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উপতিি সুতধমন্ডলী।  

আসসালামু আলাইকুম।  

আন্তর্জাতিক দুর্ জাগ প্রশমন তিবস উপলরে আরয়াতর্ি আর্রকর অনুষ্ঠারন আতম সবাইরক শুরভচ্ছা র্ানাতচ্ছ।  

র্াতিসংরের International Strategy for Disaster Reduction কর্তজক তিবসটির 

এবাররর তিবরসর প্রতিপাদ্য তনধ জারণ করা হরয়রে ‘‘Living with Disability and Disasters"  বা 

‘‘প্রতিবন্ধীরির সারে রাখব, দুর্ জাগ সহনশীল শিশ গড়ব''।  

সাধারণি একর্ন স্বাভাতবক ব্যতি দিনতন্দন র্ীবরন শ্ কার্গুরলা কররি পাররন, প্রতিবন্ধীরা শসসব কার্ শসভারব 

কররি পাররন না। একাররণই প্রতিবন্ধীরা দুর্ জাগকারল অন্যরির শেরয় শবতশ ঝুঁতকর সেুখীন হন। দুর্ জারগর ঝুঁতক রাসারস 

প্রতিবন্ধীরির সম্পৃিিা িাই অপতরহা্ জ।  

ঘূতণ জঝড় ও বন্যা পরবিী ব্যবিাপনায় বাংলারিশ ইরিামরে আন্তর্জাতিক প্ জারয় প্রশংসা অর্জন করররে। এখন 

আমারির প্ররয়ার্ন এ ম্ জািা অক্ষুণ্ণ রাখা এবং এটারক আরও শটকসই করা।  

িরব দুর্ জাগ ব্যবিাপনার কার্টি অিযন্ত র্টিল ও বহুমাতিক। এ র্ন্য দুর্ জাগ শমাকারবলায় প্রতিবন্ধীসহ নারী-পুরুষ 

তনতব জরশরষ সকল শেণী ও শপশার র্নগরণর স্বিঃস্ফূিজ অংশগ্রহণ র্রুতর।  

বাংলারিরশ প্রায় প্রতিবের বন্যা, খরা, নিী ভাঙ্গন, ভূতমধ্বস, পাহাড়ধ্বস, ঘূতণ জঝড়সহ তবতভন্ন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট 

দুর্ জাগ শমাকারবলা কররি হয়।  

এর সারে শ্াগ হরয়রে র্লবায়ু পতরবিজনর্তনি তবরূপ প্রভাব। ফরল দুর্ জারগর সংখ্যা এবং এর ভয়বহিা ক্রমান্বরয় 

শবরড় েরলরে। বৃতি পারচ্ছ েয়েতির পতরমাণ।  

সুতধবৃন্দ,  

আমারির দুর্ জাগ ব্যবিাপনায় িীে জ শময়াতি লেয হল প্রাকৃতিক, পতররবশগি ও মানবসৃষ্ট দুর্ জারগ র্নগরণর, তবরশষ 

করর িতরদ্র ও সুতবধাবতিি র্নরগাতষ্ঠর েয়েতির পতরমাণ, সহনীয় ও গ্রহণর্াগ্য প্ জারয় নাতমরয় আনা এবং িাঁরির খাদ্য 

তনরাপত্তা তনতিি করা।  

ইরিামরে আমরা ‘দুর্ জাগ ব্যবিাপনা আইন-২০১২' এবং ‘ঘূতণঝড় আেয় শকন্দ্র তনম জাণ, রেণারবেণ ও ব্যবিাপনা 

নীতিমালা-২০১১' প্রণয়ন 'কররতে।  

গি শময়ারি ১৯৯৭ সারল আমরা প্রেমবাররর মি শিরশ দুর্ জাগ তবষয়ক িায়ী আরিশাবলী প্রণয়ন কররতেলাম। 

বিজমারন িা আরও সমরয়াপর্াগী করর ‘দুর্ জাগ তবষয়ক িায়ী আরিশাবলী, ২০১০' র্াতর করা হরয়রে।  

এরি র্ািীয় প্ জারয় শেরক িানীয় প্ জায় প্ জন্ত দুর্ জাগ ব্যবিাপনা কা্ জক্রম সম্পতকজি সকল িায়-িাতয়ত্ব এবং করণীয় 

সম্পরকজ তবস্তাতরি তিকতনরি জশনা শিওয়া আরে।  

আমরা র্ািীয় দুর্ জাগ ব্যবিাপনা পতরকল্পনা ২০১০-২০১৫ প্রণয়ন কররতে। দুর্ জারগ ঝুঁতক ব্যবিাপনায় সাকজ 

শিশসমূরহর মরে িথ্য আিানপ্রিান ও সহর্াতগিার র্ন্য এ সংক্রান্ত একটি চুতি স্বাের করা হরয়রে।  

ভূতমকম্পসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্ জাগ অনুসন্ধান ও উিার কা্ জ পতরোলনার র্ন্য আমরা ইরিামরে ৬৩ শকাটি 

