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১.০ ভূতমকো
১.১ পটভূতম
যেৌগতলক
অেস্থোন
ও
িলেোয়ুগি কোররণ েোাংলোরদে
য
পৃতিেীর সে যোতিক দুর্োগপ্রেণ
যদে। েোাংলোরদরের দুর্োগয
সম্পরকয িোনরি িরল প্রিরমই
ব্রহ্মপুত্র
েন্যো সম্পরকয িোনরি িরে।
কোরণ, েন্যোর সোরি েসেোস
গঙ্গো
করর ংোং সোিতসকিোর সোরি
েন্যো যমোকোরেলো করোর সাংস্কৃতি
আমোরদর দীঘ য তদরনর। ংক
যমঘনো
পতরসাংখ্যোরন যদখো যগরে
েোাংলোরদে ংকটি পতলেোতিি
তেস্তীণ য সমিল ে-দ্বীপ িওয়োয়
প্রতিেের েোাংলোরদরের প্রোয়
২৬,০০০ েগ য তকতম অঞ্চল
অি যোৎ ১৮ েিোাংে ভূখন্ড েন্যো
কেতলি িয়। পদ্মো, ব্রহ্মপুত্র ও wPÎ 1: M½v eªþcyÎ I †gNbv (GBM) AeevwnKv
যমঘনো ংই তিন নদী অেেোতিকোর তনম্নোঞ্চরল ৪,৬৮৫ তকরলোতমটোর দীঘ য অনন্য বেতেষ্ট্যপূণ য যেৌরগোতলক অঞ্চল গঠন করররে
েোাংলোরদে। ংরদরের অি যনীতি মূলি: কৃতিতনে যর ংোং সোমতিকেোরে যমৌসুমী িলেোয়ুর ওপর তনে যরেীল। সে প্রোকৃতিক
য
দুর্োরগর
মরে েন্যোর আঘোিই সেরচরয় যেতে। অন্যোন্য প্রোকৃতিক দুর্োগয সোিোরণি: তকছু তকছু ংলোকোয় আঘোি যিরন
ক্ষতিসোিন করর িোরক ংোং ংর স্থোয়ীত্বকোল অল্প সময় িয়। তকন্তু েন্যো প্রোয় সমি যদরে আঘোি যিরন প্লোতেি করর িোরক।
ংর স্থোয়ীত্ব যেতেতদন িয়। িখন অসিোয় িরয় পরড় যগোটো যদেেোেী। েন্যোর কোররণ িনিীেরন যনরম আরস েয়োেি দু:খ,
কষ্ট্। েন্যো য্ন ংখন তনয়তমি েোতিকয ব্যোপোর িরয় দোাঁতড়রয়রে। প্রোয় প্রতি েেরই েন্যো িরে। ংর কোররণ ংরদরে ব্যোপক
য
িোনমোরলর ক্ষতি িরে। ং িন্য েোাংলোরদে তেরের অন্যিম প্রিোন প্রোকৃতিক দুর্োগপ্রেণ
যদে তিরসরে পতরগতণি।
আয়িরনর তদক তদরয় েোাংলোরদে পৃতিেীর মরে অতি ক্ষুদ্র ংকটি যদে। তকন্তু িনসাংখ্যোর তদক তদরয় েোাংলোরদে পৃতিেীর মরে
অন্যিম ংকটি যদে। আি িনেহুল ও দোতরদ্রিো েোাংলোরদরের উন্নয়রনর েোাঁিো িরয় দোাঁতড়রয়রে েন্যো। েন্যোর কোররণ প্রোয়
প্রতি েের উন্নয়ন কম যকোরন্ডর ংকটো তেরোট অাংে নষ্ট্ িরয় ্োয়। েন্যোকোলীন দুদ যেোর তচত্র অেণ যনীয়। সোমতিক িীেন্োত্রো
মোরোত্মক রূরপ ব্যোিি িয়। সোরো যদরে ধ্বাংরসর তচহ্ন যদখো ্োয়। আপনিনরদর িোরোরনোর িোিোকোর গেীর দোগ কোরট।
প্রকৃতির ংই যখয়োলীপনোর কোরে মোনুি আি অসিোয়। েন্যোর সে যনোেী টোরন ঘর-েোতড় যেরস ্োয়। কৃিরকর স্বপ্ন যেরঙ্গ খোন
খোন িরয় ্োয়। েরস্যর ক্ষতি িয় ব্যোপক। য্োগোর্োগ ব্যেস্থো তেপ্স্তয িয়। তেমোনেন্দর, স্থলপি, যরলপি েন্যোর পোতনরি
যেরস ্োয়। য্ মিোসড়রক গোড়ী চরল যসখোরন চোলোরি িয় যনৌকো। ব্যেসো-েোতণিয তেতিি িয়। গেোতদ পশুর মৃত্যয িয়।
উৎপোদন েন্ধ িরয় ্োয়। আর িখন মোনুরির ংকমোত্র আশ্রয় িয় ঘররর চোরল েো গোরের ডোরল। েন্যো পরেিী শ্যও ও কণ।ণ।
নোনো প্রকোর ব্যোতিরি মোনুি আিোন্ত িয়। যপরটর পীড়ো, আমোেয়, সতদ য, জ্বর, কোতে ইিযোতদ িয়। েন্যোর সময়
ত্যলনোমূলকেোরে পোতনর উচ্চ প্রেোি, ্ো যকোন নদীর প্রোকৃতিক েো কৃতত্রম িীর অতিিম করর িোতেি িয়। নদীর িীর েোতড়রয়
পোতন আেপোরের সমভূতম প্লোতেি কররল সোিোরণি িনগরণর দুরে যোরগর কোরণ িরয় দোাঁড়োয় েন্যো। প্লোেনভূতম য্রিত্য মোনুরির
কোতিি ও কৃতিকোরির সিোয়ক, িোই েন্যোরক তনয়ন্ত্ররণর মরে রোখো ও ংর ক্ষয়-ক্ষতির সীমো ্োরি েোতড়রয় নো ্োয় িো লক্ষয
করো আমোরদর িণ।রী।

