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দুরমযোগ ফযফস্থোনো/ Disaster Management 

দুরমযোগ ফররে দুঘযটনোরে বফোঝোয়, মো প্রোেৃতেেবোরফ ফো ভনুলযৃষ্ট েরভযয দ্বোযো ংঘতটে য় মোয 

পরর তফধ্বংী পরোপর ঘরট। েরফ আরগ বেরে োফধোনেো অফরম্বন েযো রর এই দুঘযটনোগুতর 

এডোরনো বমরে োরয। দুরমযোগ প্রতেরযোধ ফো এয যফেযী প্রবোফ তযচোরনোয এই প্রতিয়োতটরে 

দুবমযোগ ফযফস্থোনো ফরো য়। 

WBCS Ecam বে তিজোস্টোয ভযোরনজরভন্টরে এেতট ৃেে তফলয় তোরফ অধযয়ন েযো য়, েরফ 

এতট তযরফ ও ফোস্তুোরেয তররফোরও ডো বমরে োরয। এই তনফরে, আতন দুরমযোগ 

ফযফস্থোনো, এয ধযন, দুরমযোগ ফযফস্থোনো প্রেল্প, প্রেরল্পয োরে জতডে মযোয়গুতর, জতডে েেৃযক্ষ 

এফং ফযফস্থোনো তযেল্পনো েী েো তখরফন। 

দুরমযোগ ফযফস্থোনো তে? 

দুরমযোগ এভন এেতট অফস্থো মো প্রোেৃতেেবোরফ ফো ভনুলযৃষ্ট তিয়োেরোরয দ্বোযো ৃষ্ট য় মো ভোনুল 

এফং প্রোণীয জীফরন এেতট তফোর তফঘ্ন ঘটোয়। এই তফমযয়গুতর ফনযো, বূতভেম্প, ুনোতভ রে 

োরয, ফো তেছু েুখযোে ভোনফ উোদোনদ্বোযো ভোরজ তফমযয় ৃতষ্ট েযোয জনয জজতফে ফো যোোয়তনে 

অে রে োরয। তফরল দর এই দুরমযোগগুতর প্রতেরযোধ েযোয জনয ফো েোরদয দ্বোযো ক্ষতেগ্রস্থ 

ভোনুলরদয েোত্ক্ক্ষতণে ত্রোণ যফযো েযোয জনয জেতয েযো রয়বছ। ক্ষতেগ্রস্ত জীফনরে োোময 

েযোয এই প্রতিয়োরে ফরো য় দুরমযোগ ফযফস্থোনো। 
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দুরমযোগ ফযফস্থোনোয বূতভেো 

দুরমযোগ ফযফস্থোনো আইন 2005 অনুমোয়ী, দুরমযোগ ফযফস্থোনোরে তযেল্পনো, ভন্বয়, ংগতিে এফং 

ফোস্তফোয়রনয এেতট ভতন্বে প্রতিয়ো তোরফ ংজ্ঞোতয়ে েযো বমরে োরয মোয জনয প্ররয়োজনীয় 

ফযফস্থোগুতর 

● ুনফযোন ও ুনগযিন 

● বম বেোনও হুভতেয তফমযরয়য েোত্ক্ক্ষতণে প্রতেতিয়ো 

● বম বেোনও দুরমযোগ ফো েোয তযণতেয প্রভন 

● বমরেোরনো দুরমযোগ বভোেোরফরোয় প্রস্তুতে 

● জীতফেরদয উদ্ধোয, উদ্ধোয ও ত্রোণ 

● ক্ষভেো ফৃতদ্ধ 

● বম বেোনও দুরমযোবগয রয-প্রবোরফয েীব্রেো ভূরযোয়ন েযো 

দুরমযোগ ফযফস্থোনোয ধযন 

দুরমযোগরে েোরদয উত্ক্তিয উয তবতি েরয দুই বোরগ বোগ েযো বমরে োরয: প্রোেৃতেে ও 

ভনুলযৃষ্ট দুরমযোগ। 

 

● প্রোেৃতেে দুরমযোগ: প্রোেৃতেে দুরমযোগ র বইগুতর মো জরফোয়ু ফো ংতিষ্ট ংস্থো (জর / 

ৃতেফী) এয োেযরেযয েোযরণ প্রোেৃতেেবোরফ ঘরট। প্রোেৃতেে দুরমযোরগয েোযণ রে োরয 



 

   www.byjusexamprep.com 

 
 
 