টাকার ্ন্ত্রপাতি সংগ্রহ কররতে। আরও ১৫৯ শকাটি টাকার ্ন্ত্রপাতি ক্রয় করার র্ন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হরয়রে।  



এোড়াও নগর দুর্ জাগ শমাকারবলায় বাংলারিশ র্ািীয় তবতডং শকাড বাস্তবায়ন, কতিনরর্তি প্ল্যান দিতর, কতমউতনটি 

শস্বচ্ছারসবক দিতর ও প্ররয়ার্নীয় প্রতশেণ ও সরেিনিা বৃতির উরদ্যাগ গ্রহণ করা হরয়রে।  

সোতনি ব্যতিবগ জ,  

দুর্ জাগ ব্যবিাপনায় আমরা তডতর্টাল প্রযুতি ব্যবহাররর উরদ্যাগ গ্রহণ কররতে। ইরিামরে দুর্ জারগ আগাম সিকজবািজা 

সরাসতর র্নসাধাররণর তনকট শপ ুঁোরনার র্ন্য শমাবাইল শফারনর মােরম বািজা প্রোররর পিরেপ শনওয়া হরয়রে।  

এোড়া শ্ শকান শমাবাইল শফারনর মােরম দিনতন্দন আবহাওয়া বািজা, বন্যা, ঘূতণ জঝড় ও সমুদ্রগামী শর্রলরির র্ন্য 

সিকজ সংরকি, নি-নিীর পাতনর অবিা ও নিী বন্দরর র্ন্য সিকজ সংরকি সম্পতকজি িথ্য র্ানা ্ারচ্ছ।  

SMS এর মােরম বন্যা, ঘূতণ জঝরড়র আগাম সরেি এবং দুর্ জারগ করণীয় তবষরয় শমাবাইল শফারন শর্লা, উপরর্লা 

ও ইউতনয়ন দুর্ জাগ ব্যবিাপনা কতমটির তনকট বািজা শপ্ররণ করা ্ারচ্ছ।  

১৯৭০ সারল শিরশর িতেণািরলর প্রলেরী ঘূতণ জঝড় ও র্রলাচ্ছ্বারস প্রায় ৩ লাখ মানুষ মারা তগরয়তেরলন। সব জকারলর 

সব জরেষ্ঠ বাঙাতল, র্াতির তপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুতর্বুর রহমান িখন তনব জােনী প্রোরণা বাি তিরয় ছুরট তগরয়তেরলন তবপন্ন 

মানুরষর কারে।  

বাংলারিশ স্বাধীন হওয়ার পর পরই তিতন আন্তর্জাতিক শরডক্রস সংিার সহায়িায় ক্ষুদ্র পতরসরর গরড় শিারলন 

ঘূতণ জঝড় প্রস্ত্ত্ততি কম জসূতে বা তসতপতপ। শসই তসতপতপ'র বিজমান শস্বচ্ছারসবরকর সংখ্যা ৫০ হার্ার।  

বিজমান সরকার আরও ৫টি উপরর্লায় এ কম জসূতে সম্প্রসারণ করররে। উপকূলবাসীরক ঘূতণ জঝড় ও র্রলাচ্ছ্বারসর 

আগাম সিকজ সরেি র্ানারনা, িাঁরির র্ানমাল রোয় তসতপতপ এখন তবরি মরডল তহরসরব স্বীকৃি।  

সাইরলান ‘‘মহারসন'' এর সময় িানীয় প্রশাসন ও তসতপতপ'র শস্বচ্ছারসবকসহ অন্যান্যরির সহর্াতগিায় প্রায় ১১ লাখ 

শলাকরক সাইরলান শশল্টারর িানান্তর করা হরয়তেল।  

িেিা বৃতির ফরল সাম্প্রতিক দুর্ জারগ প্রাণহাতন ও সম্পরির েয়েতির অরনকটাই করমরে। িরব আমারির এখারনই 

শেরম োকরল েলরব না। আমারির আরও এতগরয় শ্রি হরব।  

সুতধবৃন্দ,  

আমারির শমাট র্নসংখ্যার বড় একটি অংশ শকান না শকান প্রতিবন্ধীিায় ভুগরেন। এরির আবার প্রায় শিকরা ৬ 

শেরক ৭ ভাগই তশশু। তশশুরাই শ্ শকান দুর্ জারগর সবরেরয় শবতশ ঝুঁতকরি োরক।  

আতম আশা করব বাবামারয়র সারে সমারর্র সকল শেণীর মানুষও তনর্ সন্তারনর মি প্রতিবন্ধীরির সামাতর্ক 

কম জকারন্ড সম্পৃিকররণর মােরম শ্রকান দুর্ জারগ িারির সুরো প্রিান কররবন।  

আমারির সংতবধারনর ২৭, ২৮ এবং ২৯ অনুরচ্ছরি প্রতিবন্ধী ব্যতিরির সম-সুর্াগ, সম-অংশগ্রহণ ও সমঅতধকার 

রোর কো বলা হরয়রে।  

আমরা ‘বাংলারিশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন-২০০১' পাশ কররতে। স্ট্যাতন্ডং অড জারস্ অন তডর্াস্ট্ার-২০১০ এবং দুর্ জাগ 