১. ২ পতরতস্থতি অেরলোকন
টোনোেিণ,য যিোয়োররর পোতন আর পোিোতড় ঢল, উিোরন েোররির প্রিোন প্রিোন নদীর অেেোতিকো ংোং যদরের উত্তর-পূে য ও
উত্তর-পতিমোঞ্চরলর ১8টি যিলোয় িোরোেোতিক েোরে প্রেল বৃতষ্ট্র ফরল ১৩ আগষ্ট্ িরি েন্যোর সৃতষ্ট্ িয়।
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তচত্র ২: েন্যোপ্লোতেি ংলোকো
য
প্রতি েিোকোরল
েোররির ফোরোক্কো ও গিলরডোেো ব্যোরররির সে যগট খুরল যদওয়োর ফরল অতিতরক্ত পোতনরি অস্বোেোতেক েন্যো
সৃতষ্ট্র অনুঘটক তিরসরে কোি করর। ংেোড়োও িোমীণ রোস্তোয় যেোট যেোট যসত্য/কোলেোট য প্রকল্প েোস্তেোয়রনর যক্ষরত্র খোরলর
য প্রস্থ িরি কতমরয় স্প্যোন তনিোরণ
য করোর ফরল িোমীণ ংলোকোর েহু খোরলর প্রেোি িোৎপ্ য পতরমোরণ করমরে। ফরল
তনিোতরি
প্লোতেি িয় ঘরেোতড় ও সড়ক। টোনোেিণ,য যিোয়োররর পোতন আর পোিোতড় ঢরল যদরের নীলফোমোরী, কুতড়িোম, গোইেোন্ধো,
লোলমতনরিোট, রাংপুর, েগুড়ো, তসরোিগঞ্জ, িোমোলপুর, টোাংগোইল, যনত্ররকোনো, ফতরদপুর, রোিেোড়ী, মুতিগঞ্জ, মোতনকগঞ্জ,
মোদোরীপুর, েতরয়িপুর, তসরলট ও সুনোমগঞ্জ প্লোতেি িরয়রে। ংলোকোয় প্রেল বৃতষ্ট্পোি িরয়রে।
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েক ১: ক্ষতিিস্থ ংলোকো ও িনসাংখ্যো
যিলো
ক্ষতিিস্থ
ক্ষতিিস্থ
ংলোকো
পতরেোর
(েঃতকঃ)
সাংখ্যো
গোইেোন্ধো
৪৮৫.০০
৩৭৭৮৬
নীলফোমোরী
৮.০৯৭২
৪১০০
কুতড়িোম ১৩৩৯.৬৫
৯২১৪৮
েগুড়ো
৩৪০.৭৬
১৪০৯৩৯
লোলমতনরিোট
২০৪.২৯
১২৯৮৭
রাংপুর
১৩৪.৩৭
৬৬৫
িোমোলপুর ১২১১.০০
১০৮২০২
টোাংগোইল
১৮২.০৫
৬৩৮৯১
তসরোিগঞ্জ
৭৭২.০০
১০০৫০০
ফতরদপুর
৩১২.২৩
৬২৭৭
যনত্ররকোনো
৬১২.৯১
১২৩২০
সুনোমগঞ্জ ১৮৪৯.৬৫
৩৭৫৮৮
রোিেোড়ী
২৫২.৫০
১৩৯২০
মুতিগঞ্জ
৭৪.৭৯
২১৩৯
তসরলট
৩৫৯.০০
১৬৮২৩
মোতনকগঞ্জ
১৪৩.৬৪
৭৬৬৬
মোদোরীপুর
৩৯.০০
১০৬৩
েতরয়িপুর
১০২.৩৫
১৪১২২
সব বম াট ৮৪২৩.২৪
৬৭৩১৩৬

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

ক্ষতিিস্থ িনসাংখ্যো
মতিলো
তেশু
৫০৩৮১
৫২০০
১২৪৮৬২
১৩৭৭০০
১৫০৮২
৪৮০
১৭২৭৭৬
৯৬৭৭৯
৩০০
২৮৯৬৪
২৮০২
২৮৬৯৮
২২০৮৬
৬১৭০
৫৮৬০১
১৭২৪৭
২৫০৩
২২০৭১
৬২৭৭৩১

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

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

ক্ষতিিস্থ
প্রতিেতন্ধ
সাংখ্যো
২০১৫
০
৩৩৪১
০
০
০
৪৫৫৬
৪৫৯
৭১০
২৬০
০
৩০৫৬
৮৬৮
০
০
৪৪
৪৩২
০
১৫৭৪১

প্লোতেি িরয়রে ঘরেোতড় ও সড়ক। িতলরয় যগরে মোরের যঘর ও আমন িোনসি তেতেন্ন ফসরলর মোঠ। যদরের প্রোয় যেেীরেোগ
নদ-নদীর পোতন তেপদসীমোর তেপদসীমোর ওপর তদরয় প্রেোতিি িরয়রে। ১২ আগষ্ট্ তিস্তো নদীর পোতন তেপদসীমোর ৩৮
যসতিতমটোর উপর তদরয় প্রেোতিি িওয়োয় ঐ রোরিই স্থোনীয় প্রেোসন যরড অযোলোট য িোতর করর।

য (েন্যো) প্রেোে
১. ৩ সোমতিক দুর্োরগর
 টোনো েিণ,য যিোয়োররর পোতন
আর পোিোতড় ঢল, উিোরন
েোররির প্রিোন প্রিোন নদীর
অেেোতিকো ংোং যদরের
উত্তর-পূে য ও
উত্তরপতিমোঞ্চরলর ১৭টি যিলোয়
িোরোেোতিকেোরে প্রেল বৃতষ্ট্র
ফরল ১৩ আগষ্ট্ িরি েন্যোর
সৃতষ্ট্ িয়। ফরল যদরের
১৮টি যিলোর ২.১৫ তমতলয়ন
মোনুরির েসি-েোড়ী, তিেন
ও তিতেকো, ফসল, প্রোণী
সম্পরদর ব্যোপক ক্ষতি
সোতিি িয়।
 েন্যোয়
প্লোতেি
িরয় তচত্র ৩: েন্যোপ্লোতেি ংলোকোয় তেপ্স্তয িনিীেন
১৪৯,৬৪৫ িন মোনুি
গৃিচ্যযি ংোং ২১ িন ব্যতক্ত মোরো ্োয়।
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 ৩৩,০০৯ টি েোড়ী সম্পূন য ংোং ১৭৩,১৩৮ টি েোড়ী আাংতেক ক্ষতিিস্থ িয়। ক্ষতিিস্থ ও ঝ াঁতকপূন য েোড়ী-ঘড়
যমরোমরির িন্য তনম যোণ সোমিীর (তস.আই েীট ইিযোতদ) প্ররয়োিন।
 ২০৩০টি নলকূপ ংোং ৩৯,৫১২টি যেৌচোগোর সমপূন যেোরে ক্ষতিিস্থ িরয়রে। ফরল েন্যো দূগ যি ংলোকোর িনস্বোস্থয
ঝ াঁতকপূন য।
 ৮১৫৩০টি গৃিপোতলি পশু ংোং ১৭৭,৩৪৭.৭৫ যিক্টর আেোতদ িতম ক্ষতিিস্থ িওয়োয় েন্যোয় আিোন্ত ংলোকোর
মোনুরির তিতেকো ক্ষতিিস্থ িরয়রে।

১. ৪ েন্যোর প্রতিরেদন প্রস্তুতিকরন প্রতিয়ো
েন্যো আিোন্ত উপরিলো ও যিলো িরি প্রোপ্ত তড-ফরম ংর িরের তেতত্তরি েন্যো প্রতিরেদন-২০১৪ প্রস্তুি করো িরয়রে।
Standing Order on Disaster (SOD) ংর তনরদ যেনো অনু্োয়ী সাংতিষ্ট্ উপরিলোর উপরিলো প্রকল্প েোস্তেোয়ন কম যকিযো
য
(তপআইও) েন্যোর িেোতদ তড-ফরম ্িো্িেোরে পূরণ করর যিলো ত্রোণ ও পুনে যোসন কম যকিযোর কো্োলরয়
যপ্ররণ কররন।
যিলো ত্রোণ ও পুনে যোসন কম যকিযো সকল উপরিলোর তড-ফরম সাংকলন করর পরেিী প্ররয়োিনীয় পদরক্ষপ িিরনর তনতমত্ত
দুর্োগয ব্যেস্থোপনো অতিদপ্তর (তডতডংম) ং যপ্ররণ কররন। ংেোড়োও েন্যো আিোন্ত উপরিলোর উপরিলো প্রকল্প েোস্তেোয়ন
কম যকিযো (তপআইও) ংর সোরি দুর্োগয ব্যেস্থোপনো অতিদপ্তর (তডতডংম) ংর িণ।রী সোড়োদোন যকন্দ্র (EOC) সোে যৎক্ষতনক
যটতলরফোরনর মোেরম তনতেড়
য্োগোর্োগ ররয়রে। যটতলরফোরনর
মোেরম প্রোপ্ত বদনতন্দন িরের
তেতত্তরি দুর্োগয
ব্যেস্থোপনো
অতিদপ্তর (তডতডংম) ংর িণ।রী
সোড়োদোন যকন্দ্র (EOC) িরি
Situation Report (SitRep)

