
   

সংস্করণঃ ২৮এপ্রিল ‘২০২০ 

ক োপ্রিড-১৯ মহোমোরীর আওতোয় োপ্রন সম্পপ্র ত দরু্ োগ ঝুুঁ প্র  হ্রোস (DRR) কমো োরেলোয় নীপ্রতমোলো 

 

ননতৃফনৃ্দ, সদ্ধান্ত গ্রণকাযী এফং নাগসযকদদয দেতন ওযা উসেত নম নকাসবড-১৯ ভাভাযীয ভদধে নদ এফং 

যগুসরদত াসন ম্পসকত দুদম াগ১ অফোত যদযদে। দুদম াগ ঝুুঁ সক হ্রা (DRR) নকর এফং কাম ক্রভ গুসর 

ফতভান ভাভাযী সযসিসতয জনে সফদলবাদফ াজাদনা নম, দুদম াগ প্রবাসফত অঞ্চরগুসরদক ভাভাযী 

সফদফাযদণয নকন্দ্রির দত যক্ষা কযদফ এফং দুদম াগ নথদক দ্রুত ুনরুদ্ধাদয াযতা কযদফ। সনম্নসরসিত 

নীসতগুসর যাজননসতক ননতাদদয মাযা DRR এফং কসবড-১৯ এয ফেফিাক এফং ভস্ত নেকদাল্ডাযদদয জনে 

নকর এফং দদক্ষদয জনে ফেফাসযক যাভ । এই উদদোগগুসর াসন ম্পসকত দুদম াগগুসরদক 

নভাকাদফরা কযদত াদয মা বসফলেদত নম নকানও ভয এভনসক ভাভাযীয আওতায আদত াদয। এই 

নীসতভারা াসন ম্পসকত দুদম াগগুসরয উদেদে কযদরও অনোনে ধযদণয সফম দযয নক্ষদেও এগুসর 

প্রদমাজে।  

 

 

ফতভান কসবড-১৯ সযসিসতদত, কসবড-১৯ ংক্রভণ প্রসভত এফং মাযা অিু দয দদেন তাদদয সেসকৎা 

কযায সদদক তাৎক্ষসণক ভদনাদমাগ নদওযা দযদে। তফওু াসন ম্পসকত দুদম াদগয হুভসক এিন কসবড-১৯ এয 

আদগয ভদতা আন্ন যদযদে। DRR এ জরুসয াাদান এফং কসবড-১৯ স্বািেদফা াাদানগুসরয ভদধে 

প্রসতদমাসগতা এফং জটিরতা সকেু নদ এফং যগুসরদত ননসতফােক প্রবাফদক ফাসদয তুরদত াদয। 

াসন ম্পসকত দুদম াদগয দ্বাযা প্রবাসফত অঞ্চরগুসরদকও ভাভাযীটিয নতুন এসদন্টায ফা গুচ্ছ দয উঠায 

াত নথদক যক্ষা কযায জনে DRR নকর এফং প্রাক-উদদ্বগভূরক কাম ক্রভ ফাস্তফাযন মা ফতভান ভাভাযীদত 

একিা সনযাভক। সনম্নসরসিত নীসতগুসর যাজননসতক ননতৃফনৃ্দ, DRR এফং কসবড-১৯ এয ফেফিাক এফং ভস্ত 

নেকদাল্ডাযদদয -ংঘটিত সফম দযয কাযদণ েূান্ত প্রবাফগুসর এাদত কীবাদফ প্রস্তুত এফং াাদান 

জানাদত াদয তায জনে ফেফাসযক যাভ  নদয। এই নীসতগুসর াসন ম্পসকত দুদম াগ নভাকাদফরায সেসিত 

কযা দরও অনোনে দুদম াদগয নক্ষদেও এগুসর ভানবাদফ প্রদমাজে। 

 

নীসত- ১: ভাভাযীদত দুদম াগ ঝুুঁ সক হ্রা (DDR) ম্পদক ননতাদদয দেতনতা ফদৃ্ধদ্ধ কযন 

নীসত- ২: দুদম াগ এফং ভাভাযীগুসরয ঝুুঁ সক ফেফিানাদক একীবূত কযন 

নীসত-৩: দুদম াদগয ভয এফং তায দয নিকই সযষ্কায াসন, োসনদিন এফং স্বািেসফসধ যফযা 

কযন 

নীসত-৪: দুদম াগ ঝুুঁ সক ফেফিানায নেকদাল্ডাযদদয কসবড-১৯ এয হুভসক নথদক যক্ষা কযন 

নীসত-৫: দুদম াদগয প্রবাফ নথদক সফযর সেসকৎা ম্পদগুসর যক্ষা কযন 

নীসত-৬: কসবড-১৯ এয হুভসক নথদক দুদম াদগ িানান্তসযত ফেদ্ধিদদয ুযক্ষা কযন 

নীসত-৭: কসবড-১৯ নযাগীদদয দুদম াদগয হুভসক নথদক যক্ষা কযন 

 
১
এই নসথদত াসন ম্পসকত দুদম াগ ফরদত ভস্ত ধযদণয দুদম াগ মা াসন দ্বাযা প্রবাসফত দয থাদক । এয ভদধে যদযদে বাযী ফৃটিাত, 

ঝ, ফনো, িযা, বূসভ ধ্বং, ধ্বংসূ্ত প্রফা, ুনাসভ, উুঁেু নজাযায, ভাটিয তযরীকযণ, সভফা হ্রদ নপদি ৃি ফনো (দ্ধজএরওএপ), 