ব্যবিাপনা আইন-২০১২ শিও প্রতিবন্ধীরির অতধকার রোরে জ করণীয় তবষয় তবস্তাতরিভারব বতণ জি হরয়রে।  

আমারির মরন রাখরি হরব প্রতিবতন্ধিা আর অেমিা এক নয়। প্রতিবতন্ধিা একটি তবরশষ অবিা মাি। আমারির 

দৃতষ্টভতঙ্গর পতরবিজন, পরামশ জ এবং তকছু সহায়ক কাঠারমাগি পতরবিজরনর মােরম এই তবশাল র্নরগাষ্ঠীরক সেম করর গরড় 

শিালা সম্ভব।  

নতুন শ্সব ঘূতণ জঝড় ও বন্যা আেয়রকন্দ্র তনতম জি হরচ্ছ শসসব তনম জারণর শেরি প্রতিবন্ধীরির সুর্াগ সুতবধার কো 

তবরবেনায় রাখা হরয়রে। এ শপ্রতেরি বিজমান সরকার তনর্স্ব িহতবরল র যাম্প সুতবধাযুি ১০০টি বহুমুখী ঘূতণ জঝড় আেয়রকন্দ্র 

তনম জাণ কররে।  

েলতি বের ব্রাহ্মণবাতড়য়া শর্লায় টরণ জরডার কাররণ টিরন কাটা পরড় আহি ও পঙ্গু ব্যতিরির র্ন্য এখন শসখারন 

পাকািালান ের দিতর করর শিওয়া হরচ্ছ।  

দুর্ জাগ প্রস্ত্ত্ততি ও পরবিী ব্যবিাপনায় প্রতিবন্ধীরির সম্পৃি করার তবষয়টি সরকাররর একার পরে সম্ভব নয়। 

এরেরি সমারর্র সকল নারী-পুরুষরক সমান িাতয়ত্ব তনরি হরব। দুর্ জারগ একর্ন প্রতিবন্ধীরক তভকটিম তহরসরব না শিরখ 

দুর্ জাগ শমাকারবলার শেরি প্রতিবন্ধীরির অংশগ্রহরণর তবষয়টির উপর শর্ার তিরি হরব।  

সুতধবৃন্দ,  

সবতকছুর উপরর আমারির অে জননতিক সেমিা বাড়ারি হরব। আমরা শস লরেয কার্ করতে।  



আপনারা র্ারনন, তবিব্যাপী অে জননতিক মন্দা সরত্বও বিজমান সরকাররর সুষ্ঠু সামতষ্টক অে জননতিক ব্যবিাপনার ফরল 

আমারির তর্তডতপ প্রবৃতি অব্যাহি ররয়রে। গি করয়ক বের ধরর আমারির গড় প্রবৃতির হার ৬ শিাংরশর উপর। মাোতপছু 

আয় বৃতি শপরয় ১০৪৪ মাতকজন ডলারর উন্নীি হরয়রে। দবরিতশক মুদ্রার তরর্াভ জ ১৬ তবতলয়ন ডলার োতড়রয় শগরে। মূল্যস্ফীতির 

হার করম হরয়রে ৭%।  

২০০৫ সারল শিরশর ৪০ শিাংশ মানুষ িাতরদ্রযসীমার তনরে বসবাস করি। এখন িা ২৬ শিাংরশ শনরম এরসরে। ৫ 

শকাটি িতরদ্র মানুষ মেতবত্ত শেণীরি উন্নীি হরয়রে। িাতরদ্রয তবরমােরনর র্ন্য আমরা সাউে-সাউে পুরস্কারর ভূতষি হরয়তে।  

আমরা প্রায় ২১ হার্ার তকরলাতমটার সড়ক তনম জাণ কররতে। ঢাকা তিনটি এবং েট্টগ্রারম একটি বড় ফ্লাইওভার উরবাধন 

করা হরয়রে।  

সারারিরশ অসংখ্যা শোটবড় শসতু তনম জাণ করা হরয়রে। শিরশর প্রতিটি ইউতনয়রন িথ্য ও শসবা শকন্দ্র োলু করা 

হরয়রে। গ্রারমর মানুষ ইিাররনট ব্যবহার কররি পাররে। স্বািযরসবা র্নগরণর শিাররগাড়ায়।  

ইনশাআল্লাহ, আপনারির সাহায্য-সমে জন শপরল ২০২১ সারল স্বাধীনিার সুবণ জর্য়ন্তীরি আমরা বাংলারিশরক একটি 

ক্ষুধা ও িাতরদ্রমুি, আধুতনক অসাম্প্রিাতয়ক বাংলারিরশ তহরসরব প্রতিতষ্ঠি করব। বাংলারিশ মেম আরয়র শিরশ পতরণি 

হরব। আমরা তবরির বুরক মাো উঁচু করর িাঁড়ারি পারব। আসুন আমরা সবাই শস লরেয কার্ করর র্াতির তপিার স্বরের 

শসানার বাংলা গরড় তুতল।  

শখািা হারফর্।  

র্য় বাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু।  

বাংলারিশ তেরর্ীবী শহাক। 