প্রকোে করো িরয়রে। েন্যো
প্রতিরেদন-২০১৪ প্রণয়রন উক্ত
SitRep
ংর
িেোতদও
সতন্নরেতেি করো িরয়রে।
দুর্োগয
ব্যেস্থোপনো অতিদপ্তর
(তডতডংম) ংর উরযোরগ েন্যো
আিোন্ত ১৮টি যিলোর যিলো
প্রেোসক, তেতেন্ন উপরিলোর
উপরিলো পতরিরদর যচয়োরম্যোন,
সাংতিষ্ট্
সকল
য
যেকরিোল্ডোর/তডপোটরমি ংোং
উপরিলো তনে যোিী অতফসোররদর
সোরি য্োগোর্োরগর মোেরম
সাংতিষ্ট্ যিলো দুর্োগয ব্যেস্থোপনো
কতমটি,
উপরিলো
দুর্োগয
ব্যেস্থোপনো ংোং ইউতনয়ন দুর্োগয
ব্যেস্থোপনো কতমটির সেো অনুষ্ঠোন
ংোং তড-ফরম ংর মোেরম ক্ষয়ক্ষতি ও চোতিদোর িে যপ্ররণ
তনতিি করো িরয়রে। িে
যপ্রররণর যক্ষরত্র ১৮টি যিলোর
যিলো প্রেোসকগণ মূখ্য ভূতমকো
পোলন করররেন।

তচত্র ৪: তডতডংম ংর EOC িরি প্রকোতেি Situation Report (SitRep)
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য িে সাংিি করোর যক্ষরত্র প্রোপ্ত িরের সঠিকিো ্োচোই করর সাংকলন করো িরয়রে। স্থোনীয় প্োরয়
য
স্থোনীয় ংোং িোিীয় প্োরয়
যিলো ত্রোণ ও পুনে যোসন কম যকিযো (তডআরআরও) িে সাংিি, ্োচোই, সঠিকিো তনরূপন ও সাংকলন করর যিলো প্রেোসরকর
য দুর্োগয ব্যেস্থোপনো অতিদপ্তর (তডতডংম)
মোেরম দুর্োগয ব্যেস্থোপনো অতিদপ্তর (তডতডংম) ং যপ্ররণ করররেন। িোিীয় প্োরয়
ংর িণ।রী সোড়োদোন যকন্দ্র (EOC) সকল যিলো িরি প্রোপ্ত তড-ফরম ংর িে চ্যড়োন্তেোরে সাংকলন করো িয়।
দুর্োগয ব্যেস্থোপনো অতিদপ্তর (তডতডংম)
সকল যিলো িরি প্রোপ্ত তড-ফরম ং প্রোপ্ত
িেোনু্োয়ী চ্যড়োন্তেোরে েন্যো প্রতিরেদন
য প্ররয়োিন
প্রস্তুি করররে। ংই প্োরয়
যক্ষরত্র সকল যিলো িরি প্রোপ্ত তড-ফরম
ং প্রোপ্ত িে যিলো প্রেোসক, উপরিলো
তনে যোিী কম যকিযো, তডতডংম ংর মোঠ
য
প্োরয়র
কম যকিযো, স্থোনীয় িন প্রতিতনতি
ংোং সরকোরী অন্যোন্য সাংস্থোর
কম যকিযোরদর সোরি য্োগোর্োরগর মোেরম
পুনরোয় ্োচোই করো িরয়রে। তড-ফরম
ংর িরের সঠিকিো ্োচোই ংোং
সাংকলরনর যক্ষরত্র DMIC, ইউংনতডতপ
ংর Early Recovery Facility
(ERF) সির্োগীিো করররে।

তচত্র ৫: তড-ফরম ংর মোেরম ক্ষয়-ক্ষতি ও চোতিদোর িে সাংিি
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২.০ ক্ষয়ক্ষতি ও চোতিদো তনরূপন
২.১ কৃতি ও তিতেকো
অতিকির ক্ষতিিস্থ যিলো সমূি
কুতড়িোম, িোমোলপুর, টোঙ্গোইল

আিোন্ত ফসল ও েীিিলো
১৭৭,৩৪৭.৭৫ যিক্টর
আিোন্ত প্রোণী সম্পদ ও যপোতি যসক্টর
৮১,৫৩০ টি

প্রোক্কতলি ক্ষতির পতরমোন
১৯,১০৪ তমতলয়ন টোকো

েোাংলোরদে পতরসাংখ্যোন ব্যযররো ংর ২০১৩ সোরলর িতরপ
অনু্োয়ী, েন্যো প্রেন যিলো সমূরির অতিেোসীরো
সোিোরণি কৃতিতিতে ও তদনমজুর। অত্র ংলোকোর
মোনুরির আরয়র উৎস সোিোরণি কৃতি িরলও িোরদর
তেকল্প তিতেকো তিরসরে পশুপোলন ংোং যিরল অন্যিম।
তড-ফররম প্রোপ্ত িেোনু্োয়ী ংেোররর েন্যোয় কৃতি খোি
ব্যোপকেোরে ক্ষতিিস্থ িরয়রে। নরেম্বর মোস িোন কোটোর
যমৌসুরমর প্রোক্কোরল েন্যো সাংঘটিি িওয়োয় আমন িোন,
েীিিলো ও আউে িোরনর যক্ষি ব্যোপকেোরে ক্ষতিিস্থ
িরয়রে। প্রোণীসম্পদ ংোং মৎস্য সম্পদ ক্ষতিিস্থ
িওয়োর ফরল তেকল্প আরয়র উৎস ব্যোিি িরয়রে।
সুরপয় পোতন ংোং পশুখোয সাংকট যদখো তদরয়রে।
অিংে, েন্যো আিোন্ত ংলোকোর অতিেোতসরদর তিতেকো
ংোং উৎপোদনেীল সম্পরদর পুনণ।দ্ধোর করো অিযন্ত
িণ।রী। তিতেকো ংোং উৎপোদনেীল সম্পরদর
পুনণ।দ্ধোর অত্র ংলোকোর অতিেোতসরদর পুনরোয় আরয়র
সাংস্থোন কররি সিোয়িো কররে। ফরল েন্যোয় আিোন্ত
ংলোকোর অতিেোতসরো ঝ াঁতক যমোকোরেলো করর অি যননতিক
য পুনণ।দ্ধোর কররি সক্ষম িরে।
কো্োেলী
২.১.১ কৃতি ও তিতেকোর চোতিদো
 আিোন্ত ংলোকোর মোনুরির কৃতি, প্রোণীসম্পদ,
মৎস্য সম্পদ খোরির পুনণ।দ্ধোররর িন্য তচত্র ৬: আিোন্ত ফসল প্রোণী সম্পদ ও যপোতি যসক্টর
প্ররয়োিনীয় উপকরন িয় েোেদ নগদ (কযোে)
অি য সিোয়িো প্ররয়োিন।
 কৃিরকর ক্ষতি কোাঁটিরয় উঠোর লরক্ষয আসন্ন যেোররো যমৌসুরম প্োপ্তয পতরমোণ েস্য-েীি ও সোর েরোদ্দ প্রদোন করো
প্ররয়োিন।
 স্বল্প সমরয় উৎপোদরন সক্ষম তেকল্প ফসল তিরসরে েীি যমৌসুরমর েোক-েতি উৎপোদরনর িন্য কৃিকরক উৎসোতিি
করো।
 আিোন্ত ংলোকোর মোনুরির আয় তনতিিকরল্প প্োপ্তয সোমোতিক তনরোপত্তো ও কম যসূচীসি তেতেন্ন কম যসূচী িিন করো।
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২.২ আশ্রয়
অতিকির ক্ষতিিস্থ যিলো সমূি
গোইেোন্ধো, েগুড়ো, কুতড়িোম,
লোলমতনরিোট, টোঙ্গোইল, তসরোিগঞ্জ,
সুনোমগঞ্জ

