
আন্তর্জাতিক দুর্ জাগ প্রশমন তিবস-২০১৬ 

 

     

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

 

শশখ হাতসনা 

 

ওসমানী স্মৃতি তমলনায়িন, ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ২৮ আতিন ১৪২৩, ১৩ অরটাবর ২০১৬ 

                          

 

অনুষ্ঠারনর সভাপতি, 

সহকমীবৃন্দ, 

উপতিি সুতধমন্ডলী। 

 আসসালামু আলাইকুম। 

‘আন্তর্জাতিক দুর্ জাগ প্রশমন তিবস-২০১৬’ এর অনুষ্ঠারন উপতিি সবাইরক আন্ততরক শুরভচ্ছা র্ানাতচ্ছ।  

 শুরুরিই স্মরণ করতি সব জকারলর সব জরেষ্ঠ বাঙাতল, র্াতির তপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুতর্বুর রহমানরক। েদ্ধার সরঙ্গ স্মরণ 

করতি, মুতিযুরদ্ধর ৩০ লাখ শহীি ও সম্ভ্রম হারারনা ২ লাখ মা-শবানরক। র্ািীয় চার শনিা ও ১৫ আগরের শহীিরির তবরিহী 

আত্মার মাগরেরাি কামনা করতি।  

আর্ ১৩ অরটাবর ‘‘আন্তর্জাতিক দুর্ জাগ প্রশমন তিবস-২০১৬’’। এবির আন্তর্জাতিকভারব তিবসটির প্রতিপাদ্য হরচ্ছ 

‘Live to tell’। আন্তর্জাতিকভারব প্রতিপারদ্যর সরঙ্গ সমন্বয় শররখ বাাংলারিশ তিবসটির শলাগান তনধ জারণ করররি - ‘‘দুর্ জাগ 

ঝুঁতক কমারি হরল, শকৌশলসমূহ বলরি হরব’’। বাাংলারিরশর শলাগানটি ্থাথ জ বরল আতম মরন কতর। 

সুতধমন্ডলী, 

 শভৌরগাতলক অবিারনর কাররণ বাাংলারিশ পৃতথবীর একটি অন্যিম দুর্ জাগ প্রবণ শিশ। ঘূতণ জঝড়, বন্যা, খরা, 

র্লাবদ্ধিা, নিী ভাঙ্গন, নিীর নাব্যিা হ্রাস, টরন জর া ও েসলী র্তমরি লবণািিা বৃতদ্ধ ইিযাতি কাররণ মানুরের র্ীবন ও 

র্ীতবকা প্রতিতনয়ি হুমতকর সম্মুখীন হরচ্ছ। অবিানগি কাররণ বাাংলারিরশ ভুতমকরের ঝুঁতকও ররয়রি। 

 অপতরকতিি নগরায়ন, ঘনবসতি, ঝুঁতকপূণ জ িালানরকাঠা তনম জারণর কাররণ শহর এলাকায় ভূতমকেসহ নগরর 

দুর্ জারগর ঝুঁতকও বৃতদ্ধ পারচ্ছ। সাম্প্রতিক সমরয় বজ্রপারি মৃত্যযর সাংখ্যা বৃতদ্ধ পাওয়ায় এ আপিরক দুর্ জাগ ঝুঁতক তহসারব শঘােণা 

করা হরয়রি।  

 উন্নি শিশসমূরহ মাত্রাতিতির তশি উন্নয়রনর কাররণ ববতিক উষ্ণিা বৃতদ্ধ পারচ্ছ। ববতিক উষ্ণিা বৃতদ্ধর কাররণ 

র্লবায়ুর ব্যাপক পতরবিজন ঘটরি এবাং দুর্ জারগর মাত্রা ও িীব্রিা অরনক শবরড় শগরি। েরল আমারির কষ্টাতর্জি উন্নয়ন ব্যাহি 

হরচ্ছ, অথচ এর র্ন্য বাাংলারিশ িায়ী নয়। 

 ১৯৭০ সারলর ১২ নরভম্বর প্রলয়াংকরী ঘূতণ জঝরড় প্রায় ১০ লক্ষ মানুে প্রাণ হাতররয়তিল। র্াতির তপিা শসতিন তনব জাচনী 

