত্রণােরয়র সকে প্রমশক্ষণ কিযসূমচরর্ নেন্ডার ও সািামেক অন্তর্ভযমক্তর আরোরক দুর্ যাগপ্রস্তুমর্, ঝমুঁ কহ্রাস,
িানমবকও িানমসক স্বাস্থযসহায়র্া-কা্ যক্রি অন্তর্ভযক্ত করা;
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গ) সিােমিমিক (Community Based) সাড়াোন ব্যবস্থায় মশশু, নারী ও প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তরের অংশগ্রহণ
মনমির্করণ;
র্) িন্ত্রণােরয়র আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন;
ঙ) নারী ও মশশু মন্ যার্ন পমরমস্থমর্ মবরবচনায় প্ররয়ােনীয় প্রমর্ররাি ও প্রমর্কাররর উরযাগ গ্রহণ;
চ) দুর্ যারগ হট োইন চালু রািার ব্যবস্থা গ্রহণ;
ে) ওয়ান স্টপ ক্রাইমসস নসন্টার দুর্ যাগকােীন পমরচােনার েন্য প্ররয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
ে) োর্ীয়, স্থানীয় ও আন্তেযামর্ক সংস্থাগুরোর সরে নারী ও মশশু-মবষয়ক দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কা্ যক্রি
সিন্বয়সািন;
ঝ) সািামেক মনরাপিা কিযসূমচরর্ দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস ও সহনশীের্া (Resilience) অন্তর্ভযক্ত করা;
ঞ) প্রমশক্ষণ ম্যানুয়ারে দুর্ যাগকােীন নারী ও মশশু সুরক্ষার মবষয় অন্তর্ভযক্তকরণ।
ুঁ
২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ুঁ
ক) নারী, মশশু ও প্রবীণ এবং প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তরের ্র্াসিরয় হুমশয়ামর
বার্যা নপরর্ ও মনরাপরে আশ্রয়রকরন্দ্র
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র সরে সিমন্বর্ উরযাগ গ্রহণ;
৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) স্থানীয় সরকার মবিাগ, সিােরসবা অমিেপ্তর, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তররর সিন্বরয় দুর্ যাগকবমের্ নারী
ও মশশুর ক্ষয়ক্ষমর্ দ্রুর্ মনরূপণপূব যক অর্ য বরাে ও িানমবক সহায়র্ায় দ্রুর্ নোকবে মনরয়ামের্ করা;
ি) নারী ও মশশুরের চামহোর সিন্বয়সািন এবং সাড়াোন ও নসবা কা্ যক্রি মনয়মির্ প্ যরবক্ষণ করা;
গ) নারী ও মকরশারীরের হাইরেমনক মকট প্রোন মনমির্করণ;
র্) র্ে–উপাি সংগ্রহ-ব্যবস্থা প্রমর্ষ্ঠা এবং সুরক্ষা প্রোন;
ঙ) মবরশষ সুরক্ষা-ব্যবস্থায় নারী ও মশশুর অমিকার সম্পরকয সরচর্নর্া বৃমি;
চ) নারী ও মশশু মন্ যার্ন প্রমর্ররারি হটোইন নসবা মনমির্করণ।
য প্ যায়
৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) সকে িন্ত্রণােয় ও অমিেপ্তররর পুনব যাসন-পমরকল্পনায় নারী, মশশু ও প্রবীণরের প্ররয়ােনীয়র্া এবং
অগ্রামিকার অন্তর্ভযক্তকরণ মনমির্করণ।
৫.২.২৮.১ িমহ া-মবষয়ক অমধদপ্তর
অমিেপ্তর দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনায় মনম্নমেমির্ কা্ যক্রি পমরচােনা কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) িমহো-মবষয়ক অমিেপ্তররর িােরি গঠির্ নারী, মকরশারী ও মশশুরের মবমিন্ন গ্রুপরক দুর্ যাগপূব য,
দুর্ যাগকােীন ও দুর্ যাগ-পরবর্ী ঝমুঁ কহ্রাস নকৌশে মবষরয় প্রমশক্ষণ প্রোন;
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ি) এসব গ্রুরপর সেস্যরা ্ারর্ দুর্ যারগ মনরের ও পমরবাররর সুরক্ষা মনরর্ পারর র্া মনমির্করণ এবং
দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস ও সাড়াোন কা্ যক্ররি র্ারের কা্ যকর অংশগ্রহণ মনমির্করণ;
গ) িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি পমরকল্পনায় মশশু-বান্ধব িাযদ্রব্যসহ অন্যান্য উপকররণর নোগান
মনমির্করণ;
র্) নেো কিযকর্যা, োর্ীয় িমহো সংস্থা, নেো িমহো-মবষয়ক কিযকর্যা ও উপরেো িমহো-মবষয়ক
কিযকর্যারের দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সাড়াোন গ্রুরপ কা্ যকর অংশগ্রহরণ ্র্া্র্ মনরে যশনা প্রোন;
ঙ) সকে আয় বৃমিমূেক মস্কি পমরকল্পনায় ঝমুঁ কহ্রাস মবষয় অন্তর্ভযক্তকরণ;
চ) অমিেপ্তররর একেন ঊর্ধ্যর্ন কিযকর্যারক দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা নফাকাে পরয়ন্ট মহরসরব িরনানীর্ করা।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) ঘূমণ যঝড় আশ্রয়রকন্দ্রগুরোরর্ নারী, মশশু, প্রবীণ ও প্রমর্বন্ধীরের েন্য পৃর্ক কক্ষসহ অন্যান্য সুমবিা
মনমির্করণ;
ি) অমিেপ্তররর সকে প্রমশক্ষণ কিযসূমচরর্ দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা মবষয় অন্তর্ভযক্ত করা;
গ) অমিেপ্তররর েন্য দুর্ যাগ সাড়াোন ও পুনব যাসন কিযপমরকল্পনা প্রণয়ন।
ুঁ
২) হুমশয়ামর/সর্কীকরণ
প্ যায়
ুঁ
ক) নারী, মশশু ও প্রবীণ এবং প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তরের সিয়িরর্া হুমশয়ামর
বার্যা নপরয় সঠিক সিরয় মনরাপরে
আশ্রয়রকরন্দ্র ্াওয়া মনমির্করণসহ র্ারের ্র্া্র্ মনরাপিা ও সুরক্ষা প্রোরন উরযাগ গ্রহণ।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) স্থানীয় কতৃপয রক্ষর িােরি উিার কা্ যক্ররি অংশগ্রহণ;
ি) নারী ও মশশুরের ক্ষয়ক্ষমর্ দ্রুর্ মনরূপণ, অর্ য বরােসহ নোকবে মনরয়ামের্ করা;
য
গ) নারী, মশশু, প্রবীণ, প্রমর্বন্ধী দুগর্রের
চামহোর সিন্বয়সািন, িানমবক সহায়র্া, সাড়াোন ও নসবা কা্ যক্রি
মনয়মির্ প্ যরবক্ষণ করা;
র্) িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্ররির আওর্ায় মশশুবান্ধব িাযদ্রব্য প্রোন মনমির্করণ;
ঙ) সাড়াোন ও িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি পমরচােনা করা ও আশ্রয়রকরন্দ্র অবস্থানরর্ নারী ও মশশুর চামহো
অনুসারর নসবা প্রোন প্ যরবক্ষণ এবং প্রমর্রবেন বর্মর করা;
চ) নারী ও মশশুরের সুরক্ষা নসবা মনমির্করণ;
ে) দুর্ যাগকারে আশ্রয়রকন্দ্র বা অন্য নকারনা আশ্রয়স্থে নর্রক নারী ও মশশু পাচার প্রমর্ররারি উরযাগ গ্রহণ
এবং র্া মনমির্ কররর্ স্থানীয় সরকাররর মনব যামচর্ প্রমর্মনমি, দুর্ যারগ সাড়াোনকারী নস্টকরহাল্ডার,
স্থানীয় প্রশাসন, পুমেশ, আনসার-মিমর্মপ ও গ্রাি পুমেশ সেস্যবৃরন্দর িরে সিন্বয় কা্ যক্রি পমরচােনা।
ে) নারী ও মশশু মন্ যার্ন প্রমর্ররাি ও প্রমর্কাররর উরযাগ গ্রহণ।
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য প্ যায়
৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) দুর্ যাগকবমের্ নারী ও মশশুরের েীমবকায়রন সহায়র্া প্রোন;
ি) অমিেপ্তররর পুনব যাসন-পমরকল্পনায় নারী, মশশু ও প্রবীণরের পুনব যাসরনর অগ্রামিকার মবরবচনা করর
প্ররয়ােনীয় বারেট বরাে করা;
গ) ন্সব মশশুর মপর্া-িার্া মনরিাঁে বা মৃর্, র্ারের উিার করর সিােরসবা মবিারগর িােরি পুনব যাসরনর
ব্যবস্থা গ্রহণ;
র্) নকারনা দুর্ যাগকবমের্ এোকা নর্রক নকারনা নারী বা মশশু হামররয় নগরে পুমেশ ও প্রশাসরনর সহায়র্ায়
ুঁ নবর করর পমরবাররর সেস্যরের মনকট নপৌুঁরে নেওয়ার উরযাগ গ্রহণ।
র্ারের খুরে
৫.২.২৯ আইন ও মবচার মবিাগ
স্বািামবক কা্ যক্রি োড়াও এ মবিাগ দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত মনম্নমেমির্ কাে সম্পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত সকে মবষরয় মবিারগর একেন ঊর্ধ্যর্ন কিযকর্যারক নফাকাে পরয়ন্ট
িরনানীর্ করা;
ি) দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস ও েরুমর সাড়া প্রোরন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা আইন, নীমর্িাো, মবমিিাো, এসওমর্ এবং
অন্যান্য আইনগর্ েমেেপরের অনুরিােন/প্রর্যয়ন প্রমক্রয়া ত্বরামন্বর্ কররর্ প্রিানিন্ত্রীর কা্ যােয়, দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয় এবং অন্যান্য িন্ত্রণােয়রক প্ররয়ােনীয় সহায়র্া প্রোন।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) দুর্ যাগকারে সৃষ্ট ন্রকারনা আইনগর্ সিস্যা সিািান বা ব্যাখ্যা কররর্, মবরশষ করর এমর্ি মশশুরের
অমিিাবকত্ব, মবররািপূণ য সম্পমি এবং উিরামিকার ইর্যামে নক্ষরে একটি মেক-মনরে যশনামূেক কিযপন্থা
বর্মর করা;
ি) আইএিমর্এিমস এবং এনমর্এিমসর সিাসমূরহ মবিারগর ্র্া্র্ প্রমর্মনমিত্ব মনমির্করণ এবং মবমিন্ন
আইন বর্মর এবং অনুরিােন প্রমক্রয়ায় সহায়র্া প্রোন।
৫.২.৩০ নেমেসরেটিি ও সংসে-মবষয়ক মবিাগ
নেমেসরেটিি ও সংসে-মবষয়ক মবিাগ দুর্ যাগ-ব্যবস্থাপনায় মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ক) আইনগর্ র্কুরিরন্টর িসড়া বর্মররর্ দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়রক পরািশয প্রোন;
ি) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত েনগুরুত্বপূণ যপ্রশ্নাবমে সংকেন করর দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয় নপ্ররণ
এবং সংসরে আরোমচর্ মসিান্তগুরো র্কুরিন্ট করা;
গ) আইএিমর্এিমস এবং এনমর্এিমসর সিাসমূরহ িন্ত্রণােরয়র ্র্া্র্ প্রমর্মনমিত্ব মনমির্করণ এবং আইন
বর্মররর্ সহায়র্া প্রোন;
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র্) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয় নর্রক প্রাপ্ত র্রের মিমিরর্ র্টনাবমে ও কা্ যক্রি সম্পরকয সংসেরক
অবমহর্ রািা।
৫.২.৩১ সিােকল্যাণ িন্ত্রণােয়
সিােকল্যাণ িন্ত্রণােয় দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনায় মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস পমরকল্পনা প্রণয়ন ও কমিউমনটিসহ সকরের অংশগ্রহরণ বাস্তবায়ন নকৌশে প্রস্তুর্ করা;
ি) অমিক দুর্ যাগপ্রবণ এোকাসহ নেরশর সকে এোকার প্রমর্বমন্ধর্ার িরনসহ প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তরের র্েিান্ডার
বর্মর এবং দুর্ যাগেমনর্ কাররণ প্রমর্বমন্ধর্া র্েিান্ডারর মেমপবি কররর্ মবরশষ উরযাগ গ্রহণ;
গ) দুর্ যাগেমনর্ কাররণ বা অন্য নকারনা সংকটিয় পমরমস্থমর্রর্ এমর্ি মশশুরের দ্রুর্ েমররপর িােরি
র্েিান্ডার বর্মর ও র্ারের সুরক্ষাসহ িানমবক সহায়র্া পমরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়রন সিমন্বর্ উরযাগ
গ্রহণ;
র্) অনার্ ও দুর্ যাগকবমের্ মশশুরের পমরচ্ যা ও সুরক্ষায় উপরেো সিােরসবা কিযকর্যা ও ইউমনয়ন
সিােকিীরের িােরি কিযরকৌশে মনি যারণ ও বাস্তবায়রন মনরে যশনা প্রোন;
ঙ) মশশুরের িনঃসািামেক নসবা সহায়র্া ও সুরক্ষা মবষরয় িন্ত্রণােরয়র কিযকর্যারের নিৌমেক েক্ষর্া গরড়
নর্াো;
চ) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় প্রমশক্ষণপ্রাপ্ত নস্বোরসবকরের দুর্ যাগকারে মশশু সুরক্ষা মবষরয় প্রমশক্ষণ মনমির্করণ;
ে) দুর্ যাগকােীন প্ররয়ােনীয় সািগ্রী, ন্িন: পমরবাররর প্ররয়ােনীয় মেমনসপে, মশক্ষা ও িনঃসািামেক
সহায়র্া উপকরণ ক্রয় করা এবং নসগুরো মনরাপে স্থারন সংরক্ষণ করার মনরে যশনা প্রোন;
ে) িন্ত্রণােরয়র একেন কিযকর্যারক দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা নফাকাে পরয়ন্ট মহরসরব িরনানীর্ করা।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) িন্ত্রণােরয়র অিীন সংমিষ্ট সকে েপ্তররর মনেস্ব দুর্ যাগ সাড়াোন পমরকল্পনা প্রণয়ন মনমির্করণ;
ি) মশশু, নেন্ডার ও প্রমর্বমন্ধর্া সংরবেনশীে দুর্ যাগপ্রস্তুমর্, পুনরুিার ও পুনব যাসন-কা্ যক্রি বাস্তবায়ন নকৌশে
প্রণয়ন এবং সংমিষ্ট মবিাগ ও এনমেওরের সক্ষির্া বৃমি করা;
গ) প্রমর্বন্ধী, প্রবীণ, নারী ও মশশু সংরবেনশীে সাড়াোন পমরকল্পনা বেরর এক বার প্ যারোচনা করা এবং
সকে স্তররর নস্টকরহাল্ডাররের সরে সহর্ামগর্া ও সিন্বয় নকৌশে মনমির্করণ;
র্) সিােরসবা অমিেপ্তররর িােরি নস্বোরসবকরের দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা, সািামেক সুরক্ষা মবষরয় প্রমশক্ষণ
প্রোন এবং নস্বোরসবক েেগুরোরক প্ররয়ােনীয় ্ন্ত্রপামর্ সহায়র্া প্রোরনর উরযাগ গ্রহণ;
ঙ) দুর্ যাগপ্রস্তুমর্ কিযপমরকল্পনা-সংমিষ্ট সিােরসবা অমিেপ্তররর সরে প্রমর্ বের প্ যারোচনা করা এবং সকে
স্তররর প্রশাসমনক কতৃপয রক্ষর সরে মনেস্ব কিযপমরকল্পনার সিন্বয়সািন;
চ) দুর্ যাগকারে কাে করার েন্য এোকামিমিক সিােকল্যাণ কিীরেররক সংগঠির্ করা;
ে) িন্ত্রণােরয়র একেন কিযকর্যারক নফাকাে পরয়ন্ট মহরসরব মচমির্ করা।
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ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়সহ সংমিষ্ট সকরের সরে সাব যক্ষমণক ন্াগার্াগ রক্ষা করা ও িাঠ
প্ যারয়র অমফসসহ েনরগাষ্ঠী প্ যারয় সর্কয বার্যা প্রচারকা্ যক্রি প্ যরবক্ষণ;
ি) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয় এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তররর সরে সংর্াগ রক্ষার েন্য একেন
নফাকাে পরয়ন্ট কিযকর্যা িরনানীর্ করা;
গ) দুর্ যাগপ্রস্তুমর্রর্ েনসািারণরক সর্কয কররর্ িাঠ কিযকর্যা ও সংগঠরনর িােরি স্থানীয় প্রশাসনরক
সহায়র্া প্রোন এবং স্থানান্তর পমরকল্পনা ও পিমর্ সম্পরকয মশশু, নারী, প্রমর্বন্ধী ও প্রবীণরের সরচর্নর্া
বৃমি করা।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) দুর্ যাগকবমের্ এোকায় আশ্রয়রকরন্দ্র/কযারম্প িানমসক স্বাস্থযরসবা প্রোন/েিা কাউমিমেংরয়র েন্য
ক্রাইমসস সারপাট য নসন্টার স্থাপন এবং মবমিন্ন নিমর্কযাে করেে বা হাসপার্ারের নসন্টার নর্রক নসবা
প্রোরন প্ররয়ােনীয় উরযাগ গ্রহণ;
ি) দুর্ যাগকবমের্ মশশু, নারীসহ সকরের িনঃসািামেক নসবা প্রোরন র্াৎক্ষমণক ব্যবস্থা গ্রহণ, প্ররয়ােরন
সিােরসবা অমিেপ্তররর িােরি িনঃসািামেক সাড়াোনকারী মনর্যক্ত করা;
গ) িানমবক সহায়র্ারকন্দ্র পমরচােনা এবং মশশুবান্ধব স্থারনর (CFS) ব্যবস্থা গ্রহরণর েন্য স্থানীয় সরকার
কতৃপয ক্ষ, এনমেও ও স্থানীয় নস্বোরসবকরের সিন্বরয় স্থানীয় কতৃপয ক্ষরক সহায়র্া প্রোন;
র্) ক্ষমর্গ্রস্ত এোকার এমর্িিানাসমূরহ প্ররয়ােনীয় িানমবক সহায়র্াসহ মচমকৎসারসবা মনমির্করণ এবং
কমিউমনটিরর্ বা মবকল্প পমরচ্ যা ব্যবস্থায় মশশুরের সুরক্ষা ও সিন্বয় মনমির্করণ;
ঙ) মনয়ন্ত্রণকক্ষ পমরচােনা করা এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়
অবমস্থর্ েরুমর পমরচােনা নকরন্দ্রর সরে মনয়মির্ ন্াগার্াগ রক্ষা করা;
চ) উিার ও িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি পমরচােনা করা এবং নারী, মশশু, প্রবীণ ও প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তরের সুরক্ষা
ও ক্ষমর্ মবরবচনায় নররি প্রাণহামন ও ক্ষয়ক্ষমর্ সম্পরকয েমরপ পমরচােনা কিী ও নস্বোরসবকরের
মনরে যশনা প্রোন;
ে) ক্ষমর্গ্রস্ত এোকাসমূরহ প্ররয়ােনিরর্া সিােকিী মনরয়ামের্ করা এবং মশশুরের সুরক্ষায় মশশুবান্ধব স্থান
ও নরফারাে সামিযরসর সিন্বয়, ব্যবস্থাপনা এবং পমরবীক্ষণ কররর্ র্ারের মনরয়াগ করা।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসন কিযসূমচরর্ অংশগ্রহণ, মবপোপন্ন েনরগাষ্ঠীরক ক্ষমর্র হার্ নর্রক রক্ষা করা
এবং েীমবকার সহায়র্া প্রোরনর উরযাগ গ্রহণ;
ি) দুগর্য েনরগাষ্ঠীরক সুরক্ষা, পুনব যাসন ও পুনরায় একেীকররণ পমরবার ও কমিউমনটিমিমিক উরযাগ
নোরোরকরণ;
গ) ্র্দূর সম্ভব এমর্ি ও মবমেন্ন মশশুরা ন্ন র্ারের পমরবাররর সেস্যরের/রকয়াররটকাররের সরে র্াকরর্
পারর এবং প্ররয়ােনীয় নসবা পায় র্া মনমির্করণ;
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র্) দুগর্য েনরগাষ্ঠীর প্রর্যাবর্যন ও পুনব যাসন প্রমক্রয়ার ওপর প্ যরবক্ষণ, প্রমর্রবেন এবং পরবর্ী সিরয়
নেিারশানা করার নক্ষরে স্থানীয়/কমিউমনটিমিমিক নসবা পিমর্ প্রমর্ষ্ঠা করা;
ঙ) প্রমর্বন্ধী, মবিবা ও মশশুর আর্ যসািামেক পুনব যাসরনর েন্য পুনব যাসন-পমরকল্পনা প্রণয়ন এবং র্া
বাস্তবায়রনর উরযাগ গ্রহণ;
চ) সরকামর পুনব যাসন কিযসূমচ ও অন্যান্য সংস্থার সংমিষ্ট কা্ যক্রি বাস্তবায়রন সহর্ামগর্া প্রোন এবং
স্বািামবক অবস্থা মফরর না আসা প্ যন্ত সব যাত্মক কা্ যক্রি অব্যাহর্ রািা।
৫.২.৩১.১ িমািদিবা অহিেপ্তর
সিােরসবা অমিেপ্তর দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত মনম্নমেমির্ কােগুরো সম্পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) দুর্ যাগপ্রস্তুমর্ ও সাড়াোন কিযকারে প্রমর্বন্ধী ব্যমক্ত ও সুমবিাবমঞ্চর্রের অংশগ্রহণ মনমির্করণ;
ি) মবমিন্ন প্রকরল্পর িােরি দুর্ যাগকবমের্ প্রমর্বন্ধী ও সুমবিাবমঞ্চর্ গ্রুরপর সেস্যরের েীমবকা মনব যারহ
সহায়র্া প্রোন;
গ) দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস ও েরুমর সাড়াোন কিযকারে সিােরসবা অমিেপ্তররর র্ামেকার্ভক্ত সকে এনমেও এবং
স্থানীয় মসমবওর অংশগ্রহণ মনমির্করণ;
র্) দুর্ যাগেমনর্ কাররণ বা অন্য নকারনা সংকটকারে এমর্ি মশশুরের দ্রুর্ েমররপর িােরি র্েিান্ডার বর্মর
ও র্ারের সুরক্ষাসহ িানমবক সহায়র্া পমরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
ঙ) এমর্ি ও দুর্ যাগকবমের্ মশশুরের পমরচ্ যা ও সুরক্ষায় উপরেো সিােরসবা কিযকর্যা ও ইউমনয়ন
সিােকিীরের িােরি কিযরকৌশে মনি যারণ ও বাস্তবায়রন মনরে যশনা প্রোন;
চ) িন্ত্রণােরয়র কিযকর্যারের মশশুরের িনঃসািামেক সহায়র্া ও সুরক্ষাসহ মশশু সুরক্ষা মবষরয় নিৌমেক
েক্ষর্া গরড় নর্াো;
ে) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় প্রমশক্ষণপ্রাপ্ত নস্বোরসবকরের দুর্ যাগকারে মশশু সুরক্ষা মবষরয় প্রমশক্ষণ প্রোন;
ে) দুর্ যাগকােীন প্ররয়ােনীয় সািগ্রী, ন্িন: পমরবাররর প্ররয়ােনীয় মেমনসপে, মশক্ষা ও িনঃসািামেক
সহায়র্া উপকরণ ক্রয় এবং নসগুরো মনরাপে স্থারন সংরক্ষণ;
ঝ) মবমিন্ন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটিরর্ অমিেপ্তররর প্রমর্মনমির অংশগ্রহণ মনমির্করণ।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) অন্তর্ভযমক্তমূেক দুর্ যাগ সাড়াোন পমরকল্পনা প্রণয়ন;
ি) প্রমর্বন্ধী, প্রবীণ, নারী ও মশশু সংরবেনশীে দুর্ যাগপ্রস্তুমর্, পুনরুিার ও পুনব যাসন-কা্ যক্রি বাস্তবায়ন
নকৌশে প্রণয়ন এবং সংমিষ্ট মবিাগ ও এনমেওরের সক্ষির্া বৃমিকরণ;
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গ) প্রমর্বন্ধী, প্রবীণ, নারী ও মশশু সংরবেনশীে সাড়াোন পমরকল্পনা বেরর এক বার প্ যারোচনা করা এবং
সকে স্তররর নস্টকরহাল্ডাররের সরে সহর্ামগর্া ও সিন্বয় নকৌশে মনমির্করণ;
র্) নস্বোরসবকরের দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও সািামেক সুরক্ষা মবষরয় প্রমশক্ষণ নেওয়া এবং নস্বোরসবক
েেগুরোরক প্ররয়ােনীয় ্ন্ত্রপামর্ সহায়র্া প্রোন;
ঙ) দুর্ যাগপ্রস্তুমর্ কিযপমরকল্পনার বাস্তবায়ন প্রমর্ বের প্ যারোচনা করা এবং সকে স্তররর প্রশাসমনক
কতৃপয রক্ষর সরে মনেস্ব কিযপমরকল্পনার সিন্বয়সািন;
চ) দুর্ যাগকারে এোকামিমিক সিােকল্যাণ কিীরেররক সংগঠির্ করা;
ে) িন্ত্রণােরয়র একেন কিযকর্যারক নফাকাে পরয়ন্ট মহরসরব মচমির্ করা।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) িাঠ প্ যারয়র অমফসসহ কমিউমনটির েনসািারণরের সর্কয বার্যা প্রামপ্ত ও প্রচার মনমির্করণ;
ি) দুর্ যাগপ্রস্তুমর্রর্ েনসািারণরক সর্কয কররর্ িাঠ কিযকর্যা ও সংগঠরনর িােরি স্থানীয় প্রশাসনরক
সহায়র্া প্রোন এবং স্থানান্তর পমরকল্পনা ও পিমর্ সম্পরকয মশশু, নারী, প্রমর্বন্ধী ও প্রবীণরের সরচর্নর্া
বৃমি করা;
গ) প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তরের মনরাপে ও সর্কয স্থানান্তর, সন্ধান ও উিার কা্ যক্রি বাস্তবায়ন করা;
র্) প্রমর্বন্ধী ও সুমবিাবমঞ্চর্ গ্রুরপর সেস্যরের মনরাপে ও সর্কয স্থানান্তর, সন্ধান ও উিার কা্ যক্রি মনমির্
কররর্ িাঠ প্ যারয়র কা্ যােয়সমূরহ মনরে যশনা োমর করা।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) দুর্ যাগকবমের্ এোকায় আশ্রয়রকরন্দ্র/কযারম্প িানমসক স্বাস্থযরসবা প্রোন, েিা কাউরিমেংরয়র েন্য
ক্রাইমসস সারপাট য নসন্টার স্থাপন এবং মবমিন্ন নিমর্কযাে করেে বা হাসপার্ারের নসন্টার নর্রক নসবা
প্রোন মনমির্করণ;
ি) দুর্ যাগকবমের্ মশশু, নারীসহ সকরের িনঃসািামেক সহায়র্া প্রোরন র্াৎক্ষমণক সহায়র্ার ব্যবস্থা গ্রহণ,
প্ররয়ােরন সিােরসবা অমিেপ্তররর িােরি িনঃসািামেক সাড়াোনকারী মনর্যক্ত করা;
গ) িানমবক সহায়র্া নকন্দ্র পমরচােনা এবং মশশুবান্ধব স্থারনর (মসএফএস) ব্যবস্থা গ্রহরণর েন্য স্থানীয় সরকার
কতৃপয ক্ষ, এনমেও ও স্থানীয় নস্বোরসবক গ্রুরপর সিন্বরয় স্থানীয় কতৃপয ক্ষরক সহায়র্া প্রোন;
র্) ক্ষমর্গ্রস্ত এোকার এমর্িিানাসমূরহ প্ররয়ােনীয় িানমবক সহায়র্াসহ মচমকৎসারসবা মনমির্করণ এবং
কমিউমনটিরর্ বা মবকল্প পমরচ্ যা ব্যবস্থায় মশশুরের সুরক্ষা ও সিন্বয় করা;
ঙ) মনয়ন্ত্রণকক্ষ পমরচােনা করা;
চ) উিার ও িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি পমরচােনা করা এবং নারী, মশশু, প্রবীণ ও প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তরের সুরক্ষা
ও ক্ষমর্ মবরবচনায় নররি প্রাণহামন ও ক্ষয়ক্ষমর্ সম্পরকয েমরপ চাোরর্ কিী ও নস্বোরসবকরের মনরে যশনা
প্রোন;
ে) ক্ষমর্গ্রস্ত এোকাসমূরহ প্ররয়ােনিরর্া সিােকিী মনরয়ামের্ করা এবং মশশুরের সুরক্ষায় মশশুবান্ধব স্থান
ও নরফাররে সামিযরসর সিন্বয়সািন।
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য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) িানমবক সহায়র্া ও পুনব যসান কিযসূমচরর্ অংশগ্রহণ, মবপোপন্ন েনরগাষ্ঠীরক ক্ষমর্র হার্ নর্রক রক্ষা এবং
েীমবকা মনব যারহ সহায়র্া প্রোন;
ি) দুগর্য েনরগাষ্ঠীরক সুরক্ষা, পুনব যাসন ও পুনররকেীকররণ পমরবার ও কমিউমনটিমিমিক উরযাগ গ্রহণ;
গ) এমর্ি ও মবমেন্ন মশশুরা ন্ন র্ারের পমরবাররর সেস্য/রকয়াররটকাররের সরে র্াকরর্ পারর এবং র্ারের
প্ররয়ােনীয় নসবা প্রামপ্ত মনমির্করণ;
র্) দুগর্য েনরগাষ্ঠীর প্রর্যাবর্যন ও পুনব যাসন প্রমক্রয়ার ওপর প্ যরবক্ষণ, প্রমর্রবেন এবং পরবর্ী সিরয়
নেিারশানা করার নক্ষরে কমিউমনটিমিমিক নসবা পিমর্ প্রমর্ষ্ঠা করা;
ঙ) প্রমর্বন্ধী ব্যমক্ত, মবিবা ও মশশুর আর্ যসািামেক পুনব যাসরনর পমরকল্পনা প্রণয়ন এবং র্া বাস্তবায়রনর উরযাগ
গ্রহণ;
চ) সরকামর পুনব যাসন কিযসূমচ ও অন্যান্য সংস্থার সংমিষ্ট কা্ যক্রি বাস্তবায়রন সহর্ামগর্া প্রোন এবং
স্বািামবক অবস্থা মফরর না আসা প্ যন্ত সব যাত্মক কা্ যক্রি চামেরয় ্াওয়া।
৫.২.৩২ যনৌপমরবহন িন্ত্রণা য়
দুর্ যাগ নিাকামবোয় এ িন্ত্রণােরয়র গুরুত্বপূণ য কাে হরে স্বল্প সিরয়র ননাটিরশ সমুদ্র পমরবহন অমিেপ্তর,
মবআইর্মিউটিএ, মবআইর্মিউটিমস এবং দুর্ যাগকবমের্ এোকার ব্যমক্তিামেকানািীন েে্ানগুরোরক দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয় এবং অন্যান্য সরকামর সংস্থার চামহো নিার্ারবক একমের্ করর উিারকারে
মনরয়ামের্ করা। দুর্ যাগ নিাকামবোয় এ িন্ত্রণােয় মনম্নমেমির্ সুমনমে যষ্ট োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) ঝমুঁ কহ্রাস ও প্রস্তুমর্মূেক নকৌশে প্রণয়ন;
ি) গৃহীর্ ঝমুঁ কহ্রাস পমরকল্পনা বাস্তবায়নসহ (র্িন: িনন ও চযারনে পমরষ্কাররর িােরি ননৌপরর্র নাব্যর্া
মফমররয় আনা, নেটি মনিযাণ ইর্যামে) সাড়াোন এবং িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি বাস্তবায়রন পমরকল্পনা
গ্রহণ;
গ) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কা্ যক্ররির েন্য িন্ত্রণােরয়র বারেট সংস্থান মনমির্করণ;
র্) িন্ত্রণােরয়র িার্ওয়ামর ঝমুঁ ক মনরূপণ মনমির্করণ;
ঙ) িার্ওয়ামর ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা প্রস্তুর্ করা;
চ) িন্ত্রণােরয়র একেন ঊর্ধ্যর্ন কিযকর্যারক দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা নফাকাে পরয়ন্ট মহরসরব িরনানীর্ করা।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) মবআইর্মিউটিএ, মবআইমিউটিমস এবং ব্যমক্তিামেকানািীন োহাে/েে্ানসমূরহর র্ামেকা সংরক্ষণ
করা। এ র্ামেকায় েে্ানসমূরহর িামেকরের নিাবাইে নাম্বারসহ নাি ও ঠিকানা উরেি র্াকরব, ্ারর্
স্বল্প সিরয়র ননাটিরশ নসগুরো অমিগ্রহণ করা ্ায়। এ োহাে এবং েে্ানগুরো মূের্ মনম্নবমণ যর্ কারে
ব্যবহৃর্ হরব:
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 সর্কয বার্যার পমররপ্রমক্ষরর্ দুর্ যারগর আরগ েনসািাররণর স্থানান্তর;
 েেবমন্দ েনসািারণ এবং প্রামণসম্পে স্থানান্তর;
 িাযগুোি নর্রক িাযশস্য আনয়ন;
 িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী, মচমকৎসা সরবরাহ এবং িানমবক সহায়র্াকারে মনরয়ামের্
ব্যমক্তরেররক পমরবহন;
 ননৌ ন্াগার্াগ-ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রািা এবং মবমেন্ন ন্াগার্াগ-ব্যবস্থা পুনঃস্থাপন;
ি) সকে দ্বীরপ নেটি বর্মর করাসহ উিার এবং িানমবক সহায়র্াকারে মনরয়ামের্ োহােগুরোরক দ্বীরপ
নপাঁোরর্ েেপর্ প্রস্তুর্ রািা;
গ) মনয়মির্িারব নেীপর্ নড্রমেং করা এবং ননৌচোচে পরর্র বািাগুরো অপসারণ করা, ্ারর্ স্থানান্তর, উিার
এবং িানমবক সহায়র্া কিযকাে পমরচােনার সুমবিারর্ য োহাে/েে্ানগুরো অবারি চোচে কররর্ পারর।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) সর্কয বার্যা প্রামপ্তর পর মনয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন এবং কিী মনরয়াগ;
ি) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র েরুমর পমরচােনা নকরন্দ্রর সরে সংর্াগ রক্ষার েন্য একেন
মেয়ারোঁ কিযকর্যা িরনানীর্ করা;
গ) মবআইর্মিউটিএ, মবআইর্মিউটিমস এবং সকে বন্দররর সরে ন্াগার্াগ করা;
র্) পূব যািাস অনু্ায়ী সর্কয সংরকর্ প্রামপ্তর পর সহরে ্ার্ায়ার্ করা ্ায়, এিন স্থারন অমবেরম্ব র্াঁটি মনব যাচন
করা এবং োহােগুরো মনরাপে স্থারন স্থানান্তর করা;
ঙ) প্ররয়ােরন, উপর্যক্ত কতৃপয রক্ষর িােরি নবসরকামর েে্ান অমিগ্রহরণর ব্যবস্থা গ্রহণ;
চ) প্ররয়ােনীয় প্রস্তুমর্ গ্রহরণ সকে নস্টশন ও অিীনস্থ অমফসগুরোরক সর্কয করা;
ে) সরকাররর মসিান্ত অনুসারর েনসািারণ ও প্রামণসম্পেরক মনরাপে আশ্ররয় অপসাররণ সহায়র্া প্রোন;
ে) স্থানীয় কতৃপয ক্ষ এবং অন্যান্য িন্ত্রণােরয়র সরে সিন্বয়সািন করা এবং স্থানান্তর, উিার ও িানমবক
সহায়র্া-কা্ যক্ররি সম্ভাব্য সব যপ্রকার সহায়র্া প্রোন;
ঝ) বন্দরর দ্রুর্গািী েে্ারন প্ররয়ােনীয় ্ন্ত্রপামর্ সরঞ্জাি ইর্যামেসহ েরুমর নিরাির্ েে প্রস্তুর্ রািা;
ঞ) েে্ানসমূরহর মনরাপে চোচে মনমির্করণ;
ট) েক্ষর্ার সরে নফমর সামিযসগুরো পমরচােনার মনিয়র্া প্রোন;
ঠ) িানমবক সহায়র্া ও েরুমর িাযসািগ্রী বহন করার েন্য নকাস্টাররর বরন্দাবস্ত সহেেিয করা;
র্) িানমবক সহায়র্া এবং িাযসািগ্রী বহনকারী োহােরক বন্দররর নেটিরর্ আগিন এবং িােিাোরসর
মবষরয় অগ্রামিকার প্রোরনর েন্য বন্দর কতৃপয ক্ষরক মনরে যশ প্রোন;
ে) দুর্ যারগ ক্ষমর্গ্রস্ত োহারের দ্রুর্ নিরাির্ এবং মপওএরের মনমব যঘ্ন সরবরাহ মনমির্করণ;
ণ) মনেস্ব স্থাপনা, িজুর্, ্ন্ত্রপামর্, ইর্যামের মনরাপিার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বহনর্াগ্য িজুর্, স্থাপনা ও
্ন্ত্রপামর্ মনরাপে স্থারন স্থানান্তর করা;
র্) মনেস্ব সূে নর্রক প্রাপ্ত ঘূমণ যঝড় পমরমস্থমর্সহ সকে কা্ যক্রি সম্পরকয দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র
েরুমর পমরচােনা নকরন্দ্র বেমনক প্রমর্রবেন নপ্ররণ।
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(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) দুর্ যাগকােীন মেনরার্ সাব যক্ষমণকিারব এবং সপ্তারহর সার্ মেনই মনয়ন্ত্রণকক্ষ পমরচােনা করা;
ি) ক্ষমর্গ্রস্ত এোকাগুরোরর্ োহারের সহেেিযর্া মনমির্করণ এবং স্থানীয় নবসািমরক কতৃপয ক্ষ, দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয় এবং অন্যান্য সরকামর এরেমির প্ররয়ােরন নসগুরোরক উিারকারে মনরয়ামের্
করা;
গ) প্ররয়ােরন অন্যান্য এোকা নর্রক দুর্ যাগকবমের্ এোকায় োহাে নপ্ররণ;
র্) ক্ষমর্গ্রস্ত এোকা নর্রক মনেস্ব স্থাপনা, িজুর্ ও ্ন্ত্রপামর্গুরো উিাররর ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঙ) মবরেমশ রাষ্ট্র নর্রক আিোমনকৃর্/োন মহরসরব প্রাপ্ত িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী বা িাযসািগ্রী দ্রুর্ িাোস
করার েন্য সংমিষ্ট বন্দর কতৃপয ক্ষরক মনরে যশ প্রোন;
চ) মনেস্ব সম্পমির ক্ষয়ক্ষমর্র পমরিাণ মনরূপণ ও প্রাক্কেন প্রস্তুর্ করা এবং র্া পুনঃস্থাপন/নিরািরর্র ব্যবস্থা
গ্রহণ;
ে) দুর্ যারগ ক্ষমর্গ্রস্ত োহারের দ্রুর্ নিরাির্ এবং পরয়ন্ট অব নোমর্ং (PAL) মনমব যঘ্ন করা।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) ক্ষমর্গ্রস্ত এোকায় ননৌ-ন্াগার্াগ পুনঃস্থাপন করা;
ি) িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসন-কা্ যক্রি পমরচােনায় সকে প্রয়াস অব্যাহর্ রািা;
গ) মবরেমশ রাষ্ট্রগুরো নর্রক আিোমনকৃর্ বা োন মহরসরব প্রাপ্ত িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী বা িাযসািগ্রী বহন
করার েন্য মবআইর্মিউটিমসর িামেকানািীন োহাে এবং চাট যামরং কমিটি কতৃক
য অিযন্তরীণ চামহো
পূররণর েন্য িাড়াকৃর্ োহাে মনমে যষ্ট করর রািা এবং ঐগুরোরক প্ররয়ােনীয় মনরে যশ প্রোন;
র্) প্ররয়ােরন, ক্ষমর্গ্রস্ত হয়মন, এিন এোকায় ননাঙরকৃর্ োহােগুরোরক দুর্ যাগকবমের্ এোকায় পাঠারনার
েন্য প্রস্তুর্ রািা। এ ব্যাপারর, অন্যান্য িন্ত্রণােয় ও স্থানীয় সরকার কতৃপয রক্ষর সরে সিন্বয়সািন।
৫.২.৩২.১ বাাংলাদেশ অিযন্তরীণ ননৌপহরবিন দপয াদরশন
সািারণ কা্ যক্ররির পাশাপামশ বাংোরেশ অিযন্তরীণ ননৌপমরবহন করপযাররশন (BIWTC) দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রারস
মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) স্থানান্তর, িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী পমরবহন এবং িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি ব্যবস্থাপনায় প্ররয়ােরন
ব্যবহাররর েন্য সকে ননৌ্ান সম্পরকয র্ে-উপাি প্রস্তুর্ ও রক্ষণারবক্ষণ করা;
ি) ননৌ্ান নিরাির্ ও রক্ষণারবক্ষরণ বারেরটর সংস্থান মনমির্করণ;
গ) ঝমুঁ ক মনরূপণ করা, ঝমুঁ কপূণ য নেটি, োহাে ও নফমর মচমির্ করা;
র্) ঝমুঁ ক প্রশিন এবং প্রস্তুমর্মূেক কা্ যক্ররির েন্য বারেরটর সংস্থান রািা;
ঙ) দুর্ যাগঝমুঁ ক নর্রক সম্পে ও অবকাঠারিা রক্ষায় িন্ত্রণােয় ও এর সংস্থার কিীরের মশক্ষা ও সরচর্নর্ামূেক
কিযসূমচ আরয়ােন করা।
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েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) পামনবমন্দ ও দুর্ যাগকবমের্ েনসািারণ এবং প্রামণসম্পে মনরাপে স্থানান্তরর েে্ান অমিগ্রহণ;
ি) মনম্নবমণ যর্ কা্ যাবমে সম্পােরনর উরেরশ্য অমিগ্রহরণর েন্য েে্ান প্রোন;
 িাযশস্য িাযগুোরি আনা এবং গুোি নর্রক বাইরর ননওয়া;
 িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী, মচমকৎসাসািগ্রী এবং িানমবক সহায়র্াকারে মনরয়ামের্ কিীরের
পমরবহন;
গ)
র্)
ঙ)
চ)

 েরুমর ন্াগার্াগ-ব্যবস্থা বোয় রািা এবং নকার্াও র্া মবমেন্ন হরে নসিারন পুনঃস্থাপন করা;
িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি পমরচােনায় িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী দ্রুর্ নপ্রররণর েন্য প্ররয়ােরন নফমর
সামিযস প্রোন;
ব্যমক্তিামেকানািীন েে্ানগুরো অমিগ্রহরণ সাহায্য করা;
সম্ভাব্য দুর্ যাগ মবরবচনায় উিার িহড়া আরয়ােন করা;
করপযাররশরন একেন ন্াগার্াগ কিযকর্যারক দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা-মবষয়ক নফাকাে পরয়ন্ট িরনানীর্ করা।

ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) মবআইর্মিউটিমস সের েপ্তরর মনয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন এবং মনেস্ব ন্াগার্াগ ননটওয়ারকযর িােরি িাঠ
প্ যারয়র েপ্তর/কিযকর্যা/কমিটির সরে ন্াগার্াগ রক্ষা করা;
ি) ননৌপমরবহন িন্ত্রণােয়, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয় এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থপনা অমিেপ্তররর সরে
ন্াগার্ারগর েন্য একেন কিযকর্যা িরনানীর্ করা;
ুঁ
গ) ঘূমণ যঝড় হুমশয়ামর
সংরকর্ প্রামপ্তর অব্যবমহর্ পর, ঝমুঁ কপূণ য এোকার মনকটর্ি বন্দরর েে্ানগুরোরক
স্থানান্তর করা;
র্) সকে বন্দররর সরে ন্াগার্াগ স্থাপন করা এবং সকে নস্টশন ও অিীনস্থ অমফসরক সর্কয করা;
ঙ) মনেস্ব স্থাপনা, িজুর্, ্ন্ত্রপামর্ ইর্যামের মনরাপিার েন্য প্রমর্ররািমূেক ব্যবস্থামে গ্রহণ এবং
প্ররয়ােনরবারি অনুরূপ বহনর্াগ্য েমেমস্টক, স্থাপনা ও সরঞ্জাি মনরাপে স্থারন স্থানান্তর করা;
চ) সকে বন্দরর এবং দ্রুর্ চেনক্ষি েে্ারন প্ররয়ােনীয় ্ন্ত্রপামর্, সরঞ্জাি ইর্যামেসহ েরুমর নিরাির্কারী
েে প্রস্তুর্ রািা;
ে) েনসািারণরক মনরাপে স্থারন সরারনার েন্য োহাে অরপক্ষিাণ রািা;
ে) স্থানীয় কতৃপয রক্ষর সরে সিন্বয়সািন এবং প্ররয়ােন হরে স্থানান্তর, উিার ও িানমবক সহায়র্া কিযকাে
পমরচােনায় সহায়র্া প্রোন;
ঝ) েে্ান এবং নফমর সামিযরসর মনরাপে পমরচােনা বোয় রািা;
ঞ) প্ররয়ােনীয়-সংখ্যক মবআইর্মিউটিমস নকাস্টাররক িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী এবং েরুমর িাযসািগ্রী
বহরনর েন্য মনমে যষ্ট করর রািা;
ট) ননৌপমরবহন িন্ত্রণােয়রক অনুমেমপ প্রোনপূব যক দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র মনয়ন্ত্রণকরক্ষ মনেস্ব
সূে নর্রক প্রাপ্ত ঘূমণ যঝড় পমরমস্থমর্ ও সকে কা্ যক্রি সম্পরকয বেমনক প্রমর্রবেন নপ্ররণ।
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(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) ২৪/৭ মিমিরর্ সাব যক্ষমণকিারব মনয়ন্ত্রণকক্ষ পমরচােনা করা;
ি) ক্ষমর্গ্রস্ত এোকাগুরোরর্ োহােসমূরহর মনরাপিা মনমির্করণ এবং ঐগুরোরক স্থানীয় নবসািমরক
কতৃপয ক্ষ, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয় এবং অন্যান্য সরকামর সংস্থার চামহো নিার্ারবক কারে
মনরয়ামের্ করা;
গ) প্ররয়ােনরবারি অন্যান্য র্াঁটি নর্রক ক্ষমর্গ্রস্ত এোকাগুরোরর্ োহাে নপ্ররণ;
র্) ক্ষমর্গ্রস্ত এোকাগুরো নর্রক মনেস্ব স্থাপনা, িজুর্ ও সরঞ্জািামে উিাররর ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঙ) ক্ষমর্গ্রস্ত োহােসমূরহর দ্রুর্ নিরাির্ এবং মপওএরের মনমব যরঘ্ন সরবরারহর ব্যবস্থা গ্রহণ।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসন কিযকারে সব যপ্রকার সহায়র্া প্রোন;
ি) মবআইর্মিউটিমসর োহাে, অমিগ্রহণ এবং এর িাড়া করা োহােগুরোরক দুর্ যারগ ক্ষমর্গ্রস্ত এোকায়
িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী এবং িাযসািগ্রী বহরনর মনরে যশ প্রোন;
গ) দুর্ যারগর ফরে মবআইর্মিউটিমসর স্থাপনাগুরো, ্ন্ত্রপামর্ এবং োহােসমূরহর ক্ষয়ক্ষমর্ মনরূপণ এবং
নিরাির্ ও স্বািামবক কিযকাে পুনঃস্থাপরনর েন্য প্ররয়ােনীয় সকে ব্যবস্থা গ্রহণ।
৫.২.৩২.২ বাাংলাদেশ অিযন্তরীণ ননৌপহরবিন তৃযপক্ষ
বাংোরেশ অিযন্তরীণ ননৌপমরবহন কতৃপয ক্ষ (BIWTA) দুর্ যাগঝমুঁ ক নিাকামবোয় মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন
কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস ও আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন;
ি) মনেস্ব োহাে, বন্দরসুমবিা, সংরকর্ (মসগন্যাে), ননৌপর্ মনরে যশক (ওয়াটার িাকযস), োইট হাউে ও
বয়াগুরো রক্ষায় মনরাপিামূেক পেরক্ষপ গ্রহণ;
গ) দুর্ যাগসংক্রান্ত মবষরয় মবআইর্মিউটির একেন মেয়ারোঁ কিযকর্যারক দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনার নফাকাে পরয়ন্ট
মহরসরব িরনানীর্ করা।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) ননৌপর্ মনরে যশক, মসগন্যাে, োইটহাউে ও বয়ার ব্যবস্থা রািা;
ি) ননৌ-ন্াগার্াগ-ব্যবস্থার উন্নয়রন নেী ও উপকূে বরাবর িননকাে পমরচােনা করা এবং নসগুরো
রক্ষণারবক্ষণ করা;
গ) উিারকারী ননৌবহর শমক্তশােী করা এবং ্রর্াপর্যক্ত উপকরণসহ মনরাপে বন্দরর প্রস্তুর্ রািা।
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ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) সংস্থার েপ্তরর একটি মনয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন করা ও কিী মনরয়াগ করা;
ি) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র েরুমর পমরচােনা নকন্দ্র, ননৌপমরবহন িন্ত্রণােয় এবং
মবআইর্মিউটিমসর সরে সংর্াগ রক্ষার েন্য একেন ন্াগার্াগ কিযকর্যা মচমির্ করা;
গ) মবএিমর্, মর্মর্এি ও এফএফর্মিউমসরক প্রাপ্ত নোয়ার প্ যরবক্ষণ র্ে সম্পরকয অবমহর্ করা;
র্) অিীনস্থ অমফস এবং স্থাপনাসমূরহর সংমিষ্ট সকেরক প্ররয়ােনীয় প্রস্তুমর্ গ্রহরণর েন্য সর্কয করা;
ঙ) প্ররয়ােনীয় ্ন্ত্রপামর্ ও সরঞ্জািসহ উিারকারী েরের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং র্ারের প্রস্তুর্ রািা;
চ) মনেস্ব স্থাপনা, িজুর্, ্ন্ত্রপামর্, ইর্যামের মনরাপিার েন্য প্রমর্ররািমূেক ব্যবস্থামে গ্রহণ এবং
প্ররয়ােনরবারি বহনর্াগ্য িজুর্, স্থাপনা ও সরঞ্জাি মনরাপে স্থারন স্থানান্তর করা;
ে) ননৌপমরবহন িন্ত্রণােয়রক অনুমেমপ প্রোনপূব যক মনয়মির্িারব আন্তঃিন্ত্রণােয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সিন্বয়
য
কমিটি/দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়রক ক্ষয়ক্ষমর্ এবং পুনগঠন-সংক্রান্ত
প্রমর্রবেন পাঠারনা।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) ২৪/৭ মিমিরর্ সাব যক্ষমণকিারব মনয়ন্ত্রণকক্ষ পমরচােনা করা;
ি) স্থানীয় কতৃপয রক্ষর সরে কারের সিন্বয়সািন এবং েরুমর মিমিরর্ স্থানান্তর, উিার ও িানমবক সহায়র্াকা্ যক্রি পমরচােনার সুমবিারর্ য োহাে এবং ননৌ্ানসমূরহর েন্য েেপরর্ চোচরে প্ররয়ােনীয় সহায়র্া
প্রোন;
গ) উপর্যক্ত সরঞ্জারি সমজ্জর্ উিারকারী ননৌবহররর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নসগুরোরক দুর্ যাগকবমের্ এোকায়
মনকটর্ি মনরাপে র্াঁটিরর্ অরপক্ষিাণ রািা।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) মনেস্ব নেটি, র্াঁটি, স্থাপনা ইর্যামের ক্ষয়ক্ষমর্ মনরূপণ ও প্রাক্কেন প্রস্তুর্ করা এবং নসগুরো
প্রমর্স্থাপন/নিরািরর্র ব্যবস্থা গ্রহণ;
ি) ননৌপমরবহন িন্ত্রণােরয় অনুমেমপ প্রোনপূব যক আন্তঃিন্ত্রণােয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সিন্বয় কমিটি এবং দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয় ক্ষয়ক্ষমর্ এবং পুনব যাসন/পুনমন যিযাণ-সংক্রান্ত প্রমর্রবেন নপ্ররণ;
গ) পর্মনরে যশক বয়া ও বামর্র্ররর েরুমর/েীর্ যরিয়ামে নিরাির্/প্রমর্স্থাপরনর পমরকল্পনা প্রণয়ন এবং এ
িররনর প্ররয়ােন নিটারনার েন্য অরর্ যর সংস্থান রািা;
র্) ভূমিকম্প বা অন্যান্য বড় দুর্ যারগ সৃষ্ট র্ধ্ংসস্তূপ অপসারণ করা;
ঙ) ডুবন্ত োহাে উিাররর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী দ্রুর্ পমরবহরনর সুমবিারর্ য েরুমর
মিমিরর্ মবমেন্ন উপকূেররিা মনরে যশক মচি পুনঃস্থাপন করা;
চ) িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসন-কা্ যক্রি সিাপরনর পর োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কাউমিে/দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয় এবং ননৌপমরবহন িন্ত্রণােরয় মবস্তামরর্ প্রমর্রবেন নপ্ররণ।
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৫.২.৩২.৩ ননৌপহরবিন অহিেপ্তর
দুর্ যাগ নিাকামবোয় অমিেপ্তর মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ক) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সিায় অংশগ্রহণ;
ি) সমুরদ্রর আন্তসীিায় মবপজ্জনক দ্রব্যামে পমরবহন প্ যরবক্ষণ;
গ) সমুরদ্রর পামন দূষণমুক্ত রািা মনমির্ কররর্ ঝমুঁ কপূণ য, মবষাক্ত বেব পোর্,য নর্ে মনঃসরণ, নর্েমিয় বেযয
পোরর্ যর ব্যাপারর সর্কীকরণমূেক পেরক্ষপ গ্রহণ;
র্) সমুদ্রপরর্র আপেগুরোর ব্যাপারর প্ররয়ােনীয় র্ে সংগ্রহ ও মবর্ররণর েন্য সমুদ্র-মবষয়ক আন্তেযামর্ক
সংস্থাগুরোর সরে ন্াগার্াগ রক্ষা করা;
ঙ) বড় িররনর দুর্ যারগর নক্ষরে আপেকােীন পমরকল্পনা বর্মর ও িহড়ার আরয়ােন করা;
চ) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনার নফাকাে পরয়ন্ট মহরসরব দুর্ যাগসংক্রান্ত ইসুযগুরো মনরয় কাে করার েন্য মবিারগর
একেন মেয়ারোঁ কিযকর্যারক িরনানীর্ করা।
৫.২.৩২.৪ চট্টগ্রাম/মাংলা/পােরা বন্দর তৃযপক্ষ
চট্টগ্রাি/িংো/পায়রা বন্দর কতৃপয ক্ষ মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ক) আকমিক দুর্ যাগকারে োহাে নিড়ারনা ও িাোিাে ওঠারনা-নািারনার মনরাপিা মনমির্করণ;
ি) বন্দররর েন্য আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন;
গ) দুর্ যারগর পরপরই দুর্ যাগ সাড়াোন কিযকারে সহায়র্া মেরর্ বন্দর (পণ্য ওঠানািা ব্যবস্থা, ওয়যারহাউে)
প্রস্তুর্ রািা;
র্) দুর্ যাগকারে সন্ধান ও উিারকারের প্ররয়ােনীয় উপকরণ ও িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী দ্রুর্ িাোস ও
সরবরারহ সহায়র্া প্রোন;
ঙ) মবরেশ নর্রক আসা িানমবক সহায়র্া-সািগ্রীবাহী োহারের পণ্য দ্রুর্ িাোস করা;
ুঁ
চ) আগাি সর্কীকরণ ও হুমশয়ামর
সংরকর্ পাওয়ার পর োহাে ও সংমিষ্ট সবাইরক সর্কয করা;
ে) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনার নফাকাে পরয়ন্ট মহরসরব একেন মেয়ারোঁ কিযকর্যা িরনানীর্ করা।
৫.২.৩৩ সড়ক পমরবহন ও িহাসড়ক মবিাগ, সড়ক পমরবহন ও নসত্য িন্ত্রণােয়
এ মবিাগ দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) অমিেপ্তর ও সকে সংস্থার/মবিারগর সিন্বরয় দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাসসংক্রান্ত মনরে যমশকা বর্মর কররর্ প্ররয়ােনীয়
ব্যবস্থা গ্রহণ;
ি) ঝমুঁ কহ্রাস ও সাড়াোন প্রস্তুমর্মূেক নকৌশেগর্ পমরকল্পনা প্রণয়ন;
গ) িার্ওয়ামর ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা প্রস্তুর্ ও বাস্তবায়ন মনমির্করণ;
র্) দুর্ যাগপ্রবণ এোকায় অবকাঠারিা উন্নয়ন, নিরাির্ ও রক্ষণারবক্ষরণর েন্য প্ যাপ্ত বারেট বরাে করা;
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ঙ)
চ)
ে)
ে)

অমিেপ্তর/সংস্থার িরে ঝমুঁ কহ্রারস গৃহীর্ পেরক্ষপসমূরহর সিন্বয়সািন;
সড়ক পমরবহন িারর্ আপেকােীন পমরকল্পনা প্রস্তুর্ করা;
সকে নসবা ও অবকাঠারিা রক্ষণারবক্ষণ মনমির্করণ;
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনার নফাকাে পরয়ন্ট মহরসরব একেন মেয়ারোঁ কিযকর্যা িরনানীর্ করা।

েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) সাড়াোন এবং িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসন কিযকারে সহায়র্া মেরর্ সড়ক ন্াগার্াগ অবকাঠারিা
নিরািরর্র ব্যবস্থা গ্রহণ।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) সর্কয সংরকরর্র কা্ যকর প্রচার মনমির্করণ।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) দুর্ যাগকবমের্ এোকায় অবাি ন্াগার্াগ-ব্যবস্থা মনমির্ কররর্ সড়ক/িহাসড়রকর দ্রুর্ ক্ষয়ক্ষমর্
মনরূপণ ও ক্ষমর্গ্রস্ত অবকাঠারিাগুরো িানসের্িারব পুনমন যিযাণ ও নিরািরর্ েরুমর পেরক্ষপ গ্রহণ;
ি) দুর্ যাগকবমের্ এোকায় অমর্মরক্ত েনবে ও সম্পরের সংস্থারনর মনমির্ ও সিন্বয়সািন;
গ) দুর্ যাগকবমের্ এোকায় সড়ক ন্াগার্াগ বািাগ্রস্ত হরে নসিারন মবকল্প রুট ও ননটওয়াকয প্রমর্ষ্ঠার উরযাগ
গ্রহণ;
র্) প্ররয়ােন অনু্ায়ী সংর্াগ সড়ক অর্বা অস্থায়ী নসত্যর িরর্া অস্থায়ী অবকাঠারিা মনিযাণ করা;
ঙ) প্ররয়ােরন নোকবেসহ সম্পে পুনঃ বরাে করা;
চ) ক্ষমর্গ্রস্ত অবকাঠারিাগুরো প্ যরবক্ষণ এবং মনয়মির্ প্রমর্রবেন প্রোন।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) ক্ষমর্গ্রস্ত অবকাঠারিা দ্রুর্ নিরাির্ করার েন্য প্রস্তুর্ র্াকা এবং র্া পমরচােনা করা;
ি) েরুমর সাড়াোন ও উিার কা্ যক্রি চোকারে কা্ যকর ন্াগার্াগ, র্ে ও প্রমর্রবেন প্রোন মনমির্করণ;
গ) নসবা ও অবকাঠারিা রক্ষায় প্ররয়ােনীয় সকে পেরক্ষপ গ্রহণ।
৫.২.৩৩.১ সড়ক ও জনপে অমধদপ্তর
এ অমিেপ্তর দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় মনম্নমেমির্ কা্ যক্রি সম্পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) নত্যন নকারনা অবকাঠারিা নকশা প্রণয়রন বর্যিান ও িমবষ্যৎ ঝমুঁ কগুরো মবরবচনায় ননওয়া;
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ি) ঘূমণ যঝরড়র কাররণ সৃষ্ট প্রবে নোয়ার-িাটায় ও িয়াবহ বন্যায় ফসে ও সম্পে রক্ষারর্ য বা ক্ষয়ক্ষমর্ হ্রারস
সড়ক, বাঁি, হােকা নসত্য ও কােিাট য িেবুর্ করা;
গ) সড়ক ও েনপর্ অমিেপ্তররর েন্য আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন;
র্) বাংোরেশ মেওেমেকযাে সারিয এবং বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তর হরর্ ভূমিকম্প
পমরিাপক্ন্ত্র/মসসরিামিটার নর্রক প্রাপ্ত র্ে োনরর্ ও বুঝরর্ সংস্থাগুরোর সরে ন্াগার্াগ করা;
ঙ) অবকাঠারিা উন্নয়ন, রক্ষণারবক্ষণ, উন্নীর্করণ এবং িেবুর্করণসহ ঝমুঁ কহ্রাস কিযকাে পমরচােনা করা;
চ) বন্যা ও ঘূমণ যঝড়/েরোচ্ছ্বাসপ্রবণ এোকায় সড়ক উঁচু করা এবং ঝমুঁ কপূণ য অবকাঠারিার ঝমুঁ ক হ্রারস
প্ররয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
ে) পূব যবর্ী নরকর্ যকৃর্ বন্যাসীিা (HFL) মবরবচনাপূব যক রাস্তার্াট মনিযাণ করা।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) গুরুত্বপূণ য সড়ক ন্াগার্াগ-ব্যবস্থা অব্যাহর্িারব রক্ষণারবক্ষরণর ব্যবস্থা গ্রহণ;
ি) দুর্ যাগপ্রবণ এোকায় সড়ক ন্াগার্াগ-ব্যবস্থার দুব যে স্থানগুরো নিরাির্ ও রক্ষনারবক্ষরণর ব্যবস্থা গ্রহণ;
গ) অর্ীর্ অমিজ্ঞর্ার আরোরক বেরর দুই বার চেিান েরুমর পমরকল্পনা প্ যারোচনা করা এবং দুর্ যাগপ্রস্তুমর্
কা্ যক্রি নোরোর করা;
র্) প্ররয়ােরন সংর্াগ সড়ক বর্মর, অস্থায়ী নসত্য মনিযাণ এবং নফমর সামিযস চালু করার মনরে যশ োমর করা;
ঙ) ঘূমণ যঝড়, েরোচ্ছ্বাস, বন্যায় ক্ষমর্গ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা ররয়রে, এিন গুরুত্বপূণ য বাঁি এবং সড়কপর্
টহেোরনর ব্যবস্থা গ্রহণ;
চ) েরুমর নিরাির্ কা্ যক্ররি প্ররয়ােনীয় সড়ক মনিযাণ ্ন্ত্রপামর্ প্রস্তুর্ রািা।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয় অবমস্থর্ েরুমর পমরচােনা নকরন্দ্রর সরে ন্াগার্ারগর েন্য একেন
মেয়ারোঁ কিযকর্যা িরনানীর্ করা;
ি) প্ররয়ােরন ্ানবাহন এবং রক্ষণারবক্ষণ ্ন্ত্রপামর্ গুরুত্বপূণ য স্থাপনাগুরোয় নপ্ররণ;
গ) ক্ষয়ক্ষমর্ ও র্ধ্ংরসর হার্ নর্রক অবকাঠারিা, মনিযাণসািগ্রী, নফমর, পন্টুন, ্ন্ত্রপামর্, িজুর্ ইর্যামে রক্ষা
করা;
র্) প্ররয়ােরন ্ানবাহন চোচরের েন্য মবকল্প সড়রকর পমরকল্পনা করা।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) ২৪/৭ মিমিরর্ সাব যক্ষমণক মনয়ন্ত্রণকক্ষ চালু রািা;
ি) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র েরুমর পমরচােনা নকরন্দ্রর সরে সাব যক্ষমণক ন্াগার্াগ রক্ষা করা;
গ) গুরুত্বপূণ য সড়কপর্সমূরহ টহে নোরোর করা;
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র্) ঘূমণ যঝরড় সড়রক নিরে পড়া গােপাো ও মবমিন্ন বািা প্ যাপ্ত নোকবে ও ্ন্ত্রপামর্ ব্যবহাররর িােরি দ্রুর্
অপসাররণর ব্যবস্থা করর ্ান চোচে স্বািামবক করা;
ঙ) সড়ক ন্াগার্াগ মবমেন্ন হরয় পড়রে মবকল্প পরর্ ্ান চোচরের ব্যবস্থা গ্রহণ ও পর্মনরে যশক স্থাপন করা;
চ) দুর্ যাগপ্রবণ এোকায় নফমর, ্ন্ত্রপামর্র িজুর্ এবং স্থাপনাগুরোর মনরাপিার েন্য ্র্া্র্ পেরক্ষপ গ্রহণ।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) অনমর্মবেরম্ব ক্ষমর্গ্রস্ত/র্ধ্ংসপ্রাপ্ত সড়ক নিরাির্ এবং পুনমন যিযাণ;
ি) ন্াগার্াগ-ব্যবস্থা স্বািামবক অবস্থায় মফমররয় আনার েন্য মবকল্প সড়ক বর্মর;
গ) িানমবক সহায়র্াকিী, িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী এবং অপরাপর অর্যাবশ্যকীয় িাোিাে বহনকারী
্ানবাহন চোচরের অগ্রামিকার প্রোন;
র্) ক্ষয়ক্ষমর্র র্ে সংগ্রহ ও পমরিাণ মনি যারণ করর োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কাউমিে এবং দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র কারে প্রমর্রবেন পাঠারনা এবং প্ররয়ােন হরে েরুমর অবস্থা নিাকামবোর
েন্য অমর্মরক্ত অরর্ যর চামহো নপ্ররণ;
ঙ) দুর্ যারগ ক্ষমর্গ্রস্তরের উপকার এবং ক্ষমর্গ্রস্ত এোকাসমূরহর অব্যাহর্ আর্ যসািামেক উন্নয়রনর েন্য
সািময়ক ও স্থায়ী মিমিরর্ সড়ক ন্াগার্াগ বোয় রািার উরেরশ্য সকে প্ররচষ্টা গ্রহণ এবং র্া অব্যাহর্
রািা।
৫.২.৩৩.২ বাং ারদশ সড়ক পমরবহন কর্তপয ক্ষ্
মবআরটিএ দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় মনম্নমেমির্ কা্ যক্রি সম্পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) একেন কিযকর্যারক দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনার নফাকাে পরয়ন্ট মহরসরব িরনানীর্ করা;
ি) সংস্থার েন্য আপেকােীন পমরকল্পনা বর্মর এবং এটি সমক্রয় রািা;
গ) মেওেমেকযাে সারিয অব বাংোরেশ এবং বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তররর িােরি ভূমিকম্প
পমরিাপক্ন্ত্র/মসসরিামিটার হরর্ প্রাপ্ত র্ে োনরর্ ও বুঝরর্ সংস্থাগুরোর সরে ির্মবমনিয় করা।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) ২৪/৭ মিমিরর্ সাব যক্ষমণকিারব মনয়ন্ত্রণকক্ষ নিাো রািা;
ি) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র েরুমর পমরচােনা নকরন্দ্রর সরে সাব যক্ষমণক ন্াগার্াগ রক্ষা করা;
গ) মনেস্ব ব্যবস্থায় প্রাপ্ত গুরুত্বপূণ য র্োমে আন্তঃিন্ত্রণােয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সিন্বয় কমিটি এবং দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয় নপ্ররণ।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) িানমবক সহায়র্াকিী ও সািগ্রী বহনকারী ্ানবাহরনর চোচে অগ্রামিকার প্রোন।
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৫.২.৩৩.৩ বাাংলাদেশ িড় পহরবিন দপয াদরশন
বাংোরেশ সড়ক পমরবহন করপযাররশন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
(ক) সরকাররর মনরে যশ অনু্ায়ী েনসািারণরক মনরাপে স্থারন স্থানান্তররর েন্য ন্সব এোকায় সড়ক
ন্াগার্াগ-ব্যবস্থা কা্ যকর আরে নস সকে স্থারন ্ানবাহন প্রোরনর ব্যবস্থা গ্রহণ;
(ি) উিার, স্থানান্তর, িানমবক সহায়র্া এবং পুনব যাসনকারে স্থানীয় প্রশাসনরক সহর্ামগর্া প্রোন;
(গ) সরকামর আরেরশ িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী, বর্েসপে এবং গৃহমনিযাণ সািগ্রী ক্ষমর্গ্রস্ত এোকায়
পমরবহরনর েন্য োক বা অন্যান্য ্ানবাহন প্রোন।
৫.২.৩৪ নসত্য মবিাগ
নসত্য মবিাগ দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
মবিারগর দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা মনরে যমশকা বর্মর করা;
ঝমুঁ কহ্রাস ও প্রস্তুমর্মূেক নকৌশে পমরকল্পনা প্রণয়ন;
িার্ওয়ামর ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা প্রস্তুর্ ও বাস্তবায়ন মনমির্করণ;
অবকাঠারিা উন্নয়ন ও রক্ষণারবক্ষরণর েন্য প্ যাপ্ত বারেট বরাে মনমির্করণ;
নসত্য িেবুর্ করা এবং ঝমুঁ কপূণ য অবকাঠারিার ঝমুঁ কহ্রাস মনমির্করণ;
ঘূমণ যঝড়/েরোচ্ছ্বাস/বন্যায় ক্ষমর্গ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা ররয়রে, এিন গুরুত্বপূণ যনসত্য টহেোরনর ব্যবস্থা গ্রহণ;
প্ররয়ােরন নোকবেসহ সম্পে পুনঃ বরাে করা;
অমবেরম্ব ক্ষমর্গ্রস্ত/র্ধ্ংসপ্রাপ্ত নসত্যগুরো নিরাির্ ও পুনমন যিযারণর কাে শুরু করা;
েরুমর সাড়াোন ও উিার কা্ যক্রি চোকারে কা্ যকর ন্াগার্াগ, র্ে মবমনিয় ও প্রমর্রবেন প্রোন
মনমির্করণ;
ঞ) একেন ঊর্ধ্যর্ন কিযকর্যারক দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনার নফাকাে পরয়ন্ট মহরসরব িরনানীর্ করা।
ক)
ি)
গ)
র্)
ঙ)
চ)
ে)
ে)
ঝ)

৫.২.৩৪.১ বাং ারদশ যসত্য কর্তপয ক্ষ্
বাংোরেশ নসত্য কতৃপয ক্ষ দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনায় মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ক) সংস্থার আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন এবং এটি চেিান রািা;
ি) ভূমিকম্প পমরিাপক্ন্ত্র/মসসরিামিটার নর্রক পাওয়া র্েগুরো বাংোরেশ ভূর্ামেক েমরপ অমিেপ্তর
এবং বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তরর নপ্ররণ;
গ) ভূমিকম্প ও িয়াবহ দুর্ যারগর পর সংমিষ্ট কতৃপয ক্ষরক নসত্য মবিারগর অবকাঠারিার পমরমস্থমর্র ওপর
হােনাগাে প্রমর্রবেন নপশ করা এবং মনয়মির্ পমরবীক্ষণ মনমির্করণ;
র্) ১৫০০ মিটার বা র্দূর্ধ্য নসত্য রক্ষণারবক্ষণ করা;
ঙ) ঘূমণ যঝড়/েরোচ্ছ্বাস/বন্যায় ক্ষমর্গ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা ররয়রে, এিন গুরুত্বপূণ যনসত্য টহেোরনর ব্যবস্থা গ্রহণ;
চ) ক্ষমর্গ্রস্ত অবকাঠারিাগুরো প্ যরবক্ষণ করা এবং মনয়মির্ প্রমর্রবেন প্রোন;
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ে) প্ররয়ােরন নোকবেসহ সম্পে পুনঃ বরাে করা;
ে) অমবেরম্ব ক্ষমর্গ্রস্ত/র্ধ্ংসপ্রাপ্ত সড়কপর্ ও নসত্যগুরো নিরাির্ ও পুনমন যিযারণর কাে শুরু করা।
৫.২.৩৫ নরেপর্ িন্ত্রণােয়
নরেপর্ িন্ত্রণােয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) নত্যন অবকাঠারিার নকশায় ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্ যারগ বর্যিান ও িমবষ্যৎ ঝমুঁ কগুরো মবরবচনায়
ননওয়া;
ি) সংস্থার আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন ও সমক্রয় রািা;
গ) সরকাররর মনরে যশনা অনু্ায়ী দুর্ যাগ সাড়াোন কা্ যক্ররির েন্য গুোিোর্কররণর সব সুমবিা ও পমরবহনব্যবস্থা মনমির্করণ;
র্) দুর্ যাগকারে ও দুর্ যাগ-পরবর্ীরর্ সন্ধান, উিার ও িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি পমরচােনায় প্ররয়ােনীয়
উিার্ান ও উপকররণর ব্যবহার মনমির্করণ;
ঙ) মেওেমেকযাে সারিয অব বাংোরেশ এবং বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তররর িােরি ভূমিকম্প
িাপক্ন্ত্র/মসসরিামিটার নর্রক প্রাপ্ত র্ে সংস্থাগুরোরক অবমহর্ করা;
চ) পূব যবর্ী নরকর্ যকৃর্ বন্যাসীিা (এইচএফএে) মবরবচনাপূব যক নরেপর্ মনিযাণ করা;
ে) একেন মেয়ারোঁ কিযকর্যারক দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনার নফাকাে পরয়ন্ট মহরসরব িরনানীর্ করা এবং সংমিষ্ট
সকেরক অবমহর্ করা।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) নরেোইনগুরো নিরাির্ করা, নরেওরয় বাঁিগুরো উঁচু করা এবং নরেপরর্র কােিাট য ও নসত্যগুরো িেবুর্
করা;
ি) েরুমর অবস্থায় নরেোইরনর দুব যে অংরশ টহেোন নোরোর করার েন্য সংমিষ্ট নরে কতৃপয রক্ষর প্রমর্
মনরে যশনা োমর করা।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) নরেপর্ সের েপ্তরর সাব যক্ষমণক (২৪ র্ণ্টা) মনয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন করা;
ি) দুর্ যাগকবমের্ হওয়ার আশঙ্কা ররয়রে, এিন নরেপর্ মনয়মির্ র্োরমকর েন্য সর্কীকরণ মনরে যশ োমর
করা;
গ) নরেপর্ ন্াগার্াগ ননটওয়ারকযর িােরি দুর্ যারগ েরুমর অবস্থা-সম্পমকযর্ বার্যা নরেপর্ কতৃপয ক্ষরক
নপ্রররণর েন্য একেন োময়ত্বশীে কিযকর্যা মনর্যক্ত করা;
র্) নরেোইন এবং নসত্য নিরািরর্র মনিযাণসািগ্রী িজুর্ রািা;
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ঙ) িজুর্ সািগ্রী, ্ন্ত্রপামর্, সরঞ্জাি, নরামেংস্টক এবং নরেইমঞ্জন ইর্যামে সুরক্ষার েন্য এবং ক্ষয়ক্ষমর্ হ্রারস
প্ররয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
চ) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয় অবমস্থর্ েরুমর পমরচােনা নকরন্দ্রর সরে সংর্াগ রক্ষার েন্য একেন
কিযকর্যা িরনানীর্ করা।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) নরেপর্ চযারনরের িােরি সংগৃহীর্ র্ে আন্তঃিন্ত্রণােয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সিন্বয় কমিটি এবং দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়রক অবমহর্করণ;
ি) নরেরসত্য ও নরেপর্সমূরহ টহেোন ও পমরেশযন নোরোর করা;
গ) োমফক চালু রািা এবং মনরাপিার স্বারর্ য প্ররয়ােরন নেন চোচরের সিয় পুনমন যি যারণ করার ব্যাপারর সংমিষ্ট
কতৃপয ক্ষরক সহায়র্া ও পরািশয প্রোন;
ঙ) মবপেগ্রস্ত নোকেন অপসাররণ নরেপর্ ও নরে নস্টশন প্রস্তুর্ রািা।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক)
ি)
গ)
র্)
ঙ)

নরেপর্ ও সম্পরের ক্ষয়ক্ষমর্ েমরপ করা;
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র NDRCC-নর্ ক্ষয়ক্ষমর্র সািমগ্রক র্ামেকা নপ্ররণ;
ক্ষমর্গ্রস্ত নরেপর্গুরো নিরাির্ করা ও মবর্ধ্স্ত নরেপর্ চোচে ্র্াশীঘ্র সম্ভব পুনরায় চালু করা;
স্থানীয় কতৃপয ক্ষরক উিার, িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসন কিযসূমচরর্ সহায়র্া প্রোন;
ক্ষমর্গ্রস্ত েংশন, নস্টশন ও স্থাপনাগুরো নিরাির্ বা পূব যাবস্থায় মফমররয় আনার েন্য প্ যাপ্ত সম্পে বরাে
করা;
চ) প্ররয়ােন অনু্ায়ী িাযশস্য ও অন্যান্য িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী নপ্রররণর ব্যবস্থা গ্রহণ।
৫.২.৩৬ মশল্প িন্ত্রণােয়
মশল্প িন্ত্রণােয় দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনায় মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) আপে ও ঝমুঁ ক মবরিষরণর ওপর মিমি করর োর্ীয় ও আঞ্চমেক (Sub–national) প্ যারয়র রাষ্ট্রায়ি
মশল্পকারিানার আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়রন পেরক্ষপ গ্রহণ;
ি) িন্ত্রণােরয়র উন্নয়ন পমরকল্পনা প্রমক্রয়ায় দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা মবষয় সম্পৃক্ত করা;
গ) আপে মবরিষরণর িােরি িন্ত্রণােরয়র গরবষণা কিযসূমচ প্রস্তুর্ করা;
র্) ভূমিকম্প বা অন্যান্য দুর্ যারগ অমিক ঝমুঁ কপ্রবণ স্থারন রাষ্ট্রায়ি িারর্ নত্যন মশল্পকারিানা স্থাপন করা ্ারব
না িরিয মনরে যশনা োমর করা; ্মে স্থাপন কররর্ হয় র্া দুর্ যাগ-সহনীয় করার মনরে যশনা প্রোন;
ঙ) রাষ্ট্রায়ি িারর্ নত্যন মশল্পকারিানা স্থাপরনর সিয় দুর্ যাগঝমুঁ ক অন্তর্ভযমক্তর (নকমিকযাে হযাোর্য, অমি–
য পর্সহ কিোরয়ি ইসুযসহ মশল্পকারিানা স্থাপরনর
মনরাপিা, উন্মুক্ত সিারবশ স্থান, েরুমর মনগিন
মনরে যশাবমে ও নীমর্িাো) মবষয় মনমির্করণ;
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চ) রাষ্ট্রায়ি িারর্ চেিান মশল্পকারিানাসমূরহ দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনার মবষয়গুরো ্র্া্র্িারব অনুসরণ
করার েন্য পমরেশযন সারপরক্ষ মনরে যশনা প্রোন;
ে) রাষ্ট্রায়ি িারর্ িার্ওয়ামর ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি ও কিযসূমচগুরো প্ যরবক্ষণ এবং এর অগ্রগমর্ সম্পরকয দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়রক অবমহর্করণ;
ে) িার্ওয়ামর ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা প্রণয়ন;
ঝ) মশল্প কেকারিানা এবং উচ্চ প্ যারয় মনরবমেন্ন ব্যবসাময়ক নীমর্ ও পিমর্ বর্মর করা;
ঞ) িন্ত্রণােরয়র দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা কা্ যক্ররি বাস্তবায়রনর েন্য বারেরটর সংস্থান রািা;
ট) িন্ত্রণােরয়র ঝমুঁ ক ন্াগার্াগ পিমর্ প্রমর্ষ্ঠা করা;
ঠ) িার্ওয়ামর েরুমর সাড়াোন পিমর্ প্রণয়ন করা;
র্) িন্ত্রণােরয়র একেন ঊর্ধ্যর্ন কিযকর্যারক দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনার নফাকাে পরয়ন্ট মহরসরব িরনানীর্ করা।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) অমর্ ঝমুঁ কপূণ য এোকায় অবমস্থর্ মশল্পকারিানায় দুর্ যাগপ্রস্তুমর্মূেক কিযকারে সরচর্নর্া এবং মশক্ষামূেক
কিযসূমচ অন্তর্ভযমক্ত মনমির্করণ;
ি) অমর্ ঝমুঁ কপূণ য এোকায় স্থামপর্ মশল্পকারিানাগুরো আপে ও ঝমুঁ ক মবরিষণপূব যক পমরকল্পনা প্রণয়ন মনমির্
হওয়ার মিমিরর্ কা্ যকর মনরবমেন্ন ব্যাবসাময়ক নীমর্িাো বর্মর করা;
গ) ভূমিকম্প, ঘূমণ যঝড় ও বন্যাপ্রবণ এোকার কেকারিানায় দুর্ যাগ-প্রস্তুমর্মূেক িহড়ার আরয়ােরনর
মনরে যশনা প্রোন;
র্) েনশমক্ত, ্ন্ত্রপামর্, িজুর্, স্থাপনা/কারিানা ইর্যামের মনরাপিার েন্য প্ররয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ
মনমির্করণ;
ঙ) ভূমিকম্প, ঘূমণ যঝড় এবং বন্যাপ্রবণ এোকার মশল্পপ্রমর্ষ্ঠানগুরোরর্ প্ যাপ্ত কাঠারিামিমিক মনরাপিা-ব্যবস্থা
গ্রহরণর মনিয়র্া মবিান করা;
চ) ঘূমণ যঝড় ও বন্যাপ্রবণ এোকার সকে কারিানা এবং প্রমর্ষ্ঠারনর কিযকর্যা/কিযচারীরের দুর্ যাগপ্রস্তুমর্মূেক
প্রমশক্ষণ প্রোন;
ে) নসক্টরওয়ামর মবেরনস কমন্টমনউটি েযান প্রণয়ন ও সমক্রয় রািা;
ে) িন্ত্রণােরয়র একেন কিযকর্যারক দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা নফাকাে পরয়ন্ট মহরসরব িরনানীর্ করা।
(২) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) স্থানীয় প্রশাসমনক কতৃপয ক্ষরক উিার, স্থানান্তর ও িানমবক সহায়র্া এবং পুনব যাসন-কা্ যক্ররি পূণ য
সহর্ামগর্ার করার েন্য সংমিষ্ট সকেরক মনরে যশনা প্রোন;
ি) েনশমক্ত, ্ন্ত্রপামর্, িজুর্, স্থাপনা/কারিানা ইর্যামের মনরাপিা মবমঘ্নর্ হরে সম্ভাব্য মনরাপে স্থারন স্থানান্তর
মনমির্করণ।
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য প্ যায়
(৩) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) ক্ষমর্গ্রস্ত মশল্পপ্রমর্ষ্ঠানসমূরহর নিরাির্, প্রমর্স্থাপরনর সম্ভাব্য ব্যয় মনি যারণ করাসহ দুর্ যাগ-পরবর্ী প্রিাব
ও ক্ষয়ক্ষমর্র মহসাব করা;
ি) দুর্ যাগ-পরবর্ী প্রিাব ও ঝমুঁ ক মবরিষণ মনমির্করণ এবং মশল্প সংস্কার ও পুন যবাসরন অর্ যায়রনর প্রস্তারব
ঝমুঁ ক নিাকামবোর নকৌশেগুরো অন্তর্ভযক্ত করা;
গ) সংমিষ্ট ক্ষমর্গ্রস্ত মশল্পকারিানা নিরাির্ ও পুনঃস্থাপরনর েন্য সম্ভাব্য ব্যয় মনি যারণ করা;
র্) ক্ষমর্গ্রস্ত মশল্পগুরোরক পুনব যাসন প্রকল্প প্রস্তাব এবং অর্ য বরারের েন্য পমরকল্পনা কমিশন/িন্ত্রণােরয়র
কারে োমিরের মনরে যশ প্রোন;
ঙ) দুর্ যাগকবমের্ মশল্পকেকারিানার দুর্ যাগ-পরবর্ী সংস্কার ও পুনব যাসন-কা্ যক্রি অনুরিােরনর নক্ষরে
পমরকল্পনা িন্ত্রণােয়/পমরকল্পনা কমিশরন অর্ যায়রনর েন্য প্রস্তাব োমিরে সহায়র্া প্রোন;
চ) প্ররয়ােনীয় র্হমবে ও সম্পরের ব্যবস্থা গ্রহণ ও বরাে প্রোন।
৫.২.৩৭ িােমিক ও উচ্চ মশক্ষা মবিাগ
এ মবিাগ দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনায় মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র সরে পরািশযক্ররি স্কুে-করেে,
মশক্ষক প্রমশক্ষণ ইনমস্টটিউট, মশক্ষক প্রমশক্ষণ করেে, কামরগমর করেে এবং মবেমবযােয়সহ সকে
প্ যারয়র মশক্ষা পাঠক্ররি দুর্ যাগসংক্রান্ত মবষয়বস্তু অন্তর্ভযক্ত করা;
ি) বর্যিান ও িমবষ্যৎ ঝমুঁ কগুরো মবরশষ করর ভূমিকম্পঝমুঁ ক এড়ারর্ নত্যন মবযােয় িবন ও অন্যান্য
মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠারনর নকশায় আপে ও ঝমুঁ ক-িানমচে ব্যবহার এবং বাংোরেশ ন্যাশনাে মবমল্ডং নকার্
অনুসরণ মনমির্করণ;
গ) দুর্ যাগকােীন আশ্রয়রকন্দ্র মহরসরব ব্যবহাররর েন্য মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠারনর িবরন নারী ও পুরুরষর েন্য আোো
ব্যবস্থা রািা;
র্) অমর্ ঝমুঁ কপূণ য ঘূমণ যঝড় ও বন্যাপ্রবণ এোকায় ন্যযনর্ি মদ্বর্ে িবনসহ বাংোরেশ ন্যাশনাে মবমল্ডং নকার্
অনুসরণ করর সব মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠান বর্মর করা;
ঙ) িার্ওয়ামর ঝমুঁ ক মনরূপণপূব যক দুর্ যাগমিমিক ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা প্রণয়ন;
চ) মবিারগর ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্ররির েন্য অর্ য বরাে মনমির্করণ;
ে) সকে মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠারন মনয়মির্ ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্ যাগপ্রস্তুমর্, সাড়াোন, স্থানান্তর এবং প্রার্মিক
মচমকৎসার িহড়া আরয়ােন করা;
ে) সকে মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠারন মনয়মির্ ভূমিকম্প িহড়ার আরয়ােন করা;
ঝ) একেন ঊর্ধ্যর্ন কিযকর্যারক দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনার নফাকাে পরয়ন্ট মহরসরব িরনানীর্ করা।
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েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) সাড়াোন ও উিার কা্ যক্ররি করণীয় মবষরয়র ওপর অমিক ঝমুঁ কপ্রবণ এোকার মশক্ষক ও মশক্ষার্ীরের
সরচর্নর্া ও মশক্ষামূেক প্রমশক্ষণ পমরচােনা করা;
ি) প্রমর্ বের মনয়মির্ (এমপ্রে ও নসরপ্টম্বর) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র সরে সাড়াোন ও উিার
অনুশীেন পমরচােনা করা;
গ) ঘূমণ যঝড় ও বন্যাপ্রবণ এোকার ্র্দূর সম্ভব সকে মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠান মদ্বর্ে িবন মহরসরব মনিযারণর ব্যবস্থা
করা;
র্) ঘূমণ যঝড়প্রবণ এোকার মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠান িবনসমূরহর ্র্া্র্ নিরাির্ ও রক্ষণারবক্ষণ মনমির্করণ;
ঙ) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কা্ যক্ররির েন্য মবিারগর আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) ঘূমণ যঝড়/বন্যার আশঙ্কা নেিা মেরে প্ররয়ােরন আশ্রয়রকন্দ্র ও িানমবক সহায়র্া মশমবর মহরসরব ব্যবহাররর
েন্য প্ররয়ােনীয়-সংখ্যক মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠান ও িবন স্থানীয় প্রশাসরনর মনয়ন্ত্ররণ প্রোন;
ি) স্থানীয় কতৃপয রক্ষর সরে সিন্বরয়র িােরি উিার, স্থানান্তর ও িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্ররি নস্বোরসবক
মহরসরব মশক্ষক ও মশক্ষার্ীরের সংগঠির্ করা;
গ) বন্যা ও ঘূমণ যঝড়সহ মবমিন্ন দুর্ যারগর পরপরই েরুমর পমরমস্থমর্রর্ মশক্ষা (Education in Emergencies)
কা্ যক্রি অব্যাহর্ রািার েরক্ষয মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠান প্রস্তুর্ করা, প্ররয়ােরন মবকল্প স্থারন পাঠোরনর ব্যবস্থা গ্রহণ।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠানগুরোর সামব যক ক্ষয়ক্ষমর্র মহরসরব এবং নসগুরোর নিরািরর্ প্রস্তাবনা বর্মর করা;
ি) প্ররয়ােরন মবকল্প ব্যবস্থায় মশক্ষাকা্ যক্রি অব্যাহর্ রািা।
৫.২.৩৭.১ িাধ্যমিক ও উচ্চ মশক্ষ্া অমধদপ্তর
িােমিক ও উচ্চ িােমিক মশক্ষা অমিেপ্তর দুর্ যাগ নিাকামবোয় মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) নত্যন মবযােয় িবন ও অন্যান্য মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠারনর নকশা প্রণয়রন আপে ও ঝমুঁ ক-িানমচে ব্যবহার করা;
ি) ঝমুঁ কপ্রবণ মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠান মচমির্ করা ও প্ররয়ােরন নিরে নফো বা নররোমফটিং করার উরযাগ গ্রহণ;
গ) সকে মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠারন বেরর মনয়মির্ দুর্ যারগ মনরাপিা, স্থানান্তর এবং প্রার্মিক মচমকৎসার িহড়া
আরয়ােন করা;
র্) সকে মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠারন মনয়মির্ ভূমিকম্প িহড়ার আরয়ােন করা;
ঙ) মশক্ষকরের েন্য দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা-মবষয়ক প্রমশক্ষণ প্রোরনর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মশক্ষক প্রমশক্ষণ
করেরের িােরি এ প্রমশক্ষণ কা্ যক্রি মূেিারায় সম্পৃক্তকরণ;
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চ) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তররর সহর্ামগর্ায় মবযােয় ও করেে পাঠ্যক্ররি দুর্ যাগ-সম্পমকযর্ মবষয়
অন্তর্ভযক্ত করা;
ে) অমিেপ্তররর একেন কিযকর্যারক দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনার নফাকাে পরয়ন্ট মহরসরব িরনানীর্ করা।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) দুর্ যাগকােীন আশ্রয়রকন্দ্র মহরসরব ব্যবহাররর েন্য মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠারনর িবন আশ্রয়রকন্দ্র ও িানমবক সহায়র্া
মশমবর মহরসরব ব্যবহাররর েন্য প্রোন;
ি) স্থানীয় কতৃপয রক্ষর সরে সিন্বরয়র িােরি উিার, স্থানান্তর ও িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্ররি নস্বোরসবক
মহরসরব মশক্ষক ও মশক্ষার্ীরের সংগঠির্ করা।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠানগুরোর সামব যক ক্ষয়ক্ষমর্র মহসাব এবং নসগুরোর নিরািরর্র প্রস্তাবনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
ি) প্ররয়ােরন মবকল্প ব্যবস্থায় মশক্ষাকা্ যক্রি অব্যাহর্ রািা।
৫.২.৩৮ কামরগমর ও িাদ্রাসা মশক্ষা মবিাগ
এ মবিাগ দুর্ যাগ নিাকামবোয় মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) এ মবিারগর িার্ওয়ামর ঝমুঁ ক মনরূপণ মনমির্করণ;
ি) কামরগমর স্কুে, কামরগমর করেে, িাদ্রাসা ও মশক্ষক প্রমশক্ষণ ইনমস্টটিউরটর মশক্ষাপাঠক্ররি দুর্ যাগসংক্রান্ত
মবষয়বস্তু অন্তর্ভযক্ত করা ও হােনাগাে করা;
গ) বর্যিান ও িমবষ্যৎ ঝমুঁ কগুরো, মবরশষ করর ভূমিকম্পঝমুঁ ক এড়ারর্ নত্যন মবযােয় িবন ও অন্যান্য
মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠারনর নকশায় আপে ও ঝমুঁ ক-িানমচে ব্যবহার এবং বাংোরেশ ন্যাশনাে মবমল্ডং নকার্
অনুসরণ করা;
র্) দুর্ যাগকােীন আশ্রয়রকন্দ্র মহরসরব ব্যবহাররর েন্য মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠারনর িবরন মশশু ও নারীরের েন্য আোো
করক্ষর ব্যবস্থা করা;
ঙ) ঘূমণ যঝড় ও বন্যাপ্রবণ এোকায় ন্যযনর্ি মদ্বর্ে িবন মনিযাণ ও ন্যাশনাে মবমল্ডং নকার্ অনুসরণ করর
মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠান বর্মর করা;
চ) িার্ওয়ামর ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা প্রণয়ন এবং এর েন্য অর্ য বরাে মনমির্করণ;
ে) সকে মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠারন বেরর কিপরক্ষ দুই বার দুর্ যাগ, মবরশষ করর ভূমিকম্প প্রস্তুমর্, উিার, স্থানান্তর
এবং প্রার্মিক মচমকৎসার িহড়া আরয়ােন করা;
ে) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তররর সহর্ামগর্ায় পাঠ্যক্ররি দুর্ যাগ-সম্পমকযর্ মবষয় অন্তর্ভযক্ত করা;
ঝ) একেন ঊর্ধ্যর্ন কিযকর্যারক দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনার নফাকাে পরয়ন্ট মহরসরব িরনানীর্ করা।
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েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্ যারগ সাড়াোন ও উিার কা্ যক্ররি করণীয় মবষরয় মশক্ষক ও মশক্ষার্ীরের েন্য
সরচর্নর্া ও মশক্ষামূেক প্রমশক্ষণ আরয়ােন করা;
ি) ঘূমণ যঝড়প্রবণ এোকার মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠান িবনসমূরহর ্র্া্র্ নিরাির্ ও রক্ষণারবক্ষণ মনমির্করণ;
গ) দুর্ যাগপ্রবণ এোকার েনগরণর িরে মশক্ষা ও সরচর্নর্ার বৃমির েরক্ষয প্রমর্ বের এমপ্রে ও নসরপ্টম্বর
িারস মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠানগুরো মসমপমপর সরে ন্ৌর্িারব দুর্ যাগপ্রস্তুমর্মূেক িহড়ার আরয়ােন করা;
র্) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কা্ যক্ররির েন্য এ মবিারগর আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন।
(২) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) বড় িররনর ঘূমণ যঝড়/বন্যার আশঙ্কা নেিা মেরে প্ররয়ােনরবারি আশ্রয়রকন্দ্র ও িানমবক সহায়র্া মশমবর
মহরসরব ব্যবহাররর েন্য মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠান ও িবন স্থানীয় প্রশাসরনর মনয়ন্ত্ররণ প্রোন;
ি) স্থানীয় কতৃপয রক্ষর সরে সিন্বরয়র িােরি উিার, স্থানান্তর ও িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্ররি নস্বোরসবক
মহরসরব মশক্ষক ও মশক্ষার্ীরের সংগঠির্ করা;
গ) বন্যা ও ঘূমণ যঝড়সহ মবমিন্ন দুর্ যারগর পরপরই েরুমর পমরমস্থমর্রর্ মশক্ষা (Education in Emergencies)
কা্ যক্রি অব্যাহর্ রািার েরক্ষয মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠান প্রস্তুর্ করা, প্ররয়ােরন মবকল্প স্থারন পাঠোরনর ব্যবস্থা গ্রহণ।
য প্ যায়
(৩) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠানগুরোর সামব যক ক্ষয়ক্ষমর্র মহসাব এবং নসগুরোর নিরািরর্ প্রস্তাব প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
ি) ক্ষমর্গ্রস্ত মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠারন মবকল্প ব্যবস্থায় মশক্ষাকা্ যক্রি অব্যাহর্ রািা।
৫.২.৩৮.১ মশক্ষ্া েরকৌশ অমধদপ্তর
মশক্ষা প্ররকৌশে অমিেপ্তর দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনায় মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ক) ঝমুঁ কপূণ য িবন মচমির্ করর নিরে নফো অর্বা নররোমফটিং করা;
ি) নত্যন মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠান িবরনর নকশা বর্মররর্ বাংোরেশ ন্যাশনাে মবমল্ডং নকারর্র মনরে যশনাবমে অনুসরণ
এবং এরক্ষরে নেন্ডার ও প্রমর্বমন্ধর্া-বান্ধব মবষয়ামে অন্তর্ভযমক্তকরণ;
গ) দুর্ যাগপ্রবণ এোকায় দুর্ যাগ-সহনশীে িবন বর্মর, কমিউমনটির সরে সংর্াগ রাস্তা নররি উঁচু স্থারন
আশ্রয়রকন্দ্র মহরসরব ব্যবহার-উপর্াগী নত্যন মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠান িবন বর্মর করা;
র্) মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠান িবন মনয়মির্ নিরাির্ ও রক্ষণারবক্ষণ করা।

255

৫.২.৩৯ োেমিক ও গণমশক্ষ্া িন্ত্রণা য়
এ িন্ত্রণােয় দুর্ যাগঝমুঁ ক নিাকামবোয় মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) আন্তঃিন্ত্রণােয় সিন্বয় কমিটির সরে ন্াগসূে স্থাপন করা;
ি) বর্যিান ওিমবষ্যৎ ঝমুঁ কগুরো এড়ারর্ নত্যন মবযােয় িবন ও অন্যান্য মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠারনর নকশা করার নক্ষরে
আপে ও ঝমুঁ ক-িানমচে ব্যবহার করা;
গ) দুর্ যাগকারে মবযােয় িবন রক্ষা কররর্ ও ক্ষয়ক্ষমর্ ন্যযনর্ি রািরর্ প্ররয়ােনীয় পেরক্ষপ গ্রহরণর েন্য
মনরে যশনা োমর করা ও সংমিষ্ট নীমর্িাোয় অন্তর্ভযক্তকরণ;
র্) ঘূমণ যঝড় ও বন্যাপ্রবণ এোকায় সকে মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠারন ্র্দূর সম্ভব নোর্ো িবন বর্মর মনমির্করণ এবং
এসংক্রান্ত মনরে যমশকা অনুসরণ করা;
ঙ) সকে প্রার্মিক ও গণমশক্ষা কিযসূমচ এবং মবযােরয়র পাঠক্ররি দুর্ যাগ-সম্পমকযর্ মবষয়ামে অন্তর্ভযক্ত করা
ও হােনাগােকরণ;
চ) দুর্ যাগপ্রস্তুমর্, সাড়াোন ও উিার কা্ যক্ররি উচ্চ ঝমুঁ কসম্পন্ন এোকার মশক্ষক ও োেরের েন্য সরচর্নর্া
ও মশক্ষামূেক প্রমশক্ষণ পমরচােনা করা;
ে) প্রমর্ বের এমপ্রে ও নসরপ্টম্বরর মসমপমপর সরে ন্ৌর্িারব সাড়াোন ও উিার অনুশীেন পমরচােনা করা;
ে) বন্যা, ঘূমণ যঝড় এোকার িবরনর সঠিক রক্ষণারবক্ষণ ও নিরাির্ মনমির্করণ;
ঝ) িন্ত্রণােরয়র ঝমুঁ ক মনরসন ও প্রস্তুমর্মূেক নকৌশে পমরকল্পনার উন্নয়ন করা;
ঞ) িন্ত্রণােরয় ঝমুঁ ক-সম্পমকযর্ ন্াগার্াগ-ব্যবস্থা স্থাপন;
ট) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কা্ যক্ররির েন্য িন্ত্রণােরয়র েরুমর আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন;
ঠ) মবযােয়গুরো মবরশষিারব শহরাঞ্চরের মবযােয়গুরোরর্ ভূমিকম্প িহড়া অনুষ্ঠারন সহায়র্া প্রোন;
র্) িন্ত্রণােরয়র একেন কিযকর্যারক দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা নফাকাে পরয়ন্ট মহরসরব িরনানীর্ করা।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত মবষয় পাঠোরনর েন্য মশক্ষকরের েক্ষর্া বাড়ারনা এবং স্কুে প্ যারয় মনয়মির্
িহড়া আরয়ােরনর উরযাগ গ্রহণ;
ি) দুর্ যারগর মবমিন্ন প্ যারয় গৃহীর্ পেরক্ষপ সম্পরকয দুর্ যাগপ্রবণ এোকার মশক্ষক ও মশক্ষার্ীর অনুশীেন
প্রমশক্ষরণর ব্যবস্থা গ্রহণ;
গ) প্ররয়ােরন স্থানীয় কতৃপয রক্ষর সরে সিন্বরয়র িােরি নস্বোরসবী মহরসরব র্ারের সংগঠির্ করা এবং
উিার, নোকেন সমররয় ননওয়া এবং িানমবক সহায়র্াকারে অনুপ্রামণর্ ও অন্তর্ভযক্ত করা;
র্) প্রার্মিক মবযােয় ম্যারনমেং কমিটির (এসএিমস) সেস্যবৃন্দরক দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস নস্বোরসবী মহরসরব
প্রমশক্ষণ গ্রহরণ ও সাড়াোন কারে অংশগ্রহরণ উৎসামহর্ করা;
ঙ) ঘূমণ যঝড়/বন্যাপ্রবণ এোকাগুরোরর্ মবযােয় মনিযাণ এবং প্রার্মিক মবযােয় িবন সংস্কার ও রক্ষণারবক্ষরণ
মবএনমবমসর মনরে যশাবমে, দুর্ যাগ-সহনশীের্া, অমি-মনরাপিা ও প্রমর্বন্ধী-বান্ধব মবষয়গুরো ্র্া্র্
অনুসরণ মনমির্করণ;
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চ) দুর্ যাগপ্রবণ এোকায় েনগরণর িরে মশক্ষা ও সরচর্নর্া বৃমির েরক্ষয প্রমর্ বের এমপ্রে ও নসরপ্টম্বরর
মসমপমপর সহর্ামগর্ায় মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠানগুরোরর্ ব্যাপক মিমিরর্ দুর্ যাগপ্রস্তুমর্ িহড়া মনমির্করণ;
ে) প্ররয়ােরন স্থানীয় কতৃপয রক্ষর মনয়ন্ত্ররণ আশ্রয়রকন্দ্র ও িানমবক সহায়র্ারকন্দ্র মহরসরব ব্যবহাররর েন্য
প্রার্মিক মবযােয় ও িবন ব্যবহার কররর্ নেওয়া;
ে) উিার, স্থানান্তর এবং িানমবক সহায়র্াকারের েন্য স্থানীয় কতৃপয রক্ষর সরে সিন্বরয়র মিমিরর্
নস্বোরসবক মহরসরব মশক্ষক ও মশক্ষার্ীরের সংগঠির্ করা;
ঝ) সর্কয সংরকর্ প্রচারর কা্ যকর ব্যবস্থা মনমির্করণ;
ঞ) ন্াগার্াগ, র্ে ও প্রমর্রবেন আোন-প্রোরনর কা্ যকর ব্যবস্থা মনমির্করণ;
ট) িন্ত্রণােরয় একেন কিযকর্যারক দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা নফাকাে পরয়ন্ট মহরসরব িরনানীর্ করা।
(২) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) বড় িররনর ঘূমণ যঝড়/বন্যার আশঙ্কা নেিা মেরে প্ররয়ােনরবারি আশ্রয়রকন্দ্র ও িানমবক সহায়র্া মশমবর
মহরসরব ব্যবহাররর েন্য প্ররয়ােনীয়-সংখ্যক প্রার্মিক মবযােয় স্থানীয় প্রশাসরনর মনয়ন্ত্ররণ প্রোন;
ি) বন্যা ও ঘূমণ যঝড়সহ অন্যান্য দুর্ যারগর পরপরই েরুমর পমরমস্থমর্রর্ মশক্ষা (Education in Emergencies)
কা্ যক্রি অব্যাহর্ রািার েরক্ষয মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠান প্রস্তুর্ রািা, প্ররয়ােরন মবকল্প স্থারন পাঠোরনর ব্যবস্থা
গ্রহণ।
য প্ যায়
(৩) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) বন্যা ও ঘূমণ যঝরড়র পরপরই মবযােয়গুরোরর্ সংর্টির্ ক্ষমর্র মহসাব এবং সংমিষ্ট প্রমর্ষ্ঠান নিরািরর্র
প্রস্তাবনা প্রণয়ন করা।
৫.২.৩৯.১ োেমিক মশক্ষ্া অমধদপ্তর
প্রার্মিক মশক্ষা অমিেপ্তর দুর্ যাগঝমুঁ ক নিাকামবোয় মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তররর সরে পরািশয করর সকে প্রার্মিক ও গণমশক্ষা কিযসূমচরর্ দুর্ যাগসংক্রান্ত
মবষয়বস্তু অন্তর্ভযক্ত করা ও এর হােনাগােকরণ;
ি) দুর্ যাগপ্রবণ এোকায় সকে প্রার্মিক মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠান বহুমুিী ব্যবহাররর উরেরশ্য দুর্ যাগ আশ্রয়রকন্দ্র
মহরসরব মনিযারণর পেরক্ষপ গ্রহণ;
গ) একেন কিযকর্যারক দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা নফাকাে পরয়ন্ট মহরসরব িরনানীর্ করা;
র্) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তররর সহর্ামগর্ায় প্রার্মিক ও গণমশক্ষা কিযসূমচর পাঠ্যক্ররি দুর্ যাগ-সম্পমকযর্
মবষয়বস্তু অন্তর্ভযক্ত করা।
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েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) দুর্ যারগর মবমিন্ন প্ যারয় গৃহীর্ পেরক্ষপ সম্পরকয দুর্ যাগপ্রবণ এোকার মশক্ষক ও মশক্ষার্ীর প্রমশক্ষরণর
ব্যবস্থা গ্রহণ;
ি) দুর্ যাগপ্রবণ এোকায় প্রার্মিক মবযােয় িবন নিরাির্ ও রক্ষণারবক্ষণ মনমির্করণ;
গ) দুর্ যাগকবমের্ এোকাগুরোর েনগরণর িরে মশক্ষা ও সরচর্নর্া বৃমির েরক্ষয প্রমর্ বের এমপ্রে ও
নসরপ্টম্বরর মসমপমপর সহর্ামগর্ায় মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠানগুরোরর্ ব্যাপকমিমিক দুর্ যাগপ্রস্তুমর্ িহড়া
মনমির্করণ;
র্) আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন এবং পমরকল্পনা হােনাগােকরণ;
ঙ) মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠারন মনয়মির্ ভূমিকম্প িহড়ার আরয়ােন করা।
(২) দুর্ যাগ প্ যায়
(ক) বড় িররনর দুর্ যাগ (ভূমিকম্প, ঘূমণ যঝড়/বন্যা) সংর্টির্ হরে আশ্রয়রকন্দ্র ও িানমবক সহায়র্া নকন্দ্র
মহরসরব ব্যবহার করার েন্য স্থানীয় প্রশাসরনর আওর্ায় প্ররয়ােনীয়-সংখ্যক প্রার্মিক মবযােয় প্রস্তুর্
রািা।
য প্ যায়
(৩) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) প্রার্মিক মবযােয়গুরোর সামব যক ক্ষয়ক্ষমর্র মহসাব করা এবং নসগুরোর নিরািরর্র েন্য প্রস্তাবনা বর্মর
ও বাস্তবায়ন করা।
৫.২.৪০ পাব যিয েট্টিাি-মবষয়ক িন্ত্রণা য়
এ িন্ত্রণােয় দুর্ যাগঝমুঁ ক নিাকামবোয় মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) িার্ওয়ামর ঝমুঁ ক মনরূপণ করা এবং িন্ত্রণােরয়র ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা বর্মরর উরযাগ গ্রহণ;
ি) িন্ত্রণােরয়র ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা বাস্তবায়রন উরযাগ গ্রহণ;
গ) ভূমিিসপ্রবণ এোকার ঝমুঁ ক-িানমচে বর্মর ও ঝমুঁ কহ্রাস পমরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়রন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা
ও োণ িন্ত্রণােরয়র সিমন্বর্ উরযাগ গ্রহণ;
র্) ঝমুঁ কহ্রাস কিযকারের বাস্তবায়রন বারেরটর অর্ যসংস্থারনর মবিান মনমির্করণ;
ঙ) িন্ত্রণােরয়র একেন ঊর্ধ্যর্ন কিযকর্যারক দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা নফাকাে পরয়ন্ট মহরসরব িরনানীর্ করা;
চ) প্রিানিন্ত্রীর কা্ যােয়, আইএিমর্এিমসমস এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র সরে র্মনষ্ঠ
ন্াগার্াগ বোয় রািা।
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েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) ঝমুঁ কহ্রাস এবং ঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা মবরশষ করর ভূমিকম্প ও ভূমিিরসর ওপর কিী, স্থানীয় সরকার, নহর্ম্যান,
কারবারী ও কমিউমনটির সক্ষির্া বৃমি কিযসূমচ গ্রহরণ নীমর্িাো প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
ি) পমররবরশর ক্ষমর্ নরারি প্ররয়ােনীয় সরচর্নর্া কিযসূমচ পমরচােনা কররর্ পমররবশ ও বন িন্ত্রণােয়রক
বাস্তবসের্ সহায়র্া প্রোন;
গ) ঝমুঁ কহ্রাস ব্যবস্থাপনা কা্ যক্ররি বারেট বরাে প্রোন;
র্) স্থানান্তর ও উিার অমি্ান চাোরর্ প্রমর্রক্ষা িন্ত্রণােরয়র সরে প্ররয়ােনীয় ন্াগার্াগ প্রমর্ষ্ঠা করা;
ুঁ
ঙ) েরুমর সাড়াোন পমরকল্পনা গ্রহণ (সর্কীকরণ ও হুমশয়ামর
সংরকর্, ন্াগার্াগ-ব্যবস্থা), সাড়াোন ও
িানমবক সহায়র্া কিযকাে পমরচােনায় প্ররয়ােনীয় সম্পরের নোগান নেওয়া;
চ) িন্ত্রণােরয়র ঝমুঁ কহ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কিযকারের িার্ওয়ামর আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন।
(২) দুর্ যাগ প্ যায়
দুর্ যারগর ক্ষয়ক্ষমর্ ও চামহো মনরূপণ;
মচমকৎসারসবা, আহর্রের উিার, িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী পমরবহন ও মবর্রণ;
ওষুি ও নিমর্কযাে স্টাফ, িায ও পানীয় েরের পমরবহরন নবসািমরক প্রশাসনরক সহায়র্া প্রোন;
প্ররয়ােরন মবিান নর্রক িানমবক সহায়র্া সরবরাহ করা, ন্াগার্াগ ও মবিান নর্রক অনুসন্ধারনর ব্যবস্থা
নররি স্থানীয় প্রশাসনরক সহায়র্া কররর্ প্ররয়ােনীয় উরযাগ গ্রহণ;
ঙ) সর্কীকরণ সংরকরর্র কা্ যকর প্রচার মনমির্করণ ও স্থানীয় উরযাগ শমক্তশােীকরণ;
চ) বারেট অনু্ায়ী র্হমবে বরাে ও বাস্তবায়ন ব্যবস্থা মনমির্করণ।
ক)
ি)
গ)
র্)

৫.২.৪০.১ পাব যিয েট্টিাি উন্নয়ন যবার্ য
পাব যর্য চট্টগ্রাি উন্নয়ন নবার্য (CHTDB) দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনায় মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ক) প্রাকৃমর্ক সম্পে, েোিার, পাহাড় ও পব যর্ সংরক্ষরণর িােরি পমররবশ ও পমররবশগর্ িারসাম্য
মনমির্করণ;
ি) প্রাকৃমর্ক পমররবশ অক্ষুণ্ন নররি ঝমুঁ ক অন্তর্ভযমক্তমূেক উন্নয়ন কা্ যক্রি বাস্তবায়ন;
গ) পাব যর্য চট্টগ্রাি এোকার ভূমিিস, ভূমিকরম্পর সম্ভাব্য মবপোপন্নর্া মনরূপণ এবং আপেকােীন পমরকল্পনা
প্রণয়ন;
র্) িার্ওয়ামর ঝমুঁ ক মনরূপণ করা এবং ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা প্রণয়ন;
ঙ) ভূমিিস ঝমুঁ কহ্রাস, সাড়াোন, িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসন-কা্ যক্ররি কমিউমনটির অংশগ্রহণ মবরশষ করর
সর্কয বার্যা প্রচারর নহর্ম্যান ও কারবারীরের সম্পৃক্তকররণর উরযাগ গ্রহণ;
চ) ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা বাস্তবায়রন উরযাগ গ্রহণ;
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ে) ভূমিিসপ্রবণ এোকার ঝমুঁ ক-িানমচে বর্মর ও ঝমুঁ কহ্রাস পমরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়রন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা
ও োণ িন্ত্রণােয়রক সহর্ামগর্া প্রোন।
৫.২.৪০.২ রাঙািাটি/বান্দরবান/খাগড়ােমড় পাব যিয যজ া পমরষদ
পাব যর্য নেো পমরষে দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনায় মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ক) প্রাকৃমর্ক সম্পে, েোিার, পাহাড় ও পব যর্ সংরক্ষরণর িােরি পমররবশ ও পমররবশগর্ িারসাম্য
মনমির্কররণ স্থানীয় েনপ্রমর্মনমি ও েনরগাষ্ঠীরক সম্পৃক্ত করা;
ি) পাব যর্য চট্টগ্রাি এোকার ভূমিিস, ভূমিকরম্পর ঝমুঁ ক ও মবপোপন্নর্া মনরূপণ;
গ) আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়রন স্থানীয় েনপ্রমর্মনমি ও প্রশাসনরক সহায়র্া প্রোন;
র্) িার্ওয়ামর ঝমুঁ ক মনরূপণ করা এবং ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা প্রণয়ন;
ঙ) প্রাকৃমর্ক পমররবশ অক্ষুণ্ন নররি ঝমুঁ ক অন্তর্ভযমক্তমূেক উন্নয়ন কা্ যক্রি বাস্তবায়রন স্থানীয় প্রশাসন ও দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা কমিটিরক সহায়র্া প্রোন;
চ) ভূমিিসপ্রবণ এোকার ঝমুঁ ক-িানমচে বর্মর ও ঝমুঁ কহ্রাস পমরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়রন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা
ও োণ িন্ত্রণােয়রক সহর্ামগর্া প্রোন;
ে) স্বল্প সিরয় অমিক বৃমষ্টপারর্র পমররপ্রমক্ষরর্ সর্কয বার্যা প্রচারর স্থানীয় নহর্ম্যান ও কারবারীরের
সম্পৃক্তকরণ মনমির্করণ;
ে) ঝমুঁ কপূণ য েনরগাষ্ঠীরক মনরাপে স্থারন স্থানান্তরর প্ররয়ােনীয় উরযাগ গ্রহণ;
ঝ) ঝমুঁ করর্ র্াকা েনগরণর আশ্রয়রকরন্দ্রর ব্যবস্থা গ্রহরণ স্থানীয় প্রশাসন ও দুর্ যাগ ব্যবস্থার কমিটির সিন্বরয়
প্ররয়ােনীয় উরযাগ গ্রহণ;
ঞ) ভূমিিস ঝমুঁ কহ্রাস, সাড়াোন, িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসন-কা্ যক্ররি কমিউমনটির অংশগ্রহণ
মনমির্করণ;
ট) ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা বাস্তবায়রন উরযাগ গ্রহণ;
ঠ) ভূমিিসপ্রবণ এোকার ঝমুঁ ক-িানমচে বর্মর ও ঝমুঁ কহ্রাস পমরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়রন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা
ও োণ িন্ত্রণােয়রক সহর্ামগর্া প্রোন।
৫.২.৪১ মবজ্ঞান ও প্রর্যমক্ত িন্ত্রণােয়
এ িন্ত্রণােয় দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনায় মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ক)
ি)
গ)
র্)
ঙ)