প্রেৃতেয অতফচতরে ফো দ্রুে তফৃঙ্খরোয পরর মো জীতফেোয উয প্রবোফ বপরর। এফ 

দুরমযোগ জীফন ও ম্দ উবরয়য জনযই ক্ষতেেয রে োরয। বূতভেম্প, ুনোতভ, বূতভধ, 

ভোভোযী এফং ফনযপ্রোণীয দোফোনর প্রোেৃতেে দুরমযোরগয েরয়েতট োধোযণ উদোযণ। 

● ভনুলযৃষ্ট তফমযয়: নোভ বেরে বফোঝো মোয়, ভনুলযৃষ্ট তফমযয়গুতর ভোরজয তেছু েুখযোে 

উোদোনদ্বোযো ৃষ্ট অোতিয েোযরণ ঘরট, ফো েোযো ভোনুরলয জীফনমোত্রোয প্ররয়োজনীয়েোগুতর 

ূযণ েযরে োরয, মোয পরর তযরফগে অফনতে ঘরট। বফোভো তফরফোযণ, জজতফে অে, 

ফন উজোড, দূলণ, দুঘযটনো (দতড-ে, মোত্রীফোী ফো) ইেযোতদ ভোনুরলয জীফরনয জনয 

ভনুলযৃষ্ট দুরমযোগগুতরয ভরধয এেতট। 

দুরমযোগ ফযফস্থোনোয মযোয়ভূ 

দুরমযোগ ফযফস্থোনো দুরমযোগ বভোেোরফরোয জনয এেতট দুরমযোগ ফযফস্থোনো বপজ ভরির তনরয় এররছ 

এফং জরুতয অফস্থোয তযরপ্রতক্ষরে মেোমে ফযফস্থোনো তনরয় এররছ। এতট দুরমযোগ ফযফস্থোনোয 

জীফনচি নোরভও তযতচে। দুরমযোগ ফযফস্থোনো অনুমোয়ী, দুরমযোরগয চোযতট মযোয় যরয়রছ এফং 

এগুতর র: 

● প্রভন: প্রভনরে প্রোে-দুরমযোগ ফযফস্থোনো তোরফ তফরফচনো েযো বমরে োরয মো এেতট 

দুরমযোরগয দুফযর প্রবোফ হ্রো েযোয জনয ফযফস্থো গ্রণ েরয। এয ভরধয যরয়রছ ংরোতধে 

বজোতনং, োফতরে ইনফ্রোস্ট্রোেচোয তিোরীেযণ, বূতভ ফযফোয ফযফস্থোনো এফং অনুরূ 

ধোযণোগুতরয ভরেো তফেল্পগুতর মো এেতট দুরমযোরগয যফেযী প্রবোফগুতর হ্রো েযরে োরয। 
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● প্রস্তুতেভূরে: এই মযোরয় ম্প্রদোরয়য েোরছ বৌঁছোরনো, েোরদয প্রবোফ ম্পরেয ততক্ষে েযো 

এফং েীবোরফ প্রতেতিয়ো জোনোরে রফ এফং দুরমযোগ বেরে ুনরুদ্ধোয েযরে রফ ব 

ম্পরেয েোরদয প্রতক্ষণ বদওয়ো অিবুযি যরয়রছ। এই দুরমযোগ প্রস্তুতে েোমযিরভয গোইিতট 

েীবোরফ এেতট েোমযেয ংস্থো এফং ফযফোতয়ে ম্প্রদোয়রে আযও বোরবোরফ প্রস্তুে েযো 

মোয় ব ম্পরেয আযও েেয যফযো েরয মো দুরমযোগ বভোেোরফরো েযরে োরয। 

● প্রতেতিয়ো: প্রতেতিয়োরে দুরমযোগ ম্পরেয ফ প্ররয়োজনীয় েেয জতডে। এতট এেতট ফযফো 

ুনরুদ্ধোয বেন্দ্র প্রতেষ্ঠোয োরেও জতডে, বমভন যফেযী েযোফরীরে, ভোনতফে চোতদো 

ূযরণয জনয জীফন ফোাঁচোরনো বেরে শুরু েরয এফং তযষ্কোয প্রতিয়োতট ম্পন্ন েযোয তদরে 

ভরনোতনরফ েযো য়। 

● ুনরুদ্ধোয: ুনরুদ্ধোয র দুরমযোগ ফযফস্থোনোয বল মযোয় মো ম্প্রদোরয়য ুনরুদ্ধোয এফং 

স্থোনীয় অেযনীতেরে স্বোবোতফে েযোয জনয দোয়ী। এই মযোরয়, প্রবোফ আফোয তযরফগে, 

োযীতযে, োভোতজে এফং অেযননতেে তদে বেরে তস্থতেীর রয় ওরি। 

দুরমযোরগয েোযণ 

তফতবন্ন েোযণ েোেরে োরয মো তফমযরয়য েোযণ রে োরয। েোযো তনম্নতরতখে - 

● তল্পোয়ন: তল্পোয়ন দুরমযোরগয এেতট প্রধোন েোযণ েোযণ এতট বলোফোর ওয়োতভযংরয়য পরর 

ঘরট, মো আযও চযভ আফোওয়োয অফস্থোয তদরে তযচোতরে েরয। 
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● তযরফগে অফক্ষয়: উাঁচু বফন এফং অফেোিোরভো তনভযোরণয জনয গোছ েোটোয পরর ফন 