প্রচারণা বন্ধ শররখ ছুরট তগরয়তিরলন তবপন্ন অসহায় মানুরের পারশ। স্বাধীনিার পর ১৯৭২ সারল তিতনই ত্রাণ ও পুনব জাসন 

মন্ত্রণালয় গঠন কররন।  

 আন্তর্জাতিক দুর্ জাগ প্রশমন তিবস শঘােণার বহু পূরব জই র্াতির তপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুতর্বুর রহমান ১৯৭৩ সারলর 

পরহলা জুলাই দুর্ জাগ প্রস্ত্তততি ও ঝুঁতকহ্রারসর লক্ষয ‘ঘূতণ জঝড় প্রস্ত্তততি কম জসূতচ (তসতপতপ)’ গঠন কররতিরলন।  

দুর্ জাগকারল গবাতি পশুর আেয় িল তহরসরব ব্যবহৃি উপকূলীয় এলাকায় বঙ্গবন্ধুর আমরল তনতম জি ১৫৬টি মাটির 

তকল্লা এখনও ‘মুতর্ব তকল্লা’ নারম পতরতচি ও ব্যবহৃি হরচ্ছ।  

দুর্ জাগ ব্যবিাপনা কা্ জক্রমরক সমতন্বি ও গতিশীল করার লরক্ষয ১৯৯৭ সারল আওয়ামী লীগ সরকার ‘দুর্ জাগ 

তবেয়ক িায়ী আরিশাবলী’ (Standing Orders on Disaster-SOD) প্রণয়ন করর।  



 

ক্ষমিায় এরস ১৯৯৭ সারলই আমরা দুর্ জাগ ব্যবিাপনা আইন প্রণয়রনর উরদ্যাগ তনরয়তিলাম। তকন্তু পরবিীকারল 

তবএনতপ-র্ামাি শর্াট সরকার িা বাস্তবায়ন কররতন। ২০০৯ সারল সরকার গঠন করর এ তবেরয় তবতভন্ন কা্ জক্রম হারি তনই।  

সুতধবৃন্দ, 

 দুর্ জাগ ব্যবিাপনায় আমারির মূল লক্ষয-প্রাকৃতিক, পতররবশগি ও মানব সৃষ্ট আপি হরি িতরদ্র মানুরের তবপিাপন্নিা 

সহনীয় ও গ্রহণর্াগ্য প্ জারয় নাতমরয় আনা। একই সরঙ্গ বড় ধররণর দুর্ জাগ শমাকারবলায় সক্ষম একটি র্রুতর সাড়ািান 

ব্যবিাপনা প্রতিষ্ঠান গরড় শিালা।  

 এ লক্ষয বাস্তবায়রন বঙ্গবন্ধুর আিরশ জ অনুপ্রাতণি হরয় আমরা আইনী কাঠারমা ও অবকাঠারমাগি তিক শথরক দুর্ জাগ 

ঝুঁতকহ্রাস কা্ জক্ররম সেলিা লাভ কররতি। আমারির গৃহীি পিরক্ষপ সমূরহর মরে ররয়রি- 

• ২০১২ সারল আমরা ‘দুর্ জাগ ব্যবিাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়’ নারম আলািা মন্ত্রণালয় এবাং ‘দুর্ জাগ ব্যবিাপনা 

অতধিপ্তর’ প্রতিষ্ঠা কতর।  

• ২০১২ সারল ‘দুর্ জাগ ব্যবিাপনা আইন’ সাংসরি পাশ কতর। 

• আমরা র্ািীয় দুর্ জাগ ব্যবিাপনা পতরকিনা ২০১০-২০১৫ প্রণয়ণ কতর। 

• ঘূতণ জঝড়, আেয়রকন্দ্র তনম জাণ, রক্ষণারবক্ষণ ও ব্যবিাপনা নীতিমালা ২০১১ প্রণয়ন কররতি।  

• র্লবায়ু পতরবিজন র্তনি তবপ্ জয় শমাকারবলায় আমরা Bangladesh Climate Change Strategy and 