িন্ত্রণােরয়র একেন ঊর্ধ্যর্ন কিযকর্যারক দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা নফাকাে পরয়ন্ট মহরসরব িরনানীর্ করা;
মবযিান সর্কীকরণ প্রর্যমক্ত ব্যবস্থা প্ যারোচনা কররর্ পমরকল্পনা গ্রহরণর মনরে যশনা প্রোন;
আধুমনক প্রর্যমক্তগর্ সর্কীকরণ ব্যবস্থা মচমির্ কররর্ উরযাগ গ্রহণ;
মবযিান সর্কীকরণ প্রর্যমক্তর স্থোমিমষক্তকররণ আধুমনক প্রর্যমক্তর ব্যবহার মনমির্করণ;
আধুমনক সর্কীকরণ ব্যবস্থা উন্নয়রনর েন্য দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা র্েরকন্দ্ররক (DMIC) প্ররয়ােনীয় সহায়র্া
প্রোন ও পমরকল্পনা প্রণয়ন;
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চ) পারিাণমবক মবদুযৎরকরন্দ্রর মবমকরণেমনর্ দুর্ যটনা ও এর ক্ষমর্কর প্রিাব নর্রক েনগণ ও পমররবশরক
রক্ষা করার েরক্ষয National Nuclear or Radiological Emergency Response Plan (NNRERP)
প্রণয়ন;
ে) িন্ত্রণােরয়র উন্নয়ন পমরকল্পনা প্রমক্রয়ায় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা নীমর্িাো ও এর প্ররয়ামগক ব্যবহার মূেিারায়
মনরয় আসা;
ে) নত্যন েযান্ট মনিযারণর সিয় দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা মবষয়টি মনমির্করণ;
ঝ) িন্ত্রণােরয়র গরবষণা ও ঝমুঁ ক মবরিষণ-সম্পমকযর্ কিযসূমচ বর্মর করা;
ঞ) িার্ওয়ামর ঝমুঁ ক প্রশিন ও প্রস্তুমর্ ব্যবস্থা গরড় নর্াো;
ট) িার্ওয়ামর ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি গ্রহণ ও কিযসূমচগুরো প্ যরবক্ষণ করা;
ঠ) িন্ত্রণােরয়র আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন ও সমক্রয় রািা;
র্) িন্ত্রণােরয়র িার্ওয়ামর েরুমর সাড়াোন ব্যবস্থা গরড় নর্াো;
ে) সর্কয সংরকরর্র কা্ যকর প্রচার মনমির্করণ;
ণ) সর্কয বার্যা মচমির্ করা এবং প্রর্যমক্তর সরব যাচ্চ ব্যবহারর আধুমনকায়রনর েন্য সংমিষ্ট েপ্তররক মনরে যশনা
প্রোন;
র্) িন্ত্রণােরয়র িার্ওয়ামর ঝমুঁ ক ন্াগার্াগ-ব্যবস্থা প্রমর্ষ্ঠা;
র্) িন্ত্রণােরয়র ঝমুঁ কহ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কা্ যক্ররির েন্য বারেট সংস্থারনর মবিান মনমির্করণ;
ে) বাংোরেরশ ভূমিকরম্পর ঝমুঁ ক মবষরয় গরবষণা পমরচােনা;
ি) ভূমিকম্প পমরিাপক সরঞ্জািামে/মেএসমব ও মবএিমর্র গ্যারোমিটার নর্রক পাওয়া র্েগুরো অন্যান্য
িন্ত্রণােয়, মবিাগ, অমিেপ্তর, সংস্থা, গরবষণা-প্রমর্ষ্ঠান মবেমবযােয় ও দুর্ যারগ সাড়াোন গ্রুপগুরোরক
অবমহর্ করা;
ন) প্রচমের্ আপে ও ঝমুঁ ক মবরিষরণর মিমিরর্ োর্ীয় ও আঞ্চমেক প্ যারয় আপরের প্রিাব ্াচাই।
৫.২.৪১.১ বাং ারদশ পরিাণু শমক্ত কমিশন
কমিশন দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনায় মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ক) মবমিন্ন স্বাস্থযরসবা স্থাপনা, গরবষণাগার এবং অন্যান্য প্রমর্ষ্ঠারন ব্যবহৃর্ সকে পারিাণমবক ও নর্েমিয়
পোর্ য এবং ্ন্ত্রপামর্সমূরহর মনরাপিা আইন ও মবমি নিার্ারবক মনমির্করণ;
ি) সকে পারিাণমবক ও নর্েমিয়র্ার ঝমুঁ ক ও দুর্ যটনা এড়ারর্ নর্েমিয়র্া শনাক্তকররণ ্র্া্র্ ব্যবস্থা
মনমির্করণ;
গ) পারিাণমবক মবদুযৎরকরন্দ্র নর্েমিয়র্ােমনর্ ঝমুঁ ক ও দুর্ যটনা নরারির েন্য সবরচরয় মনরাপে প্রর্যমক্ত
ব্যবহার।
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৫.২.৪১.২ বাং ারদশ মবজ্ঞান ও মশল্প গরবষণা পমরষদ
বাংোরেশ মবজ্ঞান ও মশল্প গরবষণা পমরষে র্ার স্বািামবক কা্ যক্ররির পাশাপামশ মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন
কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) আপে ও ঝমুঁ ক মবরিষরণর ওপর মিমি করর োর্ীয় ও আঞ্চমেক প্ যারয়র মশল্পকারিানার ক্ষমর্কর প্রিাব
মনরূপণ;
ি) মবমিন্ন গরবষণাগারর ব্যবহৃর্ অর্যাধুমনক ্ন্ত্রসমূরহর মনরাপিা মনমির্করণ;
গ) দুর্ যারগর ঝমুঁ ক আগাি শনাক্তকরণ ও ব্যবস্থাপনার মবষরয় গরবষণা করা এবং গরবষণার ফোফে ও
সুপামরশ সংমিষ্ট েপ্তরর নপ্ররণ;
র্) আপে মবরিষরণ মচমির্ ঝমুঁ ক নিাকামবোয় করণীয় মনি যাররণর েরক্ষয গরবষণা কা্ যক্রি গ্রহণ;
ঙ) েনগরণর িরে সরচর্নর্া বর্মররর্ ভূমিকা পােন।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) মশল্পপ্রমর্ষ্ঠান নর্রক মবষাক্ত বেযয মনঃসরণ ও পমররশািন মবষরয় গরবষণা পমরচােনা।
দুর্ যাগ প্ যারয়
ক) চামহোর মিমিরর্ মশল্পবরেযযর িান পরীক্ষা;
ি) করপযাররশন, মশল্পপ্রমর্ষ্ঠান ও প্রশাসমনক কতৃপয ক্ষরক মশল্পবেযয ব্যবস্থাপনায় কামরগমর সহায়র্া প্রোরনর
িােরি দুর্ যাগ নিাকামবোর প্রস্তুমর্রর্ সহায়র্া করা।
৫.২.৪১.৩ ন্যাশনা ইনমেটিউট অব বারয়ারটকরনা মজ
োভামবক দাময়ত্ব পা রনর পাশাপামশ ন্যাশনা ইনমেটিউট অব বারয়ারটকরনা মজ দুর্ যাগসংক্রান্ত মনম্নম মখি
দাময়ত্ব পা ন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) কৃষক ও িািামররের েন্য বর্যিান ও িমবষ্যৎ েেবায়ু পমরবর্যরনর সরে িাপ িাওয়ার উপর্াগী নত্যন
পণ্য (্র্া: ফসে, িৎস্য ও প্রামণসম্পরের নত্যন োর্) ও প্রর্যমক্ত উদ্ভাবন করা;
ি) দুর্ যারগর কাররণ ফসে, িৎস্য ও প্রামণসম্পরের মবমিন্ন নরাগবাোই মনণ যরয়র প্রর্যমক্ত ও নসগুরো ব্যবস্থাপনার
নকৌশে প্রস্তুর্ রািা;
গ) নত্যন পণ্য ও প্রর্যমক্ত পরীক্ষা করা এবং র্া সম্প্রসাররণর েন্য সংমিষ্ট মবমিন্ন সংস্থার সরে ন্াগার্াগ
করা;
র্) মনেস্ব উদ্ভামবর্ পণ্য, ন্িন: মিমি বীে িজুর্ ও সংরক্ষণ করা।
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েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) ইনমস্টটিউরটর একেন কিযকর্যারক নফাকাে পরয়ন্ট িরনানীর্ করা;
ি) প্রর্ােয নক্ষরে মনেস্ব পণ্য, ন্িন: মিমি বীে িজুর্ রািা।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) নফাকাে পরয়ন্ট অর্বা মনয়ন্ত্রণকক্ষ পমরচােনার িােরি অন্যান্য িন্ত্রণােয় ও সংস্থার সরে সিন্বয় রক্ষা
করা;
ি) পমররবশগর্ নমুনা মবরিষণ, ফসে, িৎস্য ও প্রামণসম্পরের দ্রুর্ নরাগ মনণ যরয়র ব্যবস্থা গ্রহরণর িােরি
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনার সঠিক নকৌশে প্রণয়ন করা।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) প্রর্ােয নক্ষরে মিমি বীে, চারা প্রভৃমর্ দ্রব্যামে সংমিষ্ট সংস্থারক সরবরাহ করা।
৫.২.৪২ র্যব ও ক্রীড়া িন্ত্রণােয়
এ িন্ত্রণােয় দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রারস মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা মবষরয় নস্বোরসবক মনব যাচন করা এবং র্যব প্রমশক্ষণ নকন্দ্রসমূরহর িােরি র্ারের
প্রমশক্ষণ প্রোন;
ি) র্যব প্রমশক্ষণ নকন্দ্রসমূরহ দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনার ওপর মবরশষ নকাস য প্রণয়ন করা এবং মবিাগীয় প্রমশক্ষণ
িমর্উরে দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনার মবষয়ামে অন্তর্ভযক্ত করা, মবরশষ করর দুর্ যারগ মশশুর িনঃসািামেক সুরক্ষা,
নারী, মশশু, প্রবীণ ও প্রমর্বন্ধী ব্যমক্তর দুর্ যাগকারে মবরশষ মনরাপিা ও সুরক্ষা প্রোরনর মবষয়গুরো অন্তর্ভযক্ত
রািা;
গ) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র NDRCC এবং মর্মর্এি-এর DMIC-এর সরে কা্ যকর
ন্াগার্াগ স্থাপন;
র্) িন্ত্রণােরয়র িার্ওয়ামর ঝমুঁ ক মনরূপণ;
ঙ) িার্ওয়ামর ঝমুঁ কহ্রাস পমরকল্পনা প্রণয়ন এবং র্া বাস্তবায়রন বারেট বরাে করা;
চ) প্রমশক্ষণ, কা্ যকর ন্াগার্াগ স্থাপন, আপে ও হুিমক মবরিষরণর েন্য র্হমবে বরাে করা;
ে) বরােকৃর্ বারেট অনুসারর মবমিন্ন কিীর সক্ষির্া বৃমি;
ে) িার্ওয়ামর ঝমুঁ কহ্রাস ও প্রস্তুমর্মূেক পমরকল্পনা প্রণয়ন;
ঝ) িন্ত্রণােরয়র িার্ওয়ামর েরুমর সাড়াোন পিমর্ প্রস্তুর্ করা;
ঞ) িন্ত্রণােরয়র ঝমুঁ ক ন্াগার্াগ পিমর্ প্রমর্ষ্ঠা করা;
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ট) িন্ত্রণােরয়র ঝমুঁ কহ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কা্ যক্ররির েন্য আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন;
ঠ) িন্ত্রণােরয়র একেন ঊর্ধ্যর্ন কিযকর্যারক দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা নফাকাে পরয়ন্ট মহরসরব িরনানীর্ করা।
েরুমর সাড়াোন
ক) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা র্েরকরন্দ্রর (DMIC) সরে ন্াগার্াগ স্থাপন;
ি) সাড়াোন কা্ যক্ররি সহায়র্া কররর্ প্রমশক্ষণপ্রাপ্ত নস্বোরসবকসহ িন্ত্রণােরয়র সম্পরের সমক্রয় ব্যবহারর
প্ররয়ােনীয় পেরক্ষপ গ্রহণ;
গ) আপেকােীন পমরকল্পনা অনুসারর সুমনমে যষ্ট কা্ যক্রি গ্রহণ।
৫.২.৪২.১ যুব উন্নয়ন অমধদপ্তর
অমিেপ্তর দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত মনম্নমেমির্ কা্ যক্রি বাস্তবায়ন কররব:
ক) মবমিন্ন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটিরর্ অমিেপ্তর নর্রক প্রমর্মনমির ন্াগোন মনমির্করণ;
ি) প্রস্তুমর্ ও দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কা্ যক্ররি র্যব সংগঠরনর নস্বোশ্ররি অংশগ্রহণ মনমির্করণ;
গ) দুর্ যাগ সর্কয সংরকরর্র কা্ যকর প্রচার, মনয়ন্ত্রণকক্ষ চালু, েনসািারণরক আশ্রয়রকরন্দ্র পাঠারনা,
আশ্রয়রকন্দ্র পমরচােনা, সন্ধান, উিার ও স্থানান্তর কা্ যক্ররি র্যবকরের ন্াগোন মনমির্ কররর্ িাঠ
প্ যারয়র অমফসগুরোরর্ মনরে যশনা োমর করা;
র্) প্রাসমেক নকারস য দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা-মবষয়ক প্রমশক্ষণ অন্তর্ভযক্ত করা এবং সকে র্যব প্রমশক্ষণ নকরন্দ্র দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনার ওপর নত্যন নকাস য চালু করা;
ঙ) গ্রাি প্ যারয় র্যব সংগঠনগুরোর সেস্যরেররক দুর্ যাগপ্রস্তুমর্, ঝমুঁ কহ্রাস ও সাড়াোন কিযসূমচরর্ অংশগ্রহরণ
উদ্বুিকরণ।
৫.২.৪৩ িিয-মবষয়ক িন্ত্রণােয়
মনেস্ব কিযপমরকল্পনা এবং স্বািামবক কা্ যক্ররির পাশাপামশ এ িন্ত্রণােয় দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রারস মনম্নমেমির্ োময়ত্ব
পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) িন্ত্রণােরয়র একেন ঊর্ধ্যর্ন কিযকর্যারক দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা নফাকাে পরয়ন্ট মহরসরব িরনানীর্ করা;
ি) িার্ওয়ামর ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা প্রণয়ন করা। ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্ররির েন্য বারেরটর মবিান রািা;
গ) িার্ওয়ামর ঝমুঁ ক প্রশিন ও প্রস্তুমর্মূেক নকৌশে পমরকল্পনা প্রণয়ন। িার্মিমিক পমরকল্পনা বাস্তবায়রন
সুমনমে যষ্ট োময়ত্ব প্রোন;
র্) ঝমুঁ কহ্রাস পমরকল্পনা প্রস্তুর্ করার সিয় িিীয় ননর্ারের (Leaders of Influence) অংশগ্রহণ মনমির্করণ
এবং দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস ও েেবায়ু পমরবর্যন মবষরয় প্রমশক্ষরণর িােরি র্ারের বর্মর করা ্ারর্ র্ারা িিীয়
প্রমর্ষ্ঠারনর িােরি সিারে দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাসসংক্রান্ত বার্যাগুরো প্রচার কররর্ পারর;
ঙ) গ্রাি প্ যারয় দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস ও েেবায়ু পমরবর্যন মবষরয় েন-উদ্বুিকরণ কারে িিীয় ননর্ারের
অংশগ্রহরণর মবিান মনমির্করণ।
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েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) িার্গুরোর িরে সরচর্নর্া ও মশক্ষামূেক কা্ যক্ররির ব্যবস্থা গ্রহণ;
ি) কমিউমনটিরর্ মবরশষ করর দুগর্য এোকায় সরচর্নর্া সৃমষ্ট কররর্ ইিাি ও অন্যান্য িিীয় ননর্া এবং
এনমেওসমূরহর সরে নকৌশেগর্ সহর্ামগর্ার সম্পকয স্থাপন করা;
গ) কিীরের সক্ষির্া বৃমি, সরচর্নর্া সৃমষ্ট, প্রমশক্ষণ, কা্ যকর ন্াগার্াগ স্থাপন, আপে ও হুিমক মবরিষণ
কা্ যক্রি গ্রহরণ বারেট সংস্থান বরাে করা;
র্) িিীয় ননর্া ও ইিািরের িে নর্রক নস্বোরসবকরের র্ামেকা বর্মর করা এবং ইসোমিক ফাউরন্ডশরনর
িােরি দুর্ যাগপ্রস্তুমর্, মবরশষ করর ভূমিকরম্পর অবকাঠারিাগর্ ক্ষমর্র মবষরয় প্রমশক্ষণ প্রোন;
ঙ) িন্ত্রণােরয়র ঝমুঁ কহ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কা্ যক্ররির েন্য আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) প্রমশক্ষণপ্রাপ্ত নস্বোরসবকরের সংগঠির্ করা;
ি) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা র্েরকরন্দ্রর (DMIC) সরে ন্াগার্াগ স্থাপন;
গ) দুর্ যাগ সর্কয সংরকরর্র কা্ যকর প্রচার, েনসািারণরক আশ্রয়রকরন্দ্র পাঠারনা, উিার কা্ যক্ররি
অংশগ্রহরণর েন্য ইিাি ও অন্যান্য িিীয় ননর্ারের মনরে যশনা প্রোন।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) পমরমস্থমর্ প্রমর্রবেন (Situation Report) বর্মর করা এবং ক্ষয়ক্ষমর্ সম্পরকয সংমিষ্টরের অবমহর্করণ।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) িিীয় ননর্ারা দুর্ যারগ ক্ষমর্গ্রস্ত বামড়র্র সংস্কার/রিরািরর্ এরক অপররক সহায়র্া কররর্ ন্ন উৎসামহর্
কররন, নস মবষরয় মনরে যশ প্রোন;
ি) িিীয় প্রমর্ষ্ঠানগুরো দুর্ যারগ ক্ষমর্গ্রস্ত হরয়রে মক না, র্া সন্ধান করা এবং ক্ষমর্গ্রস্ত প্রমর্ষ্ঠানগুরো
নিরািরর্র ব্যবস্থা গ্রহণ।
৫.২.৪৪ সংস্কৃমর্-মবষয়ক িন্ত্রণােয়
মনেস্ব কিযপমরকল্পনা এবং স্বািামবক কা্ যক্ররির পাশাপামশ এ িন্ত্রণােয় দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রারস মনম্নমেমির্ োময়ত্ব
পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) িন্ত্রণােরয়র একেন ঊর্ধ্যর্ন কিযকর্যারক দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা নফাকাে পরয়ন্ট মহরসরব িরনানীর্ করা;
ি) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র NDRCC এবং মর্মর্এি-এর DMIC-এর সরে কা্ যকর ন্াগার্াগ
স্থাপন করা;
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গ) দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস ও েেবায়ু পমরবর্যন মবষরয় সরচর্নর্া সৃমষ্টর েরক্ষয সাংস্কৃমর্ক কা্ যক্রি গ্রহণ। এসব
কিযকারে প্ররয়ােন অনুসারর সাংস্কৃমর্ক ব্যমক্তত্বরক সম্পৃক্তকরণ;
র্) ঝমুঁ ক প্রশিন ও প্রস্তুমর্মূেক পমরকল্পনা বর্মরর সিয় সুশীে সিাে সংগঠনরক সম্পৃক্ত করা;
ঙ) িন্ত্রণােরয়র উন্নয়ন কিযসূমচর আওর্ায় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা নীমর্িাো ও অনুশীেনগুরো মূেিারায় আনা;
চ) সাংস্কৃমর্ক সংগঠনগুরোরক দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা, দুর্ যাগঝমুঁ ক প্রশিন ও সাড়াোন প্রস্তুমর্মূেক নকৌশে
প্রচাররর িােরি ব্যাপক েনসরচর্নর্া সৃমষ্টরর্ পেরক্ষপ মনরর্ মনরে যশনা প্রোন। এ কােটি ব্যাপক ও
সংগঠির্ উপারয় নেশব্যাপী করার েন্য মবরশষ কিযসূমচ গ্রহণ ও র্হমবে বরাে করা;
ে) ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্ররির েন্য বারেরটর সংস্থান ও সম্পে বরাে মনমির্করণ;
ে) নারী, মশশু, প্রমর্বন্ধী ব্যমক্ত এবং তৃর্ীয় মেরের েনরগাষ্ঠীর েন্য মবরশষ পমরকল্পনা গ্রহণ।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) ঝমুঁ কহ্রাস ও েরুমর ব্যবস্থাপনা মবষরয় সরচর্নর্া ও মশক্ষামূেক কা্ যক্ররির আরয়ােন করা;
ি) কিীরের মবমিন্ন সক্ষির্া বৃমি, সািামেক সরচর্নর্া সৃমষ্ট, কা্ যকর ন্াগার্াগ স্থাপন, আপে ও হুিমক
মবরিষণ কা্ যক্রি গ্রহরণ বারেট বরারের মবিান রািা;
গ) িন্ত্রণােরয়র ঝমুঁ কহ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কা্ যক্ররির েন্য আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন করা;
র্) দুর্ যাগ মবষরয় সাংস্কৃমর্ক সংগঠনগুরো মসটি করপযাররশন, নপৌরসিা, ইউমনয়ন পমরষে, এনমেও, মসমবওর
সরে সিন্বয় করর সারা নেরশ মবরশষ করর দুর্ যাগপ্রবণ এোকায় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রারসর
মবষরয় গণসরচর্নর্া সৃমষ্টর প্ররচষ্টায় কা্ যক্রি গ্রহণ মনমির্করণ;
ঙ) সরচর্নর্া সৃমষ্টর উরযাগ প্রমক্রয়ায় ইরেকেমনক ও মপ্রন্ট মিমর্য়ার সরে কিয সম্পকয স্থাপন করা।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা র্েরকরন্দ্রর (DMIC এবং NDRCC) সরে ন্াগার্াগ স্থাপন;
ি) কমিউমনটিরক সর্কয কররর্ মসটি করপযাররশন, নপৌরসিা, ইউমপ, এনমেও, মসমবও ও সাংস্কৃমর্ক সংগঠরনর
সেস্যরের সমক্রয় ও সংগঠির্ করা;
গ) সাংস্কৃমর্ক সংগঠনগুরোর িােরি সর্কয বার্যা প্রচাররর পেরক্ষপ মনরর্ মনরে যশ প্রোন।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) সাড়া প্রোরন সহায়র্া মেরর্ িন্ত্রণােরয়র গ্রহণর্াগ্য সম্পে কা্ যকরিারব ব্যবহার কররর্ প্ররয়ােনীয়
পেরক্ষপ গ্রহণ;
ি) সারা নেরশর সকে সাংস্কৃমর্ক সংগঠন ও সংস্কৃমর্রসবীরেররক সংগঠির্িারব দুর্ যারগ সাড়াোন গ্রুপগুরোর
সরে সিন্বয় করর সন্ধান, উিার, স্থানান্তর, আশ্রয়রকন্দ্র পমরচােনার কারে সমক্রয়িারব অংশগ্রহণর েন্য
উৎসামহর্ করা;
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গ) আশ্রয়রকরন্দ্র িনঃসািামেক সুরক্ষা কিযসূমচর অংশ মহরসরব সাংস্কৃমর্ক সংগঠনগুরো ও
সংস্কৃমর্কিীরেররক মশশুরের মবরশষ করর েিাটাইের্ মশশুরের সরে কাে কররর্ স্থানীয় সিােরসবা
কিযকর্যা এবং িমহো ও মশশু-মবষয়ক কিযকর্যার সরে সিন্বয় করর উরযাগ গ্রহণ।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) দুর্ যারগ ক্ষমর্গ্রস্ত বামড়র্র সংস্কার/রিরািরর্ সংস্কৃমর্রসবীগণ ও সাংস্কৃমর্ক প্রমর্ষ্ঠানগুরোরক মনরে যশ
প্রোন;
ি) সাংস্কৃমর্ক সংগঠনগুরোর কা্ যােয় দুর্ যারগ ক্ষমর্গ্রস্ত হরে নিরািরর্ সহায়র্া প্রোন।
৫.২.৪৫ নবসািমরক মবিান পমরবহন ও প্ যটন িন্ত্রণােয়
মনেস্ব কিযপমরকল্পনা এবং স্বািামবক কা্ যক্ররির পাশাপামশ এ িন্ত্রণােয় দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রারস মনম্নমেমির্ োময়ত্ব
পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) িন্ত্রণােরয়র একেন ঊর্ধ্যর্ন কিযকর্যারক দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা নফাকাে পরয়ন্ট মহরসরব িরনানীর্ করা;
ি) দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস পমরকল্পনা প্রণয়রন সব মবিাগ/অমিেপ্তররক মনরে যশনা োমর করা এবং মনেস্ব
কিযপমরকল্পনা প্রণয়ন মনমির্করণ;
গ) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র সরে র্মনষ্ঠ ন্াগার্াগ স্থাপন করা;
র্) মবমিন্ন প্ররয়ােনীয় নসবা, মর্রপা, উরড়াোহাে এবং প্ যটন স্থাপনার ঝমুঁ ক মনরূপণ করা;
ঙ) িার্ওয়ামর ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা বর্মর ও বাস্তবায়ন করা;
চ) ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্ররির েন্য বারেট সংস্থান মনমির্করণ;
ে) ্ােী ও প্ যটকরের মনরাপিা মনমির্ কররর্ ঝমুঁ কহ্রাস ব্যবস্থা গ্রহণ;
ে) মনরেরের িরে সিন্বয় স্থাপরনর েন্য সব মবিাগ ও অমিেপ্তররক মনরে যশনা প্রোন এবং ঝমুঁ কহ্রারসর নক্ষরে
কা্ যকর পমরকল্পনা প্রণয়ন;
ঝ) দুর্ যাগ পমরমস্থমর্রর্ ঝমুঁ কহ্রাস ও কা্ যকামরর্া মবষরয় কিীরের িরে সরচর্নর্া ও মশক্ষাকা্ যক্রি
পমরচােনা করা;
ঞ) আপে-পরবর্ী প্রিাব ও ঝমুঁ ক মবরিষণ মনমির্করণ এবং ঝমুঁ ক নিাকামবো নকৌশে সংস্কার করা ও র্া
পুনব যাসন-কা্ যক্ররি অন্তর্ভযক্ত করা;
ট) নেরশর সকে মবিানবন্দররক সকে অবস্থায় ব্যবহাররর েন্য প্রস্তুর্ রািা;
ঠ) নেরশর অব্যবহৃর্ মবিানবন্দরগুরো সংস্কার করর ব্যবহাররারপার্াগী করা, ্ারর্ দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় েরুমর
প্ররয়ােরন ব্যবহার করা ্ায়, এ মবষরয় উরযাগ গ্রহণ।
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েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) আপেকােীন মনরবমেন্ন নসবা মনমির্কররণর পমরকল্পনা গ্রহণ;
ি) বন্ধুরাষ্ট্রগুরো নর্রক িানমবক সহায়র্া মিশন মনরয় আগর্ মবিারনর অবর্রণ ও চোচরের ওপর মফ
সংগ্ররহর নীমর্ প্রণয়ন করা;
গ) উিার, স্থানান্তর, িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসন র্ৎপরর্ায় স্থানীয় নবসািমরক প্রশাসনরক পূণ য সহর্ামগর্া
প্রোন;
র্) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র প্ররয়ােরন েরুমর িানমবক সহায়র্ার েন্য ফ্লাইং িাব ইর্যামে নর্রক
উরড়াোহাে সংগ্ররহ মনরেরের প্রিাব িাটারনা;
ঙ) মবরেশ নর্রক িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী মনরয় আগর্ মবিারনর েন্য দ্রুর্ এয়ার োমফক োড়পে
মনমির্করণ;
চ) মবিানবন্দরসমূরহ উিার িানমবক সহায়র্াকারে মনরয়ামের্ মবিারনর উপর্যক্ত পামকযং ও চোচে মনমব যঘ্ন
করা;
ে) মবপোপন্ন এয়ার োমফক সামিযস মনরাপে স্থারন সমররয় ননওয়া;
ে) মসমিে এমিরয়শন, মবিানবন্দর ও প্ যটন অবকাঠারিায় এবং মবরশষ করর দুর্ যাগ এোকায় অবমস্থর্ সব
নকন্দ্রীয় গুোরি জ্বাোমন খুচরা ্ন্ত্রাংশ ও অন্যান্য সািগ্রীর িজুরর্র ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঝ) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র অনুররাি অনু্ায়ী িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্ররির েন্য মবিান সংগ্রহ
করা।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) আইএিমর্এিমসমস/এনমর্এিমসর মনরে যশক্ররি আকাশপরর্ অপসাররণর েন্য মবিারনর ব্যবস্থা গ্রহণ;
ি) আইএিমর্এিমসমস/এনমর্এিমসর অনুররািক্ররি মবরশষ করর ্ারা দুর্ যারগ িারাত্মকিারব আহর্ র্ারেররক
মবিারনর িােরি সমররয় ননওয়ার েন্য সহর্ামগর্া প্রোন;
গ) িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী বহরন মবরেমশ মবিারনর েন্য আকাশপর্ মনমব যঘ্ন করা ও নকারনাও বািা র্াকরে
র্া দ্রুর্ দূর করা;
র্) িানমবক সহায়র্াকারে মনরয়ামের্ মবিারনর অবর্ররণর েন্য ্রর্ষ্ট স্থান মনমির্করণ;
ঙ) দুর্ যাগকােীন অবকাঠারিার মনরাপিা এবং নসবাগুরো সচে রািরর্ অবকাঠারিা ও নসবাসমূরহর
ব্যবস্থাপনা সুমনমে যষ্ট করা;
চ) সচে মবিানবন্দরগুরোর িােরি গুরুর্র আহর্ ব্যমক্তরের অপসাররণর েন্য আন্তঃিন্ত্রণােয় দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা সিন্বয় কমিটি/োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কাউমিরের মনরে যরশ মবিান সামিযরসর ব্যবস্থা গ্রহণ।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) েরুমর সাড়াোন, িানমবক সহায়র্া ও উিারকারে প্ররয়ােনীয় জ্বাোমন ও অন্যান্য অপমরহা্ য িমনে
পোরর্ যর িজুরর্র ব্যবস্থা গ্রহণ;
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ি) িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী ও িানুষ বহরন ব্যবহৃর্ মবরেমশ মবিারনর েন্য বািাহীন আকাশপর্
মনমির্করণ;
গ) উিার ও িানমবক সহায়র্াকারে মনরয়ামের্ মবিারনর পামকযং এবং সামিযমসং মনমির্করণ;
র্) ক্ষমর্গ্রস্ত মবিানবন্দরসমূরহর দ্রুর্ সংস্কারসািন;
ঙ) দুর্ যাগ-পরবর্ী প্ যারয় অবকাঠারিার মনরাপিা ও নসবাগুরো চেিান রািরর্ অবকাঠারিা মনরাপিা ও
নসবাগুরো চেিান রািা;
চ) ক্ষয়ক্ষমর্ মনরূপরণ প্ররয়ােনীয় প্ যারোচনা করা;
ে) প্ররয়ােরন, অবকাঠারিার েীর্ যরিয়ামে পুনব যাসন কিযসূমচ গ্রহণ।
৫.২.৪৫.১ বাং ারদশ যবসািমরক মবিান ে াে কর্তপয ক্ষ্
বাং ারদরশর যবসািমরক মবিান ে াে কর্তপয ক্ষ্ সাধারণ কিযকারের পাশাপামশ দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রারস মনম্নম মখি
দাময়ত্ব পা ন কররব:
ক) দুর্ যাগ-সম্পমকযর্ মবষয়াবমের েন্য দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনার নফাকাে পরয়ন্ট মহরসরব একেন কিযকর্যারক
িরনানীর্ করা;
ি) দুর্ যাগকারে মবিান চোচে ব্যবস্থার মনরাপিা মনমির্করণ এবং িানবসম্পে ও অন্যান্য ্ন্ত্রপামর্র
সরবরাহ প্রস্তুর্ রািা;
গ) সকে মবিানবন্দররর েন্য আপেকােীন পমরকল্পনা প্রস্তুর্ করা এবং প্রমর্ বের আপেকােীন পমরকল্পনা
প্ যারোচনা করা;
র্) দুর্ যারগর পরপরই দুর্ যাগ সাড়াোন কিযসূমচরর্ (সন্ধান, উিার, ্ন্ত্রপামর্ ইর্যামে) সহায়র্া মেরর্
মবিানবন্দর ও রানওরয় (কারগায হযান্ডমেং, অয়যারহাউে) প্রস্তুমর্ মনমির্করণ;
ঙ) দুর্ যাগকারে সন্ধান ও উিার অমি্ান পমরচােনার ্ন্ত্রপামর্ এবং িানমবক সহায়র্া-সািগ্রীর দ্রুর্
সরবরারহর ব্যবস্থা গ্রহণ;
চ) আগাি সর্কয বার্যা ও সংরকর্ পাওয়ার পর সংমিষ্ট সকেরক এবং মবিানগুরোরক সর্কয করা।
৫.২.৪৬ ভূমি িন্ত্রণােয়
সািারণ কিযকারের পাশাপামশ িন্ত্রণােয় দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রারস মনরম্ন উমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) িন্ত্রণােরয়র একেন ঊর্ধ্যর্ন কিযকর্যারক দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনার নফাকাে পরয়ন্ট মহরসরব িরনানীর্ করা;
ি) ভূমি িন্ত্রণােয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত ন্সব কমিটিরর্ প্রমর্মনমিত্ব করর নসসব ববঠরক অংশগ্রহণ
মনমির্করণ;
গ) ঝমুঁ ক-িানমচে ব্যবহার করা এবং িার্ওয়ামর ঝমুঁ ক প্রশিন ও প্রস্তুমর্ নকৌশে পমরকল্পনা উন্নর্ করা;
র্) ঝমুঁ কহ্রাস পমরকল্পনা প্রণয়নকারে িন্ত্রণােরয়র অংশগ্রহণ মনমির্করণ এবং িন্ত্রণােরয় িার্মিমিক ঝমুঁ ক
ন্াগার্াগ-ব্যবস্থা প্রমর্ষ্ঠা করা;
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ঙ) িন্ত্রণােরয়র ঝমুঁ কহ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কিযকারের েন্য আপেকােীন পমরকল্পনার উন্নয়ন করা;
চ) ভূমির ব্যবহার পমরকল্পনা ও ল্যান্ড নোমনং করার সিয় সব িররনর দুর্ যাগঝমুঁ কর কর্া মবরবচনা করা এবং
বরন্দাবস্ত (রসরটেরিন্ট) পমরকল্পনায় দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাসরক মূেিারায় আনা মনমির্করণ;
ে) দুর্ যারগর িরন, ঝমুঁ কর িাো ও আর্ যসািামেক কিযকারের মবরবচনায় ভূমি ব্যবহার পমরকল্পনা প্রণয়ন;
ে) চর ও িাসেমির বরন্দাবস্ত নীমর্িাো প্রস্তুর্ ও বাস্তবায়ন করা;
ঝ) িন্ত্রণােরয়র উন্নয়ন কিযকারে দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা নীমর্ গ্রহণ ও বাস্তবায়নরক মূেিারায় আনা;
ঞ) ঝমুঁ কহ্রাস কিযকারের েন্য বারেট বরাে করা;
ট) কিযকর্যা-কিযচারীরের সক্ষির্া বৃমি, প্রমশক্ষণ, ন্াগার্াগ প্রমর্ষ্ঠা এবং আপে ও হুিমক মবরিষণ কিযকাে
পমরচােনার েন্য বারেট বরাে করা।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) িার্মিমিক সরচর্নর্া ও মশক্ষা কা্ যক্ররির ব্যবস্থা গ্রহণ;
ি) আপরের প্রিাব মহরসরব নেীিাঙন-কবমের্ নোকেরনর সরচর্নর্া বৃমিরর্ ইরেকেমনক মিমর্য়া, এনমেও
ও মসমবওর সরে নকৌশেগর্ অংশীোমরত্ব গরড় নর্াো;
গ) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র NDRCC ও মর্মর্এি-এর DMIC এর সরে কা্ যকরী ন্াগার্াগ
প্রমর্ষ্ঠা করা;
র্) বরন্দাবস্ত (রসরটেরিন্ট) পমরকল্পনার সঠিক বাস্তবায়রনর েন্য নকৌশেগর্ ও প্রশাসমনক ব্যবস্থা গ্রহণ।
(২) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা র্েরকরন্দ্রর সরে ন্াগার্াগ প্রমর্ষ্ঠা ও র্া রক্ষা করা;
ি) দুর্ যারগ সাড়া প্রোরন িন্ত্রণােরয়র সম্পেগুরো কারে োগারর্ প্ররয়ােনীয় পেরক্ষপ গ্রহণ;
গ) দুর্ যাগ পমরমস্থমর্র ওপর প্রমর্রবেন বর্মর করা এবং এসব র্েরকন্দ্রসহ ্র্া্র্িারব র্ার প্রচার
মনমির্করণ;
র্) প্ররয়ােরন নসিারন পামনসম্পে িন্ত্রণােরয়র সহর্ামগর্া গ্রহণ;
ঙ) েরুমর সাড়াোন ও উিার কা্ যক্ররি ন্াগার্াগ এবং র্ে ও প্রমর্রবেন প্রোন মনমির্করণ।
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৫.২.৪৭ পররাষ্ট্র িন্ত্রণােয়
পররাষ্ট্র িন্ত্রণােয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় মনরম্নাক্ত োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) এনমর্এিএমস, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়, আইএিমর্এিমসমস এবং এনমর্এিমসর সরে
প্ররয়ােনীয় ন্াগার্াগ রক্ষায় নফাকাে পরয়ন্ট মহরসরব একেন ঊর্ধ্যর্ন কিযকর্যারক িরনানীর্ করা;
ি) সরকাররর মনরে যশনা অনু্ায়ী আন্তেযামর্ক নফারারি সরকাররর দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস কিযকাে ও অেযনগুরো
উপস্থাপন করা;
গ) মবরেরশ বাংোরেশ মিশরনর িােরি োর্া/আইএনমেও ও মবরেমশ সরকাররর সরে ন্াগার্াগ প্রমর্ষ্ঠা ও
রক্ষা করা;
র্) মবরেমশ সরকার/সংস্থার িানমবক সহায়র্া ও উিার কা্ যক্ররি সহায়র্া-সম্পমকযর্ কা্ যমবমির মবিারন (য
প্রমসমর্উর ফর য প্রমিশন) এনমর্এিমস/দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও িন্ত্রণােয়/আইএিমর্এিমসমসরক সহর্ামগর্া
প্রোন এবং কামরগমর পরািশয প্রোন;
ঙ) দুর্ যাগকবমের্ এোকায় মবরেমশ সরকার/এনমেওর সহায়র্া নপরর্ অন্যান্য িন্ত্রণােয়রক সহায়র্া প্রোন;
চ) মবরেমশ সরকার/এনমেও নর্রক সিয়িরর্া িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী ও উিার সহায়র্ার ব্যবস্থা মনমির্
কররর্ মবরেরশ বাংোরেশ মিশনসমূরহর িরে পিমর্ ও কা্ যমবমি গরড় নর্াো।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) একেন ন্াগার্াগ কিযকর্যারক দুর্ যাগ-মবষয়ক নফাকাে পরয়ন্ট মহরসরব িরনানীর্ করা;
ি) আন্তেযামর্ক নরর্মক্ররসন্ট নসাসাইটি/ররর্ক্রস নসাসাইটির সরে ন্াগার্াগ প্রমর্ষ্ঠার েন্য সকে বাংোরেমশ
মিশরন মনরে যশনা োমর করা;
গ) নেরনিা, ব্রারসেস ও মনউইয়রকযর বাংোরেশ মিশনগুরোরক নেরশর সব যরশষ দুর্ যাগ পমরমস্থমর্ সম্পরকয
হােনাগাে রািা এবং সম্ভাব্য সাহায্য সহর্ামগর্া োরি ন্রকারনা সম্ভাবনািয় উৎসরক সংমক্ষপ্ত মববরণী
নেওয়ার েন্য প্রস্তুমর্ মনমির্করণ;
র্) মর্পাট যরিন্ট অব মহউম্যামনটামরয়ান অযারফয়াস য (মর্এইচএ) এবং মেগ অব নরর্ক্রস নসাসাইটি/ররর্মক্ররসন্ট
নসাসাইটির সরে র্মনষ্ঠ এবং মনরবমেন্ন ন্াগার্াগ রক্ষার েন্য মবরেরশ বাংোরেশ মিশনগুরোরক পরািশয
প্রোন।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) নেরনিা, মনউইয়কয এবং ব্রারসেরস অবমস্থর্ বাংোরেশ মিশনসমূরক নেরশর সব যরশষ দুর্ যাগ পমরমস্থমর্
সম্পরকয অবমহর্ করা এবং এসংক্রান্ত মব্রমফং প্রস্তুর্ রািার মবষয় মনির্ করা।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কাউমিরের মসিান্ত নিার্ারবক মবরেমশ সরকার/সংস্থাসমূরহর কারে আন্তেযামর্ক
সহায়র্ার েন্য ন্াগার্াগ করা;
ি) সরকাররর মসিান্ত অনু্ায়ী আন্তেযামর্ক সহায়র্া গ্রহরণ োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কাউমিে এবং দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়রক পরািশয এবং প্ররয়ােনীয় সহর্ামগর্া প্রোন।
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য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
য
ক) িানমবক সহর্ামগর্া কা্ যক্ররির উরেরশ্য মবরেশ নর্রক েরুমরিারব আসরর্ আগ্রহী সংস্থা ও ব্যমক্তবগরক
মিসা প্রোন সহেীকররণ স্বরাষ্ট্র িন্ত্রণােয় এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়রক সহর্ামগর্া প্রোন;
ি) মবরেমশ সরকার, আন্তেযামর্ক উন্নয়ন সংস্থা এবং ব্যমক্তবগরকয র্ারের প্রেি োরনর ব্যবহাররর নীমর্ সম্পরকয
অবগর্ করা;
গ) ঘূমণ যঝড় বা ন্রকারনা প্রাকৃমর্ক দুর্ যারগর কবরে পরড় নেরে এবং অন্য ্ারা আন্তেযামর্ক সীিানা অমর্ক্রি
কররর্ বাে হয়, র্ারের নেরশ মফমররয় আনার নক্ষরে প্ররয়ােনীয় পেরক্ষপ গ্রহণ।
৫.২.৪৮ বস্ত্র ও পাট িন্ত্রণােয়
সািারণ োময়ত্ব পােরনর পাশাপামশ এ িন্ত্রণােয় দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রারস মনম্নমেমির্ েরুমর োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) িন্ত্রণােরয়র একেন ঊর্ধ্যর্ন কিযকর্যারক দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনার নফাকাে পরয়ন্ট মহরসরব িরনানীর্ করা;
ি) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয় ও মর্মর্এরির DMIC-এর সরে দৃঢ় ন্াগার্াগ প্রমর্ষ্ঠা করা;
গ) সকরের অংশগ্রহরণ ঝমুঁ কহ্রাস পমরকল্পনা প্রণয়ন;
র্) িন্ত্রণােরয়র উন্নয়ন কিযসূমচর িরে দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা নীমর্িাো ও বাস্তবায়ন মূেিারায় আনা;
ঙ) ঝমুঁ কহ্রাস কিযকারের েন্য বারেট ও সম্পে বরাে মনমির্করণ;
চ) িন্ত্রণােরয়র ঝমুঁ ক প্রশিন ও প্রস্তুমর্মূেক পমরকল্পনা বাস্তবায়ন করা।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) িার্মিমিক সরচর্নর্া ও মশক্ষামূেক কা্ যক্ররির ব্যবস্থা গ্রহণ;
ি) বস্ত্র ও পাটমশল্প িারর্র শ্রমিকরের িরে সরচর্নর্া বৃমিরর্ এনমেওসমূরহর সরে নকৌশেগর্ অংশীোমরত্ব
প্রমর্ষ্ঠা করা;
গ) কিযকর্যা কিযচারীরের সক্ষির্া বৃমি, প্রমশক্ষণ, কা্ যকর ন্াগার্াগ প্রমর্ষ্ঠা এবং আপে ও হুিমক মবরিষণ
কিযকাে পমরচােনার েন্য বারেট বরাে করা;
র্) িন্ত্রণােরয়র ঝমুঁ কহ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কা্ যক্ররি আপেকােীন পমরকল্পনার উন্নয়ন করা।
(২) দুর্ যাগ প্ যায়
ক)
ি)
গ)
র্)

দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা র্েরকরন্দ্রর সরে ন্াগার্াগ প্রমর্ষ্ঠা ও র্া রক্ষা মনমির্করণ;
িার্মিমিক পমরকল্পনায় সুমনমে যষ্ট োময়ত্ব ননওয়া;
সাড়া প্রোরন সহায়র্া মেরর্, িন্ত্রণােরয়র প্রামপ্তসাে সম্পে ব্যবহারর প্ররয়ােনীয় পেরক্ষপ গ্রহণ;
দুর্ যারগ ক্ষয়ক্ষমর্র প্রমর্রবেন বর্মর করা এবং NDRCCনর্ নপ্ররণ।
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৫.২.৪৯ বামণেয িন্ত্রণােয়
স্বািামবক কারের পাশাপামশ এ িন্ত্রণােয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) মনর্যপ্ররয়ােনীয় মেমনসপরের সরবরাহ ও মূল্য মনমবড়িারব প্ যরবক্ষণ এবং স্থানীয় কা্ যােয় নর্রক
প্রমর্রবেন সংগ্রহ;
ি) িন্ত্রণােরয়র িার্মিমিক ঝমুঁ ক প্রশিন ও প্রস্তুমর্মূেক নকৌশে পমরকল্পনার উন্নয়ন করা;
গ) িন্ত্রণােরয়র দুর্ যাগ ন্াগার্াগ-ব্যবস্থা প্রমর্ষ্ঠা করা;
র্) িার্ওয়ামর েরুমর সাড়াোন পমরকল্পনা প্রস্তুর্ করা;
ঙ) িারকযট/শমপংিরে ভূমিকম্প ও অমিকারের িহড়া আরয়ােন মনমির্করণ;
চ) ব্যমক্ত িার্ কতৃক
য মবেরনস কমন্টমনউটি েযান, নীমর্িাো প্রণয়ন ও র্া বাস্তবায়ন মনমির্করণ;
ে) িন্ত্রণােরয়র বারেরট অর্ যসংস্থান মনমির্করণ।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) িন্ত্রণােরয়র একেন ন্াগার্াগ কিযকর্যারক দুর্ যাগ নফাকাে পরয়ন্ট মহরসরব িরনানীর্ করা;
ি) িার্মিমিক আপে পমরকল্পনা প্রণয়ন;
গ) দুর্ যাগ পমরমস্থমর্রর্ প্ররয়ােরন েরুমর মিমিরর্ নকারনা িাযদ্রব্য আিোমনর প্ররয়ােন হরে র্া ন্রনা দ্রুর্
করা ্ায়, নসেন্য টিমসমবরক সক্ষি ও প্রস্তুর্ করর রািা।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) ্র্াসিরয় সংমিষ্ট সবাইরক সর্কয করা এবং দুর্ যারগর আশঙ্কা আরে এরূপ এোকায় মনেস্ব েনসম্পে ও
গুোিোর্ িাোিাে র্াকরে র্ার রক্ষা ও মনরাপিার ব্যবস্থা গ্রহণ।
য প্ যায়
(৩) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) পুনমন যিযারণর েন্য মনিযাণসািগ্রী, ন্িন: নেউটিন, মসরিন্ট ইর্যামে এবং প্ররয়ােরন কৃমষোর্ দ্রব্য
উৎপােরনর েন্য সার ও বীে আিোমনর েরক্ষয সংমিষ্ট িন্ত্রণােয়/সংস্থার চামহো িরর্ পমরকল্পনা বর্মর
এবং র্ার প্রমক্রয়াকরণ করা;
ি) েরুমর অবস্থা নিাকামবোর েন্য প্রমর্ররািমূেক এবং আররাগ্যমূেক ওষুরির কাঁচািাে ও ওষুি আিোমনর
পেরক্ষপ গ্রহণ;
গ) দুর্ যাগকবমের্ এোকায় ন্যায্যমূরল্য প্রোরনর েন্য মনর্যপ্ররয়ােনীয় দ্রব্যসািগ্রীর সরবরাহ মনমির্করণ;
র্) দুর্ যাগকবমের্ এোকার দ্রব্যমূল্য পমরমস্থমর্, সরবরাহ এবং মবর্রণ-ব্যবস্থা ইর্যামের প্রমর্ িন্ত্রণােয় ও
অমিেপ্তররর কিযকর্যাগরণর নের রািা এবং এমবষরয় িন্ত্রণােরয় প্রমর্রবেন পাঠারনা;
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ঙ) িাযশস্য ব্যর্ীর্ অন্যান্য িাযসািগ্রী, ন্িন: েবণ, র্াে, সবমে, নর্ে, দুি, আলু ইর্যামে সরবরারহর
ব্যবস্থা গ্রহণ।
৫.২.৫০ জ্বাোমন ও িমনে সম্পে মবিাগ
স্বািামবক কারের পাশাপামশ জ্বাোমন ও িমনে সম্পে মবিাগ দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন
কররব:
ক) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনার নফাকাে পরয়ন্ট মহরসরব এ মবিারগর একেন কিযকর্যারক িরনানীর্ করা;
ি) দুর্ যাগ ও দুর্ যাগ-পরবর্ী পমরমস্থমর্র েন্য আগাি সর্কীকরণ মহরসরব স্ব স্ব মবিারগর কিীরের োময়ত্ব ও
কর্যব্য মবষরয় প্ররয়ােনীয় মনরে যশনা প্রোন;
গ) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কিযকারের েন্য মবিারগর িার্মিমিক ঝমুঁ ক মনরূপণ করা;
র্) মবিারগর িার্ওয়ামর ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা প্রণয়ন;
ঙ) ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্ররি বারেরটর সংস্থান মনমির্করণ;
চ) অবকাঠারিার দুর্ যাগ-সহনশীের্া মনমির্করল্প এবং নসবাব্যবস্থার ঝমুঁ কহ্রারস কিযসূমচ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
ে) দুর্ যাগ চোকারে মনরবমেন্ন নসবাোন মনমির্ কররণর পমরকল্পনা প্রণয়ন;
ে) কিযকর্যা-কিযচারীরের সরচর্নর্া বৃমি ও প্রমশক্ষণ কা্ যক্রি গ্রহণ;
ঝ) ঝমুঁ ক প্রশিন ও প্রস্তুমর্মূেক নকৌশে পমরকল্পনা প্রণয়ন;
ঞ) িার্মিমিক েরুমর সাড়াোন ব্যবস্থা প্রস্তুর্ করা;
ট) মবিারগর নির্রর ও বাইরর ঝমুঁ কহ্রাস ন্াগার্াগ-ব্যবস্থা প্রমর্ষ্ঠা করা;
ঠ) ঝমুঁ কহ্রাস কিযকারের েন্য আপেকােীন পমরকল্পনা প্রস্তুর্ করা;
র্) সকে ববদুযমর্ক ও গ্যাস নপ্ররণ নকরন্দ্রর অমিপ্রজ্বেন বা দুর্ যটনা এড়ারর্ স্বয়ংমক্রয় বন্ধকরণ ব্যবস্থা
মনমির্করণ;
ে) ভূমিকম্প ব্যবস্থাপনা মবষরয় সংস্থামিমিক আপেকােীন পমরকল্পনা গ্রহরণ প্ররয়ােনীয় উরযাগ গ্রহণ;
ণ) সকে কিযকর্যা কিযচারীরক ভূমিকম্প ব্যবস্থাপনা মবষরয় সরচর্ন করা;
র্) েরুমর ব্যবস্থাপনা মবষরয় সব কিীরক প্রমশক্ষণ প্রোন;
র্) অমিক দুর্ যাগপ্রবণ এোকায় মবপজ্জনক রাসায়মনক দ্ররব্যর িজুর্ পমরিাপ কররর্ র্াটারবে সংরক্ষণ করা;
ে) নবমনমিযর্ সকে িবরন ভূমিকম্প মনররািক ্ন্ত্রপামর্ স্থাপন এবং অর্বা ভূমিকম্প হরে কী কররর্ হরব
র্ার প্রস্তুমর্ মনমির্করণ;
ি) সারা নেরশ ভূর্ামেক েমরপ কররর্ ঝমুঁ ক-িানমচে বর্মরর উরযাগ গ্রহণ।
৫.২.৫০.১. বাং ারদশ যপরট্র্াম য়াি করপযাররশন
দুর্ যাগঝমুঁ ক নিাকামবোয় এ মবিাগ মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) একেন োময়ত্বশীে কিযকর্যারক দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা নফাকাে পরয়ন্ট মহরসরব িরনানীর্ করা;
ি) ঝমুঁ ক মনরূপণ করা এবং বাংোরেশ নপরোমেয়াি কররপাররশরনর (BPC) ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা প্রণয়ন
করা;
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গ)
র্)
ঙ)
চ)
ে)

দুর্ যাগকারে মনরবমেন্ন নসবার মনিয়র্া মবিারন পমরকল্পনা প্রণয়ন;
কিীরের সরচর্নর্া ও মশক্ষামূেক কিযসূমচ পমরচােনা করা;
িার্মিমিক েরুমর সাড়াোন ব্যবস্থা প্রস্তুর্ করা;
করপযাররশরনর নির্রর ও বাইরর ঝমুঁ কহ্রাস ন্াগার্াগ-ব্যবস্থা গরড় নর্াো;
ঝমুঁ কহ্রাস কিযকারের আপেকােীন পমরকল্পনা প্রস্তুর্ করা।

েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) নপরোমেয়াি ও নপরোমেয়ািোর্ পোরর্ যর মবর্রণ নকন্দ্র/রস্টশন এবং পমরবহন ননটওয়ারকযর মনরাপিা
মনমির্করণ।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) সম্ভাব্য দুর্ যাগ সম্পরকয নর্ে মবপণন নকাম্পামন, এরেমি/মর্োররের এবং নপরোমেয়াি সািগ্রী মবর্ররণর
সরে সংমিষ্ট সকেরক সর্কয করা এবং নপরোমেয়াি সািগ্রীর প্ যাপ্ত িজুর্ মনমির্করণ;
ি) ক্ষমর্গ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কামুক্ত মবর্রণ নকন্দ্র/রস্টশরন নকররামসন, নপরোে, মর্রেে ও অন্যান্য
নপরোমেয়ািোর্ পোরর্ যর প্ যাপ্ত িজুর্ মনমির্করণ;
গ) উমেমির্ মবর্রণরকরন্দ্র/রস্টশরন ্মে িজুর্ কি র্ারক অর্বা িজুর্ দ্রুর্ করি ্াবার সম্ভাবনা র্ারক, র্রব
মবমপমস কতৃক
য দ্রুর্ ব্যবস্থা গ্রহণ।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) বাংোরেশ নপরোমেয়াি করপযাররশন কতৃক
য ক্ষমর্গ্রস্ত এোকা বা র্ার আশপারশ, প্ররয়ােরন সকে মবর্রণ
নকরন্দ্র/রস্টশরন নপরোমেয়ািোর্ পোর্ যসমূরহর েরুমর সরবরাহ মনমির্ করা;
ি) ক্ষমর্গ্রস্ত েনসািাররণর কারে জ্বাোমন সািগ্রীর (মপওএে) প্রাপ্যর্া, সরবরাহ ও মবর্রণ সিন্বরয়র উরেরশ্য
সংমিষ্ট এোকার নর্ে নকাম্পামন ও নপরোমেয়াি সািগ্রী মবর্রণকারী সংস্থার মফল্ড অমফসারগরণর সরে
সাব যক্ষমণক ন্াগার্াগ রক্ষা করা।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) দুর্ যাগ নশষ হরয় ্াবার পরও ওপরর উমেমির্ প্রমক্রয়াগুরো অব্যাহর্ র্াকরব;
ি) মবমপমসর িাঠ প্ যারয়র কিযকর্যাগণ, এর মবপণন নকাম্পামনগুরোর দুর্ যাগ-পরবর্ী িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী
এবং নপরোমেয়াি সািগ্রী মবর্ররণর সরে সংমিষ্ট নক্ষরে অংশ ননওয়া;
গ) িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি নশষ না হওয়া প্ যন্ত প্রশাসরনর সরে সাব যক্ষমণক ন্াগার্াগ রক্ষা করা।
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৫.২.৫০.২ বাাংলাদেশ ততল, গযাি ও খহনি িম্পে দপয াদরশন (নপদরাবাাংলা)
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা নফাকাে পরয়ন্ট মহরসরব সংস্থার একেন োময়ত্বশীে কিযকর্যা িরনানীর্ করা;
ি) ঝমুঁ ক মনরূপণ করা এবং নপরোবাংোর ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা প্রণয়ন করা;
গ) দুর্ যাগকারে মনরবমেন্ন নসবাগুরো মনমির্ কররর্ পমরকল্পনা করা;
র্) কিীরের সরচর্নর্া ও মশক্ষামূেক প্রমশক্ষণ কিযসূমচ পমরচােনা করা;
ঙ) িার্মিমিক েরুমর সাড়াোন ব্যবস্থা প্রস্তুর্ করা;
চ) সংস্থার নির্র ও বাইরর ঝমুঁ কহ্রারস ন্াগার্াগ-ব্যবস্থা গরড় নর্াো;
ে) নপরোবাংো ঝমুঁ কহ্রাস কিযকারের আপেকােীন পমরকল্পনা প্রস্তুর্ করা।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) নেরশ উৎপামের্ গ্যাস, কনরর্নরসট, জ্বাোমন নর্ে ও অন্যান্য িমনে সম্পে উরিােন ও মবপণন এবং
আিোমনকৃর্ এেএনমে সরবরাহ ননটওয়াকয ব্যবস্থার ক্ষমর্ হরব না, র্া নপরোবাংোর িােরি
মনমির্করণ।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) সম্ভাব্য দুর্ যাগ সম্পরকয নপরোবাংোর সন্ধান, উরিােন, মবর্রণ ও মবপণন নকাম্পামনসমূরহর সংমিষ্ট
সকেরক সর্কয করা এবং মবর্রণ ও মবপণন কা্ যক্রি সচে রািার েন্য প্ররয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
ি) ক্ষমর্গ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কার্যক্ত এবং র্ার আশপারশ অবমস্থর্ সন্ধান, উরিােন, মবর্রণ ও মবপণন
নকন্দ্র/নস্টশরন গ্যাস, কয়ো ও অন্যান্য গ্যাসোর্ীয় সািগ্রীর প্ যাপ্ত িজুর্ মনমির্করণ;
গ) উমেমির্ সন্ধান, উরিােন, মবর্রণ ও মবপণন নকরন্দ্র/নস্টশরন ্মে িজুর্ কি র্ারক অর্বা িজুর্ দ্রুর্ করি
্াবার সম্ভাবনা র্ারক র্রব নপরোবাংো কতৃক
য দ্রুর্ ব্যবস্থা গ্রহণ।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) নপরোবাংো কতৃক
য ক্ষমর্গ্রস্ত এোকা বা র্ার আশপারশ, প্ররয়ােরনর সিয় ্ারর্ সকে মবর্রণ ও মবপণন
নকরন্দ্র/রস্টশরন গ্যাস ও নপরোমেয়াি সািগ্রীগুরো পাওয়া ্ায়, েরুমরিারব র্ার ব্যবস্থা গ্রহণ;
ি) ক্ষমর্গ্রস্ত েনসািাররণর কারে জ্বাোমন সািগ্রীর প্রাপ্যর্া, সরবরাহ ও মবর্রণ সিন্বরয়র উরেরশ্য সংমিষ্ট
এোকার গ্যাস নকাম্পামন ও মবর্রণকারী মফল্ড অমফসারগরণর সরে সাব যক্ষমণক ন্াগার্াগ রক্ষা করা।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) নপরোবাংোর িাঠ প্ যারয়র কিযকর্যাগরণর সন্ধান, উরিােন, মবর্রণ ও মবপণন নকাম্পামনগুরোর দুর্ যাগপরবর্ী িানমবক সহায়র্ার সংমিষ্ট নক্ষরে অংশ ননওয়া;
ি) িানমবক সহায়র্া কিযকাে নশষ না হওয়া প্ যন্ত র্ারের প্রশাসরনর সরে সাব যক্ষমণক ন্াগার্াগ রক্ষা করা।
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৫.২.৫০.৩ বাাংলাদেদশর িূতাহি িহরপ অহিেপ্তর (হিএিহব)
বাংোরেশ ভূর্ামেক েমরপ অমিেপ্তর ভূমিকম্পঝমুঁ ক হ্রাস মবষরয় মনম্নমেমির্ কা্ যক্রি সম্পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনার নফাকাে পরয়ন্ট মহরসরব মেএসমব নর্রক একেন োময়ত্বশীে ব্যমক্তরক িরনানীর্ করা;
ি) ঝমুঁ ক মনরূপণ করা এবং মেএসমবর ঝমুঁ কহ্রারস কিযপমরকল্পনা প্রণয়ন;
গ) অবকাঠারিার সহনশীের্া মনমির্ কররর্ এবং নসবা ও পিমর্সমূরহর দুরিযাগ কিারর্ ঝমুঁ কহ্রাস কিযসূমচ
গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা;
র্) দুর্ যাগকারে ও দুর্ যাগ-পরবর্ী সিরয় মনরবমেন্ন নসবা মনমির্ কররর্ পমরকল্পনা প্রণয়ন;
ঙ) ঝমুঁ কহ্রাস কিযকারের েন্য মেএসমবর আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন এবং সংস্থার আপেকােীন
পমরকল্পনায় এটা চালু করা;
চ) দুর্ যারগর প্রিাব নিাকামবোয় িার্মিমিক েরুমর সাড়াোন ব্যবস্থা প্রস্তুর্ করা;
ে) দুর্ যাগঝমুঁ ক মবষরয় মেএসমব কিযকর্যা-কিযচারীরের সরচর্নর্া ও মশক্ষামূেক কা্ যক্রি গ্রহণ;
ে) ভূমিকম্পঝমুঁ করর্ র্াকা সব বড় শহর, নেো শহর ও বন্দররর ওপর িারাবামহকিারব ঝমুঁ কমবষয়ক িানমচে
বর্মর করা। নগাটা নেশরক কিপরক্ষ ১:৫০০০০ নস্করে এবং নেো প্ যারয়র শহররর নক্ষরে ১:৫০০০ নস্করে
িানমচে বর্মর করা। িানমচরে মবমিন্ন ভূর্ামেক ইউমনট ও র্ারের ববমশরষ্টযর স্থানসংক্রান্ত বণ্টন সম্পরকয
বণ যনা করা;
ঝ) সংমিষ্ট মবিাগসমূরহ ভূমিকম্পঝমুঁ ক-িানমচে সরবরারহ প্ররয়ােনীয় পেরক্ষপ গ্রহণ;
ঞ) েমরপ পমরচােনা ও ভূমিকম্পঝমুঁ ক মবষরয় গরবষণা কররর্ ভূর্ামেক নকন্দ্র প্রমর্ষ্ঠা করা এবং বাংোরেশ
আবহাওয়া অমিেপ্তর, বাংোরেশ আণমবক শমক্ত কমিশন, বুরয়ট ও সংমিষ্ট মবরশষাময়র্ প্রমর্ষ্ঠারনর সরে
ন্াগার্াগ রক্ষা করা;
ট) ভূ-প্ররকৌশে মবষরয় ্র্া্র্ নীমর্িাো বর্মররর্ গৃহায়ণ ও গণপূর্য িন্ত্রণােয় ও এর অমিেপ্তরগুরো, নগর
উন্নয়ন কতৃপয ক্ষ এবং সংমিষ্ট সংস্থা ও প্রমর্ষ্ঠানরক সহায়র্া প্রোন;
ঠ) স্বয়ংমক্রয়িারব বন্ধ পিমর্ উন্নয়রন ইরেকমেক ও গ্যাস সরবরাহ সংস্থা ও নকাম্পামনগুরোরক সহর্ামগর্া
প্রোন;
র্) ভূমিকরম্প ক্ষমর্গ্রস্ত িবরনর ভূর্ামেক অবস্থা মবরিষণ করা;
ে) ভূমিকরম্পর স্থানীয় প্রিাব োনরর্ নেশব্যাপী মশোস্তর/মৃমিকার ববমশষ্টয এবং এর গঠন মনরয় গরবষণা
পমরচােনা করা;
ণ) সমক্রয় চুযমর্ (Active Faults), মনমিয় চুযমর্ (Inactive Faults) এবং Lineaments প্রেশযরনর িােরি
নেরশর িানমচরের কাঠারিা ও প্রর্যমক্তগর্ উন্নয়ন করা;
র্) র্েপ্রর্যমক্ত ও মবজ্ঞান ব্যবহাররর িােরি বাংোরেরশর ভূমিকম্প ও সুনামির স্থান উরেি (রোমনং) করর
নত্যন ম্যাপ বর্মররর্ প্ররয়ােনীয় পেরক্ষপ গ্রহণ;
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র্) ভূমিকরম্পর ক্ষয়ক্ষমর্ ও ঝমুঁ কসংক্রান্ত নীমর্িাো বর্মররর্ অবোন রািা;
ে) প্রমশক্ষণ, নসমিনার ও কিযশাো ইর্যামের িােরি েনগরণর সরচর্নর্া বৃমিরর্ প্ররয়ােনীয় পেরক্ষপ গ্রহণ
এবং একই িররনর কিযকারে অন্য সংস্থার সরে সহর্ামগর্া প্রোন;
ি) ভূমিকরম্পর পরপরই ভূ-গঠনগর্, পুররকৌশেগর্ এবং আর্ যসািামেক ক্ষয়ক্ষমর্ ইর্যামে মবরবচনায় মনরয়
ভূমিকরম্পর র্ীব্রর্া ও ক্ষয়ক্ষমর্-মবষয়ক িানমচে বর্মররর্ সহায়র্া প্রোন;
ন) ন্সব অযামক্সরোমিটার ও মসসরিাগ্রাফ নেরশর মবমিন্ন স্থারন বসারনা হরয়রে র্া সচে রািা ও স্বয়ংমক্রয়
ননটওয়ারকযর আওর্ায় আনা;
প) ভূমিিস প্রমর্ররাি ও োলু স্থান রক্ষায় কামরগমর পরািশয প্রোন।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) অবকাঠারিা ও নস্টশরনর ক্ষয়ক্ষমর্ নরারি প্ররয়ােনীয় উরযাগ গ্রহণ।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) দুর্ যাগকােীন মেএসমব র্ার সংস্থাগুরো ও সংমিষ্ট সংগঠনরক সর্কয কররব;
ি) অযামক্সরোমিটার ও মসসরিাগ্রাফ নর্রক ভূমিকরম্পর পরপরই সব র্ে সংগ্রহ করা ও সম্ভাব্য ভূর্ামেক
আপে মবষরয় সররকাররক সর্কয করা।
৫.২.৫০.৪ মবরফারক পমরদপ্তর
মবরফারক মবিাগ মনেস্ব সািারণ কিযকারের পাশাপামশ দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ক) মশল্পিারর্র দুর্ যটনার নক্ষরে প্রস্তুমর্ মহরসরব মবরফারক, োহয র্রে গ্যারসর সরবরাহ ও এমসর্ োর্ীয়
পোরর্ যর সরবরাহ, মনরাপে পমরবহন মনমির্করণ এবং প্ যরবক্ষণ করা;
য ও মবরফারণ মবষরয় সঠিক পেরক্ষপ গ্রহণ;
ি) সম্ভাব্য দুর্ যাগ প্রমর্ররারি র্রে পোর্ য চুয়ারনা, গ্যাস মনগিণ
গ) োহাে িাঙা মশল্পকারিানার েন্য োহাে িাঙা বা ্ন্ত্রাংশ পৃর্ককররণর আরগ নসটি গ্যাসমুক্ত মক না, র্ার
সনে প্রোন।
৫.২.৫১ মবদুযৎ মবিাগ
দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রারস এ মবিাগ মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) অবকাঠারিার সহনশীের্া বাড়ারর্ এবং দুর্ যাগকারে নসবা চালু রািরর্ ঝমুঁ কহ্রাস কিযসূমচ গ্রহণ ও
বাস্তবায়ন;
ি) দুর্ যাগকােীন মনরবমেন্ন নসবাোন মনমির্করণ পমরকল্পনা প্রণয়ন;
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গ)
র্)
ঙ)
চ)
ে)

