
ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্ যারে উদ্ধার কারে সংগৃহীত ্ন্ত্রপামত হস্তান্তর অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

িাননীয় প্রধানিন্ত্রী  

শেখ হামসনা  

ঢাকা, বুধবার, ০১ শপৌষ ১৪১৭,  ১৫ মিরসম্বর ২০১০  

 

মবসমিল্লামহর রাহিামনর রামহি  

সহকিীবৃন্দ,  

সািমরক ও শবসািমরক উর্ধ্যতন কি যকতযাবৃন্দ,  

সুমধিন্ডলী।  

আসসালামু আলাইকুি।  

দুর্ যােকালীন উদ্ধারকারে ব্যবহৃত ্ন্ত্রপামত হস্তান্ত উপলরে আেরকর এই অনুষ্ঠারন উপমিত সবাইরক আিার আন্তমরক 

শুরভচ্ছা।  

শ্সব ্ন্ত্রপামত শেওয়া হরচ্ছ, এগুরলা দুর্ যাে পরবতী উদ্ধার কারে আিারের সেস্ত্র বামহনীর সেিতা বৃমদ্ধ কররব।  

শভৌেমলক অবিারনর কাররণই বাংলারেে দুর্ যােপ্রবণ শেে। প্রমতবছর বন্যা, ঘূমণ যঝড়, নেী ভাঙ্গন, অমতবৃমি, খরা প্রভৃমত 

প্রাকৃমতক দুর্ যারে আিারের অর্ যনীমত ও োনিারলর ব্যাপক েমত হয়। ববমিক েলবায়ু পমরবতযরনর ফরল এই দুর্ যারের প্ররকাপ 

আরও বৃমদ্ধ পারচ্ছ। মবরেষজ্ঞরের িরত বাংলারেে মবরির েমতগ্রস্ত প্রর্ি ১০টি শেরের েীরষ য অবিান কররছ। এর পাোপামে বৃমদ্ধ 

শপরয়রছ ভূমিকম্প, অমিকান্ড, ভবন র্ধ্রস পড়াসহ অন্যান্য দুর্ যটনার ঝুঁমক।  

েত েতব্দীরত ভূমিকরম্পর ঝুঁমক সম্পরকয েনেণ ও নীমত মনধ যারকরের শতিন একটি ধারণা মছল না। তখন শেরে শকান 

বড় শসতু, উঁচু ভবন মকংবা অবকাঠারিা বতমর হয়মন। েত েতাব্দীর িাঝািামঝ এবং তার আরে শ্সব ভূমিকম্প আিারের শেরে 

আর্াত শহরনরছ, তারত োনিারলর েয়েমতর পমরিাণও অরপরোকৃত কি মছল।  

মকন্তু বতযিারন পমরমিমতর ব্যাপক পমরবতযন হরয়রছ। রােধানী ঢাকাসহ শেরের বড় বড় েহরগুরলারত অসংখ্য আকােচুম্বী 

োলানরকাঠা েরড় উরঠরছ। বতমর হরয়রছ বড় বড় শসতু এবং অবকাঠারিা।  

আিারের এসব োলান-শকাঠা এবং অবকাঠারিা কতটুকু ভূমিকম্প সহনীয় করর মনি যাণ করা হরচ্ছ, শস সম্পরকয শবাধ কমর 

আিারের কারই সঠিক ধারণা শনই। পাোপামে এসব উঁচু ভবরন শকান কাররণ অমিকারন্ডর িত দুর্ যটনা র্টরল, শসখারন উদ্ধার কাে 

চালারনার িত ্ন্ত্রপামতও আিারের মছল না।  

েত বছর বসুন্ধরা মসটিরত অমিকান্ড, শবগুনবাড়ী োলান র্ধ্স, মনিতলী অমিকান্ড, আমিন বাোর বাস দুর্ যটনা, অমত 

সম্প্রমত নরমসংেী শেন দুর্ যটনা এবং েতকারলর আশুমলয়ায় একটি শপাোক কারখানায় অমিকারন্ডর সিয় উদ্ধার কাে চালারত মেরয় 

আিারের অসহায়রের মবষয়টি স্পি হরয়রছ।  

ভূমিকম্পসহ শ্ শকান দুর্ যারে দ্রুত উদ্ধার কাে চালারনার েন্য আিরা ব্যাপক কি যসূমচ গ্রহণ কররমছ। সরকার ইরতািরে 

মনেস্ব ব্যরয় দুর্ যাে পরবতী অনুসন্ধান ও উদ্ধার কা্ যক্রি ব্যবহাররর েন্য মবমভ্ন  ভারী ও হা্া অনুসন্ধান ও উদ্ধার ্ন্ত্রপামতসূহহ 

ক্রয় করররছ।  

ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্ যারে েরুমরভারব সরবরারহর লরেে এসব ্ন্ত্রপামত সেস্ত্র বামহনী মবভাে, ফায়ার সামভ যস ও 

