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ভবভিএিইএ বাংলাক্ষদশ র্াক্ষি জন্টস ম্যানুফযাকোোস জ এড এক্সক্ষপাট জাস জ এক্ষসাভসক্ষয়শন 

ভবটিইভব বাংলাক্ষদশ ভটকভনকযাল এডুক্ষকশান ভবাড জ 

ভবভডআেভসএস বাংলাক্ষদশ ভেড ভিক্ষসন্ট ভসাসাইটি 

রবরবএে বোিংলোমদশ ব্যুমিো অব েুোটিরেকে 

ভবভসভসটিএফ বাংলাক্ষদশ ক্লাইক্ষিট ভেঞ্জ োস্ট ফাড  
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ভসভডএসভপ েে ভডক্ষিলপক্ষিন্ট ভসক্ষটলক্ষিন্ট প্রক্ষিক্ট  

ভসভপভপ সাইক্ষক্লান ভপ্রক্ষপয়াড জক্ষনস ভপ্রাোি 
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১. ভূমিকা 

স্বতন্ত্র ভ ৌগ ামিক বৈমিগযের কারগে ৈাাংিাগেি ৈন্যা, গ্রীষ্মিন্ডিীয় ঘূমে িঝড় ঝড়-বৃময এৈাং খরা সহ মিয়মিত দূগ্ িাগ র সমু্মখীি হয়। মৈপোপন্ন এৈাং প্রকট আর্ ি-সািামিক অৈস্থার কারগে এই 

দূগ্ িা গুগিা িীৈিহামি ঘটায়, অৈকাঠাগিার ক্ষমত সাধি কগর এৈাং িীমৈকার উপর মৈরূপ প্র াৈ ভেগি। েিশ্রুমতগত ব্যমি ও িিগ াষ্ঠীগক প্রায়িই তাগের বেিমিি ৈাসস্থাি ভেগড় অন্যত্র সগর ভ্গত 

ৈাধ্য হয়। িিৈায়ু পমরৈতিগির প্র াগৈ ভ্সকি দূগ্ িাগ র কারগি ৈাস্তুচ্যেমত ঘটগে ভসগুগিার তীব্রতা এৈাং সাংখ্যা আ ািী ৈেরগুগিাগত বৃমি পাগৈ ৈগি সুস্পয ধারো করা হয়। তাই মৈজ্ঞািীগের িগত 

িিৈায়ু পমরৈতিগির সৈগেগয় ৈড় এৈাং একক প্র াৈ হগত পাগর িানুগের অম ৈাসি অর্ৈা ৈাস্তুচ্যেমত। সাম্প্রমতক মহগসৈ অনু্ায়ী, ২০৫০ সাগির িগধ্য মৈগের প্রমত ৪৫ িগি একিি এৈাং ৈাাংিাগেগি 

প্রমত ৭ িগি একিি িিৈায়ু পমরৈতিগির কারগে ৈাস্তুচ্যেত হগৈ। অ েন্তরীে স্থািচ্যেমত প্ িগৈক্ষে ভকন্দ্র (আইমডএিমস) অনুিাি কগরগে ভ্ ২০০৮ ভর্গক ২০১৪ সাগির িগধ্য ৈাাংিাগেগি দুগ্ িাগ র 

কারগে ৪.৭ মিমিয়গিরও ভৈমি ভিাক ৈাস্তুচ্যেত হগয়মেি। একই সাংস্থার ২০১৯ সাগির অধ ি-ৈৎসর পমরসাংখ্যাি অনুিাি কগর ভ্ ৈাাংিাগেগির ২৩টি ভিিায় ১.৭ মিমিয়ি ভিাকগক সমরগয় ভিওয়া 

হগয়মেি এৈাং তাগের অমধকাাংিই মেি উপকূিীয় ভিিা ভ ািা, খুিিা এৈাং পটুয়াখািীগত। িিসাংখ্যা শুিামর (২০১৩) এর উপর ম মি কগর রািরু এৈাং এসমসএিআর প্ িাগিােিা কগরগে ভ্ ২০১১ 

ভর্গক ২০৫০ প্ িন্ত ভৈি কগ়্কটি িিৈায়ু ত মৈপগের কারগে ১৬ ভর্গক ২৬ মিমি্ি় িানুে ৈাাংিাগেগি তাগের িন্ম ত ৈাসস্থাি ভর্গক ৈাস্তুচ্যেত হগৈ। এই ৈাস্তুচ্যেমত প্রৈাগহ ভেগির ভ তগরই 

অ েন্তীরে স্থািচ্যেমত এৈাং শ্রি অম ৈাসি উ য়ই অন্তভূ িি র্াকগৈ। ৈাাংিাগেি ২০২৪ সাগির িগধ্য একটি িধ্যি আগয়র, ২০৩০ সাগির িগধ্য একটি উচ্চ িধ্যি আগয়র এৈাং ২০৪১ সাগির িগধ্য একটি 

উন্নত ভেগি ভপৌেৈার িগক্ষে সুমিমে িয কি িপমরকল্পিা মিগয় এম গয় ্াগে। দুগ্ িা  এৈাং িিৈায়ু পমরৈতিগির কারগে উদ্ভূত সািমগ্রক ৈাস্তুচ্যেমত ঝুঁমক ব্যৈস্থাপিার উগেশ্য মিগয়, দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে 

িন্ত্রোিয় (দুব্যত্রাি) সামৈ িক উন্নয়ি প্রমিয়ায় ৈাস্তুচ্যেত িিগ াষ্ঠীর অন্তর্ভ িমি মিমিত করগত অ েন্তরীে ৈাস্তুচ্যেমত ব্যৈস্থাপিা িাতীয় ভকৌিিপত্র ২০২১ প্রেয়ি এৈাং গ্রহে কগরগে। গৃহীত িাতীয় 

ভকৌিিপগত্রর আগিাগক দুগ্ িা  এৈাং িিৈায়ু পমরৈতিগির কারগে ৈাস্তুচ্যেমত ভরাধ, ৈাস্তুচ্যেতগের সুরক্ষা ও িািমৈক সহায়তা প্রোি এৈাং ৈাস্তুচ্যেত িানুগের িন্য ভটকসই সিাধাি মিমিগত একটি 

অন্তভূ িমিমূিক এৈাং অমধকার-ম মিক কি ি পমরকল্পিা গ্রহে কগরগে। কি ি পমরকল্পিায় প্রস্তামৈত কা্ িিিগুগিাগক িাতীয় ভকৌিিপগত্র উগেমখত ৈাস্তুচ্যেমত ব্যৈস্থাপিা কাঠাগিা অনুসাগর মতিটি মৈেগয় 

মৈ ি করা হগয়গেেঃ প্রমতগরাধ, সুরক্ষা এৈাং স্থায়ী সিাধাি। ৈাস্তুচ্যেমত প্রমতগরাগধর প্রধাি িক্ষে হগে দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা অৈকাঠাগিা উন্নয়ি এৈাং িিৈায়ু পমরৈতিি অম গ্ািি কি িসূমে গ্রহগের 

িাধ্যগি ঝুঁমকপূি ি িিগ াষ্ঠীর মৈপোপন্নতা হ্রাস এৈাং সহিিীিতা বৃমি। সুরক্ষা কা্ িিগির িাধ্যগি িরুরী িািমৈক এৈাং দূগ্ িা  পরৈতী ত্রাে সহায়তার উপর ভিাড় ভেওয়া হগয়গে। ৈাস্তুচ্যেমত পরৈতী 

ব্যৈস্থাপিা মৈেয়ক কা্ িিিগুগিাগক ভটকসই সিাধাগির আওতায় আিা হগয়গে।  

একটি সৈ িাঙ্গীে এৈাং ্র্া্র্ প্রমিয়ার িাধ্যগি ধাগপ ধাগপ এই কি ি পমরকল্পিাটি প্রেয়ি করা হগয়গে। িাতীয় এৈাং আন্তিিামতক িািেন্ড, িতােি ি এৈাং প্রগটাকি মৈগৈেিায় মিগয় কি ি পমরকল্পিাটিগক 

সুস্পয াগৈ অমধকার-ম মিক, মৈেব্যাপী গ্রহিগ্াগ্য, এৈাং স্থািীয় প্ িাগয়র িন্য উপযুি করা হগয়গে। এই কি ি পমরকল্পিায় ৈাাংিাগেগির েয়টি দূগ্ িা প্রৈে এিাকা ভর্গক ৈাস্তুচ্যেমতর ঝুঁমকগত র্াকা 

িিগ াষ্ঠী এৈাং ৈাস্তুচ্যেত সম্প্রোগয়র িতািত ্র্া্র্ প্রমিয়ার িাধ্যগি অন্তভূ িি করা হগয়গে। সৈ িপ্রর্গি ভেগির মৈম ন্ন দুগ্ িা  প্রৈে অঞ্চি ভর্গক সরকামর প্রমতমিমধ এৈাং িীমতমিধ িারকগের ঢাকায় 
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একটি িাতীয় কি িিািায় অাংিগ্রহগের িন্য আিন্ত্রে িািাগিা হয়। উি কি িিািায় মৈস্তামরত আগিােিার িাধ্যগি ৈাাংিাগেি ৈ-দ্বীপ পমরকল্পিা ২১০০ এ ৈেীত েয়টি দূগ্ িা  হটস্পট ভর্গক তথ্য 

সাংগ্রগহর িন্য েয়টি এিাকা মিৈ িােি করা হয়। মিৈ িামেত প্রমতটি এিাকায় মৈপোপন্ন িিগ াষ্ঠীর সাগর্ দুটি ভোকাস গ্রুপ মডসকািি এৈাং স্থািীয় সরকাগরর প্রমতমিমধ ও িীমত মিধ িারকগের সাগর্ দুটি 

ভোকাস গ্রুপ মডসকািি পমরোিিা করা হয়। ৈাস্তুচ্যেমত সম্পমকিত িটিি এৈাং মৈগরাধপূি ি মৈেয়াৈিী িাঠ প্ িায় ভর্গক তুগি আিার িন্য ভোগটা গয়স পিমত ব্যৈহার করা হয়। ভোগটা গয়স একটি 

সম্প্রোয়-ম মিক অাংিগ্রহেমূিক এৈাং ম জ্যেয়াি  গৈেো পিমত। এই পিমত প্রগয়া  কগর প্রমতটি মিৈ িামেত এিাকা ভর্গক আটিি পুরুে, আটিি িারী এৈাং দুইিি স্থািীয় প্ িাগয়র িীমতমিধ িারকগক 

তাগের মিি মিি আৈাস্থি, কি িগক্ষত্র এৈাং আগি পাগির এিাকা ভর্গক েমৈর িাধ্যগি ৈাস্তুচ্যেমত মৈেয়ক সিস্যা এৈাং তার সম্ভাব্য সিাধাি তুগি আিার মিগে িিিা ভেওয়া হয়। এই  গৈেো পিমতর 

িাধ্যগি িিগ াষ্ঠীর সম্পৃিতা,  ঠিমূিক আগিােিা এৈাং স্থািীয় জ্ঞোগির প্রগয়াগ র িাধ্যগি সািামিক পমরৈতিিগক উৎসামহত করা হগয়গে। িাঠ প্ িায় ভর্গক প্রাপ্ত তথ্যামে প্ িাগিােিা কগর তা 

আগরকটি িাতীয় কি িিািার িাধ্যগি সাংমিয সরকামর এৈাং ভৈসরকামর ভেকগহাল্ডারগের সমু্মগখ উপস্থাপি করা হয়।  কি িিািায় প্রাপ্ত িতািত মিমপৈি এৈাং মৈগিেি কগর খসড়া কি ি পমরকল্পিায় 

অন্তভূ িি করা হয়। পরৈতীকাগি, কি ি পমরকল্পিায় সািমগ্রক মৈেয়ামে অন্তভূ িি করার উগেগশ্য মৈগিেজ্ঞগের উপমস্থমতগত মেিব্যাপী একটি রাইট-িপ এর আগয়ািি করা হয়। ৈাস্তুচ্যেমতর সাগর্ 

সম্পমকিত আন্তিিামতক ভপ্রাগটাকি এৈাং িািমৈক সহায়তা সম্পমকিত আন্তিিামতক িািেন্ডগুমিগক মৈগৈেিায় আিার িগক্ষে ৩৪ সেগস্যর একটি আন্তিিামতক উপগেযা কমিটি  ঠি করা হ়্। মৈগিেজ্ঞ 

এৈাং ভকৌিি ত পরািি ি প্রোগির িন্য উপগেযা কমিটিগত আন্তিিামতক ও আঞ্চমিক উন্নয়ি সাংস্থা,  গৈেো প্রমতষ্ঠাি, উচ্চমিক্ষা প্রমতষ্ঠাি, ভৈসরকামর সাংস্থা (এিমিও) এৈাং অন্যান্য সুিীি সিাগির 

প্রমতমিমধগের অন্তভূ িি করা হয়। খসডা় কি িপমরকল্পিাটি আন্তিিামতক উপগেযা কমিটির সাগর্ দুই েোয় আগিােিা করা হ়্ এৈাং ভসই অনু্ায়ী তাগের িতািত সমূহ অন্তর্ভ িি করা হ়্। পঞ্চৈামে িক 

পমরকল্পিা, ৈাাংিাগেি ভপ্রমক্ষত পমরকল্পিা ২০২১-২০৪১ এৈাং ৈাাংিাগেি ৈ-দ্বীপ পমরকল্পিা ২১০০ সহ ভেগির প্রধাি ভকৌিি ত পমরকল্পিাগুমির সাগর্ গৃহীত কি িপমরকল্পিার সািঞ্জস্য মিমিগত 

ৈাাংিাগেি পমরকল্পিা কমিিি এর সাধারে অর্ িনিমতক মৈ াগ র (মিইমড) সাগর্ বৈঠগকর আগয়ািি করা হয়। কি িপমরকল্পিার প্রর্ি খসড়াটি ৈাাংিাগেি সরকাগরর দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে 

িন্ত্রোিগ্র় সাগর্ একটি স ায় উপস্থাপি করা হ়্ এৈাং িমর্টি চূড়ান্ত করার িন্য কগয়ক েো বৈঠক অনুমষ্ঠত হয়।  

ৈাাংিাগেগি ৈাস্তুচ্যেমতর িাত্রা, িটিিতা এৈাং সিয়কাি পমরগপ্রমক্ষগত, এই কি িপমরকল্পিা অমধকার-ম মিক এৈাং িিগ াষ্ঠীৈান্ধৈ সিাধাি প্রোি কগরগে। িািৈামধকার, িিস্বাস্থে, এৈাং ঝুঁমকপূে ি 

িিগ াষ্ঠীর অাংিগ্রহে ইতোমে মৈেয়গক গুরত্ব মেগয় এই কি িপমরকল্পিায় দুগ্ িা  এৈাং িিৈায়ু পমরৈতিিিমিত ৈাস্তুচ্যেমত ব্যৈস্থাপিার সুমিমে িয কাঠাগিা প্রেয়ি করা হগয়গে। পািাপামি ৈাস্তুচ্যেমত ঝুঁমক, 

মৈপোপন্নতা, সহিীিতা এৈাং সক্ষিতা মৈেয়ক ব্যৈস্থাপিার সাগর্ সাংমিয সকি ভেইকগহাল্ডারগের ভূমিকা এৈাং োময়ত্ব মিমপৈি করা হগয়গে।  
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২. বাস্তুচ্যুতি প্রতির াধ  (PREVENTION OF DISPLACEMENT) 

বাস্তুচ্যুতি প্রতির াধ সম্পতকিি অতধকা গুর া  উদাহ ণ: ববষম্যহীনিা ও সমিা  অতধকা , তন াপত্তা  অতধকা , জীবরন  অতধকা , উন্নয়রন  অতধকা , বাসস্থারন  অতধকা , কাজ 

পাওয়া  অতধকা , অংশগ্রহরণ  অতধকা , িথ্য পাওয়া  অতধকা । 

উরেশ্য: এই অতধকা গুর া  স্বীকৃতি দদওয়া  মাধ্যরম জ বায়ু পত বিিনজতনি অতির াজন এবং দুর িারে  ঝুঁতক হ্রাস/ব্যবস্থাপনা  মাধ্যরম তবপদাপন্ন মানুষরদ  সু ক্ষা দদওয়া।  

দকৌশ েি সাড়া প্রদান : বাস্তুচ্যুতি প্রতির াধ ব্যবস্থা হর া, স্থানান্ত  ও বাস্তুচ্যুতি ঘটা  আরেই প্ররয়াজনীয় পদরক্ষপ গ্রহণ ক া। বাস্তুচ্যুতি  প্রতির াধমূ ক ব্যবস্থা দনওয়া  জন্য 

তবতনরয়াে/অর্ িায়ন সরেও দকানও দকানও দক্ষরে বাস্তুচ্যুতি ঘরট। এ  ফর  জনেণ আ ও দবতশ ঝুঁতক বা সংকরট  মুরে পরড়। বাস্তুচ্যুতি  দক্ষরে স্থানান্ত রক প্রায়ই টিরক র্াকা  দকৌশ  

তহরসরব তবরবচনা ক া হয়। ঠিকমরিা বাস্তবায়ন ক া না দের  স্থানান্ত  বড় ধ রন  মানতবক ক্ষতি  কা ণ হরয় দাঁড়ারি পার । এসব দক্ষরে সম্ভাব্য দুর িাে দমাকাতব ায় দুদ িশাগ্রস্ত 

জনেরণ  দুরিিাে ও জীতবকা  ক্ষতি  াঘব ক রি সংতিষ্ট জনরোষ্ঠীরক প্রস্তুি ক া। দ মন সমুদ্রপৃরষ্ঠ  উচ্চিাবৃতি ও মরুক রণ  পত তস্থতি তকছু এ াকারক অনাবাসর াগ্য কর  দফ রি 

পার  তবধায় অন্যে পুনব িাসন/স্থানান্তর   জন্য প্রস্তুতি তনরয়  াো।  

প্রধান নীতি-দক্ষেসমূহ: দুর িারে  ঝুঁতক প্রশমন এবং জ বায়ু পত বিিন দমাকাতব ায় অতির াজন। 

উপধারা মূি মৈেয়সমুহ কা্ িিি 
ভিতৃত্বোিকারী 

সাংস্থা 
সহায়তাপ্রোিকারী সাংস্থা মিগে িিক 

সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

২.১ দুর িাে-ঝুঁতক তনরূপণ ও তসিান্ত গ্রহরণ সহায়িা (Understanding the Risk and Decision Making Support) 

২.১.১ দুর িাে ব্যবস্থাপনা ও োণ মন্ত্রণা রয়  

িোবধারন স্থানীয় প িারয়  

কতমটি/প্রতিষ্ঠান দ মন: দুর িাে 

ব্যবস্থাপনা কতমটি  (DMCs) সক  

প িায় তবরশষ কর  ইউতনয়ন দুর িাে 

ব্যবস্থা কতমটি (UDMC) ও ওয়ার্ ি 

দুর িাে ব্যবস্থাপনা কতমটি 

(WDMC) এ  মাধ্যরম বাস্তুচ্যুতি  

ওপর  মাঠ প িারয়  উপাত্ত সংগ্রহ ও 

দম ারনা এবং হা নাোদ ক া। উপাত্ত 

ব্যবস্থাপনা  জন্য স্মাট ি ব্যবস্থাপনা 

১) ৈাস্তুচ্যেমত সম্পগকি সািমগ্রক ধারো 

ভপগত এসওএস েগি ি এ-সাংিান্ত প্রশ্ন 

ভ্া  করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

 

স্থািীয় সরকার মৈ া ,  

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা অমধেপ্তর, 

ইউমিয়ি পমরেে, সাইগলাি 

মপ্রগপয়ারড গিস ভপ্রাগ্রাি (মসমপমপ) 

এৈাং উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

পমরৈমতিত 

এসওএস েি ি 

 

২ 

২) মড-েগি ি ৈাস্তুচ্যেমত-সাংিান্ত প্রশ্ন 

সমন্নগৈি করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

 

স্থািীয় সরকার মৈ া , 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা অমধেপ্তর, 

ইউমিয়ি পমরেে, সাইগলাি 

মপ্রগপয়ারড গিস ভপ্রাগ্রাি (মসমপমপ) 

এৈাং উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

পমরৈমতিত 

এসওএস এৈাং মড েি ি 

 

২ 

৩) ৈাাংিাগেি পমরসাংখ্যাি ব্যেগরার ৈাাংিাগেি দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, ৈাস্তুচ্যেমত িমডউি ৫ 
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উপধারা মূি মৈেয়সমুহ কা্ িিি 
ভিতৃত্বোিকারী 

সাংস্থা 
সহায়তাপ্রোিকারী সাংস্থা মিগে িিক 

সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

পিতি  অংশ তহরসরব 

তজআইএস/ত রমাট দসতসং তসরেম 

(GIS/RSM) প্রতিষ্ঠা ক া। 

সাড়াদান পত কল্পনা, তসিান্ত গ্রহণ এবং 

সাড়াদান কা িক্ররম  সাতব িক িদা তক  

দাতয়ত্ব দ ৌর্িারব বাং ারদশ 

পত সংখ্যান ব্যুর া ও দুর িাে ব্যবস্থাপনা 

অতধদপ্ত  কর্তিক পা ন ক া।  

‘মডিাোর প্রি এমরয়া অোটিাস 

ৈাাংিাগেি’-এ ৈাস্তুচ্যেমত-সাংিান্ত িমডউি 

যুি করা 

পমরসাংখ্যাি ব্যেগরা দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা অমধেপ্তর এৈাং 

মসমপমপ 

সাংগ্ািি পমরপত্র 

৪) ৈাাংিাগেি পমরসাংখ্যাি ব্যেগরার 

পপুগিিি এৈাং হাউমিাং িমরগপ 

ৈাস্তুচ্যেমত-সাংিান্ত প্রশ্নিািা সাংযুি করা 
ৈাাংিাগেি 

পমরসাংখ্যাি ব্যেগরা 
দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

ৈাস্তুচ্যেমত মৈেয়ক 

প্রশ্নিািা সাংগ্ািি 

পমরপত্র, সাংযুি 

প্রশ্নিািা, পমরৈমতিত 

িমরপ প্রশ্নিািা 

৫ 

 ওয়ার্ ি দুর িাে ব্যবস্থাপনা কতমটি 

(WDMC) এ  মাধ্যরম বাস্তুচ্যুতি  

ওপর  মাঠ প িারয়  উপাত্ত সংগ্রহ  

৫) ৈাস্তুচ্যেমতর সিগয় এ সম্পমকিত 

মৈস্তামরত তথ্য সাংগ্রগহর িন্য আিাো 

েি ি বতমর কগর ১৫ মেগির িগধ্য তথ্য 

সাংগ্রহ করা   

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

 

স্থািীয় সরকার মৈ া , দুগ্ িা  

ব্যৈস্থাপিা অমধেপ্তর, ৈাাংিাগেি 

পমরসাংখ্যাি ব্যেগরা, 

ইউমিয়ি পমরেে, মসমপমপ, এৈাং 

উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

তথ্য সাংগ্রগহর ভটিগেট, 

সাংগৃহীত তথ্য 

ভডটাগৈইস 

৫ 

৬) ৈতিিাি ব্যৈস্থায় ভেৌমকোগরর িাধ্যগি 

তথ্য সাংগ্রগহর ব্যৈস্থা পমরৈতিি কগর 

ওয়াড ি দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা কমিটিগক তথ্য 

সাংগ্রগহর োময়ত্ব হস্তান্তর 
দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

স্থািীয় সরকার মৈ া ,  

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা অমধেপ্তর, 

ৈাাংিাগেি পমরসাংখ্যাি ব্যেগরা, 

ইউমিয়ি পমরেে, মসমপমপ এৈাং 

উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

অমপ িত োময়গত্বর 

সার্কিিার 
৫ 

৭) তথ্য সাংগ্রগহর োময়ত্ব পািগির িন্য 

মিমে িয ভিাকৈি মিধ িারে করা 

ভিাকৈি মিগয়া  

মৈজ্ঞমপ্ত, মিগয়ামিত 

ভিাকৈগির সাংখ্যা 

১০ 

৮) ওয়াড ি দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা কমিটিগত 

তথ্য সাংগ্রগহর িন্য মিধ িামরত ব্যমির 

প্রগয়ািিীয় প্রমিক্ষে প্রোি 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

 

স্থািীয় সরকার মৈ া ,  

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা অমধেপ্তর, 

ইউমিয়ি পমরেে, উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি, মসম ি সিাগির প্রমতষ্ঠাি 

(মসএসও) এৈাং ব্যামিখাত প্রমতষ্ঠাি  

প্রমিক্ষগের সাংখ্যা ৫-২০ 

৯) তথ্য সাংগ্রগহ মিধ িামরত ব্যমির িন্য 

মিমে িয  াতার ব্যৈস্থা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

 

অর্ ি িন্ত্রোিয়, স্থািীয় সরকার 

মৈ া , দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা অমধেপ্তর, 

ইউমিয়ি পমরেে এৈাং মসমপমপ  

অর্ ি ৈরাগের প্রকামিত 

আগেি 
১০ 

১০) কা িম মিক তথ্য সাংগ্রহ ব্যৈস্থার দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা তথ্য ও ভ্া াগ্া  প্রযুমি িন্ত্রোিয়, প্রকামিত িীমতিািা ও ১০ 
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উপধারা মূি মৈেয়সমুহ কা্ িিি 
ভিতৃত্বোিকারী 

সাংস্থা 
সহায়তাপ্রোিকারী সাংস্থা মিগে িিক 

সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

পমরৈগতি তথ্যপ্রৈাগহ আধুমিক প্রযুমির 

(গকাগৈা টুিৈক্স ৈা সাগ ি মসটিও) ব্যৈহার 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা অমধেপ্তর   

উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি এৈাং 

মসম ি সিাগির প্রমতষ্ঠাি 

অৈকাঠাগিা 

১১) প্রযুমি ব্যৈহাগরর িন্য প্রমিক্ষে  
দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা অমধেপ্তর, উন্নয়ি 

সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি এৈাং মসম ি 

সিাগির প্রমতষ্ঠাি 

প্রমিমক্ষত ব্যমির 

সাংখ্যা 
৫-২০ 

১২) সমেৈ (ইউমপ), প্রকল্প ৈাস্তৈায়ি 

কি িকতিা (মপআইও), মসমপমপ টিি মিডার 

এৈাং সাংমিয ব্যমিগের িতুি তথ্য 

সাংগ্রগহর ব্যৈস্থা সম্পগকি সগেতিতা বৃমি 

কি িসূমে 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

 

স্থািীয় সরকার মৈ া , দুগ্ িা  

ব্যৈস্থাপিা অমধেপ্তর, ইউমিয়ি 

পমরেে এৈাং উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি 

প্রমিক্ষে এৈাং 

সগেতিতা, কা্ িিগির 

সাংখ্যা 

৫-২০ 

 ইউতনয়ন দুর িাে ব্যবস্থা কতমটি 

(UDMC) মাধ্যরম বাস্তুচ্যুতি  

ওপর  মাঠ প িারয়  উপাত্ত সংগ্রহ 

(ওয়ার্ ি প িারয়  সংগ্ররহ  পর  

ইউতনয়ন প িারয় একতেক ণ) 

১৩) ৈাস্তুচ্যেতগের তথ্য ব্যৈস্থাপিায় 

একটি সুমিমে িয পমরসাংখ্যাি কাঠাগিা 

(Statistical Framework) প্রেয়ি 

 

ৈাাংিাগেি 

পমরসাংখ্যাি ব্যেগরা 

 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

স্থািীয় সরকার মৈ া , দুগ্ িা  

ব্যৈস্থাপিা অমধেপ্তর, ইউমিয়ি 

পমরেে, ইউতনয়ন দুর িাে ব্যবস্থা 

কতমটি, ওয়ার্ ি দুর িাে ব্যবস্থা 

কতমটি, স্থািীয় ও িাতীয় উন্নয়ি 

সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি এৈাং  গৈেো 

প্রমতষ্ঠাি 

টিওআর  

১৪) ওই কাঠাগিাগত তথ্য মিগনাি 

মতিটি স্তগর মৈন্যাস করা: এিাকাম মিক 

ৈাস্তুচ্যেত ব্যমিগের তথ্য, দুগ্ িা  

উপিগির পগর মিি এিাকায় 

প্রতোৈমতিত ব্যমিগের তথ্য এৈাং সরকার 

ৈা ব্যমি উগযাগ  প্রমতমষ্ঠত পুিৈ িাসি 

এিাকায় ৈসৈাসরত ৈাস্তুচ্যেতগের তথ্য 

সমন্নগৈমিত তথ্য ান্ডার ১০ 

১৫) ওয়াড ি প্ িাগয় সাংগৃহীত তথ্য 

ইউমিয়ি প্ িাগয় মডমিটাি পিমতগত 

একত্র করা এৈাং 

সাংগৃহীত তগথ্যর ্র্া্র্ ব্যৈস্থাপিার 

িগক্ষে ইআরমপ মসগেি প্রস্তুত করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

তথ্য ও ভ্া াগ্া  প্রযুমি িন্ত্রোিয়, 

স্থািীয় সরকার মৈ া , ৈাাংিাগেি 

পমরসাংখ্যাি ব্যেগরা, দুগ্ িা  

ব্যৈস্থাপিা অমধেপ্তর, তথ্য প্রযুমি 

েক্ষতা সম্বমিত মৈগিোময়ত 

প্রমতষ্ঠাি, ইউমিয়ি পমরেে এৈাং 

িাতীয় ও আন্তিিামতক উন্নয়ি 

প্রকামিত িীমতিািা, 

ইআরমপ ৈাস্তৈায়গির 

টিওআর, ভিিা, 

উপগিিা, গ্রািম মিক 

অিিাইি তথ্য ান্ডার 

১৫ 
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উপধারা মূি মৈেয়সমুহ কা্ িিি 
ভিতৃত্বোিকারী 

সাংস্থা 
সহায়তাপ্রোিকারী সাংস্থা মিগে িিক 

সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

 ওয়ার্ ি দুর িাে ব্যবস্থাপনা কতমটি 

(WDMC) মাধ্যরম বাস্তুচ্যুতি  

ওপর  মাঠ প িারয়  উপাত্ত হািিা াে 

করা 

১৬) ওয়াড ি দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা কমিটি 

কতৃিক ওয়াড ি প্ িাগয় ৈাস্তুচ্যেমত-সম্পমকিত 

তথ্য প্রমত েয় িাগস একৈার হািিা াে 

করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

 

তথ্য ও ভ্া াগ্া  প্রযুমি মৈ া , 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা অমধেপ্তর, 

ইউতনয়ন দুর িাে ব্যবস্থাপনা কতমটি 

এবং ওয়ার্ ি দুর িাে ব্যবস্থাপনা 

কতমটি 

েয় িাগসর তথ্য 

হািিা াে প্রমতগৈেি 
৩-২০ 

 ইউতনয়ন দুর িাে ব্যবস্থা কতমটি 

(UDMC) মাধ্যরম বাস্তুচ্যুতি  

ওপর  মাঠ প িারয়  উপাত্ত হািিা াে 

করা (ওয়ার্ ি প িারয়  হা নাোরদ  পর  

ইউতনয়ন প িারয় একতেক ণ) 

১৭) ইউমিয়ি মডমিটাি ভসন্টার কতৃিক 

ওয়াড ি প্ িাগয় সাংগৃহীত তথ্য 

ইউমিয়িম মিক ভডটাগৈইগস হািিা াে 

করা  

ডাক, 

ভটমিগ্া াগ্া  ও 

তথ্যপ্রযুমি 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

তথ্য ও ভ্া াগ্া  প্রযুমি মৈ া , 

স্থািীয় সরকার মৈ া , ৈাাংিাগেি 

পমরসাংখ্যাি ব্যেগরা, ইউমিয়ি 

মডমিটাি ভসন্টার এৈাং ইউমিয়ি 

পমরেে   

প্রকামিত িীমতিািা 

এৈাং েয় িাগসর তথ্য 

হািিা াে প্রমতগৈেি 

৫ 

১৮) ইআরমপ মসগেি প্রেয়ি ্ার 

িাধ্যগি ওয়াড ি, ইউমিয়ি, ভিিা এৈাং 

মৈ া  প্ িাগয় সাংগৃহীত তথ্য একত্রকরে 

ডাক, 

ভটমিগ্া াগ্া  ও 

তথ্যপ্রযুমি 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

স্থািীয় সরকার মৈ া , ৈাাংিাগেি 

পমরসাংখ্যাি ব্যেগরা, মসইমিআইএস 

এৈাং িাতীয় ও স্থািীয় উন্নয়ি 

সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

অিিাইি তথ্য ান্ডার ১০ 

 উপাি ব্যৈস্থাপিার িন্য স্মাট ি 

ব্যৈস্থাপিা পিমতর অাংি মহগসগৈ 

মিআইএস/মরগিাট ভসমসাং মসগেি 

(GIS/RMS) প্রমতষ্ঠা করা 

১৯) স্যাগটিাইট ইগিি (মিআইএস), 

এমরয়াি েগটাগ্রাে (গরাি) এৈাং 

মিমপএস ভডটাগুগিা সিমিত কগর 

ৈাস্তুচ্যেমতর ঝুঁমকগত র্াকা িানুগের 

এিাকাম মিক অৈস্থাি মেমিত কগর 

ভটাগপাগ্রামেক/  ািিাগরমৈমিটি/ মরস্ক 

ম্যামপাং করা 

প্রমতরক্ষা 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

পামি সম্পে িন্ত্রোিয়, স্থািীয় 

সরকার মৈ া , স্থািীয় সরকার 

প্রগকৌিি অমধেপ্তর, স্পারগসা, 

মসইমিআইএস, িামতসাংগঘর উন্নয়ি 

সাংস্থা 

ভটাগপাগ্রামেক/ 

 ািিাগরমৈমিটি/ মরস্ক 

ম্যাপ বতমরর টিওআর, 

প্রকামিত 

ভটাগপাগ্রামেক/ 

 ািিাগরমৈমিটি/ মরস্ক 

ম্যাপ 

২০ 

২০) ভটাগপাগ্রামেক ম্যাগপ মিগয়া-

ম জ্যেয়ািাইগিিগির িাধ্যগি ৈাস্তুচ্যেমত 

ঝুঁমকপূে ি এিাকার মিকটৈতী অর্ িনিমতক 

ভকন্দ্রগুগিা মেমিত করা 

প্রকামিত 

ভটাগপাগ্রামেক/ 

 ািিাগরমৈমিটি/মরস্ক 

ম্যাপ 

২০ 

২১) ভটাগপাগ্রামেক/ ািিাগরমৈমিটি/মরস্ক অিিাইগি উন্মুি ২০ 
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উপধারা মূি মৈেয়সমুহ কা্ িিি 
ভিতৃত্বোিকারী 

সাংস্থা 
সহায়তাপ্রোিকারী সাংস্থা মিগে িিক 

সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

ম্যাপ ওগয়ৈসাইগট উন্মুি করা ভটাগপাগ্রামেক/ 

 ািিাগরমৈমিটি/মরস্ক 

ম্যাপ 

২২) ভটাগপাগ্রামেক/ ািিাগরমৈমিটি/মরস্ক 

ম্যাপ স্বয়াংমিয় হািিা াে করগত 

স্মাট িগোি মি ির  িামন্টয়ারড মিআইএস 

পিমত (VGI) োলু করা 

ভস্বোগসৈগকর 

 াইডিাইি (VGI 

Guideline) 

২০ 

২.১.২ মিঙ্গ, ৈয়স, অক্ষিতা এৈাং অন্যান্য 

সূেক দ্বারা সাং হীত উপাি (SADD) 

আিাো করা ্াগত ৈাস্তুচ্যেত িি ে 

ভ্িি: িারীপ্রধাি পমরৈার, পমরৈারহীি 

মিশু, সাংখ্যািঘু, ৈয়স্ক, িারীমরক াগৈ 

প্রমতৈন্ধী ব্যমি, ক্ষুদ্র-নৃগ াষ্ঠীর মিমে িয 

প্রগয়ািিগুগিা ঠিক াগৈ মিরূপে করা 

এৈাং তাগের অমধকারগুগিা রক্ষা করা। 

১) উপাি সাংগ্রগহর েগি ি মিঙ্গ, ৈয়স, 

মৈগিে োমহোসম্পন্ন এৈাং অন্যান্য সূেক 

দ্বারা তথ্য আিাো করার ব্যৈস্থা রাখা ৈাাংিাগেি 

পমরসাংখ্যাি ব্যেগরা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

তথ্য প্রযুমি মৈ া , স্থািীয় সরকার 

মৈ া , দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা অমধেপ্তর 

ইউমিয়ি পমরেে,  গৈেো প্রমতষ্ঠাি 

এৈাং সাইগলাি মপ্রগপয়ারড গিস 

ভপ্রাগ্রাি (মসমপমপ) 

প্রকামিত পমরৈমতিত 

েরি 
৫ 

২) প্রাপ্ত তগথ্যর আগিাগক ৈেগর দুটি 

মরগপাট ি বতমর করা দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

স্থািীয় সরকার মৈ া , 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা অমধেপ্তর, িাতীয় 

ও স্থািীয় উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

এৈাং উচ্চ মিক্ষা প্রমতষ্ঠাি 

প্রকামিত প্রমতগৈেি 

৫ (েিিাি) 

২.১.৩ ৈাস্তুচ্যেমত মৈেগয় উপাি সাংগ্রগহর খরে 

কিাগিার িন্য দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা স্থায়ী 

আগেিাৈমির অধীগি ঝুঁমক ও 

মৈপোপন্নতার ধরি (কাঠাগিা ত এৈাং 

অ-কাঠাগিা ত) মিে িয় এৈাং সাংকটাপন্ন 

অৈস্থার মূল্যায়ি/প্ িগৈক্ষে করা।  

১) গ্রাগি এৈাং িহগর িগয়ন্ট আইমডমপ 

ভপ্রাোইমিাং সাম িগসর (গিআইমপএস) 

 াইডিাইি অনুসরে কগর ৈাস্তুচ্যেমত 

ঝুঁমকর কমিউমিটিম মিক ভপ্রাোইমিাং 

করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

সাধারে অর্ িিীমত মৈ া , 

মসইমিআইএস, মসমপমপ, ইউমিয়ি 

পমরেে, িাতীয় ও আন্তিিামতক 

উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি এৈাং  

প্রস্তুতকৃত ভপ্রাোইমিাং 

ভেকমিে, কমিউমিটি 

ভপ্রাোইি 

১৫ 

 িাতীয় আেিশুিামর, খািা আয় ও ব্যয় 

িমরপ, িিৈায়ু পমরগৈি সাংমক্ষপ্তসার, 

স্বাস্থে ও িিসাংখ্যা িমরপ-এই ধরগির 

সকি িমরগপ ৈাস্তুচ্যেমত/অম ৈাসগির 

মৈেয়টিগক অন্তর্ভ িি করা। 

২) মৈমৈএস এৈাং দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও 

ত্রাে িন্ত্রোিগয়র িগধ্য বৈঠগকর িাধ্যগি 

ৈাস্তুচ্যেমত/অম ৈাসগির মৈেয়টিগক 

অন্তর্ভ িি করার ব্যাপাগর সিগঝাতা চ্যমি 

স্বাক্ষর করা হগৈ 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

 

তথ্য ও ভ্া াগ্া  প্রযুমি মৈ া , 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা অমধেপ্তর এৈাং 

ৈাাংিাগেি পমরসাংখ্যাি ব্যেগরা 

 

বৈঠগকর সাংখ্যা, 

চ্যমিিািা, মিধ িামরত 

িক্ষেিাত্রা অিিগির 

প্রমতগৈেি 

৫ 

৩) এই সকি িমরগপর ভকািটিগত কগৈ ৫ 
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উপধারা মূি মৈেয়সমুহ কা্ িিি 
ভিতৃত্বোিকারী 

সাংস্থা 
সহায়তাপ্রোিকারী সাংস্থা মিগে িিক 

সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

অন্তর্ভ িি করা হগৈ, তার িন্য িক্ষেিাত্রা 

মিধ িারে করা 

২.১.৪ ‘ৈাাংিাগেি ৈ-দ্বীপ পমরকল্পিা ২১০০’ 

এ উগেখ করা ৬টি হটস্পগটর (পামি ও 

িিৈায়ুিমিত প্রায় অম ন্ন সিস্যাৈহুি 

অঞ্চি) উপর ম মি কগর ঝুঁমক পূৈ িা াস 

পিমত ও ৈাস্তুচ্যেমতর মৈপোপন্নতা 

মেমিতকরে (ম্যামপাং) ব্যৈস্থাগক উন্নত 

করা।  

 

১) ৈাস্তুচ্যেমত-সম্পমকিত তথ্য-উপাি 

কমিউমিটি ঝুঁমক মিরূপে (মসআরএ) 

পিমতগত অন্তর্ভ িি করা। ৈাস্তুচ্যেমত 

সম্পমকিত সািামিক ঝুঁমক মিরূপে পিমত 

গ্রহে করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

 

স্থািীয় সরকার মৈ া ,  

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা অমধেপ্তর, 

মসমপমপ, ইউমিয়ি ও ওয়াড ি দুগ্ িা  

ব্যৈস্থাপিা কমিটি এৈাং িাতীয় ও 

আন্তিিামতক উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি 

সাংগিামধত কমিউমিটি 

ঝুঁমক মিরূপে িীমতিািা 
৫ 

২) দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা এৈাং ত্রাে 

িন্ত্রোিগয়র অধীগি স্থািীয় প্ িাগয় সকি 

অমেগসর িাধ্যগি কমিউমিটিম মিক 

ৈাস্তুচ্যেমত ঝুঁমক মিরূপে করা এৈাং ৬টি 

হটস্পট অনু্ায়ী ম্যামপাং করা 

পমরপত্র, প্রকামিত ম্যাপ ১০ 

৩) স্থািীয় প্রমতমিমধ, ভস্বোগসৈী সাং ঠি 

এৈাং এিমিওগের সহায়তায় ঝুঁমকপূে ি 

িিগ াষ্ঠীগক অৈমহত করা 

অৈমহত িিগ াষ্ঠীর 

সাংখ্যা 
৩-২০ 

আর্ ি-সািামিক এৈাং হাইগরা-

ভিগটগরািমিকোি প্রৈেতা মৈগিেগের 

িাধ্যগি ৈাস্তুচ্যেমতর মি িরগ্াগ্য 

পূৈ িা াস বতমর করা। এই পিমত শুধুিাত্র 

িিৈায়ুিমিত ঝুঁমক ভ্িি: ৈন্যা, খরা, 

িগিাচ্ছ্বাস, সমুদ্রপৃগষ্ঠর উচ্চতাবৃমির 

েগি ৈাস্তুচ্যেমতর প্র াৈ মূল্যায়ি করগৈ 

িা; এটি ৈাস্তুচ্যেমত ভরাধ, প্রিিি মকাংৈা 

দুগ্ িাগ র প্রমতমিয়াগুগিার ওপরও 

আগিাকপাত করগৈ। 

৪) হাইগরাগিগটওগরািমিকোি প্রৈেতা 

মৈগিেক  গৈেো করা 

পামি সম্পে 

িন্ত্রোিয় 

 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

প্রমতরক্ষা িন্ত্রোিয়, দুগ্ িা  

ব্যৈস্থাপিা অমধেপ্তর, মসমপমপ, 

আৈহাওয়া অমধেপ্তর, ৈাাংিাগেি 

পামি উন্নয়ি ভৈাড ি, মৈম ন্ন মৈজ্ঞাি ও 

প্রযুমি মৈেমৈযািয় এৈাং 

মৈমডআরমসএস  

বৈঠগকর সাংখ্যা ও 

চ্যমিপত্র 
৫ 

 

৫)  গৈেোয় প্রাপ্ত তথ্য মৈগিেে ও 

প্রমতগৈেি প্রস্তুত করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা অমধেপ্তর, 

আৈহাওয়া অমধেপ্তর,  গৈেো ও 

উচ্চ মিক্ষা প্রমতষ্ঠাি এৈাং 

মৈমডআরমসএস 

প্রকামিত প্রমতগৈেি ১০ 

এগিন্ট ভৈইিড িগডি (ABM) 

অনুসরে কগর িিৈায়ু ও দুগ্ িা িমিত 

কারগে অম ৈামসত এৈাং ৈাস্তুচ্যেত 

৬) এগিন্ট ভৈইিড িগডমিাং পিমতগত 

এিাকাম মিক িিৈায়ু পমরৈতিি ও 

দুগ্ িা িমিত ৈাস্তুচ্যেমতর সম্ভাব্যতা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা অমধেপ্তর, 

মসইমিআইএস,  গৈেো প্রমতষ্ঠাি 

এৈাং িাতীয় ও আন্তিিামতক উন্নয়ি 

সম্ভাব্যতা মিরূপে 

প্রমতগৈেি 
১০ 
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উপধারা মূি মৈেয়সমুহ কা্ িিি 
ভিতৃত্বোিকারী 

সাংস্থা 
সহায়তাপ্রোিকারী সাংস্থা মিগে িিক 

সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

হওয়ার সম্ভাৈিা আগ  ভর্গকই অনুিাি 

করা ্াগৈ এৈাং িিৈায়ুর অৈস্থা ভকাি 

সীিায় ভপৌুঁোগি ৈাস্তুচ্যেমত ঘটগৈ তা 

আগ  াগ ই মিরূপে করা ্াগৈ। 

ৈাস্তুচ্যেমতর হটস্পটগুগিার ম্যাপ করা। 

মিরূপে করা সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

২.১.৫ মসমডএিমপ-২ এর মিগে িিিা অনুসরে 

কগর ৈাস্তুচ্যেমত ঘগট এিি 

িায় াগুগিাগত ঝুঁমকহ্রাস কি িপমরকল্পিা 

বতমর করার িন্য সম্প্রোয়ম মিক ঝুঁমক 

মিরূপে (CRA) কা্ িিি পমরোিিা 

করা। ঝুঁমক, মৈপোপন্নতা এৈাং সিাগির 

মৈম ন্ন ভ াষ্ঠী মৈগিে কগর 

িারীমরক াগৈ অক্ষি ব্যমিগের 

অগ্রামধকার মৈগিেে ও মূল্যায়ি করার 

িন্য ঝুঁমক মিরুপি কা্ িিি প্ িায়িগি 

পমরোিিা করা। ঝুঁমক হ্রাগসর পেগক্ষপ 

গ্রহগের ভক্ষগত্র এিাকার িিগ াষ্ঠীর িব্ধ 

জ্ঞাি ও অম জ্ঞতাগক সুসাংঘৈি াগৈ 

মিমপৈি করা। 

১) সম্প্রোয়ম মিক ঝুঁমক মিরূপগের িন্য 

েোন্ডাড িাইিড ভেকমিে বতমর  

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

পমরগৈি, ৈি ও িিৈায়ু পমরৈতিি 

িন্ত্রোিয়, দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

অমধেপ্তর এৈাং  গৈেো প্রমতষ্ঠাি  

প্রকামিত ভেকমিগের 

কমপ 
৩ 

২) অাংিীোমরমূিক প্রকল্প ৈাস্তৈায়গির 

িন্য ৈাস্তুচ্যেমতমৈেয়ক  গৈেো প্রমতষ্ঠাি 

এৈাং মসএসও/ এিমিওর তামিকা 

(ম্যামপাং) প্রেয়ি  

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা অমধেপ্তর, িাতীয় 

ও আন্তিিামতক উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি এৈাং  গৈেো প্রমতষ্ঠাি   