কিযকর্যা-কিযচারীরের সরচর্নর্া বৃমি ও মশক্ষামূেক ব্যবস্থা গ্রহণ;
মবদুযৎ উৎপােন নকরন্দ্রর ঝমুঁ ক মনরূপরণর ব্যবস্থা গ্রহণ;
সকে ববদুযমর্ক নকরন্দ্রর অমিদুর্ যটনা এড়ারর্ স্বয়ংমক্রয় বন্ধকরণ ব্যবস্থা মনমির্করণ;
মবদুযৎ উৎপােনরকরন্দ্রর ঝমুঁ ক মনরূপরণর ব্যবস্থা গ্রহণ;
চট্টগ্রাি, কুমিো, বমরশাে, খুেনা, ঈেরেী, বগুড়া ও রংপুরর অবমস্থর্ মবদুযৎ উন্নয়ন নবার্য/পেী মবদুযর্ায়ন
নবারর্যর সব নকন্দ্রীয় গুোরি খুচরা ্ন্ত্রাংশ ও অন্যান্য সািগ্রীর িজুরর্র পমরিাণ মনি যারণ করা;
ে) অমিক দুর্ যাগকবমের্ এোকায় সব ববদুযমর্ক সািগ্রীর র্াটারবে সংরক্ষণ করা।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) দুর্ যারগর ফরে পাওয়ার হাউে, সঞ্চােন/মবর্রণ ব্যবস্থার ক্ষমর্সািন না হয় এবং মবদুযৎ-ব্যবস্থার গুরুর্র
ব্যার্ার্ না র্রট এ মবষরয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
ি) প্রাকৃমর্ক দুর্ যারগ সর্কীকরণ, দুর্ যাগ এবং দুর্ যাগ-পরবর্ী প্ যারয় োময়ত্ব ও করণীয় মবস্তামরর্িারব
কিযচারীরের িরে োমর করা;
গ) দুর্ যাগপ্রবণ এোকায় মনরয়ামের্ কিযকর্য/কিযচারীরের েন্য মনয়মির্ দুর্ যাগ-মবষয়ক কিযশাো ও
প্রমশক্ষরণর ব্যবস্থা গ্রহণ;
র্) গুরুত্বপূণ য নসবাোনকারী স্থাপনা, ন্িন: হাসপার্াে, নবর্ার/রটমেমিশন, নিাবাইে টাওয়ার ইর্যামেরর্
মবদুযৎ সরবরাহ বোয় রািার েন্য মবকল্প মবদুযৎ-ব্যবস্থা অর্ যাৎ, নেনাররটর, আইমপএস বা নসাোর মসরস্টি
সচে রািা;
ঙ) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা র্েরকরন্দ্রর সরে ন্াগার্াগ প্রমর্ষ্ঠা ও র্া বোয় রািার ব্যবস্থা মনমির্করণ।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) নেরশর দূরদূরারন্ত অবমস্থর্ পাওয়ার হাউেগুরোরক সামুমদ্রক েরোচ্ছ্বাস, বন্যার পামন, োবন নর্রক রক্ষার
ুঁ ১১ নকমি খুটি,
ুঁ এেটি
েন্য সর্কীকরণমূেক ব্যবস্থা গ্রহণ। ১৩২ নকমি টাওয়ার, ৩৩ নকমি টাওয়ার/খুটি,
খুটিুঁ মবমিন্ন আকাররর োইন কন্ডাক্টর, মবমিন্ন কযাপামসটির োিফিযার ও নেনাররটররর ্ন্ত্রাংশ, েরুমর
ববদুযমর্ক সািগ্রী মনরাপে োয়গায় িজুর্ রািা;
ি) স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খো রক্ষাকারী সংস্থাগুরোর সরে অব্যাহর্ সংর্াগ রক্ষা করবার েন্য
ঘূমণ যঝড়/বন্যা বা অন্য নকারনা দুর্ যাগ সংরকর্ নর্ামষর্ হওয়ার পর একটি নকন্দ্রীয় মনয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন করা;
গ) োকা সের েপ্তরসহ স্থানীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও মবমিন্ন ক্ষমর্গ্রস্ত/রস্টশরনর সরে ন্াগার্াগ রক্ষার
েন্য একেন সিন্বয় (মেয়ারোঁ) কিযকর্যা মনরয়াগ করা;
র্) কিযকর্যা/কিযচারীরের মনকটর্ি মনরাপে আশ্রয়স্থারন অপসাররণর ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঙ) েনশমক্ত, পমরবহন, ্ন্ত্রপামর্, সােসরঞ্জাি ও েরুমর মবদুযৎ োইরন আরোর ব্যবস্থা করা;
চ) পমরবাহী র্ার মবমেন্ন হরে দুর্ যটনা প্রমর্ররাি করার েন্য মনকটবর্ী পাওয়ার হাউে, সাবরস্টশন
র্াৎক্ষমণকিারব বন্ধ করর নেওয়া।
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(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) মেনরার্ সাব যক্ষমণক মনয়ন্ত্রণকক্ষ চালু রািা;
ি) নিরাির্ সরঞ্জাি, োিফরিার ইর্যামেসহ ক্ষমর্গ্রস্ত োইন প্রমর্স্থাপন/রিরাির্ করার েন্য প্ররয়ােনীয়
সরঞ্জারির দ্রুর্ সরবরাহ মনমির্করণ;
গ) ্র্ শীঘ্রর সম্ভব সকে ক্ষমর্গ্রস্ত এোকার মবদুযৎ সরবরাহ পুনরায় চালু করা;
র্) সাড়াোন সহায়র্া মেরর্ িন্ত্রণােরয়র সম্পে কারে োগারর্ প্ররয়ােনীয় পেরক্ষপ গ্রহণ;
ঙ) প্ররয়ােরন কিীসহ অন্যান্য সম্পরের পুনঃ বরাে করা;
চ) সরবরাহ মনমির্ কররর্ অবকাঠারিা েরুমর মিমিরর্ নিরািরর্র ব্যবস্থা গ্রহণ।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) গুরুত্বপূণ য নসবাোনকারী স্থাপনা, ন্িন: হাসপার্াে, নবর্ার/রটমেমিশন, নবসািমরক ও সািমরক স্থাপনা,
নিাবাইে টাওয়ার ইর্যামে সচে রািার েন্য মবদুযৎ সরবরাহ-ব্যবস্থা পুনরুিারর ক্ষমর্গ্রস্ত মবদুযৎ স্থাপনা
দ্রুর্ নিরািরর্র ব্যবস্থা গ্রহণ;
ি) দুর্ যারগ সংগঠির্ ক্ষয়ক্ষমর্ মনরূপণপূব যক মবদুযৎ সরবরাহ-ব্যবস্থা পুনঃস্থাপন ও পুনমন যিযারণর েন্য র্হমবে
বরারের ব্যবস্থা গ্রহণ;
গ) পুনঃস্থাপন/পুনব যাসন-পমরকল্পনা ও প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুরিােরনর ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন; এবং প্রকল্প
প্রস্তাব ্র্া্র্ কতৃপয রক্ষর কারে োমিে করা;
য পমরকল্পনা গ্রহণ।
র্) প্ররয়ােন অনুসারর অবকাঠারিার েন্য েীর্ যরিয়ামে পুনগঠন
৫.২.৫২ শ্রি ও কিযসংস্থান িন্ত্রণােয়
মনেস্ব কিযপমরকল্পনার স্বািামবক োময়ত্ব পােন োড়াও দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রারস এ িন্ত্রণােয় মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন
কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনার নফাকাে পরয়ন্ট মহরসরব িন্ত্রণােরয়র একেন ঊর্ধ্যর্ন কিযকর্যারক িরনানীর্ করা;
ি) কিীরের মবমিন্ন সক্ষির্া বৃমি, প্রমশক্ষণ, কা্ যকর ন্াগার্াগ প্রমর্ষ্ঠা, ঝমুঁ ক এবং হুিমক মবরিষণ
কিযকারের েন্য বারেট সংস্থান রািা;
গ) এিওমর্এিআর, মর্মর্এি ও DMIC-এর সরে কা্ যকর ন্াগার্াগ গরড় নর্াো;
র্) মশল্পশ্রি ঝমুঁ ক (Industrial Labour Risk) মনরূপণ করা এবং ঝমুঁ কহ্রাস নকৌশে বর্মর করা;
ঙ) শ্রি মনরাপিা মনমির্ কররর্ মনরে যশনা বর্মর করা এবং কারের পমররবরশর উন্নয়ন র্টারনা;
চ) ঝমুঁ কপূণ যপমররবরশ কাে করায় শ্রমিকরের ক্ষমর্পূররণ নীমর্িাো বর্মর করা এবং ন্রকারনা িররনর দুর্ যটনা
নর্রক রক্ষার মনিয়র্া প্রোন।
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েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) সংমিষ্ট িন্ত্রণােরয়র সরে নকৌশেগর্ অংশীোমরত্ব গরড় নর্াো;
ি) মনরাপিার উরেরশ্য মশল্প-শ্রমিকরের িরে সরচর্নর্া বৃমি ও মশক্ষামূেক কিযকারের আরয়ােন;
গ) িন্ত্রণােরয়র ঝমুঁ কহ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কিযকারের েন্য একটি আপেকােীন পমরকল্পপনা বর্মর করা।
(২) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা র্েরকরন্দ্রর (DMIC) সরে ন্াগার্াগ প্রমর্ষ্ঠা ও র্া রক্ষা করা;
ি) সাড়া প্রোরন সহায়র্া মেরর্ িন্ত্রণােরয়র প্ যাপ্ত সম্পরের সমক্রয় ব্যবহারর প্ররয়ােনীয় পেরক্ষপ
গ্রহণ;
গ) পমরমস্থমর্ প্রমর্রবেন বর্মর করা এবং র্া (NDRCC ও DMICসহ) সংমিষ্টরের কারে নপ্ররণ।
৫.২.৫৩ মুমক্তর্যি-মবষয়ক িন্ত্রণােয়
মনেস্ব কিযপমরকল্পনার স্বািামবক োময়ত্ব পােন োড়াও দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রারস এ িন্ত্রণােয় মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন
কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনার নফাকাে পরয়ন্ট মহরসরব একেন ঊর্ধ্যর্ন কিযকর্যারক িরনানীর্ করা;
ি) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয় ও দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা র্েরকরন্দ্রর সরে কা্ যকর ন্াগার্াগ
প্রমর্ষ্ঠা করা;
গ) িন্ত্রণােরয়র েন্য ঝমুঁ ক মনরূপণ এবং ঝমুঁ কহ্রাস ও প্রস্তুমর্মূেক নকৌশেগর্ পমরকল্পনা গ্রহণ;
র্) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও দুর্ যারগ সাড়াোন-সংক্রান্ত ন্সব কমিটিরর্ মুমক্তর্ািা সংসরের প্রমর্মনমিত্ব করার
মবিান ররয়রে, নসসব কমিটিরর্ অংশগ্রহরণর েন্য মনরে যশনা প্রোন;
ঙ) মুমক্তর্ািা ইউমনট কিান্ডসমূরহর িােরি সকে সক্ষি মুমক্তর্ািারক দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা-মবষয়ক প্রমশক্ষণ
প্রোন ও র্ারেররক দুর্ যারগ নস্বোরসবক মহরসরব সাড়াোরন উৎসামহর্ করার উরযাগ গ্রহণ;
চ) ঝমুঁ কহ্রাস কিযকারের েন্য বারেট সংস্থান রািা।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) িার্ওয়ামর মশক্ষা ও সরচর্নর্ামূেক কিযকারের আরয়ােন করা;
ি) সংমিষ্ট িন্ত্রণােয়সমূরহর সরে নকৌশেগর্ অংশীোমরত্ব প্রমর্ষ্ঠা করা;
গ) কিযকর্যা-কিযচারীরের সক্ষির্া বৃমি, প্রমশক্ষণ, কা্ যকর ন্াগার্াগ স্থাপন, আপে ও ঝমুঁ ক মবরিষণমূেক
কিযকারের েন্য মবমিন্ন উরযাগ গ্রহণ;
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র্) িন্ত্রণােরয় ঝমুঁ কহ্রাস ও ব্যবস্থাপনা-মবষয়ক কা্ যক্রি পমরচােনার েন্য একটি আপেকােীন পমরকল্পনা
উন্নয়ন করা;
ঙ) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় প্রমশক্ষণপ্রাপ্ত মুমক্তর্ািারের িােরি কমিউমনটি প্ যারয় সািারণ িানুষরক সরচর্ন
করা এবং ফায়ার সামিযরসর সহায়র্ায় গ্রািীণ এোকায় িহড়ার আরয়ােন করা।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় প্রমশক্ষণপ্রাপ্ত মুমক্তর্ািারের মসমপমপ, দুর্ যারগ সাড়াোন গ্রুরপর সরে মিরে সর্কয বার্যা
প্রচারর নস্বোরসবক মহরসরব অংশ ননওয়ার েন্য উৎসামহর্ করা ন্রর্ পারর।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা র্েরকরন্দ্রর (DMIC) সরে ন্াগার্াগ স্থাপন ও রক্ষা মনমির্করণ;
ি) সাড়াোন কা্ যক্ররি সহায়র্া মেরর্ িন্ত্রণােরয়র ব্যবহারর্াগ্য সম্পেগুরো কারে োগারর্ প্ররয়ােনীয়
পেরক্ষপ গ্রহণ;
গ) মুমক্তর্ািা ইউমনট কিান্ডসমূরহর িােরি দুর্ যাগ পমরমস্থমর্র র্ে সংগ্রহ করা ন্রর্ পারর, ্া অন্যান্য
কতৃপয রক্ষর র্রের সরে সিমন্বর্ করর পমরমস্থমর্র ওপর প্রমর্রবেন প্রস্তুর্ করা এবং র্া দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা
র্েরকন্দ্রসহ অন্যরের িরে সঠিকিারব মবর্রণ মনমির্করণ;
র্) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় প্রমশক্ষণপ্রাপ্ত মুমক্তর্ািাগণরক সন্ধান, উিার, স্থানান্তর, আশ্রয়রকন্দ্র পমরচােনায়
নস্বোরসবক মহরসরব োময়ত্বপােরনর সুর্াগ প্রোরনর েন্য স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার
প্রমর্ষ্ঠানগুরোর সিন্বয়সািন;
ঙ) িার্ওয়ামর পমরকল্পনা অনুসারর দুর্ যারগর ওপর দুর্ যাগ-মবষয়ক স্থায়ী আরেশাবমের (SOD) আরোরক
সুমনমে যষ্ট োময়ত্বগুরো পােন করা;
চ) প্ররয়ােরন, নোকবেসহ সম্পে পুনঃ বরাে করা।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) দুর্ যারগ ক্ষমর্গ্রস্ত বামড়র্র সংস্কার/রিরািরর্ সক্ষি মুমক্তর্ািাগণ ও মুমক্তর্ািা ইউমনট কিান্ডগুরো ্ারর্
সহায়র্া করর নস মবষরয় মনরে যশনা প্রোন;
ি) মুমক্তর্ািা ইউমনট কিান্ডগুরোর কা্ যােয় দুর্ যারগ ক্ষমর্গ্রস্ত হরে নিরািরর্ সহায়র্া প্রোন।
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৫.২.৫৪ প্রবাসী কল্যাণ ও ববরেমশক কিযসংস্থান িন্ত্রণােয়
মনেস্ব কিযপমরকল্পনার স্বািামবক োময়ত্ব পােন োড়াও দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রারস এ িন্ত্রণােয় মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন
কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) িন্ত্রণােরয়র একেন ঊর্ধ্যর্ন কিযকর্যারক দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনার নফাকাে পরয়ন্ট মহরসরব িরনানীর্ করা;
ি) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়, বাংোরেশ আবহাওয়া মবিাগ ও দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা র্ে কাউমিরের
সরে কা্ যকর ন্াগার্াগ স্থাপন করা;
গ) ববরেমশক শ্রিবাোর ও সংমিষ্ট নেরশর আপে ও দুর্ যাগ হুিমক সম্পমকযর্ ঝমুঁ ক মনরূপণ করা, িন্ত্রণােয় ও
সংস্থাসমূরহর েন্য ঝমুঁ কহ্রাস ও প্রস্তুমর্মূেক নকৌশেগর্ পমরকল্পনা প্রণয়ন;
র্) ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্ররির েন্য বারেট সংস্থান রািা।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) িার্ওয়ামর সরচর্নর্া ও মশক্ষামূেক কিযকারের আরয়ােন করা;
ি) শ্রমিকরের সরচর্নর্া বাড়ারর্ ববরেমশক কিযসংস্থান সংস্থাগুরোর সরে নকৌশেগর্ অংশীোমরত্ব স্থাপন
করা। পমরমচমর্মূেক অনুষ্ঠারনর সিয় সংমিষ্ট নেশ/স্থারনর সম্ভাব্য আপরের সরে িাপ িাওয়ারনার মবষয়
সম্পরকয শ্রমিকরের সরচর্ন করা;
গ) কিযকর্যা-কিযচারীরের সক্ষির্া বৃমি, প্রমশক্ষণ ও কা্ যকর ন্াগার্াগ প্রমর্ষ্ঠা, আপে এবং হুিমক মবরিষণ
কিযকাে গ্রহণ;
র্) দুর্ যাগকবমের্ সুমনমে যষ্ট নেশ এবং নসিারন কিযরর্ বাংোরেমশরের সম্পরকয র্ে োনরর্ পররাষ্ট্র
িন্ত্রণােরয়র সরে ন্াগার্াগ রক্ষা করা;
ঙ) িন্ত্রণােরয়র ঝমুঁ কহ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কা্ যক্ররির নক্ষরে আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন।
(২) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) মবরেরশ কিযরর্ শ্রমিকরের সম্পরকয র্েরকন্দ্র প্রমর্ষ্ঠা করা এবং র্ে-উপাি (র্াটারবে) সংরক্ষণ করা।
প্ররয়ােরন দুর্ যাগ পমরমস্থমর্র উদ্ভব হরে সংমিষ্ট পমরবার ও সংস্থার কারে ওই শ্রমিকরের সম্পরকয র্ে
সরবরাহ করা;
ি) পররাষ্ট্র িন্ত্রণােরয়র সরে র্মনষ্ঠ ন্াগার্াগ প্রমর্ষ্ঠা করা এবং শ্রিবাোরর্ভক্ত নকারনা নেরশ দুর্ যাগ
সংর্টির্ হরে িন্ত্রণােরয়র সহায়র্া পাওয়া মনমির্করণ;
গ) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা র্ে কাউমিরের সরে ন্াগার্াগ প্রমর্ষ্ঠা ও রক্ষা মনমির্করণ;
র্) সাড়াোন কা্ যক্ররি িন্ত্রণােরয়র প্ যাপ্ত সম্পে কারে োগারর্ প্ররয়ােনীয় পেরক্ষপ গ্রহণ;
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ঙ) ক্ষয়ক্ষমর্র প্রমর্রবেন বর্মর এবং র্ে-উপািসহ দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র NDRCC নর্
নপ্ররণ;
চ) দুর্ যাগ-মবষয়ক স্থায়ী আরেশাবমের (SOD) আরোরক িার্ওয়ামর পমরকল্পনা অনুসারর োময়ত্ব পােন;
ে) িন্ত্রণােরয়র বারেট সংস্থান অনু্ায়ী প্ররয়ােনীয় র্হমবে ও সম্পে সংগ্রহ করা ও বরাে প্রোন।
৫.২.৫৫ অন্যান্য িন্ত্রণােয়/মবিাগ/অমিেপ্তর
দুর্ যাগ নিাকামবোর েন্য েরুমর অবস্থা নর্াষণা করা হরে দুর্ যারগ ক্ষয়ক্ষমর্ হ্রাস কররর্ ও স্বািামবক অবস্থা
মফমররয় আনার েন্য প্ররর্যক িন্ত্রণােয়/অমিেপ্তর/মবিাগ মনে মনে অবস্থান নর্রক অবোন রািরব। ন্সব
িন্ত্রণােরয়র েন্য নকারনা সুস্পষ্ট স্থায়ী আরেশ প্রণয়ন করা হয় নাই এবং স্বািামবক কা্ যামে োড়া নকারনা দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা ও দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস কিযপমরকল্পনা প্রস্তুর্ করা হয় নাই, র্ারা নসকশন ৫.১ (সকে িন্ত্রণােয়, মবিাগ,
অমিেপ্তর ও সরকামর িামেকানািীন/মনয়ন্ত্রণািীন করপযাররশরনর অনুসরণীয় সািারণ মনয়িাবমে এবং োময়ত্ব ও
কর্যব্য) এবং দুর্ যাগ হ্রাসকরণ ও ব্যবস্থাপনায় মনেস্ব কিযপমরকল্পনা প্রস্তুর্ ও বাস্তবায়ন কররব।
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অধ্যায় ৬: িাঠ প্ যারয়র কিযকিযা, স্থানীয় সরকাররর জনেমিমনমধ
এবং িানমবক সহায়িা েদানকারী সংস্থার দাময়ত্ব
৬.১ মবিাগীয় কমিশনার
দুর্ যাগ পমরমস্থমর্ মবরবচনায় মনরয় সংমিষ্ট মবিাগীয় কমিশনার মবমিন্ন িন্ত্রণােরয়র মবিাগীয় প্ যারয়র কিযকর্যা
এবং মবিাগ, েপ্তর, সংস্থা, স্থানীয় প্রশাসন এবং নবসরকামর সংস্থাগুরোর কিযকর্যারের িরে সিন্বয়সািন
কররবন। মবিাগীয় কমিশনার মবিাগীয় কিযকর্যাগরণর সহায়র্ায় গৃহীর্ কা্ যক্রি বাস্তবায়ন কররবন। মবিাগীয়
কমিশনার মনম্নরূপ োময়ত্ব পােন কররবন।
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তররক অবমহর্ নররি দুর্ যাগসংক্রান্ত মবমিন্ন মবষরয় প্রমশক্ষণ ও কিযশাোর
আরয়ােন;
ি) মবিাগীয় প্ যারয়র মবমিন্ন মবিাগ, েপ্তর, সংস্থা, স্থানীয় প্রশাসন এবং নবসরকামর সংস্থাগুরোর বর্মর করা
স্বল্প, িে ও েীর্ যরিয়ামে ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনার ওপর মিমি করর মবিাগীয় প্ যারয় স্বল্প, িে ও
েীর্ যরিয়ামে পূণ যাে ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা বর্মর করর দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তরর নপ্ররণ এবং
বাস্তবায়রনর প্ররয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
গ) অগ্রামিকারপ্রাপ্ত এোকার উন্নয়ন পমরকল্পনার সরে ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনার পুররাপুমর সম্পৃক্তর্া
মনমির্করণ;
র্) ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনার সঠিক বাস্তবায়রনর েরক্ষয স্থানীয় প্ যারয় প্ যাপ্ত র্হমবে গঠরন নেো ও মসটি
করপযাররশন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটিরক প্ররয়ােনীয় সহর্ামগর্া প্রোন;
ঙ) বড় শহর ও বন্দররর েন্য ভূমিকম্প আপেকােীন পমরকল্পনা বর্মর মনমির্করণ;
চ) ন্রকারনা দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় েরুমর পমরচােনা নকন্দ্র নর্রক নসবা প্রোরনর আগাি ব্যবস্থা গ্রহণ ও কারের
পাোক্রি (Roster) প্রস্তুর্ রািা;
ে) ন্রকারনা দুর্ যাগ সম্পরকয েনসরচর্নর্া সৃমষ্ট কররর্ র্ে িন্ত্রণােরয়র সরে সিন্বয় ও মেয়ারোঁ করা;
ে) সম্ভাব্য দুর্ যারগ ক্ষমর্গ্রস্ত এোকার মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠান িবন, হাসপার্াে, মিমনক এবং অন্যান্য অবকাঠারিার
মনরাপিা মনমির্করণ;
ঝ) ন্রকারনা দুর্ যাগ প্রস্তুমর্মূেক িহড়ার আরয়ােন কররর্ সংমিষ্টরের েন্য প্রমশক্ষরণর ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঞ) বাংোরেশ ন্যাশনাে মবমল্ডং নকার্ (BNBC) কা্ যকর করার েন্য গণপূর্য অমিেপ্তর এবং নগর উন্নয়ন
অমিেপ্তররক সহায়র্া প্রোন;
ট) গণপূর্য অমিেপ্তররর প্ররকৌশেী ও মবরশষজ্ঞরের মনরয় ঝমুঁ কপূণ য িবন পমরেশযন এবং প্ররয়ােনীয় পেরক্ষপ
গ্রহণ;
ঠ) ন্রকারনা পমরমস্থমর্ নিাকামবোয় েনগণরক উৎসামহর্ করা।
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েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) মবিারগর সামব যক দুর্ যাগপ্রস্তুমর্ অবস্থা প্রমর্ বের দুই বার প্ যারোচনা করা এবং নকারনা দুব যের্া বা র্াটমর্
র্াকরে র্া সংরশািরনর উপরেশ প্রোন করা;
ি) নেো, উপরেো, মসটি করপযাররশন, নপৌরসিা ও ইউমনয়ন প্ যারয়র দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূরহর
কা্ যকামরর্া মনমির্করণ;
গ) িাঠ প্ যারয় দুর্ যাগ সর্কয সংরকর্ নপৌুঁোরনা, সন্ধান, উিার, স্থানান্তর এবং িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসরনর
েন্য নস্বোরসবক েে বর্মর এবং র্ারের কা্ যকরী প্রমশক্ষরণ সহায়র্া প্রোন;
র্) ঘূমণ যঝড়/বন্যার সংরকর্ ও অন্যান্য দুর্ যারগর পমররপ্রমক্ষরর্ এবং নস্বোরসবকরের এর্ৎসংক্রান্ত সরঞ্জািামে
নপৌুঁোরনার েন্য ন্াগার্াগ-ব্যবস্থার মনিয়র্া মবিান;
ঙ) আঞ্চমেক সকে দুর্ যারগর মবষরয় আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়রনর উরযাগ গ্রহণ;
চ) দুর্ যাগপ্রবণ এোকার িানুরষর িরে দুর্ যাগপ্রস্তুমর্র জ্ঞান ও সরচর্নর্া বৃমির েন্য সংমিষ্ট মবিাগগুরো,
স্থানীয় প্রশাসমনক সংস্থা, স্থানীয় েপ্তর, মসমপমপ (প্রর্ােয নক্ষরে), মবমিন্ন বামহনী, বাংোরেশ নরর্ মক্ররসন্ট
নসাসাইটি, ফায়ার সামিযস ও মসমিে মর্রফিসহ অন্যান্য সংস্থার সিন্বরয় দুর্ যাগমিমিক প্রস্তুমর্মূেক িহড়া
আরয়ােরন মনরে যশনা প্রোন;
ে) মবমিন্ন মবিাগ, সংস্থা, এবং র্ারের অিীনস্থ িাঠ প্ যারয়র সংমিষ্ট নোকেনরক স্থানীয় আরেশ সম্বরন্ধ
োনারনা;
ে) ঘূমণ যঝড় ও েরোচ্ছ্বারসর পুনঃপুন প্ররকাপ নর্রক রক্ষার েন্য নবমড়বাঁরির উন্নয়ন, নিরাির্ ও রক্ষণারবক্ষণ,
স্লুইসরগটগুরোর কা্ যকামরর্া মনমির্করণর েন্য পামন উন্নয়ন নবার্যরক মনরে যশনা প্রোন;
ঝ) দুর্ যাগপ্রস্তুমর্ এবং িানমবক সহায়র্াকারের েন্য মনরয়ামের্, গুরুত্বপূণ য সংস্থাসমূরহর কিযকর্যা ও
কিযচারীরের মনরয়াগ ও অবস্থান মনমির্করণ;
ঞ) ঘূমণ যঝড়/বন্যাসহ অন্যান্য দুর্ যাগেমনর্ অমর্ঝমুঁ ক ও ঝমুঁ কপূণ য এোকা মচমির্করণ এবং সিস্যা
নিাকামবোয় আনুষমেক পমরকল্পনা প্রণয়ন;
ট) সকে সংস্থার সম্পরের পমরিাণ মনরূপণ এবং প্ররয়ােন অনু্ায়ী র্ারের প্রস্তুর্ র্াকার উপরেশ প্রোন;
ঠ) উপকূেীয় এোকা/উপকূেীয় দ্বীপ চর/হাওর এোকায় নবমড়বাঁিসহ আশ্রয়রকন্দ্র, নহমেপ্যার্ ও িাটির মকোর
্র্া্র্ রক্ষণারবক্ষণ মনমির্করণ;
র্) সকে ঘূমণ যঝড়/বন্যা/অন্যান্য আশ্রয়রকরন্দ্র প্ যাপ্ত িাওয়ার পামন এবং স্বাস্থযসের্ ব্যবস্থার মনিয়র্া মবিান
করা;
ে) দুর্ যাগকারে ব্যবহার করা হরব, এিন োোন ও স্থাপনাসমূরহর েমরপ করা এবং আশ্রয়রকন্দ্র/িানমবক
সহায়র্া নকন্দ্র মহরসরব ব্যবহাররর েন্য নসগুরোরক এোকামিমিক সংরক্ষরণর ব্যবস্থা গ্রহণ;
ণ) প্ররয়ােরন, দুর্ যাগপ্রস্তুমর্র েন্য নেোপ্রশাসকরেররক অমর্মরক্ত সম্পে দ্বারা সহায়র্া করা;
র্) উপকূেীয় বনায়ন কিযসূমচ ্র্া্র্িারব বাস্তবায়রনর মবষরয় উৎসাহ ও মনিয়র্া প্রোন;
র্) মবিারগর িরে দুর্ যাগপ্রস্তুমর্র েন্য দুর্ যাগপ্রবণ এোকাসমূরহর উপরেো নর্রক মবিাগ প্ যন্ত কিযকর্যারের
্র্া্র্ িারণা ও প্রমশক্ষরণর মনিয়র্া মবিান করা;
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ে) দুর্ যাগ নিাকামবোর প্রস্তুমর্ উন্নয়রনর েন্য মনয়মির্ িহড়া আরয়ােরন উৎসাহ প্রোন;
ি) দুর্ যাগ-পরবর্ী মচমকৎসা ও সংক্রািক ব্যামি মনয়ন্ত্ররণ ্র্া্র্ ব্যবস্থা গ্রহণ।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) DMIC ও NDRCC-এর সরে ন্াগার্াগ প্রমর্ষ্ঠা এবং নেো ও মসটি করপযাররশন প্ যারয় আগাি সর্কয
বার্যা দ্রুর্ প্রচাররর প্ররয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
ি) স্থানান্তর, উিার এবং প্রার্মিক িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি পমরচােনার ওপর িহড়া আরয়ােরন নেো ও
মসটি করপযাররশন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটিরক প্ররয়ােনীয় সহর্ামগর্া প্রোন;
গ) মনয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন ও পমরচােনা করা;
র্) নেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা মনয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন মনমির্করণ এবং এর সরে ন্াগার্াগ রক্ষা করা;
ঙ) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র NDRCC-এর সরে সাব যক্ষমণক ন্াগার্াগ রক্ষা করা এবং মনে
এোকািীন নেো মনয়ন্ত্রণকরক্ষর সরেও ন্াগার্াগ রক্ষা করা;
চ) ন্রকারনা েরুমর অবস্থায় সাড়া নেওয়ার েন্য সংমিষ্ট সকেরক প্রস্তুর্ র্াকার মনরে যশ প্রোন।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) মবিাগীয় প্ যারয়র কিযকর্যা এবং মবিাগ, েপ্তর, সংস্থা, স্থানীয় প্রশাসন এবং নবসরকামর সংস্থাগুরোর
কিযকর্যারের িরে সিন্বয়সািন, সম্ভাব্য দুর্ যাগকবমের্ এোকার নোকেনরের ্র্া্র্িারব আসন্ন মবপে
সম্পরকয সর্কীকরণ মনমির্করণ;
ি) সংমিষ্ট নেোপ্রশাসকরক ্ানবাহন, েে্ান, সন্ধান ও উিার সরঞ্জাি, িানমবক সহায়র্া ও মচমকৎসক েে
প্রস্তুর্ রািরর্ এবং সংমক্ষপ্ত সিরয়র িরে দুগর্য এোকায় ্াওয়ার েন্য প্রস্তুর্ র্াকার পরািশয প্রোন;
গ) স্থানান্তর আরেশ প্রামপ্তর পর শৃঙ্খোর সরে সকে িয়িীমর্ অমর্ক্রি করর সরকামর েনবে এবং মসমপমপ
নস্বোরসবক (প্রর্ােয নক্ষরে) ও অন্যান্য সংস্থাসমূরহর সাহারয্য সুষ্ঠু বাস্তবায়ন মনমির্করণ;
র্) োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কাউমিে/আন্তঃিন্ত্রণােয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সিন্বয় কমিটি এবং দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয় নর্রক প্রাপ্ত মনরে যশ বাস্তবায়ন করা বা অন্য পেরক্ষপ (্মে ্র্ার্ য মবরবচনা করা
হয়) গ্রহণ।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) দুর্ যাগকবমের্ এোকা েরুমর মিমিরর্ পমরেশযন করর ক্ষয়ক্ষমর্র মহসাব মনরূপণ করা এবং কী িররনর ও
কর্ পমরিাণ সহায়র্া প্ররয়ােন র্া মনি যারণ করা;
ি) োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কাউমিে, আন্তঃিন্ত্রণােয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সিন্বয় কমিটি এবং দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র NDRCC এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তররর সরে ন্াগার্াগ রািা;
গ) বন্যা/ঘূমণ যঝড়সহ অন্যান্য আশ্রয়রকরন্দ্র িায ও িাওয়ার পামনর সরবরাহ এবং নিমর্কযাে সাহায্য সরবরাহ
মনমির্করণ;
র্) ক্ষমর্গ্রস্ত এোকা পমরেশযন এবং সরকাররর কাে নর্রক অমর্মরক্ত সাহারয্যর েন্য সুপামরশ করা;
ঙ) নস্বোরসবামূেক সংস্থাসমূরহর কা্ যাবমে সিন্বয়সািন;
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চ) প্ররয়ােরন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয় এবং োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কাউমিরের িােরি আররা
র্হমবে ও িাোিাে বরারের েন্য অনুররাি করা;
ে) মনে এোকার িরে মবমিন্ন পুনব যাসন কিযসূমচ বাস্তবায়রনর েন্য পমরেশযন ও সিন্বয়সািন;
ে) পুনব যাসন-কা্ যক্ররি নবসরকামর সংস্থাগুরোর কা্ যাবমের সিন্বয়সািন।
৬.২ নেোপ্রশাসক
নেোপ্রশাসক সংমিষ্ট নেোর সকে দুর্ যাগপ্রস্তুমর্, নিাকামবো এবং িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসন-সম্পমকযর্
কা্ যাবমের েন্য সরব যাচ্চ মনব যাহী মহরসরব গণ্য হরবন। সকে িন্ত্রণােয়, মবিাগ, অমিেপ্তর ও সংস্থার নেো প্ যারয়র
সকে কিযকর্যা স্থায়ী আরেশাবমে বাস্তবায়রনর েন্য ন্ন োময়ত্ব পােন কররন, নেোপ্রশাসক এ মবষয় িমনটমরং
ও সিন্বয় কররবন। উপরেোসমূরহর েন্য মনি যামরর্ স্থায়ী আরেশাবমে বাস্তবায়নকারেও মর্মন সিন্বয় ও
র্োবিান কররবন। নেোপ্রশাসক মনরম্ন উমেমির্ োময়ত্বগুরোও পােন কররবন:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) নেো ও উপরেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠনর্ন্ত্র প্রণয়ন ও এর কা্ যকামরর্া মনমির্করণ। মনরে যশনা
ও র্রের প্রামপ্ত স্বীকার করা এবং েব্ধ প্রমশক্ষণ নর্রক অমেযর্ মশক্ষা কারে োগারনার মবষয়টি
মনমির্করণ;
ি) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তররক অবমহর্ করার িােরি মনয়মির্ দুর্ যাগসংক্রান্ত মবমিন্ন মবষরয় প্রমশক্ষণ ও
কিযশাোর আরয়ােন করা;
গ) উপরেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কতৃক
য ‘আপে, মবপোপন্নর্া ও ঝমুঁ কসংক্রান্ত’ র্ে উপারির আরোরক
মবপোপন্ন েনরগাষ্ঠীর র্ামেকা এবং স্থান মনরে যশক িানমচরের ওপর পূণ যাে প্রমর্রবেন প্রস্তুর্পূব যক দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তরর নপ্ররণ;
র্) উপরেোর ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনার ওপর মিমি করর নেো প্ যারয় স্বল্প, িে ও েীর্ যরিয়ামে ঝমুঁ কহ্রাস
কিযপমরকল্পনা প্রণয়নপূব যক দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তরর নপ্ররণ;
ঙ) উন্নয়ন পমরকল্পনার সরে ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনার সম্পৃক্তর্া মনমির্করণ;
চ) ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা বাস্তবায়রনর েরক্ষয স্থানীয় প্ যারয় নেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা র্হমবে গঠন ও
র্হমবে পমরচােনা করা;
ে) উপরেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির িহড়া আরয়ােরন প্ররয়ােনীয় সহর্ামগর্া প্রোন;
ে) স্থানীয় প্ যারয় দুর্ যাগ নিাকামবোয় সংমিষ্ট মবষরয় ন্রকারনা উদ্ভাবনী উরযাগরক উৎসামহর্ করা এবং
র্ার বাস্তবায়ন সম্ভব্যর্া ্াচাইপূব যক োর্ীয়িারব নরপমেরকশরনর/েমড়রয় নেওয়ার সুপামরশ প্রোন।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) নেোর সামব যক দুর্ যাগপ্রস্তুমর্ মনয়মির্ প্ যারোচনা এবং দুব যের্া র্াকরে র্া দূরীকররণ ব্যবস্থা গ্রহণ;
ি) উপরেো ও ইউমনয়ন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কা্ যক্রি পমরচােনা মনমির্করণ;
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গ) ঘূমণ যঝড়/বন্যাসহ অন্যান্য দুর্ যাগপ্রবণ এোকার গুরুত্বপূণ য স্থান ও স্থাপনা মচমির্ করর র্া িানমচরে প্রেশযন
করা;
র্) উপরেো, ইউমনয়ন, ওয়ার্ য প্ যারয় নস্বোরসবক েে গঠন;
ঙ) ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্র ওপর মসমপমপ ও অন্যান্য সংস্থার িােরি গঠির্ নস্বোরসবকরের প্রমশক্ষণ প্রোন;
চ) ঘূমণ যঝড়/বন্যার সর্কয সংরকর্ প্রচাররর উরেরশ্য ন্াগার্াগ-ব্যবস্থার উন্নমর্র েন্য নস্বোরসবকরের
প্ররয়ােনীয় ্ন্ত্রপামর্ সরবরাহ মনমির্করণ;
ে) দুর্ যাগসংক্রান্ত স্থায়ী আরেশগুরো মবমিন্ন মবিাগ ও সংস্থার সকে কিযকর্যারক অবমহর্করণ;
ে) পুকুর, গ্রাম্য সড়ক, নবমড়বাঁি ও স্লুইসরগরটর সুষ্ঠু রক্ষণারবক্ষণ এবং বন্যা ও ঘূমণ যঝরড়র সিয় েরোচ্ছ্বারসর
প্ররকাপ নর্রক রক্ষার েন্য আশ্রয়রকরন্দ্র গাে োগারনার ব্যবস্থা গ্রহণ, হাওর এোকার আশ্রয়রকন্দ্রসমূরহ
প্ররয়ােন হরে সুরক্ষা নেওয়াে বর্মরর ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঝ) সরকাররর প্রজ্ঞাপরনর আরোরক নেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা;
ঞ) দুর্ যাগ নিাকামবোর েন্য স্থানীয় আনুষমেক পমরকল্পনা প্রণয়ন;
ট) প্রস্তুমর্র কা্ যকামরর্া ও িরন োনার েন্য প্রমর্ বের এমপ্রে ও নসরপ্টম্বর িারস পরীক্ষামূেক িহড়া
পমরচােনা করা;
ঠ) গরড় ওঠা প্রমর্টি নত্যন চরর আেিশুিামর পমরচােনা এবং সম্ভব হরে িেবুর্ বামড় বর্মররর্ েনসািারণরক
উৎসাহ/সহায়র্া োন করা। অন্যর্ায়, মনরাপে স্থারন র্ারের স্থানান্তররর পমরকল্পনা প্রণয়ন;
র্) েনসংখ্যা, ্ানবাহন, েে্ান, িাযগুোি, িানমবক সহায়র্া-সািগ্রীর িজুর্ ইর্যামের হােনাগাে েরুমর
র্ে প্রস্তুর্ রািা;
ে) ঘূমণ যঝড়/বন্যা আশ্রয়রকন্দ্র ও িাটির মকো ইর্যামে ব্যবহার-উপর্াগী রািা এবং পামনর প্ যাপ্ত সুমবিা
মনমির্করণ;
ণ) প্রমর্ বের মনয়মির্িারব েমরপ পমরচােনার িােরি িবনামে, মবযােয়, িহামবযােয়সহ অন্যান্য
প্রমর্ষ্ঠারনর র্ামেকা বর্মর করা ্ারর্ েরুমর অবস্থায় েনগণ নসগুরো আশ্রয়রকন্দ্র অর্বা িানমবক সহায়র্া
মশমবর মহরসরব ব্যবহার কররর্ পারর;
র্) ঘূমণ যঝড়/বন্যা সর্কয সংরকর্ ব্যবস্থা এবং র্ার গুরুত্ব ব্যাপকিারব েনগরণর িরে প্রচাররর ব্যবস্থা
মনমির্করণ;
র্) বনায়ন কিযসূমচ গ্রহরণ উৎসাহ প্রোন ও বাস্তবায়ন মনমির্করণ;
ে) েরুমর অবস্থা নিাকামবোর েন্য উপরেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও উপরেো মনব যাহী অমফসার কতৃক
য
আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন মনমির্করণ;
ি) ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচর (মসমপমপ) সকে মবষরয় সো প্রস্তুমর্ মনমির্করণ;
ন) ঘূমণ যঝড়/বন্যাসহ অন্যান্য দুর্ যাগপ্রবণ এোকার উপরেো প্ যারয়র কিযকর্যা ও কিযচারীরের েন্য দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তররর সহায়র্ায় দুর্ যাগ পমরমচমর্ এবং ঘূমণ যঝড়/বন্যাসহ দুর্ যাগ সম্পযমকর্ প্রস্তুমর্মূেক
প্রমশক্ষণ পমরচােনা করা;
প) নেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ্র্া্র্িারব গঠন এবং নেোর দুর্ যাগ কিযপমরকল্পনা মূল্যায়রনর েন্য
মনয়মির্ সিা আহ্বান মনমির্করণ;
ফ) ন্রকারনা েরুমর অবস্থায় নেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির োময়ত্ব পুররাপুমর পােন মনমির্করণ;
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ব) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনার ওপর কাে কররর্ সক্ষি নবসরকামর সংস্থাগুরোর হােনাগাে র্ামেকা রািা এবং
র্ারের কা্ যক্রি সিন্বয়সািন;
ি) বন্যা পূব যািাস ও সর্কীকরণ নকন্দ্র (FFWC) নর্রক বন্যার র্ে সংগ্রহ করা;
ি) অমিকাে, ভূমিিস, রাসায়মনক দুর্ যটনার ঝমুঁ কপূণ য নক্ষেগুরো মচমির্করণ এবং র্া অপসাররণ প্ররয়ােনীয়
ব্যবস্থা গ্রহণসহ েনসরচর্নর্া সৃমষ্ট;
্) সংজ্ঞায় বমণ যর্ সকে দুর্ যারগর মবষরয় ঝমুঁ কহ্রাস ও আপেকােীন পমরকল্পনা বর্মর এবং বাস্তবায়রন
প্ররয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) সংমিষ্ট সকেরক ন্রকারনা সম্ভাব্য দুর্ যটনা নিাকামবোর েন্য প্রস্তুর্ র্াকার সর্যকারেশ োমর করা;
ি) পুমেশ, মবমেমব ও মসমপমপর নবর্ার কা্ যক্রি এবং অন্যান্য ন্াগার্াগ-ব্যবস্থার িােরি মবপৎসংকুে
েনসািারণরক সর্কয বার্যা প্রোন;
গ) মনয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন করা এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয় অবমস্থর্ োর্ীয় দুর্ যাগ সাড়াোন সিন্বয়
নকরন্দ্রর (NDRCC) সরে ন্াগার্াগ রক্ষা করা;
র্) ঘূমণ যঝড় বন্যা, ভূমিিসসহ দুর্ যারগর সর্কযবার্যা প্রামপ্তর সরে সরে র্া প্রচার এবং োনিারের ক্ষয়ক্ষমর্
হ্রারস প্রমর্ররািমূেক ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঙ) নেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সিা আহ্বান এবং মনমে যষ্ট স্থারন সঠিক/সর্কয সংরকর্ প্রচাররর েন্য
সংমিষ্ট সংস্থারক মনরে যশ প্রোন;
চ) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র NDRCC, মবিাগীয় সের েপ্তরর স্থামপর্ মনয়ন্ত্রণকক্ষ ও সংমিষ্ট
উপরেো সেরর মনয়ন্ত্রণকরক্ষর সরে ন্াগার্াগ করা;
ে) এোকার েনগরণর িরে ঘূমণ যঝড় সম্বন্ধীয় মবপে/িহামবপে সংরকর্ ব্যাপকিারব প্রচাররর ব্যবস্থা গ্রহণ
এবং দুর্ যাগপ্রবণ এোকার নোকেন ্ারর্ দুর্ যারগর সর্কয সংরকর্ পায় র্া মনমির্করণ।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) সকে প্ররয়ােনীয় সম্পে একমের্ করর (েনশমক্ত, ্ানবাহন, েে্ান, ্ন্ত্রপামর্ ও িানমবক সহায়র্াসািগ্রী) দুর্ যাগকবমের্ এোকায় নপ্রররণর ব্যবস্থা গ্রহণ;
ি) প্ররয়ােনীয় ্ানবাহন, েে্ান, নহমেকপ্টার ইর্যামে ্র্া্র্ কতৃপয রক্ষর িােরি অমি্াচন (Requisition)
করা;
গ) দুর্ যাগকবমের্ এোকায় িাওয়ার পামন পাঠারনার ব্যবস্থা মনমির্করণ;
র্) নেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির েরুমর সিা আহ্বান করা;
ঙ) স্থানান্তররর আরেশ প্রামপ্তর পর স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় সংস্থা, পুমেশ, ইউমনয়ন পমরষে, আনসার, মিমর্মপ
এবং ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচর (মসমপমপ) নস্বোরসবক মেরয় নোকেন ও সম্পে স্থানান্তর মনমির্করণ।
চ) দ্বীপ/চর ও অন্যান্য দুগিয এোকায় আটরক পড়া অর্বা দুগর্য নোকরের উিারকাে পমরচােনা করা;
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য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) েরুমর মিমিরর্ ক্ষমর্গ্রস্ত এোকাগুরো পমরেশযন এবং ক্ষমর্গ্রস্ত এোকার ক্ষয়ক্ষমর্র পমরিাণ মনরূপরণর
েন্য ্র্া্র্ েমরপ এবং সাহায্য সহর্ামগর্ার প্ররয়ােন মনি যারণ করা;
ি) D-Form-এর িােরি ক্ষয়ক্ষমর্র প্রমর্রবেন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তরর নপ্ররণ এবং প্ররয়ােনীয়
সহায়র্ার আরবেন করা;
গ) উপর্যক্ত স্থারন িানমবক সহায়র্া মশমবর স্থাপন এবং পমরচােনা করা;
র্) মচমকৎসা, িায ও পানীয় েে সরবরাহসহ েরুমর িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি গ্রহণ। েরুমর িানমবক
সহায়র্ার েন্য অর্ য বরাে প্রামপ্তর প্ররয়ােরন িহাপমরচােক, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তররর সরে
ন্াগার্াগ করা সম্ভব না হরে সম্ভাব্য িরচ মহরসরব নেোপ্রশাসক এককােীন ২,০০,০০০/- (দুই েক্ষ)
টাকা িরচ কররর্ পাররবন। পরবর্ীরর্ িহাপমরচােক, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তররর কারে র্টনা উির
(Post-facto) বরারের েন্য নেোপ্রশাসক কারণসহ অনুররাি োনারবন। িহাপমরচােক, দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর ্র্ার্ যর্া মবরবচনায় বরাে প্রোন কররবন;
ঙ) ক্ষমর্গ্রস্ত নেকূপগুরো নিরাির্ এবং নত্যন নেকূপ স্থাপরনর ব্যবস্থা গ্রহণ। পুকুররর পামন পারনর উপর্াগী
করার ব্যবস্থা গ্রহণ;
চ) ক্ষমর্গ্রস্ত র্রবামড় নিরািরর্র েন্য সহায়র্া প্রোন এবং ক্ষমর্গ্রস্তরের েন্য অস্থায়ী আশ্রয়রকরন্দ্রর ব্যবস্থা
গ্রহণ;
ে) মৃর্ িানুরষর নেহ সৎকাররর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মৃর্ পশুরেহ ্র্া্র্ প্রমক্রয়ায় পুরুঁ র্ রািার ব্যবস্থা গ্রহণ,
্ারর্ স্বাস্থয পমরমস্থমর্র অবনমর্র কাররণ িহািামর নেিা না নেয়;
ে) সড়ক, কােিাট য, নসত্য ইর্যামে নিরািরর্র ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্ররয়ােনরবারি পুনব যাসরনর পেরক্ষপ গ্রহণ;
ঝ) গৃহমনিযাণ, কৃমষ, পশুপােন ইর্যামে েপ্তররর সিন্বরয় ্র্া্র্ পুনব যাসন-পমরকল্পনা প্রস্তুর্ করা এবং শীঘ্র র্া
অনুরিােরনর পেরক্ষপ গ্রহণ এবং েরুমর মিমিরর্ পুনব যাসন-পমরকল্পনা বাস্তবায়ন করা;
ঞ) সড়ক ও নবমড়বাঁরির িে নর্রক দূমষর্ েবণাক্ত পামন নবর করর নেওয়াসহ পমরমস্থমর্ স্বািামবক অবস্থায়
না আসা প্ যন্ত প্ররয়ােনীয় ব্যবস্থা ও পেরক্ষপ গ্রহণ;
ট) পুনব যাসরনর কারে মনরয়ামের্ নবসরকামর সংস্থাসমূরহর কা্ যাবমের সিন্বয়সািন;
ঠ) িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসন কিযকাে মনমব যঘ্ন কররর্ ন্াগার্াগ-ব্যবস্থা র্াৎক্ষমণক পুনঃস্থাপন এবং
সম্ভাব্য মবকল্প ন্াগার্াগ-ব্যবস্থা গ্রহণ;
র্) িমবষৎ করণীয় মনি যারণ ও প্ররয়ােরন অমিজ্ঞর্া োরির েন্য প্ররর্যকটি দুর্ যারগর নক্ষরে নেো প্ যারয়
একটি পূণ যাে মেনপমঞ্জ ও কিযমিমিক গৃহীর্ ব্যবস্থা ও উিি চচ যার মববরণসহ একটি পূণ যাে প্রমর্রবেন
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তরর নপ্ররণ ও সংরক্ষণ করা।
৬.৩ উপরেো মনব যাহী অমফসার
উপরেো মনব যাহী অমফসার র্াঁর সািারণ োময়ত্ব পােন োড়াও উপরেো প্ যারয়র কিযপমরকল্পনা বাস্তবায়রনর
েন্য প্রিানর্ োয়ী র্াকরবন। উপরেো ও ইউমনয়ন পমরষে প্ যারয়র মবমিন্ন িন্ত্রণােয়/সংস্থার দুর্ যাগসংক্রান্ত
সকে কিযপমরকল্পনা বাস্তবায়রনর কােও মর্মন সিন্বয়সািন ও র্োরমক কররবন।
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ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) উপরেো ও ইউমনয়ন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কা্ যকামরর্া মনমির্করণ। মনরে যশনা ও র্রের প্রামপ্ত
স্বীকার করা এবং প্রমশক্ষণ নর্রক অমেযর্ মশক্ষা কারে োগারনার মবষয়টি মনমির্করণ;
ি) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তররক অবমহর্ করর মনয়মির্ দুর্ যাগসংক্রান্ত মবমিন্ন মবষরয় প্রমশক্ষণ ও কিযশাোর
আরয়ােন করা;
গ) ইউমনয়ন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রস্তুর্ করা ‘আপে, মবপোপন্নর্া ও ঝমুঁ ক মনরূপণ-সম্পমকযর্’
সংকমের্ প্রমর্রবেরনর মিমিরর্ মবপোপন্ন েনরগাষ্ঠীর র্ামেকা এবং স্থান মনরে যশক িানমচরের ওপর
পূণ যাে প্রমর্রবেন প্রস্তুর্ করা এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তরর নপ্ররণ;
র্) ইউমনয়ন মর্এিমসর বর্মর করা স্বল্প, িে ও েীর্ যরিয়ামে ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনার মিমিরর্ মবিাগীয়
প্ যারয় স্বল্প, িে ও েীর্ যরিয়ামে পূণ যাে ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা প্রণয়ন করা এবং র্া দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা
অমিেপ্তরর নপ্ররণ;
ঙ) অগ্রামিকারপ্রাপ্ত এোকার উন্নয়ন পমরকল্পনার সরে ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনার পুররাপুমর সম্পৃক্তর্া
মনমির্করণ;
চ) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা র্ে কাউমিরের সরে সরাসমর ন্াগার্াগ প্রমর্ষ্ঠা করা এবং উপরেো ও ইউমনয়ন
প্ যারয় আগাি সর্কয বার্যা দ্রুর্ প্রচার মনমির্করণ;
ে) সর্কয বার্যা/পূব যািাস, স্থানান্তর, উিার কা্ যক্ররির প্রচার এবং প্রার্মিক িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্ররির
সহায়র্ার মিমিরর্ উপরেো ও ইউমনয়ন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির িহড়া আরয়ােরন প্ররয়ােনীয়
সহর্ামগর্া প্রোন।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) দুর্ যাগ-মবষয়ক স্থায়ী আরেশাবমে অনু্ায়ী উপরেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন;
ি) সর্কয সংরকর্ প্রচার, উিার ও স্থানান্তর এবং িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি পমরচােনার েন্য
উপরেো/ইউমনয়ন/ওয়ার্য এবং গ্রাি প্ যারয় নস্বোরসবক েে গঠন (কিপরক্ষ ৪০ িাগ নারী) মনমির্করণ;
গ) নস্বোরসবক েেগুরোরক পমরমস্থমর্র সরে পমরমচর্ করারনার েন্য ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচর সরে
সহর্ামগর্া মনমির্করণ;
ুঁ
র্) বন্যা/ঘূমণ যঝড়-সংক্রান্ত হুমশয়ামর
সংরকর্ নস্বোরসবকরের িােরি ্র্া্র্িারব প্রচার মনমির্করণ;
ঙ) দুর্ যাগ-মবষয়ক স্থায়ী আরেশাবমে সম্পরকয মবমিন্ন মবিারগর সংমিষ্ট ব্যমক্তগরণর অবমহমর্ মনমির্ করা
এবং সংমিষ্ট সকেরক আরেরশর আরোরক কাে করার েন্য উৎসামহর্ করা;
চ) বাংোরেশ পামন উন্নয়ন নবারর্ যর বাঁিগুরো ্র্া্র্িারব রক্ষণারবক্ষণ এবং বন্যার সিয় মনরাপে আশ্রয়রকন্দ্র
মহরসরব ব্যবহাররর েন্য সরব যাচ্চ বন্যাস্তর (Highest Flood Level) অরপক্ষা উঁচুকরণ;
ে) উপকূেীয় বনায়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন মনমির্করণ (প্ররয়াগর্াগ্য হরে);
ে) ন্সব এোকা সািারণর্ ঘূমণ যঝড়/বন্যায় ক্ষমর্গ্রস্ত হয় নসসব এোকার র্ামেকা ও িানমচে সংরক্ষণ করা;
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ঝ) সর্কীকরণ, আশ্রয়, উিার, স্বাস্থযব্যবস্থা, স্থানান্তর, িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসন, মনরাপিা এবং
আইনশৃঙ্খো ইর্যামে মবষরয় স্থায়ী আরেশাবমের সরে সািঞ্জস্য নররি উপরেো দুর্ যাগ কিযপমরকল্পনা
প্রস্তুর্ করা এবং ইউমনয়ন প্ যারয় এসব পমরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়রনর মবষয় মনমির্করণ;
ঞ) প্রমর্ বের এমপ্রে ও নসরপ্টম্বর িারস ঘূমণ যঝড় িহড়ার ব্যবস্থা মনমির্করণ, ্ারর্ সংমিষ্ট ব্যমক্তগণ
্র্া্র্িারব প্রমশক্ষণ গ্রহণ করর পমরকল্পনা বাস্তবায়ন কররর্ পাররন;
ট) গরড় ওঠা নত্যন এোকার বসমর্ েমরপ করা এবং নসিারন বসবাসকারী নোকরের দুর্ যাগপ্রস্তুমর্ ব্যবস্থা
মনমির্করণ;
ঠ) প্ররয়ােনীয় স্থারন মবরশষ করর চর এোকায় মুমেব মকো, নহমেপ্যার্ এবং ঘূমণ যঝড় আশ্রয়রকন্দ্র মনিযারণর
ব্যবস্থা গ্রহণ এবং র্া কা্ যকর রািা;
র্) ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচ বাস্তবায়রন সাহায্য ও সহর্ামগর্া প্রোন;
ে) ঘূমণ যঝড় পূব য, ঘূমণ যঝড় চোকােীন এবং ঘূমণ যঝড়-পরবর্ী িানমবক সহায়র্াকারে অংশগ্রহণ করার েন্য
ন্সব প্রমর্ষ্ঠানরক আহ্বান করা হরব নসসকে প্রমর্ষ্ঠারনর র্ামেকা সংরক্ষণ করা এবং মবমিন্ন সংস্থার সরে
ন্াগার্াগ করা;
ণ) েরুমর কারে ব্যবহারর্াগ্য েনবে ও ্ানবাহরনর র্ামেকা সংরক্ষণ করা;
র্) বন্যা/ঘূমণ যঝড় নিৌসুরির আরগ িায, ওষুি, েীবাণুনাশক এবং নেকূরপর িজুর্ মনমির্করণ;
র্) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়, পুমেশ, মবটিমসএে, মবমেমব এবং ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচর নবর্ার
ন্াগার্াগ-ব্যবস্থার সহর্ামগর্ায় উপরেো মনয়ন্ত্রণকরক্ষর পমরচােনা মনমির্করণ;
ে) কমিউমনটি নসন্টার, ঘূমণ যঝড় আশ্রয়রকন্দ্র এবং মুমেব মকোসমূরহর ্র্া্র্ নিরাির্ ও সংরক্ষরণর ব্যবস্থা
মনমির্করণ;
ুঁ
ি) উপরেো পমরষে, ইউমনয়ন পমরষে, ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচ (CPP) ইউমনরট হুমশয়ামর
পর্াকা িজুর্
মনমির্করণ;
ন) ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ মবষরয় নেোপ্রশাসরকর মনরে যশ বাস্তবায়ন করা;
প) বাঁরির অবস্থা প্ যরবক্ষণপূব যক প্ররয়ােন হরে নিরািরর্র প্রস্তাব নপশ করা;
ফ) চেমচ্চে প্রেশযন, মেফরেট ও নপাস্টার মবর্রণ এবং েনসিা অনুষ্ঠারনর িােরি ঘূমণ যঝড় সর্কয সংরকর্
এবং প্রস্তুমর্ বার্যা েনগরণর কারে প্রচার এবং েনমপ্রয় করর নর্াো;
ব) বন্যা ও েরোচ্ছ্বারসর সিয় েনসািাররণর আশ্ররয়র েন্য ইউমনয়ন পমরষে নচয়ারম্যান বা ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্
কিযসূমচর ইউমনয়ন েেরনর্ার সরে সহর্ামগর্ার স্থান মনব যাচন ও মচমির্ করা;
ি) স্থানীয় নস্বোরসবী সংস্থা, িাব, সাংস্কৃমর্ক সংগঠনসমূরহর ননতৃস্থানীয় ব্যমক্তরের র্ামেকা করর রািা, ্ারর্
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় প্ররয়ােরন র্ারের নস্বোরসবক মহরসরব কারে োগারনা ্ায়।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) ইউমনয়ন মনয়ন্ত্রণকক্ষ নিাো এবং সাব যক্ষমণক চালু রািার েন্য মনরে যশ প্রোন। একেন নগরেরটর্ কিযকর্যা
বা উপরেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির একেন সেস্যরক মনয়ন্ত্রণকরক্ষর োময়ত্ব প্রোন করা;
ি) র্াৎক্ষমণক গমর্শীের্া মনমির্ কররর্ নোকবে এবং ্ানবাহন প্রস্তুর্ রািা;
গ) মবরশষ বার্যাবাহক/রটমেরফারনর িােরি ইউমনয়ন পমরষরের নচয়ারম্যানরেররক সর্কয বার্যা নপ্ররণ করা;
র্) চর এোকার সরে দ্রুর্ ন্াগার্াগ প্রমর্ষ্ঠা করর েনসািারণরক সর্কয করা;
293