মসমভল মিরফন্স, মসটি করপ যাররেন এবং বাংলারেে শকাস্ট োরি যর কারছ শেওয়া হরচ্ছ।  

পাোপামে ভূমিকম্প শিাকামবলার েন্য সরকার িানীয়ভারব কি যপমরকল্পনা গ্রহণ করররছ। দুর্ যাে পূব য, দূর্ যােকালীন এবং 

দুর্ যাে পরবতী করণীয় সম্পরকয মবমভ্ন  প্রমতষ্ঠারনর িরে সিন্বয় সাধন মনমিত করার প্ররয়ােনীয় ব্যবিা শনওয়া হরয়রছ।  

সুমধবৃন্দ,  

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু সরকার দুর্ যাে ব্যবিাপনারক সব যামধক গুরুে মেরয় মবমভ্ন  কা্ যক্রি হারত শনন। শস সিয় ঘুমণ যঝরড় 

েনেরণর দুরভ যাে হ্রাস করার েন্য শেরের েমেণাঞ্চরলর উপকূলীয় শেলাগুরলারত শবমড় বাঁধ মনি যাণ ও বনায়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।  



এছাড়াও, ঘূমণ যঝড় কবমলত েনসাধারণরক সতযক ও মনরাপে আশ্রয়িরল শ্রত সাহায্য করার েন্য আন্তেযামতক শরিক্রস 

শসাসাইটি কর্তযক প্রমতমষ্ঠত ‘‘ঘূমণ যঝড় প্রস্ত্তমত কি যসূমচ'র ্াবতীয় ব্যয়ভার বঙ্গবন্ধু সরকার ১৯৭৩ সারল গ্রহণ কররন।  

উপকূলীয় শেলাগুরলারত মনরাপে আশ্রয়রকন্দ্র না র্াকায় বঙ্গবন্ধুর আিল শর্রকই ঘূমণ যঝড় আশ্রয়রকন্দ্র মনি যারণর কা্ যক্রি 

শুরু হয়। এসব পেরেপ গ্রহরণর ফরল ঘূমণ যঝরড় েীবন ও সম্পরের েয়েমত আরস্ত আরস্ত করি আসরত শুরু করর।  

বঙ্গবন্ধুর উতরসূমর মহরসরব আিরা ১৯৯৬-২০০১ সিরয় োময়ে পালনকারল শেরের দুর্ যাে ব্যবিাপনা কা্ যক্রিরক 

েমতেীল করার েন্য ১৯৯৭ সারল দুর্ যাে মবষয়ক িায়ী আরেোবলী প্রণয়ন কমর। এই আরেোবলী শেরে-মবরেরে প্রেংমসত 

হরয়রছ। ূহলতঃ এই দুর্ যাে মবষয়ক িায়ী আরেোবলী সফল বাস্তবায়রনর ফরল বাংলারেে মবরি দুর্ যাে ব্যবিাপনার শেরে 

েীষ যিান লাভ করররছ।  

সুমধবৃন্দ,  

শ্ শকান প্রাকৃমতক দূর্ যাে শিাকাবলা করার শেরে বাংলারেরের েনেণ, সকল সরকামর-শবসরকামর বাংলারেে পুমলে, 

আনসার এবং বাংলারেরের আিি য শফারস যস পূরব যর শচরয় অমধক েমিোলী ও আত্মমনভ যরেীল।  

মনকট অতীরত আিরা পৃমর্বীর মবমভ্ন  দুর্ যােপীমড়ত শেরের েরুমর সাড়া মেরত েনেরণর পারে োঁমড়রয়মছ। আিারের 

সেস্ত্র বামহনীর সেস্যরা শ্রীলংকা, মিয়ানিার, চীন এবং সম্প্রমত হাইমতরত িানমবক শসবায় কাে করররছ।  

আিারের এ সাফরের ধারারক এমেরয় মনরত আিারের সমিমলতভারব কাে কররত হরব। বাংলারেরের শ্ শকান 

প্রাকৃমতক ও অন্যান্য মবপ্ যরয় প্রর্ি সাড়া োনকারী প্রমতষ্ঠান মহরসরব সেস্ত্রবামহনী এবং ফায়ার সামভ যস ও মসমভল মিরফন্স সব 

সিয়ই অতেন্ত গুরুেপূণ য এবং অগ্রণী ভূমিকা পালন করর র্ারক।  

ঘূমণ যঝড় মসির ও আইলা, শবগুনবাড়ী োলান র্ধ্স, মনিতলী অমিকান্ড, আমিন বাোর বাস দুর্ যটনা এবং অমত সম্প্রমত 