এফং াসন দলূণ দুঘ িনা। াসন ম্পসকত দুদম াগগুসর ক্ষসতগ্রি ভানুদলয ংিো অনুাদয ভস্ত সফম দযয ৯৫% এযও নফস যদযদে। 

সফগত এক াজায ফ সফম দযয ৯০% এযও নফস াসন ম্পসকত।  

 



নীসত-৮: কসবড-১৯ রক-ডাউদনয ভদধে য ও অঞ্চরগুসরয জনে সফদলাসযত িানান্তয সনদদনা 

ততসয কযন 

নীসত-9: অথ ননসতক সফম য এাদত কাম কযবাদফ কসবড-১৯ এয ভদধে অথ ননসতক DDR 

দদক্ষগুসর 

নীসত-১০: আভাদদয সফশ্বদক আযও উন্নত কযায রদক্ষে এই -ংঘটিত েোদরঞ্জগুসর নভাকাদফরায 

সফশ্ব ংসত এফং আন্তজাসতক দমাসগতা নজাযদায কযন 

 

নদওযা দযদে নম, কসবড-১৯ এয প্রভন দ্বাযা ফনো ফা িযায দুদম াদগ াাদান এফং ুনরুদ্ধায জটির এফং এয 

সফযীদত একই ঘদি। 

নীপ্রত- ১: মহোমোরীরত দরু্ োগ ঝুুঁ প্র  হ্রোস (DDR) সম্পর  কনতোরদর সরেতনতো েৃদ্ধি  রন 

 তক থাকুন নম াসন ম্পসকত দুদম াগ কসবড-১৯ ভাভাযীয অধীদন থাকা নদ এফং যগুসরদত 

আন্ন। মসদও দুদম াগ এফং ভাভাযী উবয দ্বাযা প্রবাসফত অঞ্চদর সযসিসত জটির এফং সফভ্রাসন্তকয দত 

াদয তদফ ধাদ ধাদ সদ্ধান্ত গ্রণ এফং দদক্ষগুসর াযতা কযদফ। মসদও কাজগুসর অতেন্ত 

অসযীভ এফং জটির ভদনদরও ার োামাদফ না। ভাভাযী সযসিসত ভাথায নযদি DRR এ সদ্ধান্ত 

ননওযা এফং এয সফযীদত সদ্ধান্ত গ্রদন সফভ্রাসন্ত এাদত াযতা কযদফ। 

 দুদম াগ এফং ভাভাযী ঝুুঁ সক ফেফিানায নকর এফং কাম েভগুসর একীকযদণয সফলযটি সনদ্ধিত 

করুন। তাদদয েরভান কদথাকথন এফং ভসন্ত যাভদ য সবসিদত যাভ  প্রদাদনয জনে DRR 

এফং কসবড-১৯ সফদলজ্ঞদদয নমথ দরদক একদ্ধেত করুন । তাদদয াদথ যাভ  কদয জটির সফলদয 

সদ্ধান্ত সনন। 

 মসদ নকান াসন ম্পসকত দুদম াগ ঘদি, তদফ প্রদযাজনীয সেসকৎা ও DRR কভঅদদয ুযক্ষা  নযাগ ও 

েসদয া দুদম াদগয ক্রভফধ ভান ংক্রাভক প্রবাফগুসরদক নযাধ কযায জনে সফদুেৎ, সযফন, াসন 

এফং স্বািেসফসধ সাদফ নভসরক সযদলফাগুসর মত তাাতাস ম্ভফ ফজায যািুন ফা ুনরুদ্ধায করুন। 

এয জনে, DRR ফেফিাকদদযদক জরুসয সবসিক অফকাঠাদভাগত জরুযী ুযক্ষা সযকল্পনা এফং 

ুনরুদ্ধাদযয উাদান/যঞ্জাভ যফযা কযায ভদতা ূফ -ফেফিা গ্রণ কযদত ফরুন। নমদতু 

কভ কতাযা কাদজয সপদি থাদক এফং কসবড-১৯ এয জনে যকাসয সনভ াণ কাজ িসগত কযা য 

নদতু তাদদয দজই াওযা মায না তাই জরুসয সবসিদত DRR এয জনে কভঅ ও যঞ্জাভাসদ 

দ্রুতগসতয জনে একটি ফেফিা (সদেভ) প্রসতষ্ঠায জনে DDR ফেফিাকদদযদক ফরুন। 

 অসফরদে DRR ফেফিাকদদযদক ভাভাযী সযসিসতয অধীদন দুদম াগ ঝুুঁ সক ফেফিানায সযকল্পনা 

কযায জনে অনুদযাধ করুন মাদত এয ম্ভাফে সযণাভটিয জনে প্রস্তুত থাদক। াাতার, সেসকৎা 

ুসফধা এফং তাদদয কভঅদদয ুযক্ষাদক অগ্রাসধকায নদওযা উসেত। DRR এফং কসবড-১৯  এয 

প্রসতদযাদধয দৃটিদকাণ নথদক, কসবড-১৯ এয অধীদন DDR সযকল্পনায ুরুল, ভসরা, মুফক এফং সশু, 

ফদৃ্ধ, প্রসতফন্ধী ফেদ্ধি, অসবফাী, ফাস্তুেুেত জনদগাষ্ঠী নমভন যণাথঅ এফং অবেন্তযীণ ফাস্তুেুেত ভানুল, 