উজোড রয় মোয়, মোয পরর ভোতটয ক্ষয় য় মো ফনযোয ভরেো প্রোেৃতেে দুরমযোরগয তদরে 

তযচোতরে েরয। 

● যোজননতেে ভযো: বদগুতরয ভরধয িোন্ডো এফং েীব্র মুরদ্ধয পরর চযভ তযতস্থতে ৃতষ্ট য় 

বমখোবন োযভোণতফে অরেয ভরেো অে ফযফোয েযো য়, মো এেতট তনতদযষ্ট স্থোরন তফসৃ্তে 

দুরমযোগ ৃতষ্ট েরয। 

● উন্নয়নভূরে ভযো: জনংখযোয ফৃতদ্ধ দ্রুে নগযোয়ন এফং বূতভয বোলণ অফররল গোছ 

এফং অনযোনয প্রোেৃতেে উোদোনগুতরয অোযরণয তদরে তযচোতরে েরয, মো তফমযরয়য 

েোযণ য়। 

জোেীয় দুরমযোগ ফযফস্থোনো আইন, 2005 

জোেীয় দুরমযোগ ফযফস্থোনো আইন 2005 যেোয েেৃযে ো েযো রয়তছর। (যোজযবো 28 নরবম্বয 

2005 োরর এই আইনতট ো েরয, 12 তিরম্বয 2005 োরর বরোেবোয়, এফং 23 তিরম্বয 

2005 োরর বোযেীয় যোষ্ট্রতে েেৃযে অনুরভোতদে য়)। রক্ষয তছর বম বেোনও দুরমযোরগ ক্ষতেগ্রস্ত 

জীতফেরদয ত্রোণ যফযো েযো এফং বম বেোনও দুরমযোরগয আরগ ও রয দক্ষ ফযফস্থোনো তযতস্থতে 

তনতিে েযো। 2005 োররয দুরমযোগ ফযফস্থোনো আইরনয অধীরন, এতট বদখোয জনয বফ েরয়েতট 

গবতনযং ফতি গিন েযো রয়তছর। এই ফতিগুররো র 

NDMA-নযোনোর তিজোস্টোয ভযোরনজরভন্ট অেতযতট 
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এতট দুরমযোরগয ভোযোত্মে প্রবোফ বভোেোরফরোয জনয দুরমযোগ ফযফস্থোনোয জনয নীতে ও তনরদযতেো 

প্রস্তুে েরয। এই আইন অনুোরয, NDMA-বে 5 ফছরযয বভয়োরদয এেজন বচয়োযোযন  9 

জন দয েোেরে োরয। 

NEC- জোেীয় তনফযোী েতভতট 

এতট ভগ্র বদরয জনয জোেীয় দুরমযোগ ফযফস্থোনো তযেল্পনো প্রস্তুে েরয এফং প্রতে ফছয এয 

মযোররোচনো তনতিে েরয। 

SDMA-বস্টট তিজোস্টোয ভযোরনজরভন্ট অেতযতট 

এতট জোেীয় েেৃযরক্ষয দ্বোযো তযচোতরে দুরমযোগ ফযফস্থোনো তযেল্পনোয প্রোে-তযেল্পনোয তফলরয় 

ভস্ে যোরজযয তদরে নজয যোরখ। 

NDRF-নযোনোর তিজোস্টোয বযন্স বপোয 

এতট এেতট তফরল ফোতনী মো দুরমযোরগয ভয় বফাঁরচ েোেো ফযতিরদয োয়েো ও োয়েো েযোয 

জনয গতিে য়। 

দুরমযোগ ফযফস্থোনো তনরয় জোেীয় নীতে, 2009 

দুরমযোগ ফযফস্থোনো ম্পতেযে জোেীয় নীতে, 2009 এয রক্ষয তক্ষো, উদ্ভোফন এফং জ্ঞোরনয ভোধযরভ 

ভস্ত স্তরয প্রতেরযোধ এফং তস্থতেস্থোেেোয এেতট েোমযেয ংসৃ্কতে প্রচোয েযো। দুরমযোগ ফযফস্থোনো 

ম্পতেযে জোেীয় নীতে, 2009 এয ভূর তফলয়গুতর র: 
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● দুরমযোগ ফযফস্থোনো আইন 2005 -এয ররক্ষয জোেীয় দুরমযোগ ফযফস্থোনো নীতে 2009 প্রণয়ন 

