গ) প্রার্মিক কৃমষ সিবায় সমিমর্ ও অন্যান্য সমিমর্র উৎপােন কিযসূমচ কিযকর্যারের িােরি ্ারর্
পমরকল্পনা প্রণয়ন হয় র্ার মনিয়র্া নেওয়া, ঋণচামহোগুরো একমের্ করর প্ররয়ােনীয় িঞ্জুমর ও দ্রুর্ অর্ য
অবমুমক্তর ব্যবস্থা গ্রহণ;
র্) ঋরণর ব্যবস্থা করর ঘূমণ যঝরড় ক্ষমর্গ্রস্ত সেস্যরের ঋণচামহো পূরণ করা;
ঙ) প্ররর্যক নশ্রমণর িানুরষর পুনব যাসরনর েন্য পৃর্ক এবং সুমনমে যষ্ট পমরকল্পনা প্রণয়ন;
চ) দুগর্য এোকায় চাষাবারের েন্য নেকূরপর ্ন্ত্রাংশ ক্রয়, নেকূপ স্থাপন/পুনঃস্থাপন, নিরাির্ ইর্যামের
েন্য পৃর্ক কিযসূমচ বাস্তবায়ন করা;
ে) ক্ষয়ক্ষমর্ কাটিরয় ওঠার েন্য উন্নয়ন কিযসূমচ হারর্ মনরর্ েনগণরক ও এনমেওরের ন্ৌর্িারব সংগঠির্
করা;
ে) ক্ষমর্গ্রস্ত কৃষকরের িরে বীের্ো মবর্ররণর েন্য নাস যামর স্থাপন এবং কৃমষ উৎপােন ব্যবস্থা স্থাপরনর
ন্ৌর্ কিযসূমচ গ্রহরণ কৃষকরের উৎসামহর্ ও সংগঠির্ করা;
ঝ) কিযকর্যারা ্ারর্ প্ররয়ােনরবারি এনমেওরের সরে, গ্রারির দুগর্য েনসািাররণর িরে মবমবএস এবং
এিমবমবএস সংগঠির্ করর র্া মনমির্করণ এবং র্ারেররক আয় বাড়ারনার কারে মনরয়ামের্ করার েন্য
প্রমশক্ষণ ও ঋণচামহো একমের্ করা;
ঞ) সকে প্ যারয় সিবায় েপ্তর মবআরমর্মবর সরে আন্তমরকিারব কাে কররব।
৫.২.২০ গৃহায়ণ ও গণপূর্য িন্ত্রণােয়
দুর্ যাগ নিাকামবোয় এ িন্ত্রণােয় মনম্নমেমির্ োময়ত্বাবমে পােন কররব:
ঝমুঁ কহ্রাস কা্ যক্রি
ক) িন্ত্রণােরয়র একেন োময়ত্বশীে ব্যমক্তরক দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা নফাকাে পরয়ন্ট মহরসরব িরনানীর্ করা;
ি) পমরকল্পনা, উিার, স্থানান্তর এবং পুনব যাসনকারের েন্য োর্ীয় প্ যায় নর্রক শুরু করর উপরেো প্ যায়
প্ যন্ত সকে সিায় দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কমিটির অংশগ্রহণ মনমির্করণ;
গ) কিযপমরকল্পনা বর্মরর েরক্ষয িার্ওয়ামর ঝমুঁ ক মনরূপরণ উরযাগ গ্রহণ;
র্) বাংোরেশ ন্যাশনাে মবমল্ডং নকার্ (মবএনমবমস) ্র্া্র্িারব কা্ যকর মনমির্ কররর্ মনরে যশাবমে োমর
করা;
ঙ) দুর্ যাগকবমের্ এোকায় সরকামর অবকাঠারিা, স্থাপনা ও কাঠারিাগুরো নিরাির্ ও পুনমনর্রিায রণর অর্ য
নোগারন নীমর্িাো বর্মর করা এবং িন্ত্রণােরয়র বারেরট বরাে রািা;
চ) ন্রকারনা পুনমন যিযাণ-কা্ যক্ররি দুর্ যাগ-পরবর্ী প্রিাব ও ঝমুঁ ক মনরূপণ মবষয়ামে ্ারর্ মবরবচনা করা হয়
র্া মনমির্করণ;
ে) গৃহায়ণ ও গণপূর্য িন্ত্রণােরয়র কিীরের েন্য মবমিন্ন প্ যারয় দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রাস মবষরয় প্রমশক্ষণ কিযসূমচ বর্মর
ও বাস্তবায়ন করা;
