ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তক
ৃ বফগত ০৬ নভবম্বয ২০১৪ তাবযখ দুভম ৃাগ ব্যফস্ানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় বযদৃনকাভর প্রদত্ত বনভদ ৃনামুভয ফাস্তফায়ন গ্রগবতয
প্রবতভফদন ফপব্রুয়াবয/২০১৭।
ক্রঃ
১।

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয
বনভদ ৃনা
নতুন নতুন দুভম ৃাগ
ম্পভকৃ পূভফ ৃআ মথামথ
প্রস্তুবত ও দভে গ্রণ
কযভত ভফ।

ংবিষ্ট
ন্য ভন্ত্রণারভয়য
ভন্ত্রণারয় কর্তৃক গৃীত কাম ৃক্রভ
ভন্ত্রণারয়/দপ্তয/ংস্া
ংবিষ্টতা
দুভম ৃাগ ব্যফস্ানা ও
দুভম ৃাগ ব্যফস্ানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় এফং দুভম ৃাগ ব্যফস্ানা
ত্রাণ ভন্ত্রণারয়/দুভম ৃাগ
বধদপ্তয, বফববন্ন প্রকল্প/কাম ৃক্রভভয ভাধ্যভভ বনয়বভতবাভফ নতুন
ব্যফস্ানা বধদপ্তয
নতুন দুভম ৃাগ ম্পভকৃ মথামথ প্রস্তুবত ও দভে গ্রণ কযভছ।
তাছাড়া, বফববন্ন বফশ্ববফদ্যারভয় দুভম ৃাগ ব্যফস্ানা ফকাভ ৃ গভফলণা
কাম ৃক্রভভয ভাধ্যভভ নতুন নতুন দুভম ৃাগ ম্পভকৃ বচবিত গভফলণারব্দ
জ্ঞাভনয অভরাভক দুভম ৃাগ ব্যফস্ানা ভন্ত্রণারয় ও দুভম ৃাগ
ব্যফস্ানা বধদপ্তয জনভচতনামূরক বফববন্ন কাম ৃক্রভ গ্রণ কভয
থাভক। ফতৃভাভন নন-স্ট্রাকচাযার এফং স্ট্রাকচাযার দুভম ৃাগ প্রস্তুবতয
অওতায় ভূবভকম্প, সুনাবভ, ভূবভধ্ব, জভরাচ্ছ্বা, ফজ্রাত আতযাবদ
দুভম ৃাগ ন্যান্য অকবিক দুভম ৃাগ ফভাকাভফরায় পূফ ৃ প্রস্তুবতমূরক
কাম ৃক্রভ গ্রণ কযা ভে। ফজ্রাত একটি প্রাকৃবতক বফলয়।
অফভানকার ফথভক ফজ্রাভতয প্রভকা বফদ্যভান যভয়ভছ।
ফজ্রাভত কভ/ভফী মৃতুয ঘভে। াম্প্রবতককাভর ফজ্রাভতয পভর
মৃভতয ংখ্যা ফহুরাংভ বৃবি ফভয়ভছ। শুধুভাত্র ২০১৬ াভরয ফভ
ভা মন্তৃ ফাংরাভদভ ১৮৯ জন বনত য়। এ ভন্ত্রণারয় বফলয়টিয
উয মভথষ্ট গুরুত্ব অভযা কভযভছ। ২০/০৪/২০১৫ তাবযভখ
ফজ্রাতভক দুভম ৃাগ বভভফ ফঘালণা কযা ভয়ভছ এফং ১৮ জুন,
২০১৬ তাবযভখ এয উয একটি কভৃারা কযা ভয়ভছ। উক্ত
কভৃারাভত যকাবয কভৃকতৃা/ জনপ্রবতবনবধ/ বোবফদ/ এনবজও,
াংফাবদক বফববন্ন ম ৃাভয়য প্রায় ১৫০ জন প্রবতবনবধ ংগ্রণ
কভযন। কভরয ভতাভভতয বববত্তভত ফজ্রাভত কযণীয় ম্পভকৃ
একটি বরপভরে প্রণয়ন কভয াযাভদভ বফবর কযা ভয়ভছ।
ংভাবধত SOD ফতও ফজ্রাতভক ন্তর্ভৃক্তকযভণয ব্যফস্া ফনয়া
ভয়ভছ।
নতুন কভয অয ফকান দুভম ৃাগ ফদখা না বদভরও ফাংরাভদভ প্রচবরত
ফম কর দুভম ৃাগ ফভাকাভফরা কযা ভয় থাভক জরফায়ু বযফতৃভনয
পভর এ কর দুভম ৃাভগয প্রবাভফও বযফতৃন ফদখা মাভে।

প্রধানভন্ত্রীয কাম ৃারভয়য
ভন্তব্য/বনভদ ৃনা
গৃীত দভেভয সুবনবদ ৃষ্ট
তথ্য ফপ্রযণ কযায জন্য
১৮ জানুয়াবয ২০১৭
তাবযভখয
প্রধানভন্ত্রীয
কাম ৃারভয়য
০৩.০০.০০০০.০৭১.৯৯.০
০১.২০১৬-১৮/৪(২) নং
ংখ্যায় নুভযাধ কযা
য়।