েযো য়, মোয রক্ষয তছর বদরয দুরমযোগ বভোেোরফরোয় এেতট বযোিভযো জেতয েযো। 

● এতট ভোনুলরে দুরমযোগ বেরে যক্ষো েযোয এফং চযভ তযতস্থতে বভোেোরফরোয় এেতট স্মোটয 

প্রমুতি-তবতিে বেৌর জেতয েযোয দৃতষ্টবতি তনরয় গতিে রয়তছর। 

● দুরমযোগ ফযফস্থোনো ম্পতেযে জোেীয় নীতে োভতগ্রে দুরমযোগ ফযফস্থোনো তযেল্পনো বমভন 

আতেযে ও আইতন ফযফস্থো, ুনগযিন, ুনফযোন, ুনরুদ্ধোয ইেযোতদ তনরয় েোজ েরয। 

জোেীয় দুরমযোগ ফযফস্থোনো তযেল্পনো, 2016 

জোেীয় দুরমযোগ ফযফস্থোনো তযেল্পনো, 2016 বদরয দুরমযোগ ফযফস্থোনোয জনয েোজ েযোয জনয 

বোযরেয প্রেভ উরদযোগ। নযোনোর তিজোস্টোয ভযোরনজরভন্ট অেতযতট (NDMA) এই তযেল্পনো 

জেতয েরযরছ। এতট বন্দোই বফ্রভওয়োরেযয োরে ংমুি তছর এফং এয রক্ষয তছর বদরয 

তফমযয়রে নীযফ েযো মো ম্পদ এফং জীফন োযোরে হ্রো েযরফ। জোেীয় দুরমযোগ ফযফস্থোনো 

তযেল্পনো, 2016 এয প্রধোন তফলয়গুতর র: 

● 2016 োরর জোেীয় দুরমযোগ ফযফস্থোনো তযেল্পনো প্রেভ শুরু েযো রয়তছর, মোয রক্ষয তছর 

বদরে এেতট দুরমযোগভুি বদ তোরফ গরড বেোরো এফং এেতট দুরমযোরগয রয ীভোফদ্ধ 

েযো। 

● 2015 োররয জোেীয় দুবমযোগ ফযফস্থোনো তযেল্পনোয় ফরো রয়রছ, 'বোযেরে ফ খোে 

জুরড এেতট দুরমযোগ অঞ্চর তররফ গরড বেোরো এফং স্থোনীয় ক্ষভেো গরড বেোরোয ভোধযরভ 
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উরেখরমোগয ও অিবুযতিভূরে দুরমযোরগয ঝুাঁতে হ্রো েযো, দতযদ্র বেরে শুরু েরয 

অেযননতেে, োযীতযে, োভোতজে, োংসৃ্কতেে ও তযরফগে তফতবন্ন রূর জীফন, 

জীতফেো ও ম্পরদয ক্ষতে উরেখরমোগযবোরফ হ্রো েযো।  মখন ের স্তরয দুরমযোগ 

বভোেোরফরোয ক্ষভেো ফৃতদ্ধ েযো য়"। 

ঝুাঁতে ফযফস্থোনো এফং দুরমযোগ ফযফস্থোনো তে এেই যেভ? 

 

 

নো। ঝুাঁতে ফযফস্থোনো এেতট ংস্থোয প্রধোনরদয তনয়ন্ত্রণ ও ভূরযোয়ন েরয মত্ন তনরে, মখন দুরমযোগ 

ফযফস্থোনো এেতট দুরমযোরগয বফাঁরচ েোেোয জনয ত্রোণ যফযো েযোয প্রস্তোফ বদয় ফো বোস্ট েযোয 

আরগ। 

দুরমযোগ ফযফস্থোনোয জনয দোয়ী ংস্থোয নোভ েী? 

 

জোেীয় দুরমযোগ ফযফস্থোনো েেৃযক্ষ দুরমযোগ ফযফস্থোনোয জনয যোতয দোয়ী। বোযরেয প্রধোনভন্ত্রীয 

বনেৃরে এই ংস্থোতট যোতয তনয়ন্ত্রণ েযো য়। 

বোযরে দুরমযোগ ফযফস্থোনোয প্ররয়োজনীয়েো েী? 

 

দুরমযোগ ফযফস্থোনো বোযরেয নীতে েোিোরভোয এেতট গুরুেূণয োখো। দুরমযোগ ফযফস্থোনো গুরুেূণয 

েোযণ এতট দুরমযোগ বেরে বফাঁরচ মোওয়ো ফযতিরদয উদ্ধোয এফং ভুতি তদরে োয়েো েরয। 
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2005 োররয দুরমযোগ ফযফস্থোনো আইন ংরক্ষর ফযোখযো েরুন? 

 

 দুরমযোগ ফযফস্থোনো আইন 2005 এেতট আইন মো দুরমযোরগয অতগ্রভ এফং বোস্টগুতররে দক্ষ 

ফযফস্থোনো প্রদোরনয জনয তিজোইন েযো রয়রছ। 

  

  

 