ে) সরকামর ও নবসরকামর িারর্ মনিযাণকােগুরোর িান প্ যরবক্ষরণ শমক্তশােী প্ যরবক্ষণ ব্যবস্থা প্রমর্ষ্ঠা এবং
কা্ যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ;
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ঝ) ন্রকারনা দুর্ যাগ পমরমস্থমর্ সামব যকিারব নিাকামবোয় িন্ত্রণােরয়র সব মবিাগ ও িাঠ প্ যারয়র অমফসরক
অন্তর্ভযক্ত করর িন্ত্রণােরয়র েন্য আপেকােীন পমরকল্পনা প্রণয়ন;
ঞ) সব িররনর উরযাগ এবং সাড়া প্রোরন র্হমবে বরাে মনমির্করণ;
ট) িন্ত্রণােরয়র নির্র-বাইরর ঝমুঁ কহ্রাস ন্াগার্াগ-ব্যবস্থা প্রমর্ষ্ঠা করা;
ঠ) িন্ত্রণােয়/মবিাগ, অমিেপ্তর/সংস্থার আপেকােীন পমরকল্পনা বর্মর এবং র্া হােনাগাে করা;
র্) অবকাঠারিা মনিযাণ ও নগর পমরকল্পনায় ভূমিকম্পঝমুঁ ক প্রশিরন অবকাঠারিা ও নগর পমরকল্পনা মবষরয়
সরকামর প্ররকৌশেী, পমরকল্পনামবে ও স্থপমর্রের েন্য প্রমশক্ষণ কিযসূমচর আরয়ােন করা;
ে) ভূমিকম্প-ঝমুঁ ক মচমির্ কররর্ বাংোরেশ ভূর্ামেক েমরপ অমিেপ্তররর সরে কাে করা।
েরুমর সাড়াোন
(১) সাড়াোন প্রস্তুমর্ প্ যায়
ক) পমরকল্পনা, উিার, স্থানান্তর ও পুনব যাসনকারে োর্ীয় প্ যায় নর্রক উপরেো প্ যায় প্ যন্ত দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা
কমিটিগুরোরর্ ন্াগ নেওয়া;
ি) দুর্ যারগ সরকামর সম্পমির সম্ভাব্য ক্ষমর্ নরারি সর্কীকরণমূেক ব্যবস্থা গ্রহণ;
গ) সংমিষ্ট িন্ত্রণােয় এবং স্থানীয় কতৃপয রক্ষর সরে দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা কা্ যাবমের সিন্বয়সািন;
র্) দুর্ যারগ সরকামর সম্পরের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষমর্ নরারির েন্য সর্কীকরণমূেক পেরক্ষপ গ্রহরণর মনরে যশ োমর
করা।
ুঁ
(২) সর্কীকরণ/হুমশয়ামর
প্ যায়
ুঁ
ক) সংমিষ্ট সকরের প্রমর্ হুমশয়ামর
সংরকর্ প্রচার করা;
ি) িন্ত্রণােরয় একটি মনয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন করা;
গ) দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও োণ িন্ত্রণােরয়র েরুমর পমরচােনা নকন্দ্র এবং দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা অমিেপ্তররর সরে
সংর্াগ রক্ষার েন্য একেন ন্াগার্াগ কিযকর্যা িরনানীর্ করা;
র্) সরকামর সম্পমি রক্ষা ও নিরািরর্র উরেরশ্য েনবে ও সরঞ্জাি সম্পূণ য প্রস্তুর্ রািার েন্য সকে নেো
ও উপরেো প্ যারয়র কিযকর্যারেররক মনরে যশ প্রোন;
ঙ) সকে সরকামর িজুর্, সরঞ্জাি ইর্যামে রক্ষা করা এবং প্ররয়ােনরবারি মনরাপে স্থারন স্থানান্তররর িােরি
মনরাপিা মবিান করা;
চ) েরুমর অবস্থা নিাকামবোর েন্য অন্যান্য এোকা নর্রক ঝমুঁ কপূণ য এোকাগুরোরর্ প্ররয়ােনীয় কিী ও সািগ্রী