প্রকামিত ভেকমিে ৩ 

৩) দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোগিয়র 

তামিকার্ভি মৈম ন্ন  গৈেো প্রমতষ্ঠাি 

এৈাং মসএসও/ এিমিও কতৃিক 

েোন্ডাড িাইিড ভেকমিগের ম মিগত 

সম্প্রোয়ম মিক ঝুঁমক মিরূপে 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা অমধেপ্তর, 

ৈাাংিাগেি এিমিও ব্যেগরা, িাতীয় 

ও আন্তিিামতক উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি এৈাং  গৈেো প্রমতষ্ঠাি 

সম্পামেত চ্যমি, 

প্রকামিত ৈাস্তুচ্যেমত 

ঝুঁমকমৈেয়ক প্রমতগৈেি 

৫- ২০ 

(েিিাি) 

৪) উপগিিাম মিক ৈাস্তুচ্যেমত ঝুঁমক হ্রাস 

পমরকল্পিা প্রেয়ি 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

স্থািীয় সরকার মৈ া , 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা অমধেপ্তর, 

মসইমিআইএস, স্থািীয় দুগ্ িা  

ব্যৈস্থাপিা কমিটি এৈাং িাতীয় ও 

আন্তিিামতক উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি 

প্রেীত পমরকল্পিা ৫ 

২.১.৬. দুগ্ িা  ভিাকামৈিার পূৈ ি প্রস্তুমত মহগসগৈ 

প্রার্মিক মৈযািয় ভর্গক িাধ্যমিক 

মৈযািয় প্ িন্ত মিক্ষার পাঠ্যসূমেগত 

দুগ্ িা  প্রমতগরাগধর মৈম ন্ন উপায়গুগিা 

অন্তর্ভ িি করা।  

১) প্রার্মিক ভর্গক িাধ্যমিক স্তগরর 

পাঠ্যিগি দুগ্ িা  এৈাং িিৈায়ু 

পমরৈতিিিমিত ৈাস্তুচ্যেমত ঝুঁমক হ্রাস 

মৈেয় অন্তর্ভ িি করা 

মিক্ষা িন্ত্রোিয় 

 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

পমরগৈি, ৈি এৈাং িিৈায়ু 

পমরৈতিি  

িন্ত্রোিয়, িাধ্যমিক ও উচ্চ মিক্ষা 

অমধেপ্তর এৈাং প্রার্মিক মিক্ষা 

অমধেপ্তর 

পমরৈমতিত পাঠ্যিি ৫ 
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উপধারা মূি মৈেয়সমুহ কা্ িিি 
ভিতৃত্বোিকারী 

সাংস্থা 
সহায়তাপ্রোিকারী সাংস্থা মিগে িিক 

সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

২) প্রার্মিক ভর্গক িাধ্যমিক স্তগর 

মিক্ষক মিমক্ষকাগের প্রগয়ািিীয় প্রমিক্ষে 

প্রোি 

মিক্ষা িন্ত্রোিয় 

 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা অমধেপ্তর, 

িাধ্যমিক ও উচ্চ মিক্ষা অমধেপ্তর 

এৈাং প্রার্মিক মিক্ষা অমধেপ্তর 

প্রমিমক্ষত মিক্ষগকর 

সাংখ্যা 
৫-২০ 

পাড়া-িহো প্ িাগয় উঠাি বৈঠক, 

স্থািীয় সাাংস্কৃমতক অনুষ্ঠাি, ভরমডও, 

ভটমিম িি, িাইমকাং, অিিাইগি এৈাং 

ধিীয় উপাসিািগয়র িাধ্যগি 

দুগ্ িা প্রৈে এিাকার িি েগক দুগ্ িা  

সম্পগকি প্রমতমিয়ত অৈমহত করা। 

৩) দুগ্ িা িমিত ৈাস্তুচ্যেমত ঝুঁমকগত র্াকা 

িি েগক অৈমহত করগত এিাকাম মিক 

িাধ্যিগুগিার (স্থািীয় সাাংস্কৃমতক 

সাং ঠি, মর্গয়টার, কমিউমিটি ভরমডও, 

মিমি/গোরমি ইন্টারগিট) তামিকা 

প্রেয়ি 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

তথ্য ও সম্প্রোর িন্ত্রোিয়, সাংস্কৃমত 

মৈেয়ক িন্ত্রোিয়, স্থািীয় সরকার 

মৈ া  এৈাং স্থািীয় ও িাতীয় 

উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

িাধ্যিগুগিার প্রকামিত 

তামিকা 
৫ 

৪) িাতীয় ভর্গক ভিিা হগয় স্থািীয় 

প্ িাগয় দুগ্ িা  ঝুঁমক প্রোরো এৈাং 

প্রিিগির উদ্ভাৈিী পন্থা খু ুঁগি ভৈর করগত 

মিক্ষার্ীগের িাগঝ প্রমতগ্াম তার এৈাং 

কোগম্পইগির আগয়ািি করা 

মিক্ষা িন্ত্রোিয় 

 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

িাধ্যমিক ও উচ্চ মিক্ষা অমধেপ্তর, 

প্রার্মিক মিক্ষা অমধেপ্তর, মসমপমপ, 

স্থািীয় ও িাতীয় উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি এৈাং ব্যামিখাত প্রমতষ্ঠাি 

প্রমতগ্াম তার মিেগিট 

ও সাংখ্যা। 
৫-২০ 

৫) সরকামর-ভৈসরকামর উগযাগ  ও 

পৃষ্ঠগপােকতায় ৈাস্তুচ্যেত িিগ াষ্ঠীর 

ওপর ডর্কগিন্টামর বতমর কগর 

আন্তিিামতক এৈাং িাতীয় অনুষ্ঠাগি প্রোর 

করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

তথ্য ও সম্প্রোর িন্ত্রোিয়, 

সাাংস্কৃমতক সাং ঠি এৈাং ব্যামি 

খাগতর প্রমতষ্ঠাি 

মিমি িত ডর্কগিন্টামর ৫ 

২.১.৭ ্মে ভকািও কারগে অ েন্তরীে স্থািান্তর 

সম্ভৈ িা হয় তগৈ আন্তিিামতক 

সহগ্াম তা এৈাং সাহায্য অনুসন্ধাি 

করা। এর িন্য প্রগয়ািি আন্তিিামতক 

ভোরাগি ের-কোকমে এৈাং 

কাঠাগিা ত ব্যৈস্থা প্রমতষ্ঠা করা; ্াগত 

কগর ওই ধরগির পমরমস্থমত পমরোিিা 

করা ্ায়। ভকৌিি ত মসিান্ত, সাংিাপ, 

আগিােিা, সুরক্ষা এগিন্ডার্ভি ভিা ি 

১) আন্তিিামতক িিৈায়ু কূটিীমতগত 

ৈাস্তুচ্যেমত অন্তর্ভ িি কগর ‘whole of 

society’ পন্থা গ্রহে 

পররাষ্ট্র িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

এৈাং পমরগৈি, ৈি ও িিৈায়ু 

পমরৈতিি িন্ত্রোিয় 

কূটনিমতক আগিােিার 

সারাাংি 
৫ 

২) মৈম ন্ন ভলাৈাি ভোরাি ভ্িি ইউএি 

আইমপমসমস, ইউএিমডআরআর, মপমডমড 

ইতোমেগত মৈম ন্ন এিাকার ৈাস্তুচ্যেত 

ব্যমিগের মৈপোপন্নতা তুগি ধরা 

পররাষ্ট্র িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

এৈাং পমরগৈি, ৈি ও িিৈায়ু 

পমরৈতিি িন্ত্রোিয় 

কূটনিমতক আগিােিার 

সারাাংি 
২-২০ 
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উপধারা মূি মৈেয়সমুহ কা্ িিি 
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(২-২০ ৈের) 

েে িাগুগিাগক মেমিত কগর মৈগিে 

পমরমস্থমতর সগঙ্গ সাং মতপূে ি কগর 

কাগি িা াগিা।  

২.২. িিৈায়ু ঝুঁমক হ্রাস সাংিান্ত সুিাসি প্রমিয়া িমিিািীকরে (Strengthening climate/disaster risk good governance) 

২.২.১ 

এসমডমি ও ভসিাই কি িকাঠাগিার 

সগঙ্গ সিিয় কগর দুগ্ িা  ও িিৈায়ু 

পমরৈতিিিমিত অ েন্তরীে ৈাস্তুচ্যেমতর 

িন্য একটি সৈ িাত্মক প্রামতষ্ঠামিক 

কাঠাগিা বতমর করা ভ্িি: মৈগিে 

আইি, মিয়িাৈমি, িীমতিািা, 

প্রমতষ্ঠািসমূহ এৈাং একই সগঙ্গ 

মৈযিাি িীমত কাঠাগিার সম্পৃিকরে 

্াগত কগর ৈাস্তুচ্যেমত ঘটার সিয় 

কা্ িকর াগৈ সাড়াোি করা ্ায়। 

১) প্রগয়ািিীয় আইমি িীমতকাঠাগিা  ঠি 

করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

পমরকল্পিা কমিিি এৈাং 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা অমধেপ্তর 

 

পুি িঠিত আইি ৫ 

২) এসওমডগত এ মৈেয়গুগিা সমন্নগৈমিত 

করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

সাধারে অর্ িিীমত মৈ া , পমরকল্পিা 

কমিিি এৈাং দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

অমধেপ্তর 

পুি িঠিত এসওমড ৫ 

৩) ভসিাই ভেিওয়াকি গৃহীত 

কা্ িিিগুগিাগক এই পমরকল্পিার সাগর্ 

সমন্নগৈমিত করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

সাধারে অর্ িিীমত মৈ া , পমরকল্পিা 

কমিিি এৈাং দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

অমধেপ্তর 

সমন্নগৈমিত িমর্ ৫ 

৪) দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় ও 

পমরকল্পিা কমিিগির এসমডমি ভসগির 

সাগর্ বৈঠক এৈাং ৈাস্তুচ্যেমতমৈেয়ক 

এসমডমি িক্ষেিাত্রাগুগিাগক এই 

কি িপমরকল্পিার সাগর্ সমন্নগৈমিত করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

সাধারে অর্ িিীমত মৈ া , পমরকল্পিা 

কমিিি এৈাং দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

অমধেপ্তর সমন্নগৈমিত িমর্ ৫ 

৫) ৈাস্তুচ্যেমত  গৈেো ভসি প্রমতষ্ঠা করা দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা অমধেপ্তর 
প্রমতমষ্ঠত ভসি ১০ 

৬) প্রাকৃমতক দুগ্ িা  িিৈায়ু পমরৈতিি 

এৈাং ৈাস্তুচ্যেমতর সাগর্ সম্পৃি সকি 

িীমতিািা মেমিত কগর মূল্যায়ি এৈাং 

সিিয় সাধি 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

 

পমরগৈি, ৈি ও িিৈায়ু পমরৈতিি 

িন্ত্রোিয়, পমরকল্পিা কমিিি এৈাং 

 গৈেো প্রমতষ্ঠাি 

মেমিত িীমতিািার 

তামিকা, মূল্যায়ি 

প্রমতগৈেি 

১০ 

২.২.২ ৈাস্তুচ্যেত িানুগের অমধকাগরর স্বীকৃমত 

এৈাং ৈাস্তুচ্যেমত ব্যৈস্থাপিায় সরকাগরর 

োময়ত্ব মিমিত করগত দুগ্ িা  

ব্যৈস্থাপিা আইি, ২০১২-এ প্রগয়ািিীয় 

১) সাংগিাধগির িন্য উগযা  গ্রহে ও 

সিয়কাঠাগিা মিধ িারে করা 
দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

 

 গৈেো প্রমতষ্ঠাি 

পমরৈমতিত দুগ্ িা  

ব্যৈস্থাপিা আইগির 

খসড়া 

৫ 
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উপধারা মূি মৈেয়সমুহ কা্ িিি 
ভিতৃত্বোিকারী 

সাংস্থা 
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(২-২০ ৈের) 

সাংগিাধি করা।  

িাতীয় প্ িাগয়র দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

কমিটি সমূগহর সাগর্ আইগির ধারা ১৭-

এ ৈমে িত ৈাস্তুচ্যেমতর ওপর কমিটি 

 ঠগির িন্য আইি ত ম মি প্রগয়ািি। 

২) ৈাস্তুচ্যেমতর ওপর িাতীয় কমিটি 

 ঠগির িন্য অোডগ াগকমস ৈা প্রোরো 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

 

 আইি ত ম মি স্থামপত 

৫ 

একই  াগৈ বৈগেমিক কি িসাংস্থাি ও 

অম ৈাসি আইি, ২০১৩ সাংগিাধগির 

িাধ্যগি িিৈায়ু সাংকটাপন্ন 

এিাকাগুগিা ভর্গক িানুেগের মৈগেগি 

কাগির সুগ্া  ভেওয়ার িগক্ষে আইমি 

স্বীকৃমত ভেওয়া।  

৩) ৈতিিাি আইগির মূল্যায়ি, মৈগিেজ্ঞ 

মিগয়া , সিয়কাঠাগিা মিধ িারে করা, 

অোডগ াগকমস করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 
আইি  গৈেো প্রমতষ্ঠাি মৈগিেজ্ঞ মিগয়া  ৫ 

৪) বৈগেমিক কি িসাংস্থাি ও অম ৈাসি 

আইি ২০১৩-এর কি িপমরকল্পিায় 

অন্যান্য মপমেগয় পড়া িিগ াষ্ঠীর িগধ্য 

িিৈায়ু ও দুগ্ িাগ র কারগে ্াগের 

ৈাস্তুচ্যেমতর সম্ভাৈিা আগে ৈা হগয়গে 

তাগের অন্তর্ভ িি করার িন্য 

িেী াঙিপ্রৈে ৩৭টি ভিিা এৈাং িিৈায়ু 

ক্ষমতগ্রস্ত ১৯টি ভিিায় অম ৈাসি 

প্রমিয়াকরে কা্ িিি োলু করা 

প্রৈাসী কল্যাে ও 

বৈগেমিক 

কি িসাংস্থাি 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

পমরগৈি, ৈি ও িিৈায়ু পমরৈতিি 

িন্ত্রোিয়, পমরকল্পিা িন্ত্রোিয়, 

ভসগটারাি েোমিাং মডম িি, স্থািীয় 

প্ িাগয় সম্পে সিিয় কমিটি এৈাং 

 গৈেো প্রমতষ্ঠাি 

সাংগিামধত আইগির 

খসড়া, ২০১৩ 

অম ৈাসি আইগির 

অোকিি েোগির কমপ 

১০ 

৫) দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

এৈাং প্রৈাসী কল্যাে ও বৈগেমিক 

কি িসাংস্থাি িন্ত্রোিগয়র িগধ্য চ্যমি 

(এিওইউ) সই করা  

প্রৈাসী কল্যাে ও 

বৈগেমিক 

কি িসাংস্থাি 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় এিওইউর কমপ 

৫ 

৬) মডমস অমেগস পমরগৈি এৈাং 

অম ৈাসি মৈেগয় োময়ত্বপ্রাপ্ত ব্যমিগের 

সক্ষিতা বৃমি 

পমরগৈি, ৈি ও 

িিৈায়ু পমরৈতিি 

িন্ত্রোিয় 

প্রৈাসী কল্যাে ও বৈগেমিক 

কি িসাংস্থাি িন্ত্রোিয় 
প্রমিক্ষগের সাংখ্যা ৫ 

৭) মডমস অমেগস মৈম ন্ন মৈ াগ  স্থািীয় 

িিগ াষ্ঠীগক ভসৈা ভেওয়ার িন্য মৈম ন্ন 

িন্ত্রোিগয়র ভ্ সম্পে রগয়গে, তার 

মিমে িয পমরিাপ ৈাস্তুচ্যেমতমৈেয়ক কাগির 

িন্য ৈরাে ও সিিয় করা 

স্থািীয় সরকার 

মৈ া  
দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় ৈাগিট প্রস্তাৈিার কমপ ১০ 
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উপধারা মূি মৈেয়সমুহ কা্ িিি 
ভিতৃত্বোিকারী 

সাংস্থা 
সহায়তাপ্রোিকারী সাংস্থা মিগে িিক 

সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

৮) ভডগিা অমেগস োময়ত্বপ্রাপ্ত ব্যমিগের 

ৈাস্তুচ্যেতগের সক্ষিতা বৃমির িন্য 

প্রমিক্ষে প্রোি 

স্থািীয় সরকার 

মৈ া  

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

এৈাং প্রৈাসী কল্যাে ও বৈগেমিক 

কি িসাংস্থাি িন্ত্রোিয় 

প্রমিক্ষেপ্রাপ্ত 

কি িকতিাগের সাংখ্যা 
৫ 

৯) এই কি িপমরকল্পিায় ৈাস্তৈায়গির িন্য 

ভ্ আন্তিন্ত্রোিয় টাস্কগোস ি  ঠিত হগৈ 

ভসই টাস্কগোস ি কতৃিক িিৈায়ুপ্রৈে 

এিাকগুগিার মডমস অমেসগক তাগের 

সিিয় স ায় ৈাস্তুচ্যেমত মৈেয়টি অন্তর্ভ িমি 

করার িন্য ভিগিা ভপ্ররে 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

পমরগৈি, ৈি ও িিৈায়ু পমরৈতিি 

িন্ত্রোিয় এৈাং স্থািীয় সরকার 

মৈ া  

প্রকামিত ভিগিা ৫ 

১০) মডমস অমেগসর ভিতৃগত্ব 

িামিগসগটারাি কমিটি  ঠি কগর 

ভ্খাগি মরক্রুটিাং এগিমস, মসম ি 

ভসাসাইটি প্রমতমিমধ অন্তর্ভ িিকরে। 

বৈঠগক ৈাস্তুচ্যেত পমরৈাগরর সেস্যগের 

বৈগেমিক কগি ি মিগয়াগ র সুগ্া  বৃমির 

িগক্ষে কা্ িকর পেগক্ষপ ভিওয়া 

প্রৈাসী কল্যাে ও 

বৈগেমিক 

কি িসাংস্থাি 

িন্ত্রোিয় 

স্থািীয় সরকার মৈ া , িিিমি 

কি িসাংস্থাি ও প্রমিক্ষে ব্যেগরা, এৈাং 

ভিিা িিিমি অমেস 

কমিটির তামিকা ১০ 

১১) িিৈায়ু পমরৈতিি ও দুগ্ িা প্রৈে 

এিাকায় মিয়মিত অম ৈাসগির প্রমিয়া, 

অমিয়মিত অম ৈাসগির এৈাং 

ট্রামেমকাংগয়র ঝুঁমক সম্পগকি 

সগেতিতামূিক কোগম্পইি পমরোিিা 

করা 

প্রৈাসী কল্যাে ও 

বৈগেমিক 

কি িসাংস্থাি 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

িিমিরাপিা মৈ া , স্থািীয় সরকার 

মৈ া , প্রমিক্ষে ব্যেগরা, এৈাং ভিিা 

িিিমি অমেস  এৈাং িাতীয় ও 

আন্তিিামতক উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি 

কোগম্পইগির সাংখ্যা ৫-২০ 

১২) মিয়মিত অম ৈাসগির িন্য 

মৈএিইটি, ভডগিা, ৈায়রা, টিটিমস, 

ওগয়িগেয়ার ভডস্ক, মপগকমৈ, 

মপগকএসএগের মৈম ন্ন কা্ িিি ভ্িি 

ভরমিগেিি, মেঙ্গার মপ্রমন্টাং, অম ৈাসি 

ভিাি, ওগয়ি আি িাস ি ওগয়িগেয়ার ভসৈা, 

ভপিাম মিক প্রমিক্ষে, ৈীিা, ক্ষমতপূরে, 

প্রৈাসী কল্যাে ও 

বৈগেমিক 

কি িসাংস্থাি 

িন্ত্রোিয় 

িাতীয় ও আন্তিিামতক উন্নয়ি 

সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 
কোগম্পইগির সাংখ্যা ৫ 
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উপধারা মূি মৈেয়সমুহ কা্ িিি 
ভিতৃত্বোিকারী 

সাংস্থা 
সহায়তাপ্রোিকারী সাংস্থা মিগে িিক 

সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

মৃতগেহ ভেরত আিা ইতোমে সম্পগকি 

সগেতি করা 

১৩) অম ৈাসি ইচ্ছুক পুরুে এৈাং িারী 

কিীগের মৈম ন্ন ভসৈাোিকারী 

প্রমতষ্ঠাগির সম্পগকি তথ্য সরৈরাহ করা   

প্রৈাসী কল্যাে ও 

বৈগেমিক 

কি িসাংস্থাি 

িন্ত্রোিয় 

স্থািীয় সরকার মৈ া  এৈাং িাতীয় 

ও আন্তিিামতক উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি 

তথ্য প্রোিকারী 

প্রমতষ্ঠাগির তামিকা 

 

১৪) প্রাকৃমতক দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা-

সম্পমকিত সকি কমিটিগত ৈাস্তুচ্যেত 

ব্যমিগের কা্ িকরী প্রমতমিমধত্ব মিমিত 

করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

পমরগৈি, ৈি ও িিৈায়ু পমরৈতিি 

িন্ত্রোিয়, স্থািীয় সরকার মৈ া  

এৈাং স্থািীয় দূগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

কমিটি 

মিগয়া প্রাপ্ত প্রমতমিমধ, 

প্রকামিত কমিটি 

সেস্যগের তামিকা 

১০ 

২.২.৩ সরকাগরর মৈযিাি 

িীমতিািা/পমরকল্পিাগুগিা ভ্িি: 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা সম্পমকিত িাতীয় 

পমরকল্পিা ২০২১-২৫ এৈাং  মৈষ্যগতর 

পঞ্চৈামে িক পমরকল্পিায় ৈাস্তুচ্যেমত 

মৈেয়টিগক অন্তর্ভ িি করা মকাংৈা মৈগিে 

মৈধাি প্রেয়ি করা। একই াগৈ, স্থািীয় 

প্ িাগয় দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা পমরকল্পিা 

ভ্িি: ভিিা দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

পমরকল্পিা, উপগিিা দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

পমরকল্পিা, ইউমিয়ি দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

পমরকল্পিা, ভপৌরস া/মসটি করগপাগরিি 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা পমরকল্পিা এৈাং 

স্থািীয় অম গ্ািি পমরকল্পিাগুগিায় 

ৈাস্তুচ্যেমতর মৈেয়টিগক মিমে িয ভকািও 

ধারায় ভ্া  করা। 

১) িৈি পঞ্চৈামে িক পমরকল্পিায় 

ৈাস্তুচ্যেমত ব্যৈস্থাপিা মৈেয় অন্তর্ভ িি 

করার িন্য ব্যাকগ্রাউন্ড ভপপার বতমর 

এৈাং পমরকল্পিা কমিিগির সাগর্ পরািি ি 

কগর এর অন্তর্ভ িমি মিমিত করা 

পমরকল্পিা 

কমিিি 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

এৈাং  গৈেো প্রমতষ্ঠাি 

প্রকামিত ব্যাকগ্রাউন্ড 

ভপপার 
৫ 

২) ৈাস্তুচ্যেমত প্রমতগরাগধর কা্ িকরী 

পেগক্ষপগুগিা মেমিত কগর ভসগুগিা 

এিাকাম মিক অম গ্ািি পমরকল্পিায় 

অন্তর্ভ িি করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

মসটি কগপ িাগরিি, ভিিা প্রিাসি, 

উপগিিা প্রিাসি, ভপৌরস া এৈাং 

ইউমিয়ি পমরেে 

অম গ্ািি ভকৌিগির 

তামিকা, পমরৈমতিত 

অম গ্ািি 

কি িপমরকল্পিা 

১০ 

৩) এিাকা এৈাং কমিউমিটিম মিক কৃমে 

অম গ্ািি ভকৌিিগুগিা মেমিত কগর 

প্রোর করা এৈাং ব্যৈহাগর উৎসামহত করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

পমরগৈি, ৈি ও িিৈায়ু পমরৈতিি 

িন্ত্রোিয়, স্থািীয় সরকার মৈ া  

এৈাং ভিয়র কা্ িািয় 

অম গ্ািি ভকৌিগির 

তামিকা 
৫ 

২.২.৪ িাতীয় এৈাং স্থািীয় উ য় প্ িাগয় 

দুগ্ িা -ঝুঁমক হ্রাস মৈেয়ক আইি এৈাং 

পমরকল্পিাগুগিায় ভিন্ডার ও অক্ষিতা 

১) মৈযিাি সকি আইগি ভিন্ডার ও 

অক্ষিতা ইসুে এৈাং সাংকটাপন্ন ভশ্রমের 

োমহো পূরগের মৈেয়গুগিা মিমিত করার 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 
মসম ি সিাগির প্রমতষ্ঠাি 

পমরৈমতিত আইগির 

কা্ িধারা/ প্রেীত িতুি 

আইি 

১০ 
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উপধারা মূি মৈেয়সমুহ কা্ িিি 
ভিতৃত্বোিকারী 

সাংস্থা 
সহায়তাপ্রোিকারী সাংস্থা মিগে িিক 

সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

ইসুে এৈাং সাংকটাপন্ন ভশ্রমের োমহো 

পূরে মিমিত করা। 

িন্য পেগক্ষপ গ্রহে এৈাং িতুি আইি 

প্রেীত হগি ভসখাগি এ মৈেয়গুগিা 

অন্তর্ভ িিকরে 

২.২.৫ সরকামর এৈাং ভৈসরকামর খাগতর 

পমরকল্পিার মূিধারায় এৈাং ৈাগিট 

প্রেয়ি প্রমিয়ায় িিৈায়ু দুগ্ িা -ঝুঁমক 

হ্রাস ও ভূমিকগম্পর ঝুঁমক হ্রাগসর 

মৈেয়টি অন্তর্ভ িি করা।  

১) িতুি িহরগুগিাগত অৈকাঠাগিা 

মিি িাগের ভক্ষগত্র িিৈায়ু দুগ্ িা -ঝুঁমক 

হ্রাস ও ভূমিকগম্পর ঝুঁমক হ্রাগসর মৈেগয় 

অোডগ াগকমস করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

মিক্ষা িন্ত্রোিয়, স্বাস্থে ও পমরৈার 

কল্যাে িন্ত্রোিয়, গৃহায়ি ও  েপূতি 

িন্ত্রোিয়, পমরকল্পিা কমিিি, মিক্ষা 

প্রগকৌিি অমধেপ্তর, িিস্বাস্থে 

প্রগকৌিি অমধেপ্তর এৈাং স্থািীয় 

সরকার প্রগকৌিি অমধেপ্তর 

মিমি িত স্কুি, কগিি 

এৈাং হাসপাতাগির 

সাংখ্যা 

২০ 

২) মৈেমৈযািয় মিক্ষা কা্ িিগি 

ৈাস্তুচ্যেমত ও এই সম্পমকিত অন্যান্য 

মৈেগয়  গৈেো, ভকৌিিপত্র ও 

কি িপমরকল্পিা রেিামৈেয়ক ভকাস ি োলু 

করা 

ৈাাংিাগেি 

মৈেমৈযািয় 

িঞ্জুমর কমিিি 

 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

এৈাং মিক্ষা িন্ত্রোিয় 

ভকাগস ির মসগিৈাস ৫ 

ৈাাংিাগেগির মৈম ন্ন অঞ্চগি 

মৈগকন্দ্রীকৃত সম্ভাব্য উন্নয়ি এিাকায় 

কি িসাংস্থাগির সুগ্া  সৃময করগত 

ভৈসরকামর খাতগক উৎসাহ প্রোি করা। 

েীঘ ি ভিয়াগে এই কা্ িিি ৈাস্তুচ্যেত 

ব্যমিগের িতুি/মৈকল্প িীমৈকা খু ুঁিগত 

সহায়তা করগৈ। 

৩) স্বল্প আগয়র কি িিীৈীগের িন্য 

আৈাসি সুমৈধা (স্বল্প  াড়ায় ভরন্টাি 

ভস্পস) মিমিত করা 

গৃহায়ি ও  েপূতি 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

ৈাাংিাগেি অর্ িনিমতক অঞ্চি 

কতৃিপক্ষ (গৈিা) এৈাং সাংমিয িহর 

উন্নয়ি কতৃিপক্ষ 

আৈাসি প্রকগল্পর সাংখ্যা ১০ 

৪) অর্ িনিমতক অঞ্চিগুগিাগত 

ৈাস্তুচ্যেতগের িন্য কাগির ভকাটা প্রেিি 

ৈাাংিাগেি 

অর্ িনিমতক অঞ্চি 

কতৃিপক্ষ 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

গৃহীত ভকাটা িীমতিািা ৫ 

৫) ব্যমি খাতগক উৎসামহত করার িন্য 

এিাকাম মিক অর্ িনিমতক িীমতিািা 

প্রেয়ি 

ৈামেিে িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

এৈাং ব্যামিখাত প্রমতষ্ঠাি প্রেীত িীমতিািা ১০ 

৬) ভৈসরকামর িা িিক প্রমতষ্ঠাগির 

করগপাগরট ভসাশ্যাি ভরসপিমসমৈমিটির 

একটি অাংি ৈাস্তুচ্যেত িারীগের 

কি িসাংস্থাগির সুগ্া  সৃমযর িন্য ৈরাে 

করা 

ব্যামিখাগতর 

িা িিক 

প্রমতষ্ঠাি 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

এৈাং স্থািীয় িিপ্রমতমিমধ 

কি িিীৈী ৈাস্তুচ্যেত 

িারীর সাংখ্যা 
৫ 
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উপধারা মূি মৈেয়সমুহ কা্ িিি 
ভিতৃত্বোিকারী 

সাংস্থা 
সহায়তাপ্রোিকারী সাংস্থা মিগে িিক 

সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

৭) িারী ভিতৃগত্ব সািামিক এন্টারপ্রাইি 

(উগযািা) বতমরগত উৎসাহ এৈাং 

প্রগোেিা প্রোি 

িমহিা ও মিশু 

মৈেয়ক িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

িমহিা মৈেয়ক অমধেপ্তর, 

মপগকএসএে এৈাং ক্ষুদ্র ঋে 

প্রোিকারী প্রোিকারী প্রমতষ্ঠাি 

সািামিক 

এন্টারপ্রাইগির সাংখ্যা 
৭ 

২.২.৬ আন্তিিামতক মিগে িমিকা ভ্িি দুগ্ িা  ও 

পমরগৈগির পমরৈতিি ভর্গক পমরকমল্পত 

স্থািান্তগরর িাধ্যগি িি েগক সুরক্ষার 

মিগে িমিকার (GPPDEC) সগঙ্গ 

সাং মত ভরগখ অস্থায়ী ৈাস্তুচ্যেমত 

পমরহাগরর ভিে অৈিম্বি মহগসগৈ 

অাংিগ্রহেমূিক পমরকমল্পত স্থািান্তর 

প্রমিয়াগক ভকৌিি মহগসগৈ গ্রহে করার 

িন্য িাতীয় ও আঞ্চমিক 

কাঠাগিাগুগিাগত ্র্া্র্ ব্যৈস্থা 

সমন্নগৈি করা। 

১) দুগ্ িা  এৈাং িিৈায়ু সাংিান্ত 

িীমতিািা প্ িাগিােিা কগর পমরকমল্পত 

স্থািান্তর প্রমিয়াগক অন্তর্ভ িি করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

অমধেপ্তর 
 গৈেো প্রমতষ্ঠাি িামরকৃত পমরপত্র ১০ 

২) কমিউমিটি ঝুঁমক মিরূপে প্রমিয়ায় 

পমরকমল্পত স্থািান্তগরর সম্ভাব্যতা ্াোই 

পিমত অন্তর্ভ িি করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

অমধেপ্তর 

িাতীয় ও আন্তিিামতক উন্নয়ি 

সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 
ঝুঁমক মিরূপে ভেকমিে ৪ 

৩) ভটকসই পমরকমল্পত স্থািান্তর মিমিত 

করগত আগয়র সুগ্া  মৈযিাি এিি 

স্থাি মিৈ িােি করা   

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

অমধেপ্তর 

ভূমি িন্ত্রোিয়, ৈাাংিাগেি 

অর্ িনিমতক অঞ্চি কতৃিপক্ষ এৈাং 

ব্যামিখাত প্রমতষ্ঠাি 

মিৈ িামেত স্থাগির 

তামিকা 
৫ 

২.৩ দুগ্ িা -ঝুঁমক হ্রাসকরে এৈাং িিৈায়ু পমরৈতিিিমিত অম গ্ািগি প্ িাপ্ত মৈমিগয়া  ৈা অর্ ি ৈরাে করা (Investing in DRR and CCA) 

২.৩.১ দ্রুত মত সম্পন্ন দুগ্ িা  ভ্িি: ৈন্যা, 

িেী াঙি, ভূমিকম্প ও সাইগলাি এৈাং 

ধীর  মত সম্পন্ন িিৈায়ুিমিত দুগ্ িা  

ভ্িি: খরা ভিাকামৈিায় পূৈ িা াস 

পিমতগুগিা িমিিািী করা। এসৈ 

পিমত কা্ িকর করগত প্রগয়ািি দৃঢ় 

অঙ্গীকার, রািনিমতক সমেো এৈাং 

কা্ িকর সাড়াোি কা্ িিি। 

১) ঘূমে িঝগড়র আগ  স্থািীয় প্ িাগয়র 

সাগর্ সািঞ্জস্যপূে ি, প্র াৈম মিক 

(ইিপ্যাট ভৈইিড) এৈাং সাধারে 

িানুগের িন্য ভৈাধ ম্য (স্থািীয়করে) 

পূৈ িা াস প্রোি। ভ্িি, ঘূমে িঝগড়র আগ  

ব্যৈহৃত সাংগকগতর পািাপামি 

এিাকাম মিক সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষমতর িাত্রা 

মিগয় ৈাতিা প্রোি করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

পমরগৈি, ৈি ও িিৈায়ু পমরৈতিি 

িন্ত্রোিয়, আৈহাওয়া অমধেপ্তর, 

স্থািীয় দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা কমিটি, 

মসমপমপ, স্থািীয় ভস্বোগসৈী সাং ঠি, 

এৈাং স্থািীয় ধিীয় প্রমতষ্ঠাি। 

পমরৈমতিত ও 

সহিগৈাধ্য পূৈ িা াস 

িীমতিািা 

৫ 

২) ৈতিিাগি প্রেমিত ৈন্যা পূৈ িা াস 

পিমতর সাগর্ অন্যান্য গুরুত্বপূে ি তথ্য 

প্রোি। ভ্িি, িেীর পামির উচ্চতা 

ৈাড়ার তগথ্যর সাগর্ এিাকা োমৈত হৈার 

পামি সম্পে 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

আৈহাওয়া অমধেপ্তর, ৈাাংিাগেি 

পামি উন্নয়ি ভৈাড ি, ফ্লাড 

ভোরকামোং এন্ড ওয়ামি িাং ভসন্টার, 

সাংগিামধত এৈাং 

সহিগৈাধ্য ৈন্যা 

পূৈ িা াস িীমতিািা 

৫ 
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উপধারা মূি মৈেয়সমুহ কা্ িিি 
ভিতৃত্বোিকারী 

সাংস্থা 
সহায়তাপ্রোিকারী সাংস্থা মিগে িিক 

সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

আিঙ্কা-সম্পমকিত তথ্য প্রোর স্থািীয় দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা কমিটি, 

মসমপমপ, স্থািীয় ভস্বোগসৈী সাং ঠি 

এৈাং স্থািীয় ধিীয় প্রমতষ্ঠাি। 

৩) ভটমিগিমট্রক ভিটওয়াকি ও আৈহাওয়া 

রাডার স্থাপি এৈাং মডমিটাি ইমিগ িি 

িগডি বতমর কগর ৈন্যা পূৈ িা াস 

ব্যৈস্থাগক কা্ িকরী করা 

প্রমতরক্ষা 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

আৈহাওয়া অমধেপ্তর, ফ্লাড 

ভোরকামোং এন্ড ওয়ামি িাং ভসন্টার, 

মসইমিআইএস, মসমপমপ এৈাং 

িাতীয় ও আন্তিিামতক উন্নয়ি 

সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

স্থামপত ভিটওয়াকি 

অৈকাঠাগিা, প্রস্তুতকৃত 

িগডি 

১০ 

৪) ঘূমে িঝড় এৈাং ৈন্যার ব্যাপাগর পূৈ িা াস 

৫ মেগির ৈেগি ১০ মেি পূগৈ ি প্রোর 

করা। এ ভক্ষগত্র পূৈ িা াস পিমতগক 

প্র াৈম মিক এৈাং স্থািীয়করে করা 

্াগত পূৈ িা াস ভর্গকই সম্ভাব্য ৈাস্তুচ্যেমত 

সম্পগকি ধারো পাওয়া ্ায় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

তথ্য ও সম্প্রোর িন্ত্রোিয়, 

আৈহাওয়া অমধেপ্তর, স্থািীয় দুগ্ িা  

ব্যৈস্থাপিা কমিটি, ফ্লাড 

ভোরকামোং এন্ড ওয়ামি িাং ভসন্টার, 

মসমপমপ, মৈমডআরমসএস, স্থািীয় 

ভস্বোগসৈী সাং ঠি এৈাং স্থািীয় 

ধিীয় প্রমতষ্ঠাি। 

প্রকামিত পমরৈমতিত 

িীমতিািা 
৫ 

৫) ৈন্যা এৈাং ঘূমে িঝড় পূৈ িা াস পিমতর 

পািাপামি অন্যান্য ধীর মতর দুগ্ িা  

ভ্িি খরার িন্য প্র াৈম মিক পূৈ িা াস 

পিমত োলু করা। স্যাগটিাইটমি ির 

তগথ্যর িাধ্যগি মিআইএস - মরগিাট 

ভসমসাং পিমত প্রগয়া  কগর খড়ার 

কা্ িকর পূৈ িা াস প্রোি কগর ৈাস্তুচ্যেমত 

প্রমতগরাধ করা 

প্রমতরক্ষা 

িন্ত্রোিয় 

দূগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা িন্ত্রোিয়, তথ্য ও 

সম্প্রোর িন্ত্রোিয়, কৃমে িন্ত্রোিয়, 

স্থািীয় দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা, কমিটি, 

ফ্লাড ভোরকামোং এন্ড ওয়ামি িাং 

ভসন্টার, মসইমিআইএস, স্থািীয় 

ভস্বোগসৈী সাং ঠি এৈাং স্থািীয় 

ধিীয় প্রমতষ্ঠাি। 

োলুকৃত খরা পূৈ িা াস 

পিমত 
৭ 

৬) খরার ভক্ষগত্র কৃমে উৎপােগির ওপর 

প্র াৈ ভৈাঝার িন্য আৈহাওয়া ও কৃমে 

সম্প্রসারে অমধেপ্তগরর িাধ্যগি 

প্র াৈম মিক পূৈ িা াস পিমত (ইিপ্যাট 

ভৈইিড  পূৈ িা াস পিমত) োলু করা 

প্রমতরক্ষা 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

তথ্য ও সম্প্রোর িন্ত্রোিয়, 

আৈহাওয়া অমধেপ্তর, কৃমে 

সম্প্রসারে অমধেপ্তর, ৈাাংিাগেি 

পামি উন্নয়ি ভৈাড ি, স্থািীয় দুগ্ িা  

োলুকৃত খরা পূৈ িা াস 

পিমত 
৭ 
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(২-২০ ৈের) 

ব্যৈস্থাপিা কমিটি, মসমপমপ, স্থািীয় 

ভস্বোগসৈী সাং ঠি এৈাং স্থািীয় 

ধিীয় প্রমতষ্ঠাি। 

৭) ৈতিিাগি ৈাাংিাগেগি ৈজ্রপাত এৈাং 

বিতেপ্রৈাগহর পূৈ িা াগসর ব্যৈস্থা ভিই। 

রাডার (গিৌৈামহিী এৈাং আৈহাওয়া 

অমধেপ্তর) ইগিি প্ িাগিােিা কগর 

স্থািীয় প্ িাগয় ভঝাগড়া হাওয়াসহ  ারী 

বৃময, ৈজ্রপাত এৈাং বিতেপ্রৈাগহর 

পূৈ িা াস ব্যৈস্থা োলু করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

তথ্য ও সম্প্রোর িন্ত্রোিয়, 

আৈহাওয়া অমধেপ্তর এৈাং 

ৈাাংিাগেি ভিৌৈামহিী 

 

প্রেীত িীমতিািা, 

োলুকৃত পূৈ িা াস ব্যৈস্থা 
৭ 

৮) তগথ্যর ব্যাপক প্রোর মিমিত করগত 

ৈতিিাগি প্রেমিত িাধ্যিগুগিার 

পািাপামি আগরা মকছু িাধ্যি যুি করা। 

ভ্িি, কমিউমিটি ভরমডওগক আগরা 

কা্ িকর ও িিমপ্রয় করা 

তথ্য ও সম্প্রোর 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

সাংস্কৃমত মৈেয়ক িন্ত্রোিয়, মসমপমপ 

এৈাং িাতীয় ও স্থািীয় উন্নয়ি 

সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

োলুকৃত িাধ্যিগুগিার 

তামিকা 
৫ 

৯) কমিউমিটি ভরমডও ভেিি আওতাধীি 

এিাকার িানুগের সরাসমর অাংিগ্রহগে 

সম্প্রোর, মৈেয়ম মিক র্কইি 

প্রমতগ্াম তা, এসএিএস, ভোি-ইি 

ভপ্রাগ্রাি, ভশ্রাতা লাৈ  ঠি কগর তাগের 

অাংিগ্রহগে সরাসমর অনুষ্ঠাি ইতোমের 

িাধ্যগি কমিউমিটির িানুগের সরাসমর 

অাংিগ্রহে মিমিত করা 

তথ্য ও সম্প্রোর 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

সাংস্কৃমত মৈেয়ক িন্ত্রোিয়, ধি ি 

িন্ত্রোিয়, স্থািীয় দূগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

কমিটি এৈাং মসমপমপ 

অনুষ্ঠািিািার সাংখ্যা ও 

তামিকা, ভশ্রাতা লাগৈর 

সাংখ্যা 

৫ 

১০) িসমিেসহ অন্যান্য ধিীয় 

প্রমতষ্ঠাগির িাইক ব্যৈহার করা। হোন্ড 
ধি ি িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

তথ্য ও সম্প্রোর িন্ত্রোিয়, সাংস্কৃমত 

হোন্ড িাইগকর সাংখ্যা, 

পমরৈমতিত িীমতিািা 
৫ 
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(২-২০ ৈের) 

িাইগকর ব্যৈহার বৃমি করা মৈেয়ক িন্ত্রোিয়, মসমপমপ এৈাং 

স্থািীয় ও িাতীয় উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি 

১১) ্র্া্র্ প্রযুমি ভ্িি িাইগিা 

ইগিকগট্রা-ভিকামিকোি টিি ভসসর 

ব্যৈহার কগর পাহাড়ধগসর পূৈ িা াস 

প্রোি এৈাং এই মৈেগয় সাংমিযগের 

প্রগয়ািিীয় প্রমিক্ষে প্রোি 

প্রমতরক্ষা 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

পমরগৈি, ৈি ও িিৈায়ু পমরৈতিি 

িন্ত্রোিয়, মৈজ্ঞাি ও প্রযুমি 

িন্ত্রোিয়, তথ্য ও সম্প্রোর 

িন্ত্রোিয়, মসইমিআইএস, মৃমিকা 

সম্পে উন্ন্ি় ইিমেটিউট, মসটি 

কগপ িাগরিি, স্থািীয় ভস্বোগসৈী 

সাং ঠি এৈাং স্থািীয় মৈেমৈযািয়। 

প্রকামিত পূৈ িা াস 

িীমতিািা, প্রমিক্ষগের 

সাংখ্যা 

৭ 

২.৩.২ পূৈ িা াস প্রোর এৈাং এ ব্যাপাগর 

িিসাধারগের সগেতিতা ৈাড়াগত 

কা্ িকরী সািামিক ভ্া াগ্া  

িাধ্যিগুগিা মিমে িয করা। এটি ঝুঁমকগত 

র্াকা সিািগক আগ  ভর্গক প্রস্তুত করা 

এৈাং সরকামর কি িকতিাগের এ মৈেগয় 

কাি করগত সহি কগর ভেয়।  

১) পূৈ িা াস মৈেগয় িিসগেতিতা বৃমিগত 

কমিউমিটি ভরমডওর ব্যৈহাগর উৎসাহ 

এৈাং প্রগোেিা প্রোি করা  

তথ্য ও সম্প্রোর 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

সাংস্কৃমত মৈেয়ক িন্ত্রোিয়, স্থািীয় 

সাাংস্কৃমতক সাং ঠি এৈাং স্থািীয় যুৈ 

সাং ঠি 

প্রোমরত অনুষ্ঠািিািার 

সাংখ্যা 
৭ 

২) কমিউমিটি ভরমডওগত আঞ্চমিক 

 াোয় পূৈ িা াস প্রোগির ব্যৈস্থা করা তথ্য ও সম্প্রোর 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

সাংস্কৃমত মৈেয়ক িন্ত্রোিয়, স্থািীয় 

সাাংস্কৃমতক সাং ঠি এৈাং স্থািীয় যুৈ 

সাং ঠি 

প্রোমরত অনুষ্ঠািিািার 

সাংখ্যা 
৭ 

৩) মসমপমপ িগডি অনুসরে কগর ৈন্যার 

সিয় উিারকৃত প্রমতৈন্ধী ও ভিাৈাইি 

ভসৈা ৈমঞ্চত িারী এৈাং ৈয়স্কগের ভক্ষগত্র 

তথ্য সরৈরাহ মিমিত করা এৈাং তার 

ব্যৈহার বৃমিগত উন্নয়ি সহগ্া ী সাংস্থার 

সহায়তা ভিওয়া 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

সিািকল্যাে িন্ত্রোিয়, আৈহাওয়া 

অমধেপ্তর এৈাং ৈাাংিাগেি এিমিও 

ব্যেগরা 

সহায়তা প্রোিকারী 

উন্নয়ি সহগ্া ী সাংস্থার 

প্রকামিত তামিকা 

৭ 

ৈাাংিাগেি িিৈায়ু পমরৈতিি ট্রাে 

তহমৈি (BCCTF) পমরোমিত 

সরকামর কা্ িিগি সগেতিতা বৃমি 

করা। ৈাস্তুচ্যেমত মৈেগয় িিসাধারেগক 

৪) ৈাাংিাগেি িিৈায়ু পমরৈতিি ট্রাে 

তহমৈগি (মৈমসমসটিএে) আগৈেগির 

ভ্সৈ খাত ৈতিিাগি মিধ িারে করা রগয়গে 

তার সাগর্ ৈাস্তুচ্যেমতগক যুি করা 

পমরগৈি, ৈি ও 

িিৈায়ু পমরৈতিি 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

সিািকল্যাে িন্ত্রোিয়,  

পেী কি ি-সহা়্ক োউগন্ডিি 

(মপগকএসএে), মৈমডআরমসএস, 

িতুি খাগতর তামিকা ৫ 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80_%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE-%E0%A6%B8%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%95_%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80_%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE-%E0%A6%B8%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%95_%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8
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আরও ভৈমি কগর প্রস্তুত করগত এ খাগত 

