
আন্তজজাততক দুরম জাগ প্রভন তদফ-২০১৯ 

ভাষণ 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

শখ াতনা 

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন ককন্দ্র, ঢাকা, রতববার, ২৮ আতিন ১৪২৬, ১৩ অম্মটাবর ২০১৯ 

তফতভল্লাতয যাভাতনয যাতভ 

অনুষ্ঠারনয বাতত, 

কভীবৃন্দ, 

অতততথবৃন্দ, এফং  

উতিত সুতধভণ্ডরী, 

 আারামু আরাইকুভ। 

 আন্তজজাততক দুরম জাগ প্রভন তদফ উদমান উররযে আর াতজত এ অনুষ্ঠারন উতিত ফাইরক আতভ আন্ততযক শুরবচ্ছা 

ও অতবনন্দন জানাতচ্ছ।  

আতভ গবীয শ্রদ্ধায রে স্মযণ কযতছ, ফ জকাররয ফ জরশ্রষ্ঠ ফাঙাতর, জাততয ততা ফেফন্ধু শখ মুতজবুয যভানরক। স্মযণ 

কযতছ জাতী  চায-শনতা, মুতিমৄরদ্ধয ৩০ রাখ তদ ও ২ রাখ তনম জাততত ভা-শফানরক। ফীয মুতিরমাদ্ধারদয ারাভ। স্মযণ কযতছ, 

’৭৫ এয ১৫ আগরেয কর তদরক। 

উতিত সুতধভণ্ডরী,  

 জাততয ততা ভাত্র ারে ততন ফছরযই মৄদ্ধ তফধ্বস্ত স্বাধীন ফাংরারদরক পূনগ জঠিত করয স্বরপান্নত শদর রূান্ততযত কযরত 

শরযতছররন। তততন ক্ষুধা-দাতযদ্র্েমুি উন্নত-মৃদ্ধ শানায ফাংরারদ গোয রযে তনর  জীফরনয শল মুহুতজ ম জন্ত কাজ করয 

শগরছন। আভারদয দুবজাগ্য, আভযা তাঁরক অকাররই াতযর তছ।  

ফেফন্ধু তছররন ভানফকল্যারণয এক অতুরনী  দৃষ্টান্ত। ফাংরারদর তততন দুরম জাগ ঝুঁতকহ্রা কভ জসূতচ প্রণ রনয তথকৃৎ। 

তততন ঘূতণ জঝে শথরক জনগরণয জানভার যযা  ১৭২টি ‘মুতজফ তকল্লা’ (াইরলান শল্টায) তনভ জাণ করযন। তততন তৎকারীন রীগ অপ 

শযডক্র এয া তা  ১৯৭২ ারর ঘূতণ জঝরেয যততকয প্রবাফ শভাকাতফরা  াইরলান পূফ জপ্রস্তুতত কভ জসূতচ (Cyclone 

Preparedness Program-CPP) গ্রণ করযন। 

ততত’য ফতজভারন ৫৬ াজায  প্রততযত শস্বচ্ছারফক যর রছ। তাছাোও, ৩২ াজায নগয শস্বচ্ছারফক, প্রা  ২৪ রয 

আনায-তবতডত, ১৭ রয স্কাউট, ৪ রয তফএনতত এফং গার জ গাইরডয ৪ রয দস্য শম শকান দুরম জাগ শভাকাতফরা  প্রস্তুত 

যর রছ। 

আভারদয যকায আযও ৩৭৮টি মুতজফ শকল্লা তনভ জাণ কযরছ। এছাো, শদরয উকূরফতী অঞ্চরর ৩ াজায ৮৬৮টি 

ফহুমুখী াইরলান শল্টায তনভ জাণ করযরছ। ম জা ক্ররভ, আযও ১ াজায ৬৫০টি াইরলান শল্টায তনভ জাণ কযা রফ। আভারদয 

যকারযয তফতবন্ন ভর ারমাগী দরযরয পরর প্রাকৃততক দুরম জারগয যততকয প্রবাফ অরনকাংর করভ এররছ।  