ক্ষতিিস্থ েোড়ীর সাংখ্যো
সম্পূন য ক্ষতিিস্থ ৩৩,০০৯ টি
আাংতেক ক্ষতিিস্থ ১৭৩,১৩৮ টি

প্রোক্কতলি ক্ষতির পতরমোন
৭,০৮৬ তমতলয়ন টোকো

য
তড-ফররম প্রোপ্ত িে প্োরলোচনোয়
যদখো ্োয়, েন্যো ও নদী-েোঙ্গরন মোনুরির েোড়ী-ঘররর ব্যোপক ক্ষতি সোতিি িরয়রে। ফরল
আিোন্ত িনরগোষ্ঠীর বৃিৎ অাংে আশ্রয় সাংকরট ররয়রে। েন্যোর পোতন যনরম ্োওয়োর পর, স্থোনচ্যযি মোনুি তনিস্ব েোড়ীরি তফরর
আসোয় আশ্রয় সাংকট আরও প্রকট আকোর িোরন করররে। গোইেোন্ধো, েগুড়ো ও কুতড়িোম যিলোর মোনুরির েন্যো ও নদী-েোঙ্গরন
তেধ্বস্ত েোড়ী-ঘর যমরোমি করর েসেোস উপর্োগী করোই ংখন মূখ্য তেিয়। আিোন্ত ংলোকোর মোনুরির েোড়ী-ঘর সোিোরণি
কোাঁচো, মোটির ঘর, েোাঁে ও কোঠ দ্বোরো তনতম যি ্োিো, েন্যোয় অিযন্ত ঝ াঁতকপূন য। অপরতদরক যদরেরর উত্তরোঞ্চরলর চর ংলোকোয় েন্যো
রক্ষো েোাঁি যেরঙ্গ ্োওয়োয় পোতনর িীব্র যরোরি ংোং নদী-েোঙ্গরন অরনক েোড়ী-ঘর সম্পূন যরূরপ যেরস যগরে।
Pacca
কাচা

Semiপাকা
Pacca
আধা

Katcha
পাকা

60000
50000
40000
30000
20000
10000

শড়রয়তপুর

মাদারীপুর

মাড়ন গঞ্জ

ড়িকলট

মুড়িগঞ্জ

রাজবািী

সুনামগঞ্জ

ননত্রক ানা

ফড়রদপুর

ড়িরাজগঞ্জ

টাংগাইল

জামালপুর

রংপুর

লালমড়নরহাট

বগুিা

কুড়িগ্রাম

নীলফামারী

গাইবান্ধা

0

তচত্র ৭: েন্যো ও নদী-েোঙ্গরন তেধ্বস্ত েোড়ী-ঘর
আিোন্ত পতরেোর আেোস গৃরির পোেোপোতে িোরদর সম্পদ, কৃতি িতম, প্রোণী সম্পদ ও অন্যোন্য তিতেকো ব্যোিি িরয়রে। ফরল
আিোন্ত িনরগোতষ্ঠর েোড়ী-ঘর যমরোমরির িন্য প্ররয়োিনীয় তনম যোণ সোমিী ও উপকরণ িয় ক্ষমিো হ্রোস যপরয়রে। পোেোপোতে
কৃতি খোরি তেতনরয়োগ ংোং গৃরি পোলরনর িন্য পশু িয় ক্ষমিো যলোপ যপরয়রে।
২.২.১ আশ্ররয়র চোতিদো
 আাংতেক ক্ষতিিস্থ আেোস গৃি যমরোমরির িন্য নগদ অি য সিোয়িো প্রদোন।
 সম্পূন য ক্ষতিিস্থ আেোস গৃরির েোতসন্দো ্োরো আশ্রয়রকন্দ্র, প্রতিরেেী, আত্নীয়-স্বিরনর গৃরি অিেো যেড়ী েোাঁরি
আশ্রয় িিন করররে, িোরদর আেোস গৃি ঝ াঁতক তেরেচনোয় েন্যো সিনীয় (Build Back Better) প্ররয়োিরন
নত্যনেোরে তডিোইন করিঃ পুনতনম যোণ করো প্ররয়োিন।
 গৃি যমরোমি ও পুনতনম যোরণর িন্য আতি যক সিোয়িোর যক্ষরত্র তনম যোণ েোেদ শ্রতমক মজুরী ংোং পশু িরয়র তেিয়টি
তেরেচনোয় রোখো প্ররয়োিন।
 স্থোনীয় সক্ষমিো বৃতদ্ধ করোর লরক্ষয গৃি যমরোমি ও পুনতনম যোরণর যক্ষরত্র স্থোনীয়েোরে সিিলেয তনম যোণ সোমিী ংোং
শ্রতমক তনরয়োগ করো প্ররয়োিন।
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২.৩ পোতন ও স্যোতনরটেন
অতিকির ক্ষতিিস্থ যিলো সমূি
গোইেোন্ধো, েগুড়ো, টোঙ্গোইল,
িোমোলপুর, রোিেোড়ী

আিোন্ত পোতন সম্পদ ও স্যাতিমটশি
ক্ষতিিস্থ নলকূপ সাংখ্যো ২১,৬৮৪ টি
ক্ষতিিস্থ পোয়খোনোর সাংখ্যো ১০১,০১৯ টি
ক্ষতিিস্থ িলোিোর সাংখ্যো ২২,১১৫ টি