যাষ্ট্রীন ভানুল, সদনভজযু, ফদ্ধস্তফাী, গৃীন, এফং কসবড-১৯  এয ংদফদনীর ভানুল নমভন 

দীঘ িাযী অুিতা একদরয সনসদি প্রদযাজনীয ভাধান কযা উসেত। কসবড-১৯ দ্বাযা প্রবাসফত 

ফেদ্ধিদদয উয থৃকীকযদণয তথে ংগ্র করুন এফং সরঙ্গ, ফয, জাসত, দীঘ িাযী অুিতায াদথ / 

োাই সনসদি গ্রু মা উদয উদেি কযা দযদে, মাদত কসবড-১৯ এফং দুদম াগ উবদযয সফরুদদ্ধ 

রাইদযয কাম কয ভসন্ত সযকল্পনা প্রসতষ্ঠা কযা মায। 

 সসবর সডদপন্ফ কতৃক্ষ এফং জরুযী সেসকৎা সযদলফাগুতসরদক একদমাদগ একটি দুদম াগ এফং 



কসবড-১৯ নভাকাদফরা কযায সযকল্পনা সনদ্ধিত করুন মা তাযা ইসতভদধে কসবড-১৯ এ নভাকাদফরায 

াা নপদরদে তাদদয প্রসতদমাসগতাভূরক দাসযত্বগুসরদত দ্রুত বাযাভে ফজায যািদত। 

 দুদম াগ েরাকারীন এফং তায দযও নিকই াসন যফযা এফং োসনদিনদক ভানসফক ও আসথ ক 

ংিান ফযােদক দফ াচ্চ অগ্রাসধকায সদন নমদতু স্বািেসফসধ সফদলত াত নধাযা কসবড-১৯ -এয 

সফস্তাযদক নযাধ কযায একটি গুরুত্বূণ  উাদান। 

 জাতীয এফং কসভউসনটি DRR সযকল্পনায এই নসথয নীসতগুসরদত অন্তবুি করুন। নফযকাযী 

িাত ভস্ত DRR নেকদাল্ডাযদক তাদদয ফেফাসযক ধাযাফাসকতা সযকল্পনায (BCPs) নীসতভারায 

এই অনুদচ্ছদ অন্তবুি কযদত ফরুন। 

 

নদওযা দযদে নম, DRR এফং কসবড-১৯ প্রভন ম্পসকত নরাকদদয একটি কাম কয এফং দক্ষ াাদাদনয 

জনে ভন্য কযা প্রদযাজন। 

নীপ্রত- ২: দরু্ োগ এেং মহোমোরীগুপ্রলর ঝুুঁ প্র  েযেস্থোনোর  এ ীিূত  রন 

 স্বািেিাতদক ম্পূণ বাদফ ভসন্ত ঝুুঁ সক ফেফিানায ফেফিায অন্তবুি করুন। কসবড-১৯ -এয অধীদন 

DRR প্রানদক দ্ধিারী কযদত DRR এয জনে নন্ডাই নেভওযাক এফং অনোনে আন্তজাসতক 

সনদদসকাগুসরয নভসরক দ্ধসতয ফেফায করুন, নমভন: ঝুুঁ সক-সবসিক দ্ধসত; ফোক জরুযী 

ফেফিানা দ্ধসত; ফ -আদ দ্ধসত; জনগণ এফং কসভউসনটি সবসিক দ্ধসত; ফহু-সফবাগীয এফং 

ফহু-সফবাগীয দমাসগতা দ্ধসত; স্বািে-সদেভ-সবসিক ম্পূণ  দ্ধসত; এফং তনসতক সফদফেে সফলয। 

তজসফক আদ  কর প্রকাদযয ঝুুঁ সকদত সিসতীরতা ফাাদত DRR দমাসগতা এফং অোকন 

নপ্রাদিাকরগুসরয ম াদরােনা এফং ভন্য কযা দযকায। 

 কসবড-১৯ সযসিসতদত াম্প্রসতক নম বাযী ফটৃিাত, ফনো, াসযদকন এফং িদন দডা ঘদিসের নগুসর 

নথদক দ্রুত সফসনভয করুন এফং সিুন। এিান নথদক অদনক সক্ষনীয সফলয এই নীসতগুসরদত 

প্রসতপসরত নযদে। 

 কসবড-১৯ সযসিসতদত আনায সনসদি, াভাদ্ধজক, াংসৃ্কসতক, নবগসরক এফং অথ ননসতক  

অফিাদনয উয সবসি কনয DRR দ্ধসতয উয সনসদি সযসিসতসতয জনে সনদদসকা এফং ওদযসফনায 

ততসয করুন। কসবড-১৯ সযসিসতদত DRR ফেফিাকদদয এফং নেকদাল্ডাযদদয দ্বাযা াসন 

ম্পসকত দুদম াগ ফেফিানা ভা কযায সফলদয সফদফেনা করুন। 

 দুদম াগ ঘিায আদগ াাতার ও স্বািে ুসফধায নক্ষদে ঝুুঁ সকূণ  ভানসেে এফং DRR যাভ  যফযা 

করুন। দুদম াগ/কসবড-১৯ প্রবাসফত অঞ্চর এফং ুসফধায ওবাযরোসং ভানসেে ততসয করুন। 

ঝুুঁ সকপ্রফণ অঞ্চদর সযদ ন এসদয ংক্রভণ এফং দুদম াদগয ঝুুঁ সক হ্রা কযা নমদত াদয। ঝুুঁ সকূণ  

ভানসেদেয ভদধে দুদম াগ এফং ভাভাযীয তদ্বত প্রবাফ এফং নই াদথ াসযফাসযক ম াদয াসনয 

সনযািাীনতাও অন্তবুি কযা উসেত। 

 সফদেভান আগাভ-তকতা এফং সনযাদদ সযদয ননওযায সদেভগুসর ম াদরােনা এফং উন্নত করুন 

মাদত তাযা সনযাদ সযদয সনদত াদয এফং কসবড-১৯ দ্বাযা ংক্রভণ নযাধ কযদত াদয। ভাভাযী 

সফসধসনদলধ এফং গাইদডদন্ফয প্রদঙ্গ প্রাকৃসতক দুদম াগ নথদক যক্ষা এফং সনযাদদ সযদয ননওযায এফং 