Action Plan (BCCSAP) প্রণয়ন কতর। এই পতরকিনা বাস্তবায়রন ‘ক্লাইরমট শচজ ট রাসাে োন্ড’ গঠন কতর।  

• সরকার তনর্স্ব িহতবল শথরক এই োরন্ড ৩ হার্ার শকাটি টাকা বরাদ্দ শিয়। বরাদ্দকৃি অরথ জ এ প্ জন্ত ৪৩৪ টি প্রকি 

বাস্তবায়ন করা হরয়রি।   

• দুর্ জাগ ঝুঁতকহ্রারসর র্ন্য আমরা ৩ হার্ার ৮৫১টি সাইরক্লান শশল্টার, ৭৮টি বন্যা আেয়রকন্দ্র তনম জাণ কররতি।  

• ১৫৬টি বন্যা আেয়রকন্দ্র তনম জাণ চলমান আরি।  

• র্রুতর উদ্ধার িৎপরিা পতরচালনার র্ন্য ১ম প্ জারয় ৬৯ শকাটি টাকা এবাং ২য় প্ জারয় ১৫৮ শকাটি টাকার সরজ টামাতি 

ক্রয় করর আম জ শোরস জস ত তভশন এবাং োয়ার সাতভ জস ও তসতভল ত রেন্সরক হস্তান্তর করা হরয়রি।  

• তনরাপি অবিারন িানান্তররর র্ন্য সপ্তম পঞ্চবাতে জক পতরকিনা অনু্ায়ী ১৩ হার্ার তব্রর্-কালভজাট তনম জাণ প্রকি গ্রহণ 

করা হরয়রি।  

• বাাংলারিরশর ঘূতণ জঝড় আেয়রকন্দ্র ও এভাকুরয়শন কা্ জক্রমরক Best Practice তহসারব অন্তভু জি করর পৃতথবীর 

অন্যান্য শিশ অনুসরণ কররি। এটা আমারির র্ন্য শগৌররবর তবেয়।  

• ২০০৭ সারল সাইরক্লান শশল্টাররর সাংখ্যা তিল ১ হার্ার ৬৩৭টি এবাং শসবির তস রর মৃরির সাংখ্যা তিল প্রায় ৪ 

হার্ার ২৩৫ র্ন।  

• আমরা ২০০৯ সারল ক্ষমিায় এরস অগ্রাতধকার তভততক প্রকি শনওয়ায় বিজমারন সাইরক্লান শশল্টাররর সাংখ্যা তিগুণ 

শবরড় ৩ হার্ার ৮৫১ শি িাঁতড়রয়রি। 

• আমারির উরদ্যারগর েরল ২০১৩ সারলর ‘ঘূতণ জঝড় মহারসন’-এ মারা ্ায় ১৭ র্ন, ২০১৫ সারলর ‘ঘূতণ জঝড় শকারমরন’ 

মারা ্ায় ১ র্ন এবাং সব জরশে ২০১৬ সারলর ‘ঘূতণ জঝড় শরায়ানুরি’ ২৭ র্ন মারা ্ায়। আমারির কারি প্রতিটি 

র্ীবনই মহামূল্যাবান।  

• ঘূতণ জঝড় শমাকারবলার লরক্ষয আগামী ৫ বিরর সাইরক্লান শশল্টাররর সাংখ্যা আমরা ৬ হার্ারর উন্নীি করব এবাং 

এভাকুরয়শন পদ্ধতিরক একটি প্রাতিষ্ঠাতনক রূপ তিরি চাই।  

• ঘূতণ জঝড় ও র্রলাচ্ছ্বাস শথরক বাঁচার র্ন্য আমরা উপকূলীয় বাঁধ তনম জাণ ও পুনঃতনম জাণ, সবুর্ শবষ্টনী প্রকি বাস্তবায়ন 

কররতি। 

• এখন শথরক আবহাওয়া তবেয়ক িথ্য শপরি শ্ শকউ তবনা খররচ ১০৯০ নম্বরর শোন করর ৫টি অপশরন আবহাওয়া ও 