ঙ) নেো মনয়ন্ত্রণকরক্ষর সরে ন্াগার্াগ রক্ষা করা;
চ) উপরেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির েরুমর সিা আহ্বান করা;
ে) সংমিষ্ট সকেরক ঘূমণ যঝড়/বন্যা সর্কয সংরকর্ অবমহর্ করা। ঘূমণ যঝড় ও বন্যাসংক্রান্ত সকে েরুমর
সংবারের সরে ্র্াক্ররি ‘ঘূমণ যঝড় সর্কীকরণ’ ও ‘বন্যা সর্কীকরণ’ শব্দটি সংর্যক্ত করা এবং উপরেো
প্ যায় নর্রক ইউমনয়ন প্ যারয় েরুমরকােীন মেনপমঞ্জ (Logbook) সংরক্ষরণর ব্যবস্থা মনমির্করণ।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচর নস্বোরসবক, মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠারনর মশক্ষক, উপরেো ও ইউমনয়ন প্ যারয়র অন্যান্য
কিযকর্যা ও কিী (স্বাস্থযকিী, পমরবার পমরকল্পনা কিী, উপসহকারী কৃমষ কিযকর্যা, িৎস্য ও প্রামণসম্পে
মবিারগর কিী, সিবায়/মবর্মিউমর্মব/সড়ক ও েনপর্/মবটিমসএে/এেমেইমর্ এবং েনস্বাস্থয মবিারগর
কিী), আনসার, মিমর্মপ সেস্য, মবআরমর্মব সেস্য কতৃক
য েনসািাররণর কারে মবপে সংরকর্ ও িহামবপে
সংরকর্ সঠিকিারব প্রচাররর ব্যবস্থা মনমির্করণ;
ি) স্থানান্তর (Evacuation) মনরে যশ ্ারর্ সঠিকিারব নর্াষণা করা হয় র্া মনির্ করা;
গ) ঘূমণ যঝড় আশ্রয়রকন্দ্র, মকো, স্কুে, কমিউমনটি নসন্টার এবং অন্যান্য সরকামর িবন ও উঁচু স্থারন িানুষ ও
গবামে পশু সমররয় ননওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ। িায ও বস্ত্র ইর্যামে সরবরারহর ব্যবস্থা গ্রহণ। এ উরেরশ্য
ইউমনয়ন পমরষে নচয়ারম্যারনর কারে অনুরূপ মনরে যশ প্রোন;
র্) পামনর পারে িাওয়ার পামন পূণ য করর রািা এবং নচয়ারম্যান/ইউমনয়ন পমরষরের সেস্যরেরও িাওয়ার
পামন সংরক্ষরণর পরািশয প্রোন;
ঙ) েনসািারণরক সর্কয করার েন্য মবরশষ সংবােবাহক নপ্রররণর ব্যবস্থা গ্রহণ। িাওয়ার পামন, মেয়াশোই,
শুকরনা িাবার, র্াব, নামররকে এবং বাসনপে ইর্যামে োমস্টক কাগরে মুরড় িাটির মনরচ রািার েন্য
পরািশয প্রোন;
চ) নেো মনয়ন্ত্রণকরক্ষর সরে সাব যক্ষমণক ন্াগার্াগ রক্ষা করা এবং স্থানীয় আবহাওয়া পমরমস্থমর্ সম্পরকয
োনারনা;
ে) ঘূমণ যঝরড়র গমর্মবমি/পামন বৃমির স্তর সর্কযর্ার সরে েক্ষ রািা;
ে) উপরেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির েরুমর সিা আহ্বান করা এবং পমরমস্থমর্ নিাকামবোর েন্য সংমিষ্ট
সকেরক প্রস্তুর্ র্াকার এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা স্থায়ী আরেশাবমে অনু্ায়ী োময়ত্ব পােরনর পরািশয প্রোন;
ঝ) উিার ও িানমবক সহায়র্া কিযকাে পমরচােনার েন্য ্ানবাহন, ননৌ্ান ইর্যামে অমি্াচন
(Requisition) করা। এ োড়াও প্ররয়ােনরবারি ন্ োর্ীয় ্ানবাহরনর প্ররয়ােন র্া সরবরারহর েন্য
নেোপ্রশাসকরক অনুররাি করা;
ঞ) উিার ও িানমবক সহায়র্াকারে নসনাবামহনী সম্পৃক্ত হরে র্ারের সরে কারের সিন্বয়সািন।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) দুর্ যাগকবমের্ এোকাসমূরহর দ্রুর্ েমররপর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মবযিান অবস্থা নেোপ্রশাসক এবং দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়রক অবমহর্ করা। ইউমনয়ন পমরষে এবং উপরেো প্ যারয়র মবমিন্ন েপ্তররর
কিযকর্যারের ির্াির্ ও সাহায্য মনরয় ক্ষয়ক্ষমর্ মনরূপণ করা;
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ি) ন্াগার্াগ-ব্যবস্থা ব্যাহর্ হরে সংবােবাহক পাঠিরয় ইউমনয়ন ঘূমণ যঝড়/বন্যা প্রমর্রবেন সংগ্রহ করা এবং
নেো মনয়ন্ত্রণকক্ষরক ঘূমণ যঝড়/বন্যাসংক্রান্ত বেনমন্দন িবরািবর সরবরাহ করা;
গ) িানমবক সহায়র্াকারের েন্য উপরেো উন্নয়ন র্হমবে নর্রক েরুমর ব্যয় মনব যাহ করা;
র্) ক্ষমর্গ্রস্ত ইউমনয়রন েরুমর িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী নপ্ররণ করা;
ঙ) ক্ষমর্গ্রস্ত এোকাসমূরহ প্ যাপ্ত পমরিাণ নেকূপ সরবরারহর ব্যবস্থা গ্রহণ;
চ) িানুষ ও গবামে পশুর েীবন রক্ষার েন্য নরাগপ্রমর্ররািক ও আররাগ্যমূেক স্বাস্থযব্যবস্থাসহ পমরষ্কারপমরেন্নর্া, মবশুি পামন সরবরাহ, িায সরবরারহর প্ররয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
ে) ক্ষমর্গ্রস্ত এোকাগুরোরক িানমবক সহায়র্া অঞ্চরে মবিক্ত করা এবং উপরেো সের েপ্তররক আঞ্চমেক
সের েপ্তর মহরসরব নর্াষণা করা। িানমবক সহায়র্া কিযকাে পমরচােনার েন্য একেন কিযকর্যারক একটি
অঞ্চরের োময়ত্ব অপযন করা। ক্ষয়ক্ষমর্র পমরিাণ অনুসারর একটি উপরেোয় একামিক িানমবক সহায়র্া
অঞ্চরের প্ররয়ােন হরর্ পারর এবং প্ররয়ােন হরে এরূপ প্ররর্যক অঞ্চরের েন্য একেন কিযকর্যা মনর্যক্ত
করা;
ে) িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি পমরচােনায় ত্রুটিপূণ য ব্যবস্থাপনা প্রমর্ররাি করা। িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী,
র্রবামড় মনিযারণর অর্ য, নগে টাকাসহ র্রমনিযাণ অনুোন ইর্যামে দ্রুর্ মবর্ররণর ব্যবস্থা মনমির্করণ।
েরুমর হাসপার্াে, িানমবক সহায়র্ারকন্দ্র ও আশ্রয়রকন্দ্র ইর্যামের সুষ্ঠু পমরচােনা মনমির্করণ;
ঝ) স্থানীয় প্রশাসন, এনমেও, ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচর নস্বোরসবক ও প্ররয়ােনরবারি বাংোরেশ বর্ যার গার্য,
নসনাবামহনী, পুমেশ, আনসার, মিমর্মপ সেস্য এবং স্বাস্থযকিী, পমরবার পমরকল্পনা কিী, িৎস্য/কৃমষ/
প্রামণসম্পে মবিারগর কিীরের সহর্ামগর্ায় মৃর্রেহ সৎকার এবং মৃর্ পশু পুরুঁ র্ নফোর ব্যবস্থা গ্রহণ।
বামড়র্র এবং শস্যরির্ নর্রক েবণাক্ত পামন মনষ্কাশরনর ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঞ) িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি পমরচােনার েন্য মবমিন্ন িররনর অনুোন, ঋণ ও িানমবক সহায়র্া-সািগ্রীর
ব্যাপারর ্র্া্র্ কতৃপয রক্ষর কারে প্ররয়ােনীয় চামহো নপশ করা;
ট) নস্বোরসবী ও নবসরকামর প্রমর্ষ্ঠানসমূরহর িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি সিন্বয়সািন;
ঠ) নটস্ট মরমেফ, কারের মবমনিরয় িায কিযসূমচ, কারের মবমনিরয় টাকা কিযসূমচ, কিযসৃেন প্রকল্প, মিমেএফ
ইর্যামের িােরি দুগর্য এোকার েনসািাররণর পুনব যাসরনর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ পমরকল্পনার সফে
বাস্তবায়ন মনমির্করণ;
র্) উিারকাে, স্বাস্থয, িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসনসংক্রান্ত অন্যান্য প্ররয়ােনীয় কাে সম্পােন করা।
৬.৪ ইউমনয়ন পমরষে নচয়ারম্যান
ইউমনয়ন পমরষরের নচয়ারম্যান র্াঁর সািারণ োময়ত্ব োড়াও দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় মনম্নমেমির্ কা্ যাবমে সম্পােন
কররবন:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) ইউমনয়ন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন ও এর কা্ যকামরর্া মনমির্করণ। মনরে যশনা ও প্রমশক্ষণ নর্রক
অমেযর্ মশক্ষা কারে োগারনার মবষয়টি মনমির্করণ;
ি) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তররক অবমহর্ করার িােরি মনয়মির্ দুর্ যাগসংক্রান্ত মবমিন্ন মবষরয় প্রমশক্ষণ ও
কিযশাোর আরয়ােন করা;
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গ) আপে, মবপোপন্নর্া ও ঝমুঁ ক মনরূপণ-সম্পমকযর্ সংকমের্ প্রমর্রবেরনর মিমিরর্ মবপোপন্ন েনরগাষ্ঠীর
র্ামেকা এবং স্থান-মনরে যশক িানমচরের ওপর পূণ যাে প্রমর্রবেন প্রস্তুর্ করা এবং র্া দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা
কমিটিরর্ নপ্ররণ;
র্) ইউমনয়ন মর্এিমসর বর্মর করা স্বল্প, িে ও েীর্ যরিয়ামে ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনার মিমিরর্ মবিাগীয়
প্ যারয় স্বল্প, িে ও েীর্ যরিয়ামে পূণ যাে ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা প্রণয়ন এবং র্া দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা
কমিটিরর্ নপ্ররণ;
ঙ) অগ্রামিকারপ্রাপ্ত এোকার উন্নয়ন পমরকল্পনার সরে ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনার পুররাপুমর সম্পৃক্তর্া
মনমির্করণ;
চ) স্থানীয়িারব গৃহীর্ মবমিন্ন কিযসূমচ ও কা্ যক্রি সিন্বয় এবং নবসরকামর সংস্থাসমূরহর (এনমেও) কারে
সহায়র্া করা;
ে) ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা বাস্তবায়রনর েন্য স্থানীয় প্ যারয় উপর্যক্ত র্হমবে গঠরন ইউমনয়ন দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা কমিটিরক প্ররয়ােনীয় সহর্ামগর্া প্রোন;
ে) সর্কয বার্যা/পূব যািাস, স্থানান্তর, উিার কা্ যক্ররির প্রচার এবং প্রার্মিক িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্ররি
সহায়র্ার িােরি উপরেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির িহড়া (মড্রে) আরয়ােরন প্ররয়ােনীয় সহর্ামগর্া
প্রোন।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) উিারকাে, েীবনরক্ষা, স্বাস্থযব্যবস্থা, পমরষ্কার-পমরেন্নর্া, আশ্রয়রকন্দ্র র্োবিান, টিকা/ইনরেকশন প্রোন
ইর্যামে কারের েন্য ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচ ও স্থানীয় সংস্থার িােরি ইউমনয়রনর একেে কিীরক
প্রমশক্ষণ প্রোন করা, ্ারর্ র্ারা প্ররয়ােরনর সিয় স্থানীয় নস্বোরসবকরের সাহায্য ও সহর্ামগর্া কররর্
পারর;
ি) ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচর কারে সহর্ামগর্া প্রোন ও সিন্বয়সািন করা;
গ) ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ ব্যবস্থায় েনসািারণরক সরচর্ন করর নর্াোর েন্য উপরেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটিরক
সব যরর্ািারব সাহায্য করা এবং ঘূমণ যঝড়/বন্যার সিয় কী করা উমচর্ র্া েনসািারণরক অবমহর্ করা;
র্) মনব যামচর্ চেমচ্চে প্রেশযন, মেফরেট ও নপাস্টার মবর্রণ এবং েনসিা আরয়ােরনর িােরি েনসািাররণর
কারে ঘূমণ যঝড় সর্কয সংরকর্ প্রচার ও েনমপ্রয় করর নর্াো;
ঙ) উপকূেীয় অঞ্চরে নস্বোয় বৃক্ষররাপরণ েনগণরক উৎসামহর্ করা এবং বসর্বামড়র আশপারশ গাে োগারর্
পরািশয প্রোন করা;
চ) ইউমনয়রনর সকে ঝমুঁ কপূণ য এোকায় সংরকর্ পর্াকা উরিােরনর ব্যবস্থা করর রািা;
ে) বর্যিান ঘূমণ যঝড় আশ্রয়রকন্দ্র, মুমেব মকো, নহমেপ্যার্ প্ যাপ্ত না হরে নত্যন নহমেপ্যার্, মকো ও আশ্রয়স্থে
মনিযারণর প্রস্তাব নপশ;
ে) ইউমনয়রনর ন্সব এোকা ঘূমণ যঝড়/বন্যাকবমের্ হরর্ পারর র্া মচমির্ করর িানমচে প্রস্তুর্ করা এবং ন্
সিস্ত এোকা নবমশ আক্রান্ত হরর্ পারর র্া মনরে যশ করা;
ঝ) দুগিয চরাঞ্চরের েনসািাররণর প্রস্তুমর্র ব্যাপারর মবরশষ গুরুত্বাররাপ করা;
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ঞ) ইউমনয়রনর িৎস্যেীবী ও নেরে সম্প্রোয়রক প্ররয়ােনীয় প্রস্তুমর্র ওপর প্রমশক্ষণ প্রোন করা;
ট) গণিােরি প্রচামরর্ আবহাওয়া পূব যািাস মনয়মির্িারব নশানা এবং মনরে যশাবমে অনুসরণ করার েন্য
েনসািারণ ও নেরেরের উৎসামহর্ করা;
ঠ) বন্যা ও েরোচ্ছ্বারসর সিয় আশ্রয়গ্রহরণর েন্য আশ্রয়স্থে ও উঁচু োয়গা মচমির্ করর রািা এবং র্েনু্ায়ী
েনগণরক অবমহর্ রািা;
র্) ঘূমণ যঝড়পূব য, ঘূমণ যঝড় চোকােীন এবং ঘূমণ যঝরড়র পরর িানমবক সহায়র্াকারে অংশগ্রহরণর েন্য
নস্বোরসবকরের র্ামেকা মনয়মির্ হােনাগােকরণ এবং মবমিন্ন প্রমর্মনমির সরে ন্াগার্াগ রক্ষা করা;
ে) েরুমর কারে ব্যবহারর্াগ্য ্ানবাহন ও ননৌকার একটি র্ামেকা সংরক্ষণ করা;
ণ) ঘূমণ যঝড় আশ্রয়রকন্দ্র, কমিউমনটি নসন্টার ও মুমেব মকোর সরে সংর্াগকারী রাস্তা ও কােিাট যসমূরহর
্র্া্র্ নিরাির্ ও সংরক্ষণ মনমির্করণ;
র্) মসমপমপ, স্থানীয় সরকামর ও নবসরকামর প্রমর্ষ্ঠারনর সিন্বরয় প্রমর্ বের ইউমনয়ন প্ যারয় দুর্ যাগ-মবষয়ক
িহড়ার ব্যবস্থা গ্রহণ;
র্) িাওয়ার পামনর উৎস, িাযগুোি, বীে ও নগািাযিজুর্ ইর্যামের সুরক্ষা ও মনরাপিা মনমির্করণ;
ে) স্থানীয় নস্বোরসবী সংস্থা, িাব, সাংস্কৃমর্ক সংগঠনসমূরহর ননতৃস্থানীয় ব্যমক্তরের র্ামেকা করর রািা, ্ারর্
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনার প্ররয়ােরন র্ারের নস্বোরসবক মহরসরব কারে োগারনা ্ায়।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) ইউমনয়ন মনয়ন্ত্রণকক্ষ ২৪/৭ মিমিরর্ সাব যক্ষমণকিারব চালু রািা এবং ইউমনয়ন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির
একেন সেস্যরক মনয়ন্ত্রণকরক্ষর োময়ত্ব প্রোন;
ি) ইউমনয়ন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সিা আহ্বান করা এবং ইউমনয়ন পমরষরের সকে সেস্য, ইউমনয়ন
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সেস্য ও নস্বোরসবকরের সরে ন্াগার্াগ রক্ষা করা এবং আসন্ন ঘূমণ যঝড়/বন্যা
সম্পরকয র্ারেররক োনারনা;
গ) ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচর নস্বোরসবকবৃন্দ কতৃক
য ইউমনয়রনর সকে ঝমুঁ কপূণ য এোকায় সংরকর্ পর্াকা
উরিােন মনমির্করণ এবং নোে বামেরয় অর্বা নিগারফারনর িােরি সর্কয বার্যা প্রচার করা, মনরাপে
স্থারন স্থানান্তররর সুমবিা সম্পরকয েনসািারণরক অবমহর্করণ;
র্) ঘূমণ যঝরড়র অবস্থা সম্পরকয োনারনার েন্য দূরবর্ী চর এোকায় মবরশষ সংবােবাহক নপ্ররণ করা;
ঙ) মনয়মির্িারব নবর্ারর আবহাওয়া পূব যািাস নশানা এবং নস অনু্ায়ী কাে করার েন্য সংমিষ্ট সকেরক
পরািশয প্রোন;
চ) বন্যা/ঘূমণ যঝরড়র ফরে সৃষ্ট দুর্ যাগিয় পমরমস্থমর্রর্ েনসািারণ ও গবামে পশুরক মনরাপে স্থারন স্থানান্তর,
িায, স্বাস্থযব্যবস্থা এবং মনরাপিা ইর্যামের েন্য েরুমর মিমিরর্ নস্বোরসবক বামহনী মনরয়ামের্করণ;
ে) ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচর নস্বোরসবক ও অন্যান্য নস্বোরসবকরের কিযকারে সহর্ামগর্া ও সিন্বয়সািন।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচর নস্বোরসবকবৃন্দ, আনসার ও গ্রাি প্রমর্রক্ষা েরের সেস্যগণ ্ারর্ সঠিক সিরয়
েনসািাররণর িরে সংরকর্ প্রচার করর র্ার ব্যবস্থা মনমির্করণ;
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ি) দূরবর্ী চর এোকাসহ মনে মনে এোকায় েনসািাররণর কারে ্ারর্ স্থানান্তররর মনরে যশ সঠিকিারব
প্রচামরর্ হয় নস ব্যবস্থা মনমির্করণ;
গ) মবপজ্জনক স্থানগুরো নর্রক মনরাপে স্থানসমূরহ িানুষ ও গবামে পশুর স্থানান্তররর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং
িানমবক সহায়র্া প্রোন;
র্) িাওয়ার পামন িজুর্ রািা এবং অন্যরের র্া অনুসরণ করার েন্য পরািশয প্রোন;
ঙ) উপরেো মনয়ন্ত্রণকরক্ষর সরে ন্াগার্াগ রািা;
চ) সংমিষ্ট সকেরক মনয়মির্ এবং সর্কযর্ার সরে আবহাওয়ার পূব যািাস নশানা, ঘূমণ যঝরড়র গমর্মবমি ও
বন্যার পামন মবপেসীিা অমর্ক্রি-সংক্রান্ত র্োমে প্রোন;
ে) ইউমনয়ন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির েরুমর সিা আহ্বান করা। পমরমস্থমর্ নিাকামবোর েন্য সংমিষ্ট
সকেরক প্রস্তুর্ র্াকার এবং দুর্ যাগসংক্রান্ত স্থায়ী আরেশাবমে অনু্ায়ী কাে করার পরািশয প্রোন;
ে) সকে প্রস্তুমর্ ব্যবস্থা ্ারর্ সঠিকিারব গৃহীর্ হয় র্া মনমির্করণ;
ঝ) উিার ও েরুমর িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি পমরচােনার েন্য ইউমনয়রন ্ানবাহন ও ননৌকা অমি্াচন
(Rquisition) করা;
ঞ) প্ররয়ােরন আশ্রয়রকন্দ্র নিাো, এসব আশ্রয়রকরন্দ্র প্রবীণ, প্রমর্বন্ধী ব্যমক্ত, নারী, মশশুরের নস্বোরসবকরের
িােরি প্ যাপ্ত মনরাপিা ও সুরক্ষা মনমির্ করা। আশ্রয়রকরন্দ্র আশ্রয় ননওয়া িানুরষর র্ামেকা বর্মর করর
িানমবক সহায়র্া চামহো মনরূপণ করর উপরেো মনয়ন্ত্রণকরক্ষ নপ্ররণ ও প্ররয়ােনীয় িায ও মচমকৎসারসবা
মনমির্করণ;
ট) দুর্ যাগকবমের্ এোকায় নকারনা ব্যমক্ত িারা নগরে র্ার সৎকাররর ব্যবস্থা গ্রহণ ও মৃত্যয সনে প্রোন করা;
ঠ) মনে এোকার নকারনা ব্যমক্ত হামররয় নগরে বা মনরিাঁে হরে র্ার সন্ধান ও উিাররর েন্য পুমেশ ও
আশপারশর এোকার ইউমনয়ন পমরষরের িােরি র্ৎপরর্া চাোরনা;
র্) দুর্ যারগর কবরে পরড় অন্য এোকার বা অপমরমচর্ নকউ এোকায় বা আশ্রয়রকরন্দ্র চরে এরে র্ার সঠিক
পমরচয় মনমির্ হরয় র্ারক র্ার বামড় বা এোকায় নপৌুঁোরনার ব্যবস্থা গ্রহণ। এিন নক্ষরে অরচনা ব্যমক্ত
র্ার সঠিক পমরচয় না মেরে র্ারক পুমেরশ হস্তান্তর করা। ব্যমক্ত অরচনা একক মশশু হরে পুমেশরক অবমহর্
করর সিােরসবা মবিারগর কারে হস্তান্তর করা;
ে) স্থানান্তমরর্ েনসািাররণর নররি আসা সম্পমি নহফাের্ ও রক্ষণারবক্ষরণর ব্যবস্থা গ্রহণ।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) নস্বোরসবক এবং ইউমনয়ন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাহারয্য সাব যক্ষমণক উিার ও িানমবক সহায়র্া
কিযকাে পমরচােনা করা এবং িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি পমরচােনার েন্য ্ানবাহন/রনৌ্ারনর ব্যবস্থা
করা;
ি) দুগর্য এোকাগুরোরর্ দ্রুর্ েমররপর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মবরশষ সংবােবাহরকর িােরি উপরেো মনব যাহী
অমফসার িানমবক সহায়র্া-সািগ্রীর সুপামরশসহ ক্ষয়ক্ষমর্র প্রমর্রবেন নপশ করা;
গ) উপরেো সের েপ্তর নর্রক প্রাপ্ত েরুমর িানমবক সহায়র্া দ্রুর্ মবর্ররণর ব্যবস্থা গ্রহণ;
র্) দুগর্য এোকায় প্ যাপ্তসংখ্যক নেকূপ বমসরয় মনরাপে িাওয়ার পামন সরবরারহর ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঙ) নস্বোরসবক, আনসার ও গ্রাি প্রমর্রক্ষা বামহনী এবং প্ররয়ােন হরে পুমেশ, বর্ যার গার্,য নসনাবামহনীর
সাহারয্য মৃর্রেহ সৎকার এবং গবামে পশুর মৃর্রেহ িাটিরর্ পুরুঁ র্ নফোর ব্যবস্থা গ্রহণ।
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চ) িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী, র্রবামড়, নগে অর্ য, গৃহমনিযাণ অনুোন ইর্যামে দ্রুর্ ও সুষ্ঠু বণ্টন এবং অস্থায়ী
েরুমর হাসপার্াে, িানমবক সহায়র্ারকন্দ্র, আশ্রয়রকন্দ্র ইর্যামের সুষ্ঠু পমরচােনা মনমির্করণ;
ে) নস্বোরসবী প্রমর্ষ্ঠানগুরো, নস্বোরসবকবৃন্দ এবং িানমবক সহায়র্াকারে মনরয়ামের্ অন্যান্য প্রমর্ষ্ঠারনর
িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্ররির সিন্বয়সািন ও র্োরমক;
ে) নটস্ট মরমেফ, কারের মবমনিরয় িায কিযসূমচ, কিযসৃেন কিযসূমচ, মিমেএফ ইর্যামের িােরি
দুর্ যাগকবমের্ এোকায় েনসািাররণর পুনব যাসরনর পমরকল্পনা বর্মর ও র্ার সুষ্ঠু বাস্তবায়রনর ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঝ) সংমিষ্ট কতৃপয ক্ষ কতৃক
য মনরে যমশর্ উিার, িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসনসংক্রান্ত ন্রকারনা োময়ত্ব
(প্রমর্রবেন প্রস্তুর্ ও নপশসহ) পােন করা;
ঞ) দ্রুর্ নিরািরর্র িােরি ননৌ এবং সড়ক ন্াগার্াগ-ব্যবস্থা পুনঃস্থাপন করা।
৬.৫ ইউমনয়ন পমরষে সেস্য
সািারণ োময়ত্ব পােন োড়াও ইউমনয়ন পমরষরের সেস্যবৃন্দ দুর্ যাগসংক্রান্ত মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররবন:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) ইউমনয়ন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সিা ও কিযশাোয় মনয়মির্ অংশগ্রহণ;
ি) েনরগাষ্ঠীর মবপোপন্নর্া ও ঝমুঁ ক মনরূপণ প্রমক্রয়ায় অংশগ্রহণ, ঝমুঁ কর অগ্রামিকার মনি যারণ এবং সংমিষ্ট
ওয়ার্ য ও ইউমনয়রনর েন্য ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা প্রণয়ন;
গ) মবপোপন্নর্া ও ঝমুঁ ক মনরূপণ প্রমক্রয়ায় মবমিন্ন মবপোপন্ন েরের অংশগ্রহণ মনমির্করণ;
র্) েনরগাষ্ঠীর ঝমুঁ ক মনরূপরণর িােরি প্রস্তুর্ ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা বাস্তবায়রনর েন্য সম্পে আহররণ
ইউমনয়ন পমরষরের নচয়ারম্যানরক সহায়র্া প্রোন;
ঙ) স্থানীয় প্ যারয় গৃহীর্ মবমিন্ন কিযসূমচ ও কা্ যক্রি সিন্বয়সািরন নবসরকামর সংস্থাসমূরহর কারে সহায়র্া
প্রোন।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) প্রমশক্ষণপ্রাপ্ত নস্বোরসবকরের মবস্তামরর্ র্াটারবে সংরক্ষণ, ্ারর্ েরুমর প্ররয়ােরন র্াৎক্ষমণক ন্াগার্াগ
করা ্ায়;
ি) েরুমর িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি পমরচােনার সিয় মবমিন্ন োময়ত্ব পােরনর েন্য প্রমশক্ষণপ্রাপ্ত
নস্বোরসবকরের মবরশষিারব মচমির্করণ;
গ) মনে মনে এোকার দুর্ যাগ পমরমস্থমর্ ও পুনব যাসনকাে সফেিারব সম্পন্ন করার েন্য েনসািারণরক
সরচর্ন ও প্রস্তুর্ রািা।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ুঁ
ক) আগাি হুমশয়ামর/মবপে/িহামবপে
সংরকর্ প্রচার করা। ইউমনয়ন পমরষরের নচয়ারম্যান অর্বা ঊর্ধ্যর্ন
কতৃপয রক্ষর কাে নর্রক মনরে যশ পাওয়ার পর নকারনা আর্ঙ্ক সৃমষ্ট না করর মবপে সংরকর্ প্রচার করা;
ি) গণিােরি মনয়মির্িারব আবহাওয়ার পূব যািাস নশানা;
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গ) গণিােি/ইউমনয়ন পমরষরের নচয়ারম্যান অর্বা ঊর্ধ্যর্ন কতৃপয রক্ষর কাে নর্রক সর্কয সংরকর্ পাওয়ার
পর দ্রুর্ ব্যবস্থা গ্রহণ;
র্) স্থানান্তর, প্রার্মিক মচমকৎসা, স্বাস্থযরসবা এবং িাবাররর ব্যবস্থা, ক্ষমর্গ্রস্ত র্রবামড় নিরাির্, মনরাপিা
ইর্যামের ন্যায় মনমে যষ্ট োময়ত্ব পােরনর েন্য েরুমর নস্বোরসবক েে প্রস্তুর্ রািা;
ঙ) ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচর সরে সহর্ামগর্া ও সিন্বয়সািন;
চ) ঝমুঁ কপূণ য এোকায় সংরকর্ পর্াকা উরিােন মনমির্করণ।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচর নস্বোরসবকবৃন্দ, আনসার এবং গ্রাি প্রমর্রক্ষা েরের সেস্যগরণর িােরি সঠিক
সিরয় েনসািাররণর কারে সংরকর্ প্রচার মনমির্করণ;
ি) দূরবর্ী চর এোকাসহ মনে মনে এোকায় েনসািাররণর কারে ্ারর্ মনরাপে আশ্ররয় স্থানান্তররর মনরে যশ
সঠিকিারব প্রচামরর্ হয় নস ব্যবস্থা মনমির্করণ;
গ) মবপজ্জনক স্থানগুরো নর্রক মনরাপে স্থানসমূরহ িানুষ ও গবামে পশুর স্থানান্তররর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং িায
ও িানমবক সহায়র্া প্রোন। ঘূমণ যঝড়/বন্যা আশ্রয়রকন্দ্র, মকো, কমিউমনটি নসন্টার ও অন্যান্য সরকামর
িবরন এ উরেরশ্য সকরের কারে অনুরূপ মনরে যশ নপ্ররণ করা;
র্) প্ যাপ্ত িাওয়ার পামন িজুর্ রািা ও অন্যরের এ কাে করার েন্য পরািশয প্রোন;
ঙ) ইউমনয়ন মনয়ন্ত্রণকরক্ষর সরে সাব যক্ষমণক ন্াগার্াগ রািা;
চ) সংমিষ্ট সকেরক মনয়মির্ এবং সর্কযর্িারব আবহাওয়ার পূব যািাস নশানার এবং ঘূমণ যঝরড়র গমর্মবমি ও
বন্যার পামন মবপেসীিার ওপর মেরয় প্রবামহর্ হওয়া সম্পরকয সরচর্ন হওয়ার েন্য পরািশয প্রোন;
ে) মবরশষ সংবােবাহক নপ্ররণ করার িােরি েনসািারণরক সর্কয করা এবং পরািশয নেওয়া, ন্ন র্ারা
োমস্টক পারে িাওয়ার পামন, শুকনা িায, ম্যাচ োর্ীয় সািগ্রী, র্াব, হাঁমড়-পামর্ে ও নগা-িায োর্ীয়
সািগ্রী িাটির মনরচ পুরুঁ র্ রািা। গবামেপশুরক ্রর্াপর্যক্ত মনরাপে স্থারন সমররয় ননওয়ার েন্য েনগণরক
পরািশয প্রোন;
ে) ওয়ার্ য প্ যারয় অর্বা দুর্ যাগকবমের্ এোকায় েরুমর সাড়াোন গ্রুপ বর্মর করা। পমরমস্থমর্ নিাকামবোর
েন্য সংমিষ্ট সকেরক প্রস্তুর্ র্াকার এবং দুর্ যাগসংক্রান্ত স্থায়ী আরেশাবমে অনু্ায়ী কাে করার উরযাগ
গ্রহণ;
ঝ) সকে প্রস্তুমর্ ব্যবস্থা ্ারর্ সঠিকিারব গৃহীর্ হয় র্া মনমির্করণ ও ইউমনয়ন মনয়ন্ত্রণকক্ষরক অবমহর্
করা;
ঞ) উিার ও িানমবক সহায়র্া কিযকাে পমরচােনার েন্য প্ যাপ্ত ্ানবাহন ও ননৌকার ব্যবস্থা করর রািা,
এরক্ষরে প্ররয়ােরন ইউমনয়ন পমরষে নচয়ারম্যারনর সহায়র্া ননওয়া;
ট) প্ররয়ােরন আশ্রয়রকন্দ্র নিাো, এসব আশ্রয়রকরন্দ্র নস্বোরসবকরের িােরি প্রবীণ, প্রমর্বন্ধী, নারী, মশশুরের
েন্য প্ যাপ্ত মনরাপিা ও সুরক্ষা প্রোন করা। আশ্রয়রকরন্দ্র আমশ্রর্রের র্ামেকা বর্মর করা এবং িানমবক
সহায়র্ার চামহো মনরূপণ করর ইউমনয়ন পমরষরের নচয়ারম্যারনর িােরি উপরেো মনয়ন্ত্রণকরক্ষ নপ্ররণ
ও প্ররয়ােনীয় িায ও মচমকৎসারসবা মনমির্করণ;
ঠ) দুর্ যাগকবমের্ এোকায় নকারনা ব্যমক্ত িারা নগরে র্ার সৎকাররর ব্যবস্থা গ্রহণ ও মৃত্যযসনে প্রোরনর
ব্যবস্থা করা;
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র্) মনে এোকার নকারনা ব্যমক্ত হামররয় নগরে বা মনরিাঁে হরে র্ারক উিাররর েন্য ইউমপ নচয়ারম্যারনর
িােরি পুমেশ ও আশপারশর এোকার ইউমনয়ন পমরষরের িােরি র্ৎপরর্া চাোরনা;
ে) দুর্ যারগর কবরে পরড় অন্য এোকার বা অপমরমচর্ নকউ এোকায় বা আশ্রয়রকরন্দ্র চরে এরে র্ার সঠিক
পমরচয় মনমির্ হরয় র্ারক র্ার বামড় বা এোকায় নপৌুঁোরনার ব্যবস্থা গ্রহণ, এিন নক্ষরে অরচনা ব্যমক্ত
র্ার সঠিক পমরচয় না মেরে র্ারক ইউমপ নচয়ারম্যারনর িােরি পুমেরশ হস্তান্তর করা, অরচনা একক
মশশুরক ইউমপ নচয়ারম্যারনর িােরি পুমেশরক অবমহর্ করর সিােরসবা মবিারগর কারে হস্তান্তর করা;
ণ) স্থানান্তমরর্ েনসািাররণর নররি আসা সম্পমি নহফাের্ ও রক্ষণারবক্ষরণর ব্যবস্থা গ্রহণ;
র্) মনে এোকা দুর্ যাগকবমের্ হয়মন, মকন্তু পারশর এোকা দুর্ যাগকবমের্, এিন অবস্থায় মনে এোকার
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় প্রমশক্ষণপ্রাপ্ত নস্বোরসবকরের মনরয় ঝমুঁ কহ্রাস ও দুর্ যারগ সাড়াোন কারে অংশগ্রহণ।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসনকারে ইউমনয়ন পমরষে নচয়ারম্যারনর সহর্ামগর্ায় ইউমনয়ন পমরষরের সািারণ
ও সংরমক্ষর্ আসরনর সেস্যবৃন্দ মনম্নমেমির্ কােগুরো সম্পােন কররবন:
ক) নস্বোরসবক এবং ইউমনয়ন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাহারয্য সাব যক্ষমণক উিার ও িানমবক সহায়র্া
কিযকাে পমরচােনা করা;
ি) দুগর্য এোকাগুরোরর্ দ্রুর্ েমররপর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ইউমপ নচয়ারম্যারনর কারে িানমবক সহায়র্াসািগ্রীর সুপামরশসহ ক্ষয়ক্ষমর্র প্রমর্রবেন নপশ করা;
গ) েরুমর িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী গ্রহণ করা ও সুষ্ঠুিারব মবর্রণ করা;
র্) পুকুর, কূপ এবং নেকূরপর পামনর েবণাক্তর্া দূর করর েরুমর মিমিরর্ দুগর্য এোকায় প্ যাপ্ত-সংখ্যক
নেকূপ স্থাপরনর ব্যবস্থা এবং িাওয়ার পামনর ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঙ) নস্বোরসবক, গ্রাি প্রমর্রক্ষা বামহনী এবং প্ররয়ােন হরে পুমেশ, বাংোরেশ বর্ যার গার্ য, নসনাবামহনীর
সাহারয্য িানুরষর মৃর্রেহ সৎকাররর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গবামে পশুর মৃর্রেহ িাটিরর্ পুরুঁ র্ নফোর ব্যবস্থা
গ্রহণ। বসর্বামড় ও শস্যরিরর্ আবি েবণাক্ত পামন মনষ্কাশরনর ব্যবস্থা গ্রহণ;
চ) িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী, র্রবামড়, নগে অর্ য, গৃহমনিযাণ অনুোন, ইর্যামে দ্রুর্ ও সুষ্ঠু বণ্টরনর মনিয়র্া
প্রোন করা এবং েরুমর হাসপার্াে, িানমবক সহায়র্ারকন্দ্র, আশ্রয়রকন্দ্র ইর্যামের সুষ্ঠু পমরচােনায়
সহায়র্া করা;
ে) নস্বোরসবী প্রমর্ষ্ঠানগুরো, নস্বোরসবকবৃন্দ এবং িানমবক সহায়র্াকারে মনরয়ামের্ অন্যান্য প্রমর্ষ্ঠারনর
িানমবক সহায়র্াকারে সহায়র্া করা;
ে) নটস্ট মরমেফ, কারের মবমনিরয় িায কিযসূমচ, কিযসৃেন প্রকল্প, মিমেএফ ইর্যামের িােরি দুর্ যাগকবমের্
এোকায় েনসািাররণর পুনব যাসরনর পমরকল্পনা বর্মর ও র্ার সুষ্ঠু বাস্তবায়রনর ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঝ) সংমিষ্ট কতৃপয ক্ষ কতৃক
য মনরে যমশর্ উিার, িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসনসংক্রান্ত ন্রকারনা োময়ত্ব
(প্রমর্রবেন প্রস্তুর্ ও নপশসহ) পােন করা;
ঞ) দ্রুর্ নিরািরর্র িােরি ননৌ এবং সড়ক ন্াগার্াগ-ব্যবস্থা পুনঃস্থাপন করা।
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সািারণ মনরে যশাবমে
ইউমনয়ন পমরষরের সেস্যবৃন্দ মনম্নমেমির্ মবষরয় েনসািারণরক পরািশয প্রোন কররবন:
ক) মনম্নচাপ সৃমষ্ট হওয়ার পর বাংোরেশ নবর্ার নর্রক প্রচামরর্ আবহাওয়ার পূব যািাস নশানার পরািশয প্রোন;
ি) সর্কয সংরকর্ উরিােরনর পর সকে ননৌকা ও েোররক উপকূরের কাোকামে রািা এবং মনরাপে
আশ্রয়গ্রহণ করার েন্য পরািশয প্রোন;
গ) অন্যরের সরে আবহাওয়া-সংক্রান্ত র্ে মবমনিয় করা;
র্) মবমিন্ন পারে পমরবাররর প্ররয়ােন অনু্ায়ী মচড়া, মুমড়, গুড় এবং িাওয়ার পামন, র্াব, হাঁমড়-পামর্ে, ম্যাচ,
পার্ো পমেমর্ন ব্যারগ মুমড়রয় মর্ন ফুট িাটির মনরচ পুরুঁ র্ রািার পরািশয প্রোন, ্ারর্ র্া প্ররয়ােন
অনু্ায়ী ব্যবহার করা ্ায়। িাওয়ার পামনর টিউবওরয়ে ও নেকূরপর মুি োমস্টক কিার মেরয় শক্তিারব
নেঁরি রািার পরািশয প্রোন, ্ারর্ েবণাক্ত/দূমষর্ পামন প্ররবশ কররর্ না পারর;
ঙ) আশ্রয়রকরন্দ্র স্থানান্তররর মনরে যশ নর্াষণার সরে সরে েনসািারণরক মনকটবর্ী ঘূমণ যঝড় নকন্দ্র, মুমেব
মকো, পাকা িবন, কমিউমনটি নসন্টার এবং অন্য ন্রকারনা মনরাপে োয়গায় আশ্রয়গ্রহণ করার পরািশয
প্রোন। মশশু, প্রবীণ এবং দুব যেরের রক্ষায় মবরশষ দৃমষ্ট রািরর্ পরিশয প্রোন। গবামে পশু ও অন্যান্য
েীবেন্তুরক উঁচু মনরাপে স্থারন স্থানান্তররর পরািশয প্রোন;
চ) নকারনা প্রকার গুেব েড়ারনা নর্রক মবরর্ র্াকা এবং র্া না নশানার েন্য িানুষরক পরািশয নেওয়া;
ে) দুর্ যারগর সিয় এবং দুর্ যারগর পর দুগর্য েনসািারণরক উিার করার পরািশয প্রোন;
ে) ন্রকারনা ব্যমক্তর েীবন এবং সম্পমি ঘূমণ যঝড়/বন্যা অর্বা অন্য নকারনা দুর্ যারগর দ্বারা মবপন্ন হওয়ার
আশঙ্কা র্াকরে অনমর্মবেরম্ব ইউমনয়ন পমরষে নচয়ারম্যান এবং সেস্যরের োনাবার েন্য পরািশয প্রোন;
ঝ) সকে ব্যাপারর ইউমনয়ন পমরষে এবং নস্বোরসবক সংগঠরনর সরে সহর্ামগর্া প্রোরনর পরািশয নেওয়া;
ঞ) আহর্/ডুবন্ত ব্যমক্তরের প্রার্মিক মচমকৎসা প্রোন করার পরািশয প্রোন;
ট) মৃর্রেহ অপসারণ ও মৃর্ ব্যমক্তর সৎকার এবং মৃর্ গবামে পশু িাটিরর্ পুরুঁ র্ নফোর পরািশয প্রোন;
ঠ) দুর্ যারগর পর সিবায় মিমিরর্ (এরক অপররক সহর্ামগর্া করর) বামড় মনিযারণর পরািশয প্রোন;
র্) ইউমনয়ন পমরষরের নচয়ারম্যান ও সেস্য অর্বা ন্রকারনা ঊর্ধ্যর্ন কতৃপয রক্ষর িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি
পমরচােনা-সংক্রান্ত মনরে যশ অর্বা অনুররাি পােন করার পরািশয প্রোন।
৬.৬ িানমবক সহায়র্া প্রোনকারী সংস্থা
৬.৬.১ বাংোরেশ নরর্ মক্ররসন্ট নসাসাইটি (BDRCS)
বাংোরেশ নরর্ মক্ররসন্ট নসাসাইটি রারষ্ট্রর একটি সংমবমিবি সংস্থা, ্া সরকাররর সহায়ক সংস্থা মহরসরব কাে
করর। সািমগ্রক দুর্ যাগপ্রস্তুমর্ এবং দুর্ যাগ সাড়াোন, আবহাওয়ার পূব যািাসমিমিক কা্ যক্রি বাস্তবায়ন,
পুনব যাসনসহ সামব যক দুর্ যাগ নিাকামবো কিযসূমচরর্ এ নসাসাইটি গুরুত্বপূণ য ভূমিকা পােন করর। নরর্ ক্রস ও নরর্
মক্ররসন্ট এর নিৌমেক নীমর্িাোরক অনুসরণপূব যক মনেস্ব মবমিিাো ও সাংগঠমনক কাঠারিার আওর্ায় নর্রক
সরকাররর মবমিন্ন প্রমর্ষ্ঠারনর সরে সিন্বয় রক্ষা করর মবমর্আরমসএস মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
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ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) আন্তঃিন্ত্রণােয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সিন্বয় কমিটি, োর্ীয় এবং স্থানীয় প্ যারয়র দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনাসম্পমকযর্ অন্যান্য কমিটিরর্ অংশগ্রহণ মনমির্করণ;
ি) বাংোরেশ নরর্ মক্ররসন্ট নসাসাইটির নীমর্িাো, পমরকল্পনা ও কিযসূমচরর্ ্র্া্র্ গুরুত্ব মেরয় দুর্ যাগঝমুঁ ক
হ্রাস কা্ যক্রি অন্তর্ভযক্ত করা;
গ) দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাসসংক্রান্ত োর্ীয় ও স্থানীয় প্ যারয়র কমিটিরক সহর্ামগর্া প্রোন;
র্) সম্পে বরাে প্রোনসহ প্রমর্ষ্ঠারনর কিযকর্যা-কিযচারী ও নস্বোরসবকরের েন্য ঝমুঁ কহ্রাস মবষরয় প্রমশক্ষরণর
ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঙ) দুর্ যাগপ্রবণ মবমিন্ন কমিউমনটিরক দুর্ যাগ-সহনশীে মহরসরব গরড় ত্যেরর্ কা্ যকর পেরক্ষপ গ্রহণ।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) দুর্ যাগ সাড়াোন প্রস্তুমর্র পমরকল্পনা প্রণয়ন;
ি) দুর্ যাগপ্রবণ এোকায় নরর্ মক্ররসন্ট নস্বোরসবক এবং কিীেে মনরয়াগ, প্রমশক্ষণ ও সরঞ্জাি প্রোন;
গ) দুর্ যাগ নিাকামবোয় েনসািাররণর েন্য মশক্ষা ও সরচর্নর্ামূেক কিযসূমচ গ্রহণ;
র্) দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত নসমিনার, কিযশাো ও সিার আরয়ােন ও অংশগ্রহণ;
ঙ) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও িানমবক সহর্ামগর্া প্রোন-সংমিষ্ট িন্ত্রণােয়/মবিাগ/েপ্তর/সংস্থা, োমর্সংর্,
আন্তযোমর্ক সংস্থা এবং নবসরকামর সংস্থাসমূরহর সরে ন্াগার্াগ ও সিন্বরয়র িােরি মবমিন্ন কা্ যক্রি
বাস্তবায়ন;
চ) িানমবক সহায়র্া-সািগ্রীর ্র্া্র্ িজুর্ ও প্রামপ্তর েন্য সড়ক ও ননৌপরর্ ন্াগার্ারগর েন্য প্ররয়ােনীয়
্ানবাহন রক্ষণারবক্ষরণ ্র্াসম্ভব উরযাগ গ্রহণ;
ে) মুমেব মকো এবং বন্যা/ঘূমণ যঝড় আশ্রয়রকন্দ্র মনিযাণ ও রক্ষণারবক্ষরণ অংশগ্রহণ এবং মবমিন্ন আর্ যসািামেক
ও সিাে উন্নয়নমূেক কা্ যক্ররির সরে এগুরোর সংর্াগসািরন ভূমিকা গ্রহণ;
ে) ন্রকারনা েরুমর পমরমস্থমর্ নিাকামবোর েন্য েনসািাররণর প্রস্তুমর্মূেক কা্ যক্রি নোরোরকরণ।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) ঘূমণ যঝরড়র নক্ষরে ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচর নস্বোরসবকরেররক এবং নরর্ মক্ররসন্ট ইউমনটসহ সংমিষ্টরের
সর্কীকরণ সংরকর্ নপ্ররণ মনমির্করণ;
ুঁ
ি) মসমপমপর সকে প্ যারয়র কিীরেররক ঘূমণ যঝরড়র হুমশয়ামর
সংরকর্ নপৌুঁোরনা মনমির্করণ;
গ) ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচ (CPP), বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তররর (BMD) ঝড় সর্কীকরণ নকন্দ্র এবং
বন্যা পূব যািাস ও সর্কীকরণ নকরন্দ্রর মনয়ন্ত্রণকরক্ষর সরে ন্াগার্াগ রক্ষা করা;
র্) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র মনয়ন্ত্রণকরক্ষর সরে ন্াগার্াগ রক্ষায় একেন কিযকর্যা মনরয়ামের্
রািা;
ঙ) সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষমর্ মনরূপরণ েমরপ েেরক সহায়র্াকরল্প প্রস্তুর্ র্াকার মনরে যশনা প্রোন;
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চ) সরকাররর কা্ যক্ররি সহর্ামগর্ার প্ররয়ােরন, অন্য ন্রকারনা েরুমর পেরক্ষপ গ্রহণ;
ে) ২৪/৭ মিমিরর্ সাব যক্ষমণক মনয়ন্ত্রণকক্ষ পমরচােনা;
ে) বন্যা ও ঘূমণ যঝড়সহ মবমিন্ন দুর্ যারগ নরর্ মক্ররসন্ট ইউমনটসহ সংমিষ্ট সকরের কারে সর্কয সংরকর্ নপ্ররণ
করা;
ঝ) িাঠ প্ যারয় ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচ কা্ যকর মনমির্করণ (ঘূমণ যঝরড়র নক্ষরে);
ঞ) প্ররয়ােরন, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র NDRCC-এর েন্য একেন ন্াগার্াগ কিযকর্যা নপ্ররণ
করা;
ট) সের েপ্তর ও দুর্ যাগকবমের্ মবমিন্ন নেোয় েমরপ ও িানমবক সহায়র্া প্রোনকারী েরের েন্য ্র্াসম্ভব
প্ররয়ােনীয় ্ানবাহনসহ প্রস্তুর্ রািা;
ঠ) ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচ বাস্তবায়ন নবারর্ যর সিায় ন্াগোন করা এবং আন্তঃিন্ত্রণােয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা
সিন্বয় কমিটির সরে ন্াগার্াগ রক্ষা করা;
র্) দুর্ যারগকবমের্ হওয়ার আশঙ্কা কি, এিন সব এোকা নর্রক, প্ররয়ােন হরে কিযচারী, নস্বোরসবক এবং
সম্পে দুর্ যাগকবমের্ এোকায় নপ্রররণর মনরে যশ প্রোন করা;
ে) সংমিষ্ট সকরের কারে ব্যাখ্যাসহ মবপে/িহামবপে সংরকর্ নপ্ররণ (ঘূমণ যঝড় সর্কয সংরকরর্র নক্ষরে) করা;
ণ) ্র্া্র্ কতৃপয ক্ষ কতৃক
য মনরে যমশর্ হরে নস্বোরসবক এবং স্থানীয় কতৃপয রক্ষর র্মনষ্ঠ সহর্ামগর্ায় মবপোপন্ন
েনসািারণরক মনরাপে আশ্ররয় স্থানান্তর কারে অংশগ্রহণ;
র্) বন্যা ও ঘূমণ যঝরড়র নক্ষরে ্র্াসম্ভব আবহাওয়ার পূব যািাসমিমিক মবমিন্ন কা্ যক্রি গ্রহন ও বাস্তবায়ন;
র্) মনয়ন্ত্রণকক্ষ সাব যক্ষমণক চালু রািা এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র েরুমর মবিারগর পমরচােনা
নকরন্দ্রর সরে সব সিয় ন্াগার্াগ রক্ষা করা;
ে) নবসরকামর সংস্থাগুরোর সরে কারের সিন্বয়সািন।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) দুগর্য এোকায় ক্ষয়ক্ষমর্র েমরপ এবং িানমবক সহায়র্া/মচমকৎসা েে নপ্ররণ, দুর্ যারগর অব্যবমহর্ পর
সংমিষ্ট মবমর্আরমসএসর ইউমনটগুর ার দুর্ যাগ এোকায় নপৌুঁোরনা মনমির্করণ;
ি) ক্ষয়ক্ষমর্ এবং চামহো মনরূপরণ স্থায়ী কতৃপয ক্ষরক সহর্ামগর্া প্রোন এবং এসব সংস্থা ও মবমর্আরমসএরসর
সের েপ্তররক র্ে সরবরাহ;
গ) দুর্ যারগ ক্ষমর্গ্রস্তরের মনম্নমেমির্ নক্ষেসমূরহ েরুমর সাহায্য প্রোন:
১) উিার ও মনরাপে স্থারন স্থানান্তর কারে সাহায্য করা;
২) আশ্রয়রকন্দ্র ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় প্রশাসনরক সহর্ামগর্া প্রোন;
৩) আহর্ ব্যমক্তরের প্রার্মিক মচমকৎসা ও িনঃসািামেক সহায়র্া প্রোন;
৪) েরুরী িায সহায়র্া প্রোন;
৫) েরুরী স্বাস্থযরসবা প্রোন;
৬) মবশুি িাওয়ার পামন সরবরাহ, পরয়ামনষ্কাশন ও স্বাস্থযমবমি চচ যায় সহায়র্া প্রোন;
৭) েরুরী আশ্রয় ও গৃহমনিযাণ সািগ্রী এবং গৃহস্থামের প্ররয়ােনীয় সািগ্রী প্রোন।
র্) দুগর্য ব্যমক্তরের ক্ষয়ক্ষমর্ ও প্ররয়ােন সম্পরকয ্র্া্র্ কতৃপয ক্ষরক অবমহর্করণ;
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ঙ) ্র্া্র্ কতৃপয রক্ষর সরে সিন্বয়পূব যক দুর্ যারগর ক্ষয়ক্ষমর্ সম্পরকয আন্তেযামর্ক নরর্ ক্রস সংস্থা এবং নরর্
মক্ররসন্ট নসাসাইটিরক অবমহর্ করর িানমবক সহায়র্া ও পুনব যাসনকাে পমরচােনার েন্য চামহো নপ্ররণ
করা।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) দুর্ যারগ ক্ষমর্গ্রস্তরের র্ামেকা প্রণয়ন এবং পুনব যাসরনর প্ররয়ােনীয়র্া ও সম্ভাব্যর্া মনি যাররণর ব্যাপারর
স্থানীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটিরক সহর্ামগর্া প্রোন;
ি) মবরশষ পমরমস্থমর্রর্ পুনমন যিযাণ ও পুনব যাসন কিযসূমচরর্ অংশগ্রহণ;
গ) দ্রুর্ পুনরুিার ও পুনব যাসরনর েন্য সম্ভাব্য উপারয় স্থানীয় কতৃপয ক্ষরক সহর্ামগর্া প্রোন;
র্) দুর্ যাগ প্রস্তুমর্ ও উিার কা্ যক্রিরক আররা সঠিক ও কা্ যকর কররর্ উরযাগ গ্রহণ এবং আরগর র্ভে ও
দুব যের্াগুরোর সংরশািন করা।
৬.৬.২ নফর্াররশন অব বাংোরেশ নচম্বাস য অব কিাস য অযান্ড ইন্ডামিে (FBCCI)
ক) আবামসক, বামণমেযক প্রমর্ষ্ঠান, মবপমণমবর্ান/শমপং িে ও মশল্পকারিানার িবন ও অবকাঠারিা স্থাপরন
ভূমিকম্প ও বন্যাঝমুঁ ক িানমচে, ভূমি ব্যবহার পমরকল্পনাসহ মবপোপন্নর্ার র্ে ব্যবহার করার উরযাগ
গ্রহণ;
ি) ব্যবসায় কা্ যক্ররির মবমনরয়াগ সুরক্ষা মেরর্ ও ঝমুঁ কহ্রারস দুর্ যাগঝমুঁ ক অন্তর্ভযমক্তমূেক ব্যবসায় পমরকল্পনা
প্রণয়ন ও এ িারর্ সক্ষির্া উন্নয়রন প্ররয়ােনীয় পেরক্ষপ গ্রহণ;
গ) দ্রুর্ বি যনশীে নপাশাকমশল্পকারিানাসহ অন্যান্য মশল্পপ্রমর্ষ্ঠারন ভূমিকম্প, অমিকাে এবং িবনিরসর
ঝমুঁ কহ্রাস ও সাড়াোন পমরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
র্) নগর-বন্যা নিাকামবোয় নকৌশে মনি যাররণ সংমিষ্ট সরকামর সংস্থার সিন্বরয় প্ররয়ােনীয় কা্ যক্রি গ্রহণ
করা;
ঙ) বাংোরেশ ন্যাশনাে মবমল্ডং নকার্ (BNBC) বাস্তবায়রন মরহযাবসহ অন্যান্য ব্যাবসাময়ক প্রমর্ষ্ঠান ও
ব্যমক্তগণরক উদ্বুি কররর্ প্ররয়ােনীয় পেরক্ষপ গ্রহণ;
চ) ক্ষমর্কর রাসায়মনক দ্ররব্যর গুোিোর্করণ ও পমরবহন মনরাপে কররর্ এর ইনরিন্টমর ম্যামপংসহ
হােনাগাে র্ে দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়সহ অন্যান্য সংস্থার কারে ্র্াসিরয় নপ্ররণ;
ে) ঝমুঁ ক অন্তর্ভযমক্তমূেক মশল্প পমরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
ে) দুর্ যাগঝমুঁ ক নিাকামবোয় মবেরনস কমন্টউমনটি েযান (BCP) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কা্ যক্রি গ্রহণ;
ঝ) ব্যবসায়-প্রমর্ষ্ঠান, মবপমণরকন্দ্র, শমপং িে ও মশল্পকারিানায় মনয়মির্ ভূমিকম্প ও অমিমনরাপিা িহড়া
আরয়ােন মনমির্কররণ প্ররয়ােনীয় পেরক্ষপ গ্রহণ;
ঞ) মশল্পকারিানায় প্ররয়ােনীয় সুর্াগ-সুমবিা, েক্ষ েনবে ও ্ন্ত্রপামর্সহ কা্ যকর ফায়ার ইউমনট বর্মর করা;
ট) ভূমিকম্পসহ দুর্ যাগ সাড়াোরন প্ররয়ােনীয় ্ন্ত্রপামর্ সংগ্রহ, সরবরাহ এবং প্ররয়ােরন সংমিষ্ট সরকামর
সংস্থারক অন্যান্য েমেমস্টক সহর্ামগর্া প্রোন;
য র্হমবে গঠন ও ব্যবস্থাপনা;
ঠ) দুর্ যাগ সাড়াোরন েরুমর িানমবক সহায়র্া ও পুনগঠন
র্) দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনায় মরস্ক োিফার নকৌশে মহরসরব দুর্ যাগ মবিা প্রণয়ণ ও পমরচােনার উরযাগ গ্রহণ;
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ে) ব্যবসায়-প্রমর্ষ্ঠারনর করপযাররট নসাশ্যাে নরসপনমসমবমেটির (CSR) আওর্ায় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় স্নার্ক
ও স্নার্রকাির প্ যারয়র োেরের ইন্টান যমশপ ও গরবষণা কা্ যক্ররি আমর্ যক ও অন্যান্য প্ররয়ােনীয়
সহর্ামগর্া প্রোরনর উরযাগ গ্রহণ;
ণ) নকন্দ্রীয় ও নেো নচম্বাররর প্রমর্মনমিরের সিন্বরয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা
ও োণ িন্ত্রণােরয়র সরে সিন্বয়সািন;
র্) দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনায় সরকামর ও নবসরকামর সংস্থার সরে সিন্বমর্িারব মবমিন্ন উদ্ভাবনী কা্ যক্রি গ্রহণ;
র্) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র সরে সিন্বয়সািরনর েন্য নচম্বার নর্রক নফাকাে পরয়ন্ট
মনব যাচনপূব যক িন্ত্রণােয়রক অবমহর্করণ।
৬.৬.৩ োর্ীয় ও আন্তেযামর্ক নবসরকামর উন্নয়ন সংস্থা
দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনায় োর্ীয় ও আন্তেযামর্ক নবসরকামর উন্নয়ন সংস্থাগুরো সরকামর উরযারগর পমরপূরক বা
সহায়ক শমক্ত মহরসরব কাে কররে। সামব যক দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস, প্রস্তুমর্ ও দুর্ যাগ সাড়াোনসহ িানমবক সহায়র্া
কিযসূমচরর্ সংস্থাগুরো গুরুত্বপূণ য ভূমিকা পােন করর আসরে। মবমিন্ন সরকামর সংস্থার সহর্ামগর্ায় সংস্থাগুরো
মনেস্ব নীমর্িাো ও সাংগঠমনক কাঠারিার িরে মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) নবসরকামর সংস্থাসমূরহর নীমর্িাো, পমরকল্পনা ও কিযসূমচরর্ নেন্ডার ও সািামেক অন্তর্ভযমক্তর আরোরক
দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রারসর মবষয়টি সম্পৃক্তকরণ;
ি) স্থানীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির উরযারগ নেন্ডার ও সািামেক অন্তর্ভযমক্তর আরোরক কমিউমনটি মরস্ক
অযারসসরিন্ট/আরবান মরস্ক অযারসসরিন্ট পিমর্ অনুসরণ করর ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা প্রণয়রন কামরগমর
ও অন্যান্য সহর্ামগর্া প্রোন;
গ) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত োর্ীয় ও স্থানীয় প্ যারয়র কমিটিগুরোরক সহর্ামগর্া প্রোন;
র্) প্রমর্ষ্ঠারনর কিযকর্যা-কিযচারী ও নস্বোরসবকরের েন্য ঝমুঁ কহ্রাস মবষরয় প্রমশক্ষরণর ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঙ) োর্ীয় ও স্থানীয় প্ যারয় সংমিষ্ট দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সিায় অংশগ্রহরণর েন্য একেন নফাকাে
পরয়ন্ট িরনানীর্ করা।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) নবসরকামর সংস্থাসমূরহর সকে প্ যারয় নেন্ডার ও সািামেক অন্তর্ভযমক্তর আরোরক দুর্ যাগঝমুঁ ক পমরকল্পনা
প্রণয়ন;
ি) দুর্ যাগপ্রবণ এোকায় নস্বোরসবক েে ও শ্রমিক মনর্যক্ত করা এবং র্ারের প্রমশক্ষরণর ব্যবস্থা গ্রহণ;
গ) দুর্ যাগ নিাকামবোয় েনগরণর েন্য মশক্ষা ও সরচর্নর্া বৃমিমূেক কিযসূমচ গ্রহণ;
র্) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় মবরশষ েক্ষর্া অেযরনর েরক্ষয নসমিনার, কিযশাো ও সিার আরয়ােন এবং
অংশগ্রহণ;
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ঙ) িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্ররি সংমিষ্ট োমর্সংরর্র সংস্থা, অন্যান্য নবসরকামর সংস্থা এবং সংমিষ্ট
িন্ত্রণােরয়র মবিাগ/অমিেপ্তর/কা্ যােয়/সংস্থার সরে ন্াগার্াগ রক্ষা করা;
চ) িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী িজুর্ ও গ্রহণ এবং ্ানবাহনসমূরহর রক্ষণারবক্ষরণর ব্যবস্থা গ্রহণ;
ে) সম্ভব হরে, ঘূমণ যঝড় ও বন্যা আশ্রয়রকন্দ্র মনিযাণকারে অংশগ্রহণ করা এবং এগুরোরক মবমিন্ন আর্ যসািামেক
উন্নয়ন কিযসূমচর সরে সংর্াগ র্টারনা;
ে) ন্রকারনা েরুমর পমরমস্থমর্ নিাকামবোয় েনরগাষ্ঠীর প্রস্তুমর্মূেক কা্ যক্ররির েরক্ষয অন্য ন্রকারনা
পেরক্ষপ গ্রহণ।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ক) ঘূমণ যঝরড়র নক্ষরে সংমিষ্ট সকেরক সর্কয বার্যা অবমহর্করণ;
ি) সংমিষ্ট েনরগাষ্ঠীরর্ সর্কয বার্যা প্রচারর সহর্ামগর্াকরণ;
গ) ঘূমণ যঝরড়র নক্ষরে ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচ (CPP) এবং আবহাওয়া অমিেপ্তররর ঝড় সর্কীকরণ নকরন্দ্রর
(SWC) মনয়ন্ত্রণ নকরন্দ্রর সরে ন্াগার্াগ রক্ষা করা;
র্) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র োর্ীয় দুর্ যাগ সাড়াোন সিন্বয় নকন্দ্র (NDRCC) এবং দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তররর েরুমর সাড়াোন ও সিন্বয় নকরন্দ্রর (ERCC) সরে ন্াগার্াগ রক্ষার েন্য একেন
মেয়ারোঁ কিযকর্যা িরনানীর্ করা;
ঙ) প্ররয়ােরন, েমরপ মনরূপণ েেরক প্রস্তুর্ র্াকরর্ মনরে যশনা োমর করা এবং অন্য ন্রকারনা পেরক্ষপ গ্রহণ।
চ) সিন্বরয়র প্ররয়ােরন সম্ভব হরে মনেস্ব মনয়ন্ত্রণকক্ষ চালু করা এবং সরকামর েরুমর পমরচােনা নকরন্দ্রর
সরে সাব যক্ষমণক ন্াগার্াগ রক্ষা করা;
ে) েরুমর পমরচােনা নকরন্দ্রর সরে ন্াগার্াগ ও সিন্বরয়র েন্য একেন মেয়ারোঁ কিযকর্যা মনর্যক্তকরণ;
ে) েনসািারণরক সর্কয বার্যা অবমহর্কররণ সহায়র্া প্রোন;
ঝ) প্ররয়ােনীয় পমরবহনসহ েমরপ ও িানমবক সহায়র্া েেরক প্রস্তুর্ রািা;
ঞ) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা-সংমিষ্ট কমিটিগুরোর সিায় উপমস্থর্ র্াকা;
ট) প্ররয়ােরন অন্যান্য এোকা নর্রক েনবে ও উপকরণ দুর্ যাগকবমের্ এোকায় নপ্রররণর ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঠ) উপর্যক্ত কতৃপয রক্ষর মনরে যরশ নস্বোরসবক ও স্থানীয় কতৃপয রক্ষর র্মনষ্ঠ সহর্ামগর্ায় দুগর্য নোকেনরক
সমররয় ননওয়ার কারে সহায়র্া প্রোন;
র্) সম্ভাব্য সহর্ামগর্ার েন্য দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর, নেো ও
উপরেো প্রশাসন, ইউমনয়ন পমরষরের সংমিষ্টরের সরে ন্াগার্াগ রক্ষা করা।
(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) দুর্ যাগকবমের্ এোকার ক্ষয়ক্ষমর্ ও চামহো মনরূপণ এবং দুর্ যারগর পরপরই দুর্ যাগকবমের্ এোকায়
িানমবক সহায়র্া ও মচমকৎসক েে নপ্রররণ সহায়র্া করা;
ি) দুর্ যাগকবমের্ েনরগাষ্ঠীরক মনম্নমেমির্ সহায়র্া প্রোন:
 উিার ও সমররয় ননওয়ার কারে সহায়র্া;
 আশ্রয়রকন্দ্র ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় কতৃপয ক্ষরক সহায়র্া;
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 আহর্রের প্রার্মিক মচমকৎসা এবং প্রমর্ররাি ও আররাগ্যমূেক মচমকৎসা প্রোরন সহর্ামগর্া প্রোন;
 দুগর্য নোকরের প্ররয়ােন অনুসারর মবনা মূরল্য সম্পূরক িাবাররর ব্যবস্থা গ্রহণ;
 ক্ষমর্গ্রস্তরের েন্য নপাশাক ও মনর্যপ্ররয়ােনীয় পরণ্যর ব্যবস্থা গ্রহণ;
গ) দুগর্য িানুরষর ক্ষয়ক্ষমর্ ও চামহো সম্পরকয সংমিষ্ট কতৃপয ক্ষরক অবমহর্করণ;
র্) প্ররয়ােরন অন্যান্য এোকা নর্রক েনবে ও উপকরণ দুর্ যাগকবমের্ এোকায় নপ্রররণর ব্যবস্থা গ্রহণ;
ঙ) এনমেও-মবষয়ক বুযররারক অবমহর্ করর িানমবক ও পুনব যাসন সহায়র্া নচরয় উন্নয়ন সহর্াগীরের কারে
অনুররািপে নপ্ররণ;
চ) পমরমস্থমর্ মবরবচনায় ক্ষুদ্রঋরণর মকমস্ত আোয় স্থমগর্ রািা;
ে) সাড়াোন কা্ যক্ররি বদ্বর্র্া এড়ারর্ সংমিষ্ট দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তররর
সরে সিন্বয়সািন।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) দুর্ যাগকবমের্ েনরগাষ্ঠীর র্ামেকা প্রস্তুর্, চামহো মনরূপরণ দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুরোরক প্ররয়ােনীয়
সহায়র্া প্রোন;
য ও পুনব যাসন কিযসূমচরর্ অংশগ্রহণ;
ি) পুনগঠন
গ) দুর্ যাগপ্রবণ ও দুর্ যাগকবমের্ এোকায় অবকাঠারিা মনিযারণর নক্ষরে পমররবরশর প্রিাব মনরুপরণর (EIA)
অংশ মহরসরব দুর্ যাগপ্রিাব মনরূপণ (DIA) এবং বাংোরেশ ন্যাশনাে মবমল্ডং (BNBC) নকার্ অনুসরণ।
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অধ্যায় ৭: জািীয় জরুমর-দুর্ যাগ সিন্বয়
৭.১ োর্ীয় েরুমর-দুর্ যাগ পমরচােন নকন্দ্র (NEOC)
বাংোরেশ পৃমর্বীর অন্যর্ি ভূমিকম্প বেরয় অবমস্হর্। গর্ ২৫০ বেরর বাংোরেরশ ২৭টি ভূমিকম্প অনুভূর্
হরয়রে। এ সিরয় ১০টি বড় িররনর ভূমিকরম্পর অমিজ্ঞর্ার সেুিীন হরয়রে, ্ার িাো মেে ৭ মরিটার নস্করের
ওপরর। ২ এমপ্রে ১৭৬২ র্ামররি িধুপুর ফরল্ট সংর্টির্ ৭.৫ িাোর ভূমিকরম্প ব্রহ্মপুে নরের গমর্পর্ পমরবর্যন
হরয় ্মুনা নেীর উৎপমি হয়। ১৮৯৭ সারের ১২ জুন এ অঞ্চরে সংর্টির্ ৭.৮ িাোর র্ীব্র ভূমিকরম্প (নগ্রট
ইমন্ডয়ান আর্ যরকারয়ক) বহু িানুরষর প্রাণহামন র্রট। ২৫ এমপ্রে ২০১৫ র্ামররি ননপারে সংর্টির্ ভূমিকরম্প ১০
হাোররর নবমশ িানুরষর প্রাণহামন র্রট। আহর্ হয় ২৩ হাোররর নবমশ িানুষ। এ ভূমিকরম্প র্রবামড়সহ মবমিন্ন
স্থাপনা র্ধ্ংসস্তূরপ পমরণর্ হয়। বাংোরেরশ এর প্রিারব ৫ েরনর প্রাণহামন এবং উরেির্াগ্য-সংখ্যক র্রবামড়
ক্ষমর্গ্রস্ত হয়। ভূমিকম্পঝমুঁ কসহ অন্যান্য বড় িররনর দুর্ যারগর প্রিাব ও ক্ষয়ক্ষমর্ নিাকামবোর েরক্ষয ৫ নি
২০১৫ র্ামররি অনুমষ্ঠর্ োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কাউমিরের সিায় ‘ন্যাশনাে ইিারেযমি অপাররশন নসন্টার’
(NEAC) প্রমর্ষ্ঠার মসিান্ত গৃহীর্ হয়। বাংোরেশ সরকার দুর্ যারগ সিমন্বর্ ও স্বল্পসিরয় কা্ যকর সাড়াোরনর
েরক্ষয NEAC স্থাপরনর কা্ যক্রি গ্রহণ করররে।
NEAC