অনোনে সফলোসদয াদথ ম্পসকত ংসক্ষপ্ত এফং স্পি "আগাভ তকতা" ততসয করুন। 

 DRR এফং কসবড-১৯ এয নমথ ঝুুঁ সক দেতনতা প্রোদযয আদযাজন করুন। প্রসতদযাদধয কাম ক্রভগুসর 

ফাস্তফাযদনয ভাধেদভ এফং দুদম াদগ ফাসত সিসতীরতায সফলদয জ্ঞানদক এসগদয সনদত স্বািে ভাভাযী 

 ঝুুঁ সকসফদদদয ভদধে ক্রভফধ ভান দুদম াদগয সিসতিাকতায ভূরে ম্পদক দেতনতা ফদৃ্ধদ্ধ করুন। 

https://shilpo-karkhana.blogspot.com/2019/11/bangla-kobita-by-srijato-romantic_90.html
https://shilpo-karkhana.blogspot.com/2019/11/bangla-kobita-by-srijato-romantic_90.html


উচ্চ ঝুুঁ সকূণ  অঞ্চদর -ংঘটিত দুদম াদগয ঝুুঁ সক ভরূোযন এফং নমাগাদমাদগয ফেফিা করুন। 

 দুদম াগ ফেফিানা দরগুসরয দুদম াদগয দয াাদাদনয এফং নকাসবড-১৯ ইুে নভাকাদফরায গৃীত 

প্রদেিায স্বচ্ছতা ফজায যািায সফলযটি সনদ্ধিত করুন। জনাধাযণ এফং দুদম াদগ ক্ষসতগ্রি ফেদ্ধিদদয 

টঠক এফং ফ দল তথে নদত ক্ষভ ওযা উসেত। দুদম াগ ফেফিানায দরটিদক াভাদ্ধজকবাদফ 

দমাসগতা নজাযদায কযায জনে (তদথেয উয সবসি কদয) এফং াযতা যফযাদয (জনাধাযদণয 

কাে নথদক) সফদলত ভৃতুেয সফরুদদ্ধ রাইদযয জনে তসফর ংগ্র কযদত াযতা কযা উসেত। 

দমাসগতায জনে একটি প্ল্োিপভ  ততসয করুন নমিাদন প্রদযাজনীযতায াদথ াদথ দ্রুত াামে 

নদে নদযা মায। 

 মুফকদদয আেযণ এই নযাগ সনযন্ত্রদণ সনধ াসযত উাদান ওযায কসবড-১৯ নযাধ এফং DRR এয জনে 

ংসত ও দমাসগতায আহ্বান জানাদত সফদেভান মুফ নগাষ্ঠীগুসরদক দ্ধক্রয করুন। মুফকদদয সফদল 

দক্ষতায ফেফায কদয, নমভন, আইসটি, উদ্ভাফন এফং তাদদয িানীয দমাগীদদয একদ্ধেত কদয 

কসবড-১৯ ভাভাযীয আওতায দুদম াগ ফেফিানা, োণসফতযন এফং ুনরুদ্ধাদযয কাম ক্রদভ মুফ 

নগাষ্ঠীয াদথ দমাসগতা করুন। 

 

নদওযা দযদে নম, াসন, োসনদিন এফং স্বািেসফসধ কসবড-১৯ প্রসতদযাদধয এফং দুদম াগ নথদক দ্রুত 

ুনরুদ্ধাদযয এক গুরুত্বণূ  উাদান। 

নীপ্রত-৩: দরু্ োরগর সময় এেং তোর রর কে সই প্ররষ্কোর োপ্রন, সযোপ্রনরেশন এেং স্বোস্থযপ্রেপ্রধ সরেরোহ 

 রন 

 দেতন থাকুন নম প্রাকৃসতক আদগুসর প্রাযই াসনয জরবেতায ফাধা ৃটি কদয মা কসবড-১৯  

প্রভন প্রদেিাদক প্রবাসফত কযদত াদয। তীব্র াসনয ঘািসত যদযদে এভন অঞ্চদর দুম দগয কাযদন 

াত নধাযা, ফজে ফেফিানা এফং কসবড-১৯ বাইযাদয ভানুদলয নথদক ভানসফক ংক্রভণ নযাধ কযায 

উদেদে অনোনে দ্ধসত প্রদযাদগয উয প্রবাফ নপরদত াদয। িযায কাযদণ ৃি ঝুুঁ সকয প্রসত সফদল 

ভদনাদমাগ সদদত দফ নমদতু াসনয ঘািসত োসনিাসয ংকি নযাধ প্রদেিাদক ফাধাগ্রস্ত কযদত াদয। 

 াসনয অফকাঠাদভা, সফদলত াসনয উৎগুসরদত দলূণ নথদক যক্ষা করুন। সফম য ও ভাভাযীজসনত 

ঝুুঁ সক নযাদধ সফশুদ্ধ াসন আযদণ সফকল্প উৎ এফং অসযদাসধত জদরয ুনঃফেফাদযয সফলদয 

সফদফেনা করুন। 

 াসনদফা যফযাকাযীদদয DRR সযকল্পনাগুসরদত নকফর প্রাকৃসতক ঝুুঁ সক নয ভাভাযীগুসরয 

প্রবাফও অন্তবুি থাকদত দফ। ভাভাযী সযদলফা প্রদানকাযী কভঅদদয প্রবাসফত কযদফ মা সযদলফায 