দুর্ জারগর আগাম সিকজবািজা শপরি পাররন।  

• দুর্ জাগ তবেরয় র্নগরণর সরচিনিা বৃতদ্ধর লরক্ষয র্ািীয় প্ জায় শথরক শুরু করর ইউতনয়ন প্ জায় প্ জন্ত দুর্ জাগ 

ব্যবিাপনা কতমটিগুরলারক সতক্রয় করা হরয়রি।  



 

• প্রতিটি দুর্ জাগ ব্যবিাপনা কতমটিরি কমপরক্ষ একর্ন মতহলা ও একর্ন প্রতিবন্ধী ব্যতির অাংশগ্রহরণর ব্যবিা করা 

হরয়রি।  

• প্ররিযক শর্লা প্রশাসরকর অনুকূরল ২ লক্ষ টাকা ও ১০০-২০০ শমতরাসক টন চাল অতগ্রম শিওয়া থারক। এরি দুর্ জাগ 

কবতলি এলাকায় সরকাররর পরক্ষ শর্লা প্রশাসক িাৎক্ষতণকভারব মানতবক সহায়িা প্রিান কররি পাররি।  

• সামাতর্ক তনরাপতা শবষ্টনী কম জসূচীর মােরম দুর্ জাগ আক্রান্ত দু:ি ও অসহায় র্নসাধারণরক খাদ্য সহায়িা প্রিান ও 

কম জসাংিারনর ব্যবিা করা হরচ্ছ।  

• দুর্ জারগ ক্ষতিগ্রস্ত গৃহহীনরির গৃহ তনম জারণর র্ন্য সরকার শঢউটিন তবিরণ ও নগি অথ জ সহায়িা তিরচ্ছ।  

• দুর্ জারগ িাৎক্ষতণক সাড়া প্রিারনর র্ন্য ৫৫ হার্ার ৬২০ র্ন তসতপতপ শস্বচ্ছারসবক ও ৩২ হার্ার নগর শস্বচ্ছারসবক 

বিতর করা হরয়রি।  

• স্কাউটস্, তবএনতসতস ও শর ক্রস যুব ভলাতিয়াররিররক দুর্ জাগ ব্যবিাপনা তবেরয় তনয়তমিভারব প্রতশক্ষণ শিওয়া হরচ্ছ 

এবাং সিা প্রস্ত্ততি রাখা হরচ্ছ। 

• ঢাকা তবিতবদ্যালরয় দুর্ জাগ ব্যবিাপনা (ত র্াোর ম্যারনর্রমি) তবেরয় একটি পূণ জ অনাস জ-মাোস জ শকাস জ চালু করা 

হরয়রি।  

• দুর্ জাগ ব্যবিাপনার প্রাতিষ্ঠাতনক কাঠারমায় আমরা তবরির শসরা।  

• ‘বাাংলারিশ শ ল্টা প্ল্যান-২১০০’ প্রণয়রণর কার্ চলরি। 

• আমরা ‘গ্রীন ব্যাতকাং’ কা্ জক্রম শুরু কররতি। সবুর্ায়রনর উপর শর্ার শিয়া হরচ্ছ। এ বিরও বন তবভাগ ৩ শকাটি চারা 

উৎপািন ও শরাপন করররি। 

• ৯৮’র বন্যায় আতম তনর্ হারি ঢাকা তবিতবদ্যালরয়র  াকসু কযারেটাতরয়ায় রুটি বানারনার পর এই কম জসূতচ 

সামাতর্ক আরন্দালরন রূপ শনয়। তবেয়টা তক র্ারনন- আমারির র্নগণরক একটি তবেরয় একবার র্াতগরয় ত্যলরি 

পাররল তবর্য় তনতিি।  

• সাম্প্রতিক বিরগুরলারি গারম জিরস নানা ধররনর দুর্ জাগ শিখা তিরচ্ছ। এগুরলা শমাকারবলায় ভবন পরীক্ষাসহ সরকার 

আধুতনক সরজ টামাতি সাংগ্রহ কররি।  

• রানা প্ল্ার্ার ধ্বাংসস্ত্ততপ শথরক উদ্ধার অতভ্ারন প্রায় ২৪ শি মানুে র্ীতবি উদ্ধার করা সম্ভব হরয়রি। ্া উন্নি তবরির 