১৯৯১ াররয ঘূতণ জঝরে প্রা  শদে রাখ ভানুল ভাযা মা । ২০০৭ াররয ঘূতণ জঝে তডরয ভাযা মা  ৩ াজায ৪০০ জরনয 

শফত ভানুল। ২০০৯ াররয শভ ভার শদরয দতযণ-তিভাঞ্চরর াইরলান আইরায প্রবারফ ভাত্র ১৯০ জরনয ভত ভানুল ভাযা 

মা । আয ২০১৯-এয শভ ভার ফর  মাও া াইরলান পণীরত ভাযা মা  ভাত্র ১০ জন। 

 ১৯৯৬ ারর যকায গঠরনয য আভযা দুরম জাগ তফল ক িা ী আরদাফরী- ১৯৯৭ প্রণ ন করযতছরাভ। যফততজরত 

আভযাই আফায ২০১০ ারর এটি ারনাগাদ কতয। জাতী  দুরম জাগ ব্যফিানা কাউতির গঠন কতয।  

 ২০১২ ারর আভযা দুরম জাগ ব্যফিানা আইন প্রণ ন কতয। এই আইরনয আওতা  দুরম জাগ ব্যফিানা অতধদপ্তয গঠন 

করযতছ, মা দুরম জাগ শভাকাতফরা, ঝুঁতক হ্রাকযণ ও ব্যফিানা  গুরুত্বপূণ জ অফদান যাখরছ। জরফায়ু তযফতজনজতনত অবেন্তযীণ 

ফাস্তুাযা ভানুরলয দুদ জায তফল গুররা আভরর তনর  ২০১৫ ারর একটি শকৌরত্র প্রণ ন কতয এফং জাতী  তযতজতরর ি 

তযকপনা গ্রণ করযতছ, মা শন্দাই শেভও াকজ ও এতডতজ’য ারথ েততপূণ জ।  



 আভযা ২০১৫ ারর ন্যানার ইভারজজতি অারযন শন্টায (NEOC) প্রততষ্ঠা করযতছ। ফে ধযরণয দুরম জাগ 

শভাকাতফরায জন্য পূফ জাচরর একটি শেতজং এতয া তনভ জাণ কযা রচ্ছ। ইরতাভরে স দপুয তফভানফন্দরযয আধুতনকা ন ও 

ম্প্রাযরণয কাজ শুরু র রছ, শমন জরুতয অফিা  এটি প্রততরফী যাষ্ট্রগুররাযও প্রর াজন তভটারত ারয। 

 ভানতফক া তা কাম জক্ররভ ততবর তভতরটাযী ভন্বর  এত া ও প্রান্ত ভাাগযী  তযতজওনার কিাররটটিব গ্রুরয 

(RCG) ভােরভ আভযা আঞ্চতরক রমাতগতায শযত্র ম্প্রাতযত করযতছ। 

সুতধভণ্ডরী, 

আভযা ব্যাক বৃযরযাণ কভ জসূতচ ারত তনর তছ। শুধু যকাতয ন , দররয য শথরকও ফাংরারদ আও াভী রীগ প্রতত 

ফছয রাখ-রাখ চাযাগাছ শযান কযরছ। আগাভী ৫ ফছরয শদরয ২২ বাগ শথরক ২৪ বাগ অঞ্চর গাছারা  আচ্ছাতদত কযা রফ। 

ইরতাভরে ফাংরারদরয উকূরী  এরাকা  ২ রাখ শক্টয উকূরী -ফনা ন সৃতষ্ট কযা র রছ।  

আভারদয তফজ্ঞানী ও চালীগণ তফতবন্ন ধকর-তষ্ণু পর চালাফারদয প্রমৄতি উদ্ভাফন কযরছন। দুরম জাগকারর খানা 

ম জার  খাদ্য তনযাত্তা তনতিত কযরত আভযা শদরয ১৯টি শজরায ৬৩টি উরজরা  াঁচ রাখ গৃিাতর স্যগুদাভ ফা াউরাল্ড 

াইররা প্রদারনয প্রকপ গ্রণ করযতছ। এতপ্রর ২০১৯ ম জন্ত ৩ রাখ ২৮ াজায তযফাযরক াইররা তফতযণ কযা র রছ। াাাত, 