গুণভানদক প্রবাসফত কযদফ। নভসডদকর নন্টায, াসন/োসনদিন অোদে দযন্ট এফং জরুযী 

কভঅদদয সফসবন্ন প্রদ্ধক্রযায ভাধেদভ ভস্ত ম াদয স্বািেকয সযদফ অফেই অন্তবুি কযদত দফ। 

 সফদলত দুদম াদগয ভয ঝুুঁ সক প্রসতদযাদধয জনে বাইযা দ্বাযা ংক্রাসভত ম্প্রদাদযয ফজোসনয ভদধে 

কসবড-১৯ নািকযদণয জনে গদফলণা এফং ভীক্ষায কাম ক্রভ নমাযদায করুন। নতুন দ্ধসতদত 

নমভন ফজোসন সবসিক ভাভাযীসফদো(ডসিউসফই) অদন্লণ কযা উসেত। এদত াসন এফং নদভা ফেফিা 

নথদক কসবড-১৯ এয ম্ভাফে সফস্তায ম্পদক ূফ াবা নদওযায কাম কয এফং দ্রুত উায দত াদয। 

 াসনয সযদফাদানকাযীদদয তাদদয ফেফাদযয ধাযাফাসক সযকল্পনায সডদ্ধজিার যঞ্জাভ এফং 

সযদভাি অদিাদভন/ভসনিসযং সদেভগুসরয বূসভকা ফাাদনায জনে ফরুন। মসদ ম্ভফ য, কসবড-১৯  

এয ভদধে ভস্ত অসযাম  াসন এফং ফজে অাদযনকাযী, সনযন্ত্রণ নকন্দ্র এফং যীক্ষাগায কভঅদদয 

দযূ নথদক কাজ কযা উসেত। ভাঠম াদয কভঅদদয এফং দরগুসরদক অফেই নকাযাদযন্টাইন েক্র 



সফদফেনা কদয থৃক থৃক কাদজয সপি ফযাে কযা উসেত এফং তাদদয অফেই কসবড-১৯  

ফেদ্ধিগত ুযক্ষা যঞ্জাভগুসরত (সসই) থাকদত দফ। 

 

নদওযা দযদে নম, েরভান ভাভাযীটিয ভদধে ফনো ও িযায কাযদণ ুনরুদ্ধাদযয ভয অফকাঠাদভা এফং ভানফ 

ম্পদ প্রদযাজন যদযদে। 

নীপ্রত-৪: দরু্ োগ ঝুুঁ প্র  েযেস্থোনোয় কে রহোল্ডোররদর  প্রিড-১৯ এর হুমপ্র  কথর  রক্ষো  রন 

 DRR নেকদাল্ডাযদদয কসবড-১৯ ম্পদক নকরগতবাদফ ক্ষভতা ও প্রসসক্ষত করুন। দুদম াগ 

ফেফিানা কভ কতা ও নস্বচ্ছাদফীদদয সকবাদফ ংক্রভণ এাদনা মায ন ম্পদক অোদেদমাগে, 

ংসক্ষপ্ত এফং স্পি সনদদসকা যফযা করুন। উদাযণস্বরূ, যাভ  সরপদরি, ওদযসফনায এফং 

এযকভ আযও অদনক সকেু করুন। ভোনুযার এফং প্রসতসদদনয নেক তাসরকায DRR কাম ক্রভগুসরদত 

াভাদ্ধজক দযূদত্বয সনদদাফরী অন্তবুি করুন। 

 নস্বচ্ছাদফকয  DRR নেকদাল্ডাযযা দুদম াদগয প্রস্তুসত/প্রসতদযাধ/ুনরুদ্ধাদযয কাম ক্রদভ সনমুি 

থাকাকারীন ভাদস্কয ভদতা েোন্ডাড কসবড-১৯ ুযক্ষা াভগ্রী সনদ্ধিত করুন। মসদ ম্ভফ য তদফ 

অতেন্ত ংক্রাভক নক্ষদে ফেফাদযয জনে কসবড-১৯ ফেদ্ধিগত ুযক্ষা যঞ্জাভ (সসই) ভজদু করুন। 

সেসকৎাসফীন প্রদযাজদনয জনে সসই যফযাদয অসতসযি যফযা মিন থাকদফ তিন ভাভাযী 

তযদঙ্গয ভধেফতঅ ভদয DRR কভঅদদয সসই ভজদু কায্মকয কযদত দফ। 

 কভঅ এফং িানান্তযকাযীদদয াদথ ম্ভাফে ংক্রভণ নযাধ কযদত দুদম াগ ফেফিানা কভঅদদয 

তদসনক স্ব-নভসডদকর নেদকয প্রদযাজন। 

 দ্রুত দুদম াগ প্রসতদযাধ/নুরুদ্ধাদযয প্রদযাজনীযতা এফং নস্বচ্ছাদফক DRR নেকদাল্ডাযদদয 

ভ্রভদণয ভাধেদভ কসবড-১৯ ক্ষসতগ্রি অঞ্চর এফং কভ আক্রান্তদদয ভদধে নযাদগয ংক্রভণ এাদনায 

জনে প্রদযাজনীয বাযাভে ফজায যািুন। 

 দুদম াদগয সফলদয ম দফক্ষণ এফং তকতায ভান যীক্ষা কযা এফং যক্ষণাদফক্ষদণয দাসযদত্ব থাকা 

কভ কতাদদয থৃকীকযদণয সফলযটি সনদ্ধিত করুন। 

 