অর্ ি ৈরাে মিমিত করা। 

আন্তিিামতক িাতীয় ও স্থািীয় 

উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

২.৩.৩ ঝুঁমকগত র্াকা মৈম ন্ন ৈহুমুখী িীমৈকা, 

ভোট ও িাঝামর উগযা  এৈাং 

সািামিক সুরক্ষা মিমিত করার 

িাধ্যগি িিগ াষ্ঠীর অম ঘাত-সক্ষিতা 

ৈা সমহষ্ণুতা বৃমি করা।  

১) যুৈ উন্নয়ি অমধেপ্তর এৈাং 

িমহিামৈেয়ক অমধেপ্তগরর েক্ষতা এৈাং 

িীমৈকামৈেয়ক প্রমিক্ষে ও অন্য 

কা্ িিিগুগিাগত ৈাস্তুচ্যেতগের অন্তর্ভ িি 

করা 

যুৈ ও িীড়া 

িন্ত্রোিয় 

শ্রি ও কি িসাংস্থাি িন্ত্রোিয়, িমহিা 

ও মিশু মৈেয়ক িন্ত্রোিয়, মিল্প 

িন্ত্রোিয়, সিািকল্যাে িন্ত্রোিয়, 

যুৈ উন্নয়ি অমধেপ্তর, ইমিমপমপ 

এৈাং িাতীয় েক্ষতা উন্নয়ি কতৃিপক্ষ 

প্রমিক্ষেপ্রাপ্ত 

ৈাস্তুচ্যেতগের সাংখ্যা 
৫-২০ 

সরকাগরর মৈযিাি সািামিক মিরাপিা 

িীমতিািায় ৈাস্তুচ্যেত িানুগের 

সািামিক সুরক্ষা মিমিত করগত 

মৈগিে ধারা ভ্া  করা, ্াগত তারা 

ৈাস্তুচ্যেমতর পগরও তাগের প্রাপ্য 

সািামিক সুরক্ষার উপাোিগুগিা 

উপগ া  করগত পাগর। 

২) মৈযিাি সািামিক মিরাপিা 

িীমতিািাসমূগহর পুিমূ িল্যায়ি এৈাং এসৈ 

মিরাপিাগৈযিীগত ৈাস্তুচ্যেতগের 

অন্তর্ভ িিকরে 

দূগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে 

িন্ত্রোিগয়র 

আন্তেঃিন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

কমিটি 

সািামিক মিরাপিা স্কীি প্রোিকারী 

িন্ত্রোিয়সমূহ। 

পুিমূ িল্যায়ি প্রমতগৈেি, 

পমরৈমতিত সািামিক 

মিরাপিা িীমতিািা 

৭ 

৩) ৈতিিাগি এৈাং  মৈষ্যগত গৃহীত আইি 

এৈাং িীমতিািায় দুগ্ িা  এৈাং িিৈায়ু 

পমরৈতিিিমিত ৈাস্তুচ্যেতগের অমধকার 

এৈাং তাগের প্রমত সরকাগরর োময়ত্বসমূহ 

অন্তর্ভ িি কগর অমধকাগরর ৈহিগ্াগ্যতা 

(গপাগট িমৈমিটি অৈ রাইটস) মিমিত করা 

দূগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে 

িন্ত্রোিগয়র 

আন্তেঃিন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

সিিয় কমিটি 

সিািকল্যাে িন্ত্রোিয়, ভূমি 

িন্ত্রোিয় এৈাং আইি, মৈোর ও 

সাংসে মৈেয়ক িন্ত্রোিয় 

পমরৈমতিত িীমতিািা ১০ 

৪)  ন্তব্য এিাকায় স্থািীয় সরকার 

কা্ িািগয় ৈাস্তুচ্যেত ব্যমির মিৈন্ধি 

ব্যৈস্থা োলু করা 

স্থািীয় সরকার 

মৈ া  

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

তথ্য ও ভ্া াগ্া  প্রযুমি মৈ া , 

ভিিা প্রিাসি, ইউমিয়ি পমরেে 

এৈাং ইউমিয়ি মডমিটাি ভসন্টার 

োলুকৃত মিৈন্ধি ব্যৈস্থা ১০ 

২.৩.৪ খায মিরাপিা মিমিত করগত কৃমে 

অম গ্ািি েে িা গ্রহে করার িাধ্যগি 

দুগ্ িা সমহষ্ণু কৃমে ব্যৈস্থার পমরমধ 

ৈাড়াগিা, ভ্িি: ৈন্যা, খরা ও 

িৈেসমহষ্ণু িগস্যর প্রেিি, ভূমি ও 

পামি সাংরক্ষে পিমত এৈাং বৃমযর সগঙ্গ 

১) কমিউমিটিম মিক কৃমে অম গ্ািি 

ভকৌিিগুগিা ( াসিাি ৈা াি, 

অোর্কয়াগপামিক, ৈামেমিেক েি োে, 

আধুমিক ভসে ইতোমে) ভেিব্যাপী প্রোর 

করা এৈাং ভসগুগিা ব্যৈহাগর িানুেগক 

উৎসামহত করা 

কৃমে িন্ত্রোিয় 
দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

এৈাং কৃমে সম্প্রসারে অমধেপ্তর 

কৃমে অম গ্ািি 

ভকৌিগির তামিকা 
৫ 
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(২-২০ ৈের) 

সাং মতপূে ি িস্য ভরাপে পিমতর 

প্রেিি।  

২) ৈগরন্দ্র ৈহুমুখী উন্নয়ি কতৃিপগক্ষর 

সাংগ্রহকৃত তগথ্যর ম মিগত এৈাং 

 গৈেোর িাধ্যগি ৈগরন্দ্র অঞ্চগি ভূ  িস্থ 

পামির ব্যৈহার কিাগত মৈকল্প পামির 

উৎসগুগিা মেমিত করা 

ৈগরন্দ্র ৈহুমূমখ 

উন্নয়ি কতৃিপক্ষ 

পামি সম্পে িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

এৈাং পমরগৈি, ৈি ও িিৈায়ু 

পমরৈতিি িন্ত্রোিয়, ইসটিটিউট অৈ 

ওয়াটার িগডমিাং। 

মসইমিআইএস মেমিত 

পামির উৎগসর 

প্রকামিত তামিকা এৈাং 

ভূ  িস্থ পামি ব্যৈহার 

মিগে িমিকা 

১০ 

৩) ভসে কা্ িিগির কা্ িকামরতা বৃমিগত 

কৃেক প্ িাগয় আধুমিক প্রযুমি ভ্িি: 

মরপ ইমরগ িি, মিঙ্কিার ইমরগ িি, 

অিারগিট ফুগরা ইমরগ িি, এৈাং 

ভডমেমসট ইমরগ িি পিমত োলু করা 

কৃমে িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

কৃমে সম্প্রসারে অমধেপ্তর, 

ৈাাংিাগেি কৃমে উন্নয়ি কগপ িাগরিি, 

এৈাং ৈাাংিাগেি কৃমে  গৈেো 

প্রমতষ্ঠাি 

প্রযুমি ব্যৈহার কগর 

পাইিট প্রকগল্পর সাংখ্যা 
৫-১৫ 

৪) সরকাগরর েিিাি কৃমে  তুিমক 

কা্ িিগি ৈাস্তুচ্যেমতর ঝুঁমকগত র্াকা 

পমরৈারগুগিাগক অন্তর্ভ িি করা 

কৃমে িন্ত্রোিয় 
অর্ ি িন্ত্রোিয় এৈাং দুগ্ িা  

ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

 তুিমক পাওয়া 

ৈাস্তুচ্যেতগের সাংখ্যা 
৫-২০ 

৫) এিাকাম মিক মৈকল্প ভপিা মেমিত 

কগর মৈিগিস িগডি (িাে োে, 

ৈামেমিেক েি োে ইতোমে) প্রেয়ি 

এৈাং প্রমিক্ষে প্রোি 

কৃমে িন্ত্রোিয় 

িৎস্য ও প্রামিসম্পে িন্ত্রোিয়, যুৈ 

উন্নয়ি অমধেপ্তর, িমহিা মৈেয়ক 

অমধেপ্তর, আন্তিিামতক, িাতীয় ও 

স্থািীয় উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

এৈাং ব্যামিখাত প্রমতষ্ঠাি 

মৈিগিস িগডি 

মরগপাট ি, প্রমিক্ষগের 

সাংখ্যা 

৫-২০ 

৬) ের ভূমির ্র্া্র্ ব্যৈহার মিমিত 

করগত ের উন্নয়ি কতৃিপক্ষ প্রমতষ্ঠা করা 
ভূমি িন্ত্রোিয় 

অর্ ি িন্ত্রোিয়, পামি সম্পে 

িন্ত্রোিয় এৈাং িিপ্রিাসি িন্ত্রোিয় 

প্রমতষ্ঠাি সৃমযর সরকামর 

মিগে িিিা 
১০ 

৭) িমরগপর িাধ্যগি সম্ভাৈিািয়   ের 

এিাকাগুগিা মেমিত কগর ভসগুগিা 

সাংরক্ষে এৈাং ৈাসগ্াগ্য কগর ভতািা 

ভূমি িন্ত্রোিয় 
অর্ ি িন্ত্রোিয়, ভূমি ও িমরপ 

অমধেপ্তর এৈাং মসইমিআইএস 

মেমিত েগরর তামিকা 

ও প্রমতগৈেি 
৫-১০ 

৮) িমরগপ মেমিত ের এিাকার 

অর্ িনিমতক এৈাং কৃমে সম্ভাব্যতা ্াোই 

করা। এসৈ প্রকগল্প ৈাস্তুচ্যেতগের 

অগ্রামধকার মিমিত করা 

কৃমে িন্ত্রোিয় 

 

মিল্প িন্ত্রোিয়, অর্ ি িন্ত্রোিয়, ভূমি 

ভরকড ি ও িমরপ অমধেপ্তর, কৃমে 

সম্প্রসারে অমধেপ্তর এৈাং দুগ্ িা  

ব্যৈস্থাপিা অমধেপ্তর 

সম্ভাব্যতা ্াোই 

প্রমতগৈেি 
৫-১০ 
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(২-২০ ৈের) 

৯) উপকূ ীয় অঞ্চর  অবতস্থি 

দদশগুর া  কৃতষ কা িক্রম মূল্যায়ন কর  

 বণসতহষ্ণু ফসর   িাত কা প্রনয়ণ 

এবং আমারদ  দদরশ দসগুর া  সম্ভাব্যিা 

 াচাই ক া 

কৃমে িন্ত্রোিয় 

 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

ৈাাংিাগেি কৃমে  গৈেো 

ইিমেটিউট, ৈাাংিাগেি কৃমে 

 গৈেো কাউমসি, মৈগিোময়ত উচ্চ 

মিক্ষা প্রমতষ্ঠাি,  গৈেো প্রমতষ্ঠাি 

এৈাং িাতীয় ও স্থািীয় উন্নয়ি 

সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

সম্ভাব্যিা  াচাই 

প্রতিরবদন 
৫-১০ 

িিৈায়ু পমরৈতিিিমিত দুগ্ িাগ র 

কারগে কৃমে পগের ক্ষমত সািাি মেগত 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিার অাংি মহগসগৈ 

িস্য/কৃমে মৈিা োলু করা। আৈহাওয়ার 

উপাোিম মিক িতুি িগডগির িস্য 

মৈিা োলু কগর সাংমিয িিগ াষ্ঠীর 

সমহষ্ণুতা ৈাড়াগিা। 

১) িস্যৈীিা প্রেয়ি এৈাং প্রেিগির 

িগক্ষে সাংমিয মৈেয় িাতীয় ৈীিা িীমত 

২০১৪ এৈাং আমর্ িক িীমতিািায় 

অন্তর্ভ িিকরে 

আমর্ িক প্রমতষ্ঠাি 

মৈ া  

 

সাধারে ৈীিা করগপাগরিাি এৈাং 

ব্যামিখাত ৈীিা ভকাম্পামি 
প্রকামিত ৈীিা িীমত ১০ 

২) সরকার এৈাং এিমিও কতৃিক গৃহীত 

অতীগতর ৈীিা প্রকল্পগুগিার কা্ িকামরতা 

মূল্যায়ি কগর মসিান্ত গ্রহে 

আমর্ িক প্রমতষ্ঠাি 

মৈ া  

 

সাধারে ৈীিা করগপাগরিাি, 

ব্যামিখাত ৈীিা ভকাম্পামি, আমর্ িক 

 গৈেো প্রমতষ্ঠাি এৈাং স্থািীয় ও 

িাতীয় উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

মূল্যায়ি প্রমতগৈেি ১০ 

৩) কৃমেৈীিা-সাংিান্ত প্রধািিন্ত্রীর ভঘােো 

ৈাস্তৈায়গির িগক্ষে ৈাস্তুচ্যেমতর ঝুঁমকগত 

র্াকা িানুগের িন্য গৃহ এৈাং কৃমেৈীিা 

োলু করা 

আমর্ িক প্রমতষ্ঠাি 

মৈ া  

 

কৃমে িন্ত্রোিয়, সাধারে ৈীিা 

করগপাগরিাি এৈাং ব্যামিখাত 

গৃহীত ৈীিা মস্কি 

িীমতিািা 
১৫ 

৪) ইিসুেগরস ভকাম্পামিগুগিাগক কৃমে 

এৈাং গৃহ ৈীিা োলুকরগে উদ্বুি করা। 

প্রগয়ািগি  তুিমক প্রোগির ব্যৈস্থা করা 
অর্ ি মৈ া  

 

সাধারি ৈীিা করগপাগরিাি, 

ৈাাংিাগেি ব্যাাংক, িাতীয় ও 

আন্তিিামতক উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি এৈাং আমর্ িক  গৈেো 

প্রমতষ্ঠাি 

সগেতিতা কা্ িিগির 

সাংখ্যা 
১০ 

২.৩.৫ একই রকি মৈিা মস্কি অন্যান্য ভক্ষগত্র 

ভ্িি: ৈাসস্থাি,  ৈামে-পশু এৈাং অন্য 

ভ্ ভকািও ধরগির সম্পমির ভৈিায় 

প্রেয়ি করা। এই মস্কি দুগ্ িা -ঝুঁমকগত 

১) িাতীয় ৈীিা িীমত ২০১৪ এৈাং 

আমর্ িক িীমতিািায় িস্যৈীিা-সাংমিয 

মৈেয় অন্তর্ভ িি করগত ভৈসরকামর 

ইিসুেগরস প্রমতষ্ঠািগুগিার িতািত গ্রহে 

অর্ ি মৈ া  

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

কৃমে িন্ত্রোিয়, সাধারে ৈীিা 

করগপাগরিাি, িাতীয় ও 

আন্তিিামতক উন্নয়ি সহগ্া ী 

পমরৈমতিত িীমতিািা ১০ 
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উপধারা মূি মৈেয়সমুহ কা্ িিি 
ভিতৃত্বোিকারী 

সাংস্থা 
সহায়তাপ্রোিকারী সাংস্থা মিগে িিক 

সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

র্াকা পমরৈারগুগিার কল্যাগে সরাসমর 

ভূমিকা পািি করগৈ। এ ভক্ষগত্র 

ভৈসরকামর খাগতর সগঙ্গ অাংিীোমরর 

িাধ্যগি এক সগঙ্গ কাি করা। 

করা প্রমতষ্ঠাি এৈাং আমর্ িক  গৈেো 

প্রমতষ্ঠাি 

২) িাতীয় ৈীিা িীমত ২০১৪ এৈাং 

আমর্ িক িীমতিািায় িস্যৈীিা-সাংমিয 

মৈেয় অন্তর্ভ িি কগর সকি ভৈসরকামর 

ইিসুেগরস প্রমতষ্ঠািগুগিাগক অৈমহত করা 

আমর্ িক প্রমতষ্ঠাি 

মৈ া  

 

কৃমে িন্ত্রোিয়, িাতীয় ও 

আন্তিিামতক উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি এৈাং সাধারে ৈীিা 

করগপাগরিাি 

অৈমহতকরে স া ১০-১৫ 

২.৩.৬ আন্তিিামতক ও ভেিীয় শ্রিৈািার 

মৈগৈেিায় ভরগখ ঝুঁমকগত র্াকা 

খািা/পমরৈারগুগিার েক্ষতা বৃমির িন্য 

অকৃমে খাগত সরকামর ও ভৈসরকামর 

ভ্ৌর্ অাংিীোমরর িাধ্যগি প্রমিক্ষে 

প্রোগির ব্যৈস্থা করা। 

১) ৈাস্তুচ্যেত এৈাং ৈাস্তুচ্যেমত ঝুঁমকগত র্াকা 

িারী এৈাং পুরুেগের এই সৈ মিগল্প 

কি িসাংস্থাগির িন্য েক্ষতামৈেয়ক 

প্রমিক্ষে প্রোি 

িমহিা ও মিশু 

মৈেয়ক িন্ত্রোিয় 

িাতীয় ও আন্তিিামতক উন্নয়ি 

সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি এৈাং কামর মর 

প্রমিক্ষে   ভকন্দ্র 
প্রমিক্ষগের সাংখ্যা ১০ 

২.৩.৭ ভরমিট্যাস ভপ্ররেগক িিৈায়ু পমরৈতিি 

অম গ্ািগি একটি গুরুত্বপূে ি উপাোি 

মহগসগৈ স্বীকৃমত ভেওয়া এৈাং 

ৈাস্তুচ্যেমতপ্রৈে এিাকাগুগিা ভর্গক 

পমরৈাগরর এক ৈা একামধক সেস্যর 

িন্য স্বল্পগিয়ামে চ্যমিম মিক 

আন্তিিামতক শ্রি অম ৈাসগির সুগ্া  

বতমর করা। এই উগযা  

খািা/পমরৈারগুগিাগক দুগ্ িা -ঝুঁমক 

ভিাকামৈিায় সহায়তা করগৈ।   

১) আন্তিিামতক এৈাং অ েন্তরীে 

অম ৈাসীর ভপ্রমরত ভরমিট্যাসগক িিৈায়ু 

পমরৈতিগির অম গ্ািি ভকৌিগির অাংি 

মহগসগৈ মেমিত কগর তা মৈম ন্ন িাতীয় 

ভকৌিিপত্র এৈাং িীমতিািায় অন্তর্ভ িি 

করা 

প্রৈাসী কল্যাে ও 

বৈগেমিক 

কি িসাংস্থাি 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

পমরগৈি, ৈি ও িিৈায়ু পমরৈতিি 

িন্ত্রোিয়, অর্ ি মৈ া ,  গৈেো 

প্রমতষ্ঠাি এৈাং মসম ি সিাগির 

প্রমতষ্ঠাি 

পমরৈমতিত এৈাং 

প্রকামিত িাতীয় 

ভকৌিিপত্র এৈাং 

িীমতিািা 

৫ 

২) বৈধ পগর্ ভরমিট্যাস ভপ্ররেগক 

উৎসামহত করগত মিমে িয সিগয়র িন্য 

মৈগিে মৈগৈেিায় িিৈায়ু ক্ষমতগ্রস্ত 

ৈাস্তুচ্যেতগের িন্য প্রগোেিার ব্যৈস্থা করা  

প্রৈাসী কল্যাে ও 

বৈগেমিক 

কি িসাংস্থাি 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

এৈাং অর্ ি মৈ া  

ভঘামেত প্রগোেিা 

প্যাগকি 
৫ 

৩) ভরমিট্যাগসর ্র্া্র্ ব্যৈহার, সঞ্চয় 

এৈাং ব্যৈসাময়ক উগযাগ  সম্পগকি 

ৈাস্তুচ্যেত পমরৈাগক সগেতি করা এৈাং 

তাগের িন্য সুমিমে িয ভসৈা প্রকল্প োলু 

করা 

প্রৈাসী কল্যাে ও 

বৈগেমিক 

কি িসাংস্থাি 

িন্ত্রোিয় 

িাতীয়, স্থািীয় ও আন্তিিামতক 

উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি এৈাং 

মসম ি সিাগির প্রমতষ্ঠাি 

গৃহীত প্রকগল্পর সাংখ্যা ১০ 

২.৩.৮ প্রামন্তক এৈাং ঝুঁমকগত র্াকা িিগ াষ্ঠীর 

িন্য অস্থায়ী ও েিাকার শ্রি অম ৈাসি 

১) ভসায়াস মৈেমৈযাগিয়র ঋগের িগডি 

ৈাাংিাগেি সরকাগরর েক্ষতা উন্নয়ি 

ৈাাংিাগেি েক্ষতা 

উন্নয়ি কতৃিপক্ষ 

ৈাাংিাগেি কামর মর মিক্ষা ভৈাড ি 

এৈাং িাতীয় এৈাং আন্তিিামতক 
প্রকগল্পর সাংখ্যা ১০ 



24 

 

উপধারা মূি মৈেয়সমুহ কা্ িিি 
ভিতৃত্বোিকারী 

সাংস্থা 
সহায়তাপ্রোিকারী সাংস্থা মিগে িিক 

সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

প্রমিয়াগক সহিতর করা। ILO, 

IOM, UNHCR, UNDP, WFP, 

UNICEF, UNFPA, WHO, UN 

WOMEN, UNRCO, IFRC এৈাং 

অন্যান্য িাতী ও আন্তিিামতক সাংস্থার 

অাংিীোমরগত্বর িাধ্যগি তা সম্পন্ন 

করা।  

পমরকাঠাগিার ভ তগর ভর্গক মৈম ন্ন 

ধরগির ৈািাগরর োমহোম মিক ও 

এিাকাম মিক বৃমিমূিক মৈম ন্ন প্রকল্প   

উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

২) িারীগের েক্ষতামূিক প্রমিক্ষগে 

উৎসামহত করার িন্য বৃমি এৈাং িৈ 

ভেসগিন্ট মিমিত করা  

ৈাাংিাগেি েক্ষতা 

উন্নয়ি কতৃিপক্ষ 

সিািগসৈা অমধেপ্তর, িমহিা 

মৈেয়ক অমধেপ্তর, কামর মর 

প্রমিক্ষে ভকন্দ্র, িিিমি কি িসাংস্থাি 

ও প্রমিক্ষে ব্যেগরা এৈাং িাতীয় এৈাং 

আন্তিিামতক উন্নয়ি সহগ্া ী সাংস্থা 

প্রমিক্ষগের সাংখ্যা ১০ 

৩) িমহিামৈেয়ক অমধেপ্তগরর মৈম ন্ন 

ভসৈা এৈাং েক্ষতা বৃমিমূিক কি িকাগের 

সাগর্ যুি হওয়ার প্রোরোও যুি করা  

ৈাাংিাগেি েক্ষতা 

উন্নয়ি কতৃিপক্ষ 

িমহিা মৈেয়ক অমধেপ্তর, িিিমি 

কি িসাংস্থাি  ও প্রমিক্ষে  ব্যেগরা এৈাং 

িাতীয় এৈাং আন্তিিামতক উন্নয়ি 

সহগ্া ী সাংস্থা 

কা্ িিগির তামিকা ১০ 

৪) প্রমিক্ষেপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র উগযািাগের 

িাগকিট অোকগসস ও ঋেসুমৈধা ব্যৈস্থা 

করা  

ৈাাংিাগেি েক্ষতা 

উন্নয়ি কতৃিপক্ষ 

যুৈ উন্নয়ি অমধেপ্তর, সিািগসৈা 

অমধেপ্তর, িমহিা মৈেয়ক অমধেপ্তর, 

কামর মর প্রমিক্ষে ভকন্দ্র, িিিমি 

কি িসাংস্থাি  ও প্রমিক্ষে ব্যেগরা এৈাং 

িাতীয় এৈাং আন্তিিামতক উন্নয়ি 

সহগ্া ী সাংস্থা 

বৃমির িন্য ৈরােকৃত 

অর্ ি 
১০ 

কিামম্বয়া ও ভস্পগির শ্রি অম ৈাসগির 

িন্য IOM- এর সহায়তায় প্রেীত 

Temporary Circular 

Labour Migration 

(TCLM) েমিি ৈাাংিাগেগির ভক্ষগত্র 

িগডি মহগসগৈ মৈগৈেিায় মিগয় তা 

প্রগয়া  কগর ভেখা। 

৫) টিমসএিএি অম জ্ঞতার আগিাগক 

গ্রহেকারী ভেগির সাগর্ চ্যমি সম্পােি, 

আইওএির মিকট কামর মর সহায়তা 

োওয়া   
পররাষ্ট্র িন্ত্রোিয় 

 

মৈম ন্ন ভেগির মিিি সমূহ এৈাং 

প্রৈাসী কল্যাে িন্ত্রোিয় িাতীয় ও 

আন্তিিামতক উন্নয়ি সহগ্া ী সাংস্থা 

সম্পামেত চ্যমিমৈেয়ক 

প্রমতগৈেি 
১০ 

২.৩.৯ দুগ্ িা  ও িিৈায়ু মৈপোপন্ন 

এিাকাগুগিায় আন্তিিামতক শ্রি 

অম ৈাসি ভসৈা প্রোিকারী সাংস্থাগুগিা 

ভ্িি: ভিিা কি িসাংস্থাি েপ্তর, প্রৈাসী 

কল্যাে ব্যাাংক এৈাং এিমিও িাখা 

১) িিৈায়ু পমরৈতিিিমিত ঝুঁমকপূে ি 

এিাকায় আন্তিিামতক শ্রি অম ৈাসি 

ভসৈা প্রোিকারী সাংস্থাগুগিার কা্ িিগির 

ম্যামপাং করা 

প্রৈাসী কল্যাে ও 

বৈগেমিক 

কি িসাংস্থাি 

িন্ত্রোিয় 

 

প্রৈাসী কল্যাে ব্যাাংক, ভডগিা 

অমেস,  গৈেো প্রমতষ্ঠাি এৈাং 

িাতীয় ও আন্তিিামতক উন্নয়ি 

সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

ম্যামপাং প্রমতগৈেি ৫ 
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উপধারা মূি মৈেয়সমুহ কা্ িিি 
ভিতৃত্বোিকারী 

সাংস্থা 
সহায়তাপ্রোিকারী সাংস্থা মিগে িিক 

সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

কা্ িািয় স্থাপি করা। 

২) প্রমতটি িিৈায়ু এৈাং দুগ্ িা প্রৈে 

এিাকায় এগের অমেস প্রমতষ্ঠা করা 

প্রৈাসী কল্যাে ও 

বৈগেমিক 

কি িসাংস্থাি 

িন্ত্রোিয় 

প্রৈাসী কল্যাে ব্যাাংক, ভডগিা অমেস 

এৈাং িাতীয় ও স্থািীয় উন্নয়ি 

সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

প্রমতমষ্ঠত অমেগসর 

সাংখ্যা 
১০ 

২.৩.১০ মৈপোপন্ন এিাকাগুগিাগত অম গ্ািি 

সহিতর করগত পমরৈাগরর ভ্সৈ 

সেস্য কাগির িন্য প্রৈাগস আগে 

তাগের মৈম ন্ন ধরগির আমর্ িক পে 

ভ্িি: ওগয়ি আি িাস ি ৈন্ড, ডায়াসগপারা 

ৈন্ড ইতোমে িগয়র িন্য অম ৈাসীগের 

তথ্য প্রোি করা এৈাং ভসগুগিা িগয় 

উৎসামহত করা। অম গ্ািগি সহায়তার 

পািাপামি এটি ভেগি অম ৈাসীর সঞ্চয় 

বৃমি করগত সহায়তা করগৈ এৈাং 

অম ৈাসীর মৈগেগি  ড়া সম্পেগক 

ভেগি স্থািান্তগর উৎসাহ ভিা াগৈ। 

১) ক্ষুদ্র অর্ে মিয়মিত ভরমিটারগের 

মৈমিগয়াগ র িন্য মৈম ন্ন ধরগির আমর্ িক 

পে বতমর। ৈতিিাগির পেগুগিা শুধু বৃহৎ 

ভরমিট্যাস ভপ্ররেকারী ব্যৈহার করগত 

পাগর   

ৈাাংিাগেি ব্যাাংক 

মৈম ন্ন সরকামর ও ভৈসরকামর 

ব্যাাংক, এৈাং উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি 

আমর্ িক পগের তামিকা ১০ 

২) িাতীয় ও স্থািীয় প্ িাগয় তথ্য 

কোগম্পইি (উঠাি বৈঠক, পর্িাটক, 

মপএসএ, কমিউমিটি ভরমডও) 

উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি 
কোগম্পইগির সাংখ্যা ১০-২০ 

২.৩.১১ ভৈসরকামর অাংিীোমরগত্বর িাধ্যগি 

বতমর ভপািাক কারখািা ও উৎপােি 

কারখািাগুগিাগত ৈাস্তুচ্যেমতপ্রৈে 

এিাকাগুগিা ভর্গক আসা িানুেগের 

োকমরর সুগ্া  সৃময করা। মৈপোপন্ন 

এিাকাগুগিার িি গের েক্ষতার সগঙ্গ 

সাং মতপূে ি োকমরর প্রস্তুমতগত সহায়তা 

করার িন্য অিিাইি িৈ ভপাট িাি বতমর 

করা। এই মৈেগয় সিািকল্যাে 

িন্ত্রোিয়, শ্রি ও কি িসাংস্থাি িন্ত্রোিয়, 

প্রৈাসী কল্যাে ও বৈগেমিক কি িসাংস্থাি 

িন্ত্রোিয়, িমহিা ও মিশু মৈেয়ক 

িন্ত্রোিয় এৈাং যুৈ উন্নয়ি অমধেপ্তর 

কতৃিক প্রগয়ািিীয় কা্ িিি গ্রহে করা। 

১)  াগি িন্টস ও ম্যানুেোকোমরাং 

ভকাম্পামিগুগিার িামিকগের সাগর্ 

ৈাস্তুচ্যেত িি ে ভর্গক কিীগ্রহগে চ্যমি 

স্বাক্ষর 

শ্রি ও কি িসাংস্থাি 

িন্ত্রোিয় 

 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

মিল্প িন্ত্রোিয়, মৈমিএিইএ, 

মৈগকএিইএ এৈাং ব্যমিখাত 

প্রমতষ্ঠাি 

মিগয়া প্রাপ্ত 

ৈাস্তুচ্যেতগের সাংখ্যা 
৫ 

২) শ্রি ও কি িসাংস্থাি িন্ত্রোিগয়র 

িাধ্যগি অেক্ষ ৈাস্তুচ্যেতগের িাগঝ মৈম ন্ন 

মৈেগয় (গ্িি ভপািাক কারখািার কাি, 

উৎপােিমুখী ভোট ভর্গক িাঝামর 

মিল্পকারখািায় কাি) েক্ষতা বতমরগত 

প্রমিক্ষে প্রোি 

শ্রি ও কি িসাংস্থাি 

িন্ত্রোিয় 

 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

মিল্প িন্ত্রোিয়, মৈমিএিইএ, 

মৈগকএিইএ এৈাং কামর মর মিক্ষা 

প্রমতষ্ঠাি 

প্রমিক্ষগের সাংখ্যা ৫-২০ 

৩) ৈাস্তুচ্যেতগের কি িসাংস্থাি উৎসামহত 

করগত ব্যমি খাগতর িন্য প্রগোেিা, 

অিিাইি িৈ ভপাট িাি পমরোিিা  

শ্রি ও কি িসাংস্থাি 

িন্ত্রোিয় 

 

মিল্প িন্ত্রোিয়, মৈমিএিইএ, 

মৈগকএিইএ এৈাং ব্যামিখাত 

প্রমতষ্ঠাি 

ৈরােকৃত অর্ ি, উন্মুি 

অিিাইি িৈ ভপাট িাি 
১০ 
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উপধারা মূি মৈেয়সমুহ কা্ িিি 
ভিতৃত্বোিকারী 

সাংস্থা 
সহায়তাপ্রোিকারী সাংস্থা মিগে িিক 

সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

২.৩.১২ সৈ িিিীি স্বীকৃত মিগে িিিা ও ভসিাই 

কি িকাঠাগিা অনুসরে কগর ৈাস্তুচ্যেমত 

ঘগটগে এিি এিাকাগুগিাগত মৈযিাি 

ভ ৌত অৈকাঠাগিা ভিরািত ও 

পুিমিি িাে করা। ৈন্যা ভরাগধ মৈযিাি 

ৈাঁধগুগিা ভিরািত ও রক্ষোগৈক্ষগের 

ভক্ষগত্র তোরমক ভিারোর করা।   

১) ভেিব্যাপী িমরগপর িাধ্যগি ৈন্যা ও 

িেী াঙগির কারগে ৈাস্তুচ্যেমতর ঝুঁমকগত 

র্াকা এিাকাগুগিা মেমিত করা 

পামি সম্পে 

িন্ত্রোিয় 

স্থািীয় সরকার মৈ া , 

মসইমিআইএস এৈাং  গৈেো 

প্রমতষ্ঠাি 

মেমিত এিাকার 

তামিকা 
৫ 

২) মেমিত এিাকাগুগিার িগধ্য সৈগেগয় 

ঝুঁমকপূে ি ৈাস অনুপগ্া ী এিাকা হগত 

িানুেগক মিরাপে িায় ায় স্থািান্তর 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

ভূমি িন্ত্রোিয় এৈাং স্থািীয় সরকার 

মৈ া  

িারীকৃত প্রজ্ঞাপি, 

স্থািান্তমরত িানুগের 

সাংখ্যা 

১০ 

৩) মেমিত এিাকাগুগিার িগধ্য 

অগপক্ষাকৃত কি ৈা িাঝামর ঝুঁমকপূে ি 

এিাকাগুগিাগত সািামিক িমরপ এৈাং 

কমিউমিটি ঝুঁমক মিরূপে (মসআরএ) 

পিমতর িাধ্যগি ৈাস্তুচ্যেমত ঝুঁমক প্রিিি 

পেগক্ষপগুগিা মিধ িারে করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

স্থািীয় সরকার মৈ া , 

মসইমিআইএস, 

 গৈেো প্রমতষ্ঠাি এৈাং িাতীয় ও 

স্থািীয় উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

িমরগপর সাংখ্যা, ঝুঁমক 

প্রিিি পেগক্ষগপর 

তামিকা 

১০ 

৪) ৈাস্তুচ্যেমতর ঝুঁমকগত র্াকা 

এিাকাগুগিাগত ঝুঁমক প্রিিগি িতুি ভ ৌত 

অৈকাঠাগিার প্রগয়ািিীয়তা এৈাং োমহো 

মিরূপে করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

ভূমি িমরপ অমধেপ্তর, কৃমে 

সম্প্রসারে অমধেপ্তর, ৈি অমধেপ্তর, 

পামি উন্নয়ি ভৈাড ি, ইসটিউট অৈ 

ওয়াটার িগডমিাং, 

মসইমিআইএস, 

িাতীয় ও আন্তিিামতক উন্নয়ি 

সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

 ঠিত কামর মর কমিটি, 

ভ ৌত অৈকাঠাগিা 

োমহো প্রমতগৈেি 

১০ 

৫) োমহো অনু্ায়ী প্ িায়িগি 

অগ্রামধকার ম মিগত অাংিগ্রহেমূিক 

এৈাং স্থািীয় প্ িাগয়র সাগর্ সািঞ্জস্যপূে ি 

প্রকল্প গ্রহে এৈাং ৈাস্তৈায়ি করা 

পামি সম্পে 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

পামি উন্নয়ি ভৈাড ি উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি এৈাং  গৈেো প্রমতষ্ঠাি 

 ঠিত কামর মর কমিটি, 

প্রকল্প প্রস্তাৈ, প্রকল্প 

অগ্র মত প্রমতগৈেি, 

প্রকল্প সিামপ্ত প্রমতগৈেি  

৫-২০ 

৬) তীব্র এৈাং িধ্যি ৈন্যাপ্রৈে এিাকা 

মেমিত কগর মৈযিাি ৈন্যা মিয়ন্ত্রে 

ৈাঁধগুগিার উপগিিাম মিক ম্যামপাং করা 

পামি সম্পে 

িন্ত্রোিয় 

ৈাাংিাগেি পামি উন্নয়ি ভৈাড ি, 

ইিমেটিউট অৈ ওয়াটার িগডমিাং, 

মসইমিআইএস, ব্যগয়ট আই 

ডমিউএেএি এৈাং িাতীয় ও 

আন্তিিামতক উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি 

 ঠিত কামর মর কমিটি, 

প্রকামিত ৈন্যা মিয়ন্ত্রে 

ৈাঁধ ম্যাপ  

১০ 
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উপধারা মূি মৈেয়সমুহ কা্ িিি 
ভিতৃত্বোিকারী 

সাংস্থা 
সহায়তাপ্রোিকারী সাংস্থা মিগে িিক 

সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

৭) ৈাস্তুচ্যেমত ভরাগধ এিাকাম মিক 

সািামিক, ভ ৌগ ামিক িমরপ এৈাং িেী 

িগেিািমি মৈগিেে কগর প্রাপ্ত তথ্য 

ব্যৈহার কগর ৈাঁগধর িকিা প্রেয়ি করা 

পামি সম্পে 

িন্ত্রোিয় 

ৈাাংিাগেি পামি উন্নয়ি ভৈাড ি, িেী 

 গৈেো ইসটিটিউট, ইসটিটিউট অৈ 

ওয়াটার িগডমিাং, মৈজ্ঞাি ও প্রযুমি 

মৈেমৈযািয় এৈাং িাতীয় ও 

আন্তিিামতক উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি 

 ঠিত কামর মর কমিটি, 

মৈগিেে প্রমতগৈেি, 

প্রকামিত এিাকাম মিক 

ৈাঁগধর িকিা 

১০ 

৮) মিয়মিত িেী িাসি করা, 

িেীিাসগির কা্ িকামরতা বৃমিগত 

ব্যামর্গিমট্রক িমরপ ব্যৈস্থা োলু করা 

পামি সম্পে 

িন্ত্রোিয় 

ৈাাংিাগেি পামি উন্নয়ি ভৈাড ি, িেী 

 গৈেো ইসটিটিউট, ইসটিটিউট অৈ 

ওয়াটার িগডমিাং, 

মসইমিআইএস, মৈজ্ঞাি ও প্রযুমি 

মৈেমৈযািয় এৈাং িাতীয় ও 

আন্তিিামতক উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি 

 ঠিত কামর মর কমিটি, 

িেীিাসি প্রকগল্পর 

সাংখ্যা, ব্যামর্গিমট্রক 

িমরপ প্রমতগৈেি  

১০ 

৯) ব্যামর্গিমট্রক িমরগপর তথ্য ব্যৈহার 

কগর মডমিটাি পিমতগত প্রমতৈের পুগরা 

ভেগির সকি িেীিািার ভরমিাং 

প্রগয়ািিীয়তা মিে িয় কগর অগ্রামধকার 

ম মিগত প্রকল্প গ্রহে করগত হগৈ  

ভিৌপমরৈহি 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

ৈাাংিাগেি পামি উন্নয়ি ভৈাড ি, 

মৈআইডামিঊটিএ, িেী  গৈেো 

ইসটিটিউট, ইসটিটিউট অৈ ওয়াটার 

িগডমিাং, মসইমিআইএস, মৈজ্ঞাি ও 

প্রযুমি মৈেমৈযািয় এৈাং িাতীয় ও 

আন্তিিামতক উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি 

ভরমিাং প্রগয়ািিীয়তা 

মৈেয়ক প্রমতগৈেি, 

ভরমিাং প্রকল্প প্রস্তাৈিা, 

ভরমিাং প্রকল্প ৈাস্তৈায়ি 

প্রমতগৈেি 

৫-২০ 

১০) ভরমিাংকৃি সক  নদ-নদী  

হা নাোদ িথ্য-উপাত্ত দপরি বাপাউরবা  

ওরয়বসাইরট এ-সংক্রান্ত বািায়ন দো া। 

সারা ভেগির মৈযিাি িে-িেীগুগিার 

ভরমিাং-সাংিান্ত ৈতিিাি অৈস্থা সম্পমকিত 

প্রমতগৈেি তাৎক্ষমেক াগৈ সাংগ্রহ করা 

্াগৈ 

ভিৌপমরৈহি 

িন্ত্রোিয় 

তথ্য ও ভ্া াগ্া  প্রযুমি মৈ া  

এৈাং মৈআইডামিঊ টিএ 
প্রকামিত তথ্য ১০ 

১১) উপকূিীয় িেীগুগিার পমি পামি সম্পে পমরগৈি, ৈি ও িিৈা়্ু িন্ত্রোিয়, কা্ িকামরতা প্রমতগৈেি, ৫-২০ 
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(২-২০ ৈের) 

ব্যৈস্থাপিার িন্য ভপাল্ডারগুগিার 

কা্ িকামরতা ্াোই করা এৈাং তার 

ম মিগত িেীিাসি, সাংগ্া  খাি স্থাপি 

এৈাং স্লুইসগ ট রক্ষোগৈক্ষে ও পুিমি িি িাে 

করা 

িন্ত্রোিয় দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

ৈাাংিাগেি পামি উন্নয়ি ভৈাড ি, 

ৈাাংিাগেি িেী  গৈেো প্রমতষ্ঠাি 

এৈাং মসইমিআইএস 

প্রকল্প ৈাস্তৈায়ি 

প্রমতগৈেি 

১২) ৈন্যা মিয়ন্ত্রগের িগক্ষে ভোট িেী, 

খাি, িিািগয়র সাগর্ িাঝামর/ ৈড় 

িেীর সাংগ্া  মিমিত করগত ভোট িেী, 

খাি, িিািয় খিি/ পুিেঃখিি 

অগ্রামধকার ম মিগত সম্পন্ন করগত হগৈ 

পামি সম্পে 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

পমরগৈি, ৈি ও িিৈা্ু় পমরৈতিি 

িন্ত্রোিয়, ৈাাংিাগেি পামি উন্নয়ি 

ভৈাড ি, মসইমিআইএস, এৈাং  গৈেো 

প্রমতষ্ঠাি 

খিিকৃত িেী, খাি ও 

অন্যান্য িিািগয়র 

সাংখ্যা 

১০ 

১৩) অনৈধ াগৈ েখিকৃত খাি এৈাং 

িািাগুগিা উিার করা। িেীর ৈহুিামত্রক 

ব্যৈহার (ওয়াকওগয় বতমর,  াসিাি 

মিক্ষাপ্রমতষ্ঠাি স্থাপিার অনুিমত প্রোি, 

্াতায়াগতর িাধ্যি,  াসিাি িাইগব্রমর, 

 াসিাি ভরস্টুগরন্ট মহগসগৈ ব্যৈহার 

ইতোমে) মিমিত কগর এর ওপর রাগষ্ট্রর 

েখি িামর করা 

পামি সম্পে 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

পমরগৈি, ৈি ও িিৈা্ু় পমরৈতিি 

িন্ত্রোিয়, আইি, মৈোর ও সাংসে 

মৈেয়ক িন্ত্রোিয়, ৈাাংিাগেি পামি 

উন্নয়ি ভৈাড ি, মসইমিআইএস, এৈাং 

 গৈেো প্রমতষ্ঠাি 

উিারকৃত িািা ও 

খাগির তামিকা, মিমি িত 

অৈকাঠাগিার তামিকা 

৫-২০ 

১৪) মৈযিাি ৈন্যা মিয়ন্ত্রে ৈাঁধগুগিা 

রক্ষোগৈক্ষে, ভিরািত এৈাং িমিিািী 

করার কা্ িিগি ইউমিয়ি দুগ্ িা  

ব্যৈস্থাপিা এৈাং ওয়াড ি দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

কমিটিগক সম্পৃি করা 

ৈাাংিাগেি পামি 

উন্নয়ি ভৈাড ি 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

পমরগৈি, ৈি ও িিৈা্ু় পমরৈতিি 

িন্ত্রোিয়, স্থািীয় সরকার মৈ া  

এৈাং ৈাাংিাগেি িেী  গৈেো 

প্রমতষ্ঠাি 

ব্যৈস্থাপিা মৈেয়ক স া ৫-২০ 

১৫) মৈযিাি ৈন্যা মিয়ন্ত্রে ৈাঁধগুগিাগক 

অগ্রামধকার ম মিগত ভিরািত/ 

িমিিািীকরে ও রক্ষোগৈক্ষে করগত 

হগৈ 

পামি সম্পে 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

পমরগৈি, ৈি ও িিৈা্ু় পমরৈতিি 

িন্ত্রোিয়, ৈাাংিাগেি পামি উন্নয়ি 

ভৈাড ি, স্থািীয় সরকার মৈ াগ্ এৈাং 

ৈাাংিাগেি িেী  গৈেো প্রমতষ্ঠাি 

গৃহীত প্রকগল্পর সাংখ্যা  ৫-২০ 

১৬) মকছু মকছু উপকূিীয় এিাকা ভ্খাগি পামি সম্পে দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, মিৈ িামেত ভটকসই ১০ 
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(২-২০ ৈের) 

িাটির বতমর ৈাঁধ কা্ িকর িয়, ভসখাগি 

কাংমিট িক অর্ৈা অন্যান্য ভটকসই 

প্রযুমি ব্যৈহার কগর ৈাঁধ মিি িাে করা  

 

 

িন্ত্রোিয় পমরগৈি, ৈি ও িিৈা্ু় পমরৈতিি 

িন্ত্রোি়্, ৈাাংিাগেি পামি উন্নয়ি 

ভৈাড ি, মসইমিআই এস, ইসটিটউট 

অৈ ওয়াটার িগডমিাং, ৈাাংিাগেি 

িেী  গৈেো প্রমতষ্ঠাি, স্থািীয় 

মৈেমৈযািয় এৈাং স্থািীয় সরকার 

প্রযুমির তামিকা 

১৭) ভটকসই ৈাঁধ মিি িাগে অতীগতর 

দুগ্ িাগ  ৈাঁগধর ক্ষয়ক্ষমতর মেত্র এৈাং এর 

সাগর্ সম্পমকিত ৈাস্তুচ্যেমতর ঘটিা 

প্ িাগিােিা কগর িকিা প্রেয়ি 
পামি সম্পে 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

পমরগৈি, ৈি ও িিৈা্ু় পমরৈতিি 

িন্ত্রোিয়, ৈাাংিাগেি পামি উন্নয়ি 

ভৈাড ি, মসইমিআইএস, ইসটিটউট 

অৈ ওয়াটার িগডমিাং, ৈাাংিাগেি 

িেী  গৈেো প্রমতষ্ঠাি, স্থািীয় 

মৈেমৈযািয়,  গৈেো প্রমতষ্ঠাি 

এৈাং িাতীয় ও আন্তিিামতক উন্নয়ি 

সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

 গৈেো প্রমতগৈেি, 

প্রকামিত িকিা 
১০ 

১৮) পামি উন্নয়ি ভৈাগড ি িীমতিািায় ৈাঁধ 

প্ িগৈক্ষগে স্থািীয় ভস্বোগসৈী এৈাং যুৈ 

সাং ঠিগক অন্তর্ভ িি করা। ঝুঁমকপূে ি ৈাঁগধর 

তথ্য তাৎক্ষমেক াগৈ সািামিক 

ভ্া াগ্াগ র (গেসব্যগক, ভহায়াটসঅোপ 

ৈা ইগিা) িাধ্যগি পামি উন্নয়ি ভৈাগড ির 

স্থািীয় কা্ িািগয় ভপ্ররে 

পামি সম্পে 

িন্ত্রোিয় 

ৈাাংিাগেি পামি উন্নয়ি ভৈাড ি, 

স্থািীয় সরকার, স্থািীয় যুৈ ও োত্র 

সাং ঠি এৈাং স্থািীয় ভস্বোগসৈী 

সাং ঠি 

 

সাং ঠগির তামিকা, 

সাং ঠগির সাগর্ 

স্বাক্ষমরত চ্যমি 

৫ 

১৯) অগ্রামধকাগরর ম মিগত ঝুঁমকপূে ি 

ৈাঁগধর ব্যৈস্থাপিায় করেীয় মৈেগয় পামি 

উন্নয়ি ভৈাড ি এৈাং ইউমিয়ি পমরেগের 

প্রমতমিমধগের িামসক স ার আগয়ািি 

করা  

পামি সম্পে 

িন্ত্রোিয় 

ৈাাংিাগেি পামি উন্নয়ি ভৈাড ি, 

ইউমিয়ি পমরেে 

িামসক স ার 

প্রমতগৈেি 
৫-২০ 

২০) দ  এ াকাগুর া িীব্র ও মধ্যমপ্রবণ 

বন্যা  অন্তর্ভ িক্ত, দস এ াকাগুর ারক 

পামি সম্পে 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

পমরগৈি, ৈি ও িিৈায়ু পমরৈতিি 
মিমি িত ৈাঁগধর তামিকা  ৫-২০ 
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(২-২০ ৈের) 