প্রমর্ষ্ঠার উরেশ্য

ক) দুর্ যাগকারে এবং দুর্ যাগ-পরবর্ী সিরয় কা্ যকর দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা ও সাড়াোন কা্ যক্রি পমরচােনা
করা;
ি) সকে অংশীেরনর িরে কা্ যকর সিন্বয় প্রমর্ষ্ঠা করা;
গ) দুর্ যারগ ক্ষয়ক্ষমর্ র্র্া দুর্ যারগর প্রিাব মবষরয় র্ে সংগ্রহ ও মবমনিয় করা;
র্) দুর্ যাগ পমরমস্থমর্ মবরিষণ ও দৃশ্যিানকররণর িােরি কা্ যকর সাড়াোন নকৌশে প্রণয়ন;
ঙ) দুর্ যাগপ্রস্তুমর্র মূল্যায়রনর মিমিরর্ এর উন্নয়রন নকৌশেগর্ পরািশয প্রোন;
চ) েরুমর সাড়াোন কা্ যক্রি বাস্তবায়রন নকৌশেগর্ মনরে যশনা ও সুপামরশ প্রণয়ন;
ে) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত র্ে ব্যবস্থাপনা পিমর্ প্রমর্ষ্ঠা করা;
ে) দুর্ যাগকারে ও দুর্ যাগ-পরবর্ী সিরয় কা্ যকর ন্াগার্াগ-ব্যবস্থা প্রমর্ষ্ঠা করা;
ঝ) NEAC-সংমিষ্ট কিযকর্যারের নীমর্ ও পমরচােনায় োময়ত্বাবমে পােন মনমির্করণ;
ঞ) পমরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পিমর্র প্রামর্ষ্ঠামনকীকরণ।
NEAC-এর

কা্ যাবমে

ক) বড় িররনর নকারনা দুর্ যাগ (ন্িন: ভূমিকম্প, বন্যা, ঘূমণ যঝড়, িবনিস, ভূমিিস ইর্যামে) সংর্টির্ হরে
র্াৎক্ষমণিারব NEAC মবরশষ উরযাগ গ্রহণ কররব এবং NEAC-এর মনব যাহী প্রিারনর মনরে যশনা
নিার্ারবক এর অিীনস্থ অনুমবিাগগুরো োময়ত্ব পােন কররব;
ি) বড় িররনর দুর্ যাগ পমরমস্থমর্ নর্াষণা হওয়ার সরে সরে োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কাউমিরের
(NDMC) সেস্যগণ মবনা ননাটিরশ র্াৎক্ষমণিারব NEAC কা্ যােরয় একে হরবন;
গ) োর্ীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কাউমিরের পরািশয অনু্ায়ী NEAC-এর সেস্যগণ কাে কররবন;
র্) েরুমর সাড়াোন কা্ যক্ররির প্রস্তুমর্ গ্রহণ ও পমরচােনার রূপররিা প্রণয়ন;
ঙ) েরুমর সাড়াোন কা্ যক্রি পমরচােনা ও পমরবীক্ষণ করার মনমিি NEAC সাব যক্ষমণক কা্ যকর র্াকরব।
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৭.২ মসমিে-মিমেটামর নকা-অমর্ যরনশন
মসমিে-মিমেটামর নকা-অমর্ যরনশরনর েরক্ষয মনম্নমেমির্ েযাটফরি গঠন করা হরো:
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯

অমর্মরক্ত সমচব, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়
র্যগ্মসমচব, িায িন্ত্রণােয়
র্যগ্মসমচব, স্বাস্থয নসবা মবিাগ
র্যগ্মসমচব, স্থানীয় সরকার মবিাগ
র্যগ্মসমচব, েনমনরাপিা মবিাগ
র্যগ্মসমচব, প্রার্মিক ও গণমশক্ষা িন্ত্রণােয়
র্যগ্মসমচব, িােমিক ও উচ্চ মশক্ষা মবিাগ
র্যগ্মসমচব, িমহো ও মশশু-মবষয়ক িন্ত্রণােয়
র্যগ্মসমচব, সিােকল্যাণ িন্ত্রণােয়
পমরচােক, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর
পমরচােক (প্রশাসন), মসমপমপ
পমরচােক, ফায়ার সামিযস ও মসমিে মর্রফি অমিেপ্তর
প্রমর্মনমি, সশস্ত্র বামহনী মবিাগ
প্রমর্মনমি, পুমেশ
প্রমর্মনমি, বর্ যার গার্ য বাংোরেশ
প্রমর্মনমি, নকাস্ট গার্ য
প্রমর্মনমি, বাংোরেশ নরর্ মক্ররসন্ট নসাসাইটি
প্রমর্মনমি, োমর্সংরর্র আবামসক সিন্বয়কারীর কা্ যােয়
উপসমচব, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়

সিাপমর্
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য
সেস্য-সমচব

মসমিে-মিমেটামর নকা-অমর্ যরনশন েযাটফররির কা্ যাবমে
ক) ঝমুঁ কহ্রাস ও সাড়াোন কা্ যক্ররি দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়, সাড়াোনকারী সংস্থা, সরকামর ও
নবসরকামর প্ যারয়র সংমিষ্ট সংস্থার সিন্বরয় িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্ররির নকৌশে প্রণয়রন দুর্ যাগঝমুঁ ক
হ্রারস োর্ীয় েযাটফরিরক সুপামরশ প্রোন;
ি) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি বাস্তবায়রন োর্ীয় ও স্থানীয় প্ যারয়র দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা
কমিটি ও সাড়াোনকারী সংস্থার সরে কা্ যকর সিন্বয় ও ন্াগার্াগ প্রমর্ষ্ঠা;
গ) িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্ররি মসমিে-মিমেটামর সিন্বয় নোরোরকররণ বাংোরেরশ মরমেওনাে
কনসােরটটিি গ্রুরপর কা্ যক্রি পমরচােনায় সহর্ামগর্া প্রোন;
র্) মরমেওনাে কনসােরটটিি গ্রুরপর (RCG) সরে সিন্বয় করর বাংোরেশ কনসােরটটিি গ্রুরপর কা্ যক্রি
বাস্তবায়ন;
ঙ) স্থানীয় প্ যারয় সিন্বরয়র িােরি িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি পমরচােনায় সহর্ামগর্া প্রোন।
৭.৩ িাস্টার পিমর্রর্ িানমবক সাড়াোন কা্ যক্রি সিন্বয়
দুর্ যারগ সাড়াোরন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র ননতৃরত্ব িাস্টার পিমর্রর্ িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি
পমরচােনা করা হরব। এরক্ষরে মনমে যষ্ট িাস্টাররর সরে সংমিষ্ট িন্ত্রণােয়/মবিাগ মের্ এরেমি ও িানমবক
সহায়র্া-কা্ যক্ররি সম্পৃক্ত নবসরকামর/ইউএন সংস্থা সহায়ক সংস্থা মহরসরব কাে কররব। িাস্টারর সংমিষ্ট
সহায়ক সংস্থাসমূরহর র্ামেকা মনয়মির্ হােনাগাে করর দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়রক অবমহর্ কররব।
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ক্লাোররর েধান কা্ যক্ররির িরধ্য ররয়রে: নসবা প্রোরন সহায়র্া, িানমবক সাড়াোন কা্ যক্ররির নকৌশেগর্
মসিান্ত গ্রহণ, পমরকল্পনা ও বাস্তবায়ন নকৌশে প্রণয়ন, অযার্রিারকমস, পমরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং দুর্ যাগ ঝমুঁ ক
ব্যবস্থাপনায় সক্ষির্া বৃমি।
(ক) দ্রুর্ পুনরুিার ও আশ্রয় িাস্টার
(১) মবমিন্ন িন্ত্রণােয় ও অমিেপ্তররর দ্রুর্ পুনরুিার পমরকল্পনা প্রণয়রন সহায়র্া প্রোন;
(২) পুনরুিার চামহো মনরূপণ করা;
(৩) আশ্রয়রকন্দ্র সহর্ামগর্া মনরে যমশকা প্রণয়রন সহায়র্া প্রোন।
(ি) িাযমনরাপিা ও পুমষ্ট (FSN) িাস্টার
(১) মশশু ও গিযবর্ী নারীসহ মবমিন্ন বয়রসর গ্রুরপর িায ও পুমষ্ট চামহোর পমররেমক্ষরর্ িাযসহায়র্া
প্যারকে বর্মররর্ দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয় ও অন্যান্য িন্ত্রণােয়/মবিাগরক সহায়র্া প্রোন;
(২) SPHERE Standard অনু্ায়ী মবমিন্ন গ্রুরপর ফুর্ প্যারকে বর্মররর্ সহায়র্া প্রোন;
(৩) এ িাস্টাররর আওর্ািীন সরকামর ও নবসরকামর সংস্থার সক্ষির্া বৃমি করা।
(গ) স্বাস্থয িাস্টার
(১) দুর্ যাগকারে েরুমর স্বাস্থযরসবা প্রোরন প্ররয়ােনীয়-সংখ্যক নিমর্কযাে টিি গঠন ও অস্থায়ী
স্বাস্থযরকন্দ্র স্থাপন;
(২) দুর্ যারগ েরুমর স্বাস্থযরসবা প্রোরনর ব্যাপারর মচমকৎসক, প্যারারিমর্কস, নাস য ও মির্ওয়াইফ
কিীরের প্ররয়ােনীয় প্রমশক্ষরণর ব্যবস্থাকরণ;
(৩) দুর্ যারগাির সম্ভাব্য িহািামর প্রমর্ররািমূেক ব্যবস্থা ও মচমকৎসা প্রস্তুমর্ গ্রহণ;
(৪) েিা ম্যারনেরিন্ট, হাইমেন ও প্রেনন স্বাস্থযরসবা এবং িহািামর প্রমর্ররারি স্বাস্থয অমিেপ্তররর
সক্ষির্া বৃমি করা।
োস্থয ক্লাোররর সাব-ক্লাোর মহরসরব দুর্ যারগ/েরুমর অবস্থায় ন্ৌন ও প্রেনন স্বাস্থয (SRHE) িাস্টার
মনম্নমেমির্ োময়ত্ব পােন কররব:
(১) দুর্ যারগ/েরুমর অবস্থায় ন্ৌন ও প্রেনন স্বাস্থযেমনর্ ঝমুঁ ক মচমির্ করা এবং র্া প্রমর্ররারি
আপেকােীন পমরকল্পনা বর্মরসহ প্ররয়ােনীয় পেরক্ষপ গ্রহরণ সুপামরশ প্রোন;
(২) ন্ৌন ও প্রেনন স্বাস্থয সুরক্ষা নীমর্িাো/মনরে যমশকা প্রণয়ন ও র্া বাস্তবায়রন সংমিষ্ট সরকামর ও
নবসরকামর অংশীেরনর সরে অযার্রিারকমস করা;
(৩) এসআরএইচই-সংক্রান্ত মিমনিাে ইমনমশয়াে সামিযস প্যারকে (MISP) বর্মর এবং র্া বাস্তবায়রন
সক্ষির্া বৃমি;
(৪) স্থানীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটিরর্ এই মবষরয় নফাকাে পরয়ন্ট মনব যাচরন সহায়র্া প্রোন।
(র্) ওয়াশ িাস্টার
(১) আশ্রয়রকন্দ্র ও দুর্ যাগকবমের্ এোকায় মনরাপে পামন সরবরাহ ও পরয়ামনষ্কাশরনর ব্যবস্থা গ্রহণ;
(২) ওয়াশ, হাইমেন মকটসহ র্রুণ-র্রুণীরের েন্য প্ররয়ােনীয় স্বাস্থযরসবা প্রোরন সহর্ামগর্া প্রোন;
(৩) ওয়াশ ইিারেযমি মনরে যমশকা প্রণয়রন োর্ীয় ও স্থানীয় প্ যারয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির অংশগ্রহণ
মনমির্ করা।
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(ঙ) েমেমস্টক িাস্টার
(১) েমেমস্টক মনরে যমশকা বর্মর ও িাস্টার কা্ যকর কররর্ সহায়র্া প্রোন;
(২) োর্ীয় ও স্থানীয় প্ যারয় েমেমস্টক প্রোনকারী সংস্থাসমূরহর িরে সিন্বয়সািন।
(চ) মশক্ষা িাস্টার
(১) দুর্ যারগ ক্ষমর্গ্রস্ত মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠারন মশক্ষাকা্ যক্রি অব্যাহর্ রািার েন্য মবকল্প ব্যবস্থা গ্রহরণ
অযার্রিারকমস করা ও প্ররয়ােনীয় কামরগমর সহায়র্া প্রোন;
(২) প্ররয়ােনীয় মশক্ষা উপকরণ সরবরারহ সহায়র্া প্রোন।
(ে) মশশু সুরক্ষা (CP) িাস্টার
(১) মশশু নসবাোনকারী সংস্থার ম্যামপং করা এবং র্ারের োময়ত্ব ও কর্যব্যাবমে প্রণয়রন সহর্ামগর্া
প্রোন;
(২) এমর্ি মশশুরের িনঃসািামেক (Psycho-social) নসবাোরন সংমিষ্ট সংস্থার সিমন্বর্ উরযাগ গ্রহরণ
কা্ যকর ভূমিকা রািা;
(৩) দ্রুর্ পুনরুিার, সাড়াোন ও পুনব যাসন-কা্ যক্ররি মবপোপন্ন মশশুরের অন্তর্ভযমক্তকররণ পক্ষ সির্ যন
(অযার্রিারকমস) করা।
(ে) নেন্ডার-নবের্ িারয়ারেি (GBV) িাস্টার
(১) দুর্ যাগকােীন নেন্ডার ঝমুঁ ক মচমির্ করা এবং র্া প্রমর্ররারি প্ররয়ােনীয় পেরক্ষপ গ্রহরণ সুপামরশ
প্রোন;
(২) নেন্ডার সুরক্ষা নীমর্িাো বাস্তবায়রন অযার্রিারকমস করা;
(৩) স্থানীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটিরর্ নফাকাে পরয়ন্ট মনব যাচরন সহায়র্া প্রোন।
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পমরমশষ্ট

পমরমশষ্ট ১:
পমরমশষ্ট ২:
পমরমশষ্ট ৩:
পমরমশষ্ট ৪:
পমরমশষ্ট ৫:
পমরমশষ্ট ৬:
পমরমশষ্ট ৭:
পমরমশষ্ট ৮:
পমরমশষ্ট ৯:
পমরমশষ্ট ১০:
পমরমশষ্ট ১১:
পমরমশষ্ট ১২:
পমরমশষ্ট ১৩:
পমরমশষ্ট ১৪:
পমরমশষ্ট ১৫:

বাং ারদশ আবহাওয়া অমধদপ্তর কর্তক
য ইসুযকৃি মবমভন্ন ধররনর আবহাওয়া মবজ্ঞমপ্ত েোর
সমুদ্র ও নদীবন্দররর জন্য সংরকি
ঘূমণ যঝরড়র যশ্রমণমবভাজন
ঘূমণ যঝড় সিকীকরণ পিাকা উরিা ন েণাম
এসওএস রি: আনুিামনক ক্ষ্য়ক্ষ্মি এবং জরুমর োমহদা
মর্ রি: ক্ষ্য়ক্ষ্মি মনরূপরণর রি
জরুমর িানমবক সহায়িা-সািিী িজুি
যবসরকামর েমিষ্ঠানগুর া কর্তক
য িানমবক সহায়িা-কা্ যক্রি
ইউমনয়ন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা পমরকল্পনা
উপরজ া দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা পমরকল্পনা
যজ া দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা পমরকল্পনা
যপৌরসভা/মসটি করপযাররশন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা পমরকল্পনা
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় ‘যজন্ডার সংরবদনশী িা-মবষয়ক’ মনরদ যমশকা
জরুমর সাড়া েদারনর সিয় কমিউমনটির সরে য্াগার্াগ (মসর্মিউমস)
সুনামিঝমুঁ ক েশিন-সম্পমকযি ভূমিকা ও দাময়ত্ব

313

পমরমশষ্ট ১: বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তর কতৃক
য ইসুযকৃর্ মবমিন্ন িররনর আবহাওয়া
মবজ্ঞমপ্ত প্রচার
১.১ ঘূমণ যবায়ু (WHIRLWIND), সংরকর্ পিমর্র (Code) আওর্ায় প্রাপকগরণর নাি
চট্টগ্রাি
১.১.১ নর্পুটি কনোররিটর, চট্টগ্রাি বন্দর
১.১.২ প্রিান কিযকর্যা, িারকযন্টাইে সমুদ্রবন্দর েপ্তর, চট্টগ্রাি
১.১.৩ িৎস্য নপার্াশ্রয় ব্যবস্থাপনা, চট্টগ্রাি
১.১.৪ নেোপ্রশাসক, কক্সবাোর
খুেনা
১.১.৫ নচয়ারম্যান, িংো বন্দর কতৃপয ক্ষ
১.২ ঘূমণ যবায়ু/হযামররকন/টাইফুন সংরকর্ পিমর্র (Code) আওর্ায় প্রাপকরের নাি:
১.২.১ িমন্ত্রপমরষে সমচব, িমন্ত্রপমরষে মবিাগ
১.২.২ বাংোরেশ নসনাবামহনী প্রিান
১.২.৩ বাংোরেশ মবিান বামহনী প্রিান
১.২.৪ বাংোরেশ ননৌবামহনী প্রিান
১.২.৫ প্রিানিন্ত্রীর মুখ্য সমচব
১.২.৬ রাষ্ট্রপমর্র সমচব
১.২.৭ সমচব, প্রিানিন্ত্রীর কা্ যােয়
১.২.৮ সমচব, প্রমর্রক্ষা িন্ত্রণােয়
১.২.৯ সমচব, নরেপর্ িন্ত্রণােয়
১.২.১০ সমচব, নসত্য মবিাগ
১.২.১১ সমচব, ননৌপমরবহন িন্ত্রণােয়
১.২.১২ সমচব, র্াক ও নটমের্াগার্াগ মবিাগ
১.২.১৩ সমচব, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়
১.২.১৪ সমচব, র্ে িন্ত্রণােয়
১.২. ১৫ সমচব, েনমনরাপিা মবিাগ
১.২.১৬ সমচব, সুরক্ষা নসবা মবিাগ
১.২.১৭ সমচব, নবসািমরক মবিান পমরবহন ও প্ যটন িন্ত্রণােয়
১.২.১৮ সমচব, স্থানীয় সরকার মবিাগ
১.২.১৯ সমচব, পেী উন্নয়ন ও সিবায় মবিাগ
১.২.২০ সমচব, িায িন্ত্রণােয়
১.২.২১ সমচব, সড়ক পমরবহন ও িহাসড়ক মবিাগ
১.২.২২ সমচব, র্ে ও ন্াগার্াগ প্রর্যমক্ত মবিাগ
১.২.২৩ মপ্রমিপাে স্টাফ অমফসার, সশস্ত্র বামহনী মবিাগ
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১.২.২৪ পুমেশ িহাপমরেশযক, বাংোরেশ পুমেশ
১.২.২৫ নচয়ারম্যান, মবআইর্মিউটিএ
১.২.২৬ নচয়ারম্যান, মবআইর্মিউটিমস
১.২.২৭ পমরচােক, সাররফস ওয়াটার হাইড্রমেক্স-২, বাংোরেশ পামন উন্নয়ন নবার্য
১.২.২৮ নচয়ারম্যান, মবটিমসএে
১.২.২৯ নচয়ারম্যান, নবসািমরক মবিান চোচে কতৃপয ক্ষ, োকা
১.২.৩০ নচয়ারম্যান, বাংোরেশ মবদুযৎ উন্নয়ন নবার্য
১.২.৩১ নচয়ারম্যান, বাংোরেশ পামন উন্নয়ন নবার্য
১.২.৩২ নচয়ারম্যান, বাংোরেশ পেী মবদুযর্ায়ন নবার্য
১.২.৩৩ প্রিান প্ররকৌশেী, সড়ক ও েনপর্ অমিেপ্তর
১.২.৩৪ িহাপমরচােক, বর্ার গার্ য বাংোরেশ
১.২.৩৫ িহাপমরচােক, বাংোরেশ ফায়ার সামিযস ও মসমিে মর্রফি অমিেপ্তর
১.২.৩৬ িহাপমরচােক, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর
১.২.৩৭ নচয়ারম্যান/প্রিান মনব যাহী, অর্ যবনমর্ক অঞ্চে (সকে)
১.২.৩৮ কমিশনার, সকে মবিাগ
১.২.৩৯ নেোপ্রশাসক, সকে নেো
১.২.৪০ পমরচােক (প্রশাসন), ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচ
১.২.৪১ িহাপমরচােক, বাংোরেশ নকাস্ট গার্ য
চট্টগ্রাি মবিাগ
১.২.৪২ কমিশনার, চট্টগ্রাি মবিাগ
১.২.৪৩ নচয়ারম্যান, চট্টগ্রাি বন্দর কতৃপয ক্ষ, চট্টগ্রাি, িংো, নারায়ণগঞ্জ এবং সকে নেীবন্দর
১.২.৪৪ করিারর্ার কিামন্ডং, চট্টগ্রাি, বাংোরেশ ননৌবামহনী
১.২.৪৫ করিারর্ার কিামন্ডং, মবএন, নফ্লাটিো, চট্টগ্রাি
১.২.৪৬ িৎস্য নপার্াশ্রয়, চট্টগ্রাি
১.২.৪৭ িহাব্যবস্থাপক, নরেপর্, বাংোরেশ নরেওরয় চট্টগ্রাি
১.২.৪৮ কিান্ডযান্ট, নিমরন একারর্মি চট্টগ্রাি
১.২.৪৯ সহসিাপমর্, ইমপরের্, চট্টগ্রাি
১.২.৫০ নেোপ্রশাসক, চট্টগ্রাি
১.২.৫১ নেোপ্রশাসক, কক্সবাোর
১.২.৫২ নেোপ্রশাসক, ননায়ািােী
১.২.৫৩ নেোপ্রশাসক, েক্ষ্মীপুর
১.২.৫৪ নেোপ্রশাসক, চাঁেপুর
বমরশাে মবিাগ
১.২.৫৫ কমিশনার, বমরশাে মবিাগ
১.২.৫৬ নচয়ারম্যান, পায়রা বন্দর কতৃপয ক্ষ
১.২.৫৭ নেোপ্রশাসক, বমরশাে
১.২.৫৮ নেোপ্রশাসক, নিাো
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১.২.৫৯ নেোপ্রশাসক, ঝােকাঠি
১.২.৬০ নেোপ্রশাসক, মপররােপুর
১.২.৬১ নেোপ্রশাসক, পুটয়ািােী
১.২.৬২ নেোপ্রশাসক, বরগুনা
খুেনা মবিাগ
১.২.৬৩ কমিশনার, খুেনা মবিাগ
১.২.৬৪ নেোপ্রশাসক, খুেনা
১.২.৬৫ নচয়ারম্যান, বন্দর কতৃপয ক্ষ, িংো
১.২.৬৬ নেোপ্রশাসক, সার্ক্ষীরা
১.২.৬৭ নেোপ্রশাসক, বারগরহাট
১.৩ টাইফুন সংরকর্ পিমর্ (Code)-এর আওর্ায় প্রাপকরের নাি:
চট্টগ্রাি পাব যর্য অঞ্চে
১.৩.১ নেোপ্রশাসক, রাঙািাটি
১.৩.২ নেোপ্রশাসক, িাগড়ােমড়
১.৩.৩ নেোপ্রশাসক, বান্দরবান
চট্টগ্রাি অঞ্চে
১.৩.৪ নেোপ্রশাসক, চট্টগ্রাি
১.৩.৫ নেোপ্রশাসক, কক্সবাোর
১.৩.৬ িারপ্রাপ্ত কিযকর্যা, আবহাওয়া প্ যরবক্ষণাগার, সীর্াকুে
১.৩.৭ িারপ্রাপ্ত কিযকর্যা, আবহাওয়া প্ যরবক্ষণাগার, সন্দ্বীপ
১.৩.৮ িারপ্রাপ্ত কিযকর্যা, আবহাওয়া প্ যরবক্ষণাগার, কক্সবাোর
১.৩.৯ উপরেো মনব যাহী অমফসার, সন্দ্বীপ
কুমিো অঞ্চে
১.৩.১০ নেোপ্রশাসক, চাঁেপুর
ননায়ািােী
১.৩.১১ নেোপ্রশাসক, ননায়ািােী
১.৩.১২ নেোপ্রশাসক, েক্ষ্মীপুর
১.৩.১৩ নেোপ্রশাসক, নফনী
১.৩.১৪ িারপ্রাপ্ত কিযকর্যা, আবহাওয়া প্ যরবক্ষণাগার, িাইেমে নকাট য, ননায়ািােী
১.৩.১৫ িারপ্রাপ্ত কিযকর্যা, আবহাওয়া প্ যরবক্ষণাগার, নফনী
১.৩.১৬ উপরেো মনব যাহী অমফসার, হামর্য়া
১.৩.১৭ িারপ্রাপ্ত কিযকর্যা, আবহাওয়া প্ যরবক্ষণাগার, হামর্য়া
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খুেনা অঞ্চে
১.৩.১৮ নচয়ারম্যান, িংো বন্দর কতৃপয ক্ষ, বারগরহাট
১.৩.১৯ নেোপ্রশাসক, খুেনা
১.৩.২০ নেোপ্রশাসক, সার্ক্ষীরা
১.৩.২১ নেোপ্রশাসক, বারগরহাট
১.৩.২২ িারপ্রাপ্ত কিযকর্যা, আবহাওয়া প্ যরবক্ষণাগার, গোিারী, খুেনা
বমরশাে অঞ্চে
১.৩.২৩ নেোপ্রশাসক, বমরশাে
১.৩.২৪ প্রকল্প পমরচােক, উপকূেীয় বাঁি প্রকল্প মবর্মিউমর্মব বমরশাে
১.৩.২৫ নেোপ্রশাসক, নিাো
১.৩.২৬ নেোপ্রশাসক, ঝােকাঠি
১.৩.২৭ নেোপ্রশাসক, মপররােপুর
১.৩.২৮ িারপ্রাপ্ত কিযকর্যা, আবহাওয়া প্ যরবক্ষণাগার, বমরশাে
পটুয়ািােী অঞ্চে
১.৩.২৯ নেোপ্রশাসক, পটুয়ািােী
১.৩.৩০ নেোপ্রশাসক, বরগুনা
১.৩.৩১ িারপ্রাপ্ত কিযকর্যা, আবহাওয়া ও রার্ার প্ যরবক্ষণাগার, নিপুপাড়া
১.৪ ‘ওয়াটার ওরয়ে’ সংরকর্ পিমর্র (Code) আওর্ায় প্রাপকরের নাি
কুমিো অঞ্চে
১.৪.১ নেোপ্রশাসক, চাঁেপুর
১.৪.২ অঞ্চে ব্যবস্থাপক, মবআইর্মিউটিমস, চাঁেপুর
োকা অঞ্চে
১.৪.৩ নেোপ্রশাসক, োকা
১.৪.৪ নেোপ্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ
১.৪.৫ অঞ্চে ব্যবস্থাপক, মবআইর্মিউটিমস, নারায়ণগঞ্জ
১.৪.৬ নেোপ্রশাসক, নরমসংেী
১.৪.৭ নেোপ্রশাসক, মুমিগঞ্জ
ফমরেপুর অঞ্চে
১.৪.৮ নেোপ্রশাসক, ফমরেপুর
১.৪.৯ নেোপ্রশাসক, রােবাড়ী
১.৪.১০ সুপামরনরটনরর্ন্ট অব পুমেশ, রােবাড়ী
১.৪.১১ নেোপ্রশাসক, িাোরীপুর
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১.৪.১২ নেোপ্রশাসক, নগাপােগঞ্জ
১.৪.১৩ উপ-অঞ্চে ব্যবস্থাপক, মবআইর্মিউটিমস, নগায়ােন্দ
১.৪.১৪ নেোপ্রশাসক, শরীয়র্পুর
িয়িনমসংহ অঞ্চে
১.৪.১৫ নেোপ্রশাসক, িয়িনমসংহ
টাোইে অঞ্চে
১.৪.১৬ নেোপ্রশাসক, টাোইে
খুেনা অঞ্চে
১.৪.১৭ নচয়ারম্যান, িংো বন্দর কতৃপয ক্ষ, বারগরহাট
১.৪.১৮ নেোপ্রশাসক, খুেনা
১.৪.১৯ নেোপ্রশাসক, সার্ক্ষীরা
১.৪.২০ নেোপ্রশাসক, বারগরহাট
বমরশাে অঞ্চে
১.৪.২১ নেোপ্রশাসক, বমরশাে
১.৪.২২ প্রকল্প পমরচােক, উপকূেীয় বাঁি প্রকল্প মবর্মিউমর্মব বমরশাে
১.৪.২৩ নেোপ্রশাসক, নিাো
১.৪.২৪ নেোপ্রশাসক, ঝােকাঠি
১.৪.২৫ নেোপ্রশাসক, মপররােপুর
১.৪.২৬ িারপ্রাপ্ত কিযকর্যা, আবহাওয়া প্ যরবক্ষণাগার, বমরশাে
রােশাহী অঞ্চে
১.৪.২৭ নেোপ্রশাসক, রােশাহী
১.৪.২৮ নেোপ্রশাসক, নওগাঁ
পাবনা অঞ্চে
১.৪.২৯ নেোপ্রশাসক, পাবনা
১.৪.৩০ নেোপ্রশাসক, মসরােগঞ্জ
১.৪.৩১ পূর্য পমরেশযক, হামর্ঞ্জয নসত্য, পাকশী, বাংোরেশ নরেওরয়
রংপুর অঞ্চে
১.৪.৩২ নেোপ্রশাসক, রংপুর
১.৪.৩৩ নিমরন সুপামরনরটনরর্ন্ট, মবআর, মর্স্তার্াট, ফুেেমড়
১.৪.৩৪ নেোপ্রশাসক, কুমড়গ্রাি

318

১.৫ ‘অর্মরটি’ বা ‘কতৃপয ক্ষ’-এর আওর্ায় প্রাপকরের নাি
১.৫.১ পমরচােক (মসঅযান্ডমপ), মবআইর্মিউটিএ
১.৫.২ কনোররিমি অযান্ড পাইেট সুপামরনরটনরর্ন্ট, মসরেট নসকশন মবআইর্মিউটিএ
১.৫.৩ কনোররিমি অযান্ড পাইেট সুপামরনরটনরর্ন্ট, ওরয়রস্টান য নর্ল্টা নসকশন মবআইর্মিউটিএ,
ইস্টান য বয়রা, খুেনা
১.৫.৪ কনোররিমি অযান্ডপাইেট সুপামরনরটনরর্ন্ট, নকন্দ্রীয় নর্ল্টা শািা, নসকশন মবআইর্মিউটিএ,
চাঁেপুর
১.৫.৫ কনোররিমি অযান্ডপাইেট সুপামরনরটনরর্ন্ট, মবআইর্মিউটিএ, মকরশারগঞ্জ
১.৫.৬ কনোররিমি অযান্ডপাইেট সুপামরনরটনরর্ন্ট, পূব যাঞ্চে নর্ল্টা শািা, মবআইর্মিউটিএ,
বমরশাে
১.৫.৭ কনোররিমি অযান্ডপাইেট সুপামরনরটনরর্ন্ট, পূব যাঞ্চেীয় নর্ল্টা শািা, র্ারহর নচম্বার,
আগ্রাবাে আবামসক এোকা, চট্টগ্রাি
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পমরমশষ্ট ২: সমুদ্র ও নদীবন্দররর জন্য সংরকি
ুঁ
২০০৮ সারের ১০ িাচ য সরকাররর উচ্চ প্ যারয়র সিায় নেরশর সব সমুদ্র ও নেীবন্দররর েন্য মনম্নমেমির্ সংরশামির্ সর্কয ও হুমশয়ামর
সংরকর্গুরো
অনুরিােন করা হয়:
সমুদ্রবন্দররর েন্য
নেীবন্দররর েন্য
েিকা
সমুদ্রবন্দররর
নেীবন্দররর হাওয়ার
গমর্রবগ
ক্রমিক
েন্য
ক্রমিক
েন্য
নম্বর সংরশামির্ নম্বর সংরশামির্ (মক.মি./
সংরকর্গুরো
সংরকর্গুরো র্ণ্টা)
১
দূরবর্ী সর্কয
৫১-৬১
সংরকর্ নম্বর
১

২

দূরবর্ী
ুঁ
হুমশয়ামর
সংরকর্ নম্বর
২

সম্ভাব্য ফোফে/প্রিাব

বন্দররর েন্য
ুঁ
হুমশয়ামর
বার্যা
 সমুরদ্রর দূরবর্ী
এোকায় নঝারড়া
বার্ারসর কাররণ ঝড়
সৃমষ্ট হরর্ পারর
 বন্দর নেরড় ্াওয়া
ননৌ্ানগুরো নঝারড়া
আবহাওয়ার মুরিামুমি
হরর্ পারর
 সমুরদ্রর দূরবর্ী
এোকায় সৃমষ্ট হওয়া
ঝড় বন্দরসমূরহর
েন্য হুিমক নয়। িাে
িরার েোর ও
ননৌকাসহ ননৌ্ানগুরো
বন্দর নেরড় নগরে

৬২-৮৮
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েনগরণর েন্য বার্যা

 একটি ঘূমণ যঝড় সৃমষ্ট
হরে- প্রস্তুর্ নহান।
 কমিউমনটি ঘূমণ যঝড়
পমরকল্পনা অনু্ায়ী
ব্যবস্থা মনন
 ব্যাটামরচামের্ নরমর্ও,
টচ যোইট প্রস্তুর্ রাখুন
 নরমর্ও, নটমেমিশরন
অর্বা নিাবাইরের ১০৯০
র্ায়াে করর আবহাওয়ার
সব যরশষ সংবাে শুনুন
 শুকনা িাবার, মবশুি
পামন, েরুমর ওষুি ও

সমুদ্রবন্দররর েন্য
নেীবন্দররর েন্য
েিকা
সমুদ্রবন্দররর
নেীবন্দররর হাওয়ার
গমর্রবগ
ক্রমিক
েন্য
ক্রমিক
েন্য
নম্বর সংরশামির্ নম্বর সংরশামির্ (মক.মি./
সংরকর্গুরো
সংরকর্গুরো র্ণ্টা)

৩

স্থানীয়
১
সর্কযর্া
সংরকর্ নম্বর
৩

স্থানীয়
সর্কযর্া
সংরকর্ নম্বর
৩

৪০-৫০

সম্ভাব্য ফোফে/প্রিাব





৪

স্থানীয়
২
ুঁ
হুমশয়ামর
সংরকর্ নম্বর
৪

স্থানীয়
সংরকর্
নম্বর ৪

৫১-৬১




বন্দররর েন্য
ুঁ
হুমশয়ামর
বার্যা

েনগরণর েন্য বার্যা

নঝারড়া আবহাওয়ার
প্রার্মিক মচমকৎসাসািগ্রী
মুরিামুমি হরর্ পারর
সংগ্ররহ রাখুন
নোট নোট গারের র্ােপাো নিরে  ঝড় এোকায় আর্ার্
পড়রর্ পারর
হানরর্ পারর।
োইট হাউরের োে উরড় ন্রর্
 উির সাগরর
পারর বা ক্ষমর্গ্রস্ত হরর্ পারর
অবস্থানরর্ ৫৬ ফুট
বা এর কি
মনম্নচাপ শমক্ত সঞ্চয় করর উপকূে
বের্ যযমবমশষ্ট িাে িরার
অমর্ক্রি কররে ফসোমের ক্ষমর্
েোর ও ননৌকাসহ সব
হরর্ পারর
িররনর ননৌ্ানরক
পরবর্ী মনরে যশ না
নেওয়া প্ যন্ত মনরাপে
স্থারন র্াকরর্ হরব।
মকছু নামররকেগাে নিরে পড়রর্  ঝরড়র কাররণ বন্দর  মূল্যবান সম্পে মনরাপরে
পারর, বৃহৎ আকাররর মকছু গাে ও
হুিমকর মুরিামুমি
রািা
মশকড় উপরড় পড়রর্ পারর
হরর্ পারর। র্রব
 মশশুরের বাইরর
এর্টা
মবপজ্জনক
নয়
শস্যরিরর্র িারাত্মক ক্ষমর্ হরর্
নর্ারারফরা বন্ধ করা
ন্
এিনই
বড়
িররনর
পারর। কাঁচা ও নসমি-পাকা র্রবামড়
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ
সর্কযর্ামূেক
আংমশক বা সম্পূণ য মবর্ধ্স্ত হরর্
িন্ত্রণােরয়র েরুমর
পেরক্ষপ মনরর্ হরব
পারর।
মনয়ন্ত্রণরকরন্দ্রর মনরে যশনা
এবং ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্
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সমুদ্রবন্দররর েন্য
নেীবন্দররর েন্য
েিকা
সমুদ্রবন্দররর
নেীবন্দররর হাওয়ার
গমর্রবগ
ক্রমিক
েন্য
ক্রমিক
েন্য
নম্বর সংরশামির্ নম্বর সংরশামির্ (মক.মি./
সংরকর্গুরো
সংরকর্গুরো র্ণ্টা)

৫

মবপে সংরকর্ ৩
নম্বর ৬

মবপে
৬২-৮৮
সংরকর্ নম্বর
৬

সম্ভাব্য ফোফে/প্রিাব

বন্দররর েন্য
ুঁ
হুমশয়ামর
বার্যা

েনগরণর েন্য বার্যা

 মনমে যষ্ট মকছু এোকা ও মনচু োয়গা  উির ও গিীর সাগরর কিযসূমচর নস্বোরসবকরের
প্রচামরর্ মবরশষ
অল্প বা িাঝামর উচ্চর্ার
অবস্থানরর্ ১৫০ ফুট
আবহাওয়া বুরেটিন
েরোচ্ছ্বারসর মুরিামুমি হরর্ পারর
বা এর কি
বের্ যযমবমশষ্ট িাে িরার মনয়মির্ নশানা
েোর ও ননৌকাসহ
 সরকামর ও নবসরকামর
র্ণ্টায় ৬১
সংস্থাগুরোর উমচর্
মকরোমিটার নবরগ
েনগণরক সরচর্ন কররর্
প্রবামহর্ বার্ারসর
উরযাগ ননওয়া এবং
িাক্কা সহয কররর্
েরুমর মনয়ন্ত্রণরকরন্দ্রর
অক্ষি সব িররনর
পরবর্ী মনরে যশনার েন্য
ননৌ্ানরক পরবর্ী
অরপক্ষা করা
মনরে যশ না নেওয়া
প্ যন্ত মনরাপে আশ্ররয়
র্াকা
 অসংখ্য নামররকেগাে নিরে
 িাঝামর র্ীব্রর্ার  সংমিষ্ট এোকার
পড়রর্ বা র্ধ্ংস হরর্ পারর
সামুমদ্রক ঝড় নর্রক নোকেনরক পাকা িবন
প্রবে নঝারড়া
বা ঘূমণ যঝড় আশ্রয়রকরন্দ্র
 বৃহৎ আকাররর অসংখ্য গাে
হাওয়ার মুরিামুমি
ন্রর্ হরর্ পারর। র্ারের
মশকড় উপরড় পড়রর্ পারর
হরর্ পারর বন্দর
উমচর্ হরব সমুদ্র ও
 শস্যরিরর্র িারাত্মক ক্ষমর্ হরর্
নেীর্ীর নর্রক দূরর
 উির ও গিীর
পারর
অবস্থান করা
সাগরর অবস্থানরর্
িাে িরার েোর ও
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সমুদ্রবন্দররর েন্য
নেীবন্দররর েন্য
েিকা
সমুদ্রবন্দররর
নেীবন্দররর হাওয়ার
গমর্রবগ
ক্রমিক
েন্য
ক্রমিক
েন্য
নম্বর সংরশামির্ নম্বর সংরশামির্ (মক.মি./
সংরকর্গুরো
সংরকর্গুরো র্ণ্টা)

সম্ভাব্য ফোফে/প্রিাব
 অমিকাংশ কাঁচা ও নসমি-পাকা
র্ররর োে উরড় ন্রর্ অর্বা
মবর্ধ্স্ত হরর্ পারর
 মবদুযৎ সরবরাহ ও ন্াগার্াগ
মবমঘ্নর্ হরর্ পারর
 মনমে যষ্ট মকছু এোকা ও মনচু
োয়গাসহ .....ফুট েরোচ্ছ্বারস
র্মেরয় ন্রর্ পারর

৬

িহামবপে
৪
সংরকর্ নম্বর
৮

িহামবপে
৮৯-১১৭
সংরকর্ নম্বর
৮

 ঝমুঁ কপূণ য এোকাসহ সংমিষ্ট
এোকায় িারাত্মক ননমর্বাচক
প্রিাব পড়রর্ পারর

323

বন্দররর েন্য
ুঁ
হুমশয়ামর
বার্যা

েনগরণর েন্য বার্যা

ননৌকাসহ সব
 ঝড় প্রর্ি আর্ার্ হানরর্
িররনর ননৌ্ানরক
পারর, এিন এোকার
পরবর্ী মনরে যশ না
মেরক নের রািা এবং
যন্ত
নেওয়া প্
ঝরড়র র্ীব্রর্া না কিা
মনরাপে আশ্ররয়
প্ যন্ত মনরাপে স্থারন
র্াকা
অবস্থান করা
 সাড়া প্রোনকারী
সংস্থাগুরোর প্রর্ি কাে
হরব দুগর্য নোকেন,
মবরশষ করর নারী, মশশু,
প্রবীণ ও প্রমর্বন্ধীরের
সহায়র্া মেরর্ এমগরয়
আসা এবং েরুমর
মনয়ন্ত্রণরকরন্দ্রর পরবর্ী
মনরে যশনার েন্য অরপক্ষা
করা
 বন্দর র্ীব্র সামুমদ্রক  সংমিষ্ট এোকার
ঝরড় উদ্ভূর্ চরি
নোকেনরক পাকা িবন
প্রমর্কূে
বা ঘূমণ যঝড় আশ্রয় নকরন্দ্র
আবহাওয়ার
স্থানান্তর করা প্ররয়ােন
মুরিামুমি হরর্
পারর।

সমুদ্রবন্দররর েন্য
নেীবন্দররর েন্য
েিকা
সমুদ্রবন্দররর
নেীবন্দররর হাওয়ার
গমর্রবগ
ক্রমিক
েন্য
ক্রমিক
েন্য
নম্বর সংরশামির্ নম্বর সংরশামির্ (মক.মি./
সংরকর্গুরো
সংরকর্গুরো র্ণ্টা)

৭

িহামবপে
৫
সংরকর্ নম্বর
৯

সম্ভাব্য ফোফে/প্রিাব

বন্দররর েন্য
ুঁ
হুমশয়ামর
বার্যা

েনগরণর েন্য বার্যা

 অসংখ্য নামররকেসহ বৃহৎ
 উির ও গিীর
 ঝড় প্রর্ি আর্ার্ হানরর্
আকারর গাে মশকড় উপরড় ন্রর্
সাগরর অবস্থানরর্
পারর এিন এোকার
বা র্ধ্ংস হরর্ পারর
িাে িরার েোর ও
মেরক নের রািা এবং
ননৌকাসহ সব িররনর ঝরড়র র্ীব্রর্া না কিা
 নিরর্র ফসে পুররাপুমর নষ্ট হরর্
ননৌ্ানরক পরবর্ী
প্ যন্ত মনরাপে স্থারন
পারর
মনরে যশ না নেওয়া
অবস্থান করা
 সব কাঁচা ও নসমি-পাকা র্র
প্ যন্ত মনরাপে
 প্রর্ি সাড়া প্রোনকারী
িারাত্মকিারব ক্ষমর্গ্রস্ত হরর্ পারর
আশ্ররয়
র্াকরর্
হরব
সংস্থাগুরো েরুমর
 হােকা নর্রক িাঝামর িররনর
পমরমস্থমর্র েন্য পূণ য
ইরটর বর্মর স্থাপনাও
প্রস্তুমর্মূেক ব্যবস্থা ননরব
উরেির্াগ্যিারব ক্ষমর্গ্রস্ত হরর্
এবং েরুমর মনয়ন্ত্রণ
পারর
নকরন্দ্রর পরবর্ী
 মবদুযৎ সরবরাহ ও ন্াগার্াগ
মনরে যশনার েন্য অরপক্ষা
চরিিারব মবমঘ্নর্ হরর্ পারর
কররব
 মনমে যষ্ট মকছু এোকা ও মনচু োয়গা
..... ফুট েরোচ্ছ্বারস র্মেরয় ন্রর্
পারর
িহামবপে
১১৮-১৭০  ঝমুঁ কপূণ যসহ সংমিষ্ট এোকায়
 সাগররর র্ীব্র
 সংমিষ্ট এোকার সব
সংরকর্ নম্বর
িারাত্মক ননমর্বাচক প্রিাব পড়রর্
শমক্তসম্পন্ন ঝরড়
নোকেনরক পাকা িবন
৯
পারর
বন্দর িারাত্মক
বা ঘূমণ যঝড় আশ্রয়রকরন্দ্র
প্রমর্কূে মুরিামুমি
স্থানান্তর মনমির্ কররর্
হরব
হরব
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সমুদ্রবন্দররর েন্য
নেীবন্দররর েন্য
েিকা
সমুদ্রবন্দররর
নেীবন্দররর হাওয়ার
গমর্রবগ
ক্রমিক
েন্য
ক্রমিক
েন্য
নম্বর সংরশামির্ নম্বর সংরশামির্ (মক.মি./
সংরকর্গুরো
সংরকর্গুরো র্ণ্টা)

৮

িহামবপে
৬
সংরকর্ নম্বর
১০

সম্ভাব্য ফোফে/প্রিাব

 নামররকেসহ অগমণর্ বৃহৎ

আকাররর গাে মশকড় উপরড়
পড়রর্ পারর বা র্ধ্ংস হরর্ পারর
 নিরর্র ফসে পুররাপুমর নষ্ট হরর্
পারর
 সব কাঁচা ও নসমি-পাকা র্র
িারাত্মকিারব ক্ষমর্গ্রস্ত হরর্ পারর
 হােকা নর্রক িাঝামর িররনর
ইরটর বর্মর স্থাপনাসমূরহর
উরেির্াগ্য ক্ষমর্ হরর্ পারর
 মবদুযৎ সরবরাহ ও ন্াগার্াগ
চরিিারব মবমঘ্নর্ হরর্ পারর
 মনমে যষ্ট মকছু এোকা ও মনচু োয়গা
..... ফুট েরোচ্ছ্বারস র্মেরয় ন্রর্
পারর
িহামবপে
১৭১
 ঝমুঁ কপূণ যসহ সংমিষ্ট এোকায়
সংরকর্ নম্বর মক.মি. এর
িারাত্মক ননমর্বাচক প্রিাব পড়রর্
১০
নবমশ
পারর
 নামররকেসহ অগমণর্ বৃহৎ
আকাররর গাে মশকড় উপরড়
পড়রর্ পারর এবং র্ধ্ংস হরর্ পারর
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বন্দররর েন্য
ুঁ
হুমশয়ামর
বার্যা

েনগরণর েন্য বার্যা

উির ও গিীর সাগরর  ঝড় প্রর্ি আর্ার্ হানরর্
অবস্থানরর্ িাে িরার
পারর, এিন এোকার
েোর ও ননৌকাসহ সব
মেরক নের রািা এবং
িররনর ননৌ্ানরক
ঝরড়র র্ীব্রর্া না কিা
পরবর্ী মনরে যশ না
প্ যন্ত মনরাপে স্থারন
নেওয়া প্ যন্ত মনরাপে
অবস্থান করা
আশ্ররয় র্াকরর্ হরব  সাড়া প্রোনকারী
সংস্থাগুরোর প্রর্ি কাে
হরব েরুমর পমরমস্থমর্র
েন্য পূণ য প্রস্তুমর্মূেক
ব্যবস্থা ননওয়া এবং
েরুমর পমরচােনা নকরন্দ্রর
পরবর্ী মনরে যশনার েন্য
অরপক্ষা করা
 সাগররর র্ীব্র
শমক্তসম্পন্ন ঝরড়
বন্দর িারাত্মক
প্রমর্কূে অবস্থার
মুরিামুমি হরব

 সংমিষ্ট এোকার সব
নোকেনরক পাকা িবন
বা ঘূমণ যঝড় আশ্রয়রকরন্দ্র
স্থানান্তর মনমির্ কররর্
হরব

সমুদ্রবন্দররর েন্য
নেীবন্দররর েন্য
েিকা
সমুদ্রবন্দররর
নেীবন্দররর হাওয়ার
গমর্রবগ
ক্রমিক
েন্য
ক্রমিক
েন্য
নম্বর সংরশামির্ নম্বর সংরশামির্ (মক.মি./
সংরকর্গুরো
সংরকর্গুরো র্ণ্টা)

সম্ভাব্য ফোফে/প্রিাব

বন্দররর েন্য
ুঁ
হুমশয়ামর
বার্যা

েনগরণর েন্য বার্যা

 নিরর্র ফসে পুররাপুমর নষ্ট হরর্  উির ও গিীর
 ঝড় প্রর্ি আর্ার্ হানরর্
পারর
সাগরর অবস্থানরর্
পারর এিন এোকার
িাে িরার েোর ও
মেরক নের রািা এবং
 সব কাঁচা ও নসমি-পাকা র্র
ননৌকাসহ সব িররনর ঝরড়র র্ীব্রর্া না কিা
িারাত্মকিারব ক্ষমর্গ্রস্ত হরর্ পারর
ননৌ্ানরক পরবর্ী
প্ যন্ত মনরাপে স্থারন
 হােকা নর্রক িাঝামর িররনর
মনরে যশ না নেওয়া
অবস্থান করা
ইরটর বর্মর স্থাপনাসমূরহর
প্ যন্ত মনরাপে
 সাড়া প্রোনকারী
উরেির্াগ্য ক্ষমর্ হরর্ পারর
আশ্ররয়
র্াকরর্
হরব
সংস্থাগুরোর প্রর্ি কাে
 মবদুযৎ সরবরাহ ও ন্াগার্াগ
হরব েরুমর পমরমস্থমর্র
চরিিারব মবমঘ্নর্ হরর্ পারর
েন্য পূণ য প্রস্তুমর্মূেক
 মনমে যষ্ট মকছু এোকা ও মনচু োয়গা
ব্যবস্থা ননওয়া এবং
..... ফুট েরোচ্ছ্বারস র্মেরয় ন্রর্
েরুমর পমরচােনা নকরন্দ্রর
পারর
পরবর্ী মনরে যশনার েন্য
অরপক্ষা করা
স্থানীয় সর্কয সংরকর্ নম্বর ৪ োমরর পরপরই দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর প্ররয়ােনীয় পেরক্ষপ ননরব। এ পেরক্ষরপর িরে ররয়রে - ফোফে সম্পরকয সম্ভাব্য
দুগর্য এোকার েনগণরক সরচর্ন কররর্, েীবন ও গবামে পশু রক্ষা কররর্ র্ারের কী িররনর পেরক্ষপ গ্রহণ কররর্ হরব নস ব্যাপারর প্রস্তুমর্ মনরর্ গণদুর্ যাগ
বার্যা পাঠারর্ হরব।
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পমরমশষ্ট ৩: ঘূমণ যঝরড়র যশ্রমণমবভাজন ও সংরকি
৩.১ ঘূমণ যঝরড়র নশ্রমণমবিােন (বার্ারসর র্ীব্রর্া ও গমর্র মিমিরর্)
ক্রমিক নম্বর

ঘূমণ যঝরড়র নশ্রমণ

বার্ারসর গমর্রবগ

(১)

েঘুচাপ

র্ণ্টায় ১৭ নটিকযাে িাইে (৩১ মক.মি.) বা এর মনরচ

(২)

সুস্পষ্ট েঘুচাপ

র্ণ্টায় ১৭-২১ নটিকযাে িাইে (৩১-৪০ মক.মি.)

(৩)

মনম্নচাপ

র্ণ্টায় ২২-২৭ নটিকযাে িাইে (৪১-৫০ মক.মি.)

(৪)

গিীর মনম্নচাপ

র্ণ্টায় ২৮-৩৩ নটিকযাে িাইে (৫১-৬১ মক.মি.)

(৫)

ঘূমণ যঝড়

র্ণ্টায় ৩৪-৪৭ নটিকযাে িাইে (৬২-৮৮ মক.মি.)

(৬)

প্রবে ঘূমণ যঝড়

র্ণ্টায় ৪৮-৬৩ নটিকযাে িাইে (৮৯-১১৭ মক.মি.)

(৭)

অমর্ প্রবে ঘূমণ যঝড়

র্ণ্টায় ৬৪-১১৯ নটিকযাে িাইে (১১৮-২২১ মক.মি.)