ভন্তব্য
গৃীত দভেভয সুবনবদ ৃষ্ট
তথ্য আভতাভভধ্য ভাচ ৃ/২০১৫
এফং ২৩ জানুয়াবয ২০১৭
তাবযভখ
িাযক
নং
৫১.০০.০০০০.২২২.১৬.১৩
.১৪.১৯ এয প্রবতভফদভনয
াভথ ফপ্রযণ কযা ভয়ভছ।

ক্রঃ

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয
বনভদ ৃনা

ংবিষ্ট
ন্য ভন্ত্রণারভয়য
ভন্ত্রণারয়/দপ্তয/ংস্া
ংবিষ্টতা

ভন্ত্রণারয় কর্তৃক গৃীত কাম ৃক্রভ

উদাযণস্বরু ভভয় ফন্যা ,বরাবৃবষ্ট শতযপ্রফা, জভরাচ্ছ্বা,
খযা আতযাবদয প্রভকা বৃবি াভে। পভর দুভম ৃাগ ব্যফস্ানায
ফেভত্রও নতুন নতুন বিান্ত প্রবতবনয়ত গ্রণ কভয দুভম ৃাগ বনয়ত্রণ
কযা ভে।
দুভম ৃাগ ব্যফস্ানা ও বো
ববব এয ায়তায় নগয এফং উকূরীয় এরাকায় বববয
ত্রাণ ভন্ত্রণারয়/দুভম ৃাগ ভন্ত্রণারয়/প্রাথ
অওতার্ভক্ত ১৯টি ফজরায় ১৩,১৪০ জন ফস্বোভফকভদয প্রবেণ
ব্যফস্ানা
বভক
ও ফদয়া য়। ফতৃভাভন ৫৫২৬০ জন ববব-এয ফস্বোভফক
বধদপ্তয/ববব
গণবো
বনয়বজত অভছ। ২০১৫ াভর ToT on CBDP model
ভন্ত্রণারয়
with DDMC/CCDMC ফকাভ ৃয অওতায় ২৫০ জনভক
প্রবেণ ফদয়া ভয়ভছ। একআ াভথ স্কুর কভরভজয ছাত্র-ছাত্রীভদয
ফস্বোভফক বভভফ ংগ্রভণয জন্য বো ভন্ত্রণারয়/প্রাথবভক ও
গণবো ভন্ত্রণারভয় ত্র ফদয়া ভয়ভছ।
সূত্রঃ ৫১.০০.০০০০.২২২.১৬.১৩.১৪-২৩, তাবযখঃ ০২ ফপব্রুয়াবয,
২০১৫ বরঃ। িাযক নং ৫১.০০.০০০০.৩১০.০৬.০০১১.১৭-১০,
তাবযখঃ ১৯ জানুয়াবয, ২০১৭ বরঃ।

২।

ফস্বোভফকভদয প্রবেণ
ব্যাত যাখভত ভফ।
একআ
াভথ
স্কুর,
কভরভজয ছাত্র/ছাত্রীভদয
ফস্বোভফক
বভভফ
ংগ্রভণয
ব্যফস্থা
গ্রণ তাভদয প্রবেণ
প্রদাভনয ব্যফস্থা গ্রণ
কযভত ভফ।

০৩।

প্রবাফমুক্তবাভফ
দুভম ৃাগ ব্যফস্ানা ও
ফন্যা/ঘূবণ ৃঝড়
ত্রাণ ভন্ত্রণারয়/দুভম ৃাগ
অশ্রয়ভকভেয জন্য স্থান ব্যফস্ানা বধদপ্তয
বনফ ৃাচভনয ফেভত্র প্রকৃত
ঝবুঁ কপূণ ৃ এরাকা বচবিত
কভয ফখাভন অশ্রয়ভকে
বনভৃাভণয ব্যফস্থা গ্রণ
কযভত ভফ। উকূরীয়
এরাকায় এখন ফথভক
বনবভৃতব্য স্কুর, কভরজ,
ভাদ্রাা, আউবনয়ন বযলদ
অশ্রয়ভকে
বভভফ
ব্যফায উভমাগী কভয
বনভৃাণ কযভত ভফ। অশ্রয়
ফকে স্বাবাবফক ভভয়

স্ানীয় যকায
বফবাগ/বো
ভন্ত্রণারয়/প্রাথ
বভক
ও
গণবো
ভন্ত্রণারয়/ধভৃ
বফলয়ক
ভন্ত্রণারয়