নপ্রররণর েন্য গণপূর্য অমিেপ্তররক মনরে যশ প্রোন;
ে) স্থানীয় প্রশাসরনর সরে সংর্াগ রক্ষা করা এবং সকে কা্ যক্ররির সিন্বয়সািন।
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(৩) দুর্ যাগ প্ যায়
ক) দুর্ যাগকবমের্ হওয়ার আশঙ্কা আরে এিন, এোকাগুরো, মবরশষ করর উপরেোগুরো মচমির্ করা;
ি) সরকামর িজুর্, সািগ্রী এবং সম্পমি রক্ষা করা;
গ) ক্ষমর্গ্রস্ত এোকাগুরোরর্ অমর্মরক্ত নোকবে নিার্ারয়ন ও সািগ্রী পাঠারনা এবং সরকামর সম্পে রক্ষা ও
নিরাির্ মনমির্করণ;
র্) দুর্ যারগ সাড়াোন, িানমবক সহায়র্া ও উিার কা্ যক্ররি সহায়র্া কররর্ এবং সরকামর সম্পমি
িেবুর্/শমক্তশােীকররণ অর্বা ক্ষমর্র হার্ নর্রক অবকাঠারিা রক্ষায় পূর্য অমিেপ্তররক অমর্মরক্ত
নোকবে ও সািগ্রী পাঠারনার মনরে যশনা োমর করা;
ঙ) কিী ও েমেেপে রক্ষা কররর্ প্ররয়ােরন অমিকর্র মনরাপে স্থারন সমররয় ননওয়ার মনরে যশনা োমর করা;
চ) মনয়ন্ত্রণকরক্ষ কিী মনরয়াগ করা এবং অবকাঠারিাগুরোর ক্ষমর্র র্ে োনার েন্য দুর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও
োণ িন্ত্রণােরয়র অিীন ইওমসর সরে ন্াগার্াগ রক্ষা করা;
ে) প্ররয়ােন হরে হুিমকর সেুিীন এোকায় েরুমর মিমিরর্ শমক্তশােীকরণ ও নিরাির্ কা্ যক্রি গ্রহরণর
েন্য গণপূর্য অমিেপ্তররক মনরে যশ প্রোন।
য প্ যায়
(৪) পুনব যাসন ও পুনগঠন
ক) পুনমনর্রিায ণ অর্বা নিরাির্কারের প্রকৃমর্ ও পমরিাণসহ ক্ষয়ক্ষমর্র পমরসংখ্যান প্রস্তুর্ করা;
ি) দুর্ যাগ-পরবর্ী প্রিাব মবরিষণ করা এবং র্া কিারনার সম্ভাব্য উপায় মচমির্ করা;
গ) িমবষ্যরর্ একই িররনর দুর্ যারগর নক্ষরে সরকামর সম্পে রক্ষায় প্রাক্কেনসহ (অনুিানমিমিক) পূণ যাে
কিযসূমচ বর্মর করা এবং ্র্া্র্ কতৃপয রক্ষর কারে র্া োমিে করা;
র্) িন্ত্রণােরয়র েন্য েরুমর দুর্ যাগঝমুঁ ক হ্রারস প্ররয়ােনীয় বারেট বরাে ও র্হমবরের ব্যবস্থা মনমির্করণ;
ঙ) সম্ভাব্য পুনমনর্রিায ণকারের চামহো নিটারর্ আমর্ যক সহায়র্া প্রোরন দ্রুর্ বরাে মনমির্করণ;
চ) কিযপমরকল্পনা, কা্ যক্রি এবং সরকামর সম্পমির র্াৎক্ষমণক ও েীর্ যরিয়ামে পুনমনর্রিায ণকারের মবস্তামরর্
ব্যরয়র প্রাক্কেনপূব যক সরকামর সম্পমি নিরাির্, পুনব যাসন ও পুনমনর্রিায ণ করা;
ে) সকে পুনব যাসন কিযসূমচর নক্ষরে সংমিষ্ট অন্যান্য িন্ত্রণােয় ও স্থানীয় কতৃপয রক্ষর সরে সিন্বয়সািন;
ে) অনুররািক্ররি পুনব যাসন-কা্ যক্ররি কামরগমর সহর্ামগর্া মবরশষর্ Better Back Build নীমর্ অনুসরণ
করা;
ঝ) ক্ষমর্গ্রস্ত এোকাসমূরহ পুনমন যিযাণকারে মবরশষজ্ঞ প্ররকৌশেীরের সম্পৃক্ত করার মবষয় মনমির্করণ।
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