আধুতনক ষ্য ংযযণ সুতফধা প্রকরপয আওতা  তফশ্বব্যাংরকয রমাতগতা  ৮টি শজরা  ারে াঁচ রাখ শভতিকটন ধাযণযভতা 

ম্পন্ন ৮টি াইররা কভরেক্স তনভ জাণ কযতছ। 

ইরতাভরে আভযা জরফায়ু তযফতজন ও দুরম জাগজতনত য -যতত প্রভনরক প্রাধান্য তদর  “ফাংরারদ ফ-দ্বী তযকপনা 

২১০০” প্রণ ন করযতছ। এ ভাতযকপনায প্রথভ ম জার  ৮০টি প্রকপ প্রস্তাফ কযা র রছ। শভাট তফতনর ারগয ৩৫ তাং ফন্যা 

তন ন্ত্রণ, নদী বাঙন শযাধ, াতনধাযণ যভতা বৃতদ্ধ ও নাব্যতা বৃতদ্ধয খযচ তররফ ধযা র রছ। ২০২২ াররয ভরে আভযা  ৫১০ 

তকররাতভটায নদী শেতজংর য তযকপনা তনর তছ। গ্রীষ্মকারর শরচয াতন ংযযরণয জন্য জরাধায তনভ জাণ, ৪ াজায  ৮৮৩ 

তক.তভ. খার খনন, ফন্যা তন ন্ত্রণ ফাঁধ তনভ জাণ, ংস্কায নানাতফধ প্রকপ ারত শনও া র রছ। 

এছাোও শতযংরফান ফন্ড যাস্তা, শতু/কারবাট জ, ফন্যা আশ্র রকন্দ্র, ঘূতণ জঝে আশ্র রকন্দ্র এফং ৬৪টি শজরা ত্রাণ গুদাভ   

কাভ-দুরম জাগ ব্যফিানা তথ্য শকন্দ্র তনভ জাণ, ংস্কায ও উন্ন রনয কাজ অব্যাত যর রছ। ‘দুরম জাগ নী  ফাগৃ তনভ জাণ’ কাম জক্রভ 

চরভান যর রছ। শস্বচ্ছারফক প্রতযণ কভ জসূতচ চালু কযা র রছ এফং এরত প্রততফতি ব্যতি ও ংগঠনরকও অন্তর্ভ জি কযা র রছ। 

আভযা দুরম জাগ প্রভরন স্ত্র ফাতনী ও রমাগী ংিায যভতা বৃতদ্ধয জন্য ২৩৬ শকাটি টাকায যঞ্জাভ স্তান্তয 

করযতছ। আগাভীরত আযও ১০০০ শকাটি টাকায অতোধুতনক উদ্ধাযাভগ্রী ক্র  প্রতক্র াধীন যর রছ।  

উতিত সুধী,  

ভূতভকম্প ও অতিকারন্ডয য যতত কভারনায ররযে আতভ শদফাীরক তফতল্ডং শকাড ও অন্যান্য তনযাত্তা তন ভ শভরন 

অফকাঠারভা তনভ জারণয আহ্বান জানাই। উৎসুক জনতায বীরযয কাযরণ অতিতনফ জাণ ও উদ্ধাযকাজ ভাযাত্মকবারফ ব্যত  । তাই 

দুঘ জটনািরর অমথা বীয না করয প্রতযণপ্রাপ্ত উদ্ধাযকভীরদয এ কারজ রমাতগতা কযায আহ্বান জানাতচ্ছ।  

 Disaster Risk Reduction ম্পতকজত জাততংরঘয অতপ কর্তজক প্রণীত এ ফছরযয প্রততাদ্য ‘Build 

to Last’ এয আররারক “তন ভ শভরন অফকাঠারভা গতে, জীফন ও ম্পরদয ঝুঁতক হ্রা কতয” আভারদয াভতগ্রক রযে ও 

শকৌররয ারথ েততপূণ জ র রছ ফরর আতভ ভরন কতয।  

উতিত সুধী,  

ঘুতণ জঝে, ফন্যা, যযা, ভূতভকম্প অতিকারন্ডয য -যতত হ্রা কযরত আভযা মরথষ্ট যভতা অজজন করযতছ, মা 

