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(৩) দুর্ যাগ প্ যায়  

ক) স্থানীয় প্রশাসরনর সরে ন্াগার্াগপূব যক সকে কা্ যক্ররির সিন্বয়সািন এবং স্থানান্তর, উিার ও িানমবক 

সহায়র্াকার্ য সহায়র্া করা;  

ি)  ক্ষয়ক্ষমর্র মহসাব করা এবং নিরাির্ ও পুনমন যি যারণর েন্য প্রাক্কেন বর্মর করা এবং এর্ৎসংক্রান্ত কারের 

েন্য অরর্ যর ব্যবস্থা গ্রহণ;  

গ) মবপোপন্ন নোকেরনর উিারকার্ য সহায়র্া প্রোন;  

র্) প্ররয়ােনরবারি িজুর্/সম্পে স্থানান্তর কারে ন্াগ নেওয়া।  

 

(৪) পুনব যাসন ও পুনগ যঠন প্ যায়  

ক) ্র্াসম্ভব দ্রুর্র্ার সরে দুর্ যারগ ক্ষমর্গ্রস্ত সরকামর সম্পমির প্ররয়ােনীয় নিরাির্ ও পুনমন যি যারণর কাে 

শুরু করা; 

ি) ক্ষমর্গ্রস্ত সরকামর সম্পমির র্াৎক্ষমণক নিরাির্ ও পুনমন যি যারণর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং েীর্ যরিয়ামে পমরকল্পনা 

প্রণয়ন; 

গ) িানমবক সহায়র্া এবং পুনব যাসন কি যসূমচরর্ স্থানীয় প্রশাসন ও কতৃযপরক্ষর সরে সিন্বয়সািন;  

র্) িমবষ্যরর্ একই রকি দুর্ যারগ সরকামর সম্পমি রক্ষার েন্য মবস্তামরর্ কি যসূমচ, কি যপমরকল্পনা ও প্রাক্কেন 

বর্মর করা এবং উপর্যক্ত কতৃযপরক্ষর কারে র্া উপস্থাপন করা;  

ঙ) প্ররয়ােন অনু্ায়ী পুনমন যি যাণ কারে কামরগমর সহায়র্া প্রোন এবং র্োরমক।  

 

৫.২.২০.২ নগর উন্নয়ন অমধদপ্তর 

নগর উন্নয়ন অমিেপ্তর এর কি য এোকায় দুর্ যাগঝুঁমক ব্যবস্থাপনায় মনম্নমেমির্ কা্ যক্রি পমরচােনা কররব: 

 

ঝুঁমকহ্রাস কা্ যক্রি 

ক) সম্ভাব্য মবপেগ্রস্ত এোকা মচমির্ করার েরক্ষয ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্ যাগঝুঁমক-িানমচে প্রস্তুর্ ও অনুসরণ 

করা; 

ি)  ভূমি ব্যবহার পমরকল্পনা বর্মর ও বাস্তবায়ন পমরবীক্ষণ করা; 

গ) ঝুঁমক অন্তর্ভ যমক্তমূেক নগর পমরকল্পনা প্রণয়ন করা;  

র্) বাংোরেশ ন্যাশনাে মবমল্ডং নকার্ (BNBC) অনুসরণ করর ঝুঁমকপ্রবণ এোকায় িবন মনি যাণ করার নক্ষরে 

অনুরিামের্ নকশা ও মনি যাণ-মনরে যশনা নিরন চোর েন্য প্ররয়ােনীয় উরযাগ গ্রহণ; 

ঙ) উিার ও সাড়াোন কারে মনরয়ামের্ বাহনগুরোর সহে চোচরের েন্য প্রশস্ত রাস্তার ব্যবস্থা গ্রহণ,  

চ) সকে িবন এবং কাঠারিার ঝুঁমক মনরূপরণ েমরপ পমরচােনা করা এবং ঝুঁমকপূণ য িবরনর র্ামেকা বর্মর 

করা; 

ে) প্ররকৌশে পমরকল্পনা সংস্থা ও মনি যার্া প্রমর্ষ্ঠানসমূরহর েন্য নগর পমরকল্পনা ও িবন নররোমফটিং-সংক্রান্ত 

প্রমশক্ষরণর ব্যবস্থা গ্রহণ; 

ে) অমর্ গুরুত্বপূণ য স্থারন ন্রকারনা িবন ও অট্টামেকা মনি যারণ BNBC কা্ যকর করা; 
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ঝ) িবন ও অন্যান্য কাঠারিারক মনরাপে ও ঝুঁমকপূণ য নশ্রমণর্ভক্ত কররর্ সহায়র্া প্রোন; 

ঞ) পুনব যাসন প্ যারয় মবএনমবমস এবং ভূমিকম্প পমরমস্থমর্ প্রমর্ররািী ও অমিমনররািক মনি যাণ মবমি/BNBC 

কা্ যকর করা; 

ট) নগরর েোবির্া মনরসনকরল্প সংমিষ্ট মসটি করপ যাররশন, ওয়াসা ও অন্যান্য নস্টকরহাল্ডাররের সিন্বরয় 