সু ক্ষা  জন্য এবং বাস্তুচ্যুতি  ঝুঁতক 

প্রশমরন অগ্রাতধকা  তিতত্তরি বন্যা 

তনয়ন্ত্রণ বাঁধ তনম িাণ ক রি হরব 

িন্ত্রোিয়, ৈাাংিাগেি পামি উন্নয়ি 

ভৈাড ি, ৈাাংিাগেি িেী  গৈেো 

প্রমতষ্ঠাি এৈাং ইউমিয়ি পমরেে 

২১) ৈন্যা মিয়ন্ত্রে ৈাঁগধর অমধগক্ষত্রাধীি 

এিাকার িিাৈিতা দূরীকরগে অর্ িাৎ 

ৈন্যার পামির দ্রুত মিষ্কািগি ৈাঁগধ 

মডিাইি ভিাতাগৈক প্রগয়ািিীয়সাংখ্যক 

ভরগুগিটগরর সাংস্থাি রাখগত হগৈ এৈাং 

ভরগুগিটরগুগিাগক সেি রাখার ব্যৈস্থা 

করগত হগৈ 

পামি সম্পে 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

পমরগৈি, ৈি ও িিৈা্ু় পমরৈতিি 

িন্ত্রোিয়, ৈাাংিাগেি পামি উন্নয়ি 

ভৈাড ি, ৈাাংিাগেি িেী  গৈেো 

প্রমতষ্ঠাি এৈাং ইউমিয়ি পমরেে 

 ঠিত কামর মর কমিটি, 

মিমি িত ভরগুগিটগরর 

সাংখ্যা, ভরগুগিটর 

ব্যৈস্থাপিা  াইডিাইি  

৫-২০ 

২২) ভটকসই িাটির ৈাঁধ মিি িাগে অম জ্ঞ 

প্রগকৌিিী কতৃিক মডিাইি প্রেয়িপূৈ িক 

মডিাইি ্গর্াপযুি াগৈ অনুসরে কগর 

ৈাঁধ মিি িাে সম্পন্ন করগত হগৈ। এ ভক্ষগত্র 

উপযুি ম্যাগটমরয়াি মিৈ িােিপূৈ িক 

্র্া্র্ াগৈ কম্পোকিি কগর ৈাঁধ 

মিি িাে করা হগয়গে মক িা, তা বেৈেয়ি 

পিমতগত ্াোইগয়র িন্য ৈাাংিাগেি 

পামি উন্নয়ি ভৈাগড ির টাস্কগোস ি ৈা অন্য 

সাংস্থার মৈগিেজ্ঞ র্াড ি পাটি ি কতৃিক 

মিরীক্ষা মিমিত করগত হগৈ 

ৈাাংিাগেি পামি 

উন্নয়ি ভৈাড ি 

ৈাাংিাগেি িেী  গৈেো প্রমতষ্ঠাি, 

মৃমিকা সম্পে উন্ন়্ি ইিমেটিউট, 

 গৈেো প্রমতষ্ঠাি এৈাং িাতীয় ও 

আন্তিিামতক উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি 

 ঠিত কামর মর কমিটি, 

প্রমিক্ষগের সাংখ্যা 
৫-২০ 

২৩) সা া দদরশ  তবদ্যমান বন্যা তনয়ন্ত্রণ 

বাঁধগুর া  মতনটত ং কা িক্রম 

দজা দার    রক্ষু বাঁধগুর ারক ইউতনয়ন 

বা গ্রামতিতত্তক দ াট দ াট ক্লাোর  িাে 

ক রি হরব এবং প্রতিটি ক্লাোর   

মতনটত ংরয়  জন্য অঞ্চ তিতত্তক 

অংশীজরন  প্রতিতনতধ তনযুক্ত ক রি 

হরব। বাঁরধ  তবতিন্ন স্থাগি প্রাকৃমতক 

দুগ্ িা  ৈা অন্য কারগে local 

ৈাাংিাগেি পামি 

উন্নয়ি ভৈাড ি 

ইউমিয়ি পমরেে এৈাং স্থািীয় যুৈ ও 

ভস্বোগসৈী সাং ঠি 

প্রজ্ঞাপন জাত , সমতিি 

দজ া পাতনসম্পদ 

ব্যবস্থাপনা কতমটি   

মাতসক সিা প্রতিরবদন 

৫-২০ 
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উপধারা মূি মৈেয়সমুহ কা্ িিি 
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সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

failure ৈা breach হগি 

অঞ্চ তিতত্তক অংশীজরন  প্রতিতনতধ 

তাৎক্ষতণকিারব দাতয়ত্ব ি প্ররকৌশ ীরক 

অবতহি ক রব।  বাং ারদশ পাতন উন্নয়ন 

দবারর্ ি  ওরয়বসাইরট এ-সংক্রান্ত ত ঙ্ক 

দো া হর  সা া দদরশ  তবদ্যমান বন্যা 

তনয়ন্ত্রণ বাঁধগুর া  বিিমান অবস্থা 

সম্পতকিি প্রতিরবদন িাৎক্ষতণকিারব 

সংগ্রহ ক া  ারব 

মৈগিে কগর িাঝামর ভর্গক ৈড় 

আকাগরর ৈন্যা ভরাগধ ৈাঁগধর েিপ্রসূতা 

ব্যঝগত স্থািীয় সরকার ও প্রগকৌিি 

মৈ া  এৈাং ৈাাংিাগেি পামি উন্নয়ি 

ভৈাগড ির িগধ্য সিিয় ঘটাগিা। 

২৪) ৈাঁধ, আশ্রয়গকন্দ্র এৈাং 

ভপাল্ডারগুগিার ৈহুমৈধ ব্যৈহার মিমিত 

কগর ভসই এিাকায় ৈাস্তুচ্যেত হগত পাগর 

এিি পমরৈার ও সম্প্রোয়সমূহগক 

কাোকামে র্াকার সুগ্া  সৃময করা 

মৈ া ীয় 

কমিিিার 

পামি সম্পে িন্ত্রোিয়, দুগ্ িা  

ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় এৈাং 

পমরগৈি, ৈি এৈাং িিৈায়ু 

পমরৈতিি িন্ত্রোিয় 

ৈাস্তুচ্যেমতর ঝুঁমকগত 

র্াকা পমরৈাগরর 

তামিকা, অস্থায়ী 

ৈসৈাগসর িন্য 

মিৈ িামেত স্থাগির 

তামিকা 

১৫ 

২৫) পুিেঃ ৈাস্তুচ্যেমত ভঠকাগত ভ্ এিাকায় 

ৈাস্তুচ্যেতগের পুিৈ িাসি করা হগয়গে, 

ভসখাগি অর্ িনিমতক কি িগক্ষত্র সৃময করা 

মৈ া ীয় 

কমিিিার 

পামি সম্পে িন্ত্রোিয়, দুগ্ িা  

ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

পমরগৈি, ৈি ও িিৈায়ু পমরৈতিি 

িন্ত্রোিয় 

অর্ িনিমতক কি িগক্ষগত্রর 

সম্ভাব্যতা প্রমতগৈেি 
১৫ 

ৈন্যা মিয়ন্ত্রে এৈাং িেী াঙি ভরাগধ 

উপযুি স্থাগি িতুি ৈাঁধ মিি িাে করা, 

িেী িাসি করা, িৈোিতা ভরাগধ 

স্লুইসগ ইট ৈসাগিা এৈাং পামি মিষ্কািি 

ব্যৈস্থা উন্নত করা। 

২৬) আশ্রয়গকগন্দ্রর কাোকামে 

পুিৈ িাসগির িন্য স্থাি ৈরাে ভেওয়া। 

তগৈ ৈাঁগধর ভটা/মিে ভর্গক ন্যেিতি ১০০ 

মিটার দূরগত্ব পুিৈ িাসি স্থাি মিৈ িােি করা 

পামি সম্পে 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

স্থািীয় সরকার মৈ া , পামি উন্নয়ি 

ভৈাড ি, মসইমিআইএস 

উপযুি পুিৈ িাসি 

স্থাগির তামিকা, 

পুিৈ িাসি কাঠাগিা 

মিি িাে কা্ িাগেি। 

৫ 

২৭) দুগ্ িা  আশ্রয়গকগন্দ্রর কাোকামে 

ৈাস্তুচ্যেতগের িন্য আৈাসগির িন্য স্থাি 

মিৈ িােি করা এৈাং আগয়র উৎস মিমিত 

করা 

পামি সম্পে 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

পামি উন্নয়ি ভৈাড ি, মসইমিআইএস 

এৈাং এিমিইমড 

আৈাসি প্রকগল্পর 

সাংখ্যা, মেমিত আগয়র 

উৎগসর তামিকা 

৫-২০ 

২৮) ৈাস্তুচ্যেতগের িন্য িিৈায়ুসমহষ্ণু 

আৈাসি প্রকগল্প মৈম ন্ন সুমৈধা ভ্িি 

প্রমতরক্ষা 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

তথ্য ও ভ্া াগ্া  প্রযুমি মৈ া , 

 ঠিত কামর মর কমিটি, 

পাইিট প্রকগল্পর 
১৫ 
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উপধারা মূি মৈেয়সমুহ কা্ িিি 
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(২-২০ ৈের) 

মপয়ার-টু-মপয়ার ভসৌরমৈদুেৎ,  ামি ি 

কিগপাে পিমত, কমিউমিটি টয়গিট, 

কৃমে মিক্ষা ভসন্টার, ভস্পাট িস ভসন্টার এৈাং 

মডমিটাি ভসন্টার সাংগ্ািি 

স্থািীয় সরকার মৈ া , ৈাাংিাগেি 

পামি উন্নয়ি ভৈাড ি, স্থািীয় মৈজ্ঞাি ও 

প্রযুমি মৈেমৈযািয় এৈাং 

ৈাাংিাগেি অোগসামসগ্ি়ি অৈ 

সেটওয্য়ার অোন্ড ইিেরগিিি 

সাম িগসস 

ৈাস্তৈায়ি প্রমতগৈেি 

২৯) দুগ্ িাগ র সিয় ৈড় ধরগির 

ক্ষয়ক্ষমত এড়াগত ৈাস্তুচ্যেমতপ্রৈে এৈাং 

সাংগৈেিিীি িায় াগুগিাগক প্রযুমি 

মি ির সাৈ িক্ষমেক প্ িগৈক্ষগের িাধ্যগি 

দ্রুত ভিরািগতর ব্যৈস্থা করগত হগৈ এৈাং 

এ ভক্ষগত্র প্রগয়ািিীয় অমতমরি ৈরাে 

রাখগত হগৈ 

স্থািীয় সরকার 

মৈ া  

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা অমধেপ্তর, 

 গৈেো প্রমতষ্ঠাি এৈাং স্থািীয় 

মৈজ্ঞাি ও প্রযুমি মৈেমৈযািয় 

প্রযুমি ব্যৈহার 

সম্ভাব্যতা ্াোই 

প্রমতগৈেি, ৈরােকৃত 

অগর্ ির আগেিিাি 

১৫ 

িেী ও খাি পুিেঃখিি ও িেী প্রমিক্ষগে 

প্রচ্যর অর্ ি ভ্িি প্রগয়ািি ভতিমি 

ভ ৌগ ামিক এিাকাগুগিাগত সিমিত 

কা্ িিিও েরকার। 

৩০) পামি সম্পে িন্ত্রোিগয়র 

অনুিমতিগি িেী ব্যৈস্থাপিার সাগর্ 

িমড়ত অন্যান্য সাংস্থার সাগর্ পামি 

উন্নয়ি ভৈাড ি সিিয়গকর ভূমিকা পািি 

করগৈ 

পামি সম্পে 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

পমরগৈি, ৈি এৈাং িিৈায়ু 

পমরৈতিি িন্ত্রোিয় এৈাং পামি 

উন্নয়ি ভৈাড ি 

সিিয় স ার সাংখ্যা ১০ 

িহর ও আধা-িহুগর এিাকাগুগিাগত 

ভূমিকগম্পর অৈকাঠাগিা ত ও অ-

কাঠাগিা ত ঝুঁমক মিরূপে করা এৈাং 

পমরকল্পিায় প্রস্তুমতমূিক ও ঝুঁমক 

হ্রাসকরে কা্ িিি অন্তর্ভ িি করা। 

৩১) িহর এৈাং আধা-িহরগুগিাগত 

ঝমকপূে ি  ৈিগুগিা মেমিত করা 

গৃহায়ি ও  েপূতি 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

ভূমি িন্ত্রোিয়, স্থািীয় সরকার 

মৈ া , ও মসটি করগপাগরিি, 

সাংমিয ি র উন্নয়ি কতৃিপক্ষ, 

স্থািীয় মৈজ্ঞাি ও প্রযুমি 

মৈেমৈযািয় এৈাং স্থািীয় ও 

আন্তিিামতক উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি 

ঝুঁমকপূে ি  ৈগির 

তামিকা 
৫ 

৩২) িহর ৈা আধা-িহর গুগিাগত 

উপািিগির উগেগশ্য আসা ৈাস্তুচ্যেতগের 

িন্য িহর পমরকল্পিায় মিরাপে 

গৃহায়ি ও  েপূতি 

িন্ত্রোিয় 

ৈাাংিাগেি হাউি মৈমল্ডাং মরসাে ি 

ইসটিটিউট, মসটি কগপ িাগরিি, 

ভপৌরস া এৈাং সাংমিয ি র উন্নয়ি 

আৈাসি প্রকগল্পর িকিা 

এৈাং তামিকা ১০ 
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সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

আৈাসস্থি ব্যৈস্থা অন্তর্ভ িি করা  কতৃিপক্ষ 

৩৩) ৈাস্তুচ্যেমত অন্তর্ভ িমিমূিক িহর 

পমরকল্পিা গ্রহগের িগক্ষে সাংমিয 

ব্যামিৈ িগক কা্ িকরী এৈাং ভটকসই 

িহর পমরকল্পিা মৈেয়ক প্রমিক্ষে প্রোি 

গৃহায়ি ও  েপূতি 

িন্ত্রোিয় 

ৈাাংিাগেি হাউি মৈমল্ডাং মরসাে ি 

ইসটিটিউট, মসটি কগপ িাগরিি, 

ভপৌরস া, সাংমিয  ি র উন্নয়ি 

কতৃিপক্ষ, ৈাাংিাগেি ইসটিটিউট অৈ 

েোিাস ি এৈাং স্থািীয় ও আন্তিিামতক 

উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

প্রমিক্ষগের সাংখ্যা ৫-২০ 

৩৪) িহর এৈাং আধা-িহরগুগিাগত 

সািামিক এৈাং অর্ িনিমতক ঝুঁমকগত 

র্াকা ৈাস্তুচ্যেতগের িন্য মিরাপে 

ৈাসস্থাগির ব্যৈস্থা করা 

 

গৃহায়ি ও  েপূতি 

িন্ত্রোিয় 

সিািকল্যাে িন্ত্রোিয়, দুগ্ িা  

ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় এৈাং 

ৈাাংিাগেি হাউি মৈমল্ডাং মরসাে ি 

ইসটিটিউট। 

ৈাসস্থাগির িকিা, 

আৈাসি প্রকগল্পর 

তামিকা 

৫-২০ 

২.৩.১৩ দুগ্ িাগ র সিয় মৈপজ্জিক স্থাি ভর্গক 

সমরগয় আিার িন্য িিসাংখ্যার ঘিত্ব 

মৈগৈেিা কগর প্রগয়ািিীয় সাংখ্যক 

ভিন্ডার সাংগৈেিিীি সাইগলাি ও ৈন্যা 

আশ্রয়গকন্দ্র মিি িাে করা। 

১) ৈাস্তচ্যেমতর ঝুঁমক মৈগৈেিায় মিগয় 

এিাকাম মিক সাইগলাি এৈাং ৈন্যা 

আশ্রয়গকগন্দ্রর োমহো মিরূপে করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

স্থািীয় সরকার মৈ া , 

ৈাাংিাগেি পামি উন্নয়ি ভৈাড ি এৈাং 

মসইমিআইএস 

ঘূমি িঝড় ও ৈন্যা 

আশ্রয়গকগন্দ্রর সাংখ্যা, 

প্রকামিত প্রমতগৈেি 

৫ 

২) পমরকল্পিা কমিিি প্রেি  াইডিাইি 

ভিগি ৈাস্তুচ্যেমতর ঝুঁমকগত র্াকা 

এিাকাগুগিাগত োমহো-ম মিক ঘূমি িঝড় 

এৈাং ৈন্যা আশ্রয়গকন্দ্র ও মুমিৈ মকো 

মিি িাে 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

মিক্ষা িন্ত্রোিয়, স্বাস্থে ও পমরৈার 

কল্যাে িন্ত্রোিয়, পামি সম্পে 

িন্ত্রোিয় এৈাং স্থািীয় সরকার 

মৈ া  

 

 

প্রস্তামৈত এৈাং মিমি িত 

আশ্রয়গকন্দ্র এৈাং মুমিৈ 

মকোর সাংখ্যা ও 

রক্ষোগৈক্ষি 

১৫ 

৩) সাইগলাি ও ৈন্যা আশ্রয়গকন্দ্র মহগসগৈ 

 মৈষ্যগত স্কুিগুগিার ৈহুমৈধ ব্যৈহার 

মিমিত করা। ৈহুমুখী আশ্রয়গকন্দ্রগুগিার 

ব্যৈস্থাপিায় মিগয়ামিত স্কুি ব্যৈস্থাপিা 

কমিটির প্রমিক্ষে প্রোি 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

মিক্ষা িন্ত্রোিয় এৈাং 

স্থািীয় সরকার মৈ া  
প্রমিক্ষগের সাংখ্যা ৫-২০ 

৪) আশ্রয়গকন্দ্র ব্যৈস্থাপিা কমিটির 

েোন্ডাড ি অপাগরটিাং  াইডিাইগি 

আশ্রয়গকগন্দ্র র্াকাকািীি ধিীয় এৈাং 

সািামিক সম্প্রীমত মিমিগত কা্ িিি 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

সিািকল্যাে িন্ত্রোিয়, ধি ি মৈেয়ক 

িন্ত্রোিয় এৈাং িাতীয় ও স্থািীয় 

উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

কা্ িিগির সাংখ্যা ৫-২০ 
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উপধারা মূি মৈেয়সমুহ কা্ িিি 
ভিতৃত্বোিকারী 

সাংস্থা 
সহায়তাপ্রোিকারী সাংস্থা মিগে িিক 

সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

অন্তর্ভ িি করা 

৫) আশ্রয়গকন্দ্র ব্যৈস্থাপিা কমিটির 

সেস্যগের সািামিক ও ধিীয় সম্প্রীমত, 

মৈগিে োমহো সম্পন্ন িানুগের প্রমতরক্ষা, 

এৈাং মিশু সুরক্ষা মৈেয়ক প্রমিক্ষে   

প্রোি  

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

সিািকল্যাে িন্ত্রোিয় এৈাং উন্নয়ি 

সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি প্রমিক্ষগের সাংখ্যা ৫-২০ 

৬) মিআইএস-মরগিাট ভসমসাং প্রযুমি 

ব্যৈহার কগর সারাগেগির 

আশ্রয়গকন্দ্রগুগিার এিাকাম মিক ম্যামপাং 

করা এৈাং িন্ত্রোিগয়র ওগয়ৈসাইগট 

প্রকাি করা  

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

ভূমি িন্ত্রোিয়, ভূমি ভরকড ি ও িমরপ 

অমধেপ্তর, আন্তেঃ িন্ত্রোিয় দুগ্ িা  

ব্যৈস্থাপিা সিিয় কমিটি এৈাং 

মসইমি আইএস 

ম্যামপাং প্রমতগৈেি, 

প্রকামিত ম্যাপ 
১০ 

৭) এিাকাম মিক আশ্রয়গকন্দ্রগুগিার 

মডমিটাি তথ্য ান্ডার হািিা াে করার 

োময়ত্ব ভিিা প্রিাসিগক প্রোি করা। 

ৈাৎসমরক সিিয় স ার িাধ্যগি তথ্য 

হািিা াে মিমিত করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

 

ভিিা প্রিাসি এৈাং আশ্রয়গকন্দ্র 

ব্যৈস্থাপিা কমিটি 

োময়ত্ব প্রোগির 

কা্ িাগেি, সিিয় স ার 

সাংখ্যা, স ার 

কা্ িমৈৈরেী 

১০ 

৮) ৈাস্তুচ্যেমতর ঝুঁমকগত র্াকা িিগ াষ্ঠীর 

িগধ্য আপেকািীি সিগয় আশ্রয়গকগন্দ্র 

্াওয়ার ব্যাপাগর সগেতিতা বতমর করা। 

পািাপামি ‘ভসাশ্যাি ভিিার’ মৈেয়ক 

ধারো প্রোি করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

স্থািীয় সরকার মৈ া  এৈাং িাতীয় 

ও স্থািীয় উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

প্রমিক্ষে 

সগেতিতা কা্ িিগির 

তামিকা 

১০ 

২.৩.১৪ ৈাঁধ, আশ্রয়গকন্দ্র এৈাং ভপাল্ডারগুগিার 

ৈহুমৈধ ব্যৈহার মিমিত কগর ভসই 

এিাকায় ৈাস্তুচ্যেত হগত পাগর এিি 

পমরৈার ও সিপ্রোয়সমূহগক এসৈ 

স্থাপিার কাোকামে র্াকার সুগ্া  

ভরগখ স্ব-এিাকায় পুিৈ িাসগির ব্যৈস্থা 

করা।  

১) ৈাঁধ, আশ্রয়গকন্দ্র এৈাং ভপাল্ডারগুগিার 

ৈহুমৈধ ব্যৈহার মিমিত কগর ভসই 

এিাকায় ৈাস্তুচ্যেত হগত পাগর এিি 

পমরৈার ও সম্প্রোয়সমূহগক কাোকামে 

র্াকার সুগ্া  সৃময করা 

 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

স্থািীয় সরকার মৈ া , ৈাাংিাগেি 

পামি উন্নয়ি ভৈাড ি, িাতীয় ও স্থািীয় 

উন্নয়ি সহগ্া ী সাং ঠি এৈাং 

ভস্বোগসৈী সাং ঠি 

 

ৈাস্তুচ্যেমতর ঝুঁমকগত 

র্াকা পমরৈাগরর 

তামিকা, অস্থায়ী 

ৈসৈাগসর িন্য 

মিৈ িামেত স্থাগির 

তামিকা 

১০ 

২) পুিেঃ ৈাস্তুচ্যেমত ভঠকাগত ভ্ এিাকায় 

ৈাস্তুচ্যেতগের পুিৈ িাসি করা হগয়গে 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

শ্রি ও কি িসাংস্থাি িন্ত্রোিয়, অর্ ি 

মৈ া , আমর্ িক  গৈেো প্রমতষ্ঠাি 

অর্ িনিমতক কি িগক্ষগত্রর 

সম্ভাব্যতা প্রমতগৈেি  
১০ 
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উপধারা মূি মৈেয়সমুহ কা্ িিি 
ভিতৃত্বোিকারী 

সাংস্থা 
সহায়তাপ্রোিকারী সাংস্থা মিগে িিক 

সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

ভসখাগি অর্ িনিমতক কি িগক্ষত্র সৃময করা এৈাং স্থািীয় মৈেমৈযািয় 

৩) ৈাস্তুচ্যেতগের পুিৈ িাসগি কা্ িকরী 

িমরগপর িাধ্যগি পমরগৈি এৈাং 

ভ ৌগ ামিক ঝুঁমকমুি এিাকা মিৈ িােি 

করা। এ ভক্ষগত্র মিয়ার েোন্ডাগড ি 

উগেমখত আশ্রয় এৈাং ৈসমতমৈেয়ক 

ভেকমিে অনুসরে করা 

ভূমি িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

সিািকল্যাে িন্ত্রোিয়, পমরগৈি 

অমধেপ্তর, মসইমিআইএস এৈাং 

এিমিইমড 

মিৈ িামেত এিাকার 

তামিকা, স্থািীয় 

প্ িাগয়র সাগর্ 

সািঞ্জস্যপূে ি িািেে 

১০ 

৪) আশ্রয়গকগন্দ্রর কাোকামে পুিৈ িাসগির 

িন্য স্থাি ৈরাে ভেওয়া। তগৈ ৈাঁগধর 

ভটা/মিে ভর্গক ন্যেিতি ১০০ মিটার 

দূরগত্ব পুিৈ িাসি স্থাি মিৈ িােি করা 

ভূমি িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

পমরগৈি অমধেপ্তর, মসইমিআইএস, 

এিমিইমড, এৈাং সাংমিয ভিিা 

প্রিাসি 

উপযুি পুিৈ িাসি 

স্থাগির তামিকা, 

পুিৈ িাসি কাঠাগিা 

মিি িাে কা্ িাগেি। 

১০ 

 ৈাঁধ, ভপাল্ডার এৈাং দুগ্ িা  

আশ্রয়গকন্দ্রগুগিার ভ তর 

মিক্ষাপ্রমতষ্ঠাি, স্বাস্থেগসৈা 

প্রমতষ্ঠািসমূহ প্রমতষ্ঠা করা। মৈপোপন্ন 

িি গের িন্য গুেগ্রাগির আেগি 

িিৈায়ু সমহষ্ণু আৈাসি কি িসূমের 

উগযা  ভিওয়া।   

৫) দুগ্ িা  আশ্রয়গকগন্দ্রর কাোকামে 

ৈাস্তুচ্যেতগের িন্য আৈাসগির িন্য স্থাি 

মিৈ িােি করা, এৈাং আগয়র উৎস মিমিত 

করা 

 

 

ভূমি িন্ত্রোিয় 

 

গৃহায়ি ও  েপূতি িন্ত্রোিয়, দুগ্ িা  

ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, দুগ্ িা  

ব্যৈস্থাপিা অমধেপ্তর, ৈামেিে 

িন্ত্রোিয়, 

কৃমে িন্ত্রোিয়, অর্ ি মৈ া , উন্নয়ি 

সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি এৈাং ক্ষুদ্র ঋে 

প্রোিকামর প্রমতষ্ঠাি 

আৈাসি প্রকগল্পর 

সাংখ্যা, মেমিত আগয়র 

উৎগসর তামিকা 

৫ 

৬) ৈাস্তুচ্যেতগের িন্য িিৈায়ুসমহষ্ণু 

আৈাসি প্রকগল্প মৈম ন্ন সুমৈধা ভ্িি 

মপয়ার-টু-মপয়ার ভসৌরমৈদুেৎ, 

 ামি িকিগপাে পিমত, কমিউমিটি 

টয়গিট, কৃমেমিক্ষা ভসন্টার, ভস্পাট িস 

ভসন্টার এৈাং মডমিটাি ভসন্টার সাংগ্ািি 

প্রধািিন্ত্রীর 

কা্ িািয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

যুৈ ও িীড়া িন্ত্রোিয়, কৃমে 

িন্ত্রোিয়, তথ্য ও ভ্া াগ্া  প্রযুমি 

মৈ া , উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

এৈাং ক্ষুদ্র ঋে প্রোিকামর প্রমতষ্ঠাি 

গৃহীত আৈাসি প্রকগল্পর 

সাংখ্যা 
৫ 

২.৩.১৫ মৈযিাি অৈকাঠাগিাগুগিা উন্নত করা। 

খরা অম গ্ািি ৈাড়াগত িসডোি 

এৈাং পামি মিয়ন্ত্রক কাঠাগিা মিি িাে 

করা। মৈগিে কগর িেী ৈা খাি 

পুিেঃখিি করা,   ীর িিকূপ স্থাপি 

১) ৈে িার পামি আটগক রাখার িন্য ভোট 

পুর্কর, খাি, মরিা িার খিি। ভূমিনস্থ 

পামির স্তর সাংরক্ষে করা  

পামি সম্পে 

িন্ত্রোিয় 

 

পেী উন্নয়ি ও সিৈায় িন্ত্রোিয়, 

স্থািীয় সরকার মৈ া , ইসটিটিউট 

অৈ ওয়াটার িগডমিাং এৈাং 

আইডমিউএেএি – ব্যগয়ট 

খিিকৃত পুর্কর, খাি, 

এৈাং মরিা িাগরর 

সাংখ্যা 

১০ 

২) এখি প্ িন্ত উদ্ভামৈত খরা অম গ্ািি কৃমে িন্ত্রোিয় ৈাাংিাগেি পামি উন্নয়ি ভৈাড ি, কৃমে প্রজ্ঞাপি ও ৫ 
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সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

করা। এ ভক্ষগত্র ভূপৃগষ্ঠর উপমর াগ র 

পামিধারে সক্ষিতা ৈাড়াগিার উপর 

অমধক গুরুত্ব ভেয়া। 

ভকৌিিগুগিাগক মেমিত কগর অমধকতর 

 গৈেোর িাধ্যগি ৈাস্তৈায়গির উপযুি 

কগর ভতািা 

 গৈেো কাউমসি, ইসটিটিউট অৈ 

ওয়াটার িগডমিাং, আইডমিউএেএি 

– ব্যগয়ট, ৈাাংিাগেি, স্থািীয় 

মৈেমৈযািয় এৈাং িাতীয় ও 

আন্তিিামতক উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি 

মেমিত খরা অম গ্ািি 

ভকৌিিগুগিার তামিকা 

৩) মৈকল্প কৃমেব্যৈস্থার প্রেিি ভ্িি 

ৈামেমিেক আি, ৈরই, রা ি েি োে, 

এৈাং োোৈাে সিয়কাি সিিয় 

কৃমে িন্ত্রোিয় 

 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

কৃমে সম্প্রসারে অমধেপ্তর, 

ৈাাংিাগেি কৃমে  গৈেো কাউমসি 

এৈাং ৈগরন্দ্র ৈহুমুখী উন্নয়ি কতৃিপক্ষ 

 

মৈকল্প কৃমে ব্যৈস্থায় 

কৃমেিমির পমরিাে 
৫-২০ 

২.৩.১৬ পমরৈার ও সিাি প্ িাগয় সঠিক 

পমরকল্পিা ও মৈম ন্ন কি িসূমের িাধ্যগি 

ভ ৌত অৈকাঠাগিা ত সমহষ্ণুতা বৃমি 

করা।  

১) মৈম ন্ন  গৈেোয় প্রাপ্ত ভটকসই 

অৈকাঠাগিা িকিা ৈা িগডিগুগিা 

মেমিত কগর ৈাস্তুচ্যেমত ঝুঁমকপূে ি এিাকায় 

ব্যৈহাগরর উপগ্া ী করা   

গৃহায়ি ও  েপূতি 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

ৈাাংিাগেি হাউি মৈমল্ডাং মরসাে ি 

ইসটিটিউট, মৈম ন্ন মৈেমৈযািয়, 

স্থাপতে  গৈেো প্রমতষ্ঠাি এৈাং 

িাতীয় ও স্থািীয় উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি 

মেমিত অৈকাঠাগিার 

প্রকামিত তামিকা, 

সাংমিয  গৈেো 

প্রমতগৈেি 

১০ 

২) ভ াষ্ঠী প্ িাগয় দুগ্ িা সমহষ্ণু এৈাং 

ভটকসই অৈকাঠাগিা সম্পগকি ঝুঁমকপূে ি 

িি গের িাগঝ সগেতিতা বৃমি করা 

স্থািীয় সরকার 

মৈ া  

ভস্বচ্চাগসৈী সাং ঠি এৈাং উন্নয়ি 

সহগ্া ী সাং ঠি 

সগেতিতা কা্ িিগির 

সাংখ্যা, অাংিগ্রহেকারীর 

সাংখ্যা 

১০ 

৩) স্থািীয় মিক্ষাপ্রমতষ্ঠাগি ‘মিরাপে 

িিগ াষ্ঠী, মিরাপে  মৈষ্যৎ’ ভলা াগি 

ভিিার আগয়ািি কগর সগেতিতা বৃমি 

করা 
মিক্ষা িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

পমরগৈি, ৈি ও িিৈায়ু পমরৈতিি 

িন্ত্রোিয়, স্থািীয় সরকার মৈ া , 

স্থািীয় যুৈ এৈাং ভস্বচ্চাগসৈী সাং ঠি 

এৈাং িাতীয় ও স্থািীয় উন্নয়ি 

সহগ্া ী সাং ঠি 

ভিিার সাংখ্যা, 

অাংিগ্রহেকারী 

োত্রোত্রীর সাংখ্যা 

১০ 

৪) ৈাস্তুচ্যেমত ঝুঁমকপূে ি এিাকায় উঁচ্য 

ম মির ওপর কমিউমিটি   ীর িিকূপ 

এৈাং পায়খািা স্থাপি করা    

স্থািীয় সরকার 

মৈ া  

িিস্বাস্থে প্রগকৌিি অমধেপ্তর, এৈাং 

িাতীয় ও স্থািীয় উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি 

কমিউমিটি   ীর 

িিকূপ এৈাং পায়খািার 

সাংখ্যা 

১০ 

http://www.bmda.gov.bd/
http://www.bmda.gov.bd/
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(২-২০ ৈের) 

৫) ৈাস্তুচ্যেমতর ঝুঁমকগত র্াকা 

এিাকাগুগিাগত বৃমযর পামি আহরগের 

উপযুি ব্যৈস্থা করা এৈাং সাংরমক্ষত 

পামি খাৈার এৈাং ৈামড়র আগিপাগি 

ৈা াগি ভসগের কাগি ব্যৈহার করা 

স্থািীয় সরকার 

মৈ া  

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

কৃমে িন্ত্রোিয়, িিস্বাস্থে প্রগকৌিি 

অমধেপ্তর এৈাং িাতীয় ও স্থািীয় 

উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

ভরইিওয়াটার 

হারগ মোং মসগেগির 

সাংখ্যা, পামি ব্যৈহার 

মিগে িমিকা 

২০ 

৬) ৈাস্তুচ্যেতগের িন্য পমরগৈিৈান্ধৈ িি-

োয়ারড  ইট ব্যৈহার কগর দুগ্ িা সমহষ্ণু 

ৈামড় মিি িাে করা 
গৃহায়ি ও  েপূতি 

িন্ত্রোিয় 

কামর মর ও িাদ্রাসা মিক্ষা মৈ া , 

িিিমি কি িসাংস্থাি ও প্রমিক্ষে 

ব্যেগরা, ৈাাংিাগেি হাউি মৈমল্ডাং 

মরসাে ি ইসটিটিউট, 

মৈএিইটি, স্থািীয় ভ াগকিিাি 

ভট্রমিাং ভসন্টার এৈাং উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি 

দুগ্ িা সমহষ্ণু ৈামড়র 

সাংখ্যা 

১৫ 

৭) স্থািীয় কামর মর মিক্ষাপ্রমতষ্ঠাগি 

পমরগৈিৈান্ধৈ ইট ব্যৈহার কগর ৈামড় 

মিি িাগের মৈেগয় কামর রগের প্রমিক্ষে 

প্রোি 

কামর মর প্রমিক্ষগের  

সাংখ্যা 

১৫ 

৮) ৈাস্তুচ্যেতগের িরুমর স্বাস্থে প্রগয়ািগি 

ভিাৈাইি ভ্া াগ্া  সুমৈধা-সাংৈমিত 

 াসিাি অোমু্বগিস এৈাং হাসপাতাগির 

ব্যৈস্থা করা 

স্বাস্থে ও পমরৈার 

কল্যাে িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

এৈাং িাতীয় ও আন্তিিামতক উন্নয়ি 

সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

 াসিাি হাসপাতাি 

এৈাং অোমু্বগিগসর 

সাংখ্যা 

২০ 

৯) সািামিক ৈিায়ি কা্ িিগি 

ৈাস্তুচ্যেতগের িন্য কি িসাংস্থাগির ভকাটা 

রাখা   

পমরগৈি, ৈি, ও 

িিৈায়ু পমরৈতিি 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

এৈাং স্থািীয় িিপ্রমতমিমধ 

ৈিায়ি কা্ িিগি 

মিগয়ামিত ৈাস্তুচ্যেতগের 

সাংখ্যা 

২০ 

ক্ষুদ্র নৃ-তামিক ও স্থািীয় িিগ াষ্ঠীর 

ঐমতহে ত জ্ঞাি ও খাপ খাওয়াগিার 

পিমত মৈগৈেিায় মিগয় ভকৌিি মিধ িারে 

করা।   

১০) ক্ষুদ্র নৃগ াষ্ঠীর ঐমতহে ত প্রর্া এৈাং 

অম জ্ঞতা ভর্গক মিক্ষা গ্রহে কগর 

এিাকাম মিক অম গ্ািি ভকৌিি 

সম্ভাব্যতা ্াোই করা এৈাং মিধ িারে করা 

পমরগৈি, ৈি, ও 

িিৈায়ু পমরৈতিি 

িন্ত্রোিয় 

সাংস্কৃমত মৈেয়ক িন্ত্রোিয়, পাৈ িতে 

েট্টগ্রাি মৈেয়ক িন্ত্রোিয়, ক্ষুদ্র নৃ-

ভ াষ্ঠীর সাং ঠি এৈাং িাতীয় ও 

আন্তিিামতক উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি 

মেমিত অম গ্ািি 

ভকৌিিগুগিার তামিকা, 

 গৈেো প্রমতগৈেি 

১০ 

১১) স্থািীয় ভিতৃগত্ব ৈাস্তুচ্যেতগের িন্য 

ইউমিয়িম মিক অম গ্ািি 

কি িপমরকল্পিা প্রেয়ি এৈাং ৈাস্তৈায়ি 

করা (গিাকামি ভিড অোডাগেিি) 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

স্থািীয় মৈেমৈযািয়,  গৈেো 

প্রমতষ্ঠাি এৈাং িাতীয় ও 

আন্তিিামতক উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি 

গৃহীত কি িপমরকল্পিা 

ডর্কগিন্ট 
১০ 

১২) ৈাস্তুচ্যেতগের িন্য কৃমে অম গ্ািি কৃমে িন্ত্রোিয় িৎস্য ও প্রামেসম্পে মৈেয়ক মিধ িামরত এিাকার ১০ 
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ভকৌিগির অাংি মহগসগৈ ‘৩-ম এে’ 

(েগরে-মেি-ফ্রুট-ভ মিগটৈিস) প্রযুমি 

ব্যৈহাগরর িন্য উপগ্া ী উপকূিীয় 

এিাকাগুগিা মিধ িারে। এিাকা মিধ িারগের 

িন্য সািামিক িমরপ পমরোিিা কর 

 িন্ত্রোিয়, পমরগৈি, ৈি ও িিৈায়ু 

পমরৈতিি িন্ত্রোিয়, কৃমে সম্প্রসারে 

অমধেপ্তর এৈাং িাতীয় ও স্থািীয় 

উন্নয়ি সহগ্া ী 

তামিকা, িমরগপর 

প্রশ্নপত্র, িমরপ 

প্রমতগৈেি 

১৩) ৈাস্তুচ্যেমত ঝুঁমকপূে ি এিাকায় িিৈায়ু 

পমরৈতিিসমহষ্ণু প্রিামতর ভেিীয় 

 ােপািা (তাি, িামরগকি, সুপামর াে) 

ভরাপে করা। ৈাস্তুচ্যেতগের মিগয় কমিটি 

 ঠি কগর  ােগুগিার তোরমক করা 

পমরগৈি, ৈি ও 

িিৈায়ু পমরৈতিি 

িন্ত্রোিয় 

ৈি অমধেপ্তর, উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি, স্থািীয় যুৈ এৈাং 

ভস্বোগসৈী সাং ঠি 

ভরাপেকৃত  াগের 

সাংখ্যা, কমিটির 

তামিকা। 

২০ 

১৪) প্ িটি সম্ভাৈিািয় এিাকায় ভ্সৈ 

ইগকা-টুেমরিি িগডি বতমর হগে ভসসৈ 

ভক্ষগত্র ৈাস্তুচ্যেতগের িন্য অর্ িনিমতক 

সুগ্া  বতমর করা 

ভৈসািমরক মৈিাি 

পমরৈহি ও প্ িটি 

িন্ত্রোিয় 

শ্রি ও কি িসাংস্থাি িন্ত্রোিয় এৈাং 

পমরগৈি, ৈি ও িিৈায়ু পমরৈতিি 

িন্ত্রোিয় 

িগডি প্রমতগৈেি ১৫ 

১৫) স্থািীয় প্ িাগয় অম গ্ািি ভকৌিি 

ৈাস্তৈায়িগক িাতীয় এৈাং আন্তিিামতক 

িা িিক ব্যৈসায়ী প্রমতষ্ঠাগির 

করগপাগরট সািামিক োয়ৈিতার একটি 

খাত মহগসগৈ মেমিত করা 

ৈাাংিাগেি ব্যাাংক 

 

ব্যমিখাত িা িিক প্রমতষ্ঠাি এৈাং 

িাতীয় ও আন্তিিামতক উন্নয়ি 

সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

মসএসআর প্রকগল্পর 

সাংখ্যা 
৫-২০ 

১৬) িাতীয় অম গ্ািি তথ্য ান্ডার 

স্থাপি করা 
দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

পমরগৈি, ৈি ও িিৈায়ু পমরৈতিি 

িন্ত্রোিয় এৈাং উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি 

তথ্য ান্ডার প্রমতগৈেি ১০ 

১৭) ৈাস্তুচ্যেতগের িন্য এিাকাম মিক 

অম গ্ািি ভকৌিিগুগিার ব্যৈহামরক 

িমডউি বতমর করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

পমরগৈি, ৈি ও িিৈায়ু িন্ত্রোিয়, 

উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি এৈাং 

স্থািীয় মৈেমৈযািয় 

প্রকামিত িমডউি ১০ 

১৮) এই িমডউিগুগিা ইউমিয়ি 

মডমিটাি ভসন্টাগরর িাধ্যগি ব্যৈহাগরর 

িন্য উন্মুি করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 
স্থািীয় সরকার মৈ া  

ওগয়ৈসাইগট প্রকাগির 

প্রজ্ঞাপি 
১০ 

১৯) ৈাস্তুচ্যেতগের িন্য অম গ্ািি প্রকল্প পমরগৈি, ৈি ও দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, প্রমিক্ষগের সাংখ্যা ১৫ 
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(২-২০ ৈের) 

গ্রহগের িগক্ষে আন্তিিামতক অম গ্ািি 

োন্ড এৈাং মগ্রি লাইগিট োগন্ডর িন্য 

প্রকল্প প্রস্তাৈিা বতমরগক উৎসামহত করগত 

সরকামর-ভৈসরকামর প্রমতষ্ঠািগুগিাগক 

প্রমিক্ষে প্রোি করা 

িিৈায়ু পমরৈতিি 

িন্ত্রোিয় 

িিৈায়ু পমরৈতিি মৈেয়ক  গৈেো 

প্রমতষ্ঠাি, উচ্চ মিক্ষা প্রমতষ্ঠাি এৈাং 

উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

২.৩.১৭ সুষ্ঠু পমরকল্পিার িাধ্যগি ৈসতম টাগক 

মিরাপে স্থাগি পমরেত করা; 

ৈসতম টার এৈাং মিক্ষা প্রমতষ্ঠাি 

ভ্িি: মৈযািয়, 

ভিিা/উপগিিা/ইউমিয়ি পমরেে 

কিগেক্সগুগিার ম ত উঁচ্য করা।  

১) ব্যামর্ম্যামট্রক িমরগপ প্রাপ্ত তগথ্যর 

ম মিগত মৈম ন্ন এিাকায় িেীিাসগির 

িাধ্যগি ৈালু উগিািি কগর তা মেগয় 

গুরুত্বপূে ি স্থাপিাগুগিার ম মি উঁচ্য করা 

পামি সম্পে 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

ভূমি িন্ত্রোিয়, ভিৌ পমরৈহি 

িন্ত্রিািয় এৈাং পমরগৈি, ৈি ও 

িিৈায়ু পমরৈতিি িন্ত্রোিয় 

ৈালু উগিািগির 

কা্ িাগেি, উঁচ্য করা 

িমির পমরিাে 

২০ 

২) ৈাস্তুচ্যেমতর ঝুঁমক মিরূপগে  ত ৩০ 

ৈেগর এিাকাম মিক ৈন্যার পামির 

সগৈ িাচ্চ উচ্চতা পমরিাপ করা 
পামি সম্পে 

িন্ত্রোিয় 

 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

পমরগৈি, ৈি ও িিৈায়ু পমরৈতিি 

িন্ত্রোিয়, আৈহাওয়া অমধেপ্তর, 

ৈাাংিাগেি পামি উন্নয়ি ভৈাড ি, 

 গৈেো প্রমতষ্ঠাি, স্থািীয় 

মৈেমৈযািয় এৈাং িাতীয় ও 

আন্তিিামতক উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি 

 ঠিত কার মর কমিটি, 

ৈন্যার পামির 

উচ্চতামৈেয়ক প্রকামিত 

তথ্য 

১০ 

৩) প্রাপ্ত তগথ্যর ম মিগত পামির সগৈ িাচ্চ 

উচ্চতার ভেগয় ১.৫ ফুট উঁচ্যগত মৈম ন্ন 

অৈকাঠাগিা (মৈযািয়, সরকামর-

ভৈসরকামর অমেস) ম মি স্থাপগির 

িািেে মিধ িারে করা এৈাং তা প্রোর করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

পামি সম্পে িন্ত্রোিয়, পমরগৈি, ৈি 

ও িিৈায়ু পমরৈতিি িন্ত্রোিয় এৈাং 

স্থািীয় সরকার মৈ া  

ৈন্যা মস্থমতস্থাপক 

অৈকাঠাগিার িািেে, 

প্রোরো কা্ িিগির 

সাংখ্যা 

১০ 

৪) ৈন্যাসমহষ্ণু ৈামড়র িকিা বতমরগত 

তরুে ও মিক্ষািমৈি মডিাইিার এৈাং 

আমকিগটটগের মিগয় আগয়ািি করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

গৃহায়ি এৈাং  েপূতি িন্ত্রোিয়, 

পমরগৈি, ৈি ও িিৈায়ু িন্ত্রোিয়, 

মিক্ষা িন্ত্রোিয়,  গৈেো প্রমতষ্ঠাি 

এৈাং উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

প্রমতগ্াম তার সাংখ্যা, 

প্রমতগ্াম তায় প্রাপ্ত 

িকিার তামিকা 

১০ 

৫) প্রমতগ্াম তায় পুরস্কারপ্রাপ্ত 

িকিাগুগিাগক মডমিটাি ইউমিয়ি 

ভসন্টারগুগিাগত প্রকাি করা। এিাকায় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

স্থািীয় সরকার মৈ া , তথ্য ও 

ভ্া াগ্া  প্রযুমি মৈ া ,  গৈেো 

প্রমতষ্ঠাি এৈাং উন্নয়ি সহগ্া ী 

ওগয়ৈসাইগট প্রকামিত 

িকিা, িিসগেতিতা 

কা্ িিগির সাংখ্যা 

১০ 
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সাংস্থা 
সহায়তাপ্রোিকারী সাংস্থা মিগে িিক 

সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

গৃহমিি িাগে এই িকিাগুগিার ব্যৈহার 

ৈাধ্যতামূিক করা 

প্রমতষ্ঠাি 

৬) ৈায়ুপ্রমতগরাধক স্থাপিা (ঘি ৈি, উঁচ্য 

ৈাঁধ ইতোমে) বতমর কগর ঘরৈামড়র 

অৈকাঠাগিা মিরাপে করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা অমধেপ্তর, ৈি 