আন্তজজাততক অেরন ব্যাকবারফ প্রংতত রচ্ছ। এফছয জুরাই ভার ঢাকা  শলাফার কতভন অন এোডারেন (Global 

Commission on Adaptation) এয বা অনুতষ্ঠত র রছ। শখারন জাততংরঘয ারফক ভাতচফ জনাফ ফান তক 

মুন দুরম জাগ প্রততরযারধ ফাংরারদরয াপরল্যয স্বীকৃতত স্বরূ ‘তফশ্ব অতবরমাজন শকন্দ্র- ঢাকা অতপ’ (Global 

Adaptation Centre-Dhaka Office) িারনয শঘালণা শদন।   

 আভযা উন্ন ন কভ জকাণ্ড তযচারনায শযরত্র স্বপ, ভে ও দীঘ জ শভ াদী তযকপনা করয থাতক। এভতডতজ অজজন, এতডতজ 

ফাস্তফা ন তযা, স্বািে, তরে ভতা, কৃতল, দাতযদ্র্ে হ্রা, গে আয়ু বৃতদ্ধ, যপ্তানীমুখী তপা ন, ১০০টি তফরল অথ জননততক অঞ্চর 

প্রততষ্ঠায উরদ্যাগ, শাাক তপ এফং ঔলধ তপ শক্টরযয যপ্তাতন আ  বৃতদ্ধ নানা অথ জননততক সূচরক ফাংরারদ এখন াপরল্যয 

শযকড জ গরেরছ। তনরজরদয অথ জা রন দ্মা শতু তনভ জাণ, রূপুয াযভাণতফক তফদুেৎ শকন্দ্র তনভ জাণ, া যা গবীয মুদ্র্ ফন্দয, কণ জফুরী 



নদীয তররদর টারনর, ঢাকা শভরিারযর শদরয শভগা প্রকপমূ তফশ্বফাীরক তাক রাতগর  তদর রছ। আন্তজজাততক অেরন 

ফাংরারদ আজ ‘উন্ন রনয তফস্ম ’। 

সুতধবৃন্দ, 

গত অথ জফছরয আভযা ৮.১৩ তাং তজতডত প্রবৃতদ্ধ অজজন করযতছ। চরতত অথ জফছরয ৮.২ তাং অজজরনয রযেভাত্রা 

তনধ জাযণ কযা র রছ। আা কযতছ ২০২৩-’২৪ এ আভযা ১০ তাং তজতডত প্রবৃতদ্ধ অজজন কযফ এফং এই ধাযা ২০৪১ ম জন্ত 

অব্যাত যাখরত ভথ জ ফ। শদরয ৯৩ বাগ ভানুল আজ তফদুেৎ সুতফধা ারচ্ছ। আভযা ভাকার ফেফন্ধু স্যারটরাইট-১ উৎরযণ 

করযতছ। াভরন আভযা ফেফন্ধু স্যারটরাইট-২ উৎরযণ কযফ, ইনাআল্লা।  

ইরতাভরেই আভযা স্বরপান্নত শদ শথরক উরত্তাযণ রাব করযতছ। ২০২১ াররয ভরে ভেভ আর য শদ তররফ উন্নীত 

রত চররতছ। ২০৩০ াররয ভরে ক্ষুধা ও দাতযদ্র্েমুি ফাংরারদ গেরত দৃঢ় প্রততজ্ঞ এফং ২০৪১ াররয ভরে একটি উন্নত মৃদ্ধ 

ফাংরারদ গঠন কযরত ভথ জ ফ। 

আতভ আজরকয অনুষ্ঠারনয আর াজক দুরম জাগ ব্যফিানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণার , কর দুরম জাগ ব্যফিানা কভী, শস্বচ্ছারফক, 

ভানতফক া তা ংগঠন এফং অন্যান্য রমাগী ব্যতি ও প্রততষ্ঠানরক আন্ততযক ধন্যফাদ জানাতচ্ছ। 

শখাদা ারপজ। 

জ  ফাংরা, জ  ফেফন্ধু 

ফাংরারদ তচযজীফী শাক। 

... 


