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কক্সবাজারে দুর্াগ
য ঝুঁু কক প্রশমন বযবস্থাপনা রোকিঙ্গা শেণার্থী কযাম্প
এবং আশাপারশে জনরগাষ্ঠীে সক্ষমতা আরো বৃদ্ধি কেরে।
ঢাকা, ১৩ অরটাবে ২০২০:
প্রতি বছর ১৩ অক্টোবর, আন্তর্জোতিক দুক্্োগ
জ ঝু ুঁ তক প্রশমন তদবস পোতিি হক্ে আসক্ছ। ্োর মোধ্যক্ম সমগ্র তবক্ের
সকি কতমউতনটির মোনুষ সক্েিনি হক্েন এবং তবপ্ক্ের
জ
সম্ভোবনো কতমক্ে আনোর বযোপোক্র গুরুত্ব তদক্েন।
এ বছক্রর ভেোবহ বনযো মক্ন কতরক্ে দদে, বোংিোক্দশ সতিযই র্িবোেু র্তনি র্রুরী অবস্থোর প্রথম সোতরক্ি রক্েক্ছ।
১৯৮৯ সোক্ির পর তিিীে সক্বোচ্চ
জ এবং ১৯৯৮ সোক্ির পর তিিীে দীর্ক্মেোদী
জ
বনযো তছি এটি। ৫৪ িক্েরও দবতশ
মোনুষ সরোসতর েতিগ্রস্ত হক্েক্ছন। ২০২০ সোক্ির দমৌসুমী বনযো মোনুক্ষর র্ীবন এবং র্ীতবকোর উপর বযোপক প্রভোব
দেক্িক্ছ। এবং মক্ন কতরক্ে তদক্ে, আগোমীক্ি আক্রো প্রতিকূি অবস্থোে টিক্ক থোকোর র্নয র্িবোেু সংক্রোন্ত
কমসূজ তে গ্রহক্ের মোধ্যক্ম অবকোঠোক্মোগি উন্নেক্নর এবং কতমউতনটির সেমিো বোড়োক্নো তদক্ক মক্নোতনক্বশ করক্ি
হক্ব। দ্রুি এই পতরবিীি পতরতস্থতিক্ি, সকি অংশীদোরক্দর উতেি মোনতবক সহোেিো এবং উন্নেন কমসূজ তের
দনক্সোক্সর সক্ে সোমঞ্জসয দরক্ে অবকোঠোক্মোগি উন্নেন এবং র্িবোেু সম্পতকজি ঝু ুঁ তক তবক্েষে ও প্রশমক্নর উপর
িোক্দর সহক্্োতগিো দর্োরদোর করো।
কক্সবোর্োর দর্িোে, ইন্টোর দসটর দকো-অতডজক্নশন গররুপ (আইএসতসজর্)-এর অংশীদোর- স্থোনীে, র্োিীে ও
আন্তর্জোতিক এনজর্ও এবং র্োতিসংক্র্র সংস্থোসমূহ, দরোতহেো ও বোংিোক্দশী দেেোক্সবীক্দর সক্ে র্ূতেঝড়
জ
এবং
বষোক্মৌসু
জ
ক্মর অতিবৃটি ও ঝক্ড়োবোিোক্সর প্রভোব দথক্ক কতমউতনটিক্ক রেো করক্ি, বছরবযোপী একসক্ে কোর্ কক্র
্োক্েন। কক্সবোর্োক্র দুক্্োগ
জ ঝু ুঁ তক প্রশমক্নর সোড়োদোক্ন মূি ভূ তমকোে রক্েক্ছন দেেোক্সবীরো এবং কযোম্প ও
আক্শপোক্শর স্থোনীে র্নক্গোষ্ঠীর সুরেোে তদন-রোি বযোপক পতরশ্রম কক্র ্োক্েন।
মোনুক্ষর তনরোপত্তো ও র্োনমোি রেোর পোশোপোতশ পতরক্বক্শর সুরেো বর্োে রোেোর র্নয, দরোতহেো ও বোংিোক্দশী