ফন্যা/ঘূবণ ৃঝড় অশ্রয়ভকে বনভৃাণ এফং যেণাভফেণ নীবতভারায
অভরাভক ফন্যা/ঘূবণ ৃঝড় অশ্রয়ভকভেয স্ান বনফ ৃাচন এফং
অশ্রয়ভকে বনভৃাণ কযা ভে। এ ভন্ত্রণারয় কর্তৃক এ ম ৃন্ত ১১৭টি,
ঘূবণ ৃঝড় অশ্রয়ভকে বনভৃাণ কাজ ভাপ্ত ভয়ভছ এফং অযও
২২০টিয কাজ বনভৃাধীন অভছ । ফন্যা অশ্রয়ভকে ১১২টিয কাজ
ভাপ্ত ভয়ভছ এফং ৪৩টিয ফকভেয বনভাণ ৃ কাজ চরভান অভছ।
অযও ৪০০টি ফন্যা অশ্রয়ভকে বনভৃাণ প্রকভেয প্রস্তাফ বযকল্পনা
কবভভন ফপ্রযণ কযা ভয়ভছ। উকূরীয় এরাকায় বনবভৃতব্য স্কুর,
কভরজ, ভাদ্রাা, আউবনয়ন বযলদগুভরা অশ্রয়ভকে বভভফ
ব্যফায উভমাগী কভয বনভৃাণ কযা ংক্রান্ত ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয
বনভদ ৃনাটি ংবিষ্ট ভন্ত্রণারয়গুভরাভক ফবত কযা ভয়ভছ।
সূত্রঃ ৫১.০০.০০০০.২১১.১৮.০৫৫.১৪-৮৩, ৮৪, ৮৬, ৯৩, তাবযখঃ
২০.০১.২০১৫

প্রধানভন্ত্রীয কাম ৃারভয়য
ভন্তব্য/বনভদ ৃনা

ভন্তব্য

ফকান ফজরায় কতটি
প্রবেণ নুবিত ভয়ভছ,
কত জনভক প্রবেণ ফদয়া
ভয়ভছ, কত ঘন্টা প্রবেণ
ফদয়া ভয়ভছ ও প্রবেণ
দাভন কত ব্যয় ভয়ভছ তা
ফবত কযায জন্য
১০/০৩/২০১৫ তাবযভখয
প্রধানভন্ত্রীয কাম ৃারভয়য
০৩.০৭১.০০৬.৫১.০০.০০
২.২০১৪-১৪০ নং ংখ্যায়
নুভযাধ কযা য়।
বনবভৃত/বনভৃাণধীন অশ্রয়
ফকভেয তাবরকা ফপ্রযভণয
জন্য নুভযাধ কযা ভরা
এফং উক্ত অশ্রয়ভকে
দুভম ৃাভগয ভয় ব্যতীত
ন্য ভয় কী কাভজ
ব্যফত য় তা জানাভনায
জন্য
১০/০৩/২০১৫
তাবযভখয
প্রধানভন্ত্রীয
কাম ৃারভয়য
০৩.০৭১.০০৬.৫১.০০.০০
২.২০১৪-১৪০ নং ংখ্যায়
নুভযাধ কযা য়।

বফস্তাবযত বফফযণ
আভতাভভধ্য ভাচ ৃ/২০১৫ ও
২৩ জানুয়াবয ২০১৭
তাবযভখ
িাযক
নং
৫১.০০.০০০০.২২২.১৬.১৩
.১৪.১৯ এয প্রবতভফদভনয
াভথ ফপ্রযণ কযা ভয়ভছ।

কর
দুভম ৃাভগ
অশ্রয়ভকেগুভরা ব্যফহৃত
য়। দুভম ৃাগ ভয় ব্যতীত
াধাযণতঃ বো প্রবতিান
ও াভাবজক কাভজ
ব্যফহৃত য়। বফস্তাবযত
বফফযণী ভাচ ৃ/২০১৫ এফং
২৩ জানুয়াবয ২০১৭
তাবযভখ
িাযক
নং
৫১.০০.০০০০.২২২.১৬.১৩
.১৪.১৯ এয প্রবতভফদভনয
াভথ ফপ্রযণ কযা ভয়ভছ।

ক্রঃ

৪।

৫।

৬।

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয
বনভদ ৃনা
ব্যফাযকাযী
প্রবতিান/ংস্থায দবররদস্তাভফজ, ফআত্র, যঞ্জাভ
যাখায জন্য নতুন বনবভৃত
অশ্রয় ফকভে ফটাভযয
ব্যফস্থা যাখভত ভফ।
ভায়ানভায ফথভক অা
যণাথীভদয
অফান
সুবফধা ও ভানবফক
বফলয়
বফভফচনাক্রভভ
ম ৃেন বভল্পয সুবফধাভথ ৃ
কক্সফাজায ফথভক ফদভয
ভভধ্য ফনায়াখারীয ফকাভনা
চযাঞ্চর ফা ন্য ফকাভনা
স্থাভন স্থানান্তয কযা।
দুভম ৃাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ
ভন্ত্রণারয় কর্তৃক ফপ্রবযত
দুভম ৃাগ
ব্যফস্থানা
ৃ
বধদপ্তভযয গাভনাগ্রাভ
নুভভাদভনয
জন্য
জনপ্রান ভন্ত্রণারয় দ্রুত
মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ
কযভফ।

ংবিষ্ট
ন্য ভন্ত্রণারভয়য
ভন্ত্রণারয়/দপ্তয/ংস্া
ংবিষ্টতা

দুভম ৃাগ ব্যফস্ানা ও
ত্রাণ ভন্ত্রণারয়/যনাথী
ত্রাণ ও প্রতযাফান
কবভনায, কক্সফাজায

প্রধানভন্ত্রীয কাম ৃারভয়য
ভন্তব্য/বনভদ ৃনা

ভন্তব্য

ভবন্ত্রবযলদ
বনফবিত ও বনফবিত ভায়ানভায যনাথীভদয ফনায়াখারী ফজরায
বফবাগ (ভজরা নতুন চযগুভরাভত বকংফা নুরু জায়গায় স্ানান্তভযয বফলভয় এ
প্রাক,
ভন্ত্রণারয় ভত উভদ্যাগ ফনয়া ভয়ভছ।
কক্সফাজায)
ফফাভবযক
বফভান বযফন
ও
ম ৃেন
ভন্ত্রণারয়