অমধেপ্তর,  গৈেো প্রমতষ্ঠাি এৈাং 

উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

ৈিায়িকৃত এিাকার 

পমরিাে, উঁচ্য ৈাঁগধর 

বেঘ িে  

৫-২০ 

৭) ৈামড়র আিপাগি উিম্ব ৈা  াটি িকোি 

এৈাং   ীর মিকড়মৈমিয বৃক্ষ (মিি, 

িামরগকি, িাি, ভেৈোরু, ভিহ মি, 

অজ্যিি ইতোমে) ভরাপে করগত ঝুঁমকপূে ি 

িিগ াষ্ঠীগক সগেতি করা  

পমরগৈি, ৈি ও 

িিৈায়ু পমরৈতিি 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

ৈি অমধেপ্তর এৈাং স্থািীয় যুৈ ও 

ভস্বোগসৈী সাং ঠি 

সগেতিতা কা্ িিগির 

সাংখ্যা, ভরাপেকৃত 

 াগের পমরিাে 

১০ 

৮) ৈাাংিাগেি হাউি মৈমল্ডাং মরসাে ি 

ইিমেটিউট কতৃিক প্রেীত ‘েোন্ডাড ি 

 াইডিাইি ের রুরাি হাউমিাং ইি 

মডিাোর প্রি এমরয়া অৈ ৈাাংিাগেি’-

এর ্র্া্র্ ৈাস্তৈায়ি করগত দুগ্ িা  

ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় কতৃিক 

উগযা  গ্রহে করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

গৃহায়ি এৈাং  েপূতি িন্ত্রোিয়, 

পমরগৈি, ৈি ও িিৈায়ু পমরৈতিি 

িন্ত্রোিয় এৈাং উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি 

দুগ্ িা  িন্ত্রোিয় হাউি 

মৈমল্ডাং মরসাে ি 

ইিমেটিউগট ভপ্রমরত 

মেঠি 

এৈাং ৈাৎসমরক ২টি 

মিটিাংগয়র সারসাংগক্ষপ 

(মিটিাং মিমিটস) 

১০ 

্মে গ্রাি প্ িাগয় ভকািও গৃহায়ি 

িীমতিািা িা র্াগক, তগৈ দুগ্ িা -ঝুঁমক 

ভরাগধ আপেম মিক গৃহায়ি িীমতিািা 

(HHC) প্রেয়ি মিমিত করা এৈাং তা 

ৈাস্তৈায়ি করা। 

৯) আপেম মিক গৃহায়ে িীমতিািা 

(HHC) প্রেয়ি করা এৈাং তা ৈাস্তৈায়ি 

করা,  

গৃহায়ি ও  েপূতি 

িন্ত্রোিয় 

 

পমরগৈি, ৈি ও িিৈায়ু পমরৈতিি 

িন্ত্রোিয়, এৈাং দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও 

ত্রাে িন্ত্রোিয় 

কাি প্রোগির মৈগিেজ্ঞ 

মিগয়াগ র টিওআগরর 

কমপ ও মিগয়া কৃত 

কিসািট্যাগন্টর 

চ্যমিিািা 

১০ 

১০) মৈম ন্ন িাতীয় এৈাং আন্তিিামতক 

সাংস্থা কতৃিক পূগৈ ি গৃহীত কা্ িকরী গৃহায়ে 

প্রকল্পগুগিা মূল্যায়ি কগর ভসগুগিা স্থািীয় 

কি িপমরকল্পিায় অন্তর্ভ িি করা 

 

গৃহায়ি ও  েপূতি 

িন্ত্রোিয় 

 

ৈাস্তৈায়ি পমরৈীক্ষে ও মূল্যায়ি 

মৈ া  এৈাং সাংমিয  গৈেো 

প্রমতষ্ঠাি 

টিওআর এৈাং মূল্যায়ি 

প্রমতগৈেি 
১০ 

দুগ্ িা  সহিীয় গৃহ মিি িাে ( াসিাি 

গৃহ, িৈোিতা-সমহষ্ণু গৃহ ইতোমে) 

করা। এ ভক্ষগত্র েমরদ্র ও প্রামন্তক 

১১) দুগ্ িা সহিীয় গৃহমিি িাে িীমতিািা 

প্রেয়ি এৈাং ৈাস্তৈায়ি 
গৃহায়ি ও  েপূতি 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

স্থািীয় সরকার মৈ া , ৈাাংিাগেি 

হাউি মৈমল্ডাং মরসাে ি ইিমেটিউট 

টিওআর 

মৈগিেজ্ঞ চ্যমিিািা 

িীমতিািার কমপ 

১০ 
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উপধারা মূি মৈেয়সমুহ কা্ িিি 
ভিতৃত্বোিকারী 

সাংস্থা 
সহায়তাপ্রোিকারী সাংস্থা মিগে িিক 

সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

িিগ াষ্ঠীর ওপর সম্ভাব্য ঋোত্মক 

প্র াৈগুগিা দূর করগত প্ িাপ্ত 

প্রগয়ািিীয় ব্যৈস্থা ভিওয়া।   

এৈাং উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

১২) ৈাাংিাগেি ইিারত মিি িাে মৈমধিািা 

অনু্ায়ী এিাকাম মিক ম ন্নতাগক 

মেমিত করা এৈাং ভসই অনু্ায়ী োিাি 

মিি িাে ৈাধ্যতামূিক করা 

গৃহায়ি ও  েপূতি 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

ৈি, পমরগৈি ও িিৈায়ু পমরৈতিি 

িন্ত্রোিয়, সাংমিয ি র উন্নয়ি 

কতৃিপক্ষ, মসটি কগপ িাগরিি, উন্নয়ি 

সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি এৈাং স্থািীয় 

মৈেমৈযািয় 

ম ন্নতা মিরূপে 

প্রমতগৈেি, 
১০ 

১৩) পুগরাগিা গৃহগক দুগ্ িা সহিীয় করার 

িন্য স্থািীয় সম্পে এৈাং জ্ঞাগির ব্যৈহার 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

অমধেপ্তর 

স্থািীয় সরকার মৈ া  এৈাং উন্নয়ি 

সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

এিাকাম মিক স্থািীয় 

জ্ঞাগির প্রমতগৈেি 

 

 

৫-২০ 

১৪) গৃহগক দুগ্ িা সহিীয় করগত প্রামন্তক 

িিগ াষ্ঠীগক মৈগিে টাগ িট গ্রুপ মহগসগৈ 

মেমিতকরে 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

 

স্থািীয় সরকার মৈ া  

োমরদ্রেসীিার মিগে 

অৈস্থািরত পমরৈার 

মেমিত করার সৃয 

মিগে িিগকর িমুিা, 

িমরগপর েিােি এৈাং 

ভিরািতকৃত গৃগহর 

সাংখ্যা 

 

 

 

১০ 

২.৩.১৮ সরকামর-ভৈসরকামর এিমিও’র 

অাংিীোমরগত্ব ভূমিহীি মৈপোপন্ন 

িিগ াষ্ঠীর িন্য দুগ্ িা সমহষ্ণু গুে 

আৈাসি ব্যৈস্থার িকিা প্রেয়ি ও তা 

মিি িাে করা।  

১) অতীগত গৃহীত গুেগ্রাি প্রকগল্পর 

সেিতা এৈাং েোগিঞ্জ মূল্যায়ি করা   

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

ভূমি িন্ত্রোিয়, স্থািীয় সরকার 

মৈ া , ৈাাংিাগেি হাউি মৈমল্ডাং 

মরসাে ি ইিমেটিউট,  গৈেো 

প্রমতষ্ঠাি এৈাং স্থািীয় মৈেমৈযািয় 

মৈগিেজ্ঞ কমিটির 

কাগির টিওআর, 

মূল্যায়ি প্রমতগৈেি 

১০ 

২) ৈাস্তুচ্যেতগের পুিৈ িাসগির িন্য এিাকা 

মিধ িারগের িাপকাঠি বতমর কগর এিাকা 

মেমিতকরে ভূমি িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

পমরগৈি, ৈি ও 

িিৈা়্ু পমরৈতিি িন্ত্রোিয় এৈাং 

মৈম ন্ন মৈেমৈযািগয়র স্থাপতে 

মৈ া  

প্রকামিত িাপকাঠি, 

মিৈ িামেত এিাকার 

তামিকা 

১০ 

৩) পূৈ ি অম জ্ঞতার মূল্যায়গির ম মিগত 

এিাকাম মিক দুগ্ িা সমহষ্ণু গুেগ্রাগির 

িকিা প্রেয়ি করা  

গৃহায়ি ও  েপূতি 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

ৈি, পমরগৈি ও িিৈায়ু পমরৈতিি 

িন্ত্রোিয়, স্থািীয় সরকার মৈ া , 

মূল্যায়ি প্রমতগৈেি 

এিাকাম মিক, 

বতমরকৃত িাপকাঠির 

১০ 
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উপধারা মূি মৈেয়সমুহ কা্ িিি 
ভিতৃত্বোিকারী 

সাংস্থা 
সহায়তাপ্রোিকারী সাংস্থা মিগে িিক 

সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

ৈাাংিাগেি হাউি মৈমল্ডাং মরসাে ি 

ইিমেটিউট, 

এৈাং মৈম ন্ন মৈেমৈযািগয়র স্থাপতে 

মৈ া  

িমুিা, মেমিত এিাকার 

তামিকা 

প্রেীত িকিাসমূগহর 

িমুিা কমপ   

 এসৈ স্থাগি তাগের ভূমি ভ াগ র 

অমধকার ও ব্যমি ত মিরাপিা মিমিত 

করা এৈাং  ৈামে পশু ও হাঁস-মুরম , 

ৈীিতিা রক্ষার িন্য প্ িাপ্ত িায় া 

রাখা। এিি িায় াগক ভকন্দ্র কগর 

স্থাপিা মিি িাে করা ভ্খাগি িীমৈকা 

মিৈ িাহ, মিক্ষা ও মেমকৎসার িন্য 

্াতায়াগতর সুগ্া  রগয়গে। এ ভক্ষগত্র 

প্রগয়ািগি প্রর্গি পাইিট প্রকল্প গ্রহে 

করা। 

৪) পুিৈ িাসি এিাকায় ৈা এর কাোকামে 

মিক্ষাপ্রমতষ্ঠাগি ৈাস্তুচ্যেত পমরৈাগরর 

মিশুগের মিক্ষার প্রগৈিামধকার মিমিত 

করা। এ মৈেগয় মিক্ষাপ্রমতষ্ঠাগির 

মিক্ষক-মিমক্ষকাগের সগেতিতা ৈাড়াগত 

প্রমিক্ষে প্রোি 

প্রার্মিক ও 

 েমিক্ষা িন্ত্রোিয় 

মিক্ষা িন্ত্রোিয়, দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় এৈাং উন্নয়ি 

সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

মিৈমন্ধত মিক্ষার্ীর 

সাংখ্যা, প্রমিক্ষগের 

সাংখ্যা 

১০ 

২.৩.১৯. গ্রািীে এিাকায় িিৈায়ুসমহষ্ণু িগডি 

আৈাসি/ৈাসস্থাি এৈাং ৈহুতি-পাকা 

অৈকাঠাগিা মিি িাগে মৈম ন্ন 

অাংিীিিগের উদ্বুি করা এৈাং সহি 

িগতি ঋগের ব্যৈস্থা করা। গ্রাগির 

িানুগের কাগে িহগরর সুমৈধা ভপৌুঁগে 

মেগত ৈতিিাি সরকাগরর ‘আিার গ্রাি 

আিার িহর িীে িক মিৈ িােিী অঙ্গীকার 

পূরগের ভক্ষগত্র ৈাস্তুচ্যেতগের 

অম গ্ািগির মৈেয়টি অন্তিভূি করা। 

১) গ্রাগি মৈকল্পমুখী অমধকারম মিক 

িগডি আৈাসগির িীমত প্রেয়গির িন্য 

অোডগ াগকমসর িন্য কোগম্পইি 

গৃহায়ি ও  েপূতি 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

মসম ি সিাগির প্রমতষ্ঠাি, 

আন্তিিামতক প্রমতষ্ঠাি ও 

মৈেমৈযািয়। 

কোগম্পইি সাংখ্যা ১০ 

২) সরকার, আন্তিিামতক সাহগয্য সাংস্থা 

এৈাং মসম ি ভসাসাইটি প্রমতষ্ঠাগির 

সহগ্াগ  অোডগ াগকমসর পমরকল্পিা 

বতমর 

 

গৃহায়ি ও  েপূতি 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

মসম ি সিাগির প্রমতষ্ঠাি, 

আন্তিিামতক প্রমতষ্ঠাি ও 

মৈেমৈযািয়। 

অোডগ াগকমস 

পমরকল্পিার কমপ 

 

১০ 

৩) গৃহমিি িাে িীমতিািায় ৈাস্তুচ্যেতগের 

িন্য িিৈায়ুসমহষ্ণু গৃহমিি িাে 

অন্তর্ভ িিকরে 

গৃহায়ি ও  েপূতি 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

মসম ি সিাগির প্রমতষ্ঠাি এৈাং 

িাতীয় ও আন্তিিামতক উন্নয়ি 

সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

পমরৈমতিত িীমতিািা, 

পমরৈমতিত িীমতিািার 

কমপ 

১০ 

৪) ঋে সুমৈধা প্রোগির িীমতিািার িগধ্য 

ৈাস্তুচ্যেতগের িন্য ঋে সুমৈধার মৈধাি 

অন্তর্ভ িি করা 

আমর্ িক প্রমতষ্ঠাি 

মৈ া  

মপগকএসএে, ঋে প্রোিকারী 

আমর্ িক প্রমতষ্ঠাি এৈাং িাতীয় ও 

আন্তিিামতক উন্নয়ি সহগ্া ী 

পমরৈমতিত িীমতিািা, 

পমরৈমতিত িীমতিািার 

কমপ 

১০ 
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ভিতৃত্বোিকারী 

সাংস্থা 
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সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

প্রমতষ্ঠাি 

৫) মৈকল্পমুখী অমধকারম মিক িগডি 

আৈাসি প্রকগল্প অাংিগ্রহগের িন্য 

ৈাস্তুচ্যেতগের িন্য ঋেব্যৈস্থা প্রেয়ি 

ৈাাংিাগেি ব্যাাংক 

মপগকএসএে, ঋে প্রোিকারী 

আমর্ িক প্রমতষ্ঠাি এৈাং িাতীয় ও 

আন্তিিামতক উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি 

ৈাৎসমরক ৈাগিট ৈরাে ১০ 

৬) ঋে সুমৈধামের ব্যাপাগর স্থািীয় 

িিপ্রমতমিমধগের এৈাং মসম ি সিাগির 

প্রমতষ্ঠািগুগিার িাধ্যগি ৈাস্তুচ্যেতগের 

সগেতি করা।   

স্থািীয় সরকার 

মৈ া  

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

এৈাং িাতীয় ও আন্তিিামতক উন্নয়ি 

সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

সগেতিতামূিক 

ভপ্রাগ্রাগির সাংখ্যা 
১০ 

২.৩.২০ অমত িরুমর ৈা প্রৈি িিস্বার্ ি এৈাং 

দুগ্ িাগ র সিয় োড়া অন্য সিগয় 

িি েগক তাগের গৃহ ৈা ৈাসস্থাি ভর্গক 

ভিারপূৈ িক ৈাস্তুচ্যেতকরে মিমেি করা। 

১) দকান পত তস্থতিরি বাস্তুচ্যুি ক া 

সমীচীন িা  নীতিমা া বিত  ক া 

বাস্তুচ্যুি ক া  প্ররয়াজন হর  তবকল্প ও 

উপযুক্ত বাসস্থারন  ব্যবস্থা ক া 

গৃহায়ন ও েণপূিি 

মন্ত্রণা য় 

 

ভূতম মন্ত্রণা য়, হাউজ তবতডং ত সাচ ি 

ইসটিটিউট এবং তসতি  দসাসাইটি 

প্রতিষ্ঠান সমূহ 

নীতিমা া  কতপ 

 
১০ 

২) সংতবধারন  অনুরেদ ১৫ এবং ৮-এ  

২ নং উপধা া অনু ায়ী তবকল্প ব্যবস্থা 

 াড়া দজা  কর  বাস্তুচ্যুতি তনতষরি আইন 

প্রণয়ন 

স্ব াষ্ট্র মন্ত্রণা য় 
ভূতম মন্ত্রণা য় এবং জনতন াপত্তা 

তবিাে 
প্রণীি আইরন  কতপ ১০ 

২.৪ অর্ িননতিক প্রবৃতিরকন্দ্রগুর া তবতিন্ন শহর  তবরকন্দ্রীক রণ  মাধ্যরম তবতিন্ন এ াকায় কম িসংস্থান সৃতষ্ট ক া (Creation of Employment through Encouraging 

Decentralization of Urban Growth Centres)     

২.৪.১ সম্ভাব্য িিৈায়ু পমরৈতিিিমিত 

অ েন্তরীে ৈাস্তুচ্যেমতর এিাকাগুগিার 

কাোকামে িহগর সরকামর ও ব্যমি 

খাগতর অাংিীোমরগত্বর িাধ্যগি 

উগেখগ্াগ্যসাংখ্যক কি িসাংস্থাগির 

সুগ্া  সৃময করা। 

১) মৈমিগয়াগ র সািামিক ও পমরগৈি ত 

ভক্ষগত্র স্থািীয় প্ িাগয় এেমডআইগয়র 

িাধ্যগি ৈাস্তুচ্যেতগের িন্য কাগির 

সুগ্া  বতমর করা  

শ্রি ও কি িসাংস্থাি 

িন্ত্রোিয় 

পররাষ্ট্র িন্ত্রোিয়, পমরগৈি, ৈি 

এৈাং িিৈায়ু পমরৈতিি িন্ত্রোিয় 

এৈাং দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে 

িন্ত্রোিয় 

আন্তিিামতক আমর্ িক 

প্রমতষ্ঠাগির সাগর্ 

আগিােিা স া, মৈগেমি 

মৈমিগয়াগ  প্রকগল্পর 

সাংখ্যা  

১৫ 

২) রপ্তামিমুখী িৎস্য (টুিা, মেিমেি, 

মৈিমেি ইতোমে) োে এৈাং 

প্রমিয়ািাতকরে অৈকাঠাগিা বতমর কগর 

ৈাস্তুচ্যেতগের িন্য কাগির সুগ্া  বতমর 

করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

িৎস্য ও প্রামেসম্পে িন্ত্রোিয়, 

ৈামেিে িন্ত্রোিয়,  গৈেো প্রমতষ্ঠাি 

এৈাং ৈাাংিাগেি মহিাম়্ত িাে 

রপ্তামি সমিমত 

অৈকাঠাগিা বতমরর 

কা্ িাগেি, মিৈ িামেত 

ৈাস্তুচ্যেতগের তামিকা  

১০ 
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উপধারা মূি মৈেয়সমুহ কা্ িিি 
ভিতৃত্বোিকারী 

সাংস্থা 
সহায়তাপ্রোিকারী সাংস্থা মিগে িিক 

সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

৩) স্থািীয় প্ িাগয় উৎপামেত সম্পে ৈা 

পে কাগি িাম গয় ব্যৈসাকাঠাগিা 

প্রেয়ি এৈাং ৈাস্তৈায়গির িন্য সরকামর 

এৈাং ব্যমি ত খাত ভর্গক অর্ িায়গির 

ব্যৈস্থা করা। ওই কাঠাগিার আওতায় 

ৈাস্তুচ্যেতগের িন্য উগযািা হৈার সুগ্া  

বতমর করা 

মিল্প িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

পমরগৈি, ৈি ও িিৈায়ু পমরৈতিি 

িন্ত্রোিয়, আমর্ িক  গৈেো প্রমতষ্ঠাি 

এৈাং ব্যামিখাত প্রমতষ্ঠাি 

প্রেীত ব্যৈসাকাঠাগিা 

প্রমতগৈেি, ৈাস্তুচ্যেত 

উগযািার সাংখ্যা 

৫-২০ 

৪) তবকল্প শহ  এবং উপশহ  

তচতিিক ণ এবং টাউনতশপ প্ল্ুাতনং ক া 

স্থািীয় সরকার, 

পেী উন্নয়ি ও 

সিৈায় িন্ত্রোিয় 

গৃহায়ি ও  েপূতি িন্ত্রোিয়, নে  

উন্নয়ন কর্তিপক্ষ, তসটি করপ িার শন 

এবং তবশ্বতবদ্যা য় সমূরহ  স্থাপিু 

ও ইউআ তপ তবিাে 

মেমিত িহগরর এৈাং 

উপিহগরর তামিকা, 

টাউিমিপ েোি 

ডর্কগিন্ট 

১৫ 

৫) ৈাস্তুচ্যেতগের িগধ্য উগযািা বতমরগত 

সরকামর কি িসূমে গ্রহে। এই কাগি 

ভৈসরকামর সাংস্থাগক উৎসামহত করা 

শ্রি ও কি িসাংস্থাি 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

িাতীয় ও স্থািীয় উন্নয়ি সহগ্া ী 

সাংস্থা এৈাং ব্যমিখাত ও ভৈসরকামর 

প্রমতষ্ঠাি 

ৈাস্তুচ্যেতগের িগধ্য 

উগযািাগের সাংখ্যা  
১৫ 

৬) িৈমিমি িত িহর ও উপিহরগুগিাগত 

ৈাস্তুচ্যেতগের িগধ্য উগযািা বতমরর িন্য 

ভোট উগযা  ও ব্যৈসা পমরোিিা 

প্রমিক্ষে প্রোি 

শ্রি ও কি িসাংস্থাি 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

মিল্প িন্ত্রোিয়, উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি এৈাং ব্যামিখাত ও 

ভৈসরকামর প্রমতষ্ঠাি 

প্রমিক্ষগের  সাংখ্যা  ১৫ 

৭) ৈাস্তুচ্যেত উগযািাগের িগধ্য সেি 

উগযািাগের পুরস্কৃত করা এৈাং প্রোর 

করা 

মিল্প িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

িাতীয় ও স্থািীয় উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি এৈাং ব্যমিখাত প্রমতষ্ঠাি 

পুরস্কারপ্রাপ্ত 

উগযািাগের তামিকা 
১৫ 

৮) িৈমিমি িত িহর ও উপিহরগুগিাগত 

ৈাস্তুচ্যেত উগযািাগের কর ভরয়াগতর 

ব্যৈস্থা করা 

অর্ ি িন্ত্রোিয় 
অ েন্তরীে সম্পে মৈ া  এৈাং 

আমর্ িক  গৈেো প্রমতষ্ঠাি 

উগযািাগের প্রগেয় 

সুমৈধার সরকামর 

প্রজ্ঞাপি 

কর ভরয়াত িীমতিািা 

১৫ 

২.৪.২. কি িসাংস্থাি ও আয় সৃময করগত 

আঞ্চমিক, ভিিা, উপগিিা প্ িাগয় 

সরকামর ও ভৈসরকামর অাংিীোমরগত্বর 

১) ভূমি ৈরাে ও আৈাসি পমরকল্পিা   ভূমি িন্ত্রোিয় 

গৃহায়ি ও  েপূতি িন্ত্রোিয়, সাংমিয 

ি র উন্নয়ি কতৃিপক্ষ এৈাং 

মৈেমৈযািয়গুগিার স্থাপতে এৈাং 

ৈরােকৃত িমির 

পমরিাে, আৈাসি প্রকল্প 
১৫ 
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ভিতৃত্বোিকারী 

সাংস্থা 
সহায়তাপ্রোিকারী সাংস্থা মিগে িিক 

সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

িাধ্যগি ি র উন্নয়িগকন্দ্র (UGC) 

প্রমতষ্ঠা করা, ৈাস্তুচ্যেত িানুগের িগধ্য 

ঢাকা ও েট্টগ্রািমুখী হওয়ার প্রৈেতা 

হ্রাস করা। িহরতমি এিাকাগুগিায় 

ভসৈাপ্রোিকারী ব্যমিগের িন্য প্ িাপ্ত 

িায় া ভরগখ ভসসৈ স্থাগি স্বল্প  াড়ার 

আৈাসি ব্যৈস্থা, মিক্ষাপ্রমতষ্ঠাি, 

স্বাস্থেগসৈা, মিরাপে পামি, স্যামিগটিি 

এৈাং মৈদুেৎ সুমৈধা মিমিত করা। 

ি রগকন্দ্রগুগিার স্থাি আঞ্চমিক াগৈ 

মিধ িারে করা। 

ি র পমরকল্পিা ও উন্নয়ি মৈ া  

২) মৈযিাি মিক্ষাপ্রমতষ্ঠাগি ৈাস্তুচ্যেতগের 

সন্তািগের অন্তর্ভ িমিেঃ ৈাস্তুচ্যেতগের 

আৈাসিসাংিগ্ন মিক্ষাপ্রমতষ্ঠাগি 

ৈাস্তুচ্যেতগের অন্তর্ভ িমি, মিক্ষাপ্রমতষ্ঠাি িা 

র্াকগি আৈাসগির প্রকগল্পর আওতায় 

মিক্ষাপ্রমতষ্ঠাি সৃময  

মিক্ষা িন্ত্রোিয় 

স্থািীয় সরকার মৈ া  এৈাং িাতীয় 

ও আন্তিিামতক উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি 

মিক্ষাপ্রমতষ্ঠাগির স্থাি 

উগেখ্য 

 

১০ 

৩) িহর ও উপিহরগুগিাগত আগয়র 

সুগ্া  বতমরগত মৈম ন্ন ভেিীয় মিল্প 

ভ্িি কাঁসা, ভৈিারমস, তাঁত, পাট, খামে 

এৈাং আ রমিল্প পুিরুজ্জীমৈত করা 

মিল্প িন্ত্রোিয় দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 
স া, মিটিাংগয়র সাংখ্যা, 

ৈাস্তুচ্যেতগের মিগয়া পত্র 
১০ 

৪) স্থািীয় ট্রিা ভসন্টার, ম কটিি সাগপাট ি 

ভসন্টার এৈাং ওয়াি েপ িাইমসস 

ভসন্টাগর ৈাস্তুচ্যেতগের ভসৈাপ্রামপ্ত মিমিত 

করা 

িিমিরাপিা 

মৈ া  

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

িমহিা ও মিশু মৈেয়ক িন্ত্রোিয় 

এৈাং িাতীয় ও আন্তিিামতক 

সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

পমরৈমতিত িীমতিািা, 

ভসৈা গ্রহেকারী 

ৈাস্তুচ্যেতগের সাংখ্যা 

৫ 

৫) ৈাস্তুচ্যেত িারী ৈা মিশু ভকাগিা ধরগির 

মি্ িাতগির মিকার হগি তা মিরসগি 

প্ িাপ্তসাংখ্যক ম কটিি সাগপাট ি ভসন্টার 

প্রমতষ্ঠা করা 

িিমিরাপিা 

মৈ া  

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

িমহিা ও মিশু মৈেয়ক িন্ত্রোিয় 

এৈাং িাতীয় ও আন্তিিামতক 

সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

পমরৈমতিত িীমতিািা, 

ভসৈা গ্রহেকারী 

ৈাস্তুচ্যেতগের সাংখ্যা 

৫ 

৬) প্রগকৌিিী এৈাং এিমৈমৈএস মিক্ষা 

পাঠিগি দুগ িাগ  র্াকা িিগ াষ্ঠীর 

ভসৈাসাংিান্ত মৈেয়ামে যুি করা 

ৈাাংিাগেি 

মৈেমৈযািয় 

িঞ্জুরী কমিিি 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় পমরৈমতিত মসগিৈাস ৫ 

২.৪.৩ ি র এিাকাগুগিাগত অমধক 

িিসাংখ্যার োপ পমরহার করগত 

পমরৈহি ভসৈার গুে ত ও পমরিাে ত 

িাি বৃমি করা। ৈাগসর ৈেগি 

কমিউটার ভট্রি োলুর প্রমত িগিাগ্া  

ভেওয়া। দুগ্ িা  কৈমিত িিগ াষ্ঠীর 

্াতায়াত খরে কমিগয় মূি িহগর 

১) ৈড় িহরগুগিার িন্য িহরতমিগত 

স্বল্প আগয়র কিীগের িন্য আৈাসি প্রকল্প 

মিি িাে  

গৃহায়ি ও  েপূতি 

িন্ত্রোিয় 

ভূমি িন্ত্রোিয় এৈাং দুগ্ িা  

ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

আৈাসি প্রকল্প প্রস্তাৈিা, 

আৈাসি প্রকগল্পর সাংখ্যা 
১০ 

২) িহর এৈাং িহরতমির িগধ্য স্বল্প 

 াড়ায় কমিউটার ভট্রগির সাংখ্যা বৃমি   
ভরিপর্ িন্ত্রোিয় দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

ৈমধ িত কমিউটার ভট্রগির 

সাংখ্যা 
১৫ 
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উপধারা মূি মৈেয়সমুহ কা্ িিি 
ভিতৃত্বোিকারী 

সাংস্থা 
সহায়তাপ্রোিকারী সাংস্থা মিগে িিক 

সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

ৈসৈাস িা কগর িহরতমিগত র্াকগত 

উৎসামহত করা এৈাং ৈড় িহরমুখী 

হওয়ার প্রৈেতা হ্রাস করা। 

২.৪.৪ কি িসাংস্থাগির িন্য ্াগত ৈাস্তুচ্যেতগের 

মিি এিাকা ভেগড় স্থায়ী াগৈ িহগর 

ৈসৈাস করগত িা হয় ভসিন্য 

কি িসাংস্থাগির মৈগকন্দ্রীকরগের 

পািাপামি কমিউটার ভট্রগির ব্যৈস্থা 

করা ্াগত কগর তারা তাগের আমে 

আৈাস ভর্গকই কাগি ভ্গত পাগর এৈাং 

মেি ভিগে মিি আৈাগস মেগর আসগত 

পাগর। 

১) ঐ (২.৪.১)     

 

২.৪.৫ ধীর  মতর দুগ্ িাগ  অম গ্ািগির িন্য 

র্ভিগ া ীগের অগিগকই আগ  ভর্গক 

িহগর েগি ্ায়। এই ভশ্রমের 

র্ভিগ া ীগের িহগর/িহরতমিগত 

আৈাসগির িন্য প্রকল্প ভিয়া। ৈহুতি 

মৈমিয োিাি মিি িাে কগর মিগের 

তিাগুগিাগত ৈািার, োগি িমস, 

ডািাগরর ভেম্বার, চ্যি কাটার ভসলুি, 

মিশু মেৈা্ত্নগকন্দ্রসহ সকি ভসৈার স্থাি 

মিধ িারে কগর িহগরর ফুটপাতগুগিা 

মুি রাখা । স্বল্প খরগে ভোকািগুগিা 

 াড়া মেগয় ৈাস্তুচ্যেত পমরৈাগরর 

সেস্যগের আত্মকি িসাংস্থাগির ব্যৈস্থা 

করা। ওপগরর তিাগুগিায় চ্যমির 

ম মিগত স্বল্প  াড়ায় ৈাস্তুচ্যেতগের 

র্াকার ব্যৈস্থা করা। এর িামিকািা 

সরকাগরর কাগে রাখা এৈাং মিি িাে ও 

পমরোিিা কাগি ্র্ািগি ব্যমি খাত 

১) ঐ (২.৪.১)  

 

 

 

 

 

 

  

 

২) স্থাপগতের োমহো অনু্ায়ী টিওআর 

বতমর প্রমতগ্াম তার িাধ্যগি িকিার 

আহ্বাি 

গৃহায়ি ও  েপূতি 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

এৈাং িাতীয় ও আন্তিিামতক উন্নয়ি 

সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

টিওআগরর কমপ, 

প্রমতগ্াম তার সাংখ্যা 

 

 

 

 

 

 

 

৫ 
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উপধারা মূি মৈেয়সমুহ কা্ িিি 
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সাংস্থা 
সহায়তাপ্রোিকারী সাংস্থা মিগে িিক 

সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

এৈাং ভৈসরকামর সাংস্থাগুগিাগক ব্যৈহার 

করা। 

২.৫  জ বায়ু দুর িাে ঝুঁতক-সহনীয় ভূতম পত কল্পনা ও কম িসূতচ প্রণয়ন (Climate-disaster Risk Responsive Land Use Plan and Programme) 

২.৫.১ িিৈায়ু ও দুগ্ িা  ঝুঁমক-সহিিীি ভূমি 

ব্যৈহাগরর পমরকল্পিা করা। 

১) িেীিাসগির িাধ্যগি ৈালু উগিািি 

কগর িতুি ভূমি বতমর কগর অর্ িনিমতক 

অঞ্চি প্রমতষ্ঠা করা এৈাং ৈাস্তুচ্যেতগের 

িন্য কি িসাংস্থাগির সুগ্া  বতমর করা  

পামি সম্পে 

িন্ত্রোিয় 

শ্রি ও কি িসাংস্থাি িন্ত্রোিয়, দুগ্ িা  

ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

ৈাাংিাগেি পামি উন্নয়ি ভৈাড ি, 

ৈাাংিাগেি িেী  গৈেো প্রমতষ্ঠাি 

এৈাং ৈাাংিাগেি অর্ িনিমতক অঞ্চি 

কতৃিপক্ষ (গৈিা) 

প্রস্তুতকৃত িমির 

পমরিাে, অর্ িনিমতক 

অঞ্চি প্রমতষ্ঠার 

কা্ িাগেি, োকমরগত 

ৈাস্তুচ্যেতগের সাংখ্যা 

২৫ 

২) ের উন্নয়ি কতৃিপক্ষ প্রমতষ্ঠা করা 
ভূমি িন্ত্রোিয় 

 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

স্থািীয় সরকার িন্ত্রোিয় এৈাং 

ৈাাংিাগেি িেী  গৈেো প্রমতষ্ঠাি 

সরকামর প্রজ্ঞাপগির 

কমপ ও কা্ িিি 

২০ 

৩) ের িমরপ কগর ৈসৈাগসর উপগ্া ী 

ের মেমিত এৈাং ৈাস্তুচ্যেতগের িন্য 

সাংরক্ষে করা 
ভূমি িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

ভূমি ভরকড ি ও িমরপ অমধেপ্তর, 

 গৈেো প্রমতষ্ঠাি এৈাং উন্নয়ি 

সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

মেমিত এিাকার 

তামিকা, ভূমি 

সাংরক্ষগের প্রজ্ঞাপি 

১০ 

৪) েগর ৈাস্তুচ্যেতগের িন্য ৈাসস্থাি বতমর 

কগর মিরাপে িীমৈকা মিৈ িাগহর ব্যৈস্থা 

গ্রহে 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

 

শ্রি ও কি িসাংস্থাি িন্ত্রোিয়, মিল্প 

িন্ত্রোিয়, 

যুৈ ও িীড়া িন্ত্রোিয় 

োকমরপ্রামপ্তর সাংখ্যা, 

কি িগক্ষত্র মূল্যায়ি 

প্রমতগৈেি 

 

১০ 

২.৫.২ অতধক ঝুঁতকপূণ ি অতন াপদ এ াকা 

তচতিি কর  দসই এ াকাগুর ায় মানব 

বসতি তনতষিক রণ  ব্যবস্থা গ্রহণ ক া। 

১) ৈাস্তুচ্যেমত ভরাগধ কমিউমিটি ঝুঁমক 

মিরূপগের িাধ্যগি অমিরাপে এিাকা 

মেমিত করা এৈাং ঝুঁমকপূে ি 

এিাকাগুগিাগক ৈসৈাগসর অমিরাপে 

ভঘােো করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

 

ভূমি িন্ত্রোিয়, পমরগৈি, ৈি ও 

িিৈায়ু পমরৈতিি িন্ত্রোিয়, পাৈ িতে 

েট্টগ্রাি মৈেয়ক িন্ত্রোিয়, স্থািীয় 

সরকার মৈ া , উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি এৈাং 

স্থািীয় ভস্বোগসৈী সাং ঠি 

ঝুঁমক মিরূপে 

প্রমতগৈেি, মেমিত 

অমিরাপে এিাকা 

প্রজ্ঞাপি 

১০ 

২) অমিরাপে এিাকায় ৈসৈাসরত 

িিগ াষ্ঠীগক িাইমকাং, িাি পতাকা 

উগিািি এৈাং সাইিগৈাগড ির িাধ্যগি 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

 

স্থািীয় সরকার মৈ া  এৈাং স্থািীয় 

ভস্বোগসৈী সাং ঠি 

প্রমিক্ষে সাইিগৈাগড ির 

সাংখ্যা, প্রোরো 

কা্ িিগির তামিকা 

১০ 
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সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

অৈমহত করা 

৩) দুগ্ িা  ঝুঁমক মৈগৈেিায় মিগয় িমি 

ৈগিাৈস্ত িীমতিািা হািিা াে করা এৈাং 

তার ৈাস্তৈায়ি করা 

ভূমি িন্ত্রোিয় দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় পমরৈমতিত িীমতিািা ১০ 

২.৫.৩. উপকূিীয় ও সমুদ্র ৈির এিাকাগুগিায় 

সরকাগরর উন্নয়িমূিক পমরকল্পিা 

ভ্িি: অর্ িনিমতক অঞ্চি ইতোমেগত 

ৈাস্তুচ্যেত িানুেগের একত্রীকরে এৈাং 

ওই সৈ এিাকায় স্বল্প  াড়ায় গৃহায়ে 

সুমৈধাসহ িা মরক সুমৈধাসমূহ প্রোি 

সাগপগক্ষ উপিহর প্রমতষ্ঠা করা। 

১) ৈাস্তুচ্যেতগের আৈাসগির ব্যৈস্থা 

সম্পগকি জ্ঞাি অিিি করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

স্থািীয় সরকার মৈ া  এৈাং সাংমিয 

 গৈেো প্রমতষ্ঠাি 
প্রমতগৈেি ৫ 

২) শ্রমিকগের আৈাসগি মিয়ার 

েোন্ডাড িস ৈিায় ভরগখ গৃহমিি িাে  

গৃহায়ি ও  েপূতি 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

স্থািীয় সরকার, পেী উন্নয়ি ও 

সিৈায় িন্ত্রোিয়, আশ্রয়ে প্রকল্প 

এৈাং সাংমিয  গৈেো প্রমতষ্ঠাি 

আৈাসি প্রকগল্পর িকিা 

এৈাং অন্যান্য সাংমিয 

কা্ িিি 

৫ 

২.৫.৪ সািমগ্রক ভূমি িীমতিািা এৈাং 

আঞ্চমিক ভূমি মৈমধিািা মিমিত করা। 

পমরকমল্পত ভূমি ব্যৈহাগরর িাধ্যগি 

ঘূমে িঝড় এৈাং িগিাচ্ছ্বাগসর অম গ্ািি 

এৈাং দুগ্ িা  ঝুঁমক হ্রাস করা। ের ও 

উপকূিীয় এিাকা এৈাং ৈাঁধ 

এিাকাগুগিায় ৈিায়ি করার িগক্ষে ৈি 

কি িকতিাগের িন্য প্ িাপ্ত পমরিাে 

সম্পে ৈরাে এৈাং প্রামতষ্ঠামিক 

সক্ষিতা বৃমি মিমিত করা। উপকূিীয় 

এিাকাগুগিায় স্থায়ী সব্যি ভৈযিী 

্র্া্র্ াগৈ মিমিত করা। প্রামন্তক 

পমরতেি িমিগত ভকািও প্রকার 

অৈকাঠাগিা ত উন্নয়ি িা করা। 

১) ভকাোি এিব্যাাংকগিন্ট ইিপ্রু গিন্ট 

(মসইআইমপ) প্রকগল্পর আওতায় ভপাল্ডার 

পুিেঃিমিিািীকরে 
ভূমি িন্ত্রোিয় 

 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

পমরগৈি, ৈি ও িিৈায়ু পমরৈতিি 

িন্ত্রোিয়, পামি সম্পে িন্ত্রোিয়, 

ৈাাংিাগেি পামি উন্নয়ি ভৈাড ি এৈাং 

ৈি মৈ া  

পুিেঃিমিিািীকরে 

প্রকল্প প্রস্তাৈিা 
১০ 

২) ভকাোি এিব্যাাংকগিন্ট ইিপ্রু গিন্ট 

ভপ্রাগিট (মসইআইমপ)-এর সেিতা এৈাং 

প্রমতৈন্ধকতার আগিাগক ৈিায়ি প্রকল্প 

গ্রহে কগর ভপাল্ডার পুিেঃিমিিািীকরে 

ব্যৈস্থা গ্রহে করগত হগৈ 

পমরগৈি, ৈি ও 

িিৈায়ু পমরৈতিি 

িন্ত্রোিয় 

 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

পামি সম্পে সম্পে িন্ত্রোিয়, 

স্থািীয় সরকার মৈ া , ৈাাংিাগেি 

পামি উন্নয়ি ভৈাড ি এৈাং উন্নয়ি 

সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

 গৈেো প্রমতগৈেি, 

প্রকল্প প্রস্তাৈিা 
১৫ 

৩) ভ্খাগি ম্যািগগ্রা  ৈিায়ি সম্ভৈ 

ভসখাগি ভপাল্ডার পুিেঃিমিিািীকরগের 

িগক্ষে ৈিায়ি পমরমধ ৈাড়াগিা 

পমরগৈি, ৈি ও 

িিৈায়ু পমরৈতিি 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

পামি সম্পে িন্ত্রোিয়, ভূমি 

িন্ত্রোিয় এৈাং ৈাাংিাগেি পামি 

উন্নয়ি ভৈাড ি 

ভূমিসম্পমকিত কা্ িিি 

এৈাং 

ৈিায়ি প্রকগল্পর সাংখ্যা 

১০ 

৪) স্থািীয় প্রমতগৈগির সাগর্  ারসাম্য 

ভরগখ এই ৈিায়ি কা্ িিি গ্রহে 

পমরগৈি, ৈি ও 

িিৈায়ু পমরৈতিি 

িন্ত্রোিয় 

স্থািীয় সরকার মৈ া  এৈাং 

ৈাাংিাগেি ৈি  গৈেো ইসটিটিউট 
ৈিায়ি প্রকগল্পর সাংখ্যা ১০ 

৫) ের িমরগপ প্রাপ্ত তগথ্যর ম মিগত পমরগৈি, ৈি ও ভূমি িন্ত্রোিয়, স্থািীয় সরকার ৈিায়ি প্রকগল্পর সাংখ্যা ১০ 
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উপধারা মূি মৈেয়সমুহ কা্ িিি 
ভিতৃত্বোিকারী 

সাংস্থা 
সহায়তাপ্রোিকারী সাংস্থা মিগে িিক 

সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

মস্থমতিীি েরগুগিাগত ৈিায়ি কা্ িিি 

গ্রহে 

িিৈায়ু পমরৈতিি 

িন্ত্রোিয় 

মৈ া  এৈাং ৈাাংিাগেি ৈি  গৈেো 

ইসটিটিউট 

৬) রপ্তামিমুখী িৎস্য খাত প্রমতষ্ঠা কগর 

আন্তিিামতক ৈািাগর মৈম ন্ন িাে ভ্িি 

টুিা িাে, মৈিমেি, মেিমেি রপ্তামির 

ভক্ষত্র বতমর করা 

িৎস্য ও প্রামে 

সম্পে িন্ত্রোিয় 

ৈামিিে িন্ত্রোিয়, ৈাাংিাগেি িৎস্য 

অমধেপ্তর এৈাং ৈাাংিাগেি 

ওিাগিাগ্রামেক মরসাে ি ইিমেটিউট 

রপ্তামি অনুিমতপত্র 

 
১০ 

৭) ৈাস্তুচ্যেতগের সমুদ্র ভর্গক িাে আহরে 

এৈাং প্রমিয়ািাতকরে মৈেয়ক প্রমিক্ষে 

প্রোি 

িৎস্য ও প্রামে 

সম্পে িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

এৈাং উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 
প্রমিক্ষগের সাংখ্যা ১০-২০ 

২.৫.৫ পমরগৈি ত াগৈ মৈপোপন্ন অঞ্চিগুগিা 

ভর্গক কাগির ভখাঁগি আসা ৈাস্তুচ্যেত 

িানুগেরা ্াগত িহগরর সৈগেগয় 

ঝুঁমকপূে ি প্রামন্তক এিাকায় আটগক িা 

পগড় ভসিন্য তাগের আৈাসগির স্থাি 

ি র পমরকল্পিায় অন্তর্ভ িি করা। ভিৌিা 

ৈা অঞ্চিম মিক খাস িমি িিাি কগর 

এগুগিাগত ৈাস্তুচ্যেতগের অমধকার 

প্রমতষ্ঠার িগক্ষে ভূমি ব্যৈহার মৈমধিািা 

বতমর করা। এই সৈ খাস িমি 

িিৈায়ুসমহষ্ণু গুে আৈাসি প্রকগল্পর 

িন্য এৈাং সম্ভাব্য ৈাস্তুচ্যেতগের 

িীমৈকার িন্য ৈরাে ভেওয়া। 

িামিকািা প্রোি িা কগরও 

িিৈায়ুসমহষ্ণু আৈাসি বতমর কগর স্বল্প 

 াড়ায় অম ৈাসীগের র্াকার সুগ্া  

বতমর করা। 

১) ি র-পমরকল্পিায় অন্তর্ভ িমিকরে 
গৃহায়ি ও  েপূতি 

িন্ত্রোিয় 

ভূমি িন্ত্রোিয়, স্থািীয় সরকার 

মৈ া , ি র উন্ন্ি় অমধেপ্তর এৈাং 

স্থাপতে অমধেপ্তর 

গৃহীত ি র-পমরকল্পিা ৫ 

২) ভূমি মৈমধিািা প্রস্তুতকরে: 

টিওআর বতমর, মৈগিেজ্ঞ মিগয়া  
ভূমি িন্ত্রোিয় স্থািীয় সরকার মৈ া  প্রমতগৈেগির প্রমতমিমপ ৫ 

৩) স্বল্প আগয়র িানুেগের িন্য 

িিৈায়ুসমহষ্ণু গুে আৈাসি বতমর ও স্বল্প 

 াড়ায় ৈরাে ভেওয়া 

গৃহায়ে ও  েপূতি 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

এৈাং আশ্রয়ে প্রকল্প 

 

ৈরােপগত্রর সাংখ্যা ১০ 

২.৫.৬ ভ্ৌর্ ব্যৈস্থাপিায় ভটকসই ব্যৈহার ও 

েে িা অনুসরে কগর উৎপােিমূিক কাগি 

ব্যৈহাগরর িন্য একটি ‘কিি মরগসাস ি 

১) সরকাগরর িমর্র্ভি খাসিমি এৈাং 

িিািগয়র ২০ িতাাংি ৈাস্তুচ্যেতগের 

ভ্ৌর্ ব্যৈহাগরর  

ভূমি িন্ত্রোিয় 

 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

স্থািীয় িিপ্রমতমিমধ  

সগেতিতা বৃমিসাংিান্ত 

প্রমিক্ষে কা্ িিগির 

সাংখ্যা 

১০ 
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উপধারা মূি মৈেয়সমুহ কা্ িিি 
ভিতৃত্বোিকারী 