র্ন্যও দুঃসাে। 

সম্মাতনি সুতধবৃন্দ, 

 দুর্ জাগ ঝুঁতক শমাকারবলায় বাাংলারিরশর গৃহীি অবকাঠারমাগি কা্ জক্রম এবাং শস্বচ্ছারসবক ও িানীয় র্নসাধাররণর 

অাংশগ্রহণমূলক সাংস্কৃতি সারা তবরি এ শিশরক ‘দুর্ জাগ ব্যবিাপনার শরাল মর ল’ তহরসরব প্রতিতষ্ঠি করররি।  

 দুর্ জাগ ঝুঁতক িথা র্লবায়ু পতরবিজরনর তবরূপ প্রভাব শমাকারবলায় অবিান রাখার র্ন্য ২০১৫ সারল র্াতিসাংঘ 

আমারক ‘‘চযাতেয়ন’স অব তি আথ জ’’ পুরস্কার প্রিান করর। আতম এই পুরস্কার শিশবাসীর র্ন্য উৎসগ জ কররতি। বাাংলারিশ 

উন্নয়নশীল তবরির র্লবায়ু তবেয়ক কূটনীতির সঞ্চালক।  

 বাাংলারিশ ২০০৫ সারল তবি দুর্ জাগ ঝুঁতকহ্রাস তবেয়ক `Hyogo Framework for Action 2005-2015’ 

সেলভারব বাস্তবায়ন করররি। এ সােল্য তবিব্যাপী প্রশাংতসি হরয়রি।  

 ২০১৫ সারল র্াপারনর শসন্দাই-এ অনুতষ্ঠি দুর্ জাগ ঝুঁতকহ্রাস তবেয়ক ৩য় তবি সরম্মলরনর ভােরণ র্াতিসাংরঘর 

মহাসতচব এরক্ষরত্র বাাংলারিরশর সােরল্যর প্রশাংসা করররিন।  

 ২০১৫ সারল র্াতিসাংঘ কর্তজক Sustainable Development goals, Sendai Framework for Risk 

Reduction এবাং Paris Agreement on Climate Change গৃহীি হরয়রি। বাাংলারিরশর মরিা দুর্ জাগপ্রবণ শিরশ 

দুর্ জাগ সহনশীল (Risk Informed) কা্ জক্রম উন্নয়রনর মােরম শটকসই উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা (SDG) অর্জন তনতিি করা 

্ারব।  

 SDG’র সারথ Sendai Framework এবাং Paris Agreement on Climate Change -এর সমন্বয় করর 

পতরকিনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হরল আগামী ২০২১ সারল বাাংলারিশ মে আরয়র শিশ এবাং ২০৪১ সারল উন্নি 



 

শিরশ পতরণি হরব। তিনটি শেমওয়ারকজর লক্ষযমাত্রা অর্জরন আমরা ৃঢ়  প্রতি্ঞ।। শ্মন প্রতি্ঞ।, র্াতির তপিার স্বরের ‘শসানার 

বাাংলা’ গরড় ত্যলরি।  

 দুর্ জাগ শমাকারবলায় সরকাররর পাশাপাতশ র্নগরণরও গুরুত্বপূণ জ িাতয়ত্ব ররয়রি। ভূতমকরের ঝুঁতক শমাকারবলার র্ন্য 

সকলরক তবতডাং শকা  মানরি হরব। দুর্ জারগ র্ীবন ও সেরির ক্ষয়ক্ষতি সহনীয় প্ জারয় রাখার তবেয়টি সব জাতধক গুরুত্ব তিরি 

হরব। আতম ‘আন্তর্জাতিক দুর্ জাগ প্রশমন তিবস-২০১৬’ এর সােল্য কামনা করতি। 

 এই তিবস উি্াপরনর সারথ র্তড়ি সকলরক আন্ততরক অতভনন্দন ও ধন্যবাি র্াতনরয় আমার বিব্য শশে করতি। 

শখািা হারের্। 

র্য় বাাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলারিশ তচরর্ীবী শহাক। 

... 