নীপ্রত-৫: দরু্ োরগর িিোে কথর  প্রেরল প্রেপ্র ৎসো সম্পদগুপ্রল রক্ষো  রন 

 সফদলাসযত াাতার ও সেসকৎা ুসফধা প্রদানকাযী িান ফাদ সদদয সযদয ননওযায জাযগা(আশ্রয 

িান) সনধ াযণ করুন। ঝুুঁ সকূণ  ভানসেে এফং DRR সযকল্পনাগুসরদত থাকা এই সফদ্ধল্ডং এফং িান গুসর 

সযদয নপরুন। 

 দুদম াদগয প্রবাফ নথদক সেসকৎা কভঅ, ুসফধা এফং যঞ্জাভগুসরয ুযক্ষাদক অগ্রাসধকায নদযায জনে;  

 াসন-ংক্রান্ত দুদম াগ (ফনো ইতোসদ) নথদক সনযাদ অঞ্চদর প্রদযাজনীয সফদুেৎ উৎাদদনয 

যঞ্জাভগুসর যাদনা এফং াাতার, স্বািে নাে এফং সেসকৎা ুসফধাভূদ অিাযী সফদুেৎ 

যফযাদয যঞ্জাভ যফযা, 

 মথামথ DRR যাভদ য নমাগাদমাগ সনদ্ধিত কযায জনে দুদম াগ ফেফিানা কভঅদদয দ্রুত 

াাতার, স্বািে নাে এফং সেসকৎা ুসফধা নপ্রযণ, 

 প্রাথসভক ম াদয প্রদযাজনীয সেসকৎা যঞ্জাভ এফং উকযণগুসর উদযয তরায যাদনা, 

 ংক্রাভক অঞ্চর সফদফেনায সনদয নযাগী এফং সেসকৎা কভঅদদয জনে সযদয ননওযায সযকল্পনা 

ততসয কযা, 

 দুদম াদগয কাযদণ াসন যফযা ও োসনদিন সযদলফা ফোত দর াাতার, স্বািেদকন্দ্র ও 



সেসকৎা ুসফধাসদগুসরদত াসন, োসনদিন এফং স্বািেসফসধ যফযাদয অগ্রাসধকায নদওযা, 

 প্ল্াফন ভবূসভয ভদতা দুদম াগপ্রফণ অঞ্চদর অসতসযি স্বল্প-নভযাদী কসবড-১৯ াাতার সনভ াণ 

এাদত প্রদযাজনীয অসতসযি স্বািে ুসফধায সনযাদ িানগুসর সেসিত কযা, 

 একটি দুদম াগ আন্ন ওযায আদগ প্রাথসভক DRR জ্ঞান  জরুসয ফেফিানায জনে দাসযিযত 

সেসকৎা কভঅদদয সসক্ষত কযা। 

 

নদওযা দযদে নম, প্রাকৃসতক আদ এফং কসবড-১৯ একাদথ ঝুুঁ সকয কাযদন নফস প্রাণাসনয কাযণ দত াদয। 

নীপ্রত-৬:  প্রিড-১৯ এর হুমপ্র  কথর  দরু্ োরগ স্থোনোন্তপ্ররত েযদ্ধিরদর সুরক্ষো  রন 

 াভাদ্ধজক দযূত্ব, স্বািেসফসধ ুসফধায ফেফিা এফং আশ্রদযয বার ফেফিা সনদ্ধিত কযায জনে অসফরদে 

সনযাদদ সযদয ননওযায সযকল্পনাগুসর ততসয ফা ংদাধন করুন। ক্লাোয ইনদপকন প্রসতদযাদধ 

সযদয ননওযায বফনন মথামথ ফাযুেরাের সনদ্ধিত করুন। আশ্রযদকন্দ্রগুসরয জনে অসতসযি সফদ্ধল্ডং 

এফং জাযগা নাি করুন মা কসবড-১৯ নথদক ুযক্ষায জনে প্রদযাজন, নমভনঃ াভাদ্ধজক দযূত্ব এফং 

থৃক নযাগীদদয থৃক িাদনয প্রদযাজন দত াদয I আদ বাদফ, সেসকৎা ুসফধা কসবড-১৯  

নযাগীয জনে সনসদি আশ্রযদকন্দ্র এফং সনদজ থৃকীকযণ(নরপ নকাদযনিাইন) নযাগীদদয থৃক বফন 

/ ুসফধা / সযদয ননওযায নক্ষে িান কযা উসেত। 

 মিনই এফং নমিাদনই ম্ভফ সনযাদদ সযদয ননওযায নক্ষদে উেে িানান্তয অগ্রাসধকায সাদফ প্রোয 

করুন। এয অথ  সনযাদ থাকদর সনদজয ফা আদাদয সফদ্ধল্ডংদযয সদ্বতীয ফা উদযয তরায সযদয 

ননওযা। দুঘ িনা এাদত, সযদয ননওযায ভয দুদম াগ ফেফিানায জনে এফং আশ্রযিদর ভানুদলয 

ভাদঝ কভ ঘনত্ব যািা মায পদর আশ্রযদকদন্দ্র বাইযাদয দ্বাযা ংক্রভদণয ঝুুঁ সক হ্রা ায। ভতর 

সনম্নবূসভ জাযগাগুসরদত নমিাদন উেে িানান্তয ম্ভফ নয নিাদন উদচ্ছদদয সব এাদত উচ্চতয 

সফদ্ধল্ডং, আশ্রযির এফং নস্পদয ংিো ফদৃ্ধদ্ধ কযায জনে ূদফ ই িানীয ম্প্রদাদযয াদথ এ সফলদয 