বফস্তাবযত ারনাগাদ তথ্য
২৩ জানুয়াবয ২০১৭
তাবযভখ
িাযক
নং
৫১.০০.০০০০.২২২.১৬.১৩
.১৪.১৯ এয প্রবতভফদভনয
াভথ ফপ্রযণ কযা ভয়ভছ।

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয বনভদ ৃনা নুমায়ী বফগত ২৫-০৩-২০১৫ বরঃ
তাবযভখ নফগঠিত দুভম ৃাগ ব্যফস্ানা বধদপ্তভযয জন্য ৭,০৭১টি দ
সৃজভনয মথামথ প্রস্তাফ জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ফপ্রযণ কযা য়।
তৎভপ্রবেভত জনপ্রান ভন্ত্রণারয় প্রস্তাফটি বধকতয মাচাআফাছাআপূফ ৃক বনভদ ৃ /ফাস্তফতায বনযীভখ দ সৃজভনয যাভৃ বনভদ ৃনা প্রদান কভয।
যাভৃ ফভাতাভফক দুভম ৃাগ ব্যফস্থানা বধদপ্তভযয প্রস্তাফটি ভন্ত্রণারয়
কর্তৃক ম ৃাভরাচনা কভয ফাস্তফমূখী কযায জন্য একটি বা নুবিত য়।
ৃ
উক্ত বায় গাভনাগ্রাভটি
চূড়ান্তকযভণ ংবিষ্টভদয ভতাভত গ্রভণয
বফলয়টি অভরাবচত য়। এ বফলভয় অগাভী বায় ংবিষ্ট কভরয
ভতাভত গ্রণ ও ম ৃাভরাচনা কভয বফলয়টি চূড়ান্ত কযা ভফ।
প্রধানভন্ত্রীয কাম ৃারয় ফথভক প্রাপ্ত তথ্য নুমায়ী ফদভয ভূবভীন ,বছন্নমূর ,
ায় দবযদ্র ায় দবযদ্র জনভগািীয পুনফ ৃাভনয ১৯৯৭ ার ফথভক
অশ্রয়ন প্রভকল্পযকাম ৃক্রভ চরভান যভয়ভছ। উভজরা ও ফজরা োস্কভপা ৃ
কবভটি ংবিষ্ট এরাকায ভূবভীন গৃীন বযফাভযয চাবদায অভরাভকতাভদয পুনফ ৃাভনয রভেয প্রস্তাফ ফপ্রযণ কযভর অশ্রয়ন প্রকল্প ভত
ব্যাযাক বনভৃাণ কভয তাভদযভক পুনফা ৃন কযা য়। অশ্রয়ন প্রকভল্পয
ভাধ্যভভ াযাভদভ ১,৩২,০০০ টি বযফাযভক পুনফা ৃন কযা ভয়ভছ।

২৩ জানুয়াবয ২০১৭
তাবযভখ
িাযক
নং
৫১.০০.০০০০.২২২.১৬.১৩
.১৪.১৯ এয প্রবতভফদভনয
াভথ ফপ্রযণ কযা ভয়ভছ।

দুভম ৃাগ ব্যফস্ানা ও জনপ্রান
ত্রাণ ভন্ত্রণারয়/দুভম ৃাগ ভন্ত্রণারয়/থ ৃ
ব্যফস্ানা বধদপ্তয বফবাগ

নদী বাঙভন
প্রকৃত দুভম ৃাগ ব্যফস্ানা ও
েবতগ্রস্ত
বযফাভযয ত্রাণ ভন্ত্রণারয়/দুভম ৃাগ
তাবরকা প্রস্তুত কভয খা ব্যফস্ানা বধদপ্তয
জবভভত অশ্রয়ণ প্রকভল্পয
ভাধ্যভভ গৃবনভৃাণ কভয
বযফাযগুভরাভক
পুনফ ৃাভনয ব্যফস্থা গ্রণ

ভন্ত্রণারয় কর্তৃক গৃীত কাম ৃক্রভ

প্রধানভন্ত্রীয
কাম ৃারয়
(অশ্রয়ন
প্রকল্প)/ভূবভ
ভন্ত্রণারয়

২৩ জানুয়াবয ২০১৭
তাবযভখ
িাযক
নং
৫১.০০.০০০০.২২২.১৬.১৩
.১৪.১৯ এয প্রবতভফদভনয
াভথ ফপ্রযণ কযা ভয়ভছ।

ক্রঃ

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয
বনভদ ৃনা
কযভত ভফ।

ংবিষ্ট
ন্য ভন্ত্রণারভয়য
ভন্ত্রণারয়/দপ্তয/ংস্া
ংবিষ্টতা

৭।

অভরাবকত ফাংরাভদ দুভম ৃাগ ব্যফস্ানা ও
গড়ায জন্য টিঅয/কাবফখা ত্রাণ ভন্ত্রণারয়/দুভম ৃাগ
প্রকভল্পয ভাধ্যভভ ফারায ব্যফস্ানা বধদপ্তয
প্যাভনর স্থাভনয ব্যফস্থা
ব্যাত যাখভত ভফ।