নরমসংেী শেন দুর্ যটনা ইতোমে শেরে উদ্ধার কারে তারাই সব যারগ্র অংে শনয়।  

শেরে েনসংখ্যা বৃমদ্ধর সরঙ্গ বাড়রছ নেরায়ণ। ভূমিকম্প কখন শকার্ায় আর্াত হানরব তা শকউ বলরত পারর না। তরব 

আিারের শেে শ্ ভূমিকম্প ঝুঁমকর িরে ররয়রছ, এটা সবাই বরল।  

আল্লাহ না করুন, ্মে কখনও ভূমিকম্প আিারের শেরে আর্াত হারন, তখন শেরের িানুষরক রোর েন্য আিারের এখন 

শর্রকই প্রস্ত্তমত েহণ কররত হরব। এেন্য প্ররয়ােন সিমন্বত প্ররচিা।  

আমি সকরলর প্রমত আহবান োনাই, আসুন স্বাভামবক সিরয়, দুর্ যােকারল ও দুর্ যারের পর দুর্ যাে কবমলত িানুরষর 

েরুমর শসবা প্রোরন আিারের সিমন্বত প্ররচিারক আরও শোরোর কমর। েনেরণর েীবন ও সম্পে রো মনমিত করার েন্য 

আিরা অঙ্গীকারবদ্ধ হই।  

সিামনত অমতমর্বৃন্দ,  

            প্রমতটি দুর্ যারের পর অবরুদ্ধ ও হতাহরতর সংখ্যা অরনক র্ারক। আবহাওয়া অরনক শেরে অনুকূল র্ারক না। শকান শকান 

উদ্ধার কাে শকান একটি প্রমতষ্ঠারনর পরে করা সম্ভব হয় না।  

মবমভ্ন  মবরেষাময়ত প্রমতষ্ঠারনর িরে সিন্বরয়র িােরি উদ্ধার কাে সহে করা ্ায়। সঠিক পমরকল্পনা উদ্ধার কােরক 

সহেসাে করর এবং কিীরের ঝুঁমক কিায়।  

শ্ শকান দুর্ যারে অনুসন্ধান ও উদ্ধার কা্ যক্ররির েন্য বাংলারেে সেস্ত্র বামহনীসহ মবমভ্ন  সরকামর ও শবসরকামর 

প্রমতষ্ঠান কমিরেমন্স প্ল্োন প্রণয়ন করররছ।  

আিরা ভূমিকরম্প উদ্ধার কাে েরামন্বত করার েন্য ফায়ার মিরেি ও মসমভল মিরফরন্সর িােরি শস্বচ্ছারসবক েল েরড় 

তুলমছ।   

সুমধিন্ডলী,  

            ভূমিকম্প দুর্ যাে ঝুঁমক হ্রাসকরণ ও েরুমর সাড়া োন কা্ যক্রিরক প্রামতষ্ঠামনক রূপ োন ও ও সিন্বরয়র েন্য খাদ্য ও 

দুর্ যাে ব্যবিাপনা িন্ত্রণালরয়র িন্ত্রীরক শচয়ারপাস যন করর Earthquake Preparedness and Awarness 

Committee েঠন করা হরয়রছ।  



ভূমিকম্পেমনত দুর্ যাে শিাকামবলায় দ্রুত এবং কা্ যকরী ভূমিকা রাখার েন্য সম্প্রমত শসনাবামহনীর ইমিমনয়ামরং শকার, 

পোমতক, আটি যলামর এবং অন্যান্য শকাররর কি যেিতা এবং সম্পে অনু্ায়ী ভামর, িাঝামর এবং হালকা এই মতনটি শশ্রণীরত 

অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী েল েঠন করার পমরকল্পনা গ্রহণ করা হরয়রছ।  

ভমবষ্যরত এই শশ্রণী মবন্যাস অনু্ায়ী অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী েলসূহহরক প্ররয়ােনীয় সরিািামে ও প্রমেেণ প্রোন করা 

হরব।  

আিার মবিাস, বাংলারেে শনৌবামহনী এবং মবিান বামহনীর সহায়তায় এই অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী েল সীমিত সম্পে 

মেরয়ই দুর্ যাে শিাকারবলায় আরও দ্রুত এবং কা্ যকরী ভূমিকা রাখরত সেি হরব।  

আমি আো কমর ভূমিকরম্প অনুসন্ধান ও উদ্ধার কা্ যক্ররি ব্যবহাররর েন্য প্ররয়ােনীয় ্ন্ত্রপামত সংগ্ররহর এ ধারা 

অব্যাহত র্াকরব। আিরা শ্রকান দুর্ যারে েনেরণর পারে োঁমড়রয় তারের দুঃখ-দুে যো লার্ব কররত পারব।  

            সবাইরক আবারও ধন্যবাে।    

শখাো হারফে।  

েয় বাংলা, েয় বঙ্গবন্ধ।  

বাংলারেে মচরেীবী শহাক।  

--- 

 