(৮)

সুপার সাইরিান

র্ণ্টায় ১২০ নটিকযাে িাইে (২২২ মক.মি.) বা এর নবমশ

৩.২ সংরকিসমূহ
(ক) সমুদ্রবন্দররর েন্য ঘূমণ যঝরড়র সংরকর্
সংরকর্ নম্বর

সংরকর্সমূরহর অর্ য

১ নম্বর দূরবর্ী সর্কয সংরকর্

োহাে নেরড় ্াওয়ার পর দুর্ যাগপূণ য আবহাওয়ার সেুিীন হরর্ পারর।
দূরবর্ী এোকায় একটি নঝারড়া হাওয়ার অঞ্চে ররয়রে, ন্িারন বার্ারসর
গমর্রবগ র্ণ্টায় ৬১ মক.মি. ্া সামুমদ্রক ঝরড় পমরণর্ হরর্ পারর।

ুঁ
২ নম্বর দূরবর্ী হুমশয়ামর
সংরকর্

দূরর গিীর সাগরর একটি ঝড় সৃমষ্ট হরয়রে, নসিারন বার্ারসর একটানা
গমর্রবগ র্ণ্টায় ৬২-৮৮ মক.মি.। বন্দর এিনই ঝরড় কবমের্ হরব না,
র্রব বন্দর র্যাগকারী োহাে পমর্িরে মবপরে পড়রর্ পারর।

৩ নম্বর স্থানীয় সর্কয সংরকর্

বন্দর ও বন্দরর ননাঙর করা োহােগুরো দুর্ যাগকবমের্ হওয়ার আশঙ্কা
ররয়রে। বন্দরর নঝারড়া হাওয়া বরয় ন্রর্ পারর এবং ঘূমণ য বার্ারসর
একটানা গমর্রবগ র্ণ্টায় ৪০-৫০ মক.মি. হরর্ পারর।
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সংরকর্সমূরহর অর্ য

সংরকর্ নম্বর
ুঁ
৪ নম্বর স্থানীয় হুমশয়ামর
সংরকর্

বন্দর ঘূমণ যঝড়কবমের্। বার্ারসর সম্ভাব্য গমর্রবগ র্ণ্টায় ৫১-৬১ মক.মি.,
র্রব ঘূমণ যঝরড়র চূড়ান্ত প্রস্তুমর্ ননওয়ার িরর্া নর্িন মবপজ্জনক সিয়
এিরনা আরসমন।

৫ নম্বর মবপে সংরকর্

বন্দর নোট বা িাঝামর র্ীব্রর্ার ঝঞ্ঝাবহুে এক সামুমদ্রক ঝরড়র কবরে
মনপমর্র্। ঝরড় বার্ারসর সরব যাচ্চ একটানা গমর্রবগ র্ণ্টায় ৬২-৮৮
মক.মি.। ঝড়টি বন্দররক বাি মেরক নররি উপকূে অমর্ক্রি কররর্ পারর।

৬ নম্বর মবপে সংরকর্

বন্দর নোট বা িাঝামর র্ীব্রর্ার ঝঞ্ঝাবহুে এক সামুমদ্রক ঝরড়র কবরে
মনপমর্র্। ঝরড় বার্ারসর সরব যাচ্চ একটানা গমর্রবগ র্ণ্টায় ৬২-৮৮
মক.মি.। ঝড়টি বন্দররক র্ান মেরক নররি উপকূে অমর্ক্রি কররর্ পারর।

৭ নম্বর মবপে সংরকর্

বন্দর নোট বা িাঝামর র্ীব্রর্ার ঝঞ্ঝাবহুে এক সামুমদ্রক ঝরড়র কবরে
মনপমর্র্। ঝরড় বার্ারসর সরব যাচ্চ একটানা গমর্রবগ র্ণ্টায় ৬২-৮৮
মক.মি.। ঝড়টি বন্দররর ওপর বা কাে মেরয় উপকূে অমর্ক্রি কররর্
পারর।

৮ নম্বর িহামবপে সংরকর্

বন্দর প্রচে বা সরব যাচ্চ র্ীব্রর্ার ঝঞ্ঝামবক্ষুব্ধ এক সামুমদ্রক ঘূমণ যঝরড়র
কবরে মনপমর্র্। ঝরড় বার্ারসর সরব যাচ্চ একটানা গমর্রবগ র্ণ্টায় ৮৯
মক.মি. বা র্ার ঊরর্ধ্য হরর্ পারর। প্রচে ঝড়টি বন্দররক বাি মেরক নররি
উপকূে অমর্ক্রি কররব।

৯ নম্বর িহামবপে সংরকর্

বন্দর প্রচে বা সরব যাচ্চ র্ীব্রর্ার ঝঞ্ঝামবক্ষুব্ধ এক সামুমদ্রক ঘূমণ যঝরড়র
কবরে মনপমর্র্। ঝরড় বার্ারসর সরব যাচ্চ একটানা গমর্রবগ র্ণ্টায় ৮৯
মক.মি. বা র্ার ঊরর্ধ্য হরর্ পারর। প্রচে ঝড়টি বন্দররক র্ান মেরক নররি
উপকূে অমর্ক্রি কররব।

১০ নম্বর িহামবপে সংরকর্

বন্দর প্রচে বা সরব যাচ্চ র্ীব্রর্ার ঝঞ্ঝামবক্ষুব্ধ এক সামুমদ্রক ঘূমণ যঝরড়র
কবরে মনপমর্র্। ঝরড় বার্ারসর সরব যাচ্চ একটানা গমর্রবগ র্ণ্টায় ৮৯
মক.মি. বা র্ার ঊরর্ধ্য হরর্ পারর। প্রচে ঝড়টি বন্দররর ওপর বা কাে
মেরয় উপকূে অমর্ক্রি কররব।

১১ নম্বর ন্াগার্াগ মবমেন্ন
সংরকর্

আবহাওয়া মবপে সংরকর্ প্রোনকারী নকরন্দ্রর সরে সকে ন্াগার্াগ
মবমেন্ন হরয় পরড়রে এবং স্থানীয় কিযকর্যা আবহাওয়া অর্যন্ত দুর্ যাগপূণ য
বরে িরন কররন।
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ি) নেীবন্দররর েন্য ঘুমণ যঝরড়র সংরকর্
সংরকর্সমূরহর অর্ য

সংরকর্ নম্বর
১ নম্বর ননৌ সর্কয সংরকর্

বন্দর এোকা ক্ষণস্থায়ী নঝারড়া আবহাওয়ার কবরে মনপমর্র্ হওয়ার
আশঙ্কা ররয়রে। র্ণ্টায় সরব যাচ্চ ৬০ মক.মি. গমর্রবরগর কােববশািীর
নক্ষরেও এই সংরকর্ প্রেমশযর্ হয়। এই সংরকর্ আবহাওয়ার চেমর্
অবস্থার ওপর সর্কয নের রািারও র্ামগে নেয়।

ুঁ
২ নম্বর ননৌ হুমশয়ামর
সংরকর্

বন্দর এোকা মনম্নচারপর সিত্যল্য র্ীব্রর্ার একটি ঝড়, ্ার গমর্রবগ
র্ণ্টায় অন্যর্ধ্য ৬১ মক.মি. বা একটি কােববশািী ঝড়, ্ার বার্ারসর
গমর্রবগ ৬১ মক.মি. বা র্দূর্ধ্য। ননৌ্ান এরের ন্রকারনাটির কবরে
মনপমর্র্ হওয়ার আশঙ্কা ররয়রে। ৬৫ ফুট বা র্ার কি বের্ যয মবমশষ্ট
ননৌ্ানরক দ্রুর্ মনরাপে আশ্ররয় ন্রর্ হরব।

৩ নম্বর ননৌ মবপে সংরকর্

বন্দর এোকা ঝরড় কবমের্। র্ণ্টায় সরব যাচ্চ একটানা ৬২-৮৮ মক.মি.
প্ যন্ত গমর্রবরগর একটি সামুমদ্রক ঝড় সহসাই বন্দর এোকায় আর্ার্
হানরর্ পারর। সকে প্রকার ননৌ্ানরক অমবেরম্ব মনরাপে আশ্রয়গ্রহণ
কররর্ হরব।

৪ নম্বর ননৌ িহামবপে সংরকর্ বন্দর এোকা একটি প্রচে বা সরব যাচ্চ র্ীব্রর্ার সামুমদ্রক ঝরড় কবমের্
এবং সহসাই বন্দর এোকায় আর্ার্ হানরব। ঝরড় বার্ারসর সরব যাচ্চ
একটানা গমর্রবগ র্ণ্টায় ৮৯ মক.মি. বা র্দূর্ধ্য। সকে প্রকার ননৌ্ানরক
মনরাপে আশ্ররয় র্াকরর্ হরব।
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পমরমশষ্ট ৪: ঘূমণ যঝড় সিকীকরণ পিাকা উরিা ন েণাম

সংরকর্ নম্বর ৪
(১টি পিাকা)

সংরকর্ নম্বর
৫, ৬ এবং ৭
(২টি পিাকা)

সংরকর্ নম্বর
৮, ৯, ১০
(৩টি পর্াকা)

উল্লেখ্য, ১, ২, ৩ নম্বর সংল্লেল্লের সময় কেোল্লনো পেোেো উল্লতোলন েরো হয় নো।

ঘূমণ যঝড় সংরকর্ পর্াকার পমরিাপ
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পমরমশষ্ট ৫: এসওএস রি – আনুিামনক ক্ষ্য়ক্ষ্মি এবং জরুমর োমহদা
দুর্ যারগর নাি: -----------------------------------------------------র্ে নপ্রররণর র্ামরি: ------------------------ সিয়: ---------------উপরেোর নাি: ----------------------------------------------------নেোর নাি: -------------------------------------------------------আনুিামনক ক্ষয়ক্ষমর্ এবং েরুমর চামহো
১.
২.
৩.

দুর্ যাগকবমের্ ইউমনয়ন (সংখ্যা)
দুগর্য িানুষ (আনুিামনক সংখ্যা)
মবর্ধ্স্ত বামড়র্র (আনুিামনক সংখ্যা)

৪.
৫.
৬.
৭.

মৃত্যয (আনুিামনক সংখ্যা)
মনরিাঁে ব্যমক্ত (আনুিামনক সংখ্যা)
সন্ধান/উিার
ক. মচমকৎসারসবা
ি. মচমকৎসারসবার িরন
পানীয় েে
বর্মর িায
ক. নপাশাক
ি. নপাশারকর িরন
েরুমর আশ্রয়
অন্য নকারনা েরুমর উপকরণ/দ্রব্যামে

৮.
৯.
১০.
১১.
১২.

:
:
:
ক.
ি.
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

---------------------------------------------------------------------------------------- ----আংমশক ----------------------সম্পূণ য --------------------------------------------------------------------------------------প্ররয়ােন/প্ররয়ােন ননই
প্ররয়ােন/প্ররয়ােন ননই
-------------------------------প্ররয়ােন/প্ররয়ােন ননই
প্ররয়ােন/প্ররয়ােন ননই
প্ররয়ােন/প্ররয়ােন ননই
-------------------------------প্ররয়ােন/প্ররয়ােন ননই
--------------------------------

উপরেো মনব যাহী অমফসার দুর্ যাগ আর্ার্ করার এক র্ণ্টার িরে প্রার্মিক প্রমর্রবেন মহরসরব এসব র্ে ্রর্া
দ্রুর্ সম্ভব ইরিইে/নটমেরফান/ফযাক্স/নিাবাইে অযাপ/অয়যাররেরসর িােরি নেো প্রশাসন, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা
অমিেপ্তররর েরুমর সাড়াোন ও ন্াগার্াগরকন্দ্র (ইআরমসমস) এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র
োর্ীয় দুর্ যাগ সাড়াোন সিন্বয় নকরন্দ্র (NDRCC) নপ্ররণ কররবন।
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পমরমশষ্ট ৬: মর্ রি – ক্ষ্য়ক্ষ্মি মনরূপরণর রি
উপরেো মনব যাহী অমফসার/রপৌরসিা নচয়ারম্যান সকে ইউমনয়ন পমরষে/রপৌর-ওয়ার্ য ও মবমিন্ন মবিাগীয় কিযকর্যারের কাে নর্রক র্ে সংগ্রহ করর ফরিটি
পূরণ কররবন। পূরণকৃর্ ফরিটি স্ব স্ব নেো প্রশাসরকর কারে নপ্ররণ কররবন। নেোপ্রশাসক নেোিীন সকে উপরেোর/রপৌরসিার র্োমে একে করর দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তররর ইিারেযমি নরসপি নকা-অমর্যরনশন নসন্টারর (ইআরমসমস) মর্ন সপ্তারহর িরে নপ্ররণ কররবন। প্রাপ্ত র্েগুরো সিমন্বর্ করর দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র োর্ীয় দুর্ যাগ সাড়াোন সিন্বয় নকরন্দ্র (NDRCC) নপ্ররণ কররবন।
ক্ষয়ক্ষমর্ মনরূপরণর ফরি (মর্ ফরি)
১

২

৩

উপরেো/নপৌরসিার নাি

নিাট ইউমনয়ন/নপৌর ওয়ার্য (সংখ্যা)

নিাট এোকা (বগ য মক.মি.)
শহরাঞ্চে

ক্ষমর্গ্রস্ত উপরেো/নপৌরসিার নাি ও
দুর্ যারগর িরন
নাি
দুর্ যারগর িরন

ক্ষমর্গ্রস্ত ইউমনয়ন/নপৌর ওয়ার্য (নাি/নপৌর ওয়ার্য
নম্বর)
ইউমনয়রনর
িারাত্মকিারব আক্রান্ত
নাি/নপৌর ওয়ার্য
ইউমনয়ন/নপৌর ওয়ার্য
নম্বর
(টিক মেন)

গ্রািাঞ্চে

চরাঞ্চে

পাহামড়
অঞ্চে

হাওড়/মবে
অঞ্চে

ক্ষমর্গ্রস্ত এোকা (বগ য মক.মি.)
শহরাঞ্চে

গ্রািাঞ্চে

চরাঞ্চে

পাহামড়
অঞ্চে

হাওড়/মবে
অঞ্চে

*

(প্ররয়ােন অনু্ায়ী ক্ষমর্গ্রস্ত ইউমনয়ন/নপৌর ওয়ার্ য ও নম্বররর েন্য র্ারকা (*)মচমির্ সামরর সংখ্যা হ্রাস/বৃমি করা ্াইরব)
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নিাট

নিাট

৪

৫

৬

নিাট েনসংখ্যা (সংখ্যা)

প্রমর্বন্ধী ব্যমক্ত (সংখ্যা)
নিাট িানা (সংখ্যা)

নারী

পুরুষ

মশশু (বয়স)

নিাট

নারী

ক্ষমর্গ্রস্ত নিাট েনসংখ্যা (সংখ্যা)
নারী
মৃর্

আহর্

মনরিাঁে

পুরুষ
স্থানচুযর্

নিাট

মৃর্

আহর্

মনরিাঁে

নিাট

মৃর্

আহর্

মনরিাঁে

মশশু

নিাট

ক্ষমর্গ্রস্ত নিাট প্রমর্বন্ধী ব্যমক্ত
(সংখ্যা)

মশশু
স্থানচুযর্

পুরুষ

স্থানচুযর্

নিাট

নারী

পুরুষ

মশশু

নিাট

ক্ষমর্গ্রস্ত নিাট িানা
(সংখ্যা)
সম্পূণ য আংমশক

নিাট

৭
নিাট র্র (সংখ্যা)
পাকা

আিাপাকা

কাঁচা

ক্ষমর্গ্রস্ত র্র (সংখ্যা) এবং আনুিামনক প্রমর্টি র্ররর মনিযাণ/নিরাির্ ব্যয় (টাকা)
পাকা
সম্পূণ য

গড় মনিযাণ
ব্যয়

আিাপাকা
আংমশক

গড় নিরাির্
ব্যয়

সম্পূণ য

গড় মনিযাণ
ব্যয়

আংমশক
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কাঁচা
গড় নিরাির্
ব্যয়

সম্পূণ য

গড় মনিযাণ ব্যয়

আংমশক

গড় নিরাির্
ব্যয়

৮

৯

১০

নিাট দুর্ যাগ আশ্রয়রকন্দ্র (সংখ্যা)

নিড়া ও োগে (সংখ্যা)

গরু ও িমহষ (সংখ্যা)

সরকামর

নবসরকামর

আশ্রয়র্াগ্য
মনরাপে
অবকাঠারিা

দুর্ যারগ আক্রান্ত আশ্রয়গ্রহণকারী ব্যমক্ত (সংখ্যা)
সরকামর ও
নবসরকামর
আশ্রয়রকরন্দ্র

মনে
বামড়রর্

উঁচু
সড়ক
ও বাঁরি

অস্থায়ী
আশ্রয়
মশমবরর

নিড়া

োগে

গরু

মৃর্ ও নিরস ্াওয়া নিড়া ও োগে (সংখ্যা) এবং মূল্য (টাকা)
নিড়া
সংখ্যা

প্রমর্টির
গড় মূল্য

মৃর্ ও নিরস ্াওয়া নিড়া ও োগে (সংখ্যা) এবং মূল্য (টাকা)

োগে
নিাট
মূল্য

সংখ্যা
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প্রমর্টির
গড় মূল্য

িমহষ

গরু
নিাট
মূল্য

সংখ্যা

প্রমর্টির
গড় মূল্য

িমহষ
নিাট
মূল্য

সংখ্যা

প্রমর্টির
গড় মূল্য

নিাট
মূল্য

১১

১২

১৩

হাঁস ও মুরমগ (সংখ্যা)

নিাট শস্যরির্ ও বীের্ো (নহক্টর)

অন্যান্য িািার
(হযাচামর, িৎস্য মচংমড়
ইর্যামে) (রহক্টর)
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নিাট ক্ষমর্

নহক্টরপ্রমর্ গড় ক্ষমর্

ক্ষমর্গ্রস্ত অন্যান্য
িািার (হযাচামর,
িৎস্য, মচংমড় নর্র,
িৎস্য মবচরণ এোকানহক্টরর ও ক্ষমর্র
পমরিাণ- টাকায়)

এোকা

নিাট ক্ষমর্

আংমশক ক্ষমর্গ্রস্ত
েমি (রহক্টর) ও
ক্ষমর্র পমরিাণ (টাকা)

নহক্টরপ্রমর্ গড় ক্ষমর্

নিাট ক্ষমর্

নহক্টরপ্রমর্ গড় ক্ষমর্

সম্পূণ য ক্ষমর্গ্রস্ত েমি
(রহক্টর) ও ক্ষমর্র
পমরিাণ (টাকা)

েমি

নিাট ক্ষমর্

আংমশক ক্ষমর্গ্রস্ত
েমি (রহক্টর) ও
ক্ষমর্র পমরিাণ (টাকা)

নহক্টরপ্রমর্ গড় ক্ষমর্

নিাট ক্ষমর্

নিাট মূল্য

প্রমর্টির গড় মূল্য

সংখ্যা

মুরমগ

নিাট মূল্য

প্রমর্টির গড় মূল্য

সংখ্যা

হাঁস

সম্পূণ য ক্ষমর্গ্রস্ত েমি
(রহক্টর) ও ক্ষমর্র
পমরিাণ (টাকা)

নহক্টরপ্রমর্ গড় ক্ষমর্

মৃর্ ও নিরস ্াওয়া হাঁস ও মুরমগ (সংখ্যা) এবং
মূল্য (টাকা)

বীের্ো

নহক্টর

শস্যরির্

েমি

মুরমগ

েমি

হাঁস
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সম্পূণ য

নিাট মূল্য

আংমশক

প্রমর্টির গড় মূল্য

মগেযা

নিাট মূল্য

মগেযা

প্রমর্টির গড় মূল্য

সম্পূণ য

নিাট মূল্য

আংমশক

প্রমর্টির গড় মূল্য

সম্পূণ য

িমন্দর

নিাট মূল্য

সম্পূণ য
িমন্দর

প্রমর্টির গড় মূল্য

ক্ষমর্গ্রস্ত নিাবাইে নফান
টাওয়ার (সংখ্যা)

সম্পূণ য

নিাট মূল্য

ক্ষমর্গ্রস্ত মবদুযৎ োইন
(মক.মি.)
িসমেে

প্রমর্টির গড় মূল্য

িিীয় প্রমর্ষ্ঠান (সংখ্যা)

আংমশক

নিাট মূল্য

নিাবাইে নফান টাওয়ার
(সংখ্যা)
িসমেে

প্রমর্টির গড় মূল্য

নিাট মূল্য

নিাট মবদুযৎ োইন
(মক.মি.)

সম্পূণ য

প্রমর্টির গড় মূল্য

১৬

আংমশক

নিাট মূল্য

প্রমর্টির গড় মূল্য

নিাট মূল্য

প্রমর্টির গড় মূল্য

নিাট মূল্য

১৫

আংমশক

প্রমর্টির গড় মূল্য

নিাট ক্ষমর্

প্রমর্ মক.মি. গড় ক্ষমর্

নিাট ক্ষমর্

প্রমর্ মক.মি. গড় ক্ষমর্
১৪

প্যারগার্া

ক্ষমর্গ্রস্ত িিীয় প্রমর্ষ্ঠান (সংখ্যা)
প্যারগার্া
আংমশক
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মব্রে কােিাট য (সংখ্যা)

সম্পূণ য
আংমশক
সম্পূণ য

নিাট মূল্য

নিাট সড়কপর্ (মক.মি.)

প্রমর্টির গড় মূল্য

১৮

নিাট মূল্য

আংমশক

প্রমর্টির গড় মূল্য

নিাট ক্ষমর্গ্রস্ত সড়কপর্

নিাট মূল্য

নিাট সড়ক

প্রমর্টির গড় মূল্য

ক্ষমর্গ্রস্ত সড়কপর্ (মক.মি.)

নিাট মূল্য

সম্পূণ য

প্রমর্টির গড় মূল্য

আংমশক

নিাট ক্ষমর্

কাঁচা সড়ক

প্রমর্ মক.মি.গড় ক্ষমর্

কাঁচা সড়ক

নিাট ক্ষমর্

সম্পূণ য

প্রমর্ মক.মি.গড় ক্ষমর্

আংমশক

নিাট ক্ষমর্

ইট/নিায়া দ্বারা মনমিযর্ সড়ক

প্রমর্ মক.মি.গড় ক্ষমর্

ইট/নিায়া দ্বারা মনমিযর্ সড়ক

নিাট ক্ষমর্

প্রমর্ মক.মি.গড় ক্ষমর্

নিাট ক্ষমর্

সম্পূণ য

প্রমর্ মক.মি.গড় ক্ষমর্

আংমশক

নিাট ক্ষমর্

পাকা সড়ক

প্রমর্ মক.মি.গড় ক্ষমর্

সম্পূণ য

নিাটক্ষমর্

প্রমর্ মক.মি.গড় ক্ষমর্

নিাট ক্ষমর্

প্রমর্ মক.মি.গড় ক্ষমর্
পাকা সড়ক
১৭

মব্রে
কােিাট য

ক্ষমর্গ্রস্ত মব্রে (সংখ্যা)
ক্ষমর্গ্রস্ত কােিাট য (সংখ্যা)
আংমশক

নিাট বনাঞ্চে/বনায়ন/নাস যামর এোকা (নহক্টর)
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সম্পূণ য
বনায়ন

বনাঞ্চে
বনায়ন

আংমশক
সম্পূণ য
আংমশক
সম্পূণ য

নিাট ক্ষমর্

বাঁি (মক.মি.)

নহক্টরপ্রমর্ ক্ষমর্র গড়
মূল্য

২০

নিাট ক্ষমর্

অন্যান্য

নহক্টরপ্রমর্ ক্ষমর্র গড়
মূল্য

বনাঞ্চে

নহক্টরপ্রমর্ ক্ষমর্র গড়
মূল্য
নিাট ক্ষমর্

ক্ষমর্গ্রস্ত বাঁি (মক.মি.)

নহক্টরপ্রমর্ ক্ষমর্র গড়
মূল্য
নিাট ক্ষমর্

অন্যান্য

নহক্টরপ্রমর্ ক্ষমর্র গড়
মূল্য
নিাট ক্ষমর্

আংমশক

নিাট ক্ষমর্

সম্পূণ য

নহক্টরপ্রমর্ ক্ষমর্র গড়
মূল্য

হাওর

নিাট ক্ষমর্

হাওর

প্রমর্ মক.মি. গড় ক্ষমর্

আংমশক

নিাট ক্ষমর্

সম্পূণ য

প্রমর্ মক.মি. গড় ক্ষমর্

উপকূে

গড়ক্ষমর্
নিাট
ক্ষমর্

উপকূে

প্রমর্ মক.মি. গড় ক্ষমর্

নিাট ক্ষমর্

আংমশক

প্রমর্ মক.মি. গড় ক্ষমর্

সম্পূণ য

নিাট ক্ষমর্

নেী

প্রমর্ মক.মি.গড় ক্ষমর্

আংমশ
ক

নিাট ক্ষমর্

প্রমর্ মক.মি.গড় ক্ষমর্

নিাট ক্ষমর্

সম্পূণ য

প্রমর্ মক.মি.গড় ক্ষমর্

নিাট ক্ষমর্

প্রমর্ মক.মি.গড় ক্ষমর্
নেী
১৯

নাস যামর

ক্ষমর্গ্রস্ত বনাঞ্চে/বনায়ন/নাস যামর এোকা (নহক্টর)
নাস যামর
আংমশক

২২

নিাট মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠান (সংখ্যা)

কৃমষ ও অকৃমষমিমিক মশল্প (সংখ্যা)

করেে

িাদ্রাসা

অন্যান্য কমিউমনটি স্কুে

কৃমষমিমিক
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আংমশক

কৃমষমিমিক
সম্পূণ য

প্রমর্টির গড়
মূল্য
নিাট মূল্য

সম্পূণ য

প্রমর্টির গড়
মূল্য
নিাট মূল্য

আংমশক

অন্যান্য কমিউমনটি স্কুে

প্রমর্টির গড়
মূল্য
নিাট মূল্য

সম্পূণ য

প্রমর্টির গড়
মূল্য
নিাট মূল্য

আংমশক

িাদ্রাসা

প্রমর্টির গড়
মূল্য
নিাট মূল্য

সম্পূণ য

প্রমর্টির গড়
মূল্য
নিাট মূল্য

আংমশক

করেে

প্রমর্টির গড়
মূল্য
নিাট মূল্য

সম্পূণ য

প্রমর্টির গড়
মূল্য
নিাট মূল্য

আংমশক

প্রমর্টির গড়
মূল্য
নিাট মূল্য

প্রমর্টির গড়
মূল্য
নিাট মূল্য

সম্পূণ য

উচ্চ মবযােয়

প্রমর্টির গড়
মূল্য
নিাট মূল্য

প্রার্মিক মবযােয়

ক্ষমর্গ্রস্ত অন্যান্য মশল্প (সংখ্যা)

আংমশক

অকৃমষমিমিক
সম্পূণ য

আংমশক

প্রমর্টির গড়
মূল্য
নিাট মূল্য

ক্ষমর্গ্রস্ত মশক্ষাপ্রমর্ষ্ঠান (সংখ্যা)

অকৃমষমিমিক

প্রমর্টির গড়
মূল্য
নিাট মূল্য

উচ্চ মবযােয়

প্রমর্টির গড়
মূল্য
নিাট মূল্য

প্রার্মিক মবযােয়

২১
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ক্ষমর্গ্রস্ত স্বাস্থযসের্ পায়িানা
(সংখ্যা)

আংমশক

েোশয়

পুকুর

নিাট ব্যয়

পুকুর

সংস্কারর প্রমর্টির গড় ব্যয়

২৪

নিাট ব্যয়

নিাট নেকূপ (সংখ্যা)

সংস্কারর প্রমর্টির গড় ব্যয়

স্বাস্থযসের্ পায়িানা (সংখ্যা)

নিাট ব্যয়

সম্পূণ য

সংস্কারর প্রমর্টির গড় ব্যয়

আংমশক

নিাট মূল্য

সম্পূণ য

প্রমর্টির গড় মূল্য

ক্ষমর্গ্রস্ত নেকূপ (সংখ্যা)

নিাট মূল্য

হস্তচামের্

প্রমর্টির গড় মূল্য

অগিীর

নিাট মূল্য

অগিীর

প্রমর্টির গড় মূল্য

আংমশক

নিাট মূল্য

সম্পূণ য

প্রমর্টির গড় মূল্য

গিীর

নিাট মূল্য

গিীর

প্রমর্টির গড় মূল্য

আংমশক

নিাট মূল্য

প্রমর্টির গড় মূল্য

সম্পূণ য

নিাট মূল্য

প্রমর্টির গড় মূল্য

নিাট মূল্য

প্রমর্টির গড় মূল্য

২৩
২৫

নিাট েোিার (সংখ্যা)
অন্যান্য (্মে
র্ারক)

ক্ষমর্গ্রস্ত েোিার (সংখ্যা)

হস্তচামের্
েোশয়
অন্যান্য

(্মে র্ারক)

ননৌকা

োে

নিাট মূল্য

প্রমর্টির গড় মূল্য

নিাট মূল্য

প্রমর্টির গড় মূল্য

নিাট মূল্য

প্রমর্টির গড় মূল্য

নিাট মূল্য

ক্ষমর্গ্রস্ত িৎস্য আহরণ উপকরণ (সংখ্যা)
েোর
োে
আংমশক
সম্পূণ য
আংমশক
সম্পূণ য
আংমশক

প্রমর্টির গড় মূল্য

নিাট মূল্য

সম্পূণ য

প্রমর্টির গড় মূল্য

নিাট মূল্য

প্রমর্টির গড় মূল্য

নিাট মূল্য

প্রমর্টির গড় মূল্য

নিাট মূল্য

প্রমর্টির গড় মূল্য

ননৌকা

নিাট মূল্য

কমিউমনটি মিমনক

ক্ষমর্গ্রস্ত স্বাস্থযরসবা নকন্দ্র (সংখ্যা)
মিমনক
কমিউমনটি মিমনক
সম্পূণ য
আংমশক
সম্পূণ য
আংমশক

নিাট মূল্য

নিাট মূল্য

প্রমর্টির গড় মূল্য

নিাট মূল্য

প্রমর্টির গড় মূল্য

হাসপার্াে
সম্পূণ য
আংমশক

প্রমর্টির গড় মূল্য

হাসপার্াে

২৭
িৎস্য আহরণ উপকরণ (সংখ্যা)
েোর

প্রমর্টির গড় মূল্য

২৬
স্বাস্থযরসবা নকন্দ্র (সংখ্যা)
মিমনক

আনুিামনক নিাট ক্ষমর্ (অরঙ্ক)
............................................................................................................................................................................... টাকা।
(কর্ায়)
...........................................................................................................................................................................................
................. টাকা।

মব. দ্র. দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয় সিরয় সিরয় এ ফরিটি হা নাগাদ কররি পাররব।
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পমরমশষ্ট ৭: জরুমর িানমবক সহায়িা-সািিী িজুি
৭.১

দুর্ যাগকােীন দ্রুর্ িায সরবরাহ ও বহুমুিী আশ্রয়রকন্দ্র পমরচােনার উরেরশ্য দুর্ যাগপ্রবণ নেোসমূরহ
িায ও িানমবক সহায়র্া-সািগ্রীর েরুমর িজুর্ ও সংরক্ষণ কররর্ হরব। নেো োণ ও পুনব যাসন
কিযকর্যা সকে দ্রব্যামের মহরসব রািরবন এবং ব্যবহার-উপর্ামগর্া মনমির্ কররবন।

৭.২

নেোপ্রশাসক অর্বা নেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মসিান্তক্ররি এসব িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী
আশ্রয়রকরন্দ্র প্রোন করা হরব। বড় িররনর দুর্ যারগর আশঙ্কা কররে নেোপ্রশাসক আরগই অমর্মরক্ত
বরারের েন্য দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয় অর্বা দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তররর িহাপমরচােক
বরাবর চামহোপে নপ্ররণ কররবন।

৭.৩

িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি পমরচােনায় অর্যাবশ্যকীয় অন্যান্য দ্রব্যামে হরো: ১) চাে/আটা ২) মচড়া,
মুমড়, গুড়, মচমন ৩) গুুঁড়া দুি, মবস্কুট ৪) মবমিন্ন গৃহমনিযাণ সািগ্রী ৫) নবার্ে বা কযানোর্ পামন ৬)
মেপে ৭) কম্বে, িশারী ৮) িাওয়ার স্যাোইন ৯) স্থানান্তরর্াগ্য পামন পমররশািন েযান্ট ১০) নেমরকযান
ইর্যামে।

৭.৪

িানমবক সহায়র্া মশমবরসমূরহ/আশ্রয়রকরন্দ্র িায ও মচমকৎসা উপকরণ োড়াও নন-ফুর্ সািগ্রী (র্িন:
মেপে/র্াঁবু, নেউটিন ইর্যামে) আবশ্যক হরয় র্ারক। িায সরবরাহ মবর্রণ ব্যবস্থার আওর্ায় মসএসমর্
এবং এেএসমর্সমূরহ গি ও চাে িজুর্ র্ারক ্া নেশব্যাপী িায সরবরাহ মনমির্ করর র্ারক। মচড়া,
গুড়, মুমড় সহেেিয এবং েনগরণর কারে গ্রহণর্াগ্য দ্রব্যামে প্যারকে আকারর প্রোন করা ্ারব।
প্ররয়ােরন নেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটি স্থানীয় বাোর নর্রক িায ও িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী ক্রয়
কররর্ পাররব। নেো/উপরেো প্ যারয় মবমিন্ন গৃহমনিযাণ সািগ্রীর িজুর্ও গরড় ত্যেরর্ হরব।

৭.৫

ঘূমণ যঝড় বা বন্যা নিৌসুি শুরু হওয়ার আরগই দুর্ যাগপ্রবণ নেোসমূরহর নেোপ্রশাসকগণ র্াঁরের স্ব স্ব
নেোর নগে অর্ য/িানমবক সহায়র্া-সািগ্রীর িজুর্ পমরমস্থমর্ পুনঃমূল্যায়ন কররবন। নগে অর্ য বা
নকারনা িানমবক সহায়র্া-সািগ্রীর িজুর্ অপ্রত্যে িরন কররে অমর্মরক্ত বরারের েন্য দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয় চামহোপে নপ্ররণ কররবন।

342

পমরমশষ্ট ৮: যবসরকামর েমিষ্ঠানগুর া কর্তক
য িানমবক সহায়িা-কা্ যক্রি
৮ (ক) নবসরকামর প্রমর্ষ্ঠানগুরো কতৃক
য িানমবক সহায়র্া বণ্টরনর র্োবমে
 িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্ররি অংশগ্রহণকারী এনমেও/প্রমর্ষ্ঠারনর নাি ও ঠিকানা:
.......................................................................................................................
 িানমবক সহায়র্া প্রোরনর সিয়কাে:............................নর্রক..................................প্ যন্ত
বণ্টনকৃর্ িানমবক সহায়র্া (ইউমনয়নমিমিক)
িানমবক পমরিাণ িানমবক
নেোর উপরেোর ইউমনয়রনর সহায়র্াসহায়র্া
নাি
নাি
নাি
সািগ্রীর
গ্রহণকারী
নাি
ব্যমক্ত বা
পমরবাররর
সংখ্যা

িানমবক
সহায়র্াসািগ্রীর
আনুিামনক
মূল্য
(টাকা)

পরবর্ী মবরবচনািীন
কা্ যক্রিগুরো
মবর্ররণর কারের পমরিাণ
সিয়কাে িরন
(টাকা)

িানমবক
সহায়র্া
মবর্ররণ
নকারনা
িন্তব্য
প্রকার
পুনরাবৃমি
হরয়রে
মক না?

নিাট:

মব.দ্র. সিমন্বর্ প্রমর্রবেন বর্মর কররর্ এনমেও বুযররা র্ে সংগ্রহ কররব এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ
িন্ত্রণােয় এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তরর এনমেওমিমিক পৃর্ক প্রমর্রবেন নপ্ররণ কররব।
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পমরমশষ্ট ৮ (ি): িানমবক সহায়র্া/পুনব যাসন-সািগ্রী মবর্ররণর অনুিমর্পে (নমুনা)
বরাবর
নেোপ্রশাসক/উপরেো মনব যাহী অমফসার/দুর্ যাগ ব্যবস্থপনা ও িানমবক সহায়র্া মনয়ন্ত্রণকরক্ষর িারপ্রাপ্ত কিযকর্যা
............................ নেো/উপরেো
মবষয়: িানমবক সহায়র্া/পুনব যাসন-সািগ্রী মবর্রণ
েনাব,
সাম্প্রমর্ক........................... (দুর্ যারগর নাি) ক্ষমর্গ্রস্ত িানুরষর দুরিযাগ োর্রব ................................
(সংস্থা/সংগঠরনর নাি)....................... নেো/উপরেোর.......................(সংখ্যা) পমরবাররক মনম্নবমণ যর্
িানমবক সহায়র্া/পুনব যাসন-সািগ্রী মবর্রণ কররর্ ইচ্ছুক।
ক্রমিক
নম্বর
১
২
৩
৪
৫
৬

সহায়র্ার িরন

সংখ্যা/পমরিাণ

২. দুগর্য এোকার সামব যক পমরমস্থমর্ মূল্যায়নপূব যক িানমবক সহায়র্া/পুনব যাসন-সািগ্রী সিরয়াপর্াগী সুষি বণ্টরন
আপনার সহায়র্া ও মেক-মনরে যশনা একান্তিারব কাম্য।
৩. এির্াবস্থায়, উমেমির্ সহায়র্া-সািগ্রী মবর্রণ মনমিি আিারের পমরকল্পনা আপনার সেয় অনুরিােরনর েন্য
আরবেন করমে।
আপনার মবেস্ত,
স্বাক্ষর:
নাি:
পেমব:
সংস্থা/সংগঠন:
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পমরমশষ্ট ৯: ‘ইউমনয়ন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা পমরকল্পনা’ – মবরবেয মবষয়াবম
প্রমর্টি ইউমনয়ন ‘ইউমনয়ন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা পমরকল্পনা (UDMP)’ প্রণয়ন কররব। ইউমনয়ন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা
কমিটির িােরি প্রণীর্ এ পমরকল্পনায় (১) ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা ও (২) আপেকােীন পমরকল্পনা অন্তর্ভযক্ত
র্াকরব। সকে েনরগাষ্ঠীর অংশগ্রহরণ অন্তর্ভযমক্তমূেক নীমর্র আরোরক এ পমরকল্পনা প্রণয়ন করা হরব। পমরকল্পনা
প্রণয়রন মনম্নমেমির্ মবষয়গুরো মবরবচনা কররর্ হরব:
১. ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা (RRAP)
১.১ েনরগাষ্ঠীমিমিক ঝমুঁ ক মনরূপণ (CRA) পিমর্ ও টুে ব্যবহার করর অংশগ্রহণমূেক প্রমক্রয়ায় এ পমরকল্পনা
প্রণয়ন (অোয় ২: নসকশন ২.৪ দ্রষ্টব্য);
১.২ নোকে জ্ঞান ও ববজ্ঞামনক র্রের সংমিশ্ররণ েনরগাষ্ঠীর ঝমুঁ কগুরো মনি যারণ-পুনমন যি যারণ ও মবরিষণ;
১.৩ কিযপমরকল্পনায় সারমণ আকারর সুমনমে যষ্ট ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্ররির র্ামেকা র্াকরব, ্া পমরিাপ করা ্ারব এবং
কিন, নকার্ায়, কীিারব বাস্তবায়ন করা হরব র্ার নরার্ম্যাপ র্াকরব;
১.৪ ঝমুঁ কহ্রারস অবকাঠারিাগর্ ও অ-অবকাঠারিাগর্ উিয় কা্ যক্ররির নক্ষরে প্রমর্বমন্ধর্া অন্তর্ভযমক্তমূেক,
নেন্ডার সংরবেনশীের্া ও পমররবরশর িারসাম্য মবরবচনা;
১.৫ কিযপমরকল্পনা বাস্তবায়রন সম্পে সংস্থারনর নক্ষরে ইউমনয়ন পমরষে, সরকামর কিযসূমচসহ, এনমেও,
সিােমিমিক সংগঠন এবং ব্যমক্ত িারর্র উরযাগগুরো মবরবচনায় রািা।
২. আপেকােীন পমরকল্পনা (Contingency Plan)
২.১ ইউমনয়রনর দুর্ যাগ পমরমস্থমর্ মবরবচনায় নারী-পুরুরষর সিন্বরয় আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন;
২.২ দুর্ যাগ পমরমস্থমর্রর্ মনম্নমেমির্ মবষরয় ভূমিকা ননওয়ার েন্য জ্ঞান-েক্ষর্ার মিমিরর্ দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা
কমিটি,
নস্বোরসবক েে ও এনমেওরের িরে োময়ত্ব বণ্টন;
ক) আগাি সংরকর্ প্রোন;
ি) উিার ও মনরাপে স্থানান্তর;
গ) প্রার্মিক মচমকৎসারসবা;
র্) আশ্রয়রকন্দ্র ব্যবস্থাপনা ও িানমবক সহায়র্া মবর্রণ;
ঙ) মৃর্রেহ ব্যবস্থাপনা ও র্ধ্ংসাবরশষ অপসারণ;
চ) িনঃসািামেক নসবা প্রোন;
ে) সুরক্ষা ও মনরাপিা;
ে) ক্ষয়ক্ষমর্ মনরূপণ ও র্ে ব্যবস্থাপনা।
উরেখ্য, স্থানীয় পমরমস্থমর্ অনু্ায়ী নক্ষেমবরশরষ এই োময়রত্বর িরন মিন্ন হরর্ পারর।
২.৩ বাস্তব পমরমস্থমর্রর্ আপেকােীন পমরকল্পনা অনু্ায়ী োময়ত্ব পােরনর েক্ষর্া অেযরনর েন্য মনয়মির্
দৃশ্যকল্পমিমিক িহড়ার আরয়ােন।
মনরে যশনা:
১) ইউমনয়ন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা পমরকল্পনার কমপ ইউমনয়ন প্ যারয় অংশীেন এবং উপরেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা
কমিটির কারে নপ্ররণ কররর্ হরব।
২) প্রমর্ বের ইউমনয়ন দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা পমরকল্পনা প্ যারোচনা ও হােনাগােকরণ।
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পমরমশষ্ট ১০: ‘উপরজ া দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা পমরকল্পনা’ – মবরবেয মবষয়াবম
প্রমর্টি উপরেো এসওমর্রর্ বমণ যর্ োময়ত্ব ও কর্যরব্যর আরোরক ‘উপরেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা পমরকল্পনা’ বর্মর
কররব। উপরেোিীন ইউমনয়নগুরো নর্রক প্রাপ্ত পমরকল্পনার মিমিরর্ এই পমরকল্পনা প্রণীর্ হরব। এ পমরকল্পনায়
(১) ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা ও (২) আপেকােীন পমরকল্পনা অন্তর্ভযক্ত র্াকরব। অন্তর্ভযমক্তমূেক নীমর্র আরোরক এ
পমরকল্পনায় মনম্নমেমির্ মবষয়গুরো মবরবচনা কররর্ হরব:
১. ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা (RRAP)
১.১ মবমিন্ন িররনর আপে ও ঝমুঁ করর্ র্াকা মবপোপন্ন এোকাসমূরহর ত্যেনামূেক মচে/মবরিষণ;
১.২ সংমিষ্ট ইউমনয়নগুরোর ঝমুঁ ক ও মবপোপন্নর্ার মিমিরর্ অবকাঠারিাগর্ ও অ-অবকাঠারিাগর্ ঝমুঁ কহ্রাস
কা্ যক্রি;
১.৩ কিযপমরকল্পনায় সারমণ আকারর উপরেোর সুমনমে যষ্ট ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্ররির পমরিাপর্াগ্য র্ামেকাসহ কিন,
নকার্ায়, কীিারব র্া বাস্তবায়ন করা হরব র্ার নরার্ম্যাপ;
১.৪ কিযপমরকল্পনা বাস্তবায়রন সরকামর সংস্থা,এনমেও, সিােমিমিক সংগঠন এবং ব্যমক্ত িারর্র সম্পে ও
পমরকল্পনা মবরবচনায় ননওয়া;
১.৫ সরকামর সংস্থা, এনমেও, মসমবও ও ব্যমক্ত িারর্র িােরি সক্ষির্া বৃমি ও প্রস্তুমর্মূেক পেরক্ষপ গ্রহণ;
১.৬ ঝমুঁ কহ্রারস অবকাঠারিাগর্ ও অ-অবকাঠারিাগর্ উিয় কা্ যক্ররির নক্ষরে প্রমর্বমন্ধর্া অন্তর্ভযমক্তমূেক,
নেন্ডার সংরবেনশীের্া ও পমররবরশর িারসাম্য মবরবচনা।
২. আপেকােীন পমরকল্পনা (Contingency Plan)
২.১ উপরেো প্ যারয় সরকামর মবিাগগুরো ও দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সেস্যরের িরে োময়ত্ব বণ্টন;
২.২ সম্পে সংগ্ররহর কা্ যপিমর্ ও দুর্ যারগ দ্রুর্ সাড়াোরনর েন্য েরুমর িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী সংগ্রহ ও দ্রুর্
মবর্রণ;
২.৩ েরুমর নসবাগুরো, ন্িন: পামন, মবদুযৎ, গ্যাস, নটমের্াগার্াগ, সড়ক ন্াগার্াগ, মশক্ষাকা্ যক্রি ইর্যামে
স্বািামবক অবস্থায় মফমররয় আনা;
২.৪ দুর্ যাগ পমরমস্থমর্রর্ ভূমিকা ননওয়ার েন্য জ্ঞান-েক্ষর্ার মিমিরর্ মনম্নবমণ যর্ মবষরয় েে গঠন:
ক) আগাি সংরকর্ প্রোন;
ি) উিার ও মনরাপে স্থানান্তর;
গ) প্রার্মিক মচমকৎসারসবা;
র্) আশ্রয়রকন্দ্র ব্যবস্থাপনা ও িানমবক সহায়র্া মবর্রণ;
ঙ) মৃর্রেহ ব্যবস্থাপনা ও র্ধ্ংসাবরশষ অপসারণ;
চ) িনঃসািামেক নসবা প্রোন;
346

ে) সুরক্ষা ও মনরাপিা;
ে) ক্ষয়ক্ষমর্ মনরূপণ ও র্ে ব্যবস্থাপনা।
উরেখ্য, স্থানীয় পমরমস্থমর্ অনু্ায়ী নক্ষেমবরশরষ এই োময়রত্বর িরন মিন্ন হরর্ পারর।
২.৫ বাস্তব পমরমস্থমর্রর্ আপেকােীন পমরকল্পনা অনু্ায়ী োময়ত্ব পােরনর েক্ষর্া অেযরনর েন্য মনয়মির্
দৃশ্যকল্পমিমিক িহড়ার আরয়ােন।
মনরে যশনা:
১) উপরেো প্ যারয় অংশীেন ও নেোপ্রশাসরকর কারে উপরেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা পমরকল্পনা নপ্ররণ কররর্
হরব।
২) উপরেো দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা পমরকল্পনার এক কমপ নেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কারে নপ্ররণ
কররর্ হরব।
৩) প্রমর্ বের উপরেো দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা পমরকল্পনা প্ যারোচনা ও হােনাগােকরণ।
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পমরমশষ্ট ১১: ‘যজ া দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা পমরকল্পনা’–মবরবেয মবষয়াবম
েরুমর সাড়াোন ব্যবস্থাপনা কা্ যক্রি শমক্তশােীকররণ প্রমর্টি নেোর একটি ‘নেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা পমরকল্পনা’
র্াকরব। নেোিীন উপরেোগুরো নর্রক প্রাপ্ত র্ে/পমরকল্পনার আরোরক নেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা পমরকল্পনা
বর্মর করা হরব। এ পমরকল্পনায় (১) ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা ও (২) আপেকােীন পমরকল্পনা অন্তর্ভযক্ত র্াকরব।
অন্তর্ভযমক্তমূেক নীমর্র আরোরক এ পমরকল্পনায় মনম্নমেমির্ মবষয়গুরো মবরবচনা কররর্ হরব:
১. ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা (RRAP)
১.১ মবমিন্ন িররনর আপে ও ঝমুঁ করর্ র্াকা মবপোপন্ন এোকাসমূরহর ত্যেনামূেক মচে/মবরিষণপূব যক পমরকল্পনা
গ্রহণ;
১.২ ঝমুঁ কহ্রারস অবকাঠারিাগর্ ও অ-অবকাঠারিাগর্ উিয় কা্ যক্ররির নক্ষরে প্রমর্বমন্ধর্া অন্তর্ভযমক্তমূেক,
নেন্ডার সংরবেনশীের্া ও পমররবরশর িারসাম্য মবরবচনা;
১.৩ কিযপমরকল্পনা বাস্তবায়রন সরকামর সংস্থা, এনমেও, সিােমিমিক সংগঠন এবং ব্যমক্ত িারর্র সম্পে ও
পমরকল্পনা মবরবচনায় ননওয়া;
১.৪ সরকামর সংস্থা, এনমেও, সিােমিমিক সংগঠন ও ব্যমক্ত িারর্র িােরি সক্ষির্া বৃমি ও প্রস্তুমর্মূেক
পেরক্ষপ ননওয়া।
২. আপেকােীন পমরকল্পনা (Contingency Plan)
২.১ নেো প্ যারয়র সরকামর মবিাগগুরো ও দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সেস্য ও নস্বোরসবকরের িরে োময়ত্ব
বণ্টন;
২.২ সম্পে সংগ্ররহর কা্ যপিমর্ ও দুর্ যারগ দ্রুর্ সাড়াোরনর েন্য েরুমর িানমবক সহায়র্া-সািগ্রী সংগ্রহ ও
বণ্টন;
২.৩ েরুমর নসবাগুরো (Critical Services), ন্িন: পামন, মবদুযৎ, গ্যাস, নটমের্াগার্াগ, সড়ক ন্াগার্াগ,
মশক্ষাকা্ যক্রি ইর্যামে স্বািামবক অবস্থায় মফমররয় আনা;
২.৪ দুর্ যাগ পমরমস্থমর্রর্ উপরজ ারক সহায়িা েদারনর েন্য জ্ঞান-েক্ষর্ার মিমিরর্ মনম্নবমণ যর্ মবষরয় েে গঠন:
ক) আগাি সংরকর্ প্রোন;
ি) উিার ও মনরাপে স্থানান্তর;
গ) জরুমর মচমকৎসারসবা;
র্) আশ্রয়রকন্দ্র ব্যবস্থাপনা ও িানমবক সহায়র্া মবর্রণ;
ঙ) মৃর্রেহ ব্যবস্থাপনা ও র্ধ্ংসাবরশষ অপসারণ;
চ) িনঃসািামেক নসবা প্রোন;
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ে) সুরক্ষা ও মনরাপিা;
ে) বাজার প্ যরবক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা;
ঝ) ক্ষয়ক্ষমর্ মনরূপণ ও র্ে ব্যবস্থাপনা।
উরেখ্য, স্থানীয় পমরমস্থমর্ অনু্ায়ী নক্ষেমবরশরষ এই োময়রত্বর িরন মিন্ন হরর্ পারর।
২.৫ বাস্তব পমরমস্থমর্রর্ আপেকােীন পমরকল্পনা অনু্ায়ী োময়ত্ব পােরনর েক্ষর্া অেযরনর েন্য মনয়মির্
দৃশ্যকল্পমিমিক িহড়ার আরয়ােন।
মনরে যশনা:
১) নেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা পমরকল্পনার এক কমপ করর মবিাগীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তরর নপ্ররণ কররর্ হরব;
২) প্রমর্ বের নেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা পমরকল্পনা প্ যারোচনা ও হােনাগােকরণ।
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পমরমশষ্ট ১২: ‘যপৌরসভা/মসটি করপযাররশন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা পমরকল্পনা’ মবরবেয মবষয়াবম
প্রমর্টি নপৌরসিা/মসটি করপযাররশন এসওমর্র আরোরক ‘নপৌরসিা/মসটি করপযাররশন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা
পমরকল্পনা’ বর্মর কররব। ওয়ার্ য নর্রক প্রাপ্ত র্রের মিমিরর্ এ পমরকল্পনা প্রণীর্ হরব। এ পমরকল্পনায় (১) ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা ও (২) আপেকােীন পমরকল্পনা অন্তর্ভযক্ত র্াকরব। অন্তর্ভযমক্তমূেক নীমর্র আরোরক এ
পমরকল্পনায় মনম্নমেমির্ মবষয়গুরো মবরবচনা কররর্ হরব:
১. ঝমুঁ কহ্রাস কিযপমরকল্পনা (RRAP)
১.১ নগর ঝমুঁ ক মনরূপণ (URA) পিমর্ ও টুে ব্যবহার করর অংশগ্রহণমূেক প্রমক্রয়ায় পমরকল্পনা প্রণয়ন;
১.২ মবমিন্ন িররনর আপে, মবরশষ করর ভূমিকম্পঝমুঁ করর্ র্াকা মবপোপন্ন এোকাসমূরহর ত্যেনামূেক
মচে/মবরিষণপূব যক পমরকল্পনা গ্রহণ;
১.৩ নোকে জ্ঞান ও ববজ্ঞামনক র্রের সংমিশ্ররণ েনরগাষ্ঠীর বর্যিান এবং িমবষ্যৎ ঝমুঁ ক মবরিষণ;
১.৪ কিযপমরকল্পনায় সারমণ আকারর সুমনমে যষ্ট ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্ররির র্ামেকা র্াকরব, ্া পমরিাপ করা ্ারব এবং
কিন, নকার্ায়, কীিারব বাস্তবায়ন করা হরব র্ার নরার্ম্যাপ র্াকরব;
১.৫ ঝমুঁ কহ্রারস অবকাঠারিাগর্ ও অ-অবকাঠারিাগর্ উিয় কা্ যক্ররির নক্ষরে প্রমর্বমন্ধর্া অন্তর্ভযমক্তমূেক,
নেন্ডার সংরবেনশীের্া ও পমররবরশর িারসাম্য মবরবচনা;
১.৬ কিযপমরকল্পনা বাস্তবায়রন সম্পে সংস্থারনর নক্ষরে নপৌরসিা/মসটি করপযাররশরনর অিযন্তরর সরকামর
কিযসূমচসহ
এনমেও, সিােমিমিক সংগঠন এবং ব্যমক্ত িারর্র সািেয ও উরযাগগুরো মবরবচনায় রািা।
২. আপেকােীন পমরকল্পনা (Contingency Plan)
২.১ নপৌরসিা/মসটি করপযাররশরনর দুর্ যাগ পমরমস্থমর্ মবরবচনায় নারী-পুরুরষর সিন্বরয় আপেকােীন পমরকল্পনা
প্রণয়ন;
২.২ দুর্ যাগ পমরমস্থমর্রর্ মনম্নমেমির্ মবষরয় ভূমিকা পােরনর েন্য জ্ঞান-েক্ষর্ার মিমিরর্ দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা
কমিটি, সংমিষ্ট েরুমর নসবাোনকারী প্রমর্ষ্ঠান, নস্বোরসবক েে ও এনমেওরের িরে োময়ত্ব বণ্টন;
ক) আগাি সংরকর্ প্রোন;
ি) উিার ও মনরাপে স্থানান্তর;
গ) প্রার্মিক মচমকৎসারসবা;
র্) আশ্রয়রকন্দ্র ব্যবস্থাপনা ও িানমবক সহায়র্া মবর্রণ;
ঙ) মৃর্রেহ ব্যবস্থাপনা ও র্ধ্ংসাবরশষ অপসারণ;
চ) পুনররকেীকরণ (মর-ইমন্টরগ্রশন), িনঃসািামেক নসবা প্রোন;
ে) সুরক্ষা ও মনরাপিা;
ে) ক্ষয়ক্ষমর্ মনরূপণ ও র্ে ব্যবস্থাপনা েে।
উরেখ্য, স্থানীয় পমরমস্থমর্ অনু্ায়ী নক্ষেমবরশরষ এই োময়রত্বর িরন মিন্ন হরর্ পারর।
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২.৩ বাস্তব পমরমস্থমর্রর্ আপেকােীন পমরকল্পনা অনু্ায়ী োময়ত্ব পােরনর েক্ষর্া অেযরনর েন্য মনয়মির্
দৃশ্যকল্পমিমিক িহড়ার আরয়ােন।
মনরে যশনা:
১) নপৌরসিা/মসটি করপযাররশন প্ যারয় অংশীেন, নপৌরসিা/মসটি করপযাররশন, নেো দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটি,
মবিাগীয় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তরর এক কমপ করর নপ্ররণ কররর্ হরব।
২) প্রমর্ বের নপৌরসিা/মসটি করপযাররশন দুর্ যাগঝমুঁ ক ব্যবস্থাপনা পমরকল্পনা প্ যারোচনা ও হােনাগােকরণ।
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পমরমশষ্ট ১৩: দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় ‘যজন্ডার সংরবদনশী িা-মবষয়ক’ মনরদ যমশকা
১. দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় ‘নেন্ডার সংরবেনশীের্া’র গুরুত্ব
েরুমর পমরস্থমর্রর্ নারী ও মশশু, প্রবীণ, প্রমর্বন্ধী ব্যমক্ত এবং সািামেকিারব মপমেরয় পড়া মবমিন্ন েনরগাষ্ঠী নবমশ
মবপোপন্নর্ার িরে র্ারক। এরা মবমিন্নিারব দুর্ যারগর দ্বারা ননমর্বাচকিারব প্রিামবর্ হয়। গর্ করয়ক বেরর
বাংোরেরশ দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনার নক্ষরে উরেির্াগ্য সাফরল্য িানুরষর মৃত্যযহার কমিরয় আনা সম্ভবপর হরেও,
দুর্ যারগর ফরে নারী ও মশশুর মৃত্যযহার পুরুরষর ত্যেনায় অরনক নক্ষরে এিরনা নবমশ। একই সিরয় র্ারা প্রায়শই
দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রারসর মবমিন্ন কা্ যক্রিসহ িানমবক সহায়র্ার েন্য পমরচামের্ কিযসূমচরর্ও অদৃশ্য র্ারক বা অন্তর্ভযক্ত
হয় না। ্ার ফরে দুর্ যাগপূব য, দুর্ যাগকােীন ও দুর্ যাগ-পরবর্ী সিরয় দুর্ যাগ নিাকামবো ও দুর্ যাগ সাড়াোরনর
ন্ কিযপমরকল্পনা ও কিযসূমচ গ্রহণ করা হয়, নসিারন র্ারের মনমে যষ্ট চামহো বা ির্ািরর্র প্রমর্ফেন হয় না।
দুর্ যাগঝমুঁ ক কিারনা নটকসই উন্নয়রনর একটি নিৌমেক স্তম্ভ এবং এেন্য ‘নেন্ডার সংরবেনশীে দৃমষ্টিমে’
প্ররয়ােন।
২. নেন্ডার সংরবেনশীে দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনার মূেনীমর্
দুর্ যাগ-মবষয়ক স্থায়ী আরেশাবমেরর্ দুর্ যাগ নিাকামবোসহ দুর্ যারগর ঝমুঁ ক প্রশিরন সকে সরকামর ও
নবসরকামর সংস্থার োময়ত্ব মবশেিারব উরেি করা হরয়রে। র্র্ামপ দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রারসর সকে
স্তরর নেন্ডার-সির্া ও নারী ননতৃত্ব প্রমর্ষ্ঠা কররর্ দুর্ যারগর সরে সংমিষ্ট সকে সংস্থা ও সম্প্রোয়রক একটি
কা্ যকরী ব্যবস্থা গরড় ত্যেরর্ হরব। দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় নেন্ডার-সির্া অন্তর্ভযমক্তর মূেনীমর্ মনম্নরূপ:
২.১ নেন্ডার সংরবেনশীে সিন্বয় প্রমক্রয়া
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় কা্ যকর কা্ যক্রি গ্রহণ ও পমরচােনায় নেন্ডার সংরবেনশীে সিমন্বর্ পেরক্ষপ একটি
গুরুত্বপূণ য পন্থা। দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় নেন্ডার সংরবেনশীের্া মনমির্ করা এককিারব সম্ভবপর নয়, র্াই মনমে যষ্ট
নকারনা িন্ত্রণােয় বা মনমে যষ্ট সংস্থা বা মনমে যষ্ট ব্যমক্তরক োময়ত্ব মেরয় র্া অেযন করা ্ারব না। দুর্ যারগ সকে িার্ই
ন্রহত্য কিরবমশ ক্ষমর্গ্রস্ত হরয় র্ারক, র্াই নেন্ডার সংরবেনশীে দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনার কা্ যক্রি পমরচােনায়
চামহো মনরূপণ নর্রক শুরু করর, নকৌশে গ্রহণ, সম্পে নোগান প্ যন্ত সকে কারে সিন্বয় র্াকরর্ হরব, ন্িন:
- দুর্ যাগ-পরবর্ী চামহো মনরূপণ নেন্ডার ইসুয মনমির্ করার নক্ষরে িমহো ও মশশু-মবষয়ক
িন্ত্রণােয়সহ নারী অমিকার ইসুযরর্ কাে করর, এিন সংগঠরনর সিন্বরয় কাে করা;
- মেেমবিামের্ র্ে সংগ্রহ, মবরিষণ ও ব্যবহাররর নক্ষরে িমহো ও মশশু-মবষয়ক িন্ত্রণােয়, দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয় এবং বাংোরেশ পমরসংখ্যান বুযররার একর্ারগ কাে করা;
- িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি পমরচােনায় নেন্ডার-সির্া অন্তর্ভযক্ত কররর্ নেন্ডার পরািশযকরের
অমিজ্ঞর্া ও ির্াির্ গ্রহণ কররর্ সিন্বয় প্রমক্রয়ায় র্ারের অংশগ্রহণ মনমির্ করা;
- স্থানীয় ও োর্ীয় প্ যারয় িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি ব্যবস্থাপনার েন্য আোোিারব একটি নেন্ডারমবষয়ক ননটওয়াকয গঠন কররর্ হরব। ্ারের ভূমিকা হরব দুর্ যাগ নিাকামবো ও ব্যবস্থাপনার সরে
সংমিষ্ট সকে নসক্টররক নেন্ডার-সির্া অেযরন পরািশয, সহায়র্া ও মেক-মনরে যশনা মেরয় সহায়র্া
করা।

352

২.২ নেন্ডার-সির্ামিমিক অংশগ্রহণ এবং নারীর ক্ষির্ায়ন ও ননতৃত্ব
নারী-পুরুষ উিরয়ই মিন্ন িাোয় দুর্ যারগর দ্বারা ক্ষমর্গ্রস্ত হয় এবং এরের প্ররর্যরকর দুর্ যাগ নিাকামবোয় সক্ষির্া
ও চামহো মিন্ন হয়। র্াই দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনার প্রমর্টি স্তরর ক্ষমর্গ্রস্ত নারী-পুরুরষর সিিারব অংশগ্রহণ করা,
ির্াির্ ও মসিান্ত গ্রহণ প্রমক্রয়ায় সমক্রয় ভূমিকা রািা েরুমর। নসরক্ষরে মনরম্নাক্ত মবষয়গুরো মনমির্ কররর্ হরব:
- ঝমুঁ ক ও চামহো মনরূপরণর সিরয় নারী, পুরুরষর সরে আোোিারব কর্া বো এবং মনমির্ করা ন্
র্ারের মিন্ন মিন্ন চামহো ও প্ররয়ােনীয় কা্ যক্রি ও কিযপমরকল্পনা মনি যাররণ প্রািান্য পারব;
- ঝমুঁ ক ও চামহো মনরূপরণর সিয় নারীরের অংশগ্রহণ মনমির্ কররর্ স্থানীয় প্ যারয় িমহো ও মশশুমবষয়ক িন্ত্রণােয়সহ নারী অমিকার ইসুযরর্ কাে করর, এিন প্রমর্মনমির সিন্বরয় কাে কররর্ হরব।
প্ররয়ােরন স্থানীয় নারীরের ননটওয়াকয গরড় ত্যেরর্ হরব বা স্থানীয় নারীরের ননটওয়াকযরক উৎসামহর্
ও সহর্ামগর্া প্রোন করা;
- ঝমুঁ ক ও চামহো মনরূপরণর নক্ষরে নেন্ডার সংরবেনশীে অংশগ্রহণমূেক পিমর্ অনুসরণ করা;
- দুর্ যাগ নিাকামবো ও ব্যবস্থাপনার প্রমর্টি স্তরর নারীরের অংশগ্রহণ মনমির্ কররর্ নারীরের েন্য
প্রমশক্ষণ, মবরশষ করর ননতৃত্ব মবকাশমূেক প্রমশক্ষরণর পেরক্ষপ গ্রহণ করা।
২.৩ নেন্ডারমিমিক সমহংসর্া প্রমর্ররািমূেক ব্যবস্থা ও নারীর েন্য মনরাপিা বেয় বর্মর করা
নেন্ডারমিমিক মন্ যার্ন প্রমর্ররাি ও প্রমর্কার করা দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কিযসূমচর অন্যর্ি গুরুত্বপূণ য মবষয়। দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনার োময়রত্ব মনরয়ামের্ প্রমর্টি িন্ত্রণােয়/মবিাগ/অমিেপ্তর ও সংস্থারক মনমির্ কররর্ হরব ন্
দুর্ যাগকােীন ও দুর্ যাগ-পরবর্ী সিরয় নারী-পুরুষ উিরয়র পামরবামরক ও সািামেক েীবন মন্ যার্ন নর্রক মুক্ত
র্ারক। দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনার সরে েমড়র্ এবং দুর্ যারগ ক্ষমর্গ্রস্ত প্রমর্টি ব্যমক্তর েীবন ন্ন ন্ৌন মন্ যার্ন এবং
ন্ৌন হয়রামন নর্রক মুক্ত র্ারক, এ মবষরয় িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্ররির সরে সম্পৃক্ত প্রমর্টি ব্যমক্তরক সুরক্ষামবষয়ক প্রমশক্ষণ প্রোন ও আচরণমবমি নিরন চোর একটি প্রমক্রয়ায় রািরর্ হরব।
২.৪ নেন্ডার-ববষম্য দূরীকররণ নেন্ডার রূপান্তরমূেক উরযাগ গ্রহণ
নারীরক ‘ক্ষমর্গ্রস্ত’ বা ‘মবপোপন্ন েনরগাষ্ঠী’ বা ‘মপমেরয় র্াকা েমক্ষযর্ েনরগাষ্ঠী’ মহরসরব মবরবচনা করর শুধু
র্ারের মকছু চামহো পূরণ কররেই নেন্ডার-সির্া অমেযর্ হরব না। নেন্ডার-সির্া অেযন কররর্ চাইরে নারীর
প্রমর্ সিারে ন্ ববষম্যমূেক ও মনপীড়নমূেক কাঠারিা, সংস্কৃমর্ ও িরনািাব মবযিান, র্া সমূরে উৎপাটন
কররর্ হরব। দুর্ যাগ ন্রহত্য সিারের মবযিান কাঠারিা ও ব্যবস্থারক ক্ষমর্গ্রস্ত করর, নসরহত্য নসিারন সিারের
প্রচমের্ নারী-পুরুরষর ভূমিকা ও ক্ষির্াকাঠারিারক পমরবর্যন করার সুর্াগ র্ারক, ন্িন: সাইরিান মসর্ররর
কাররণ ক্ষমর্গ্রস্ত খুেনা অঞ্চরের শরণরিাো এোকা ন্িারন সািামেক মবমিমনরষরির কাররণ নারীরা আরগ
কিরনা গৃরহর বাইরর এরস আয়মূেক কারে অংশগ্রহণ কররমন, র্ারাও ক্ষমর্গ্রস্ত পমরবাররর আয়বৃমির েন্য প্রর্ি
গৃরহর বাইরর এরস িাটি কাটার কারে পুরুরষর পাশাপামশ অংশগ্রহণ করররে। এরক্ষরে রূপান্তরমূেক উরযাগ হরো,
্া নারীরক ক্ষির্া-কাঠারিার সরে র্যক্ত কররব, এিন পেরক্ষপ। উোহরণস্বরূপ, দুর্ যাগ-পরবর্ী সিরয় ন্ অরর্ যর
মবমনিরয় কিযসূমচ ননওয়া হরব, নসিারন নারীরেররক ব্যাংক অযাকাউন্ট করর সরাসমর অর্ য প্রোন করা। এরর্ করর
ব্যাংমকং ব্যবস্থায় নারীর প্ররবশামিকাররর পাশাপামশ র্ার সািামেক গমর্শীের্া বা বামড়র বাইরর চোচে বাড়রব,
্া র্ার ক্ষির্ায়রনর েন্য েরুমর। উরেখ্য ন্ ঘূমণ যঝড় আইো-পরবর্ী সিরয় েমক্ষণ-পমিিাঞ্চরের ক্ষমর্গ্রস্ত
নারী, ্ারা রাস্তা মনিযারণ িাটি কাটার মবমনিরয় অর্ য নপরয়রেন, র্ারের েন্য সরকাররর র্রফ নর্রক রাষ্ট্রায়ি
ব্যাংক িাে ১০ টাকার মবমনিরয় অযাকাউন্ট নিাোর ব্যবস্থা করর। র্রব অবশ্যই েক্ষ রািরর্ হরব ন্, রূপান্তরমূেক
ন্রকারনা উরযাগ ন্ন নারীরের সরে আরোচনা সারপরক্ষ, র্ারের চামহো ও র্ারের সক্ষির্ার এবং সরব যাপমর
র্ারের পমরবাররর ও সম্প্রোরয়র (কমিউমনটির) সরচর্নর্ার ওপর মিমি করর গ্রহণ করা হয়।
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৩. দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনার মবমিন্ন স্তরর ‘নেন্ডার সংরবেনশীের্া’ মনমির্করণ
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় সরকাররর পাশাপামশ আন্তেযামর্ক, োর্ীয় ও স্থানীয় প্ যারয়র নবসরকামর মবমিন্ন সংগঠন,
নাগমরক সিাে সংগঠন, কমিউমনটি-নবেড্ সংগঠন, নরর্ ক্রস ও নরর্ মক্ররসন্ট, োমর্সংর্, উন্নয়ন সহর্াগী
সংস্থা কাে করর। এরের প্ররর্যরকরই দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনার ন্ কিযপমরমি র্ার প্রমর্টি িারপই নেন্ডার
সংরবেনশীের্ার অন্তর্ভযমক্ত মনমির্ কররর্ হরব। মনরম্ন দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনার মবমিন্ন িারপ কীিারব নেন্ডার
সংরবেনশীের্ার মবষয়টি মনমির্ হরব, র্ার একটি র্ামেকা নেওয়া হরো:
মেে-মবিামের্ র্ে সংগ্রহ ও 
সংরক্ষণ