সাংস্থা 
সহায়তাপ্রোিকারী সাংস্থা মিগে িিক 

সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

পুি’ ৈা ‘ভ্ৌর্ সম্পে  ান্ডার’ সৃময 

করার আইমি কাঠাগিা বতমর করা। 

এগত ভূমি ও িিািয় অন্তর্ভ িি করা। 

েমরদ্র, প্রামন্তক এৈাং দুগ্ িা  ও 

িিৈায়ুিমিত কারগে ৈাস্তুচ্যেত িানুগের 

কগি ির সুগ্া  সৃময করা। উচ্চগশ্রমের 

দ্বারা এসৈ সম্পে েখগির সুগ্া  ৈন্ধ 

করা। 

িন্য ৈরাে কগর স্থািীয় িিপ্রমতমিমধগের 

িাধ্যগি এিাকার সকি অমধৈাসীগক 

অৈমহত করা 

২) ৈাস্তুচ্যেতগের িন্য ৈরােকৃত িমি 

এৈাং িিািয় ্র্া্র্ সাংরক্ষে এৈাং 

অর্ িনিমতক ব্যৈহার মিমিগত প্রগয়ািিীয় 

প্রিাসমিক ব্যৈস্থা গ্রহে  

ভূমি িন্ত্রোিয় 

 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

িৎস্য ও প্রামে সম্পে িন্ত্রোিয় এৈাং 

স্থািীয় িিপ্রমতমিমধ 

প্রজ্ঞাপি ও 

স ার কা্ িমৈৈরেী 
১০ 
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৩. বাস্তুচ্যুতিকা ীন সু ক্ষা (Protection During Displacement) 

উরেশ্য: বাস্তুচ্যুতি ঘটা  সমরয় দুর িােকবত িরদ  জীবন ধা রণ  জন্য অিুাবাশক তবষয়সমূহ ির্া মানতবক সহায়িাসহ দমৌত ক অতধকা তিতত্তক  সহায়িা প্রদান তনতিি ক া।  

দকৌশ েি সাড়াদান: বাস্তুচ্যুতি ঘটা  সময় দ্রুি ব্যবস্থা দনওয়া এবং জরুত  মানতবক সহায়িা প্রদান ক া  সরে সরে কা িক  সু ক্ষা তনতিি ক া। সাধা ণিারব জ বায়ু পত বিিন ও দুর িােজতনি 

কা রণ অিুন্ত ীণ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনায় জনরোষ্ঠী  পাশাপাতশ প্রাতণসম্পদ তবষয়ক জরুত  তনরদ িতশকা এবং আদ িশমান অনু ায়ী প্রাতণসম্পরদ  সু ক্ষা তনতিি ক া।  

প্রধান নীতিরক্ষেসমূহ: দুর িােকা ীন মানতবক সহায়িা। 

প্রধান কা িক্রম (সাড়াদারন  ব্যবস্থাপনা: জরুত  সাড়াদান) 

উপধারা মূি মৈেয়সমূহ কা্ িিি 
ভিতৃত্বোিকারী 

সাংস্থা 
সহায়তা প্রোিকারী সাংস্থা মিগে িিক 

সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

৩.১. মানতবক ও দুর িাে োণ কা িক্রমরক শতক্তশা ীক ণ 

৩.১.১ ৈাস্তুচ্যেত িানুগের োমহো মিরূপে কগর 

Sphere Standards অনুসাগর 

্র্া্র্ সাড়াোি কা্ িিি পমরোিিা 

করা। এ ভক্ষগত্র প্রার্মিক িীৈি 

রক্ষাকারী োরটি িািমৈক সহায়তা 

হগিা: পামি সরৈরাহ, স্যামিগটিি ও 

স্বাস্থেমৈমধ মিমিত করা; খায মিরাপিা 

ও পুময; আশ্রয় ও পুিৈ িাসি; এৈাং স্বাস্থে 

কা্ িিি। ১৯৯৮ সাগি িামতসাংঘ কতৃিক 

গৃহীত অ েন্তরীে ৈাস্তুচ্যেমত ব্যৈস্থাপিা 

সম্পমকিত সুরক্ষা িীমতিািা, প্রাকৃমতক 

দুগ্ িাগ র সিয় ব্যমি সুরক্ষায় IASC- 

এর কা্ িমৈমধ মিগে িমিকা, য ভিন্ড 

(The MEND) মিগে িিিাসহ 

অন্যান্য গুরুত্বপূে ি অমধকারম মিক 

আন্তিিামতক িািেন্ড সমূহগক দুগ্ িা  

ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিগয়র ভিতৃগত্ব 

১) অঞ্চিগ গে এৈাং ৈাস্তুচ্যেত িিগ াষ্ঠীর 

সািামিক এৈাং সাাংস্কৃমতক ম ন্নতার 

ম মিগত আেি ি পমরিাপগুগিা 

(Sphere Standard) সিিয় 

কগর ত্রাে ও িরুমর সহায়তা প্যাগকি 

প্রোি করা 

দুর িাে ব্যবস্থাপনা 

ও োণ মন্ত্রণা য় 

 

স্থানীয় স কা  তবিাে, দুর িাে 

ব্যবস্থাপনা অতধদপ্ত , সমাজরসবা 

অতধদপ্ত , ইউনয়ন পত ষদ এবং 

জািীয় ও আন্তজিাতিক উন্নয়ন 

সহর ােী প্রতিষ্ঠান 

ত্রাে প্যাগকি 

পমরিাে/ধরি 
৫ 

২) িিগ াষ্ঠীর িরুমর অৈস্থার প্রগয়ািি 

অনুসাগর আ াি পেগক্ষপ গ্রহে: 

এিএেআই সহায়তা ও ি ে সহায়তা, 

পািীয় িগির সরৈরাহ, ভিাৈাইি 

ভিমডগকি টিি ইতোমে মেগয় সাড়া োি 

দুর িাে ব্যবস্থাপনা 

ও োণ মন্ত্রণা য় 

স্বাস্থু দসবা তবিাে, স্থানীয় স কা  

তবিাে, ইউতনয়ন পত ষদ, জািীয় ও 

স্থানীয় উন্নয়ন সহর ােী প্রতিষ্ঠান 

এবং স্থানীয় দস্বোরসবী সংেঠন 

 

ত্রাে প্যাগকি 

পমরিাে/ধরি 

৫ 

৩) ৈাস্তুচ্যেত িারী/মকগিারীগের িন্য 

ব্যমি ত স্বাস্থে সুরক্ষা সরঞ্জাগির 

(স্যামিটামর ন্যাপমকি) ব্যৈস্থা করা 

দুর িাে ব্যবস্থাপনা 

ও োণ মন্ত্রণা য় 

 

স্বাস্থু ও পত বা  

কল্যাণ মন্ত্রণা য় 

স্বাস্থু দসবা তবিাে, স্থানীয় স কা  

তবিাে, দুর িাে ব্যবস্থাপনা 

অতধদপ্ত , 

ইউতনয়ন পত ষদ এবং জািীয় ও 

স্থানীয় উন্নয়ন সহর ােী প্রতিষ্ঠান 

ত্রাে প্যাগকি 

পমরিাে/ধরি 
২ 
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উপধারা মূি মৈেয়সমূহ কা্ িিি 
ভিতৃত্বোিকারী 

সাংস্থা 
সহায়তা প্রোিকারী সাংস্থা মিগে িিক 

সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

কা্ িকর করা। 

৩.১.২ স্থািান্তমরত হওয়ার সিয় মিরাপিা, 

পুময, স্বাস্থে এৈাং পমরেন্নতা কা্ িিি 

সগন্তােিিক প্ িাগয় রাখা এৈাং 

পমরৈাগরর ভকািও সেস্য ্াগত মৈমেন্ন 

িা হগয় ্ায় তা মিমিত করা। িারীমরক 

প্রমতৈন্ধী ব্যমির মিরাপিা মিমিত 

করগত মৈগিে তিাৈধাগির ব্যৈস্থা 

করা। 

১) ইউমিয়িম মিক ৈাস্তুচ্যেমত ঝুঁমকগত 

র্াকা িিগ াষ্ঠী (িারী, মিশু, বৃি এৈাং 

ট্রাসগিন্ডার) এৈাং মৈগিে োমহোসম্পন্ন 

িানুগের তথ্য ওয়াড ি দুর িাে ব্যৈস্থাপিা 

কমিটি কতৃিক সাংগ্রহ করা।  

দুর িাে ব্যবস্থাপনা 

ও োণ মন্ত্রণা য় 

স্থানীয় স কা  তবিাে, বাং ারদশ 

পত সংখ্যান ব্যুর া, সমাজরসবা 

অতধদপ্ত , ইউতনয়ন পত ষদ, এবং 

জািীয় ও আন্তজিাতিক উন্নয়ন 

সহর ােী প্রতিষ্ঠান 

তথ্য সাংগ্রগহর িন্য 

 াইডিাইি ও ভটিগেট/ 

েক এৈাং তথ্য 

প্রোিসাংিান্ত েক 

 

৩-২০ 

২) ভকউ মিগখাঁি/মৈমেন্ন হগি তার তথ্য 

উপযুি কতৃিপক্ষগক (ইউমিয়ি এৈাং 

প্ িায়িগি উপগিিা দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

কমিটি) প্রোি এৈাং মিগখাঁি/মৈমেন্ন 

ব্যমিগক খু ুঁগি ভৈর করার িন্য স্থািীয় 

ভস্বোগসৈী সাং ঠি, সাাংৈামেক এৈাং 

আইিশৃঙ্খিা রক্ষাকারী ৈামহিীগক তথ্য 

প্রোি এৈাং খু ুঁগি পাওয়ার পর পমরৈাগরর 

সাগর্ পুিমি িিিীর সুগ্া  কগর ভেওয়া 

 

 

স্বরাষ্ট্র িন্ত্রোিয় 

 

দুর িাে ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

স্থানীয় স কা  তবিাে, বাং ারদশ 

পত সংখ্যান ব্যুর া, সমাজরসবা 

অতধদপ্ত , তসতপতপ , জািীয় ও 

স্থানীয় উন্নয়ন সহর ােী প্রতিষ্ঠান 

এবং দস্বোরসবী ও যুব সংেঠন 

 েিাধ্যিসমূগহর িন্য 

িীমতিািা, প্রোমরত 

অনুষ্ঠািিািার সাংখ্যা, 

্র্া্র্ প্রোগরর ব্যৈস্থা 

৩-২০ 

৩) টিম , ভরমডও, েোগিগি এৈাং 

কমিউমিটি ভরমডওগত িিমপ্রয় পামরৈামরক 

এৈাং সািামিক অনুসন্ধািমূিক অনুষ্ঠাগির 

িাধ্যগি মিগখাঁি ব্যমিগের পমরৈাগরর 

সাগর্ পুিমি িিগির উগযা  গ্রহে 

 

তথ্য ও সম্প্রোর 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

জনতন াপত্তা তবিাে, স্থানীয় 

সাংস্কৃতিক সংেঠন এবং তসতি  

সমারজ  প্রতিষ্ঠান 

সুরক্ষা কমিটির সেস্য 

তামিকা, সুরক্ষা কমিটির 

কা্ িিগির িীমতিািা, 

(প্রমত ২০ িি 

সুমৈধাগ া ীর িন্য ১ 

িি আিসার) 

৩-২০ 

৪) CDD কতৃিক PWD-ভের িন্য 

প্রগয়ািিীয় সহায়তাসাংিান্ত একটি 

মিগে িমিকা প্রস্তুত করা সিািকল্যাে 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

স্থানীয় স কা  তবিাে, সমাজরসবা 

অতধদপ্ত , বাং ারদশ পত সংখ্যান 

ব্যুর া, ইউতনয়ন পত ষদ, জািীয় 

এবং আন্তজিাতিক উন্নয়ন সহর ােী 

প্রতিষ্ঠান 

প্রকাতশি তনরদ িতশকা ২ 
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উপধারা মূি মৈেয়সমূহ কা্ িিি 
ভিতৃত্বোিকারী 

সাংস্থা 
সহায়তা প্রোিকারী সাংস্থা মিগে িিক 

সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

৫) প্রমতৈন্ধী কাগড ির কমপ অনু্ায়ী 

প্রমতৈন্ধীগের তথ্য সাংরক্ষে করা এৈাং 

ভকউ মৈমেন্ন হগি খু ুঁগি ভৈর করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

স্ব াষ্ট্র মন্ত্রণা য়, স্থানীয় স কা  

তবিাে, সমাজরসবা অতধদপ্ত , িথ্য 

অতধদপ্ত , েণর াোর াে অতধদপ্ত , 

বাং ারদশ পত সংখ্যান ব্যুর া এবং 

ইউতনয়ন পত ষদ  

িথ্য সং ক্ষরণ  

দটমরপ্ল্ট 
৩-২০ 

৬) আ াি দুগ্ িাগ র সাংৈাে ভপগি 

প্রমতৈন্ধী এৈাং মিশুগের  িায় ৈাৈা-িার 

িাগির কাড ি এৈাং ৈাঁমি ঝমিগয় ভেওয়া 

স্থানীয় স কা  তবিাে, সমাজরসবা 

অতধদপ্ত , ইউতনয়ন পত ষদ এবং 

উন্নয়ন সহর ােী প্রতিষ্ঠান 

পমরমেমত কাগড ির কমপ ২ 

৩.১.৩ মৈপোপন্ন িিগ াষ্ঠীগক মিকটৈতী 

ভকািও আশ্রয়গকগন্দ্র মিগয় ভ্গত 

প্রগয়ািিীয় ব্যৈস্থা গ্রহে করা। প্রগয়ািগি 

তাগের আশ্রয়স্থগি পমরৈহি সুমৈধা 

প্রোি করা। আশ্রয়গকগন্দ্র িারী,   িৈতী 

িা, মিশু, মকগিারী, মসমিয়র মসটিগিি, 

প্রমতৈন্ধী ব্যমি এৈাং মৈগিে 

োমহোসম্পন্ন িিগ াষ্ঠীর িন্য প্ িাপ্ত 

স্থাি মিধ িারে করা। 

১) দুগ্ িাগ র সিয় স্থািান্তগরর িন্য ভ্সৈ 

সাহায্যসািগ্রী ও ্ন্ত্রপামত প্রগয়ািি তার 

এিাকাম মিক োমহো মিরূপে 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

স্থানীয় স কা  তবিাে, ইউতনয়ন 

পত ষদ, দূর িাে ব্যবস্থাপনা কতমটি 

এবং জািীয় ও আন্তজিাতিক উন্নয়ন 

সহর ােী প্রতিষ্ঠান 

আশ্রয়গকন্দ্র মিি িাে, 

রক্ষোগৈক্ষে ও 

ব্যৈস্থাপিা িীমতিািা 

হািিা ােকরে 

চ মান 

২) দুগ্ িা  আশ্রয়গকন্দ্রগুগিার পািাপামি 

প্রমতগৈিী এৈাং আত্মীয়স্বিিগের 

দুগ্ িা সমহষ্ণু ৈামড়গত (গসাশ্যাি ভিিার) 

আশ্রয় ভিওয়ায় উৎসামহত করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

স্থািীয় সরকার মৈ া , মসমপমপ 

এৈাং উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি,  
২ 

৩) প্রমতটি এিাকায় ভস্বোগসৈী সাং ঠগির 

কা্ িিিগুগিার িাধ্যগি মৈম ন্ন ৈয়গসর 

িানুেগের (বৃি) আশ্রয়গকগন্দ্র ্াওয়ার 

ব্যাপাগর সগেতি এৈাং উৎসামহত করা। 

এিমিও, আইএিমিও ও সরকাগরর িগধ্য 

সিিগয়র িন্য মিয়মিত পরািি ি স ার 

আগয়ািি কগর এ মৈেগয় তথ্য একত্র করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

স্থািীয় সরকার মৈ া , মসমপমপ, 

িাতীয় উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি, 

এৈাং এিাকা ম মিক সুিীি সিাি 

প্রমতমিমধ 

ভস্বোগসৈী সাং ঠগির 

কা্ িিগির তামিকা 
৩-২০ 

৪) দ্রুত উিারকাগির িন্য আগ  ভর্গকই 

্র্া্র্ (িারী, মিশু ও প্রমতৈমন্ধগের িন্য 

এৈাং সাংমিয এিাকার িন্য উপগ্া ী) 

পমরৈহগির ব্যৈস্থা কগর রাখা 

প্রমতরক্ষা 

িন্ত্রোিয় 

স্বরাষ্ট্র িন্ত্রোিয়, দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, সড়ক পমরৈহি ও 

ভসতু িন্ত্রোিয়, ভিৌ-পমরৈহি 

িন্ত্রোিয় এৈাং ৈাাংিাগেি 

উিারকািসাংিান্ত 

িীমতিািা এৈাং 

প্রগয়ািি অনু্ায়ী 

পমরৈহগির সাংখ্যা 

৩ 
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উপধারা মূি মৈেয়সমূহ কা্ িিি 
ভিতৃত্বোিকারী 

সাংস্থা 
সহায়তা প্রোিকারী সাংস্থা মিগে িিক 

সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

ভৈসািমরক মৈিাি েিােি কতৃিপক্ষ 

৩.১.৪ িাতীয় ৈাস্তুচ্যেমত ট্রোমকাং ব্যৈস্থা োলু 

কগর ৈাস্তুচ্যেত পমরৈার ও ব্যমিগের 

ৈাস্তুচ্যেমত ঘটার সিয় মিৈন্ধি করা। এই 

মিৈন্ধি ব্যৈস্থা ত্রাে ও পুিৈ িাসি 

কা্ িিি পমরোিিায় ও হামরগয় ্াওয়া 

পমরৈাগরর ভকািও সেস্যগক খু ুঁগি 

পাওয়ার ভক্ষগত্র ব্যৈহার করা। 

১) ভপৌরস া, ইউমিয়ি পমরেগে ৈাস্তুচ্যেমত 

ট্রোমকাং ব্যৈস্থা ভকিি হগৈ, তা  গৈেোর 

িাধ্যগি োঁড় করাগিা 

ৈাাংিাগেি 

পমরসাংখ্যাি 

ব্যেগরা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

স্থািীয় সরকার মৈ া  এৈাং জািীয় 

ও আন্তজিাতিক উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি  

সম্পামেত ৈাস্তুচ্যেমত 

ট্রোমকাং ব্যৈস্থামৈেয়ক 

 গৈেো প্রমতগৈেি, 

ৈাস্তুচ্যেমত মিৈন্ধি েি ি 

৫ 

২) UDMC ও WDMC-এর 

সহায়তায় িাঠপ্ িাগয় ৈাস্তুচ্যেত িানুগের 

উপাি সাংগ্রহ ও ভিিাগিা এৈাং হািিা াে 

করা। উপাি ব্যৈস্থাপিার িন্য স্মাট ি 

পিমত মিআইএস/ মরগিাট ভসমসাং 

ব্যৈহার করা 

 

ৈাাংিাগেি 

পমরসাংখ্যাি 

ব্যেগরা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

তথ্য ও ভ্া াগ্া  প্রযুমি মৈ া , 

মসইমিআইএস এৈাং িাতীয় ও 

স্থািীয় উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি  

িাঠপ্ িাগয় ৈাস্তুচ্যেত 

িানুগের উপাি সাংগ্রগহর 

িন্য প্রেীত মিআইএস 

ভৈইিড টুি 

১০ 

৩) কা্ িকরী ৈাস্তুচ্যেমত ট্রোমকাং ব্যৈস্থা 

মিমিত করগত ইউমিয়ি অর্ৈা ভপৌরস া 

প্ িাগয় প্রগয়ািিীয় ভিাকৈি মিগয়া  এৈাং 

প্রমিক্ষে প্রোি 

 

ৈাাংিাগেি 

পমরসাংখ্যাি 

ব্যেগরা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

িিপ্রিাসি িন্ত্রোিয়, অর্ ি মৈ া , 

স্থািীয় সরকার মৈ া  এৈাং জািীয় 

ও আন্তজিাতিক উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি 

মিগয়া প্রাপ্ত ভিাকৈি ৫ 

৩.১.৫ িরুমর ত্রাে কা্ িিি পমরোিিার িন্য 

ভিিা ও উপগিিা প্ িাগয় ত্রাে সািগ্রী 

িজ্যগতর িন্য সকি ভিিা ও উপগিিায় 

ত্রাে গুোি মিি িাে করা। িরুমর ম মিগত 

উিার ও ত্রাে কা্ িিি পমরোিিা করার 

িন্য িিপর্ ও আকািপগর্ মৈকল্প 

ভ্া াগ্া  ব্যৈস্থা োলু করা। 

১) ৬৪ ভিিায় ৬৫টি ত্রােগুোিসহকাগর 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা তথ্যগকন্দ্র রগয়গে, 

ত্রােগুোি উপগিিা প্ িন্ত মৈস্তৃত করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 
অর্ ি িন্ত্রোিয় এৈাং পমরকল্পিা 

িন্ত্রোিয় 

মিমি িত ত্রােগুোগির 

সাংখ্যা 
১৫ 

২) উপগিিা ত্রােগুোি ব্যৈস্থাপিা এৈাং 

পমরোিিা  াইডিাইি প্রেয়ি করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 
দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা অমধেপ্তর প্রেীত  াইডিাইি ৫ 

৩) তাৎক্ষমেক িরুমর ত্রাে কা্ িিি 

পমরোিিার িন্য সারা ভেগির 

ভরিগেিি, িঞ্চ-মেিারঘাট এৈাং 

ভহমিপ্যাডসমূগহর তামিকা প্রেয়ি এৈাং 

ওগয়ৈসাইগট সৈার িন্য উন্মুি করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

ভিৌ-পমরৈহি িন্ত্রোিয়, সড়ক 

পমরৈহি ও ভসতু িন্ত্রোিয়, ভরিপর্ 

িন্ত্রোিয়, তথ্য ও ভ্া াগ্া  প্রযুমি 

মৈ া , এিমিইমড,মৈআইডমিউটিএ, 

ৈাাংিাগেি ভৈসািমরক মৈিাি 

েিােি কতৃিপক্ষ, তসতপতপ এবং 

জািীয় ও স্থানীয় উন্নয়ি সহগ্া ী 

মৈম ন্ন স্থাপিার তামিকা ৩ 
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উপধারা মূি মৈেয়সমূহ কা্ িিি 
ভিতৃত্বোিকারী 

সাংস্থা 
সহায়তা প্রোিকারী সাংস্থা মিগে িিক 

সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

প্রমতষ্ঠাি 

৪) ভ ৌগ ামিক বৈমিযে মৈগৈেিায় মিগয় 

এিাকাম মিক উিার সরঞ্জাি 

(মৈগিোময়ত উিারকারী ভিৌ্াি ও 

আধুমিক আকাি্াি) সরৈরাহ করা দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

ভিৌ-পমরৈহি িন্ত্রোিয়, প্রমতরক্ষা 

িন্ত্রোিয়, স্থািীয় সরকার মৈ া  

এৈাং মসমপমপ 

প্রেীত িীমতিািা ১০ 
৫) উপযুি ও প্ িাপ্ত সাংখ্যক ভরাে ও 

আধুমিক উিার সহায়ক ্ন্ত্র প্রগতেক 

ভিিায় দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা তথ্য ভকগন্দ্র 

সরৈরাহ করা 

৩.১.৬ প্ িাপ্ত পমরিাে মৈশুি খাৈার পামি ও 

পামি মৈশুিকরে সরঞ্জািামে সরৈরাহ 

করা। িরুমর প্রগয়ািগি িারীগের িন্য 

আিাোসহ ভ্রাম্যিাে টয়গিট স্থাপি 

করা। িরুমর স্বাস্থে ভসৈা মিমিত করগত 

ভিমডগকি টিি প্রস্তুত রাখা এৈাং দ্রুত 

ভপ্ররে করা। 

১) দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা আইি এৈাং স্থায়ী 

আগেিাৈমির ্র্া্র্ ৈাস্তৈায়ি প্রমিয়া 

ভডগ িপগিন্ট ভরিাি ভেিওয়াগকির 

ম মিগত ৈাৎসমরক প্ িগৈক্ষে 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

ৈাস্তৈায়ি পমরৈীক্ষে ও মূল্যায়ি 

মৈ া  এৈাং দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

অমধেপ্তর 

িমিটমরাং টুি  ২  

২) িারী, মিশু, ৈয়স্ক, প্রমতৈমন্ধগের 

স্যামিগটিি ব্যৈস্থা ও অম  ম্যতা মিমিত 

করা। প্রগয়ািগি এিাকাম মিক ভিাৈাইি 

ওয়াটার মট্রটগিন্ট েোন্ট স্থাপি, ভিাৈাইি 

টয়গিট স্থাপি এৈাং ভিাৈাইি ভিমডগকি 

টিি ভিাতাগয়ি করা এৈাং আ াি 

পেগক্ষগপর অাংি মহগসগৈ পািীয় িি 

মৈতরে করা  

 

 

স্থানীয় স কা  

মন্ত্রণা য় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

দ াোর াে মন্ত্রণা য়, স্বাস্থু ও 

পত বা  কল্যাণ মন্ত্রণা য়, জনস্বাস্থু 

প্ররকৌশ  অতধদপ্ত  এবং জািীয় ও 

আন্তজিাতিক উন্নয়ন সহর ােী 

প্রতিষ্ঠান 

দুগ্ িা প্রৈে এিাকায় 

ভিাৈাইি ওয়াটার 

মট্রটগিন্ট েোন্ট ও 

টয়গিট সাংখ্যা 

৫  

৩) িারী ভস্বোগসৈক দ্বারা পমরোমিত 

প্রিিি স্বাস্থে ভসৈা ও প্রগয়ািিীয় 

উপকরে সরৈরাগহর ব্যৈস্থা করা 

স্বাস্থে ভসৈা 

মৈ া  

দূগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

সিািগসৈা অমধেপ্তর, মসমপমপ, 

এৈাং িাতীয় ও স্থািীয় উন্নয়ি 

সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

মিগয়া প্রাপ্ত িারী 

ভস্বোগসৈগকর সাংখ্যা, 

ৈরােকৃত সরঞ্জাি 

৫ 

৩.১.৭ ৈাস্তুচ্যেত ব্যমিগের ব্যমি ত িরুমর 

েমিিামে ভ্িি: িাতীয় পমরেয়পত্র, 

িন্মমিৈন্ধি, পাসগপাট ি, এৈাং মিকাহিািা 

১) উপগিিা প্ িাগয় ৈাস্তুচ্যেতগের িন্য 

ডর্কগিন্ট ব্যাাংক স্থাপি করা। দুগ্ িাগ  

ক্ষমতগ্রস্ত েমিিামে পুিরায় প্রামপ্তর 

স্থািীয় সরকার 

মৈ া  

 স্ব াষ্ট্র মন্ত্রণা য়, দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় এবং িথ্য ও 

দ াোর াে প্রযুতক্ত তবিাে 

র্কুরমন্ট ব্যাংক 

স্থাপরন  কা িারদশ, 

েঠিি দস  

৫  
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উপধারা মূি মৈেয়সমূহ কা্ িিি 
ভিতৃত্বোিকারী 

সাংস্থা 
সহায়তা প্রোিকারী সাংস্থা মিগে িিক 

সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

হামরগয় ভ গি তা পুিেঃপ্রোগির িন্য 

প্রগয়ািিীয় ব্যৈস্থা রাখা। দুগ্ িাগ র েগি 

হামরগয় ্াওয়া ৈা িয হগয় ্াওয়া এ 

সকি েমিগির কারগে ৈাস্তুচ্যেত িানুে 

ভ্ি তাগের অমধকার ভর্গক ৈমঞ্চত িা 

হয় তা মিমিত করা। 

মিমিগি মরগপাটি িাংগয়র িন্য মৈগিে ভসি 

 ঠি 

২) স্থািীয় সরকার কতৃিপক্ষ কতৃিক 

তোরমক সাগপগক্ষ ৈাস্তুচ্যেত ব্যমিগের 

প্রতেয়িপত্র প্রোি করা 

 

িিমিরাপিা 

মৈ া  

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

স্থানীয় স কা  তবিাে এবং 

বাং ারদশ পত সংখ্যান ব্যুর া  

প্রণীি প্রিুয়নপরে  

দটমরপ্ল্ট 
৫ 

৩.১.৮ সুরক্ষা-ঝুঁমকর মুগখামুমখ িারী,   িৈতী 

িা, অিার্ মিশু, মকগিার-মকগিারী 

ৈগয়াবৃি এৈাং প্রমতৈন্ধী ব্যমিগের 

রক্ষাগর্ ি প্রগয়ািিীয় পেগক্ষপ গ্রহে করা। 

তাগের মৈম ন্ন ধরগির োমহো মিরূপগে 

পেগক্ষপ ভিওয়া। 

১) আিসার/ম মডমপ/দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

কমিটির সাগর্ সিিয় কগর 

মৈমডআরমসএস এৈাং মসমপমপ ভস্বোগসৈক 

দ্বারা আশ্রয়গকগন্দ্র অৈস্থািকাগি সুরক্ষা 

প্রোি করা  

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

স্বরাষ্ট্র িন্ত্রোিয়, স্থানীয় স কা  

তবিাে, দুর িাে ব্যবস্থাপনা অতধদপ্ত  

এবং জািীয় ও আন্তজিাতিক উন্নয়ন 

সহর ােী প্রতিষ্ঠান  

গৃহীি নীতিমা া ২ 

২) ৈাস্তুচ্যেত ব্যমিগের োমহোসমূহ 

তামিকার্ভি কগর অগ্রামধকাগরর ম মিগত 

ভসৈা/ সািগ্রী ৈণ্টি করা  

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

স্থানীয় স কা  তবিাে এবং জািীয় 

ও আন্তজিাতিক উন্নয়ন সহর ােী 

প্রতিষ্ঠান 

মডমডএি কতৃিক প্রেীত 

মিগে িমিকা 
২ 

৩) মিকটৈতী ট্রিা ভসন্টার, ওয়াি েপ 

িাইমসস ভসন্টার এৈাং ম কটিি সাগপাট ি 

ভসন্টারসহ মৈম ন্ন সুরক্ষা ভকন্দ্রগুগিাগত 

ৈাস্তুচ্যেতগের িন্য মৈগিে ভসৈা মিমিত 

করা 

 

স্ব াষ্ট্র মন্ত্রণা য় 

স্বাস্থু মন্ত্রণা য়, মতহ া ও তশশু 

তবষয়ক মন্ত্রণা য়, সমাজকল্যাণ 

মন্ত্রণা য়, স্বাস্থু মন্ত্রণা য়, স্থানীয় 

স কা  তবিাে এবং উন্নয়ন 

সহর ােী প্রতিষ্ঠান 

তবতিন্ন দসবা  িাত কা ৩ 

৩.১.৯ ৈাস্তুচ্যেত িানুে ও িািমৈক সহায়তা 

প্রোিকারী সাংস্থাগুগিার কিীগের 

মিরাপিা মিমিত করা। িািমৈক 

সহায়তা ভ্ি ভকািও প্রকার ৈাধা োড়াই 

সাংমিয স্থাগি ভপৌুঁোগত পাগর তার িন্য 

ত্রাে সািগ্রী ও িািমৈক সহায়তা 

প্রোিকারী ব্যমিৈগ ির েিােগির 

অনুিমত প্রোি ও মিরাপিা ব্যৈস্থা 

মিমিত করা। স্থািীয় ভস্বোগসৈক ও 

১) ভস্বোগসৈকগের মিমে িয ভরসগকাড ও 

আইমড কাড ি প্রোি করা দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

তসতপতপ, স্থানীয় যুব এবং  াে 

সংেঠন এবং জািীয় উন্নয়ন 

সহর ােী প্রতিষ্ঠান 

মৈযিাি িাতীয় 

ভস্বোগসৈক সাং ঠগির 

তামিকা ও িীমতিািা 

 ৪  

২) ভস্বোগসৈকগের সুমৈধামে প্রোি ও 

কা্ ি পমরোিিার িন্য একটি কিান্ড 

ভপাে  ঠি করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

তসতপতপ, স্থানীয় যুব এবং  াে 

সংেঠন এবং জািীয় উন্নয়ন 

সহর ােী প্রতিষ্ঠান 

প্রমিমক্ষত ভস্বোগসৈগকর 

সাংখ্যা 
৫-৭  

৩) িাতীয় ভস্বোগসৈক িীমতিািা প্রেয়ি দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা অমধেপ্তর এৈাং প্রেীত িীমতিািা ৩  
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উপধারা মূি মৈেয়সমূহ কা্ িিি 
ভিতৃত্বোিকারী 

সাংস্থা 
সহায়তা প্রোিকারী সাংস্থা মিগে িিক 

সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

িিপ্রমতমিমধগের সম্পৃি কগর কাি 

করা।   

এৈাং ৈাস্তৈায়ি ও ত্রাে িন্ত্রোিয় মসমপমপ  

৩.১.১০ আমর্ িক খাগতর প্রমতষ্ঠািগুগিার সগঙ্গ 

সিিয় কগর মৈপোপন্ন পমরৈার ও 

দুগ্ িাগ র সিয় পমরৈারগুগিার 

ভরমিট্যাস প্রামপ্তগত ভ্ি অসুমৈধা িা হয় 

তা মিমিত করা। ্মে ভিিগেগির সিয় 

প্রগয়ািিীয় গুরুত্বপূে ি ভকািও কা িপত্র 

দুগ্ িাগ র কারগে হামরগয় ৈা িয হগয় 

্ায় ভস ভক্ষগত্র ভরমিট্যাস গ্রহগে ভসসৈ 

কা িপগত্রর িতি মিমর্ি করা। 

১) ভরমিট্যাসগক িরুমর ভসৈা মহগসগৈ 

মেমিত করা এৈাং আপৎকািীি সিগয় 

ভরমিট্যাস এৈাং ভিাৈাইি ব্যাাংমকাং ভসৈা 

সহিি ে করা 

প্রৈাসী কল্যাে ও 

বৈগেমিক 

কি িসাংস্থাি 

িন্ত্রোিয় 

স্বরাষ্ট্র িন্ত্রোিয়, আমর্ িক প্রমতষ্ঠাি 

মৈ া  এৈাং ৈাাংিাগেি ব্যাাংক 

দুগ্ িাগ  ক্ষমতগ্রস্তগের 

সহায়তা প্রোগির 

কা্ িাগেি 

৫ 

২) ৈাস্তুচ্যেত প্রতেয়িপত্র প্রেি িি সাগপগক্ষ 

ভরমিট্যাস উগিািগির ভক্ষগত্র কা িপগত্রর 

প্রগয়ািিীয়তা মিমর্ি করা  

প্রৈাসী কল্যাে ও 

বৈগেমিক 

কি িসাংস্থাি 

িন্ত্রোিয় 

স্বরাষ্ট্র িন্ত্রোিয়, আমর্ িক প্রমতষ্ঠাি 

মৈ া , ৈাাংিাগেি ব্যাাংক এৈাং 

ভিাৈাইি ব্যাাংমকাং প্রমতষ্ঠাি  
গৃহীত িীমতিািা ৫ 

৩.১.১১ দুগ্ িাগ র পর পুিরুিার ও পুিেঃমিি িাে 

কা্ িিি মৈগিে কগর আৈাসি খাতগক 

মৈগৈেিায় ভরগখ একটি সািমগ্রক 

িীমতিািা বতমর করা। 

১) দুগ্ িাগ  ক্ষমতগ্রস্ত আৈাসি/ঘরৈামড়র 

ঝুঁমকহ্রাস মৈগৈেিায় এগি পুিমি িি িাে করা। 

ওই কাগির িন্য মিি িােকিীগের প্রমিক্ষে 

প্রোি   

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

গৃহায়ন এবং েণপূিি মন্ত্রণা য় এবং 

স্থানীয় স কা  তবিাে  

প্রেীত িীমতিািা ও 

মিগে িমিকা, প্রমিমক্ষত 

মিি িােকিীর সাংখ্যা 

৫-৭  

২) পমরকমল্পত াগৈ স্থািান্তর প্রমিয়া 

সম্পন্ন করার িন্য উপযুি ভূমি ও 

ৈসৈাগসর স্থাি খু ুঁগি ভৈর করা এৈাং 

আপৎকািীি সিগয়র আ গই ভূমি 

ব্যৈহার উপগ্া ী কগর ভতািা 

ভূমি িন্ত্রোিয় 
দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

এৈাং গৃহায়ন ও েণপূিি মন্ত্রণা য় 
ভূমি ব্যৈহার িীমতিািা ১০  

৩) পমরকমল্পত স্থািান্তর প্রমিয়া 

ৈাস্তৈায়গির ভক্ষগত্র মৈগিে কগর িারী, 

মিশু, অসহায় িানুে এৈাং প্রগ্ািে ভক্ষগত্র 

আমেৈাসীগের মৈগিে োমহো মিরূপে 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

 

 

গৃহায়ন ও েণপূিি মন্ত্রণা য়, র্ভতম 

মন্ত্রণা য় এবং পাব িিু চট্রগ্রাম 

তবষয়ক মন্ত্রণা য়, স্থানীয় স কা  

তবিাে এবং উন্নয়ন সহর ােী 

প্রতিষ্ঠান  

স্থািীয় োমহো মিরূপে 

প্রমতগৈেি, স্থািান্তর 

িীমতিািা 

১০  

৪) দুগ্ িা সহিিীি ঘর মিি িাে করা। 

(২.৩.৬ এৈাং ২.৩.১৭)  
দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

গৃহায়ন ও েণপূিি মন্ত্রণা য়, ভূতম 

মন্ত্রণা য় এবং স্থানীয় স কা  

তবিাে 

 

দুগ্ িা সহিীয় গৃহমিি িাে 

মিগে িমিকা 

৫ 
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উপধারা মূি মৈেয়সমূহ কা্ িিি 
ভিতৃত্বোিকারী 

সাংস্থা 
সহায়তা প্রোিকারী সাংস্থা মিগে িিক 

সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

৩.১.১২ মৈম ন্ন প্রিাসমিক প্ িাগয় কি িরত 

সরকামর কি িকতিাগের দুগ্ িা  মৈেয়ক 

স্থায়ী আগেিাৈমির মৈম ন্ন ধারায় ভ্ 

োময়ত্বসমূহ ভেওয়া আগে, ভসগুগিা 

সম্পগকি তাগের স্পয াগৈ মিয়মিত 

অৈমহত করা। দুগ্ িা  মৈেয়ক স্থায়ী 

আগেিাৈমি ভিাতাগৈক ওয়াড ি প্ িায় 

প্ িন্ত  ঠিত কমিটিসমূহগক সমিয় রাখা। 

১) এসওমড অনু্ায়ী োময়ত্ব পািগির িন্য 

কি িকতিা-কি িোরীগের মিয়মিত (ৈেগর ২ 

ৈার) প্রমিক্ষগের ব্যৈস্থা করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

দুর িাে ব্যবস্থাপনা অতধদপ্ত , 

তসতপতপ এবং জািীয় ও আন্তজিাতিক 

উন্নয়ন সহর ােী প্রতিষ্ঠান 

প্রার্মিক এৈাং 

েগিাআপ প্রমিক্ষগের 

সাংখ্যা 

 ৫-৭  

২) ইউমিয়ি ও ওয়াড ি প্ িাগয় 

কমিটিগুগিার িন্য প্রমিক্ষগের ব্যৈস্থা 

করা। 

সিমিত প্রমিক্ষে িমডউি ও িাোর 

ভট্রইিার পুি বতমর করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

দুর িাে ব্যবস্থাপনা অতধদপ্ত , 

তসতপতপ, উচ্চতশক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং 

জািীয় ও আন্তজিাতিক উন্নয়ন 

সহর ােী প্রতিষ্ঠান 

প্রমিক্ষগের সাংখ্যা, 

ভট্রইিারগের তামিকা, 

প্রকামিত প্রমিক্ষে 

িমডউি 

৫-৭  

৩) মৈমডআরমসএস এসওমড অনু্ায়ী 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা কমিটির ভূমিকা ও 

োময়ত্ব প্রোর 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

স্থানীয় স কা  তবিাে এবং জািীয় 

ও আন্তজিাতিক উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি  

প্রোরো কা্ িিগির 

তামিকা/ সাংখ্যা 
৫-৭  

৩.২ দুগ্ িাগ র সিয় ৈাস্তুচ্যেত ব্যমিগের ভিৌমিক িািৈামধকার সুরক্ষা (Protecting fundamental rights of DCIIDPs during Displacement) 

৩.২.১ ৈাস্তুচ্যেত িানুগের মিরাপিা ও সুরক্ষা 

মিমিত করা। প্রিাসগির সকি স্তগর 

মিয়ন্ত্রে কক্ষ োলু রাখা। প্রগয়ািগি ২৪ 

ঘণ্টা হটিাইি িম্বর ও মৈগিে পুমিমি 

টহগির ব্যৈস্থা রাখা । 

১) ইউমিয়ি ৈা ভপৌরস া প্ িাগয় িরুমর 

পমরমস্থমতগত কগরাি রুি স্থাপি করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 
স্থািীয় সরকার মৈ া  কগরাি রুগির সাংখ্যা ১ 

২) স্থািীয় দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা কমিটির 

িাধ্যগি কগরাি রুগির কা্ িিি 

পমরোিিা করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 
স্থািীয় সরকার মৈ া  

কা্ িাৈমির ৈামে িক 

প্রমতগৈেি 
২ 

৩) ৈাস্তুচ্যেত ব্যমিগের আিাো ভডটাগৈস 

প্রমতষ্ঠা কগর ভসখাগি স্থািীয় সরকাগরর 

অন্তর্ভ িমি মিমিত করা দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

স্থািীয় সরকার মৈ া , স্বরাষ্ট্র 

িন্ত্রোিয় এৈাং তথ্য ও প্রযুমি 

অমধেপ্তর 

স্থািীয় সরকারগক 

ক্ষিতা অপ িগের সরকামর 

আগেি 

২ 

৪) ৈাস্তুচ্যেত িানুগের মিরাপিা ও সুরক্ষা 

মিমিতকরগে ভকন্দ্রীয় সরকার কতৃিক 

স্থািীয় সরকারগক ্র্া্র্ ক্ষিতা অপ িে 

২ 

৩.২.২ ভকািও ব্যমিগক ভিারপূৈ িক 

ভৈআইমি াগৈ অপসারে িা করা। মিমে িয 

১) িামতসাংঘ প্রেীত ৈাস্তুচ্যেত ব্যমিগের 

ভৈআইমি াগৈ অপসারে ভরাগধ 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

স্বরাষ্ট্র িন্ত্রোিয়, আইন ও তবচা  

তবিাে এবং 

ৈাস্তুচ্যেত ব্যমিগের 

অমধকার সাংরক্ষগে 
২ 
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উপধারা মূি মৈেয়সমূহ কা্ িিি 
ভিতৃত্বোিকারী 

সাংস্থা 
সহায়তা প্রোিকারী সাংস্থা মিগে িিক 

সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

ভকািও স্থাগি মেগর ভ্গত ৈা র্াকগত 

ৈাধ্য িা করা। 

আন্তিিামতক িীমতিািা অনু্ায়ী এ-

সাংিান্ত আইি প্রেয়ি ও ভিারোর করা 

স্থািীয় সরকার মৈ া  প্রেীত আইি 

৩.২.৩ দুগ্ িাগ র প্রকারগ ে অনুসাগর ৈাস্তুচ্যেত 

িানুেগের িন্য প্ িাপ্ত পমরিাগে আৈাসি 

ও আশ্রয় ভকন্দ্র মিমিত করা। 

ৈাস্তুচ্যেতগের স্থায়ী ও মিরাপে পুিৈ িাসি 

মিমিত িা করা প্ িন্ত তাগের িন্য 

অস্থায়ী আশ্রগয়র ব্যৈস্থা রাখা। 

১) ২.৩.১৭ এৈাং ২.৩.১৮-এর আৈাসি 

সাংিান্ত কা্ িিি 

প্রধািিন্ত্রীর 

কা্ িািয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

ভূমি িন্ত্রোিয় এৈাং স্থািীয় সরকার 

মৈ া  

আশ্রয়ি িীমতিািা ২-৫ 

২) দুগ্ িা প্রৈে এিাকায় মৈপোপন্ন 

িিসাংখ্যার অনুপাগত প্রগয়ািিীয় 

আশ্রয়গকন্দ্র মিি িাে করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

ভূমি িন্ত্রোিয়, স্থািীয় সরকার 

মৈ া  এৈাং উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি  

আশ্রয়গকগন্দ্রর সাংখ্যা ২-৫ 

৩) আশ্রয়ে প্রকগল্প ভৈসরকামর/ এিমিওর 

অন্তর্ভ িমির সুু্গ্া  মিমিত করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

স্থািীয় সরকার মৈ া , এিমিও 

মৈেয়ক ব্যেগরা এৈাং িাতীয় ও 

আন্তিিামতক উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি 

গৃহীত িীমতিািা ৩ 

৩.২.৪ 
ভূমি ব্যৈহার িীমতিািা ২০০১ অনু্ায়ী 

ভূমি িন্ত্রোিগয়র পরািগি ি খাস িমি 

িিাি কগর গৃহহীি ৈাস্তুচ্যেত িানুেগের 

ভস সৈ িায় ায় আইমি সুরক্ষার িাধ্যগি 

প্রগৈিামধকার মিমিত করা এৈাং একটি 

সাধারে ৈা এিিামি সম্পে  ান্ডার 

(Common Resourse Pool) 

বতমর করা ভ্খাগি ৈাস্তুচ্যেত িানুেিগির 

প্রগৈিামধকার র্াকগৈ। গৃহহীি ৈাস্তুচ্যেত 

িানুেগের িন্য প্রগয়ািগি িািমৈক 

সহায়তা প্রোিকারী সাংস্থার সহায়তায় 

িরুমর ও অন্তৈ িতীকািীি আশ্রয়গকন্দ্র 

বতমর করা। সরকামর ও ভৈসরকামর 

অাংিীোমরগত্বর িাধ্যগি িীমৈকা 

মিৈ িাগহর কি িসূমে ৈাস্তৈায়ি করা। 

১) মেমিত খাসিমির মকছু অাংি 

ৈাস্তুচ্যেতগের ব্যৈহাগরর িন্য সাংরক্ষে 

করা 

ভূতম মন্ত্রণা য় 
দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

এৈাং স্থানীয় সরকার মৈ া  
জাত কৃি প্রজ্ঞাপন ২ 

২) বাস্তুচ্যুিরদ  জন্য সং তক্ষি 

োসজতম  ব্যবহা  তনরয় সাধা ণ 

জনেরণ  মরধ্য সরচিনিা বিত  ক া 

ভূতম মন্ত্রণা য় 
দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

এৈাং স্থানীয় সরকার মৈ া  

সরচিনিা কা িক্ররম  

িাত কা 
২ -৫ 

৩) সাংরমক্ষত খাসিমিগত লাোর োমি িাং 

পিমত প্রেয়গির িন্য ৈাস্তুচ্যেতগের 

প্রমিক্ষে প্রোি। এ ব্যাপাগর স্থািীয় এৈাং 

আন্তিিামতক উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাগির 

অাংিগ্রহগের সুগ্া  করা 

কৃমে িন্ত্রোিয় 

িৎস্য ও প্রামেসম্পে িন্ত্রোিয়, 

স্থািীয় সরকার মৈ া , ভূমি 

িন্ত্রোিয় িমহিা মৈেয়ক অমধেপ্তর 

এৈাং িাতীয় ও আন্তিিামতক উন্নয়ি 

সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি  

প্রমিক্ষগের সাংখ্যা ১-৫ 

৪) মরগসাস ি পুি বতমরর ভক্ষগত্র আন্তিিামতক 

সাংস্থাসমূগহর সমিয় অাংিগ্রহে মিমিত 

করা। আন্তেঃরাষ্ট্রীয় আগিােিা ও 

কি িিািার আগয়ািি করা 

পররাষ্ট্র িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

িাতীয় ও আন্তিিামতক উন্নয়ি 

সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

আগয়ামিত কি িিািা 
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উপধারা মূি মৈেয়সমূহ কা্ িিি 
ভিতৃত্বোিকারী 

সাংস্থা 
সহায়তা প্রোিকারী সাংস্থা মিগে িিক 

সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

৫) ৈাস্তুচ্যেত িিগ াষ্ঠীর িন্য মৈগিে 

িািমৈক সহায়তা কি িসূমে ৈাস্তৈায়ি করা 
দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