৮।

প্রমৄবক্ত ব্যফাভযয ভাধ্যভভ দুভম ৃাগ ব্যফস্ানা ও
দ্রুত দুভম ৃাগ তকৃ ফাতৃা ত্রাণ ভন্ত্রণারয়/দুভম ৃাগ
প্রচায কাম ৃক্রভ ফোর বি ব্যফস্ানা বধদপ্তয
কযায বফলয়টি ডাক ও
ফেবরভমাগাভমাগ বফবাগ,
ডাক, ফেবরভমাগাভমাগ ও
তথ্য প্রমৄবক্ত ভন্ত্রণারয় ও
বফটিঅযব যীো কভয
প্রভয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ
কযভফ।

৯।

দুভম ৃাগকাভর
কাভজয দুভম ৃাগ ব্যফস্থানা ও
ভন্বয় ও দ্রুত াড়া ত্রাণ ভন্ত্রণারয়/দুভম ৃাগ
প্রদাভনয সুবফধাভথ ৃ পায়ায ব্যফস্ানা বধদপ্তয

ভন্ত্রণারয় কর্তৃক গৃীত কাম ৃক্রভ

অযও বযফায পুনফা ৃভনয কাম ৃক্রভ চরভান যভয়ভছ মায ভাধ্যভভ ২০১৭
াভরয ভভধ্য অযও ১৮০০০ বযফায ন ৃফা ৃন কাম ৃক্রভ ম্পন্ন ভফ।
উভেখ্য ফম,ফতৃভান প্রকভল্পয ফভয়াদ ২০১৭ াভর ফল ভফ।
ফমভতু াযাভদভ এখনও ভনক গৃীন বযফায যভয়ভছ, ফভতু একটি
প্রকল্প প্রস্তাফ প্রণয়ভনয কাজ শুরু কযা ভয়ভছ মা ২০১৮ ফথভক ৫ ফছভযয
জন্য গৃীত ভফ এফং মায ভাধ্যভভ অযও ৫০,০০০ বযফায পুনফা ৃভনয
রেযভাত্রা ধাম ৃ কযা ভফ।
গত ২০১৫-১৬ থ ৃ ফছভয গ্রাভীণ ফকাঠাভভা যেণভফেণ ংস্কায/
বফদুযৎ বফবাগ
কভৃসূবচয অওতায় ফযাদ্দকৃত (নগদ োকা/খাদ্যস্য-কাবফখা/টিঅয)
৫০% ভথ ৃ ফারায প্যাভনর ও ফাভয়াগ্যা প্রকভল্প ফযাদ্দ কযা ভয়ভছ।
উক্ত ফযাদ্দকৃত থ ৃ দ্বাযা াযা ফদভ আডকর এয ভাধ্যভভ ২,৯৬,৭১৮টি
ফারায ফাভ বভটভ/ফাভয়াগ্যা স্ান কযা ভয়ভছ। চরবত ২০১৬-১৭
থ ৃ ফছভয উক্ত কাম ৃক্রভভয অওতায় নভবম্বয ২০১৬ ভাভ
৫৯৫,৬৩,৯৯,৭৮৮/- োকা ছাড় কযা ভয়ভছ। ফতৃভাভন ফারায বভষ্টভ
ফাস্তফায়ন
কাম ৃক্রভ
চরভান
যভয়ভছ।
সূত্রঃ
৫১.০০.০০০০.৪২২.২২.০০০১.১৫.১২৪. তাবযখঃ ০৩-০৪-২০১৬।
ফভাফাআর ফপাভন দুভম ৃাভগয অগাভ তথ্য জানায জন্য ফোর বি ১০৯০
ডাক,
ফেবরভমাগাভমাগ নম্বযঃ ফভাফাআর ফপাভনয ভাধ্যভভ দুভম ৃাভগয চাবদা ফভাতাভফক
বফবাগ/তথ্য ও ফবতকযভণয জন্য Interactive Voice Response
(IVR) িবত চালু কযা ভয়ভছ। ফম ফকান ফভাফাআর ফপান ভত ১০৯০
ফমাগাভমাগ
ফোর বি নম্বভয ডায়ার কভয ১ ডায়ার কযভর মূদ্রগাভী ফজভরভদয জন্য
প্রমৄবক্ত
অফাওয়া ফাতৃা; ২ ডায়ার কযভর নদী ফন্দযমূভয জন্য তৃক
বফবাগ/বফটিঅয ংভকত; ৩ ডায়ার কযভর শদনবন্দন অফাওয়া ফাতৃা; ৪ ডায়ার কযভর
ব
ঘূবণ ৃঝভড়য তকৃ ংভকত; ৫ ডায়ার কযভর ফদভয ফন্যা তথা বফববন্ন
নদ/নদীয াবন হ্রা বৃবিয ফস্থা ম্পবকৃত তথ্য ফবত ওয়া মাভফ।
ঘূবণ ৃঝড় “ফযায়ানু” অঘাত ানায পূভফ ৃ ১৮-২১ ফভ ২০১৬ ভভয় প্রায় ১
রে ১৩ াজায জন IVR ব্যফায কভয দুভম ৃাভগয অগাভ তৃকফাতৃা
ংগ্র কভযভছন। ২০১৩ াভরয ফভ ভাভ ঘূবণ ৃঝড় “ভাভন” এয ভয়
৬২ াজায ফরাক IVR ব্যফায কভয দুভম ৃাভগয তকৃফাতৃা ফবত
ভয়ভছন।
দুভম ৃাগকাভর কাভজয ভন্বয় ও দ্রুত াড়া প্রদাভনয সুবফধাভথ ৃ পায়ায
ভবন্ত্রবযলদ
াববৃ ও বববর বডভপন্স এফং অফাওয়া বধদপ্তযভক দুভম ৃাগ
বফবাগ/স্বযাষ্ট্র
ব্যফস্ানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারভয়য বনয়ন্ত্রভণ কাজ কযায বফলয়টি যীো
ভন্ত্রণারয়
কযায বনভদ ৃনাটি ভবন্ত্রবযলদ বফবাগভক ফবত কযা ভয়ভছ। গত ১০