প্রোক্কতলি ক্ষতির পতরমোন
৪৫৩ তমতলয়ন টোকো

সোম্প্রতিক েন্যোয় পোতন সম্পদ ংোং িনস্বোস্থয
ব্যোপকেোরে ব্যোিি িরয়রে। তড-ফররম প্রোপ্ত
য
baseline িে প্োরলোচনোয়
যদখো ্োয়, েন্যো আিোন্ত
ংলোকোর মোনুরির খোেোর পোতনর প্রিোন উৎস িরে িস্ত
চোতলি নলকূপ, অ-গেীর নলকূপ ংোং গেীর নলকূপ।
ংোং বদনতন্দন কোরির িন্য সোিোরণি পুকুর ংোং
নদীর পোতন ব্যেহৃি িরয় িোরক। ংেোররর েন্যোয় তেপুল
সাংখ্যক িস্ত চোতলি নলকূপ ডুরে ্োয় ংোং ব্যেিোর
অনুপর্োগী িরয় পরর। পুকুর ংোং অন্যোন্য িলোিোর
েন্যোর পোতনর সোরি তমশ্ররনর ফরল সাংিতমি িয় ফরল,
তেশুদ্ধ খোেোর পোতনর িীব্র সাংকট যদখো তদরয়রে। তেশুদ্ধ
খোেোর পোতনর িীব্র সাংকরটর দণ।ন পোতনেোতিি যরোরগর
প্ররকোপ যেরড়রে। ংকোিোরর পোতনর উৎস সাংিতমি
িওয়ো ংোং পোেোপোতে স্বোস্থসম্মি পোয়খোনো যেরস
্োওয়োয় েন্যো আিোন্ত ংলোকোর মোনুি স্বোস্থয ঝ াঁতকরি
ররয়রে। স্বোস্থয ঝ াঁতকরি ররয়রে স্থোনচ্যযি িনসোিোরণ
্োরো রোস্তো, েোাঁি তকাংেো আশ্রয়রকরন্দ্র আশ্রয় িিন
করররে।

তচত্র ৮: আিোন্ত পোতন ও স্যোতনরটেন যসক্টর
২.৩.১ পোতন সম্পদ ও িনস্বোস্থয তেিয়ক চোতিদো
 প্োপ্তয তেশুদ্ধ খোেোর পোতন সরেরোি তনতিিকরল্প আিোন্ত ংলোকোর তেতেন্ন িোয়গোয় সুব্যেস্থো রোখো িণ।রী। প্ররয়োিরন
ভ্রোম্যমোন পোতন তেশুদ্ধরন প্লোি সরেরোি।
 স্বোস্থয সাংিোন্ত আপদ ্োরি েতড়রয় নো পরর যসিন্য ংোং িনস্বোস্থয তনতিি করোর লরক্ষয প্ররয়োিনীয় সাংখ্যোক অস্থোয়ী
স্বোস্থসম্মি যেৌচোগোর স্থোপন করো দরকোর।
 বদনতন্দন যগোসল ও কোপড় যিোয়োর কোরি ব্যেিোররর িন্য পুকুর ও িলোিোর পুনখনন করর ব্যেিোর উপর্োগী করো
প্ররয়োিন।
 বৃতষ্ট্র পোতন িরর রোখোর সরঞ্জোম সরেোরোি ংোং প্রতেক্ষণ প্রদোন।
 hygiene kits ংোং সরঞ্জোম সরেরোি।
 তেযমোন নলকূরপর যমরে উঁচ্যকরণ ্োরি েন্যোর পোতনরি ডুরে নো ্োয়।
 সকল প্রকোর স্থোপনো Flood Proofing করো।
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২.৪ য্োগোর্োগ ব্যেস্থো ও েোাঁি
অতিকির ক্ষতিিস্থ যিলো সমূি
িোমোলপুরসুনোমগ ,মোদোরীপুর ,ঞ্জ ,
টোঙ্গোইল ,েগুড়ো ,গোইেোন্ধো

ক্ষতিিস্থ সড়ক
সম্পূন যক্ষতিিস্ত ৫৫০ তকরলোতমটোর
আাংতেক ক্ষতিিস্ত ৩৬০০ তকরলোতমটোর
ক্ষতিিস্থ সসতু/কালভাট ব
সম্পূন যক্ষতিিস্ত ৯৫ টি
আাংতেক ক্ষতিিস্ত ৩৪০ টি

প্রোক্কতলি ক্ষতির পতরমোন
১৭২৭ ত তলয়ি টাকা

তড-ফররম প্রোপ্ত িেোনু্োয়ী, অরনক রোস্তোঘোট ও সড়ক
প্লোতেি িওয়োয় েন্যো আিোন্ত ংলোকোর আেযন্তরীন
য যেোরে ব্যোিি িরয়রে।
য্োগোর্োগ ব্যেস্থো িোৎপ্পূন
অপরতদরক মোটির রোস্তো ক্ষতিিস্থ িরয়রে সে যোতিক
পতরমোরণ। িরে, েন্যো আিোন্ত ংলোকো সাংল্ন  যেড়ী
েোাঁি যেরঙ্গ ্োওয়োর ফরল যেেীরেোগ ংলোকো প্লোতেি
িওয়োর অন্যিম কোরন। ংেোররর েন্যোয় সে যরমোট
৩৬৫ তকরলোতমটোর যেড়ী েোাঁি ক্ষতিিস্থ িরয়রে।
স্থোনচ্যযি িনরগোষ্ঠী তেরেিি চরোঞ্চরল িোরদর তনি
আেোরস তফরর আসোর যক্ষরত্র নদীরি যনৌকো ও
ক্ষতিিস্থ মোটির রোস্তো ব্যেিোর কররি িরে। অরনক
ংলোকোর যসত্য/কোলেোট য তেধ্বস্ত িওয়োয় য্োগোর্োগ
ব্যেস্থো ব্যোিি িরে। স্থোনীয়েোরে সিিলেয শ্রতমক ও
তনম যোণ সোমিীর অিোতিকোর তেতত্তরি ব্যেিোর করর
যসত্য/কোলেোট য ও সাংর্োগ সড়ক যমরোমি করো
িণ।রী।

তচত্র ৯: আিোন্ত য্োগোর্োগ ব্যেস্থো ও েোাঁি
২.৪.১ য্োগোর্োগ ব্যেস্থো ও যেড়ী েোাঁরির চোতিদো
য বৃতদ্ধকরল্প স্থোনীয় অতিেোসীর অাংেিিরন মোটির রোস্তো,
 আিোন্ত ংলোকোর গতরে অসিোয় মোনুরির আয়-েিকয কো্িম
মোঠেরোট, মোটির তকল্লো, যেড়ী েোাঁি তনম যোণ, যমরোমি ও পুনতনম যোণ করো প্ররয়োিন।
 সম্পূন য ও আাংতেকেোরে ক্ষতিিস্ত রোস্তো পুনতনম যোণ করো প্ররয়োিন।
 আগোমী েিোয যমৌসুরমর আরগই ক্ষতিিস্ত যসত্য/কোলেোট য যমরোমি েো পুনতনম যণ কররি িরে।