স্থািীয় সরকার মৈ া , িমহিা ও 

মিশু িন্ত্রোিয় এৈাং সিািকল্যাে 

িন্ত্রোিয় 

গৃহীত মৈগিে িািমৈক 

সহায়তা কি িসূমে ও 

প্রমতগৈেি 

১-৫ 

৩.২.৫ ৈাস্তুচ্যেত িানুেগের খায, পামি, ৈস্ত্র, 

স্যামিগটিি, মেমকৎসাপ্রামপ্তর অমধকার 

মিমিত করা। এ ভক্ষগত্র প্রমতৈন্ধী ব্যমি, 

মিশু, অিার্ মিশু, ৈয়স্ক, িমহিা,  ৈ িৈতী 

িা, মকগিারী ও মৈগিে োমহোসম্পন্ন 

ভ াষ্ঠীগক প্রাধান্য ভেওয়া। 

১) মৈিা মূগল্য অমত িরুমর সািগ্রী 

সরৈরাহ করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

স্বাস্থে ও পমরৈার কল্যাে িন্ত্রোিয়, 

খায িন্ত্রোিয়, সড়ক পমরৈহি ও 

ভসতু িন্ত্রোিয়, ভরিপর্ িন্ত্রোিয়, 

স্থািীয় সরকার মৈ া , তথ্য ও 

ভ্া াগ্া  প্রযুমি মৈ া  এৈাং 

উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি  

গৃহীত িীমতিািা ১-১০ 

২) ৈাস্তুচ্যেত এিাকায় টিমসমৈর পে 

সরৈরাহ করা 
খায িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

স্থািীয় সরকার মৈ া  এৈাং ৈামিিে 

িন্ত্রোিয় 

গৃহীত িীমতিািা, 

উপকারগ া ীগের 

তামিকা ও কাড ি 

সরৈরাহ 

১-১০ 

৩) স্থািীয় সরকাগরর পািাপামি 

এিমিওসমূগহর অাংিগ্রহে মিমিত করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

স্থািীয় সরকার মৈ া  এৈাং  

এিমিও মৈে্ক় ব্যেগরা 

 

সিগঝাতা চ্যমি ১-১০ 

৪) এিমিও এৈাং সরকাগরর সিিগয় 

িাতৃত্বকািীি  াতা, প্রমতৈন্ধী  াতা ও 

ঔেগধর ব্যৈস্থা করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

সিািকল্যাে িন্ত্রোিয়, স্থািীয় 

সরকার মৈ া , িমহিা ও মিশু 

মৈেয়ক িন্ত্রোিয়, এিমিও মৈেয়ক 

ব্যেগরা এৈাং উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি 

 াতাপ্রাপ্তগের সাংখ্যা  

৫) এিাকার ৈাস্তুচ্যেতগের িগধ্য 

আন্তিিামতক অম ৈাসী পমরৈার র্াকগি 

তাগের িন্য প্রৈাসী কল্যাে ও বৈগেমিক 

কি িসাংস্থাি িন্ত্রোিগয়র প্রমতৈন্ধী 

 াতাপ্রামপ্ত মিমিত করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

প্রৈাসী কল্যাে ও বৈগেমিক 

কি িসাংস্থাি িন্ত্রোিয়, সিািকল্যাে 

িন্ত্রোিয়, িমহিা ও মিশু মৈেয়ক 

িন্ত্রোিয়, মৈএিইটি এৈাং উন্নয়ি 

সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

 াতাপ্রাপ্তগের সাংখ্যা ১-১০ 

৬) উন্নয়ি কি িসূমেগুগিা ৈাস্তৈায়িকারী 

সাংস্থাসমূগহর োময়ত্ব ও কতিব্য সুমিমে িয 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

স্থািীয় সরকার মৈ া , এিমিও 

মৈেয়ক ব্যেগরা,  

মৈম ন্ন িন্ত্রোিগয়র 

আওতাধীি কি িসূমের 
১-৩ 

http://www.ngoab.gov.bd/
http://www.ngoab.gov.bd/
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কগর মেমিত করা তামিকা 

৭) কমিমিউটিগকমন্দ্রক মৈশুি পামি 

সরৈরাহ ব্যৈস্থা োলু করা। 

ব্যমিিামিকািাধীি এৈাং িাতীয়-

আন্তিিামতক িা িিক ব্যৈসাপ্রমতষ্ঠািগক 

সািামিক োয়ৈিতার অাংি মহগসগৈ 

ঝুঁমকপূে ি এিাকায় এ ধরগির প্রকল্প 

ৈাস্তৈায়ি করগত পরািি ি প্রোি করা  

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

স্থািীয় সরকার মৈ া , ব্যমিখাত 

িা িিক প্রমতষ্ঠাি এৈাং িাতীয় ও 

আন্তিিামতক উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি  

মসএসআর প্রকগল্পর 

সাংখ্যা 
১-৪ 

৩.২.৬ ৈাস্তুচ্যেত ব্যমিগের মৈগিে কগর মিশু ও 

যুৈকগের মিক্ষার অমধকার মিমিত 

করা। দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা আইি, ২০১২-

এর ২৬ ধারা অনু্ায়ী প্রগয়ািগি  ৈি 

অমধগ্রহে কগর মিক্ষা কা্ িিি অব্যাহত 

রাখা। ভকািও ৈাস্তুচ্যেত মিশু ৈা 

মকগিার-মকগিারী মিক্ষার্ীগক পূগৈ ির 

মৈযািগয়র কা িপত্র প্রেি িি করগত িা 

পারার অজ্যহাগত মিক্ষা িা  ভর্গক 

ৈমঞ্চত িা করা। 

১) সরকামর- ভৈসরকামর প্রগেযার িাধ্যগি 

আপেকািীি সিগয় ভ্গকাগিা মূগল্য 

মিশু- মকগিারগের মিক্ষা কা্ িিি 

অব্যাহত রাখা 

মিক্ষা িন্ত্রোিয় 

িমহিা ও মিশু মৈেয়ক মন্ত্রণা য় 

এবং জািীয় ও আন্তজিাতিক উন্নয়ি 

সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

দুগ্ িা কািীি ও পরৈতী 

মৈকল্প মিক্ষাব্যৈস্থা োলু, 

ৈাস্তুচ্যেত মিশুগের িগধ্য 

মিক্ষার হার 

১-১০ 

২) ৈাস্তুচ্যেত মিশু, মকগিার-মকগিারী 

মিক্ষার্ীগের িমর্পত্র প্রেি িগির মিয়ি 

মিমর্ি করার িন্য প্রজ্ঞাপি িামর করা 

মিক্ষা িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

এবং জািীয় ও আন্তজিাতিক উন্নয়ি 

সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

িামরকৃত প্রজ্ঞাপি ১-১০ 

৩) ওষুগধর ব্যৈস্থা কগর মিশুগের স্কুগি 

মেমরগয় আিার ব্যৈস্থা করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

মিক্ষা মন্ত্রণা য়, স্বাস্থু ও পত বা  

কল্যাণ মন্ত্রণা য়, স্থানীয় স কা  

তবিাে এবং উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি 

গৃহীি নীতিমা া ১-১০ 

৪) ৭-১৮ ৈের ৈয়সী ৈাস্তুচ্যেত িিগ াষ্ঠীর 

সেস্য মিশুশ্রগি মিযুি আগে মক িা তা 

্াোই করা  

সিািকল্যাে 

িন্ত্রোিয় 

িমহিা ও মিশু মৈেয়ক মন্ত্রণা য়, 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

িিমিরাপিা মৈ া , সিািকল্যাে 

িন্ত্রোিয় এৈাং উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি 

 

 াচাই প্রতিরবদন 

 

১-১০ 

৩.২.৭ মৈযািয়গুগিাগত িারীমরক াগৈ অক্ষি 

ৈাস্তুচ্যেত মিশুগের প্রগয়ািিীয় োমহো 

পূরগের িন্য ্র্াসম্ভৈ ভেযা করা। 

১) স্থািীয় মিশুগের অম  াৈক ও 

স্কুিমিক্ষকগের সগেতিতামূিক কা্ িিি 

োলু করা 

মিক্ষা মন্ত্রণা য় 
দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

এৈাং উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

সগেতিতামূিক 

কা্ িিগির সাংখ্যা এৈাং 

তামিকা 

১-১০ 
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ি রগকন্দ্রগুগিাগত স্থািীয় মিশুগের সগঙ্গ 

মিক্ষার মূিধারায় ৈাস্তুচ্যেত মিশুগের 

অাংিগ্রহগের ব্যৈস্থা মিমিত করা। 

ৈাস্তুচ্যেত মিশুগের মপতািাতাগের িাগঝ 

সগেতিতা সৃময করা, ্াগত তারা 

মিশুগের মৈযািয় কা্ িিগি অন্তর্ভ িি 

কগর এৈাং ৈাল্যমৈৈাগহর িগতা ক্ষমতকর 

প্রর্া ত েে িাগুগিা পমরহার কগর। 

২) ৈাল্যমৈৈাহ ভরাগধ মৈম ন্ন িারী 

সাং ঠিগুগিার কা্ িিগি ৈাস্তুচ্যেত 

পমরৈারগুগিাগক অন্তর্ভ িি করা  

িমহিা ও মিশু 

মৈেয়ক মন্ত্রণা য় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

এৈাং িাতীয় ও আন্তিিামতক উন্নয়ি 

সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

এিাকাম মিক িারী 

সাং ঠগির এৈাং তাগের 

ৈাস্তুচ্যেতগের মিগয় 

কা্ িিগির তামিকা 

১-১০ 

৩) ৈাস্তুচ্যেত মিশু, মকগিার-মকগিারীরা 

ব্যমি ত াগৈ বৈেম্য ৈা হয়রামির 

মিকার হগয়গে মক িা তার অনুসন্ধািী 

কা্ িিি পমরোিিা করা 

িমহিা ও মিশু 

মৈেয়ক মন্ত্রণা য় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

এৈাং িাতীয় ও আন্তিিামতক উন্নয়ি 

সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

অনুসন্ধািী প্রমতগৈেি ১-১০ 

৩.২.৮ মৈম ন্ন ধরগির প্রমিক্ষে ও মিক্ষা 

কা্ িিগির ৈগিাৈস্ত কগর দুগ্ িা  

ঝুঁমকপূে ি এিাকাগুগিার িানুগের ভেগি ও 

মৈগেগি কি িসাংস্থাগির সুগ্া  সৃময কগর 

িীমৈকা মিৈ িাগহর অমধকার মিমিত 

করা। 

১) ঐেঃ (২.৩.৬)  
    

২) সাংমিয আন্তিিামতক সাংস্থার 

সহগ্াম তায় ৈাস্তুচ্যেমতমৈেয়ক ৈামে িক 

প্রমতগৈেি বতমর কগর সকিগক অৈমহত 

করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

স্থািীয় সরকার মৈ া  এৈাং িাতীয় 

ও আন্তিিামতক উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি 

ৈামে িক প্রমতগৈেি ১-২ 

৩) হস্ত ও র্কটিরমিল্প এৈাং অন্যান্য ভেিীয় 

মিগল্পর িাধ্যগি ৈাস্তুচ্যেত িানুেগের 

স্বমি ির হগত সহায়তা করা 

মিল্প িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

শ্রি ও কি িসাংস্থাি িন্ত্রোিয়, িমহিা 

ও মিশু মৈেয়ক িন্ত্রোিয়, যুৈ 

উন্নয়ি অমধেপ্তর, িাতীয় েক্ষতা 

উন্নয়ি কতৃিপক্ষ এৈাং িাতীয় ও 

আন্তিিামতক উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি 

মিগয়া প্রাপ্ত ৈাস্তুচ্যেতগের 

সাংখ্যা 
১-১০ 

৪) ঋে প্রোগির িাধ্যগি প্রমিক্ষে ও 

মিক্ষা কা্ িিগির ৈগিাৈস্ত কগর ৈাস্তুচ্যেত 

িানুগের ভেগি ও মৈগেগি কি িসাংস্থাগির 

সুগ্া  সৃময করা 

শ্রি ও 

কি িসাংস্থাি 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

শ্রি ও কি িসাংস্থাি িন্ত্রোিয়, িমহিা 

ও মিশু মৈেয়ক অমধেপ্তর, যুৈ 

উন্নয়ি অমধেপ্তর এৈাং িাতীয় ও 

আন্তিিামতক উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি 

ভেগি ও মৈগেগি 

মিগয়া প্রাপ্ত ৈাস্তুচ্যেতগের 

সাংখ্যা 

১-১০ 

৩.২.৯ প্রৈাসী ও বৈগেমিক কি িসাংস্থাি 
১) ঐেঃ (২.৩.৬)  
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িন্ত্রোিয় এৈাং শ্রি ও কি িসাংস্থাি 

িন্ত্রোিগয়র পরািি িিগি এৈাং 

ভৈসরকামর প্রমতষ্ঠাগির অাংিগ্রহগের 

িাধ্যগি প্রমিক্ষে প্রোি কগর স্বল্প 

ভিয়ামে আন্তিিামতক শ্রি অম ৈাসগির 

এৈাং ভেগির অ েন্তগর োকমরর সুগ্া  

বতমর করা। ৈাস্তুচ্যেত িানুেগের িন্য 

একটি িৈ ভপাট িাি বতরী করা। 

২) মিক্ষার ধরি অনু্ায়ী িৈ ভপাট িাগির 

িাধ্যগি ভেগি ও মৈগেগি কি িসাংস্থাি সৃময 

শ্রি ও 

কি িসাংস্থাি 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

এৈাং কামর মর মিক্ষা অমধেপ্তর 

িৈ ভপাট িাি, ভেগি ও 

মৈগেগি মিগয়া প্রাপ্ত 

ৈাস্তুচ্যেতগের সাংখ্যা 

১-৭ 

৩) ভৈসরকামর অাংিীোমরগত্বর িাধ্যগি 

বতমর ভপািাক কারখািা ও উৎপােি 

কারখািাগুগিাগত ৈাস্তুচ্যেত িানুেগের িন্য 

কি িসাংস্থাগির সুগ্া  সৃময করা 

শ্রি ও 

কি িসাংস্থাি 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

মৈগিএিইএ, মৈগকএিইএ এৈাং 

িাতীয় ও আন্তিিামতক উন্নয়ি 

সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

ভপািাক কারখািায় 

মিগয়া প্রাপ্ত ৈাস্তুচ্যেতগের 

সাংখ্যা 

১-৫ 

৪)আন্তিিামতক শ্রি অম ৈাসগির িন্য 

েক্ষ শ্রিিমিগত রূপান্তগরর িগক্ষে 

প্রমিক্ষগের ব্যৈস্থা করা 

শ্রি ও 

কি িসাংস্থাি 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

প্রৈাসী কল্যাে ও বৈগেমিক 

কি িসাংস্থাি িন্ত্রোিয়, িমহিা ও 

মিশু মৈেয়ক িন্ত্রোিয়, যুৈ উন্নয়ি 

অমধেপ্তর, িাতীয় েক্ষতা উন্নয়ি 

কতৃিপক্ষ কামর মর মিক্ষা অমধেপ্তর 

এৈাং িাতীয় ও আন্তিিামতক উন্নয়ি 

সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

অম ৈামসত ৈাস্তুচ্যেতগের 

সাংখ্যা 
১-৫ 

৩.২.১০ বৃমিমূিক প্রমিক্ষে ও িীমৈকা উন্নয়ি 

কি িসূমেগুগিা োলু করার আগ , ্ারা এ 

সকি কা্ িিগি অাংিগ্রহে করগৈ ভস 

সৈ ভপিায় তাগের োকমর পাওয়ার 

সম্ভাৈিা মিমিত করার িন্য প্রগয়ািিীয় 

ৈািার মৈগিেে করা। 

১) বৃমিমূিক প্রমিক্ষে ও িীমৈকা উন্নয়ি 

কি িসূমের আওতায় একটি মরগসাস ি টিি 

 ঠি কগর ৈািার মৈগিেে করা 

শ্রি ও 

কি িসাংস্থাি 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

ৈািার  গৈেো প্রমতষ্ঠাি এৈাং 

িাতীয় ও আন্তিিামতক উন্নয়ি 

সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

ৈািার মৈগিেে মরগপাট ি ১-৫ 

২) প্রযুমি ত মিক্ষাপ্রমতষ্ঠাি স্থাপগির 

িাধ্যগি েক্ষ িিগ াষ্ঠী বতমর করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

শ্রি ও কি িসাংস্থাি িন্ত্রোিয়, িমহিা 

ও মিশু মৈেয়ক িন্ত্রোিয়, মিক্ষা 

িন্ত্রোিয়, তথ্য ও ভ্া া্  প্রযুমি 

মৈ া , কামর মর মিক্ষা অমধেপ্তর, 

এৈাং িাতীয় েক্ষতা উন্নয়ি  

কতৃিপক্ষ 

েক্ষ িিগ াষ্ঠীর সাংখ্যা ১-৫ 

৩) প্রগয়ািিীয়তা মিরূপে কগর তাগের 

প্রমিক্ষগের ব্যৈস্থা করা 
মিক্ষা িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

যুৈ উন্নয়ি অমধেপ্তর এৈাং িাতীয় 
প্রমিক্ষগের সাংখ্যা ৫ 
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উপধারা মূি মৈেয়সমূহ কা্ িিি 
ভিতৃত্বোিকারী 

সাংস্থা 
সহায়তা প্রোিকারী সাংস্থা মিগে িিক 

সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

উন্নয়ি েক্ষতা কতৃিপক্ষ  

৩.২.১১ ৈড় কারখািাগুগিাগক ৈাস্তুচ্যেত 

িানুেগের মিগয়া  মেগত উদ্বুি করা। 

ভৈসরকামর খাতগক তাগের করগপাগরট 

সািামিক োময়ত্ব কা্ িিগির অধীগি 

ৈাস্তুচ্যেত ব্যমিগের মিগয়া  মেগত 

উৎসামহত করা। এ ভক্ষগত্র সাংমিয স্থািীয় 

কতৃিপগক্ষর মৈগিে সুপামরগির ব্যৈস্থা 

োলু করা। 

১) স্থািীয় সরকার ও করগপাগরট/প্রাইগ ট 

সাংস্থাগুগিার সিিগয়র িাধ্যগি ৈাস্তুচ্যেত 

িানুেগের কি িগক্ষগত্র মিগয়াগ  অগ্রামধকার 

মিমিত করগত হগৈ 

শ্রি ও 

কি িসাংস্থাি 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

মৈমিএিইএ, মৈগকএিইএ, 

এেমৈমসমসআই এৈাং িাতীয় ও 

আন্তিিামতক উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি 

গৃহীত িীমতিািা ৫ 

২) ৈাস্তুচ্যেতগের িন্য ভকাটা মসগেি 

মিমিত করা 

শ্রি ও 

কি িসাংস্থাি 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

এৈাং ৈামিিে িন্ত্রোিয়  
ভকাটা িীমতিািা ৫ 

৩.২.১২ ব্যমির ইো ও আগ্রহ ব্যমতগরগক তার 

সম্পমি ব্যৈহাগরর িন্য ভকািও প্রকার 

োপ প্রগয়া  িা করা। 

১) স্থািীয় প্রিাসি ৈাস্তুচ্যেত িানুেগের 

মিরাপিা প্রোি করগৈ 
স্থািীয় সরকার 

মৈ া  

স্বরাষ্ট্র িন্ত্রোিয়, এিমিও মৈেয়ক 

ব্যেগরা এৈাং মসম ি সিাগির 

প্রমতষ্ঠাি  

ৈাস্তুচ্যেত ব্যমিগের 

সম্পমির ভেকমিে 

প্রকামিত 

৭ 
২) ৈাস্তুচ্যেত ব্যমিগের সম্পমির ভেকমিে 

বতমর ও সাংরক্ষে করগত হগৈ 

৩.২.১৩ ৈাস্তুচ্যেত ব্যমিগের িমি িগয়র িন্য 

স্বল্প সুগে ঋে অর্ৈা  তুিমক প্রোগির 

ব্যৈস্থা করা। 
১) সহি িগতি ঋেসুমৈধা  

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

অর্ ি তবিাে, বাং ারদশ এিমিও 

ব্যেগরা এবং ঋণ প্রদানকা ী আতর্ িক 

প্রতিষ্ঠান 

ব্যাাংক ও অন্য আমর্ িক 

প্রমতষ্ঠািসমূগহর 

ইিগসমন্ট  প্যাগকি 

ভঘােো 

৫ 

৩.২.১৪ ৈাস্তুচ্যেত সকি ব্যমির সিমিত ও মিঙ্গ 

সাংগৈেিিীি স্বাস্থে ও পুময ভসৈা 

মিমিত করা। মৈগিে কগর েমরদ্র ভশ্রমের 

ব্যমিগের স্বাস্থে ভসৈা মিমিত করা। 

প্রতেন্ত অঞ্চগি ভ্রাম্যিাে মলমিক ভসৈা 

োলু করা। 

১) স্বাস্থেগসৈায় ৈাস্তুচ্যেতগের অন্তর্ভ িিকরে 

ও প্রামধকার ভেওয়া 

স্বাস্থু ও পত বা  

কল্যাণ মন্ত্রণা য় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণা য় এবং স্থানীয় 

ও জািীয় উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

গৃহীত িীমতিািা, 

স্বাস্থেগসৈাপ্রাপ্ত 

ৈাস্তুচ্যেতগের সাংখ্যা 

১-৫ 

২) িাতীয় খায এৈাং পুময মিরাপিা 

িীমতিািা ২০২০-এ ৈাস্তুচ্যেতগের োমহো 

অন্তর্ভ িি করা 

োদ্য মন্ত্রণা য় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

স্বাস্থু ও পত বা  কল্যাণ মন্ত্রণা য় 

এবং জািীয় ও স্থানীয় উন্নয়ি 

সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

পত বতিিি নীতিমা া ১-৫ 

৩) িািমসক স্বাস্থেগসৈা মিমিত করা 
স্বাস্থু ও পত বা  

কল্যাণ মন্ত্রণা য় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণা য় এবং জািীয় 

ও স্থানীয় উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

পত বতিিি নীতিমা া ১-৫ 
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উপধারা মূি মৈেয়সমূহ কা্ িিি 
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সহায়তা প্রোিকারী সাংস্থা মিগে িিক 

সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

৪) ৈাস্তুচ্যেত িমহিাগের সুরক্ষা উন্নয়গির 

ব্যাপাগর ্গর্াপযুি ব্যৈস্থা 

িমহিা ও মিশু 

মৈেয়ক িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণা য় এবং জািীয় 

ও স্থানীয় উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

পত বতিিি নীতিমা া ১-৫ 

৫) ট্রিা কাউগসমিাং প্রোি কগর তাগেরগক 

স্বা ামৈক িীৈগি মেমরগয় মিগয় আসগত 

সহগ্াম তা করার ব্যৈস্থা করা 

স্বাস্থু ও পত বা  

কল্যাণ মন্ত্রণা য় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

এবং জািীয় ও স্থানীয় উন্নয়ি 

সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

পত বতিিি নীতিমা া ১-৫ 

৩.২.১৫ সািামিক মিরাপিা কি িসূমেগত ৈাস্তুচ্যেত 

িানুেগের িন্য প্রগয়ািগি সািামিক 

 াতা কা্ িিি োলু করা। 

১) ৈাস্তুচ্যেতগের ভডটাগৈস অনু্ায়ী 

সািামিক মিরাপিা কা্ িিগির আওতায় 

দুস্থগের সািামিক  াতা োলু করা 

সিািকল্যাে 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণা য়, স্থািীয় 

সরকার মৈ া  এৈাং ৈাাংিাগেি 

পমরসাংখ্যাি ব্যেগরা 

চালুকৃি সামাতজক 

দসফটি দনট কা িক্রম 
১-৫ 

২) ইমিমপমপ/ অন্যান্য ভসাশ্যাি 

ভসেটিগিট ভপ্রাগ্রাগি ৈাস্তুচ্যেতগের 

আওতার্ভি করা 

প্রধানমন্ত্রী  

কা িা য় 

 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণা য় এবং স্থািীয় 

সরকার মৈ া  

চালুকৃি সামাতজক 

দসফটি দনট কা িক্রম 
১-৫ 

৩.২.১৬ ৈাস্তুচ্যেত ব্যমিগের ভ াগট অাংিগ্রহগের 

অমধকার মিমিত করা। সকি ৈাস্তুচ্যেত 

ব্যমি ও প্রামন্তক সািামিক গ্রুপগুগিার 

িন্য প্রতোৈতিি, সিমিতকরে এৈাং 

পুিৈ িাসগির মসিান্ত গ্রহগের ভৈিায় 

অাংিগ্রহগের সুগ্া  রাখা।    

১) ৈাস্তুচ্যেতগের ভ াটামধকার মৈেগয় 

সগেতি করা 
তনব িাচন কতমশন 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

স্থািীয় সরকার মৈ া  এবং জািীয় 

ও স্থানীয় উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

সগেতিতা কা্ িিগির 

সাংখ্যা 
৩ 

২) ৈাস্তুচ্যেতগের ভ াটামধকার মিমিত 

করার িগক্ষে রািনিমতক ভিতাগের িন্য 

সগেতিতামূিক কা্ িিি গ্রহে 

তনব িাচন কতমশন 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

স্থািীয় সরকার মৈ া  এৈাং স্থািীয় 

ও িাতীয় উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

সগেতিতা কা্ িিগির 

সাংখ্যা 
৩ 
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৪. স্থায়ী সমাধানসমূহ (Durable Solutions) 

উরেশ্য: বাস্তুচ্যুি মানুরষ  সাংতবধাতনক অতধকা  সমূরহ  আর ারক এই প িারয়  াষ্ট্র কর্তিক বাস্তুচ্যুিরদ  সম্মানজনকিারব স্থায়ী সমাধারন পুনব িাসন তনতিি ক রি প্ররয়াজনীয় পদরক্ষপগুর া গ্রহণ 

ক া এবং ইন্টা -এরজতস েুাতডং কতমটি  (IASC)’  স্থায়ী সমাধারন  কাঠারমা অনু ায়ী এমন পত তস্থতি  স্থায়ী সমাধান ক া  ারি দুর িারে  কা রণ সৃষ্ট দকানও সমস্যা দমাকাতব ায় বাস্তুচ্যুি 

ব্যতক্তরদ  আ  বাইর   দকানও সহর াতেিা  প্ররয়াজন না হয়।  

দকৌশ েি সাড়াদান (Strategic response): বাস্তুচ্যুতি  সংকট দীঘ িাতয়ি হরি না তদরয় িা  স্থায়ী সমাধান তনতিি ক া  জন্য তিন ধ রন  পদরক্ষপ দনয়া। এগুর া হর া:  

অ) দুর িাে দশষ হরয় দের  তনজ এ াকায় প্রিুাবিিন; 

আ) তনজ এ াকায় প্রিুাবিিন সম্ভব না হর  বাস্তুচ্যুি হরয় দ  এ াকায় বসবাস কর র  দসোরনই একীভূি হওয়া  সুর াে বিত  ক া;  

ই) দ সব দক্ষরে এই দুরটা সমাধারন  দকারনাটাই সম্ভব নয় দসসব দক্ষরে অন্যে স্থানান্ত  ও পত কতল্পি পুনব িাসন। দুর িারে  পর  স্ব-স্থারন প্রিুাবিিনই সবরচরয় গ্রহণর াগ্য সমাধান।  

 তদ স্ব-স্থারন প্রিুাবিিন অসম্ভব বা কাতিি না হয় দস দক্ষরে অন্য দুই তবকল্প তবরবচনায়  াো দ রি পার ।  

দকৌশ পরে তবরবচু মূ নীতি সমূহ: পুনব িাসন; নে  উন্নয়ন (জািীয় নে  উন্নয়ন নীতিমা া ২০১৯  েসড়া); পতি উন্নয়ন (জািীয় পতি উন্নয়ন নীতিমা া, ২০০১); ভূতম নীতিমা া (জািীয় ভূতম ব্যবহা  

নীতিমা া, ২০০১); গৃহায়ন নীতিমা া (জািীয় গৃহায়ন নীতিমা া, ২০১৩.১৬  ) 

প্রধান কা িক্রম (স্থায়ী সমাধান) 

বাস্তুচ্যুি ব্যতক্ত দস্বোয় বা াই ক রব স্থায়ী তিনটি সমাধারন  মারে দকানটি িা  জন্য সবরচরয় দবতশ উপর ােী, তনজ বসিতিটায় দফ া, স্থানীয় প িারয় একীভূিক ণ অর্বা তন াপদ ও পত কতল্পি 

পুনব িাসন। দ  কা রণ বাস্তুচ্যুি হরয়র , দসই অবস্থা  পত বিিন ঘটর  িাঁরক স্ব-এ াকাটি বাস উপর ােী তকনা এবং দসোরন তফর   ারবন তকনা দস তবষরয় তনজস্ব তসিান্ত গ্রহরণ  সুর াে দদওয়া। এই 

দক্ষরে প্ররয়াজনীয় িথ্য স ব াহ এবং প ামশ ি দারন  ব্যবস্থা তনতিি ক া। এই প্রতক্রয়াটিরক প্রতিতনতধত্বশী  ও অংশগ্রহণমূ ক ক া।  

উপধারা মূি মৈেয়সমুহ কা্ িিি 
ভিতৃত্বোিকারী 

সাংস্থা 
সহায়তাোিকারী সাংস্থা মিগে িিক 

সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

৪.১ প্রিুাবিিন 

৪.১.১ স্ব-এিাকায় প্রতোৈতিি স্থায়ী সিাধাি 

মকিা তা ব্যঝগত হগি প্রগয়ািি ভসই 

১) উপধারা ২.১.৪-এ প্রস্তামৈত কমিউমিটি 

ঝুঁমক মিরূপে পিমতর (মসআরএ) িাধ্যগি 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

ভূমি িন্ত্রোিয়, স্থািীয় সরকার 

মৈ া , িিমিরাপিা মৈ া  এৈাং 

মিরাপিা ্াোই 

প্রমতগৈেি 
৫ 
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উপধারা মূি মৈেয়সমুহ কা্ িিি 
ভিতৃত্বোিকারী 

সাংস্থা 
সহায়তাোিকারী সাংস্থা মিগে িিক 

সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

এিাকার সুরক্ষা ও মিরাপিার অৈস্থা 

্াোই করা।   

প্রতোৈতিি সম্ভাব্য এিাকার মিরাপিা 

্াোই করা 

উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

২) এিাকাম মিক দুগ্ িা  ঝুঁমক মূল্যায়গির 

ম মিগত র্ভিগ া ীগের প্রতোৈতিি 

মৈেয়ক পরািি ি প্রোি 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয়  

 

স্থািীয় সরকার মৈ া  এৈাং িাতীয় 

ও স্থািীয় উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

প্রমতগৈেি 

পরািি িস ার সাংখ্যা 
৫ 

৪.১.২ ৈাস্তুচ্যেত ব্যমিগের তাগের পূগৈ ির 

এিাকার মৈযিাি অৈস্থা সম্পগকি 

প্রাসমঙ্গক ও সঠিক তথ্য প্রোি করা 

্াগত তারা ভস্বোয় প্রতোৈতিগির মসিান্ত 

ভিৈার আগ  মিগিরাই অৈস্থা ্াোই 

করগত পাগর। এ ভক্ষগত্র স্ব-এিাকায় 

ভেগখ আসার সুগ্া  বতমর করা। 

১) এিাকাম মিক দুগ্ িা  ঝুঁমকমেত্র 

সাধারে  াোয় ৈাস্তুচ্যেতগের কাগে প্রকাি 

করার িন্য ভপাোমরাং এৈাং মিেগিট 

বতমর দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয়  

 

তথ্য ও সম্প্রোর িন্ত্রোিয়, স্থািীয় 

সরকার মৈ া  এৈাং িাতীয় ও 

স্থািীয় উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

প্রকামিত ভপাোর ও 

মিেগিট 
৫ 

২) হাটস া উঠাি বৈঠক ও ভস্বোগসৈী 

ভপ্ররগের িাধ্যগি এসৈ তথ্য প্রোর 

স্থািীয় সরকার মৈ া  এৈাং িাতীয় 

ও স্থািীয় উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

উঠাি বৈঠগকর সাংখ্যা 

হাটস ার সাংখ্যা 
৫ 

৩) ভক্ষত্রমৈগিগে ৈাস্তুচ্যেত ব্যমিগের 

প্রমতমিমধগের মিগয় প্রতোৈতিি এিাকা 

পমরেি িগির ব্যৈস্থা করা 

স্থািীয় সরকার মৈ া  এৈাং িাতীয় 

ও স্থািীয় উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

ৈাস্তুচ্যেত ব্যমিগের 

প্রমতমিমধ মিগয়া , 

ম মিগটর সাংখ্যা 

৫ 

৪) ভস্বোয় প্রতোৈতিগির িন্য পমরৈহগির 

ব্যৈস্থা করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

সড়ক পমরৈহি ও ভসতু িন্ত্রোিয়, 

ভরিপর্ িন্ত্রোিয় এৈাং ভিৌ-

পমরৈহি িন্ত্রোিয় 

পমরৈহগির সাংখ্যা ৩ 

৪.১.৩ প্রমতগৈিব্যৈস্থা এৈাং প্রমতগৈিব্যৈস্থার 

সুমৈধা সুরক্ষার উপায় মিমিত করা। স্ব-

এিাকায় মেগর ্াওয়া ব্যমির ৈামড়, 

ভূমি এৈাং সম্পমির অমধকার প্রমতমষ্ঠত 

করা এৈাং প্রগয়ািগি এইেএিমপ 

(HLP) মৈকগল্পর সুগ্া সহ ক্ষমতপূরে 

প্রোি করা। 

১) অঞ্চিম মিক ৈাস্তুতন্ত্র বৈমেত্রে 

(ইগকামসগেি ডাই ামস িটি) মৈগৈেিায় 

মিগয় স্থািীয় প্রিামতর বৃক্ষগরাপে 

পমরগৈি, ৈি ও 

িিৈা়্ু পমরৈতিি 

িন্ত্রোিয় 

স্থািীয় সরকার মৈ া , দুগ্ িা  

ব্যৈস্থাপিা অমধেপ্তর, ৈি অমধেপ্তর, 

ৈাাংিাগেি পামি উন্নয়ি ভৈাড ি এৈাং 

উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

ভরামপত বৃগক্ষর সাংখ্যা 

বৃক্ষগরাপে কা্ িিগির 

সাংখ্যা 
৫-২০ 

২) প্রতোৈমতিত এিাকায় ৈামড়, ভূমি এৈাং 

অন্যান্য সম্পগের সুরক্ষার িন্য ভ ৌত 

অৈকাঠাগিা ত (গহমরাংগৈাি ৈন্ড ভরাড, 

ৈাঁধ উঁচ্য করা, ৈিায়ি, ভপাল্ডার 

ব্যৈস্থাপিা) প্রকগল্পর োমহো মিরূপে 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

সড়ক পমরৈহি ও ভসতু িন্ত্রোিয়, 

ভিৌ-পমরৈহি িন্ত্রোিয়, স্থািীয় 

সরকার মৈ া , ৈাাংিাগেি পামি 

উন্নয়ি ভৈাড ি, এিমিইমড, 

মসইমিআইএস, িাতীয় ও স্থািীয় 

উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি,  গৈেিো 

প্রমতষ্ঠাি এৈাং স্থািীয় উচ্চ মিক্ষা 

প্রমতষ্ঠাি  

োমহো মিরূপগে 

মৈগিেজ্ঞ মিগয়াগ র 

টিওআর, োমহো মিরূপে 

প্রমতগৈেি 

৫-২০ 



68 

 

উপধারা মূি মৈেয়সমুহ কা্ িিি 
ভিতৃত্বোিকারী 

সাংস্থা 
সহায়তাোিকারী সাংস্থা মিগে িিক 

সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

৩) ভূমি ও সম্পগের ্র্া্র্ ব্যৈহাগরর 

িাধ্যগি প্রতোৈমতিত ৈাস্তুচ্যেতগের 

অমধকার প্রমতষ্ঠার িগক্ষে মৈম ন্ন ধরগির 

িীমৈকামৈেয়ক েক্ষতা প্রমিক্ষে প্রোি  

িাতীয় েক্ষতা 

উন্নয়ি কতৃিপক্ষ 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

যুৈ উন্নয়ি অমধেপ্তর, িাতীয় ও 

স্থািীয় উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

এৈাং ব্যমিখাত ব্যৈসা প্রমতষ্ঠাি 

প্রমিক্ষগের সাংখ্যা ৫-২০ 

৪) প্রতোৈমতিত ৈাস্তুচ্যেতগের সুরক্ষা, ভূমি 

ব্যৈহার এৈাং অমধকার মিমিত করগত 

িাতীয় এৈাং আন্তিিামতক িিৈায়ু 

তহমৈগির অর্ িায়গির িাধ্যগি ৈহুমুখী 

প্রকল্প গ্রহে 

পমরগৈি, ৈি ও 

িিৈায়ু পমরৈতিি 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

ভূমি িন্ত্রোিয়, সিািকল্যাে 

িন্ত্রোিয়, স্থািীয় সরকার মৈ া , 

মপগকএসএে, উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি এৈাং উচ্চ মিক্ষা প্রমতষ্ঠাি 

প্রকল্প োমহো মিরূপে 

প্রমতগৈেি, প্রকগল্পর 

তামিকা 

১০ 

৫) এইেএিমপ অমধকার মৈেগয় ৈাস্তুচ্যেত 

িিগ াষ্ঠীগক সগেতি করা। একই সাগর্ 

এইেএিমপ-সাংমিয সকি সরকামর-

ভৈসরকামর ব্যমিগের িন্য 

ভসমসটাইগিিি কা্ িিি পমরোিিা করা  

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

স্বরাষ্ট্র িন্ত্রোিয়, ভূমি িন্ত্রোিয় 

এৈাং িাতীয় ও আন্তিিামতক উন্নয়ি 

সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি  

সগেতিতা কা্ িিগির 

িমডউি, কা্ িিগির 

সাংখ্যা 

৫-২০ 

৬) স্থািীয় মডসমপউট কমিটি  ঠগির 

িাধ্যগি প্রতোৈমতিত ৈাস্তুচ্যেতগের 

এইেএিমপ অমধকার প্রমতষ্ঠা করা  

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

িিমিরাপিা মৈ া , স্থািীয় সরকার 

মৈ া  এৈাং িাতীয় ও আন্তিিামতক 

উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

 ঠিত কমিটির তামিকা 

মৈগরাধ মিষ্পমির সাংখ্যা 
 

৭) প্রতোৈমতিত ৈাস্তুচ্যেত িিগ াষ্ঠী এৈাং 

পূৈ ি ভর্গক ৈসৈাসরত অন্যান্য িিগ াষ্ঠীর 

অাংিগ্রহগে সািামিক অনুষ্ঠাগির 

আগয়ািি 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

সাংস্কৃমত মৈেয়ক িন্ত্রোিয়, স্থািীয় 

সরকার মৈ া  এৈাং িাতীয় ও 

স্থািীয় উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি  

সািামিক অনুষ্ঠাগির 

সাংখ্যা 
৫-২০ 

৪.১.৪. স্ব-এিাকায় মেগর ্াওয়া ব্যমির প্ িাপ্ত 

িীৈি িাি এৈাং ভিৌমিক ভসৈা মিমিত 

করগত এিাকাগুগিায় ৈসত ৈামড়, খাৈার 

পামি এৈাং ভিৌমিক ভসৈা সম্পমকিত 

অৈকাঠাগিা পুিেঃমিি িাগে সহায়তা করা। 

১) দুগ্ িাগ র পগর ৈাস্তুচ্যেতগের 

প্রগয়ািিীয়তা মিরূপে 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

স্থািীয় সরকার মৈ া , িাতীয় ও 

স্থািীয় উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

এৈাং স্থািীয় ভস্বোগসৈী সাং ঠি 

মেগর আসা ৈাস্তুচ্যেতগের 

সাংখ্যা 
৫ 

২) প্রতোৈমতিত ৈাস্তুচ্যেতগের িাগঝ 

িীমৈকা মিৈ িাগহর িন্য প্রগয়ািিীয় 

এিএেআই (গ্িি ৈীি,  াগের োরা, 

িাে ধরার সরঞ্জাি, কৃমে সরঞ্জাি) প্রোি 

 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

পমরগৈি, ৈি ও িিৈায়ু পমরৈতিি 

িন্ত্রোিয়, িৎস ও প্রামেসম্পে 

িন্ত্রোিয়, কৃমে সম্প্রসারে অমধেপ্তর 

এৈাং স্থািীয় ও িাতীয় উন্নয়ি 

সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

ৈমণ্টত সরঞ্জাগির 

তামিকা 
৫-২০ 
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(২-২০ ৈের) 

৩) সাম্প্রোময়ক সম্প্রীমত, িীমৈকা মিৈ িাহ, 

িীৈি িাগিান্নয়ি, ভিৌমিক ভসৈা মিমিগত 

প্রতোৈমতিত এিাকায় ‘র্কইক ইিপ্যাট 

প্রকল্প’ প্রেয়ি এৈাং ৈাস্তৈায়ি 

 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

শ্রি ও কি িসাংস্থাি িন্ত্রোিয়, িৎস 

ও প্রামেসম্পে িন্ত্রোিয়, কৃমে 

সম্প্রসারে অমধেপ্তর, স্থািীয় 

সরকার মৈ া   এৈাং িাতীয় ও 

আন্তিিামতক উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি 

গৃহীত প্রকল্প প্রস্তাৈিা ৫-২০ 

৪) প্রতোৈমতিত ৈাস্তুচ্যেতগের দ্রুত 

সািামিক মিরাপিা মস্কগির আওতায় 

এগি খায/অর্ ি সহায়তা, িা-মিশু পুময, 

স্কুি টিমেি ইতোমে িীমৈকা সহায়ক 

কা্ িিি গ্রহে 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

সিািকল্যাে িন্ত্রোিয়, খায 

িন্ত্রোিয়, স্বাস্থে ও পমরৈার কল্যাে 

িন্ত্রোিয়, প্রার্মিক ও  েমিক্ষা 

িন্ত্রোিয় এৈাং িাতীয় ও স্থািীয় 

উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

পমরৈমতিত সািামিক 

মিরাপিা িীমতিািা, 

গৃহীত প্রকগল্পর তামিকা 

৫-২০ 

৫) ‘পারগেি ের ভপ্রাগগ্রস’ (মপেরমপ) 

ভপ্রাগ্রাগির িাধ্যগি িাগকিট মিাংগকি 

বতমর কগর প্রতোৈমতিত ৈাস্তুচ্যেতগের 

উৎপামেত েসিামে ৈািারিাতকরগের 

ব্যৈস্থা করা  

কৃমে িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

খায িন্ত্রোিয়, স্থািীয় সরকার 

মৈ া , ৈািার  গৈেো প্রমতষ্ঠাি 

এৈাং িাতীয় ও স্থািীয় উন্নয়ি 

সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি  

প্রেীত মপেরমপ ভপ্রাগ্রাি 

প্রস্তাৈিা 
৫-২০ 

৪.১.৫ সরকামর, ব্যমি খাত, এিমিও এৈাং 

আইএিমিও প্রমতষ্ঠাি সমূগহর 

অাংিীোমরগত্বর িাধ্যগি মেগর ্াওয়া 

ৈাস্তুচ্যেত িানুগের িন্য স্বল্প মূগল্য দুগ্ িা  

ও িিৈায়ু সমহষ্ণু ৈসত ৈামড় 

সরৈরাগহর ব্যৈস্থা করা। দুগ্ িাগ র ধরি 

অনু্ায়ী স্বল্প মূগল্যর ৈামড়র িকিা করা। 

িাতীয় ভূমি িীমতিািার ধারা অনু্ায়ী 

ভূমিহীি িানুেগের িন্য িমি ভপগত 

সহায়তা করা। ৈরােকৃত িমিগুগিাগত 

মৈশুি খাৈার পামি ও অৈকাঠাগিা ত 

সুদৃঢ় অৈস্থাি, মূি কি িগক্ষগত্রর 

১) এিাকাম মিক ভ ৌগ ামিক বৈমিযে 

এৈাং দুগ্ িা  ঝুঁমক মৈগৈেিায় মিগয় 

ৈসতৈামড়র োমহো মিরূপে করা 

গৃহায়ি ও  েপূতি 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 
োমহো মিরূপে 

প্রমতগৈেি 
৫ 

২) ২.৩.১৭ উপধারায় ৈমে িত পিমতগত 

দুগ্ িা  ও িিৈায়ুসমহষ্ণু ৈসতৈামড়র 

িকিা প্রেয়ি এৈাং প্রোর করা  

গৃহায়ি ও  েপূতি 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

ৈাাংিাগেি হাউি মৈমল্ডাং মরসাে ি 

ইসটিটিউট এৈাং মৈেমৈযািগয়র 

স্থাপতে মৈ া  

প্রেীত িকিার তামিকা, 

ওগয়ৈসাইগট উন্মুি 

িকিা, িকিার 

মিেগিট 

৫ 

৩) কমিউমিটিগকমন্দ্রক মৈশুি পামি 

সরৈরাহ এৈাং স্যামিগটিি ব্যৈস্থা োলু 

করা। ব্যমিিামিকািাধীি এৈাং িাতীয়-

আন্তিিামতক িা িিক ব্যৈসা প্রমতষ্ঠািগক 

সািামিক োয়ৈিতার অাংি মহগসগৈ 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

স্থািীয় সরকার মৈ া , ব্যামিখাত 

প্রমতষ্ঠাি এৈাং িাতীয় ও স্থািীয় 

উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

গৃহীত মসএসআর 

কা্ িিি 
১০ 
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(২-২০ ৈের) 

মিকটতি, ভসৈাোি প্রমতষ্ঠাি, 

মিক্ষাপ্রমতষ্ঠাি ইতোমে সুদৃঢ় অৈস্থাি 

মিমিত কগর ভূমি প্রোি প্রকল্প গ্রহে 

করা। এ ভক্ষগত্র স্থািীয় অম জ্ঞতািব্ধ 

জ্ঞাি ব্যৈহার করা (সুগপয় পামি, 

এমিগ গটড টিউৈওগয়ি এৈাং ল্যামট্রি, 

ৈন্যা ও িৈোিতা সমহষ্ণু িস্য 

উৎপােি,  াসিাি কৃমে,  াসিাি খাঁোয় 

িাে োে ইতোমে) 

প্রতোৈমতিত এিাকায় এ ধরগির প্রকল্প 

ৈাস্তৈায়ি করগত পরািি ি প্রোি করা 

 ৪) প্রতোৈমতিত এিাকায় ভটকসই স্ব-

কি িসাংস্থাি এৈাং ক্ষুদ্র ও িাঝামর উগযা  

 গড় ভতািার িন্য ক্ষুদ্রঋে কা্ িিি, িারী 

উগযািা প্রমিক্ষে, যুৈ প্রমিক্ষে, িিৈায়ু 

অম গ্ািি ভকৌিি, ভ াগকিিাি 

প্রমিক্ষে প্রোি 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

স্থািীয় সরকার মৈ া , ব্যমিখাত 

প্রমতষ্ঠাি এৈাং িাতীয় ও 

আন্তিিামতক উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি 

প্রমিক্ষগের সাংখ্যা  ৫-২০ 

৫) িিৈায়ুসমহষ্ণু কৃমেপিমতগত বৈমেত্রে 

এগি মৈম ন্ন এিাকার িন্য ব্যৈহার 

উপগ্া ী করা। প্রতোৈমতিত ৈাস্তুচ্যেতগের 

ব্যৈহাগর উৎসামহত করা  

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

কৃমে সম্প্রসারে অমধেপ্তর এৈাং 

িাতীয় ও স্থািীয় উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি 

এিাকাম মিক  াসিাি 

কৃমের িগডি, উৎসাহ 

প্রোি কা্ িিি 

৫-২০ 

৬) উপধারা ২.৫.৪ ৈমে িত কা্ িিি    
োমহো মিরূপে 

প্রমতগৈেি 
 

৪.১.৬ ঋে সুমৈধা সরৈরাহ করা ্াগত গৃহ 

মিি িাে, খািার এৈাং ভোকািপাট ইতোমে 

প্রমতষ্ঠা কগর পুিৈ িাসি এিাকা ৈাসগ্াগ্য 

করা ্ায়। এই কা্ িিগি মৈপোপন্ন 

মৈম ন্ন িানুেিিগক ভ্িি: িারী, 

িারীমরক প্রমতৈন্ধী ব্যমি, ক্ষুদ্র নৃগ াষ্ঠী, 

ধিীয় সাংখ্যািঘু, িীমৈকা মিৈ িাগহর 

সুগ্া  পায় িা এিি অমত েমরদ্র, 

সািামিক মিরাপিা ভৈযিীর ৈাইগরর এ 

ধরগির িানুেিিগক মৈগৈেিায় আিা। 

১) পুিেঃ একত্রীকরে (মর-ইমন্টগগ্রিি) ঋে 

প্রকল্প গ্রহে এৈাং তার িন্য ৈাগিট ৈরাে 

করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

 