আদরােনা করুন। 

 ফদেদয দুফ র এফং ফ াদক্ষা ঝুুঁ সকূন  ফেদ্ধি নমভন ফযস্ক, প্রসতফন্ধী, গবফতী ভসরা এফং দীঘ িাযী 

নযাগীদদয াভাদ্ধজক অন্তবুদ্ধিয দ্ধসতয াাদমে প্রাথসভক মদেয এফং সযদয ননওযায সযকল্পনা 

করুন। 

 সযস্কায কযায জনে ম াপ্ত সযস্কায াসন, াফান, োসনিাসয ণে এফং োসনিাসয োড যফযা 

করুন। 

 নভসরক নভসডদকর যীক্ষাগুসর সযোরনা করুন, নমভনঃ িানান্তসযত ফেদ্ধিদদয তাভাো যীক্ষা 

কযা। 

 িানান্তসযতদদয ভদধে নম কর কসবড-১৯ ম্পসকত তফলভে নযাধ করুন। ভ্রান্ত সযসিসত এফং বুযা 

ংফাদগুসর দ্রুত এফং ফোকবাদফ েসদয আতঙ্কজনক সযসিসতয ৃটি নযাদধয জনে স্বচ্ছতায াদথ 

দুদম াগ এফং কসবড-১৯ এয সযসিসতয টঠক তথে নঘালণা এফং সফতযণ কযদত থাকুন। 

 নাগসযকদদয দুদম াদগয ূদফ  জরুযী প্রদযাজনীয সকদি ভাস্ক, ওযাই, াফান, নতাযাদর এফং 

থাদভ াসভিায অন্তবুি কযায যাভ  সদন। 

 ভাভাযীটিয অধীদন দসূলত দত াদয এভন উকযদণয নেদয নগদ দাদনয আহ্বান জানান। 

কসবড-১৯ ংক্রভদণয ঝুুঁ সক কভাদত DRR এয জনে অথ  নরনদদদনয প্রসতটি নক্ষদে নগদ ভাধেদভয 

সযফদত তফদুেসতন অথ  নরনদদন কযায জনে প্রোয করুন। 

 



নীপ্রত-৭:  প্রিড-১৯ করোগীরদর দরু্ োরগর হুমপ্র  কথর  রক্ষো  রন 

 DRR এফং কসবড-১৯ নক ভসন্ত দফ াচ্চ অগ্রাসধকায নদওযা সনদ্ধিত করুন এফং যাসয ভানুদলয 

জীফনদক সফন্ন কদয এভন ঝুুঁ সক এান। 

 ংক্রাভক নযাগগুসরয সেসকৎা সনযন্ত্রদণয নীসতয সবসিদত কসবড-১৯ প্রভদনয জনে দ্ধিসরত 

দদক্ষগুসর ফুদঝ গ্রণ করুন। এই সেসকৎা নীসতগুসরয ভদধে যদযদেঃ ১) ংক্রভদণয উৎদক ফাদা 

নদযা; ২) ংক্রভদণয ভূর নকদি নদযা; ৩) দুফ র দরগুসর যক্ষা কযা। 

 কসবড-১৯ নযাগীদদয ুযক্ষা সযকল্পনা ততসয করুন অথফা এই ুসফধাগুসর অন্তবুি করুনঃ নমাগাদমাগ 

এফং ফাতায ভাধেদভ; সযদয ননওযায সযকল্পনায দুম দগ সনযাদ সনদজ থৃকীকযণ(নরপ 

নকাদযনিাইন) ুসফধা এফং সযদয ননওযায দয সেসকৎা াযতা কযায সযকল্পনা। 

 

নীপ্রত-৮:  প্রিড-১৯ ল -ডোউরনর মরধয শহর ও অঞ্চলগুপ্রলর জনয প্রেরশষোপ্রয়ত স্থোনোন্তর প্রনরদশনো 

ততপ্রর  রন 

 দুদম াদগয জনে কাম কয সযদয ননওযায নক্ষে ুযক্ষায সনিযতা এফং আতঙ্কজনক কাম ক্রভ নযাধ 

কযদত রকডাউন এরাকাগুসরদক সফদল ূফ  তকতা সদন। 

 আতঙ্ক এফং ংক্রভদণয সফস্তায নযাধ কযদত রক-ডাউন সযসিসতগুসরয জনে জরুযী সযদয ননওযায 

সযকল্পনা ততসয করুন। সনসদি এরাকায সনসদি ীভাফদ্ধতা সফদফেনা কদয একটি ভযদযিায সফনোদ 

দুদম াগ কাম ক্রভ সযকল্পনা কযা প্রদযাজন। 

 রকডাউদনয ভয দুদম াদগয নক্ষদে সনযাদ িান এফং সযদয ননওযায যাস্তা সনধ াযদণয জনে িানীয 

কতৃদক্ষয াদথ ভন্য সনদ্ধিত করুন। 

 

নদওযা দযদে নম, কসবড-১৯ এয ভদধে দুদম াগগুসর টঠকবাদফ সযোরনা কদয সফশ্বফোী টিসরযন ডরায াশ্রয 

দফ। 

নীপ্রত-9: অথ ননপ্রত  প্রে্ য় এোরত  ো্  রিোরে  প্রিড-১৯ এর মরধয অথ ননপ্রত  DDR 

দরক্ষগুপ্রল 

 ভাভাযী অথ ননসতক সফম দযয কাযণ দত াদয এভনটি ভাথায নযদি দুদম াগ এফং জরফায-ুম্পসকত 

ঝুুঁ সক নভাকাদফরায জনে অিাযী ফাদজি এফং তসফর থাকায ভয ভাভাযী ংিায ম্পূণ  অথ াযন 

করুন। ফোংক এফং/অথফা ফীভা ংিাগুসরয াদথ আকদ্ধিক(কসন্টনদজদ্ধন্ফ) অথ  েুদ্ধিয ফেফিা করুন 