েোাংলোরদরের উত্তরোঞ্চরলর েন্যো প্রতিরেদন, ২৪ নরেম্বর ২০১৪

পৃষ্ঠো 9

২.৫ তেক্ষো
অতিকির ক্ষতিিস্থ যিলো সমূি
গোইেোন্ধো, েগুড়ো, িোমোলপুর

ক্ষতিিস্থ তেক্ষো প্রতিষ্ঠোন
সম্পূন যক্ষতিিস্থ ৫৭ টি
আাংতেক ক্ষতিিস্থ ১৪৯০ টি

প্রোক্কতলি ক্ষতির পতরমোন
১১৯ তমতলয়ন টোকো

য্ যকোন দুর্োগয সাংঘটিি িওয়োর সোরি
সোরিই তেক্ষো ব্যেস্থো সরোসতর প্রেোতেি িয়।
ংকতদরক য্মন অেকোঠোরমো ক্ষতিিস্থ িয়
অন্যতদরক তেক্ষোপ্রতিষ্ঠোন সমূি অস্থোয়ী
আশ্রয়রকন্দ্র তিরসরে ব্যেহৃি িয়। সোম্প্রতিক
েন্যোয় আিোন্ত ংলোকোর অরনক তেক্ষো
প্রতিষ্ঠোন আশ্রয়রকন্দ্র তিরসরে ব্যেহৃি িওয়োয়
য েন্ধ রোখো িরয়তেল। ংেোড়োও
তেক্ষো কো্িম
তেক্ষো প্রতিষ্ঠোরনর সাংর্োগ সড়কগুরলোও
েহুলোাংরে ক্ষতিিস্থ িরয়রে। িন্মরে প্রোিতমক
তেযোলয় সেরচরয় যেেী ক্ষতিিস্থ িরয়রে।
য চলমোন রোখোর স্বোরি য ক্ষতিিস্থ
তেক্ষো কো্িম
প্রোিতমক তেযোলয় সমূি অতিদ্রুি যমরোমি
করো প্ররয়োিন। সম্পূন য ক্ষতিিস্থ তেক্ষো
প্রতিষ্ঠোন পুনতনম যোরণর যক্ষরত্র তনরোপদ স্থোন,
দুর্োগয সিনীয় অেকোঠোরমো (resilient
য
infrastructure) তনম যোণ করর দুর্োরগর
ঝ াঁতক
হ্রোস কররি িরে।

তচত্র ১০: ক্ষতিিস্থ তেক্ষো প্রতিষ্ঠোন
২.৫.১ তেক্ষো চোতিদো
য
য চলমোন রোখোর িন্য তেকল্প ব্যেস্থো রোখো প্ররয়োিন।
 দুর্োগকোলীন
তেক্ষো কো্িম
 তেক্ষক ও েোত্র/েোত্রীরদর তনতে যি ্োিোয়োি তনতিি করোর িন্য তেক্ষো প্রতিষ্ঠোরনর সাংর্োগ সড়ক সাংস্কোর েো তনম যোণ
করো িণ।রী।
 সম্পূন যরূরপ ধ্বাংসপ্রোপ্ত তেক্ষো প্রতিষ্ঠোন তনম যোণ ংোং আাংতেক ক্ষতিিস্থ তেক্ষো প্রতিষ্ঠোন যমরোমরির িন্য সিোয়িো
প্রদোন।
 তেক্ষো প্রতিষ্ঠোরনর উপর চোপ কমোরনোর িন্য প্ররয়োিনীয় সাংখ্যক েন্যো আশ্রয়রকন্দ্র তনম যোণ।
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২.৬ সোমোতিক অেকোঠোরমো ও অন্যোন্য
অতিকির ক্ষতিিস্থ যিলো সমূি
মোতনকগঞ্জ, তসরলট, কুতড়িোম

ক্ষতিিস্থ সোমোতিক অেকোঠোরমো
িমীয় প্রতিষ্ঠোন ৯১৬ টি
স্বোস্থয যকন্দ্র ৭৪ টি
বেদুযতিক লোইন ১৮.২ তকরলোতমটোর
ক্ষুদ্র-কুটির তেল্প ১৮০ টি
েন সম্পদ ৪৯৭ যিক্টর

প্রোক্কতলি ক্ষতির পতরমোন
২০২ তমতলয়ন টোকো

য
তড-ফররম প্রোপ্ত িে প্োরলোচনোয়
যদখো ্োয়, স্বোস্থয যসেো খোি (কতমউতনটি তিতনক সি), িমীয় প্রতিষ্ঠোন তেরেি করর মসতিদমতন্দর, ক্ষুদ্র কুটির তেল্প, বেদুযতিক লোইন, েন সম্পদ সোম্প্রতিক েন্যোয় আিোন্ত ও ক্ষতিিস্থ িরয়রে। গোইেোন্ধো, কুতড়িোম,
িোমোলপুর, টোঙ্গোইল, সুনোমগঞ্জ যিলোর স্বোস্থয যসেো খোি সে যোতিক ক্ষতিিস্থ িওয়োয় যিলোগুরলোরি অস্থোয়ী স্বোস্থয যসেো প্রদোন
িণ।রী। গোইেোন্ধো, কুতড়িোম, টোঙ্গোইল, তসরোিগঞ্জ, সুনোমগঞ্জ ংোং মোদোরীপুররিলোর িমীয় প্রতিষ্ঠোন ব্যোপকেোরে ক্ষতিিস্থ
িরয়রে। ংসে যিলোর অরনক মসতিদ-মতন্দর সম্পূন যরূরপ ক্ষতিিস্থ িওয়োয় নত্যনেোরে তনম যোণ করো প্ররয়োিন। েন্যোর পোতনর
যরোরির িীব্রিোয় িমীয় প্রতিষ্ঠোন সমপূন যরূরপ যেরঙ্গ ্োওয়োয় নত্যনেোরে তনম যোরণর যক্ষরত্র তনরোপদ স্থোন তেরেচনোয় রোখরি িরে।

শড়রয়তপুর

মাদারীপুর

মাড়ন গঞ্জ

ড়িকলট

Health
স্বাস্থ্ু

মুড়িগঞ্জ

রাজবািী

িুনামগঞ্জ

Industries
ক্ষুদ্র-কুটির তিল্প

ননত্রক ানা

ফড়রদপুর

Forestry
ৈন
সম্পদ

ড়িরাজগঞ্জ

টাংগাইল

জামালপুর

রংপুর

Religious
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানInstitutes

লালমড়নরহাট

বগুিা

কুড়িগ্রাম

নীলফামারী

Electricity
বৈদ্যুতিক
লাইন

গাইবান্ধা

১০০০০০০০০
৯০০০০০০০
৮০০০০০০০
৭০০০০০০০
৬০০০০০০০
৫০০০০০০০
৪০০০০০০০
৩০০০০০০০
২০০০০০০০
১০০০০০০০
০