অর্ ি মৈ া , 

সরকামর ভৈসরকামর ব্যাাংক এৈাং 

িি-ব্যাাংমকাং আমর্ িক প্রমতষ্ঠাি 

গৃহীত প্রকগল্পর তামিকা, 

অর্ ি ৈরাগের পত্র 
১০ 

২) সরকামর-ভৈসরকামর ব্যাাংগকর িাধ্যগি 

মৈম ন্ন ভটকসই উগযািামৈেয়ক প্রমিক্ষে 

প্রোি 

ৈাাংিাগেি ব্যাাংক 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

আমর্ িক  গৈেো প্রমতষ্ঠাি এৈাং 

িাতীয় ও আন্তিিামতক উন্নয়ি 

সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি  

প্রমিক্ষগের সাংখ্যা 

প্রমিক্ষোর্ীর সাংখ্যা 
১০-২০ 

৩) সরকামর-ভৈসরকামর ব্যাাংগকর িাধ্যগি 

ঋে প্রোি 
ৈাাংিাগেি ব্যাাংক   

অর্ ি মৈ া , সরকামর ভৈসরকামর 

ব্যাাংক এৈাং িি-ব্যাাংমকাং আমর্ িক 

প্রমতষ্ঠাি 

মৈতরে করা ঋগের 

পমরিাে 
১০ 

৪) ৈাাংিাগেগির প্রর্ি িাউডোমন্ডাং 

োটেি ি ‘একগেি’-এর িাধ্যগি পুিৈ িাসি 

এিাকায় ৈাস্তুচ্যেতগের িন্য মৈম ন্ন ব্যমি 

ৈা প্রমতষ্ঠাি ভর্গক আমর্ িক অনুোি ৈা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

তথ্য ও ভ্া গ্া  প্রযুমি মৈ া   

এৈাং ব্যামি ও ব্যামিখাত প্রমতষ্ঠাি  

অনুোি ও তহমৈগির 

পমরিাে 
৫ 



71 

 

উপধারা মূি মৈেয়সমুহ কা্ িিি 
ভিতৃত্বোিকারী 
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(২-২০ ৈের) 

তহমৈগির ভিা াি 

৪.১.৭ প্রতোৈমতিত এিাকাগুগিাগত িীমৈকা 

মিৈ িাগহর সুগ্া  পুিেঃপ্রমতষ্ঠা অর্ৈা 

মৈকল্প িীমৈকা মিৈ িাগহর সুগ্া  সৃময 

করা। 

১) এিাকাম মিক  গৈেোর িাধ্যগি 

স্থািীয় সম্পগের আগিাগক  গৈেোর 

ম মিগত ব্যৈসাময়ক িগডি প্রস্তুত, 

প্রমিক্ষে, ঋে প্রোি কা্ িিি 

ৈামেিে িন্ত্রোিয় মপগকএসএে 
দুগ্ িা -উির পুিৈ িামসত 

ৈাস্তুচ্যেতগের সাংখ্যা 
৫-২০ 

৪.১.৮ িারী, িারীমরক প্রমতৈন্ধী ব্যমি, ক্ষুদ্র 

নৃগ াষ্ঠী, ধিীয় সাংখ্যািঘু, অমত েমরদ্র 

িানুেগের িন্য মৈগিে প্রমিক্ষগের 

ব্যৈস্থা করা। আয় সৃমযর উৎসসমূহ 

বৃমির িগক্ষে ৈাস্তুচ্যেত পমরৈাগরর 

সেগস্যর িন্য আন্তিিামতক শ্রি 

অম ৈাসগির সুগ্া  সৃময করা। প্রৈাসী 

কল্যাে ও বৈগেমিক কি িসাংস্থাি 

িন্ত্রোিয় এৈাং প্রৈাসী কল্যাে ব্যাাংগকর 

সহগ্াম তায় ৈাস্তুচ্যেত পমরৈাগরর 

সেস্যগের কাগির িন্য িধ্যপ্রােে ৈা 

েমক্ষে-পূৈ ি এমিয়ার ভেগি ্াওয়ার খরে 

ৈহগির মিমিি ঋে সহায়তার সুগ্া  

সৃময করা। 

১) ওগয়ি আি িাস ি কল্যাে ভৈাড ি অোট-এর 

২০১৮ ধারা ৯ অনু্ায়ী িারী শ্রমিকগের 

মৈগিে প্রমিক্ষগের িন্য আিাো প্রকল্প 

গ্রহে করা 

সিািকল্যাে 

িন্ত্রোিয় 

িমহিা ও মিশু িন্ত্রোিয়, 

ওগয়ি আিাস ি কল্যাে ভৈাড ি 

প্রৈাসীকল্যাে ব্যাাংক, 

িাতীয় ও আন্তিিামতক উন্নয়ি 

সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

এিাকাম মিক 

প্রমিক্ষগের সাংখ্যা 
৫-২০ 

২) উপধারা ৪.১.৩ ভর্গক ৪.১.৬-এর 

কা্ িিি  

   

 

৪.২. স্থািীয় াগৈ একীভূতকরে 

৪.২.১ 

খসড়া Strategy for Urban Sector 

Development-2015 এ িাতীয় ি র 

ভসটর িীমতিািা, ২০১৪-এ মৈম ন্ন 

ধারায় ভ্ সুগ্া গুগিা ৈমে িত আগে, 

অিানুষ্ঠামিক ৈসমতগুগিাগত ৈসৈাসরত 

ৈাস্তুচ্যেত ব্যমিরা ্াগত ভসগুগিা ভ া  

করগত পাগর তা মিমিত করা। িহগরর 

ভ্সৈ স্থাগি ৈমস্ত রগয়গে, ভসগুগিার িাি 

১) িাতীয় ি র িীমতিািা ২০১৪-ভত 

ৈাস্তুচ্যেতগের অমধকার অন্তর্ভ িি কগর তা 

দ্রুত ৈাস্তৈায়ি করা।  

গৃহায়ি ও  েপূতি 

িন্ত্রোিয় 
দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

পমরৈতীত িীমতিািা, 

িীমতিািা প্রেয়গির 

ভ গিট 

১০ 

২) উপগিিা এৈাং ভপৌরস া প্ িাগয়র 

িাোরেোগি ৈাস্তুচ্যেতগের ৈসৈাগসর 

সুমৈধা অন্তর্ভ িি করা  

স্থািীয় সরকার 

মৈ া  
দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় পমরৈমতিত িীমতিািা ১০ 

৩) িহর এৈাং উপিহরগুগিাগত 

সাংগৈেিিীি (গসিমসটি ) ভূমি ব্যৈহার 
ভূমি িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

গৃহায়ি ও  েপূতি িন্ত্রোিয় এৈাং 
গৃহীত িীমতিািা ১০ 
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(২-২০ ৈের) 

উন্নয়ি এৈাং িহুগর েমরদ্র  াড়াটিয়াগের 

অমধকাগরর সুরক্ষা প্রোি করা। 

পমরকল্পিা প্রেয়ি করা  স্থািীয় সরকার মৈ া  

৪) ৈাাংিাগেি োয়ার সাম িস ও মসম ি 

মডগেগসর িত প্রমতষ্ঠাগির অম জ্ঞতা 

ি রায়গের দুগ্ িা  ভিাকামৈিায় কাগি 

িাম গয় ৈমস্তৈাসীর িাগিান্নয়ি করা 

গৃহায়ি ও  েপূতি 

িন্ত্রোিয় 
দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়  গৃহীত িীমতিািা ১০ 

৪.২.২ উগেগের ভক্ষগত্র ৈমস্তৈাসী এৈাং  াসিাি 

ভিাকগের িন্য উপযুি পুিৈ িাসগির 

ব্যৈস্থা রাখা। িমির িামিকািা হস্তান্তর 

িা কগর, ভৈসরকামর খাত ও ভৈসরকামর 

প্রমতষ্ঠািসমূগহর অাংিীোমরগত্ব স্বল্প 

 াড়ায় গৃহায়ে প্রকল্প পমরোিিা করা। 

 াড়াটিয়ার অমধকার মিমিত করগত 

Usufruct প্রকল্প ৈাস্তৈায়ি করা ্ায় 

মকিা তা খমতগয় ভেখা। 

১) রাষ্ট্রীয় উগযাগ  ি র এিাকাগুগিাগত 

স্বল্প  াড়ায় ৈহুতিমৈমিয ৈাসস্থাি মিি িাে 

গৃহায়ি ও  েপূতি 

িন্ত্রোিয় 

 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

স্থািীয় সরকার মৈ া  এৈাং সাংমিয 

ি র উন্নয়ি কতৃিপক্ষ 

স্বল্প  াড়ার গৃহায়ে 

প্রকগল্পর সাংখ্যা 
১৫ 

২) গৃহায়ি প্রকল্প পমরোিিায় ব্যমি খাত 

অর্ৈা এিমিওর িাধ্যগি এিমিওগের 

এগিগন্টর মিগয়া োগির িাধ্যগি স্বল্প 

 াড়ার ব্যৈস্থাপিা পমরোিিা করা 

গৃহায়ি ও  েপূতি 

িন্ত্রোিয় 

 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

স্থািীয় সরকার মৈ া , সাংমিয ি র 

উন্নয়ি কতৃিপক্ষ এৈাং এিমিও 

মৈেয়ক ব্যেগরা 

স্বল্প  াড়ার গৃহায়ি 

প্রকগল্পর সাংখ্যা 
১৫ 

৪.২.৩ ৈাস্তুচ্যেত ব্যমিগের িন্য ভূমি ইিারা, 

 াড়া ও মৈমি করার ভক্ষগত্র 

ভ াষ্ঠীম মিক উগযা  গ্রহে করা। আয় 

সৃমযর িন্য ভ্ৌর্ খািার উৎসামহত করা। 

এসৈ মৈেগয় ঋে প্রোি করা।    

১) িাঠ  গৈেোর িাধ্যগি এিাকাম মিক 

ভ্ৌর্ প্রকগল্পর সম্ভাব্যতা ্াোই করা 

২) ভূমি ইিারা মৈেগয় তথ্যামে সাংগ্রহ 

করা 

 

পেী উন্নয়ি ও 

সিৈায় মৈ া  

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

ভূমি িন্ত্রোিয় এৈাং স্থািীয় সরকার 

মৈ া  

প্রকগল্পর সাংখ্যা ১৫ 

২) ৈাস্তুচ্যেতগের িন্য োমহো ও েক্ষতা 

অনু্ায়ী প্রকল্প গ্রহে, ঋেসহায়তা, 

প্রমিক্ষে প্রোি 

পেী উন্নয়ি ও 

সিৈায় মৈ া  

সিািকল্যাে িন্ত্রোিয়,  

যুৈ ও িীড়া িন্ত্রোিয়, িমহিা ও 

মিশু মৈেয়ক িন্ত্রোিয়, স্থািীয় 

সরকার মৈ া  এৈাং িাতীয় েক্ষতা 

উন্নয়ি কতৃিপক্ষ 

প্রকগল্পর সাংখ্যা ১৫ 

৩) মৈম ন্ন খাসিমি মেমিত কগর তার ২০ 

িতাাংির ব্যৈহার ৈাস্তুচ্যেতগের িন্য 

সাংরক্ষে করার িগক্ষে অোডগ াগকমস 

ভূমি িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

গৃহায়ি ও  েপূতি িন্ত্রোিয়, কৃমে 

িন্ত্রোিয়, িৎস ও প্রামি সম্পে 

িন্ত্রোিয়, 

িীমতিািা প্রেয়ি/ 

সাংগিাধি 
১০ 

৪.২.৪ িীমৈকা মিৈ িাগহর িন্য মৈম ন্ন স্থািীয় ১) দুগ্ িা -উিরকাগি আিপাগি ভ্সৈ স্থািীয় সরকার দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, ভপ্রাগ্রাগির সাংখ্যা ১৫ 
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উপধারা মূি মৈেয়সমুহ কা্ িিি 
ভিতৃত্বোিকারী 

সাংস্থা 
সহায়তাোিকারী সাংস্থা মিগে িিক 

সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

প্রকল্প গ্রহে এৈাং ভসৈার িাি ৈামড়গয় 

অম ৈাসি এিাকায় একীভূতকরে সহি 

করা। স্থািীয় শ্রি ৈািাগর প্রামন্তক 

িিগ াষ্ঠী মৈগিে কগর িারী, িারীমরক 

প্রমতৈন্ধী ব্যমি, ক্ষুদ্র নৃগ াষ্ঠী এৈাং ধিীয় 

সাংখ্যািঘুগের অাংিগ্রহগের সুগ্া  

মিমিত করা। ৈাস্তুচ্যেত ব্যমিগের 

পমরৈাগরর সেস্যগের স্বল্পগিয়ামে 

আন্তিিামতক ৈািাগর অাংিগ্রহগের 

সুগ্া  সৃময কগর ভেওয়া। 

এিাকায় ৈাস্তুচ্যেতরা অম ৈামসত হগয়গে 

ভসখাগি স্থািীয় িিগ াষ্ঠীগক সাগর্ মিগয় 

অর্ িনিমতক, সািামিক এৈাং সাাংস্কৃমতক 

কি িকান্ড সাংিান্ত প্রকল্প গ্রহে 

 

২) ভগ্রার্ ভসন্টার স্থাপি করা 

মৈ া  শ্রি ও কি িসাংস্থাি িন্ত্রোিয়, যুৈ ও 

িীড়া িন্ত্রোিয়, সিািকল্যাে 

িন্ত্রোিয়, সাংস্কৃমত মৈেয়ক 

িন্ত্রোিয়, প্রৈাসী কল্যাে ও 

বৈগেমিক কি িসাংস্থাি িন্ত্রোিয়, 

কৃমে িন্ত্রোিয়, ৈামিিে িন্ত্রোিয় 

এৈাং িমহিা ও মিশু মৈেয়ক 

িন্ত্রোিয় 

৪.২.৫ স্থািীয় একীভূতকরে কা্ িিগি ওই 

এিাকার আগ  ভর্গক ৈসৈাসরত স্থািীয় 

িিগ াষ্ঠীগক অাংিীোর কগর ভিওয়া। 

স্থািীয়গের সগঙ্গ সাংঘে ি এড়াগত, ভ্সৈ 

সুগ্া  ৈাস্তুচ্যেতগের িন্য বতমর হগৈ, 

ভসগুগিাগত ওই এিাকার েমরদ্র 

ভিাকগের িন্য সুগ্া  সৃময করা। 

১) ঐ 

২) ঐ 

 

 

 

 

 

 

স্থািীয় সরকার 

মৈ া  

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

শ্রি ও কি িসাংস্থাি িন্ত্রোিয়, যুৈ ও 

িীড়া িন্ত্রোিয়, সিািকল্যাে 

িন্ত্রোিয়, সাংস্কৃমত মৈেয়ক 

িন্ত্রোিয়, প্রৈাসী কল্যাে ও 

বৈগেমিক কি িসাংস্থাি িন্ত্রোিয় 

এৈাং িমহিা ও মিশু মৈেয়ক 

িন্ত্রোিয় 

 

 

৪.২.৬ ৈাস্তুচ্যেত িানুে ও স্থািীয় িিগ াষ্ঠীর 

িগধ্য ভ্গকািও মৈৈাে স্থািীয় প্রিাসি 

ও স্থািীয় সরকামর প্রমতষ্ঠািগুগিার 

িাধ্যগি মিটিাট করার প্রামতষ্ঠামিক 

ব্যৈস্থা  গড় ভতািা। 

১) মডসমপউট ভরজ্যলুেিি কমিটি  ঠি 

 

স্থািীয় সরকার 

মৈ া  
িিমিরাপিা মৈ া  

 ঠিত কমিটির োকোর 

এৈাং কা্ িাগেি 
১৫ 

২) অম গ্া  মিষ্পমত ব্যৈস্থায় 

ৈাস্তুচ্যেতগের অন্তর্ভ িি করা 

স্থািীয় সরকার 

মৈ া  

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

এৈাং িিমিরাপিা মৈ া  

 ঠিত কমিটির োকোর 

এৈাং কা্ িাগেি 
১৫ 

৪.২.৭ ৈাস্তুচ্যেতরা ্াগত তাগের অম ৈাসগির 

স্থাগি সািামিক, সাাংস্কৃমতক এৈাং 

রািনিমতক কি িকাগন্ড অাংিগ্রহে করগত 

পাগর তার সুগ্া  বতমর করা। 

১) মিন আগয়র ৈাস্তুচ্যেতগের পমরৈার 

এৈাং ৈসৈাসরত স্থািীয় িি গির 

সন্তািগের িন্য মৈম ন্ন সাাংস্কৃমতক (িাে, 

 াি, কমৈতা, আবৃমি, েমৈ আঁকা স্থািীয় 

সাাংস্কৃমতক একাগডমিসমূগহর িাধ্যগি 

িাে,  াি, আবৃমি ভিখাগিা 

সাংস্কৃমত মৈে্ক় 

িন্ত্রোিয় 

মুমিযুি মৈেয়ক িন্ত্রোিয়, 

মিল্পকিা একাগডিী, 

িিরুি ইিমেটিউট এৈাং স্থািীয় 

সাাংস্কৃমতক সাং ঠি 

সাাংস্কৃমতক ভপ্রাগ্রাগির 

সাংখ্যা, মিক্ষার্ীর সাংখ্যা 
৫-২০ 
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উপধারা মূি মৈেয়সমুহ কা্ িিি 
ভিতৃত্বোিকারী 

সাংস্থা 
সহায়তাোিকারী সাংস্থা মিগে িিক 

সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

২) মৈম ন্ন সািামিক ও সাাংস্কৃমতক 

অনুষ্ঠািগুগিাগত ভ্িি: আন্তিিামতক 

িাতৃ াো মেৈস, পয়িা বৈিাখ, স্বাধীিতা 

মেৈস, মৈিয় মেৈস ও ধিীয় 

অনুষ্ঠািগুগিাগত অন্য এিাকায় 

ৈসৈাসরতগের অাংিগ্রহে মিমিত করা 

সাংস্কৃমত মৈে্ক় 

িন্ত্রোিয় 

মুমিযুি মৈেয়ক িন্ত্রোিয়, 

মিল্পকিা একাগডিী,   

িিরুি একাগডিী এৈাং স্থািীয় 

সাাংস্কৃমতক সাং ঠি 

অনুষ্ঠাগি অাংিগ্রহগের 

তামিকা 
১৫ 

৪.২.৮ ভ্ ভকািও েমিি ও কা িপত্র হামরগয় 

ভ গি ৈা িয হগি তা পুিরায় পাওয়ার 

এৈাং এর িাধ্যগি বৈেম্যহীি াগৈ ভসৈা 

পাওয়ায় ৈাস্তুচ্যেতগের সুগ্া  মিমিত 

করা। 

১) ৈাস্তুচ্যেমত প্রতেয়িপত্র প্রেি িি সাগপগক্ষ 

সরকামর-ভৈসরকামর মৈম ন্ন প্রমতষ্ঠাগি 

ভসৈাপ্রামপ্তর ভক্ষগত্র েমিিামে সম্পমকিত 

িতি মিমর্ি করা  

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

সরকাগরর মৈম ন্ন িন্ত্রোিয় এৈাং 

ভৈসরকামর প্রমতষ্ঠাি  
সরকামর কা্ িাগেি ৮ 

৪.২.৯. দুগ্ িাগ র কারগে পমরৈাগরর ভকািও 

সেস্য মৈমেন্ন হগয় পড়গি তাগের 

পুিমি িিগির/পুিেঃ একত্রীকরে ব্যৈস্থা 

করা এৈাং মি িরিীি সেস্য ভ্িি: মিশু, 

িারীমরক প্রমতৈন্ধী ব্যমি ও ৈগয়াবৃি 

ব্যমিগের মূি পমরৈাগরর সগঙ্গ র্াকার 

সুগ্া  মিমিত করা। 

১) দুগ্ িাগ র পগর ৈাস্তুচ্যেতগের ভ্ তথ্য-

উপাি সাংগ্রহ হগে, তার ম মিগত ভকউ 

হামরগয় ভ ি মক িা তা প্ িগৈক্ষে করা 

এৈাং হামরগয় ্াওয়া ব্যমিগের ডাটা 

প্রস্তুত করা 

পমরসাংখ্যাি ও 

তথ্য ব্যৈস্থাপিা 

মৈ া  

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

স্বরাষ্ট্র িন্ত্রোিয়, স্থািীয় সরকার 

মৈ া , ৈাাংিাগেি পমরসাংখ্যাি 

ব্যেগরা, এৈাং িাতীয় ও স্থািীয় 

উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

প্ িগৈক্ষে প্রমতগৈেি ২-২০ 

২) দুগ্ িাগ র পগর ভকউ হামরগয় ভ গি 

হারাগিা মৈেগয় স্থািীয়/িাতীয় বেমিক, 

ভিাকাি স্যাগটিাইট টিম , ভটমিম িি 

এৈাং ভরমডওগত মৈজ্ঞমপ্ত প্রোি করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 
তথ্য ও সম্প্রোর িন্ত্রোিয় মৈজ্ঞমপ্তর কমপ ২-২০ 

৩) টিম  অর্ৈা ভরমডও ভপ্রাগ্রাগির িাধ্যগি 

হারাগিা ব্যমিগক ভখাঁিার উগযা  গ্রহে 

করা  

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 
তথ্য ও সম্প্রোর িন্ত্রোিয় এৈাং 

স্বরাষ্ট্র িন্ত্রোিয় 
প্রোমরত ভপ্রাগ্রাি ১০ 

৪.২.১০ ৈাস্তুচ্যেত ব্যমিগের মিৈ িােি কমিিগি 

মিৈন্ধগির িন্য পেগক্ষপ ভিওয়া। মৈগিে 

কগর ভ াটার আইমড কাড ি ৈরাে করা। 

১) দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

এৈাং মিৈ িােি কমিিগির িগধ্য বৈঠক মিৈ িােি কমিিি  

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

এৈাং মসম ি সিাগির প্রমতষ্ঠাি 

িতুি িীমতকাঠাগিা ও 

ভ গিট প্রকাি 

৮ 
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উপধারা মূি মৈেয়সমুহ কা্ িিি 
ভিতৃত্বোিকারী 

সাংস্থা 
সহায়তাোিকারী সাংস্থা মিগে িিক 

সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

ৈাাংিাগেগির িা মরক মহগসগৈ ৈাস্তুচ্যেত 

ব্যমির মিৈ িােি করা ও ভ াটামধকার 

প্রগয়া  করার অমধকার মিমিত করা। 

২) পূগৈ ি মিৈন্ধি ৈামতি কগর ৈতিিাি 

এিাকায় পুিমি িৈন্ধি 
মিৈ িােি কমিিি 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

এৈাং মসম ি সিাগির প্রমতষ্ঠাি 

িতুি িীমত কাঠাগিা ও 

ভ গিট প্রকাি 

৮ 

৪.৩ পমরকমল্পত পুিৈ িাসি 

৪.৩.১ পুিৈ িাসি কা্ িিগি দুগ্ িা  কৈমিত 

ৈাস্তুচ্যেত িিগ াষ্ঠীর অর্ িপূে ি অাংিগ্রহে 

ও অাংিীোমরত্ব মিমিত করা। এিি 

অাংিগ্রহে অৈশ্যই হগত হগৈ 

অন্তর্ভ িমিমূিক। আিান্ত িিগ াষ্ঠীর 

ভকািও অাংিই ধি ি, ৈে ি, মিঙ্গ, িন্মস্থাি 

ও অক্ষিতার কারগে বৈেগম্যর মিকার 

হগৈ িা। 

১) অন্তর্ভ িমিমূিক পুিৈ িাসি, পমরকল্পিা 

গ্রহে, ৈাস্তৈায়ি  

 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

সাংস্কৃমত মৈে্ক় িন্ত্রোিয়, িমহিা 

ও মিশু মৈেয়ক িন্ত্রোিয়,  

সিািকল্যাে িন্ত্রোিয়, স্থািীয় 

সরকার মৈ া  এৈাং িাতীয় ও 

আন্তিিামতক উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি 

 ঠিত সাং ঠগির সাংখ্যা ১০ 

২) পুিৈ িামসত এিাকার তিাৈধািসহ 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিার সাংমিয কমিটিগত 

পুিৈ িামসত িিগ ামষ্ঠর প্রমতমিমধগের 

অাংিগ্রহে মিমিত করা 

 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

সিািকল্যাে িন্ত্রোিয় এৈাং স্থািীয় 

সরকার মৈ া  

প্রমতমিমধ মিগয়াগ র 

চ্যমিিািা 
১০ 

৪.৩.২ পুিৈ িাসি কা্ িিগির িাধ্যগি 

ৈাস্তুচ্যেতগের সািামিক ও সাাংস্কৃমতক 

প্রমতষ্ঠািগুগিার সাংরক্ষগের ভেযা করা, 

সািামিক ভিটওয়াকিগুগিা পুিরায়  গড় 

তুিগত সহায়তা করা এৈাং সগৈ িাপমর 

পুিৈ িাসি-এিাকায় িীমৈকা মিৈ িাগহর 

কা্ িকর সুগ্া  বতমর করা। এ সকি 

পমরকল্পিাগক অাংিগ্রহেমূিক করা, 

প্ িগৈক্ষে পিমত উন্নীতকরে, হারাগিা 

সম্পে এৈাং ভূমির িন্য ক্ষমতপূরে 

প্রোি, পুিৈ িামসত িিগ াষ্ঠীর ৈসমত ও 

িমি রক্ষোগৈক্ষে,  াড়াটিয়ার অমধকার 

১) ঐ (৪.৩.১) সিািকল্যাে 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়  
 

২) কি িগক্ষত্র এৈাং ্র্া্র্ ভ্া গ্া  

ব্যৈস্থা মৈগৈেিায় ভরগখ পুিৈ িাসি এিাকা 

মিধ িারে 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় ভূমি িন্ত্রোিয় 

মিধ িামরত পুিৈ িাসি 

এিাকা ১০ 

৩) কক্সৈািার খুরির্কি আশ্রয়ে প্রকগল্পর 

িগডি অনুসরে কগর ্র্া্র্ িায় ায় 

পুিৈ িাসি স্থাি মিধ িারে 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় ভূমি িন্ত্রোিয় 

প্রকামিত মূল্যায়ি 

প্রমতগৈেি, মিটিাং 

মিমিটস 

৫ 

৪) ৈন্য পশু প্রােীর েিােগির এিাকাসহ 

িািা ধরগির পমরগৈি ত সঙ্কটাপন্ন 

এিাকা মৈগৈেিায় মিগয় পুিৈ িাসি এিাকা 

মিধ িারে করা 

পমরগৈি, ৈি ও 

িিৈায়ু পমরৈতিি 

িন্ত্রোিয় 

ভূমি িন্ত্রোিয় এৈাং দুগ্ িা  

ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

মিৈ িামেত এিাকার 

তামিকা 
৫ 
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উপধারা মূি মৈেয়সমুহ কা্ িিি 
ভিতৃত্বোিকারী 

সাংস্থা 
সহায়তাোিকারী সাংস্থা মিগে িিক 

সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

ইতোমে মিমিত করা। পমরগৈি ত াগৈ 

ভটকসই এিাকাগতই পুিৈ িাসি কাি 

পমরোিিা করা। 

৫) ভূমির অর্ িনিমতক ব্যৈহার, োর্কমরর 

সুমৈধা এৈাং উগযািা হওয়া – এই মতি 

ধরগির িীমৈকা মিৈ িাগহর সুগ্া  মৈগৈেিা 

কগর পুিৈ িাসি এিাকা মিৈ িােি   

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

ৈাাংিাগেি অর্ িনিমতক অঞ্চি 

কতৃিপক্ষ  

পুিৈ িাসি এিাকার 

অর্ িনিমতক সম্ভাব্যতা 

্াোই প্রমতগৈেি 
১০ 

৬) মৈম ন্ন সুমৈধা ভ্িি উন্নত রান্নার চ্যিা, 

মপয়ার-টু-মপয়ার ভসািার ন্যাগিা মগ্রড, 

ভসািার ল্যান্টাি ি, ভসািার েীট িাইটিাং, 

কমিউমিটি টয়গিট ইতোমে প্রোি কগর 

পুিৈ িাসি এিাকাগক িারী এৈাং মিশু 

ৈান্ধৈ করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

স্বাস্থে ও পমরৈার কল্যাে িন্ত্রোিয় 

এৈাং স্থািীয় সরকার মৈ া   

সুমৈধা সিমিত পুিৈ িাসি 

এিাকার িগডি 
১০ 

৭) পুিৈ িাসি এিাকায় স্বাস্থে ভসৈা মিমিত 

করগত মিডওয়াইে প্রমিক্ষে, প্রার্মিক 

মেমকৎসা ভসৈা ভকন্দ্র স্থাপি, এৈাং 

পমরকল্পিা পমরকল্পিা মৈেয়ক প্রমিক্ষে 

স্বাস্থে ও 

পমরৈার কল্যাে 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

প্রমিক্ষগের সাংখ্যা, 

স্থামপত ভসৈা ভকন্দ্র, 

পমরৈার পমরকল্পিা 

পরািি ি গ্রহিকারীর 

সাংখ্যা  

১৫ 

৮) পুিৈ িাসি এিাকার মিরাপিা, 

অম গ্া  মিষ্পমত, এৈাং ভহাে-

পুিৈ িামসতগের িগধ্য সুসম্পকি ৈিায় 

রাখার িন্য অাংিীোমরত্বমূিক কমিউমিটি 

মরগসগটিগিন্ট কমিটি  ঠি 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

স্বরাষ্ট্র িন্ত্রোিয়, 

স্থািীয় সরকার মৈ া , আিসার 

ম মডমপ এৈাং িাতীয় ও স্থািীয় 

উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

 ঠিত কমিটির তামিকা ১০ 

৪.৩.৩ ভূমি িন্ত্রোিয়, গৃহায়ে ও  েপূতি 

িন্ত্রোিয় ও স্থািীয় সরকার িন্ত্রোিগয়র 

পরািগি ি  মৈষ্যৎ পুিৈ িাসগির িন্য 

উপযুি িমি/ভূমি িিাি করা। দুগ্ িা  

প্রৈে এিাকা ভর্গক মিরাপে দূরগত্ব 

সরকামর খাস িমি মেমিত কগর 

সাংরক্ষে করা এৈাং এ সকি ভূমি 

অন্যান্য ব্যমিগের ৈরাে মিরুৎসামহত 

করা। 

১) উপধারা ২.৫.২ এ উগেমখত 

কা্ িিগির িাধ্যগি মেমিত দুগ্ িা  িমিত 

অমিরাপে এিাকা ভর্গক মিরাপে দূরগত্ব 

পুিৈ িাসি এিাকা মিৈ িােি 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

ভূমি িন্ত্রোিয় এৈাং স্থািীয় সরকার 

মৈ া  

অমিরাপে এিাকা ভর্গক 

পুিৈ িাসি এিাকার দূরত্ব  
৫ 

২) উপধারা ৪.২.৩ এর কা্ িিি অনু্ায়ী 

২০% খাসিমি ৈাস্তুচ্যেতগের িন্য ৈরাে 

করা 

ভূমি িন্ত্রোিয় 
দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

এৈাং স্থািীয় সরকার মৈ া  

খাস িমি ৈরাগের 

কা্ িাগেি/ প্রজ্ঞাপি 
৫ 

৩) মৈম ন্ন িন্ত্রোিয় সাংমিয কি িকতিা 

এৈাং িিসাধারগির িগধ্য এ মৈেগয় 

দুগ্ িা  

ব্যৈস্থাপিা ও 
মসম ি সিাগির প্রমতষ্ঠাি মিটিাং ৫-২০ 
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উপধারা মূি মৈেয়সমুহ কা্ িিি 
ভিতৃত্বোিকারী 

সাংস্থা 
সহায়তাোিকারী সাংস্থা মিগে িিক 

সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

সগেতিতা সৃময ত্রাে িন্ত্রোিগয়র 

আন্তেঃিন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  

ব্যৈস্থাপিা 

সিিয় কমিটি 

 ৪.৩.৪ সরকামর ভূমি ভহামল্ডাংগুগিা ্াোইগয়র 

িাধ্যগি তাগের িধ্য ভর্গক েীঘ িগিয়ামে 

পুিৈ িাসগির িন্য িমি মিধ িারে কগর 

ভসই িমি ৈািার ভর্গক Land set-

aside programmes- এর িাধ্যগি 

আিাো কগর সমরগয় রাখা। মসঙ্গাপুর ৈা 

িািদ্বীপগক অনুসরে কগর Land 

Reclamation পিমতগত িতুি িমি 

বতমর কগর অর্ৈা সমুগদ্রর ভিগ  ওঠা 

েগর ভূমি মিরাপিা মিমিত কগর এিি 

অর্ িনিমতক অঞ্চি  গড় ভতািা। ের 

ভডগ িপগিন্ট এন্ড ভসগটিগিন্ট প্রগিট 

(CDSP) এর অম জ্ঞতা কাগি িাম গয় 

ৈাস্তুচ্যেতগের আৈাস এৈাং কি ি মিমিত 

করা সাগপগক্ষ ের এিাকায় পমরকমল্পত 

পুিৈ িাসি করা। 

১) অনুগেে ২.৩.৪ এর কা্ িিি সমূহ  

 

   
 

২) ের এিাকায় উৎপামেত েসি এৈাং 

পগন্যর ৈািারিাতকরগের ব্যৈস্থা করা।  
কৃমে িন্ত্রোিয় 

ভূমি িন্ত্রোিয়, স্থািীয় সরকার 

মৈ া  ও স্থািীয় প্রিাসি 

ৈািারিাতকরগের িন্য 

সম্পামেত সিগঝাতা 

চ্যমি (এিওইউ) 

১৫ 

৪.৩.৫ সকি প্রকার খাস িমির িমর্ 

সাংরক্ষগের িন্য খাস ভূমি ব্যাাংক 

প্রমতষ্ঠা করা। এই িমর্ভূিকরগের সিয় 

ভূমির ধরি, অৈস্থাি, ৈণ্টি ি্ িাো, 

মৈৈাে মিষ্পমির ব্যৈস্থা ইতোমে তথ্য 

িমর্গত রাখা। খাস িমিগুগিাগক 

পুিৈ িাসগির িন্য মস্থমতিীি উৎস 

মহগসগৈ মৈগৈেিা করা হয়। 

১) খাস িমি সাংরক্ষে করা 

 

২) ভূমি ব্যাাংক স্থাপগির সম্ভাব্যতা ্াোই 

করা 

 

ভূমি িন্ত্রোিয় 
দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় সম্ভাব্যতা ্াোই 

প্রমতগৈেি 
১০ 

৩)  মৈষ্যগত ৈাস্তুচ্যেতগের িন্য পুিৈ িাসি 

এিাকা বতমরর উগেগশ্য িিৈায়ু ভূমি 

ব্যাাংক স্থাপগির সম্ভাব্যতা ্াোই করা 

ভূমি িন্ত্রোিয় 
দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় সম্ভাব্যতা ্াোই 

প্রমতগৈেি 
১০ 
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(২-২০ ৈের) 

৪.৩.৬ Community Land Trust সৃময ও 

ব্যৈহাগর উদ্বুি করা। ট্রাগের ভূমির 

ওপর ভ্ৌর্ মিয়ন্ত্রে সৈ সিগয়র িন্য 

মিমিত করা। অতীগতর ৈাস্তুচ্যেত 

িি গের ব্যৈহার করা ভূমি, তাগের 

প্রগয়ািি ভিগে অন্যত্র স্থািান্তমরত হগয় 

ভ গি পরৈতীগত িতুি াগৈ ৈাস্তুচ্যেত 

হওয়া িি গের িন্য ভসটি ব্যৈহাগরর 

ব্যৈস্থা। 

১) মেমিত খাস িমি ভর্গক ২০ িতাাংি 

িায় া ৈাস্তুচ্যেতগের ভ্ৌর্ ব্যৈহাগরর িন্য 

ৈরাে রাখা 

ভূমি িন্ত্রোিয়  

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

এৈাং িাতীয় ও স্থািীয় উন্নয়ি 

সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

ভূমি ৈরাগের প্রজ্ঞাপি, 

সগেতিতা কা্ িিগির 

তামিকা  

৫ 

২) ৈরােকৃত িমির ব্যৈহার মিমিত 

করগত মৈম ন্ন িন্ত্রিািগয়র সাংমিয 

কি িকতিা এৈাং সাধারে িানুেগের সগেতি 

করা 
ভূমি িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

এৈাং িাতীয় ও স্থািীয় উন্নয়ি 

সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

ভূমি ৈরাগের প্রজ্ঞাপি, 

সগেতিতা কা্ িিগির 

তামিকা  

১০ 

৪.৩.৭ অগ্রামধকাগরর ম মিগত ভ্সৈ পমরৈার 

িেী াঙগির কারগে ভূমিহীি, আশ্রয়হীি 

অর্ৈা ৈাস্তুচ্যেত হগয়গে, ভসসৈ 

পমরৈারগক স্বল্প ভিয়াগে সরকামর 

আশ্রয়ে/আেি ি গ্রাি প্রকগল্প িাতীয় পেী 

উন্নয়ি িীমতিািা, ২০০১ অনু্ায়ী 

পুিৈ িাসি করা। পুিৈ িাসি সাইটগুগিাগত 

সরকামর-ভৈসরকামর-এিমিওর 

অাংিীোমরগত্ব স্বল্প মূগল্য ৈাস্তৈসম্মত ও 

ভটকসই াগৈ সািামিক আৈাসি মস্কগির 

ব্যৈস্থা করা। 

১) আশ্রয়ে/ আৈাসি প্রকল্প ৈাস্তৈায়ি 

করা  

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

 

ভূমি িন্ত্রোিয় আৈাসি প্রকগল্পর সাংখ্যা ৫ 

৪.৩.৮ পুিৈ িাসি সাইটগুগিাগত িীমৈকা 

মিৈ িাগহর সুগ্া  রাখা। প্রামন্তক 

িিগ াষ্ঠীর মৈগিে কগর িারী, 

িারীমরক াগৈ অক্ষি, ক্ষুদ্র নৃতামিক ও 

ধিীয় সাংখ্যািঘু এৈাং হতেমরদ্র 

িানুেগের শ্রি ৈািাগর প্রগৈিামধকাগরর 

মৈগিে ব্যৈস্থা করা। িীমৈকার বৈমেত্রে 

মিমিত করগত অ েন্তরীে ও 

আন্তিিামতক অম ৈাসগির সুগ্া  সৃময 

১) ৈাস্তুচ্যেতগের উপগ্া ী কি িগক্ষত্র সৃিি 

ও িীমৈকায়গির ব্যৈস্থা করা 

 

শ্রি ও 

কি িসাংস্থাি 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয়, 

প্রৈাসী কল্যাে ও বৈগেমিক 

কি িসাংস্থাি িন্ত্রোিয় এৈাং িাতীয় 

ও স্থািীয় উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি  

 ঠিত গ্রুগপর তামিকা ১০ 
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উপধারা মূি মৈেয়সমুহ কা্ িিি 
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সাংস্থা 
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সিয় কাঠাগিা 

(২-২০ ৈের) 

করা। 

৪.৩.৯. পুিৈ িাসি সাইটগুগিার উন্নয়গি ব্যমি 

খাগতর অাংিগ্রহে মিমিত করা। 

ৈাস্তুচ্যেত হগয়গে এিি ব্যমিগের 

মিগয়াগ  স্থািীয়, আঞ্চমিক ও িাতীয় 

প্ িাগয় ব্যমি খাতগক উদ্বুি করা। 

১) িা িিক ব্যমিখাত প্রমতষ্ঠাগি 

‘ভসাশ্যাি অৈমিগ িি োন্ড’ বতমর কগর 

পুিৈ িাসি এিাকায় ৈাস্তুচ্যেতগের 

অর্ িনিমতক কি িকাগন্ডর সুু্গ্া  বতমরগত 

ভসই অর্ ি মৈমিগয়া  করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

ব্যমিখাত িা িিক প্রমতষ্ঠাি এৈাং 

িাতীয় ও আন্তিিামতক উন্নয়ি 

সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি   

ভসাশ্যাি অৈমিগ িি 

োন্ড িীমতিািা, োগন্ড 

অগর্ ির পমরিাে, 

মৈমিগয়া কৃত অগর্ ির 

পমরিাে 

১০ 

২) ৈাাংিাগেি ব্যাাংগকর সাসগটইগিৈি 

োইন্যাস মডপাট িগিগন্টর িীমতিািায় 

পুিৈ িাসি এিাকায় মসএসআর প্রকগল্পর 

িাধ্যগি িীমৈকার সুগ্া  বতমরর মৈধাি 

অন্তর্ভ িি করা 

ৈাাংিাগেি ব্যাাংক  

ব্যমিখাত িা িিক প্রমতষ্ঠাি, 

মৈগেিী ব্যৈসা প্রমতষ্ঠাি, িাতীয় ও 

স্থািীয় উন্নয়ি সহগ্া ী প্রমতষ্ঠাি 

এৈাং িািৈমহনতেী সাং ঠি 

পমরৈমতিত িীমতিািা, 

মসএসআর প্রকগল্পর 

সাংখ্যা 

১০ 

৪.৩.১০ িহরতমিগত আৈাসি সৃমযর ভক্ষগত্র 

স্বয়াংসম্পূে ি কমিউমিটি  গড় ভতািার 

মৈেগয় িগিাগ্া  ভেওয়া। এ ব্যৈস্থায় 

ৈহুতি মৈমিয োিাি মিি িাে কগর 

মিগের তিাগুগিাগত ৈািার, োগি িমস, 

ডািাগরর ভেম্বার, চ্যি কাটার ভসলুি, 

মিশু মেৈা্ত্নগকন্দ্রসহ সকি ভসৈার স্থাি 

মিধ িারে করা-্াগত কগর িহগরর 

ফুটপাতগুগিা মুি রাখা ্ায়। স্বল্প 

টাকায় এসৈ ভোকািগুগিা  াড়া মেগয় 

ৈাস্তুচ্যেত পমরৈাগরর সেস্যগের 

আত্মকি িসাংস্থাগির ব্যৈস্থা করা। ওপগরর 

তিাগুগিা স্বল্প  াড়ায় চ্যমির ম মিগত 

ৈাস্তুচ্যেতগের র্াকার ব্যৈস্থা করা। এর 

িামিকািা সরকাগরর কাগে রাখা এৈাং 

মিি িাে ও পমরোিিা কাগি ্র্ািগি 

ব্যমি খাত এৈাং এিমিও সাংস্থাগুগিাগক 

ব্যৈহার করা। 

১) ৈাস্তুচ্যেমতর ধরে মৈগৈেিায় মিগয় িহর 

এৈাং উপিহরগুগিাগত স্থায়ী এৈাং অস্থায়ী 

আৈাসি প্রকল্প ৈাস্তৈায়ি 

স্থািীয় সরকার 

মৈ া  

ভূমি িন্ত্রোিয়, গৃহায়ি ও  েপূতি 

িন্ত্রোিয়, সাংমিয িহর উন্নয়ি 

কতৃিপক্ষ এৈাং ব্যমিখাত প্রমতষ্ঠাি 

গৃহীত প্রকল্প প্রস্তাৈিা ১৫ 

২) সািামিক এৈাং সাাংস্কৃমতক বৈমিযে 

মৈগৈেিায় মিগয় ৈাস্তুচ্যেতগের আৈাসি 

সম্ভাৈিা মিগয়  গৈেো করা  

স্থািীয় সরকার 

মৈ া  

 গৈেো প্রমতষ্ঠাি এৈাং স্থািীয় 

প্রগকৌিি মৈেমৈযািয়  

মৈগিেজ্ঞ মিগয়া  

টিওআর,  গৈেো 

প্রমতগৈেি 

১০ 

৩) িাতীয় এৈাং আন্তিিামতক তহমৈি 

ভর্গক অর্ িায়গির িাধ্যগি মসগঙ্গি রুি 

অোপাট িগিন্ট সুমৈধা সম্বমিত উঁচ্য  ৈি 

মিি িাে কগর ৈাস্তুচ্যেতগের িন্য ৈরাে করা 

গৃহায়ি ও  েপূতি 

িন্ত্রোিয় 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

এৈাং ভূমি িন্ত্রোিয়  
মিমি িত  ৈি ১০ 
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ভিতৃত্বোিকারী 

সাংস্থা 
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(২-২০ ৈের) 

৪.৩.১১ পুিৈ িাসি কা্ িিিগুগিা ভ্ি আন্তিিামতক 

িািেগন্ডর হয় ভস মৈেগয় সগেয র্াকা। 

ভিারপূৈ িক স্থািান্তর পমরহার কগর 

স্থািচ্যেতগের সগঙ্গ আগিােিার িাধ্যগি 

মৈকল্প আৈাসি ও ভূমি মিমিত করা। 

স্থািান্তর/পুিৈ িাসি সঠিক ব্যৈস্থাপিার 

অধীগি কগর, আিান্ত িিগ াষ্ঠীর িন্য 

এটিগক একটি ভটকসই অম গ্ািি 

ভকৌিগি পমরেত করা। 

১) আন্তিিামতক প্ িাগয় অম জ্ঞতা অিিগি 

কা্ িিি গ্রহে করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

স্থািীয় সরকার মৈ া  এৈাং িাতীয় 

ও আন্তিিামতক উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি 

কা্ িিগির সাংখ্যা ৮ 

২) ভটকসই অম গ্ািি ভকৌিি প্রেয়ি 

করা 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

পমরগৈি, ৈি ও িিৈায়ু পমরৈতিি 

িন্ত্রোিয় এৈাং স্থািীয় সরকার 

মৈ া  

অম গ্ািি ভকৌিিপত্র ৩ 

৪.৩.১২ পুিৈ িাসি স্থাি মিৈ িােি করার আগ  ঝুঁমক 

মিরূপে করা ্াগত কগর সকি 

পমরকল্পিা এৈাং পরািি ি ঝুঁমক মিরূপগের 

মৈেয় মৈগৈেিায় ভরগখ পমরোমিত হয়। 

১) পুিৈ িাসি স্থাগি ঝুঁমক মিরুপে ও 

ঝুঁমকহ্রাস কা্ িিি গ্রহে 

 

দুগ্ িা  ব্যৈস্থাপিা 

ও ত্রাে িন্ত্রোিয় 

িাতীয় ও স্থািীয় উন্নয়ি সহগ্া ী 

প্রমতষ্ঠাি  
ঝুঁমক মিরুপে কা্ িিি ৫ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