দেেোক্সবীরো একসক্ে কোর্ করক্ছন। পোশোপোতশ, আগোম সিকজিো প্রদোন এবং উদ্ধোর কো্ক্রম
জ
দথক্ক শুরু কক্র
ঢোি বযবস্থোপনো ও তনরোপদ রোস্তো-র্োি তনমোক্ন
জ গুরুত্বপূে জ ভূ তমকো রোেক্ছন। মোনতবক সহোেিো প্রদোনকোরী সংস্থোর
কমীরো দকোতভড-১৯ এর সংক্রমে প্রতিক্রোধ্ ও তনেন্ত্রে বযবস্থো তনজিি করক্ছন। সোইক্লোন প্রস্তুতি কমসূজ েীর
একর্ন বোংিোক্দশী দেেোক্সবক র্নোব মোহমুদ বক্িন- “প্রোকৃতিক তবপ্েজ দমোকোক্বিোে আমরো দরোতহেোক্দর সক্ে
প্রতশেে তনক্েতছ ্োর মোধ্যক্ম আমরো আমোক্দর অতভজ্ঞিোর িোক্দর সক্ে তবতনমে কক্রতছ।”
মোনতবক সহোেিো প্রদোনকোরী সংস্থোগুক্িো, আবহোওেো র্তনি দুক্্োক্গর
জ
েক্ি সৃি পতরতস্থতিক্ি, দ্মন সোইক্লোক্নর
মক্িো র্রুতর অবস্থোে সোড়োদোক্নর র্নয “৭২ র্ন্টোর একটি র্রুতর সোড়োদোন পতরকল্পনো” প্রেেন কক্রক্ছ। ্ো
বোংিোক্দশ সরকোক্রর সহক্্োতগিোে এবং দুক্্োগ
জ দমোকোক্বিোে সরকোক্রর স্থোেী আক্দশ (এসওতড)-এর সক্ে
সোমঞ্জসয দরক্ে ২০১৮ সোক্ি তিতর করো হে। আইএসতসজর্-র ভোরপ্রোপ্ত তসতনের দকো-অতডজক্নির তপিোর কোন বক্িনজ
”মোনতবক সহোেিো প্রদোনকোরী সংস্থোগুক্িো প্রোকৃতিক তবপ্েজ এবং দুক্্োগ
জ ঝু ুঁ তক প্রশমক্ন স্থোনীেক্দর অতভজ্ঞিোর
আক্িোক্ক সংতেি কিৃপ
জ ক্ের সক্ে র্তনষ্ঠভোক্ব সমন্বে কক্র ্োক্ে। ্োর মোধ্যক্ম বোস্তুেয যতি ও হিোহি মোনুক্ষর
সংেযো কতমক্ে আনক্ি এবং কযোম্প ও িোর আক্শপোক্শর কতমউতনটির সেমিো বোড়োক্ি ভূ তমকো রোেক্ব “
সোরো বছর ধ্ক্র প্রতিকূি আবহোওেোর েক্ি, প্রোে ৮,৬০,০০০ দরোতহেো শরেোথী ও স্থোনীে র্নক্গোষ্ঠীর র্ীবন্োত্রো
প্রভোতবি হক্ে। এই অঞ্চিটি র্িবোেু পতরবিজক্নর র্নয তবক্শষভোক্ব েতিগ্রস্ত, তবক্শষ কক্র বষো জ এবং র্ূতেঝড়
জ
দমৌসুক্ম। বোংিোক্দশ সরকোক্রর দনিৃক্ত্ব মোনতবক সহোেিো প্রদোনকোরী সংস্থোগুক্িো দরোতহেো শরেোথী ও আক্শপোক্শর
বোংিোক্দশী র্নক্গোষ্ঠীক্ক তনক্ে গি বছক্রর িয িনোে এ বছর দুক্্োগ
জ পতরতস্থতি দমোকোক্বিোে অক্পেোকৃি দবতশ
প্রস্তুতিমূিক কো্ক্রম
জ
গ্রহে কক্রক্ছ। ২০২০ সোক্ির র্নয প্রেীি দরোতহেো মোনতবক সংকক্ির দ্ৌথ সোড়োদোন
পতরকল্পনোে আন্তর্জোতিক সম্প্রদোক্ের উদোর সহক্্োতগিোর েক্ি িো সম্ভব হক্েক্ছ। দর্আরতপ-২০২০ এর