প্রধানভন্ত্রীয কাম ৃারভয়য
ভন্তব্য/বনভদ ৃনা

ভন্তব্য

বনভদ ৃবকায কব ফপ্রযণ
কযায জন্য ১০/০৩/২০১৫
তাবযভখয
প্রধানভন্ত্রীয
কাম ৃারভয়য
০৩.০৭১.০০৬.৫১.০০.০০
২.২০১৪-১৪০ নং ংখ্যায়
নুভযাধ কযা য়।

ফ ৃভল
জাবযকৃত
বনভদ ৃবকায কব আভতাপূভফ ৃ
ফপ্রযণ কযা ভয়ভছ। ২৩
জানুয়াবয ২০১৭ তাবযভখ
িাযক
নং
৫১.০০.০০০০.২২২.১৬.১৩
.১৪.১৯ এয প্রবতভফদভনয
াভথ ফপ্রযণ কযা ভয়ভছ।
২৩ জানুয়াবয ২০১৭
তাবযভখ
িাযক
নং
৫১.০০.০০০০.২২২.১৬.১৩
.১৪.১৯ এয প্রবতভফদভনয
াভথ ফপ্রযণ কযা ভয়ভছ।

২৩ জানুয়াবয ২০১৭
তাবযভখ
িাযক
নং
৫১.০০.০০০০.২২২.১৬.১৩

ক্রঃ

১০।

১১।

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয
বনভদ ৃনা
াববৃ ও বববর বডভপন্স
এফং
অফাওয়া
বধদপ্তযভক
দুভম ৃাগ
ব্যফস্থানা ও ত্রাণ
ভন্ত্রণারভয়য বনয়ন্ত্রভণ কাজ
কযায বফলয়টি যীো
কভয ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ
কাম ৃকবয দভে গ্রণ
কযভফ।
দুভম ৃাগ ঝবুঁ কহ্রা, ঘূবণ ৃঝড়
ও
জভরাচ্ছ্বা
ফভাকাভফরায জন্য মুদ্র
উকূরফতী
এরাকায়
ম্যানভগ্রাব ফন সৃজভন
বযভফ ও ফন ভন্ত্রণারয়
প্রভয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ
কযভফ।

কক্সফাজায
ফযাবঙ্গা
যণাথী কযাম্প বভভফ
ব্যফহৃত এরাকায ফাআভয
বফধবাভফ ফফাকাযী
ফযাবঙ্গাভদয
তাবরকা
যযাষ্ট্র
ভন্ত্রণারয়,
ফাংরাভদ বযংখ্যান
ব্যযভযায ভাধ্যভভ দ্রুত প্রস্তুত
কভয ফ বফলভয় মথামথ

ংবিষ্ট
ন্য ভন্ত্রণারভয়য
ভন্ত্রণারয়/দপ্তয/ংস্া
ংবিষ্টতা
(পায়ায াববৃ
ও
বববর
বডভপন্স
বধদপ্তয)/
প্রবতযো
ভন্ত্রণারয়
( অফাওয়া
বধদপ্তয)

ভন্ত্রণারয় কর্তৃক গৃীত কাম ৃক্রভ

প্রধানভন্ত্রীয কাম ৃারভয়য
ভন্তব্য/বনভদ ৃনা

ভন্তব্য

ফভ ২০১৫ তাবযভখ ভবন্ত্রবযলদ বফবাভগ বা ভয়ভছ। বায বিান্ত
ফভাতভফক ১৬ জুন/২০১৫ এ ভন্ত্রণারভয় ফক্তব্য ভবন্ত্রবযলদ বফবাভগ ফপ্রযণ
কযা ভয়ভছ। ভবন্ত্র বযলদ বফবাভগয বিাভন্তয বযভপ্রবেভত স্বযাষ্ট্র
ভন্ত্রণারয় দুভম ৃাগ ব্যফস্ানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারভয়য ভভধ্য ভাননীয় ভন্ত্রী
ম ৃাভয় অভরাচনায ভয় বনধ ৃাযভণয জন্য নবথ উস্থাভন অভছ।