তচত্র ১১: আিোন্ত সোমোতিক অেকোঠোরমো ও অন্যোন্য খোি
য য ক্ষতি িয়তন। অপরতদরক, িোমোলপুর ও তসরলট যিলোর কৃতি তেল্প
সোম্প্রতিক েন্যোয় ক্ষুদ্র-কুটির তেল্প খোরির িোৎপ্পূন
য য ক্ষতি িয়তন শুধুমোত্র েগুড়ো ও মুতিগঞ্জ যিলো ব্যতিি।
ক্ষতিিস্থ িরয়রে। ংকইেোরে, বেদুযতিক লোইরনরও যিমন িোৎপ্পূন
য য ক্ষতি িয়তন শুধুমোত্র কুতড়িোম, রোিেোড়ী, মোতনকগঞ্জ ংোং
তড-ফররম প্রোপ্ত িেোনু্োয়ী, েন সম্পরদর যিমন িোৎপ্পূন
েতরয়িপুর যিলোর তকছু সোমোতিক েন ংলোকো ংোং নোস যোরী ক্ষতিিস্থ িরয়রে।
২.৬.১ সোমোতিক অেকোঠোরমো ও অন্যোন্য খোরি চোতিদো
 সোমোতিক স্বোস্থয যকন্দ্রগুরলো সচল রোখোর স্বোরি য অেকোঠোরমো যমরোমি, প্োপ্তয ঔষুি ও প্ররয়োিনীয় িনেরলর ব্যেস্থো
করো প্ররয়োিন।
 সম্পূন যেোরে ক্ষতিিস্থ িমীয় প্রতিষ্ঠোরনর যক্ষরত্র তনরোপদ স্থোরন তনম যোণ ংোং আাংতেকেোরে ক্ষতিিস্থ িমীয় প্রতিষ্ঠোরনর
যক্ষরত্র যমরোমি করো প্ররয়োিন।
 সোমোতিক েনোয়ন ংোং েোসগৃরি েনোয়নরক উৎসোতিি করর খোয তনরোপত্তো তনতিি কররি িরে।
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৩.০ েন্যো যমোকোরেলোয় প্রস্তুতি ংোং সোড়োদোন
েন্যো যমোকোরেলোয় ও ঝ াঁতক হ্রোরস প্রোক িণ।রী েন্যো প্রস্তুতি ংোং সোড়োদোন পতরকল্পনো প্রণয়রন গণপ্রিোিন্ত্রী েোাংলোরদে
সরকোর িিো দুর্োগয ব্যেস্থোপনো অতিদপ্তর (তডতডংম) ব্যোপক প্রস্তুতি িিন করররে। ং প্রসরঙ্গ “িণ।রী েন্যো প্রস্তুতি
পতরকল্পনোঃ েোাংলোরদে, জুন ২০১৩” ংোং “েন্যো সোড়োদোন প্রস্তুতি পতরকল্পনোঃ েোাংলোরদে, জুন ২০১৪” প্রণয়ন ংোং
িোলনোগোদ করো িরয়রে। ং পতরকল্পনোদ্বয় অনু্োয়ী দুর্োগয ব্যেস্থোপনো অতিদপ্তর (তডতডংম) ংোং যিলো, উপরিলো ও
য েন্যো সফলিোর সোরি যমোকোরেলোয় প্রস্তুতি িিন ংোং ব্যোপক সোড়ো প্রদোরন সিোয়ক িরয়রে। তনতিি
ইউতনয়ন প্োরয়
করো যগরে তেতেন্ন যেকরিোল্ডোর, স্থোনীয় প্রেোসন, I/NGO যদর অাংেিিরন যিলো, উপরিলো ও ইউতনয়ন দুর্োগয
ব্যেস্থোপনো কতমটি িণ।রী সেো করর ব্যোপক প্রস্তুতি িিন করররে।
ংেড়োও েন্যো যমোকোরেলোর প্রস্তুতি তিসোরে তডতডংম েোাংলোরদে সরকোর ংোং অন্যোন্য িোিীয় ও আন্তিযোতিক সাংস্থো
কতৃক আগোম মজুদকৃি সম্পরদর অেস্থো সাংিোন্ত িেোতদ সাংিি করর ংকটি িোতলকো প্রস্তুি করর। ংই িোতলকো
উত্তরোঞ্জরলর েন্যো সোড়োদোরন সিোয়ক ভূতমকো পোলন করর। সোম্প্রতিক েন্যোর যমোট ক্ষতি িয় ১৮৬৭০০.৩ লক্ষ টোকো,
্োর পূনণ।দ্ধোররর লরক্ষয ইরিোমরে সরকোর তেতেন্ন কম যসূচী িিণ করররে।
আনুমাড়ন নমাট ক্ষড়ত (লক্ষ টা া)
শড়রয়তপুর

9053.95

মাদারীপুর

3144.78

মাড়ন গঞ্জ
ড়িকলট
মুড়িগঞ্জ

17203.20
3585.98
323.32

রাজবািী

502.44

িুনামগঞ্জ

11405.67

ননত্রক ানা
ফড়রদপুর

5546.46
2720.87

ড়িরাজগঞ্জ

10024.00
34150.81

টাংগাইল

36903.33

জামালপুর
রংপুর
লালমড়নরহাট

883.60
338.06

বগুিা

8878.12

কুড়িগ্রাম
নীলফামারী
গাইবান্ধা

0.00

31003.89
650.14
10381.14

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

তচত্র ১২: েন্যোয় আনুমোতনক যমোট ক্ষতির পতরমোন (লক্ষ টোকো)
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তচত্র ১৩: মোননীয় দুর্োগয ব্যেস্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রী েগুড়ো যিলোর সোতরয়োকোতন্দ উপরিলোর েন্যো দুগ যি ংলোকো পতরদে যন
কররন ংোং েন্যোিযরদর মোরে ত্রোণ তেিরণ কররন।

বরাদ্দকৃত ড়জ.আর (চাল) নম.টন
1050

১২০০.

750
৬৫০.

200
মাড়ন গঞ্জ

200

200
ড়িকলট

150

200

২০০.

মুড়িগঞ্জ

350

350
রংপুর

250

350

300

৪০০.

লালমড়নরহাট

৬০০.

৩০০.

৫৫০.

650

৭০০.

৮০০.

৭৫০.

১০০০.

শড়রয়তপুর

মাদারীপুর

রাজবািী

সুনামগঞ্জ

ননত্রক ানা

ফড়রদপুর

ড়িরাজগঞ্জ

টাংগাইল

জামালপুর

বগুিা

কুড়িগ্রাম

নীলফামারী

গাইবান্ধা

০.

বরাদ্দকৃত ড়জ.আর (চাল) নম.টন

তিত্র ১৪: েন্যোর ক্ষয়ক্ষতি যমোকোরেলোয় সরকোর কতৃক েরোদ্দকৃি তি.আর. চোল
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বরাদ্দকৃত জি.আর (কযাশ) (লক্ষ টাকা)

৩০.
২৫.
২০.

১৫.
১০.
৫.

শড়রয়তপুর

মাদারীপুর

মাড়ন গঞ্জ

ড়িকলট

মুড়িগঞ্জ

রাজবািী

সুনামগঞ্জ

ননত্রক ানা

ফড়রদপুর

ড়িরাজগঞ্জ

টাংগাইল

জামালপুর

রংপুর

লালমড়নরহাট

বগুিা

কুড়িগ্রাম

নীলফামারী

গাইবান্ধা

০.