আক্বদক্নর দপ্রতেক্ি, এেন প্ন্ত
জ ৪৮.২ শিোংশ অথোেক্নর
জ
অেীকোর পোওেো তগক্েক্ছ এবং র্ীবন রেোকোরী
কো্ক্রক্মর
জ
পোশোপোতশ দুক্্োগ
জ পতরতস্থতিক্ি দমোকোক্বিো করোর র্নয অবতশি অক্থরজ দ্োগোন দরকোর। ্ো দকোতভড১৯ অতিমোরীর মক্িো পতরতস্থতিক্ি আক্রো র্টিি হক্ে দোতড়ক্েক্ছ।

দুক্্োগ
জ বযবস্থোপনোে বোংিোক্দক্শর ধ্োরোবোতহক সোেিয রক্েক্ছ এবং দদশটি র্িবোেু পতরবিজক্নর কো্কর
জ
অতভক্্োর্ক্নর একটি েিন্ত্র উদোহরে। র্োতিসংর্ এবং মোনতবক সহোেিো প্রদোনকোরী সম্প্রদোক্ের সহোেিোে দুক্্োগ
জ
দমোকোক্বিোে সরকোক্রর ২০১০ সোক্ির স্থোেী আক্দশ (এসওতড) গি বছর সংক্শোধ্ন করো হে এবং ২০১৯ সোক্ির
এসওতড-র ইংক্রজর্ অনুবোদ প্রকোতশি হক্েক্ছ। আন্তর্জোতিক মোনদক্ের সক্ে সোমঞ্জসয দরক্ে, লোস্টোর পদ্ধতিক্ক
দুক্্োগ
জ বযবস্থোপনো দপ্রোক্িোকক্ি সং্ুক্ত করো হক্েক্ছ।
আন্তর্জোতিক দুক্্োগ
জ প্রশমন তদবস উপিক্ে, ইউক্কএইড-এর সহক্্োতগিোে র্োতিসংক্র্র আবতসক সমন্বেকোরীর
কো্োিে
জ
দথক্ক বোংিোক্দক্শর মোনতবক সহোেিো কো্ক্রক্মর
জ
সমন্বে ও সহক্্োতগিোর উপর একটি হযোেবুক প্রকোশ
করো হক্েক্ছ। এই হযোেবুকটি বোংিোক্দক্শর সরকোর ও র্নগেক্ক সহক্্োতগিো করোর র্নয দ্ দকোনও প্রতিষ্ঠোক্নর
র্নয সহোেক হক্ব।
সমাপ্ত

তমতডেো দ্োগোক্্োগ: দমো. মতনরুজ্জোমোন, নযোশনোি ইনেরক্মশন অতেসোর, র্োতিসংর্ িথয দকন্দ্র, ঢোকো,
দমোবোইি: +৮৮০ ১৭১৬ ৩০২৫৬৮, ইক্মইি: moniruzzamanm@un.org

আন্তর্জাতিক দুর্াগ
জ ঝুঁু তক প্রশমন তদবরের পটভূ তম ( ১৩ অরটাবর): আন্তর্জাতিক দুর্াগ
জ ঝুুঁ তক প্রশমন তদবস ১৯৮৯
সারে শুরু হয়। র্াতিসংরের সাধারণ পতরষরদর এক আহ্বারনর প্রপ্রতিরি, দুর্াগ
জ ঝুুঁ তক তবষয়ক সরেিনিা এবং তবপ্য়জ
কমারনার প্ররয়ার্নীয়িা িু রে ধররি একটি তদবরসর প্রস্তাব করা হয়। ্ার প্রপ্রতিরি, সারা তবরের সকে কতমউতনটির মানুষ
এর গুরুত্ব সম্পরকজ সরেিনিা বৃদ্ধি কররি এবং তবপ্ক্ের
জ
সম্ভোবনো কতমক্ে আনক্ি, প্রতি বছর ১৩ অরটাবর এই তদবসটি
পােন কররন।

তবস্তাতরি https //www.un.org/en/observances/disaster-reduction-day