.১৪.১৯ এয প্রবতভফদভনয
াভথ ফপ্রযণ কযা ভয়ভছ।

দুভম ৃাগ ব্যফস্ানা ও বযভফ ও ফন বযভফ ও ফন ভন্ত্রণারয় ফথভক প্রাপ্ত তথ্য নুমায়ী ামুবদ্রক ও প্রাকৃবতক
দুভম ৃাভগয ঝবুঁ কহ্রা ঘূবণ ৃঝড় ও জভরাচ্ছ্বা ফভাকাভফরা, উকূরীয়
ত্রাণ ভন্ত্রণারয়/দুভম ৃাগ ভন্ত্রণারয়
এরাকাজুভড় গ্রীণ ফফল্ট শতযীয রভেয ফন বধদপ্তয কর্তৃক বফববন্ন প্রকভল্পয
ব্যফস্ানা বধদপ্তয

২৩ জানুয়াবয ২০১৭
তাবযভখ
িাযক
নং
৫১.০০.০০০০.২২২.১৬.১৩
.১৪.১৯ এয প্রবতভফদভনয
াভথ ফপ্রযণ কযা ভয়ভছ।

দুভম ৃাগ ব্যফস্ানা ও
ত্রাণ ভন্ত্রণারয়/যনাথী
ত্রাণ ও প্রতযাফান
কবভনায, কক্সফাজায

আভতাভভধ্যআ
ফাংরাভদ
বযংখ্যান ব্যযভযা কর্তৃক
বনফবিত
বভয়ানভায
নাগবযকগভণয
শুভাবযয
কাম ৃক্রভ শুরু কযা ভয়ভছ।
২৩ জানুয়াবয ২০১৭
তাবযভখ
িাযক
নং
৫১.০০.০০০০.২২২.১৬.১৩
.১৪.১৯ এ প্রবতভফদনটি

অওতায় এ ম ৃন্ত বনভনাক্ত স্ট্রী ফাগান সৃজন কযা ভয়ভছ।
৩৫২৯ ফক্টয ম্যানভগ্রাব ও ফগারাতা ফনায়ন ৩০০ ঝাউ ফাগান, ফাঁ
ফাগান ন্যান্য নন-ম্যানভগ্রাব, ফনায়ন এফং ৩৭১ বকঃবভঃ স্ট্রী ফন
সৃজন কযা ভয়ভছ।
চরবত ২০১৪-২০১৫ অবথ ৃক াভর উকূভর জুভড়, ৫৮২০ ফক্টয
ম্যানভগ্রাব ফাগান সৃজভনয রেযভাত্রা যভয়ভছ।
ফন বধদপ্তভযয অওতায় ফাস্তফায়নাধীন ও ফাস্তফাবয়তব্য বফববন্ন উন্নয়ন
প্রকভল্পয অওতায় উকূরীয় ফজরা কক্সকাজায,চট্রগ্রাভ,ভপণী, ফনায়াখারী,
রেীপুয, ফবারা, টুয়াখারী, ফযগুনা, ফবযার, এ অগাভী ৫ ফছভয
৩৩,৪২০ ফক্টয ম্যানভগ্রাব ফনায়ভনয বযকল্পনা গ্রণ কযা ভয়ভছ। মায
ভভধ্য ৫৮২০ ফক্টয চরবত াভর ম্পন্ন কযা ভফ।

যযাষ্ট্র
ভন্ত্রণারয়/ভূবভ
ভন্ত্রণারয়/বয
ংখ্যান ও তথ্য
ব্যফস্ানা
বফবাগ
(ফাংরাভদ
বযংখ্যান
ব্যযভযা)

কক্সফাজায ফযাবঙ্গা যণাথী কযাম্প বভভফ ব্যফহৃত এরাকায
ফাআভয বফধবাভফ ফফাকাযী ফযাবঙ্গাভদয তাবরকা শতবযয
বফলয়টি যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়, বযংখ্যান ও তথ্য ব্যফস্থানা বফবাগ
এয ভাধ্যভভ ফাস্তফায়ন ভে। যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারভয়য ভাধ্যভভ জানা
মায় গণনায কাজ শুরু ভয়ভছ, ফল ভত অযও ৬ ভা ভয়
রাগভফ।

ক্রঃ

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয
ংবিষ্ট
ন্য ভন্ত্রণারভয়য
বনভদ ৃনা
ভন্ত্রণারয়/দপ্তয/ংস্া
ংবিষ্টতা
ব্যফস্থা গ্রণ কযভফ এফং
তাবরকা
প্রধানভন্ত্রীয
কাম ৃারভয় ফপ্রযণ কযভফ।