নেন্ডার সংরবেনশীে
আপেকােীন পমরকল্পনা






নেন্ডারমিমিক ঝমুঁ ক
মচমির্করণ




নেন্ডার সংরবেনশীে ঝমুঁ কহ্রাস 
কিযপমরকল্পনা ও কমিউমনটির 
আপেকােীন কিযপমরকল্পনা


১. দুর্ যাগ-পূব যপ্রস্তুমর্ গ্রহণ
বাংোরেশ পমরসংখ্যান বুযররা, দুর্ যাগ ও োণ-মবষয়ক িন্ত্রণােয় এবং
িমহো ও মশশু-মবষয়ক িন্ত্রণােরয়র সিন্বরয় মেে-মবিামের্
নবেোইন র্ে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা।
মেে-মবিামের্ র্ে সংগ্ররহর মনমিি নক, কীিারব, কী কী র্ে
সংগ্রহ কররব, কার কারে প্রোন কররব, নক অনুরিােন কররব নস েরক্ষয
একটি নীমর্িাো বর্মর করা।
এ র্ে সংগ্ররহর েন্য একেে প্রমশমক্ষর্ গ্রুপ প্রস্তুর্ রািা, ন্ন র্ারা
দুর্ যাগ-পরবর্ী সিরয়ও র্ে সংগ্রহ কররর্ পারর। এই গ্রুরপ নারী ও
পুরুরষর অংশগ্রহণ অবশ্যই সিানুপামর্ক হারর রািা।
দুর্ যারগ সাড়াোরনর েন্য োর্ীয় প্ যায় নর্রক শুরু করর স্থানীয় প্ যায়
প্ যন্ত প্রার্মিক সাড়াোনকারী েে প্রস্তুর্ রািা এবং নসিারন নারী ও
পুরুরষর অংশগ্রহণ অবশ্যই সিানুপামর্ক হারর রািা। র্ারের অবশ্যই
দুর্ যাগকােীন ও দুর্ যাগ-পরবর্ী সিরয় নেন্ডার-মবষয়ক কী ভূমিকা
হরব নস মবষরয় প্রমশক্ষণ র্াকরব।
সারা বাংোরেরশ ন্ কমিউমনটি নস্বোরসবক বর্মরর কা্ যক্রি আরে,
নসিারন নারী ও পুরুরষর অংশগ্রহণ ্র্াসম্ভব সিানুপামর্ক হারর
র্াকরব। র্ারের অবশ্যই দুর্ যাগকােীন ও দুর্ যাগ-পরবর্ী সিরয়
নেন্ডার-মবষয়ক কী ভূমিকা হরব র্ার প্রমশক্ষণ র্াকরব।
সরকামর ও নবসরকামরিারব ন্ আপেকােীন িজুর্ র্ারক, নসিারন
নারী ও মশশুরের চামহো ও প্ররয়ােন অনু্ায়ী িায, বস্ত্র ও িামসরকর
েন্য প্ররয়ােনীয় উপাোরনর িজুর্ র্াকরব।
কমিউমনটি-মিমিক ঝমুঁ ক মনরূপরণ সিয় নেন্ডার সংরবেনশীে টুেস
ব্যবহার করর নারীরের ঝমুঁ কগুরো মচমির্ করা।
কমিউমনটি-মিমিক ঝমুঁ ক মনরূপরণ নারী ও পুরুরষর অংশগ্রহণ অবশ্যই
সিানুপামর্ক হারর মনমির্ করা।
নারী ও পুরুরষর অংশগ্রহণ সিানুপামর্ক হারর মনমির্ করা।
কিযপমরকল্পনায় নারী কতৃক
য মচমির্ প্ররয়ােন ও ির্াির্ ন্ন অন্তর্ভযক্ত
হয়, র্া মনমির্ করা।
স্থানীয় নারীপ্রিান সংগঠনগুরো ও স্থানীয় সরকাররর মনব যামচর্ নারী
সেরস্যর উপমস্থমর্ মনমির্ করা।
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মিউমনটিরর্ নেন্ডার
সংরবেনশীে সক্ষির্া ও
সরচর্নর্া বৃমি

 দুর্ যারগ নারী কী িররনর প্রমর্কূের্ার সেুিীন হয় ও কীিারব র্া
নিাকামবো করর এবং নারী কীিারব র্ার সক্ষির্ার িােরি দুর্ যাগ
নিাকামবোয় ভূমিকা রারি, নস মবষরয় কমিউমনটিরর্ সরচর্নর্া বর্মর
করা।
 কমিউমনটির নেন্ডার-সরচর্নর্া বৃমিরর্ স্থানীয় সরকাররর মনব যামচর্
নারী সেস্যসহ অন্যান্য নারীর উপমস্থমর্ মনমির্ করা।
নেন্ডার সংরবেনশীে দুর্ যাগ  দুর্ যাগ সর্কয সংরকর্ ন্ন নারীরের কারে নপৌুঁোয়, র্া নিয়াে রািা।
সর্কয বার্যা ও র্া নারীরের  সর্কয সংরকর্ প্রোন গ্রুরপ নারীরের অংশগ্রহণ মনমির্ করা।
কারে নপৌুঁোরনা
নেন্ডার সংরবেনশীে দুর্ যাগ-  দুর্ যাগ চামহো মনরূপরণর টুেসসমূরহ নেন্ডার ইসুয-মবষয়ক প্রশ্ন রািা।
পরবর্ী চামহো মনরূপণ টুেস  দুর্ যাগ চামহো মনরূপরণর টুেস বর্মরর সিয় নেন্ডার-সির্ামবষয়ক
বর্মর
পরািশযরকর অংশগ্রহণ মনমির্ করা।
 দুর্ যাগ চামহো মনরূপরণর েন্য প্রমশমক্ষর্ েরে নারী ও পুরুরষর
অংশগ্রহণ অবশ্যই সিানুপামর্ক হারর মনমির্ করা।
২. দুর্ যাগ-পরবর্ী চামহো মনরূপণ











দুর্ যাগ-পরবর্ী ৭২ র্ণ্টার িরে ক্ষ্য়ক্ষ্মির ম েমভমিক র্ে সংগ্রহ করা।
নেন্ডার মবরিষণ অন্তর্ভযক্ত করর র্ে সংগ্রহ করা। নসরক্ষরে প্রর্রিই নিয়াে রািরর্ হরব, দুর্ যাগপূব য
নেন্ডার-মবষয়ক কী কী র্ে ইরর্ািরে প্রস্তুর্ আরে, র্ার ওপর মিমি কররই দুর্ যাগকােীন ও দুর্ যাগপরবর্ী র্ে সংগ্রহ করা এবং দুর্ যারগ কী কী ননমর্বাচক প্রিাব পরড়রে, র্া মচমির্ করা।
আোোিারব নেন্ডার চামহো মনরূপণ করা ন্রর্ পারর, নসরক্ষরে র্া দুর্ যাগ শুরুর অন্তর্ ১ িারসর িরে
করাই উপর্যক্ত। সম্ভব না হরে ২ িারসর িরে অবশ্যই কররর্ হরব। ‘নেন্ডার ইন মহউম্যামনটামরয়ান
অযাকশন গ্রুপরক’ সমক্রয় র্াকরর্ হরব।
চামহো মনরূপণ নর্রক প্রাপ্ত র্ে মবরিষণ করর নারী-পুরুরষর প্ররয়ােন ও চামহো উপর্াগী কিযসূমচ
েক্ষযিাো প্রণয়ন করা। দুর্ যাগ-পরবর্ী সহায়র্া প্যারকরে নারীর চামহো অনু্ায়ী দ্রব্যসািগ্রীর প্রামপ্ত
মনমির্ কররর্ হরব।
৩. দুর্ যাগ-পরবর্ী িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি পমরকল্পনা, নকৌশে মনি যারণ ও সম্পে সংগ্রহ
েরুমর িানমবক সহায়র্া-মবষয়ক মবমিন্ন নসক্টররর (িাযমনরাপিা, মশক্ষা, স্বাস্থয, আশ্রয়, পামন ও
পরয়ামনষ্কাশন ইর্যামে) কা্ যক্রি ও র্ার নকৌশে মনি যাররণ নেন্ডার ইসুযগুরো অন্তর্ভযক্ত করা; মবরশষ করর
নারীর চামহো অনু্ায়ী সহায়র্া-কা্ যক্রি প্রণয়ন, সহায়র্া-কা্ যক্ররি নারী ও পুরুরষর সিানুপামর্ক
হারর অংশগ্রহণ, মসিান্ত গ্রহরণ নারীর ননতৃত্বমূেক ভূমিকা মনমির্ করা।
েরুমর িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্ররির েন্য ন্ প্রস্তাবনা বা কিযপমরকল্পনা র্াকরব, র্ার েগ-নেি ও
সূচক মনি যাররণর নক্ষরে অবশ্যই নেন্ডার ইসুয অন্তর্ভযক্ত করা। মনমির্ কররর্ হরব ন্, িানমবক সহায়র্াকা্ যক্রি নারী-পুরুরষর সি- অমিকাররর মবষরয় ইমর্বাচক প্রিাব রািরব এবং র্ার উরেি েগ নেরির
উরেরশ্য ও সূচরক উরেি র্াকরব।
েরুমর িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি ব্যবস্থাপনায় ও বাস্তবায়রন ন্ িানবসম্পে মনর্যক্ত হরব, নসিারন
নারী ও পুরুরষর সিানুপামর্ক হারর অংশগ্রহণ মনমির্ করা। েরুমর সহায়র্া কিযসূমচর কিযকর্যা ও
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কিীর েন্য ন্ আচরণমবমি র্াকরব, নসিারন নারী-পুরুরষর প্রমর্ সিান ি্ যাো জ্ঞাপনসহ ন্রকারনা
িররনর ন্ৌন মন্ যার্ন ও ন্ৌন হয়রামন নর্রক মবরর্ র্াকার মবষয়টি অন্তর্ভযক্ত করা।
িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্ররি মেেমিমিক সমহংসর্া প্রমর্ররাি ও প্রমর্কাররর মবষয়টি অন্তর্ভযক্ত করা।
এ মবষরয় কমিউমনটির সরচর্নর্া বৃমির মবষয়টিও কা্ যক্ররি অন্তর্ভযক্ত করা। মেেমিমিক সমহংসর্া
প্রমর্কাররর েন্য পরািশয (Referral) ব্যবস্থা কী হরব র্া কা্ যক্ররি অন্তর্ভযক্ত করা।
িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্ররি নেন্ডার বারেটিং মনমির্ করা, অর্ যাৎ কিযসূমচর কর্িামন নারীর
সিি্ যাো ও নারীর মবরশষ চামহো পুররণ ব্যয় হরব, র্ার উরেি রািা।
প্ররয়ােরন উদ্ভূর্ পমরমস্থমর্রর্ নারীর মবরশষ চামহো পূররণর েন্য আোো সম্পে সংগ্রহ করা। এ মবষরয়
সরকাররক আন্তেযামর্ক সংগঠনসহ, োমর্সংর্ ও উন্নয়ন সহর্াগী সংস্থার দৃমষ্ট মবরশষভারব আকষ যণ
কররর্ হরব।
িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি পমরচােনায় িমহো ও মশশু-মবষয়ক িন্ত্রণােয়সহ নারীপ্রিান
সংস্থা/সংগঠরনর ননতৃত্ব
মনমির্ করা। প্ররয়ােরন এরের েক্ষর্া বৃমির মবষরয় েমশক্ষ্ণ েদানসহ কা্ যকর পেরক্ষপ গ্রহণ করা।
৪. বাস্তবায়ন ও পমরবীক্ষণ










িানমবক সহায়র্া প্রোন ও বণ্টরনর নক্ষরে নারীর মনরাপে অবস্থান মনমির্ কররর্ ্র্া্র্ ব্যবস্থা করা,
ন্িন: িানমবক সহায়র্া বণ্টরনর নক্ষরে নারীরের েন্য আোো সামর রািা, নারীরের ির্ািরর্র
মিমিরর্ িানমবক সহায়র্া বণ্টরনর উপর্যক্ত সিয় মনব যাচন ইর্যামে।
িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি পমরচােনায় নেন্ডার সংরবেনশীের্া কর্িামন মবরবমচর্ হরে র্া পমরিাপ
করার েন্য সব যসেমর্ক্ররি মকছু িানেে বর্মর করা এবং র্ার আরোরক িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্ররির
নেন্ডার মনরীক্ষা (অমর্ট) করা।
দুর্ যাগ-আক্রান্ত েনরগাষ্ঠীর কারে মবরশষ করর নারীরের কারে েবাবমেমহর্া ও স্বের্া মনমির্ কররর্,
িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি পমরচােনায় নেন্ডার সংরবেনশীের্া মবষরয় র্ারা কর্িামন সন্তুষ্ট বা র্ারের
নকারনা মফর্ব্যাক আরে মক না, র্া োনা ন্রর্ পারর। মবরশষ করর মেেমিমিক সমহংসর্া ও িানমবক
সহায়র্া কিী দ্বারা ন্রকারনা ন্ৌন মন্ যার্ন বা ন্ৌন হয়রামনর মবষরয় নগাপনীয়র্ার সরে র্ারের
নর্রক র্ে সংগ্রহ কররর্ একটি িারাবামহক িমনটমরং ব্যবস্থা মনমির্ করা।
৫. মূল্যায়ন ও মশক্ষণ
নেন্ডার সংরবেনশীে ‘িারো উোহরণ’ ও ‘নকস স্টামর্’ মনব যাচন ও প্রচার করা। এ কােটি
অংশগ্রহণমূেক পিমর্রর্ নারীরের অংশগ্রহরণই সম্পন্ন করা ন্রর্ পারর। এরক্ষরে কা্ যকর অংশগ্রহণ
ও প্রচাররর েরক্ষয মপ্রন্ট ও ইরেকেমনক মিমর্য়ার সহর্ামগর্া ননওয়া।
িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্রি মূল্যায়রনর নক্ষরে নারী-পুরুরষর সির্া প্রমর্ষ্ঠায় কী ইমর্বাচক অগ্রগমর্
অমেযর্ হরয়রে এবং এই মবষরয় কী মশক্ষণ হরয়রে, র্া মচমির্ করর প্রমর্রবেরন অন্তর্ভযক্ত করা।
মবরশষ করর, নসন্দাই নেিওয়াকয ফর মর্োস্টার মরস্ক মরর্াকশরনর েন্য ন্ োর্ীয় প্রমর্রবেন বর্মর
হরব, নসিারন মবষয়টি আোোিারব অন্তর্ভযক্ত করা।
দুর্ যাগ-পরবর্ী সিরয় উদ্ভূর্ পমরমস্থমর্রর্ নত্যন নকারনা নেন্ডার-মবষয়ক ইসুয আমবভূযর্ হরো মক না,
নস সম্পরকযও সঠিকিারব মূল্যায়ন করর র্ে আহরণ, মবরিষণ ও প্রকাশ করা।
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পমরমশষ্ট ১৪: জরুমর সাড়াদারনর সিয় কমিউমনটির সরে য্াগার্াগ মনরদ যমশকা
এ মনরে যমশকাটি মূের্ ববমেক (CDAC) ননটওয়ারকযর মনরে যমশকার সরে সংগমর্ নররি বর্মর করা হরয়রে।
কমিউমনটির সরে ন্াগার্াগ (মসর্মিউমস) পিমর্র পমরচােন নীমর্িাো।
েরুমর সাড়াোরন কমিউমনটির সরে ন্াগার্ারগর অরনক পিমর্ মবযিান ররয়রে। সংস্থামিমিক কা্ যক্রি
উরেির্াগ্যিারব মিন্নর্র হরর্ পারর। নস কাররণ ন্াগার্ারগর যক্ষ্ত্র ও চামহো আোো হওয়া স্বািামবক। এই
বাস্তবর্ায় সকে অংশীেন একটি সািারণ পমরচােন নীমর্িাো অনুসরণ কররে সিমন্বর্ সাড়াোন কা্ যকর
হরব। এসব নীমর্িাো মনম্নরূপ:







কমিউমনটির চামহোগুরো মনরূপণ করার িােরি উদ্ভাবনমূেক এবং পমররবরশর সরে প্রাসমেক
ন্াগার্াগ পিমর্ বর্মর করা ্া সাড়া প্রোরনর িান ও পমরমি বৃমির েন্য গৃহীর্ হয়;
সাড়াোরনর সিয় অংশগ্রহণ বাড়ারনার িােরি মবপোপন্ন েনরগাষ্ঠীর মনরেরের রক্ষা করায় সিান
অংশীোর এবং আরগর অবস্থায় মফরর ন্রর্ মনরেরাই সক্ষি হয়;
োমন্তক ও মবপদাপন্নরদর ির্াির্ শনাক্ত করা এবং পরািশয ও সংোরপর িােরি এগুরোর প্রচার
মনমির্ করা;
স্থানীয় র্ে ও ন্াগার্ারগর িােিগুরো মচমির্ করর কমিউমনটির সরে ন্াগার্াগ করা ্ারর্
নসগুরো মবযিান ন্াগার্াগ িােরির এরক অরন্যর পমরপূরক মহরসরব কাে করর;
অংশীোমরত্ব গরড় নর্াো এবং মবযিান ন্াগার্াগ উপকরণ ও অমিজ্ঞর্া একেীকররণর িােরি
সাড়াোরনর িান ও কা্ যকামরর্া উন্নর্ করা;
সাড়াোরনর প্রিাণামে এবং মশক্ষণীয় মবষয়গুরোরক প্রস্তুর্ ও সংরক্ষণ করা, ্ারর্ নসগুরো িমবষ্যৎ
কিযসূমচ, প্রস্তুমর্ এবং সাড়াোন প্রমক্রয়ারক উন্নর্ কররর্ পারর।

ন্াগার্ারগর উপাোনগুরো এ পমরমশরষ্ট বণ যনা করা হরয়রে, ্ারর্ নপশােীবীরা এসব নীমর্িাো গ্রহণ কররর্
এবং প্রসার র্টারর্ সক্ষি হন এবং মনমির্ করা ্ায় ন্ কমিউমনটির নোকেন সংকট সম্পরকয িারোিারব
োরন এবং ্ারা সংকরট সাড়া প্রোন করর র্ারের সরে সমক্রয়িারব ন্াগার্াগ স্থাপন করর।
ন্াগার্ারগর মূে উপাোনগুরো
মনরচর উপাোনগুরো মসর্মিউমসর েন্য অপমরহা্ য:
১.

২.

স্থানীয় ন্াগার্াগ পমরিেরে নর্রক কাে করা: সািামেক, সাংস্কৃমর্ক, অর্ যবনমর্ক, রােবনমর্ক ও
অবকাঠারিাগর্ মেক, স্থানীয় ক্ষির্া কাঠারিা, এবং র্ে আোন প্রোরনর বািাগুরো িারোিারব বুঝরর্
হরব। স্থানীয়িারব গ্রহণর্াগ্য শব্দ ও িাষা ব্যবহার করর এবং মবপোপন্ন কমিউমনটি ন্সব িােি
ব্যবহার করর নসগুরোর িােরি প্রস্তুমর্ এবং সাড়া প্রোন কা্ যক্রিরক েমড়রয় মেরর্ হরব। িানমবক
সহায়র্া প্রোনকারীগণ কমিউমনটির সরে অংশীোমররত্বর মিমিরর্ কাে কররব এবং সাড়াোরনর
নক্ষরে কমিউমনটির জ্ঞান ও পমররপ্রমক্ষর্রক অন্তর্ভযক্ত কররব।
কমিউমনটির ননতৃত্ব: স্থানীয় ব্যমক্ত, নগাষ্ঠী এবং প্রমর্ষ্ঠারনর িানমবক কা্ যক্ররি সহায়র্া প্রোনপূব যক
র্ারের সক্ষির্া এবং সািেযরক সংহর্ করা, ্ারর্ করর মবপোপন্ন কমিউমনটি র্ারের প্রস্তুমর্ ও সাড়া
প্রোন প্ররচষ্টারক আররা িারোিারব ননতৃত্ব মেরর্ পারর।
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৩.
৪.

৫.
৬.

৭.

৮.
৯.

র্ে আোনপ্রোন এবং সংোপ: মবেস্ত সূে নর্রক প্রাপ্ত ব্যবহার-উপর্াগী এবং সিরয়াপর্াগী র্রের
মবমনিয়রক অগ্রামিকার মেরর্ হরব। এটি মদ্বমুিী র্ে মবমনিয় এবং এরক্ষরে স্থানীয় ন্াগার্াগ পমরিেে
এবং সক্ষির্া সম্পরকয গিীর জ্ঞান র্াকা প্ররয়ােন।
অংশগ্রহণ: িানমবক কা্ যক্রি পমরচােনাকারীগণ স্থানীয় কমিউমনটির অংশগ্রহণ প্রমক্রয়া মনমির্ করার
েন্য সিয় নেরবন ও প্ররয়ােনীয় উপকরণগুরো সহেেিয কররবন। এ োড়াও িানমবক সাড়া প্রোন
পমরকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন করার সিয় ত্য নামূ কভারব সুমবধাবমিি জনরগাষ্ঠী, য্িন:
নারী, মশশু, িরুণ, েমিবন্ধী ব্যমক্ত এবং েবীণ িানুষরদর অিামধকার মদরি হরব।
প্রমর্মক্রয়া: প্রমর্মক্রয়া পিমর্গর্িারব সংগ্রহ, মবরিষণ এবং কা্ যকর কররর্ হরব। এসব ির্ািরর্র
প্রমর্ফেরনর েন্য কীিারব নকৌশে ও কিযসূমচ গ্রহণ করা হরয়রে র্া কমিউমনটির কারে ব্যাখ্যা কররর্
হরব। কিযসূমচ-চরক্রর গুরুত্বপূণ য সিরয় িানুরষর প্রমর্মক্রয়া সংগ্রহ কররর্ হরব।
অমির্াগ: মবপোপন্ন কমিউমনটি োরন ন্, র্ারা ন্ িানমবক সহায়র্া পারে বা পারে না অর্বা সাহায্য
প্রোনকারীরের আচরণ সম্পরকয উরদ্বগ বা অমির্াগ োনারনার অমিকার আরে। র্ারের পমরকল্পনায়
অন্তর্ভযক্ত হওয়ার সুর্াগ ররয়রে এবং উরদ্বগ োনারনার েন্য মনরাপে ও সাড়া প্রোনমূেক পিমর্র
ব্যবস্থা ররয়রে। িানমবক কা্ যক্ররি সংমিষ্ট ব্যমক্ত ও সংস্থা িানমবক সাহারয্যর সরে সম্পমকযর্ ন্ৌন
হয়রামন ও মন্ যার্ন, প্রর্ারণা এবং দুনীমর্ সমক্রয়িারব প্রমর্ররাি করর এবং এগুরোরর্ সাড়া প্রোন
করর।
সুরক্ষা: এ কা্ যক্ররি সর্কযিারব ঝমুঁ ক মনরূপণ করা প্ররয়ােন, মবরশষ করর সশস্ত্র সংর্ার্ অর্বা সমহংস
পমরমস্থমর্রর্ ন্িারন ব্যমক্ত বা মনমে যষ্ট নগাষ্ঠী বড় িররনর ঝমুঁ কর িরে পড়রর্ পারর অর্বা মবমেন্ন হরয়
ন্রর্ পারর। কা্ যকর র্ে মনরাপিা এবং সুরক্ষা প্রমক্রয়াসহ প্ যাপ্ত এবং কা্ যকর মনরাপিা মনমির্
কররর্ হরব।
সংর্াগ স্থাপন: ন্াগার্াগ প্রর্যমক্ত অবকাঠারিা পুনঃপ্রমর্ষ্ঠা, বর্মর অর্বা রক্ষণারবক্ষণ করার েন্য
ব্যবস্থা গ্রহণ কররর্ হরব এবং পমরবাররর সেস্যরের িরে ন্াগার্াগ পুনঃস্থাপন ও নসবা
প্রোনকারীরের সরে ন্াগার্াগ করার েন্য মবপোপন্ন কমিউমনটিরক সহায়র্া প্রোন কররর্ হরব।
সিন্বয় এবং সিমষ্টগর্ নসবাগুরো: প্রস্তুমর্ ও সাড়াোরনর নক্ষরে সিমন্বর্ ও সিমষ্টগর্ কা্ যক্রি এবং
সিমন্বর্ নসবাগুরো কমিউমনটির ওপর চাপ কিারব, অমিকর্র সুসংগর্ ও কা্ যকর সাড়া প্রোন মনমির্
কররব। একই সরে মবমিন্ন িররনর েক্ষর্া, জ্ঞান ও মশক্ষণরক কারে োগারর্ উদ্বুি কররব। এরক্ষরে
সরকার, স্থানীয়, োর্ীয় ও আন্তেযামর্ক নবসরকামর সংস্থা, োমর্সংর্ সংস্থা, নরর্ মক্ররসন্ট, গণিােি,
উন্নয়ন সংস্থাগুরো, স্থানীয় গণিােি এবং নবসরকামর িার্সহ সকে অংশীেনরক একসরে কাে
কররর্ হরব।

ন্যযনর্ি কা্ যক্রি ও নসবা
মবমিন্ন অংশীেন এবং মবরশষজ্ঞরের সরে ন্াগার্াগ (CWC) একটি সিমন্বর্ প্রমক্রয়া। সিয়িরর্া এবং
কা্ যকর পিমর্রর্ মূে উপাোনগুরো বাস্তবায়রনর েন্য নকারনা দুর্ যারগর পূরব য প্রস্তুমর্ ননওয়া আবশ্যক। এটি
সম্পকয পুনঃস্থাপন এবং মবোস গরড় ত্যেরর্ সহায়র্া করর। এটি সাড়া প্রোরনর আরগই পমরকল্পনা বর্মর করর
দ্রুর্র্ার সরে ও িারোিাব কা্ যক্রি শুরু কররর্ সাহায্য করর। কমিউমনটির সাড়া প্রোরনর আরগ এবং সাড়া
প্রোরনর সিয় মনমে যষ্টিারব মনরম্নর কা্ যক্রি ও নসবাগুরো মনমির্ করর:
 মবপোপন্ন মবমিন্ন কমিউমনটির সরে অর্ যবহ এবং সোনেনক অংশগ্রহণমূেক কা্ যক্রি পমরচােনা
করর, ্ার ফরে একটি প্রাসমেক এবং ন্াগার্াগ সংস্কৃমর্, িাষা ও রীমর্নীমর্রক নবাঝার েমেে
প্রমর্মষ্ঠর্ হয়।
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 মবমিন্ন মূল্যায়ন ও মবরিষরণর িােরি িানমবক কা্ যক্ররি কমিউমনটির উপেমব্ধ এবং প্রমর্কূে
পমররবরশ িাপ িাইরয় ননবার মনেস্ব প্রমক্রয়ার অংশগ্রহণ মনমির্ করর। িানুষ কী িররনর র্ে চায়,
কীিারব র্ারা এসব র্ে নপরর্ চায়, নকান িােিরক র্ারা মবোস করর এবং র্ারা কীিারব র্ারের
প্রমর্মক্রয়া ও অমির্াগ োনারর্ চায় এসব উপাি সংগ্রহ কররর্ হরব। এ োড়াও একটি গণিােি এবং
নটমের্াগার্াগ পমরিেরের মচে ত্যরে িরর।
 প্রস্তুমর্, সম্ভাব্য পমরকল্পনা, সাড়া প্রোন নকৌশে অর্ যবহ কা্ যক্রি পমরচােনার নীমর্ ও পমরকল্পনা প্রণয়ন
করা এবং ন্যযনর্ি কা্ যক্রি বাস্তবায়রনর েন্য প্ররয়ােনীয় কিী ও বারেট বরাে মনমির্করণ।
 মবপোপন্ন িানুরষর প্ররয়ােনীয় র্ে প্রামপ্তর সুর্াগ মনমির্ করার েন্য ্র্া্র্ পেরক্ষপ গ্রহণ করা।
র্রের মিমি গ্রহণর্াগ্য হরর্ হরব এবং উপর্যক্ত িােরি এটি প্রকামশর্ বা প্রচামরর্ হরর্ হরব। ্মেও
পাঠক/নশ্রার্া/েশযরকর চামহোর কাররণ এটি মিন্ন হরর্ পারর।
 মবপোপন্ন িানুরষর প্রমর্মক্রয়া োনারনার সুর্াগ মনমির্ করার েন্য ্র্া্র্, পিমর্গর্ এবং সিমন্বর্
প্রমক্রয়া প্রমর্ষ্ঠা করা। প্রমর্মক্রয়াগুরো ব্যমক্তগর্ ও সিমষ্টগর্ নরফাররে প্রমক্রয়ারর্ সংর্যক্ত করা উমচর্,
্ারর্ করর নকৌশেগর্ এবং কা্ যক্রিমিমিক মসিান্ত গ্রহণ এবং সংরশািনমূেক পেরক্ষপ ননওয়া ্ায়।
 ন্ৌন হয়রামন ও মন্ যার্ন, প্রর্ারণা এবং দুনীমর্র িরর্া অমির্াগগুরো র্েন্ত ও এর কা্ যকরী পেরক্ষপ
মনমির্ করার েন্য ্র্া্র্, পিমর্গর্ এবং সিমন্বর্ প্রমক্রয়া মনি যারণ করা।
 দুর্ যাগকবমের্ িানুরষর েন্য সাড়া প্রোরনর মসিান্ত গ্রহণ প্রমক্রয়ায় সমক্রয় ভূমিকা পােন করার সুর্াগ
বর্মর করা এবং কমিউমনটির কাঠারিা ও িানমবক কা্ যক্ররির িরে সুস্পষ্ট সংর্াগ মনমির্ করা।
 প্রস্তুমর্ ও সাড়া প্রোন কিযসূমচর উপাোনগুরো এিনিারব বর্মর করা, ্া স্থানীয় প্রমর্কূের্ার সরে িাপ
িাইরয় ননওয়ার উপায়গুরোরক সির্ যন করর। এরর্ দুর্ যাগকবমের্ িানুরষরা এরক অপররর সরে সম্পৃক্ত
র্াকরর্ পারর।
 একটি সক্ষি পমররবশ মনমির্ কররর্ প্রচার ও েক্ষর্া বৃমি করা। এসব কা্ যক্ররি েযাটফরি সেস্যরা
সিমন্বর্িারব কাে করর অর্বা এক বা একামিক সংস্থা একটি ‘সিমন্বর্ নসবা’ প্রোন করর, ্ার িােরি
এক বা একামিক উপাোন বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়।
প্রার্মিক সাড়া প্রোন প্ যারয় কমিউমনটির সরে ন্াগার্াগ কা্ যক্রি
সাড়া প্রোরনর শুরুরর্ িাঠ প্ যারয় কমিউমনটির সরে ন্াগার্ারগর নীমর্িাোরক ব্যবহার কররর্ নপশােীবীরের
সাহায্য করার েন্য সাড়া প্রোরনর প্রার্মিক প্ যারয় মূে ন্াগার্াগ উপাোনগুরো বর্মর করা হরয়রে। র্রব এ
উপাোনগুরো সব যেনীন। র্াই মনমে যষ্ট সাড়াোরনর আরোরক এগুরোর পমররপ্রমক্ষর্ায়ন করা প্ররয়ােন হরব।
িানমবক সাড়া প্রোরনর প্রর্ি েয় সপ্তারহর সিয় কমিউমনটির সরে ন্াগার্ারগর েন্য মূে উপাোনগুরো
প্রর্ি ৭২ র্ণ্টা
প্রর্ি ১–২ সপ্তাহ
সপ্তাহ ৩–৪
সপ্তাহ ৫–৬
কমিউমনটির
দ্রুর্র্ার সরে র্ে ও কমিউমনটির সরে
স্থানীয় র্ে ও
র্ে ও
সরে কর্া বো ন্াগার্াগ িােি
সংোরপর েন্য
ন্াগার্াগ-প্রর্যমক্ত
ন্াগার্াগ
ও র্ারের কর্া (পুনঃ) প্রমর্ষ্ঠা করা
একামিক িােিরক
সরবরাহকারী এবং
িােরির
নশানা
শমক্তশােী করা
স্থানীয় গণিােরির রক্ষণারবক্ষণ
সরে অংশীোমরত্ব
মনমির্ করা
প্রমর্ষ্ঠা করা (অর্বা
শমক্তশােী করা)
359

ঝমুঁ ক ও চামহো
মনরূপণ এবং
মূল্যায়ন

মবযিান িােরি
প্রাসমেক েীবন
রক্ষাকারী র্ে
েমড়রয় নেওয়া

মনিযরর্াগ্য,
সিরয়াপর্াগী এবং
প্ররয়ােনীয় র্ে প্রচার
মনমির্ কররর্ স্থানীয়
গণিােিসমূরহর সরে
কাে করা
কমিউমনটির
প্রমর্মক্রয়ার েন্য
‘সিমন্বর্ নসবা’ প্রমক্রয়া
প্রমর্ষ্ঠা করা

‘সংোরপর েন্য
মনরাপে স্থান’ প্রমর্ষ্ঠা
করা/সহর্ামগর্া
করা

মবযিান র্ে ও
ন্াগার্াগ-ব্যবস্থা
পমরমস্থমর্ মনরূপণ
করা

সরকামর ও স্থানীয়
সংস্থার সািরেযর
ম্যামপং করা;

মবযিান র্ে ও
ন্াগার্াগ-ব্যবস্থা
সম্পরকয আররা
িারোিারব নবাঝার
েন্য আরগ নর্রক
আরে, এিন র্েউপাি প্ যারোচনা
করা

অংশীজন িথ্য ও
য্াগার্াগ োমহদা
মনরূপণ

র্ে ও ন্াগার্াগ
িােি-সম্পমকযি
চেিান
কমিউমনটিমিমিক
সংোপ পমরচােনা
করা
িানমবক সাড়া
প্রোন-সম্পমকযর্
‘স্থানীয় প্রচমের্
কামহমন' মনরীক্ষণ
করার েন্য একটি
পিমর্ প্রমর্ষ্ঠা করা

বহু িার্মিমিক
আন্তঃসংস্থা ঝমুঁ ক ও
চামহো মনরূপণ
প্রমক্রয়ার সরে মূে
প্রশ্নগুরোর সিন্বয়
মনমির্ করা
মসর্মিউমস মশক্ষণ
ন্ন পমরকল্পনা এবং
সাড়া প্রোনরক
অবমহর্ করর র্া
মনমির্ করা

মসর্মিউমসর
বািাগুরো, সাফল্য
এবং মশক্ষণীয়
মেকগুরো ম মপবদ্ধ
করা
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স্থানীয়
‘নত্যন’
ন্াগার্াগ
উরযাগ এবং
অংশীেনরক
সম্পৃক্ত করা
এবং
নসবার অমির্াগ
শমক্তশােী
মনরয় কাে করার
েন্য সিমন্বর্ প্রমক্রয়া করা
প্রমর্ষ্ঠা করা
মসর্মিউমস
কা্ যক্ররির
বাস্তব
সিয়মিমিক
প্ যারোচনা
পমরচােনা
করা

কামরগমর
সহর্ামগর্া

মবযিান প্রস্তুমর্মূেক
েোর উপকরণ মচমির্
করা ও িা েোররর
েন্য সম্পে সমন্নরবশ
করা

মসর্মিউমসর
সিন্বয়

মসর্মিউমসর েন্য ৪র্মিউ (4W) ম্যমেক্স
প্রচার করা

প্রচার ও
উপস্থাপনা

সুমনমে যষ্ট িার্মিমিক
এবং ক্রসকাটিং
ইসুযগুর ার েন্য
প্রাসমেক এবং
সুমনমে যষ্ট েক্ষযমিমিক
সািারণ বার্যা বর্মর
করা

মসর্মিউমস
েযাটফররির েন্য
একটি কারের নক্ষে
প্রমর্ষ্ঠা করা
মসর্মিউমস নফাকাে
ব্যয়সহ একটি
পরয়ন্ট/সংস্থাসমূরহর
সািারণ মসর্মিউমস
ম্যামপং পমরচােনা করা নকৌশে বর্মর করা
একটি সািারণ
মবমিন্ন িররনর
মসর্মিউমস ‘েযাটফরি’ উরযাগ, সংমিষ্ট
প্রমর্ষ্ঠা করা
ওয়ামকযং গ্রুপ ও
অন্তঃ/আন্তঃসংস্থা র্ে িাস্টারগুরোর সরে
সংর্াগ স্থাপন করা
‘নরফারাে’ প্রমক্রয়া
মচমির্ করা
সিন্বয় সিাসমূরহ
িার্মিমিক
মসর্মিউমস প্রমর্মনমি
পমরকল্পনা এবং
ন্ন উপমস্থি হয় র্া
বারেরট মসর্মিউমস
মনমির্ করা
অন্তর্ভযমক্ত মনমির্
করা
িানমবক সংস্থা োড়াও সািারণ
অন্যরের র্ে পাওয়ার মর্ি/প্রচারমূেক বার্যা
গুরুত্ব প্রচার করা
প্রমর্ষ্ঠার েন্য মবমিন্ন
মসর্মিউমসর অর্ যায়রনর ক্রসকাটিং
সুর্াগ/প্রমক্রয়া মচমির্ উরযাগসমূরহর সরে
মসর্মিউমস পিমর্র
করা
প্রচাররর মবষরয় ববমেক সংর্াগ স্থাপন করা
প্ যারয় সিন্বয় করা
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প্রাসমেক
অংশীেরনর
সরে মসর্মিউমস
ওপর প্রমশক্ষণ
পমরচােনা করা

সিন্বয়
প্রমক্রয়াসমূরহ
সমক্রয় সির্ যন
অব্যাহর্ রািা

নসক্টর প্ যারয়
কমিউমনটির
ির্াির্ ননওয়া
এবং মবমিন্ন
কিযসূমচরর্
এসরবর ব্যবহার
মনমির্ করা

মসর্মিউমস
কা্ যক্রি অব্যাহর্
রািা এবং ত্বরামন্বর্
করা এবং
প্রাসমেক
অংশীেরনর সরে
মসর্মিউমসর ওপর
প্রমশক্ষণ পমরচােনা
করা
মসর্মিউমস নকৌশে
প্ যারোচনা করা

নসক্টর প্ যারয়
কমিউমনটির
অমির্াগগুরো
র্ামেকার্ভক্ত করা
এবং ্র্া্র্িারব
নসগুরোর প্রমর্
সাড়া প্রোন
মনমির্ করা

পমরমশষ্ট ১৫: সুনামি ঝমুঁ ক েশিরন সংমিষ্ট সংস্থাসমূরহর ভূমিকা ও দাময়ত্ব
২০০৪ সারের মর্রসম্বরর এমশয়ায় আর্ার্ হানা সুনামি বাংোরেরশ সরাসমর নকারনা প্রকার প্রিাব না নফেরেও
এটি সািারণ েনগণ এবং নীমর্মনি যারকরের িরে সুনামির ঝমুঁ কর মবষরয় সরচর্নর্া বর্মরসহ প্রস্তুমর্ কা্ যক্রি
গ্রহরণ উদ্বুি করররে। দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনায় বাংোরেশ সরকাররর েক্ষয ও উরেরশ্যর সরে সুনামি নিাকামবোর
মবষয়টি নবশ সািঞ্জস্যপূণ য। এমশয়ান সুনামির পমররপ্রমক্ষরর্, দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয় দুর্ যাগপ্রস্তুমর্র
েন্য আন্তঃিন্ত্রণােয় সিা এবং একামিক কিযশাো ও সিার আরয়ােন করর। ্ার িােরি বাংোরেরশ সুনামির
ঝমুঁ কহ্রারসর েরক্ষয একটি িসড়া কিযপমরকল্পনা বর্মর করা হয়।
সুনামি ঝমুঁ কহ্রারস মবরবচয মবষয়গুরো
 সুনামির ইনানরর্শন িরর্ে ও ইিাকুরয়শন ম্যামপং অন্তর্ভযক্ত করর সিমন্বর্ ঝমুঁ ক মনরূপণ;
 ভূকম্পন এবং সমুদ্রপৃরষ্ঠর উচ্চর্া র্োরমক ও উপাি মূল্যায়ন, প্রমক্রয়াকরণ ও মবরিষণ, পূব যািাস
পিমর্গুরো ও সর্কয বার্যা অন্তর্ভযক্ত করর সর্কযর্ামূেক মনরে যশনা বর্মর করা;
 অবকাঠারিাগর্ ও অ-অবকাঠারিাগর্ নক্ষরে ঝমুঁ ক মনরূপরণর ওপর মিমি করর উিার, িানমবক সহায়র্া
এবং পুনব যাসন কিযপমরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
 ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচর িােরি সরচর্নর্া বৃমি।
সংমিষ্ট িন্ত্রণােয় মবিাগ/সংস্থা/সংগঠরনর োময়ত্ব
ক্রমিক
নম্বর
১

২

৩

োময়ত্ব
োর্ীয় ও আন্তেযামর্ক
মবরশষজ্ঞরের সহর্ামগর্ায়
সুনামিঝমুঁ ক মূল্যায়ন মবষরয়
(রিৌরগামেক, ভূর্ামেক,
সািামেক, অর্ যবনমর্ক,
রােবনমর্ক ও সাংস্কৃমর্ক
নপ্রক্ষাপরট) ব্যাপকমিমিক সিীক্ষা
পমরচােনা।
মরমেওনাে নস্পশাোইের্
নিটিওররােমেকযাে নসন্টার
(আরএসএিমস), নয়ামেমে এবং
নলাবাে ইনফররিশন মসরস্টি
নসন্টার (মেআইএসমস), নটামকওর
সরে সংর্াগ স্থাপন।
হাওয়াইরর্ অবমস্থর্ প্যামসমফক
ওশান সুনামি ওয়ামন যং নসন্টাররর

প্রিান
সংস্থা/িন্ত্রণােয়

সহায়ক প্রমর্ষ্ঠান

দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা
অমিেপ্তর

 বাংোরেশ ভূর্ামেক েমরপ অমিেপ্তর
 বাংোরেশ ওশারনাগ্রামফক মরসাচ য
ইনমস্টটিউট
 বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তর
 কৃমষ সম্প্রসারণ অমিেপ্তর
 পামনসম্পে পমরকল্পনা সংস্থা
(ওয়াররপা)

বাংোরেশ
আবহাওয়া
অমিেপ্তর







দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর
প্রমর্রক্ষা িন্ত্রণােয়
র্াক ও নটমের্াগার্াগ মবিাগ
পররাষ্ট্র-মবষয়ক িন্ত্রণােয়
মবটিমসএে

র্াক ও
 দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়
নটমের্াগার্াগ  প্রমর্রক্ষা িন্ত্রণােয়
মবিাগ
 বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তর
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ক্রমিক
নম্বর

োময়ত্ব

প্রিান
সংস্থা/িন্ত্রণােয়

 পররাষ্ট্র িন্ত্রণােয়
 বাংোরেশ নটমের্াগার্াগ
নরগুরেটমর কমিশন

সরে মি-স্যারটর িােরি
সারাসমর ন্াগার্াগ স্থাপন।

৪

৫

৬

৭

সহায়ক প্রমর্ষ্ঠান

র্াক ও
 দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়
নটমের্াগার্াগ  বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তর
মবিাগ
 পররাষ্ট্র িন্ত্রণােয়
 মবটিমসএে
 র্ে িন্ত্রণােয়
 প্রমর্রক্ষা িন্ত্রণােয়
বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তররর প্রমর্রক্ষা
 দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়
ভূমিকম্প প্ যরবক্ষণ নকরন্দ্রর
িন্ত্রণােয়
 বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তর
আধুমনকায়ন।
িন্ত্রণােয়/মবিাগ/অমিেপ্তরসমূরহ
দুর্ যাগ
 প্রিানিন্ত্রীর কা্ যােয়
নফাকাে পরয়ন্ট িরনানীর্ করা।
ব্যবস্থাপনা ও
 দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর
োণ িন্ত্রণােয়  বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তর
 সশস্ত্র বামহনী মবিাগ
 বাংোরেশ পামন উন্নয়ন নবার্য
 বাংোরেশ ফায়ার সামিযস ও মসমিযে
মর্রফি অমিেপ্তর
 বাংোরেশ পুমেশ
 র্ে িন্ত্রণােয়
 গণর্াগার্াগ অমিেপ্তর
 বাংোরেশ নরর্ মক্ররসন্ট নসাসাইটি
 ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচ
 বাংোরেশ পামন উন্নয়ন নবার্য
 বাংোরেশ নকাস্ট গার্ য
 বাংোরেশ ননৌবামহনী
 চট্টগ্রাি/িংো/পায়রা বন্দর কতৃপয ক্ষ
োর্ীয় প্ যারয় আন্তেযামর্ক েরুমর দুর্ যাগ
 প্রিানিন্ত্রীর কা্ যােয়
ন্াগার্াগ পিমর্ গরড় নর্াো
ব্যবস্থাপনা ও
 িমন্ত্রপমরষে মবিাগ
োণ িন্ত্রণােয়  প্রমর্রক্ষা িন্ত্রণােয়
ইমন্ডয়ান ন্যাশনাে নসন্টার ফর
ওশান ইনফররিশন সামিযরসস
(INCAIS) এবং ইরন্দারনমশয়ান
সুনামি আমেয ওয়ামন যং মসরস্টরির
(InaTEWS) সরে সংর্ারগর
উন্নয়ন করা।
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ক্রমিক
নম্বর

৮

৯

১০

১১

োময়ত্ব

োর্ীয় ও কমিউমনটি প্ যারয়
সুনামি সর্কীকরণ মবষরয়
সরচর্নর্া নোরোরকরণ।

প্রিান
সংস্থা/িন্ত্রণােয়

দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা
অমিেপ্তর

সহায়ক প্রমর্ষ্ঠান




















োর্ীয় ও স্থানীয় প্ যারয়র দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূরহ একেন
করর ইিারেযমি নফাকাে পরয়ন্ট
িরনানীর্ করা ও প্রমশক্ষণ প্রোন।
েরুমর বার্যা কমিউমনটি প্ যারয়
নপৌুঁরে নেওয়ার েরক্ষয েক্ষ এবং
কা্ যকর ন্াগার্াগ পিমর্ প্রমর্ষ্ঠা
করা।

দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা
অমিেপ্তর
ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্
কিযসূমচ,
দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা ও
োণ িন্ত্রণােয়







দ্রুর্ েনগরণর কারে সর্কয বার্যা
নপৌুঁরে নেওয়ার েন্য স্থানীয়
সর্কযর্া (সাইররন) পিমর্র
উন্নয়ন ও প্রচার করা।

দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা
অমিেপ্তর,
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েনমনরাপিা মবিাগ
র্াক ও নটমের্াগার্াগ মবিাগ
প্রিানিন্ত্রীর কা্ যােয়
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়
বাংোরেশ নবর্ার
বাংোরেশ নটমেমিশন ও নবসরকামর
নটমেমিশনগুরো
ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচ
বাংোরেশ পুমেশ
বাংোরেশ ননৌবামহনী
বাংোরেশ নসনাবামহনী
বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তর
বাংোরেশ ভূর্ামেক েমরপ অমিেপ্তর
র্ে িন্ত্রণােয়
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়
বন্যা পূব যািাস ও সর্কীকরণ নকন্দ্র
বাংোরেশ নকাস্ট গার্ য
বন্দর কতৃপয ক্ষ এবং
বাংোরেরশ নরর্ মক্ররসন্ট নসাসাইটি
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ িন্ত্রণা য়

র্ে িন্ত্রণােয়
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর
বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তর
র্াক ও নটমের্াগার্াগ মবিাগ
বাংোরেশ নটমের্াগার্াগ ও
নরগুরেটমর কমিশন
র্ে িন্ত্রণােয়
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়
বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তর
র্াক ও নটমের্াগার্াগ মবিাগ

ক্রমিক
নম্বর

োময়ত্ব

প্রিান
সংস্থা/িন্ত্রণােয়
ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্
কিযসূমচ

১২

নেো/উপরেো প্ যারয় দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা র্েরকন্দ্র স্থাপন।

১৩

সর্কয বার্যা ন্াগার্াগ পিমর্
নোরোরকরণ এবং প্রচার নকৌশে
উন্নয়ন।

দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা
অমিেপ্তর
দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা ও
োণ িন্ত্রণােয়

১৪

স্থানীয় প্ যারয় েরুমর সর্কয বার্যা েনমনরাপিা
নপৌুঁরে নেওয়ার েন্য বাংোরেশ
মবিাগ
পুমেশ এবং বাংোরেশ নকাস্ট
গারর্ যর নরমর্ও ননটওয়াকয স্থাপরনর
েন্য ্ন্ত্রপামর্।

১৫

দুর্ যাগ সর্কয বার্যা নপৌুঁরে নেওয়ার দুর্ যাগ
েন্য পুমেশ ও নবর্ার/টিমি
ব্যবস্থাপনা
নপশােীবীরের প্রমশক্ষণ প্রোন।
অমিেপ্তর

১৬

সুনামি ঝমুঁ কহ্রাস মবষরয় ননৌপুমেশ,
নকাস্ট গার্ য, মবএন, বন্দর কতৃপয ক্ষ,
আনসার মিমর্মপ, বাংোরেশ
ফায়ার সামিযস ও মসমিে মর্রফি
অমিেপ্তর, নরর্ মক্ররসন্ট, ঘূমণ যঝড়
প্রস্তুমর্ কিযসূমচ, মপআইও
মর্আরআরও, উপকূেীয়
নেোসমূরহর নস্বোরসবকরের
প্রমশক্ষণ প্রোন।
নকাস্টাে নোন পমেমস (২০০৫),
নকাস্টাে নোন ম্যারনেরিন্ট

১৭

দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা
অমিেপ্তর

পামনসম্পে
িন্ত্রণােয়
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সহায়ক প্রমর্ষ্ঠান
 েনমনরাপিা মবিাগ
 বাংোরেশ নটমের্াগার্াগ ও
নরগুরেটমর কমিশন
 দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়
 র্ে ও ন্াগার্াগ প্রর্যমক্ত মবিাগ


















দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর
বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তর
র্াক ও নটমের্াগার্াগ মবিাগ
েনমনরাপিা মবিাগ
বাংোরেশ নটমের্াগার্াগ ও
নরগুরেটমর কমিশন
এনমেও
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর
বাংোরেশ পুমেশ
বাংোরেশ নকাস্ট গার্ য
বাংোরেশ আবহাওয়া অমিেপ্তর
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়
র্ে িন্ত্রণােয়
বাংোরেশ পুমেশ
নবর্ার/টিমি
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়
বাংোরেশ নরর্ মক্ররসন্ট নসাসাইটি

 দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়

ক্রমিক
নম্বর

োময়ত্ব

প্রিান
সংস্থা/িন্ত্রণােয়

েযারনর সরে সুনামিঝমুঁ ক মবষয়টি
সিন্বয় করা।

১৮

নকাস্টাে নর্রিেপরিন্ট
িযারটমে/নকাস্টাে নোন
নর্রিেপরিন্ট েযান/ভূমি ব্যবহার
পমরকল্পনায় সুনামিঝমুঁ ক সম্পৃক্ত
করা।

পামনসম্পে
িন্ত্রণােয়

১৯

নকাস্টাে নোরনর প্রামর্ষ্ঠামনক
সম্পে-মবষয়ক িানমচে বর্মর
করা।

ওয়ারপযা

২০

সর্কীকরণ, স্থানান্তর ও
উিারকারে প্রামর্ষ্ঠামনক সিন্বয়
নোরোরকরণ ও সম্পে নোগান।

দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা ও
োণ িন্ত্রণােয়

সহায়ক প্রমর্ষ্ঠান
 পমররবশ, বন ও েেবায়ু পমরবর্যন
িন্ত্রণােয়
 দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর
 বাংোরেশ ভূর্ামেক েমরপ
 পামনসম্পে পমরকল্পনা সংস্থা
(ওয়াররপা)
 দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়
 পমররবশ, বন ও েেবায়ু পমরবর্যন
িন্ত্রণােয়
 ভূমি িন্ত্রণােয়
 কৃমষ িন্ত্রণােয়
 িৎস্য ও প্রামণসম্পে িন্ত্রণােয়
 বাংোরেশ ভূর্ামেক েমরপ অমিেপ্তর
 স্পাররসা
 দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর
 বাংোরেশ অিযন্তরীণ ননৌপমরবহন
কতৃপয ক্ষ
 বাংোরেশ েমরপ অমিেপ্তর
 বন অমিেপ্তর
 স্বাস্থয অমিেপ্তর
 স্থানীয় সরকার প্ররকৌশে অমিেপ্তর
 বন্দর কতৃপয ক্ষ
 বাংোরেশ নকাস্ট গার্ য
 ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচ
 এনমেওগুরো
 দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর
 পামনসম্পে পমরকল্পনা সংস্থা
 বাংোরেশ অিযন্তরীণ ননৌপমরবহন
কতৃপয ক্ষ
 বাংোরেশ েমরপ অমিেপ্তর
 িহাপমরচােক, স্বাস্থয অমিেপ্তর
 স্থানীয় সরকার প্ররকৌশে অমিেপ্তর
(LGED)
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ক্রমিক
নম্বর

২১

২২

২৩

২৪

২৫

২৬

োময়ত্ব

প্রিান
সংস্থা/িন্ত্রণােয়

সহায়ক প্রমর্ষ্ঠান

 ফায়ার সামিযস ও মসমিে মর্রফি
অমিেপ্তর
 বন্দর কতৃপয ক্ষ
 ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচ
 এনমেওগুরো
উপকূেীয় এোকায় স্থানীয়
দুর্ যাগ
 স্থানীয় সরকার প্ররকৌশে অমিেপ্তর
সরকাররর প্রমর্মনমি, িিীয় ননর্া ব্যবস্থাপনা
(এেমেইমর্)
ও মশক্ষকরের প্রমশক্ষণ প্রোন।
অমিেপ্তর
 ইসোমিক ফাউরন্ডশন
সুনামি সর্কযর্া, স্থানান্তর ও উিার দুর্ যাগ
 আিযর্ নফারস যস মর্মিশন
মবষরয় প্রস্তুমর্মূেক িহড়ার
ব্যবস্থাপনা
 বাংোরেশ ফায়ার সামিযস ও মসমিে
আরয়ােন।
অমিেপ্তর
মর্রফি অমিেপ্তর
 ঘূমণ যঝড় প্রস্তুমর্ কিযসূমচ
 এনমেও
 স্বাস্থয অমিেপ্তর
 বাংোরেশ ননৌবামহনী
 বাংোরেশ নকাস্ট গার্ য
সুনামি ও ঘূমণ যঝড় ঝমুঁ ক মবরবচনায় মশক্ষা িন্ত্রণােয়  প্রার্মিক ও গণমশক্ষা িন্ত্রণােয়
উপকূেীয় এোকায় স্কুরের নকশা
 দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর
বর্মর ও র্েনু্ায়ী িবন মনিযাণ।
 স্থানীয় সরকার প্ররকৌশে অমিেপ্তর
(LGED)
 মশক্ষা প্ররকৌশে মবিাগ
উপকূেীয় এোকায় সুনামিঝমুঁ ক
দুর্ যাগ
 এনমেও-মবষয়ক বুযররা
হ্রারসর েরক্ষয এনমেও ননটওয়াকয ব্যবস্থাপনা
 এনমেও ননটওয়াকয
গরড় নর্াো।
অমিেপ্তর
দুর্ যাগ-সম্পমকযর্ পাঠ্যক্রি,
দুর্ যাগ-মবষয়ক স্থায়ী
আরেশাবমেসহ োর্ীয় দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা পমরকল্পনা ও অন্যান্য
পমরকল্পনায় সুনামি ইসুয সংর্যক্ত
করা।
ঘূমণ যঝড় ও সুনামি আশ্রয়রকরন্দ্রর
্র্া্র্ রক্ষণাররক্ষরণর ব্যবস্থা
করা।

দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা ও
োণ িন্ত্রণােয়

 দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর
 োর্ীয়, মশক্ষাক্রি ও পাঠ্যপুস্তক নবার্য
(NCTB)

দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা
অমিেপ্তর

 স্থানীয় সরকার প্ররকৌশে অমিেপ্তর
 দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়
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ক্রমিক
নম্বর

োময়ত্ব

প্রিান
সংস্থা/িন্ত্রণােয়

সহায়ক প্রমর্ষ্ঠান

উপকূেীয় এোকায় সুনামি,
ঘূমণ যঝড়, েবণাক্তর্া, েরোচ্ছ্বাস
এবং অন্যান্য দুর্ যারগর কর্া
মবরবচনা করর বাংোরেশ
ন্যাশনাে মবমল্ডং নকারর্র
আরোরক মনিযাণ মনরে যমশকা বর্মর
করা।
উপকূেীয় এোকায় বহুমুিী দুর্ যাগ
আশ্রয়রকন্দ্র মনিযাণ সম্প্রসারণ।

গৃহায়ণ ও
গণপূর্য
িন্ত্রণােয়

 মশক্ষা িন্ত্রণােয়
 দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােয়

দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা ও
োণ িন্ত্রণােয়

২৯

উপকূেীয় এোকায় কমিউমনটি
নরমর্ও চালু করা।

৩০

নবর্ার ননটওয়ারকযর আওর্ায়
ফায়ার সামিযস নস্টশন অন্তর্ভযক্ত
করা।

দুর্ যাগ
ব্যবস্থাপনা ও
োণ িন্ত্রণােয়
র্ে িন্ত্রণােয়










২৭

২৮

৩১

৩২

৩৩

গৃহায়ণ ও গণপূর্য িন্ত্রণােয়
প্রার্মিক ও গণমশক্ষা িন্ত্রণােয়
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর
িােমিক ও উচ্চমশক্ষা মবিাগ
কামরগমর ও িাদ্রাসা মশক্ষা মবিাগ
স্থানীয় সরকার প্ররকৌশে অমিেপ্তর
র্ে িন্ত্রণােয়
দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর

 দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর
 বাংোরেশ ফায়ার সামিযস ও মসমিে
মর্রফি অমিেপ্তর
 বাংোরেশ পুমেশ
সুনামির নপ্রক্ষাপরট কক্সবাোর ও গৃহায়ণ ও
 দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর
কুয়াকাটার নহারটেসহ সকে
গণপূর্য
 নেো প্রশাসন
মনিযাণ কাঠারিা সুনামি প্রমর্ররািী িন্ত্রণােয়
 নবসািমরক মবিান পমরবহন ও প্ যটন
মক না, ্াচাই করা।
িন্ত্রণােয়
উপকূেীয় বনায়ন কিযসূমচ
পমররবশ, বন ও  বন অমিেপ্তর
নোরোরকরণ ব্যাপারর (ম্যানরগ্রাি েেবায়ু
 বাংোরেশ পামন উন্নয়ন নবার্য
ও প্যারাবন সংরক্ষণ) গুরুত্ব
পমরবর্যন
 দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তর
প্রোন।
িন্ত্রণােয়
 পমররবশ অমিেপ্তর
 বন মবিাগ
উপকূেীয় এোকায় বাঁশ ও নবরর্র পমররবশ, বন ও  বাংোরেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরমশল্প
চাষাবাে বৃমি করা। নবর্মিমিক
েেবায়ু
করপযাররশন
কুটির মশল্প মবষরয় উরযাক্তা
পমরবর্যন
 এনমেও
প্রমশক্ষণ।
িন্ত্রণােয়
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