বরাদ্দকৃত ড়জ.আর ( যাশ) (লক্ষ টা া)

তিত্র ১৫: েন্যোর ক্ষয়ক্ষতি যমোকোরেলোয় সরকোর কতৃক েরোদ্দকৃি তি.আর. কযোে
ংেোড়োও েন্যোয় ক্ষয়ক্ষতি কোটিরয় উঠোর লরক্ষয আিোন্ত ংলোকোয় ব্যোপক সোমোতিক তনরোপত্তো কম যসূচী িিন করো
িরয়রে। দুগ যি ংলোকোর ক্ষতিিস্থ অেকোঠোরমো সাংস্কোর, কম যসাংস্থোন সৃতষ্ট্, িয়-ক্ষমিো বৃতদ্ধর লরক্ষয তেতেন্ন কম যসূচী
য্মন- িোমীণ অেকোঠোরমো সাংস্কোর (কোতেখো) কম যসূচী, িোমীণ অেকোঠোরমো রক্ষনোরেক্ষণ (টি.আর) কম যসূচী, অতি
দতরদ্ররদর িন্য কম যসাংস্থোন কম যসূচী (EGPP), েন্যো আশ্রয়রকন্দ্র তনম যোণ ইিযোতদ িিন করো িরয়রে।
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৪.০ সীমোেদ্ধিো ংোং সুপোতরে
৪.১ সীমোেদ্ধিো
য কম যকিযো/কম যচোরীরদর তড-ফম য পূররণর যক্ষরত্র দক্ষিোর স্বল্পিো,
 উপরিলো ংোং যিলোয় তনরয়োতিি মোঠ প্োরয়র
িেোতদর তেন্যোরস তেভ্রোতন্ত ংোং িটিল িওয়োয় তড-ফরম যর মোেরম িে ্িোসমরয় পোওয়ো দুরূি ব্যোপোর।
 যেেীরেোগ যিলো িরি প্রোপ্ত তড-ফম য সোিোরণি Hard copy ্োিো Fax ংর মোেরম পোওয়ো ্োওয়োয়
পুনরোয় Soft copy যি রূপোন্তর করো সময় সোরপক্ষ।
য ব্যেস্থোপনো অতিদপ্তর (তডতডংম)-ংর মোঠ প্োয়য িরি প্রোপ্ত তড-ফরম যর িেোতদ Compile, Analysis
 দুর্োগ
ংোং প্রতিরেদন প্রস্তুি করোর তনতমত্ত প্ররয়োিনীয় দক্ষিো ও অতেজ্ঞিো সম্পন্ন কম যকিযো/কম যচোরী অপ্রত্যল ংোং
প্রতিরেদন প্রস্তুতিমূলক চচোরয অেোে।
য
 সাংতিষ্ট্ কম যকিযো/কম যচোরীরদর তেতেন্ন দুর্োরগর
িেোতদ Compile, Analysis ংোং প্রতিরেদন প্রস্তুি
সাংিোন্ত প্রতেক্ষরণর সাংস্থোন যনই।
য ব্যেস্থোপনো অতিদপ্তর (তডতডংম)-ংর মোঠ প্োরয়র
য
য
 দুর্োগ
ংোং প্রিোন কো্োলরয়র
কম যকিযো/কম যচোরীরদর
মোনতসক গঠন (Mind-set) রক্ষণেীল।
য কম যকিযো/কম যচোরীরদর Contact Dictionary িোলনোগোদ নো িোকো।
 মোঠ প্োরয়র
 4W (Who-is doing-what and when) concept সম্পরকয ওয়োতকেিোল নো িোকো।
 দুর্োগয ব্যেস্থোপনো অতিদপ্তর (তডতডংম)-ংর তনতদ যষ্ট্ উইাং অন্তভূযতক্ত নো িোকো।
 GIS practice ংর অেোে।
 প্ররয়োিনীয় Logistics ংর স্বল্পিো।
 িোিীয় দুর্োগয ব্যেস্থোপনো প্রতেক্ষণ ও গরেিণো যকন্দ্র নো িোকো।

৪.২ সুপোতরে











উপরিলো ংোং যিলো িরি তড-ফরম যর মোেরম ্িোসমরয় িে যপ্ররণ (Hard & Soft copy) পদ্ধতির
আধুতনকোয়ন েো On line তেতত্তক করো।
িেোতদ On line তেতত্তক আদোন-প্রদোরনর প্ররয়োিনীয় অেকোঠোরমো তনম যোণ ও সরঞ্জোমোতদ স্থোপন।
Communications with Communities in Emergencies (CwCiE) ংর মোেরম প্রস্তুিকৃি
Message গুরলো িনসরচিনিো বৃতদ্ধর িন্য ব্যোপকেোরে প্রচোর করো প্ররয়োিন। ংরক্ষরত্র SMS, IVR ংোং
Community Radio ব্যেিোর করো য্রি পোরর।
সাংতিষ্ট্ Stakeholder যদর প্রস্তুিকৃি িেোতদর over-lapping যরোিকরল্প অেোি িরের আদোন-প্রদোন
ংোং সমন্বয় সোিন।
দুর্োগয ব্যেস্থোপনো অতিদপ্তর (তডতডংম) ংোং সাংতিষ্ট্ Stakeholder ংর কম যকিযো/কম যচোরীরদর প্রতেক্ষণ
প্রদোন।
মোঠ প্োয়য িরি প্রোপ্ত তড-ফরম যর িেোতদ Compile, Analysis ংোং প্রতিরেদন প্রস্তুি করোর তনতমত্ত
প্ররয়োিনীয় দক্ষিো ও অতেজ্ঞিো সম্পন্ন িনেল প্রস্তুি/তনরয়োগ ও প্রতেক্ষণ প্রদোন।
Community Risk Assessment (CRA) ংর মোেরম Hazard-wise Vulnerable িনরগোতষ্ঠ
সনোক্তকরন। সরকোররর সোমেয তেরেচনোয় Gap তনন যয় করো।
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৫.০ বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির তিত্র

তিত্র ১৬: েন্যোয় ক্ষতিগ্রস্থ িনিীেন

তিত্র ১৭: েন্যোয় ক্ষতিগ্রস্থ েোি

তিত্র ১৮: েন্যোয় ক্ষতিগ্রস্থ েসিেোতড়

তিত্র ১৯: েন্যোয় ক্ষতিগ্রস্থ পাতি ও স্যাতিমটশি ব্যবস্থা

তিত্র ২০: েন্যোয় ক্ষতিগ্রস্থ স াগাম াগ ব্যবস্থা

তিত্র ২১: েন্যোয় ক্ষতিগ্রস্থ তশক্ষা প্রতিষ্ঠাি
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দুম াগব প্রতিমবদি ২০১৪: বাাংলামদমশর উত্তরাঞ্চমলর বন্যা সম্পমকব আমরা তবস্তাতরি িথ্য জািমি তিমমাক্ত ঠিকািায়
স াগাম াগ করুি:
স াহাম্মদ আবদুল ওয়ামজদ
হাপতরিালক
দুম াগব ব্যবস্থাপিা অতিদপ্তর, দুম াগব ব্যবস্থাপিা ও ত্রাণ ন্ত্রিালয়
দুম াগব ব্যবস্থাপিা ভবি, ঢাকা ১২১২
স া: আতিসুর রহ াি
পতরিালক (পতরবীক্ষণ ও মূল্যায়ি)
দুম াগব ব্যবস্থাপিা অতিদপ্তর, দুম াগব ব্যবস্থাপিা ও ত্রাণ ন্ত্রিালয়
দুম াগব ব্যবস্থাপিা ভবি, ঢাকা ১২১২
স া: ইস াইল সহামসি
প্রকল্প বাস্তবায়ি ক কিবা
দুম াগব ব্যবস্থাপিা অতিদপ্তর, দুম াগব ব্যবস্থাপিা ও ত্রাণ ন্ত্রিালয়
দুম াগব ব্যবস্থাপিা ভবি, ঢাকা ১২১২

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