ভন্ত্রণারয় কর্তৃক গৃীত কাম ৃক্রভ

প্রধানভন্ত্রীয কাম ৃারভয়য
ভন্তব্য/বনভদ ৃনা

ভন্তব্য
ফপ্রযণ কযা ভয়ভছ।

ক্রঃ
১২।

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয
বনভদ ৃনা

ংবিষ্ট
ন্য ভন্ত্রণারভয়য
ভন্ত্রণারয়/দপ্তয/ংস্া
ংবিষ্টতা

ভন্ত্রণারয় কর্তৃক গৃীত কাম ৃক্রভ

৫১.০১.৩৩৩৩.০০০.১৬.০০১.১৫/৫০১ নং িাযভক ভন্ত্রণারভয়য চাবদা
ফভাতাভফক সুবনবদষ্ট প্রস্তাফ ফপ্রযভণয পূভফ ৃ ফাংগারী কযাভম্প ফফাযত
ঢাকা ভযয ভধ্যস্থভর দুভম ৃাগ ব্যফস্ানা ভবন্ত্রবযলদ
ফবস্থত
ফাঙ্গারী ত্রাণ
ও বফবাগ (ভজরা বফাযীভদয ংখ্যা, বযফায ংখ্যা, প্রভয়াজনীয় জবভয বযভাণ ও
অফাভনয ধযণ আতযাবদ ফবত কযভত নুভযাধ কভযন।
বফাবযভদয অফাভনয ভন্ত্রণারয়/দুভম ৃাগ
প্রাক,
সুবফধা, বনযাত্তা ঝবুঁ ক ব্যফস্ানা
ঢাকা)/ স্ানীয়
দুভম ৃাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারভয়য ০১-১২-২০১৫ বরঃ
এফং ভানবফক বফলয় বধদপ্তয।
যকায বফবাগ তাবযভখয ৫১.০০.০০০০.৪১০.০৬.০০৩.১৫.৫০৫ নং িাযভক এ
বধদপ্তযভক ঢাকা ভয ফফাযত ফাংগারী বফাযীভদয ংখ্যা,
বফভফচনাক্রভভ তাঁভদযভক
ফবত কযভত বধদপ্তযভক নুভযাধ কযা য়। ভন্ত্রণারভয়য চাবদা
ঢাকায াশ্বৃফতী ন্য
ফভাতাভফক এ বধদপ্তভযয ১১-০১-২০১৬ বরঃ তাবযভখয
ফকাভনা সুবফধাজনক স্থাভন
৫১.০০.০০০০.০১৫.০৬.০০৫.১৩.৭৯৯ নং িাযভক ঢাকা ভযয
স্থানান্তভযয
জন্য
ফভাাম্মদপুয ও বভযপুয এরাকায় ফবস্ত ফাংগারী(বফাযী) কযাম্প
ভন্ত্রবযলদ বফবাগ ও
বযচারনা কবভটি কর্তৃক দাবখরকৃত তথ্য ভভত ফভাে ৫টি কযাভম্প
স্থানীয় যকায বফবাগ
২৪,২১২টি বযফাভয ১,০৮,০৪৯ জন ফরাকভক পুনফ ৃান কযভত প্রবত
প্রভয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ
বযফায ০৩ তাং াভয ফভাে ৭২৬ একয জবভয প্রভয়াজন ভফ ভভভৃ
কযভফ।
জানাভনা য়।
যফতীভত দুভম ৃাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারভয়য ২০-০৪২০১৬ বরঃ তাবযভখয ৫১.০০.০০০০.৪১০.০৬.০০৩.১৫.১৭৪ নং িাযভক
ফাংগারী বফাযীভদয ঢাকায াশ্বফতী ফজরায় পুনফ ৃান কযায বফলভয়
ভাননীয় প্রধান ভন্ত্রীয বনভদ ৃনা যভয়ভছ উভেখ কভয জরুযী বববত্তভত ঢাকায
াশ্বৃফতী গাজীপুয ফজরা ও ঢাকায ফকযাণীগভঞ্জ বফাযীভদয পুনফ ৃান
কযায সুবনবদ ৃষ্ট প্রস্তাফ ফপ্রযণ কযভত বধদপ্তযভক নুভযাধ কযা য়।
ভন্ত্রণারভয়য বনভদ ৃনা ফভাতাভফক বধদপ্তভযয ২৭-০৪-২০১৬ বরঃ
তাবযভখয ৫১.০০.০০০০.০১৫.০৬.০০৫.১৩.১৭৮ নং িাযভক অভরাচয
বফলভয় সুবনবদষ্ট ,প্রস্তাফ এ বধদপ্তভয ফপ্রযণ কযভত ফজরা প্রাক ঢাকা
এফং ফজরা প্রাক, গাজীপুযভক নুভযাধ কযা য়। এখন মন্তৃ ফকান
প্রস্তাফ াওয়া মায়বন।
দুভম ৃাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণভন্ত্রণারয় ভতও গত ২১-০৯-২০১৫
বরঃ তাবযভখয ৫১.০০.০০০০.৪১০.০৬.০০৩.১৫.৪১২ নং িাযভক
ভাননীয় প্রধান ভন্ত্রীয দয় বনভদ ৃ ফান্তফায়ভনয বনবভত্ত ঢাকায াশ্বফতী
ফকান সুবফধাজনক উমৄক্ত স্ান বনফ ৃাচন পূফ ৃক ভন্ত্রণারয়ভক ফবত
কযভত যাবয ফজরা প্রাক, ঢাকা এফং ফজরা প্রাক, গাজীপুযভক
নুভযাধ কযা ভয়ভছ।

প্রধানভন্ত্রীয কাম ৃারভয়য
ভন্তব্য/বনভদ ৃনা

ভন্তব্য
২৩ জানুয়াবয ২০১৭
তাবযভখ
িাযক
নং
৫১.০০.০০০০.২২২.১৬.১৩
.১৪.১৯ এয প্রবতভফদভনয
াভথ ফপ্রযণ কযা ভয়ভছ।