কা্ যক্রি পমরচােনার উরযাগ গ্রহণ; 

ঠ) মবএনমবমসর ্র্া্র্ বাস্তবায়ন মনমির্কররণর েরক্ষয মনি যাণকারে মনরয়ামের্ সংমিষ্ট প্ররকৌশেী (মসমিে 

ইমঞ্জমনয়ার) ও মনি যাণ শ্রমিকরের প্রমশক্ষণ প্রোন এবং এ মবষরয় সরচর্নর্া বাড়ারনার েন্য প্রচারামি্ারনর 

আরয়ােন করা; 

র্) সরকামর ও নবসরকামর িারর্র মনি যাণকারের িান প্ যরবক্ষরণ শমক্তশােী পমরবীক্ষণ ব্যবস্থা প্রমর্ষ্ঠা; 

ে) সরকামর সম্পমি রক্ষা ও নিরাির্কররণ েনবে ও সরঞ্জাি প্রস্তুর্ রািা; 

ণ) সকে সরকামর িজুর্ সংরক্ষণ করা এবং প্ররয়ােরন অমিকর্র মনরাপে স্থারন নসগুরো স্থানান্তর করা; 

র্) স্থানীয় প্রশাসরনর সরে সিন্বয় করর প্ররয়ােরন অপসারণ, উিার ও িানমবক সহায়র্া-কা্ যক্ররি সহায়র্া 

প্রোন; 

র্) ক্ষয়ক্ষমর্ মনরূপণ, পুনব যাসন ও পুনমন যি যাণ কারের েন্য প্রাক্কেন ব্যয় মনি যারণ এবং এেন্য র্হমবরের ব্যবস্থা 

গ্রহণ; 

ে) দুর্ যারগ ক্ষমর্গ্রস্ত সংস্থার সম্পরের সংস্কার ও পুনমন যি যাণ কাে ্র্ দ্রুর্ সম্ভব শুরু করা; 

ি) পুনব যাসন ও পুনগ যঠনকারে স্থানীয় প্রশাসন ও কতৃযপরক্ষর সরে সিন্বয়সািন; 

ন) িমবষ্যৎ দুর্ যারগ সরকামর সম্পমি রক্ষায় মবস্তামরর্ কি যসূমচ প্রণয়ন করা ও প্রাক্কমের্ ব্যয় মনি যারণ;  

প) প্ররয়ােরন পুনমন যি যাণকারে কামরগমর সহায়র্া প্রোন এবং র্োবিান। 

 

৫.২.২০.৩ রাজধানী উন্নয়ন কর্তযপক্ষ্ (রাজউক), রাজশাহী উন্নয়ন কর্তযপক্ষ্ (আরমর্এ), খু না উন্নয়ন কর্তযপক্ষ্ 

(যকমর্এ), েট্টিাি উন্নয়ন কর্তযপক্ষ্ (মসমর্এ), গাজীপুর উন্নয়ন কর্তযপক্ষ্ (মজমর্এ) 

রােউক, মসমর্এ, নকমর্এ, আরমর্এ, মেমর্এ-এর কি য এোকায় দুর্ যাগঝুঁমক ব্যবস্থাপনায় মনম্নমেমির্ কা্ যক্রি 

পমরচােনা কররব: 

ক) সম্ভাব্য ঝুঁমকপূণ য এোকা মচমির্ করার েরক্ষয ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্ যাগঝুঁমক-িানমচে অনুসরণ করা;  

ি) ঝুঁমক অন্তর্ভ যমক্তমূেক নগর পমরকল্পনা প্রণয়ন করা;  

গ) বাংোরেশ োর্ীয় ইিারর্ মবমিিাো (মবএনমবমস) অনুসরণ করর ঝুঁমকপ্রবণ এোকায় িবন মনি যাণ করার 

নক্ষরে অনুরিামের্ নকশা ও মনি যাণ-মনরে যশনা নিরন চোর েন্য প্ররয়ােনীয় উরযাগ গ্রহণ; 

র্) সকে িবন এবং কাঠারিার ঝুঁমক মনরূপরণ েমরপ পমরচােনা করা এবং ঝুঁমকপূণ য িবরনর র্ামেকা বর্মর 

করা; 

ঙ) প্ররকৌশে পমরকল্পনা সংস্থা ও মনি যার্া প্রমর্ষ্ঠানসমূরহর েন্য নগর পমরকল্পনা ও িবন নররোমফটিং-সংক্রান্ত 

প্রমশক্ষরণর ব্যবস্থা গ্রহণ; 

চ) অমর্ গুরুত্বপূণ য স্থারন ন্রকারনা িবন ও অট্টামেকা মনি যারণ বাংোরেশ ন্যাশনাে মবমল্ডং নকার্ (BNBC) 

কা্ যকর করা; 

ে) িবন ও অন্যান্য কাঠারিারক মনরাপে ও ঝুঁমকপূণ য নশ্রমণর্ভক্ত (Categorizing) কররর্ সহায়র্া প্রোন; 