মাদত তাযা দুদম াদগ াাসদদত দ্রুত তসফর অসধগভন কযদত াদয। 

 নভনীয তসফর এফং সফতযণ সনদ্ধিত করুন মা DRR ফেফিাকদদয সযকল্পনা এফং দ্রুত উত্থাসত 

সফলদয াা এফং একাসধক ঝুুঁ সকয াদথ কসবড-১৯ সযসিসতদত সযফতন কযদত াদয। 

 দুদম াগ ও ভাভাযী নভাকাদফরায ভূরে, যফযাকাযী, সরড িাইভ এফং প্রদযাজনীয ণে ও সযদলফা 

ংগ্রদয জনে সফদ তথে  একটি নলাফার, সডদ্ধজিার এফং নডিা-োসরত সযকল্পনা সফদফেনা কদয 

দুদম াগ ঝুুঁ সক ফেফিানায াভথ েগুসর আদডি করুন। নমফ েোদরঞ্জগুসরয ভুদিাভুসি ওযায 

ম্ভাফনা যদযদে উদাযণস্বরূ উৎাদন ক্ষভতায অবাফ, দীঘ  এফং জসত যফযা নেইন এফং 

নক্রতাদদয প্রসতদমাগীতা। 

 DRR নরনদদদন নিসরদপান সবসিক সডদ্ধজিার নদভন্ট নভকাসনজভদক উৎাসত করুন নমভনিা নযড 

ক্র ম্প্রসত আসেকায কসবড-১৯ এয সফস্তায নযাধ কযদত দুদম াদগ ক্ষসতগ্রিদদয জনে প্রোয কযদে।  

 



নদওযা দযদে নম, সফশ্বফোী সফদ্ধচ্ছন্নতা নয ফযং ংসত কসবড-১৯ এফং দুদম াদগয সফরুদদ্ধ রাইদয জদযয জনে 

জরুসয। 

নীপ্রত-১০: আমোরদর প্রেশ্বর  আরও উন্নত  রোর লরক্ষয এই সহ-সংঘটেত েযোরলঞ্জগুপ্রল কমো োরেলোয় 

প্রেশ্ব সংহপ্রত এেং আন্তজোপ্রত  সহর্োপ্রগতো কজোরদোর  রন 

 মিন নকানও ফৃৎ দুদম াগ ঘদি তিন আন্তজাসতক ম্প্রদাদযয াদথ সনযসভতবাদফ স্বচ্ছ ও 

জফাফসদসতায াদথ দুদম াদগয টঠক ও ভদযাদমাগী তথে প্রদান করুন মাদত ক্ষসতগ্রি নদদয 

প্রান ও অথ নীসতদত সফশ্বস্ত আিা প্রদান কযা মায। 

 সফশ্বজদু কসবড-১৯ িাস্কদপা গুসরয াদথ দ্ধক্রযবাদফ ভন্য াধদনয জনে এফং তাদদয সনসদি 

এরাকায াসন ম্পসকত দুদম াগ ম্পদক তক কযায জনে সেসিত জরফায ুএফং আফাওযা ংক্রান্ত 

ঝুুঁ সকয ূফ াবা যফযা কযদত সফশ্ব আফাওযা ংিা এফং UNDRR এয াদথ জসত নত 

আফাওযা/জরফাযু এদজদ্ধন্ফগুসরদক অনুদযাধ করুন । 

 প্রদযাজন নর আন্তজাসতক DRR এফং ভানসফক াযতা কভঅ এফং যঞ্জাভ জতয কযায জনে 

প্রস্তুত করুন। প্রদফ সনদলধাজ্ঞায সযসিসতদত, আন্তজাসতক DRR এফং ভানসফক াযতা কভঅ এফং 

যঞ্জাভাসদ প্রবাসফত নদ এফং অঞ্চরগুসরদত প্রদফদয জনে নপ্রাদিাকর প্রসতিায প্রদযাজন দত 

াদয। নদগুসরদক ভাভাযী েরাকারীন সনযাদ াযতায জনে সবা াওযা, নকাযাদযন্টাইন 

োে, শুল্ক োে এফং নপ্রাদিাকর এয ভদতা ুসফধাগুসরয প্রাক-সফদফেনা এফং সযকল্পনা কযা 

উসেত। নপ্রযণকাযী দরগুসরদক ুযক্ষা সকি সদদয জ্জিত কযা উসেত। কসবড-১৯ আক্রান্ত অঞ্চদর 

প্রদফদয আদগ এই আন্তজাসতক দরগুসরদক নভসডদকর সব্রসপং নদওযা উসেত। ইন্টাযনোনার 

নপডাদযন অপ নযড ক্র অোন্ড নযড দ্ধক্রদন্ট নাাইটি (আইএপআযস) এয "ঘদযাযা ুসফধা 

এফং আন্তজাসতক দুদম াগ োণ এফং প্রাথসভক ুনরুদ্ধায াযতা ও সনযন্ত্রদণয জনে সনদদসকা 

(আইসডআযএর সনদদসকা) " এয ফেফায এফং প্রোয কযা উসেত। 

 DRR এয উদাযণ অনুযণ কদয ভাভাযী নীসত ও সফসধসফধাদনয জনে সনসদি আঞ্চসরক ংিা প্রসতষ্ঠা 

কযায সফলদয আদরােনা করুন। উদাযণস্বরূ, আসযান নদগুসর একটি আঞ্চসরক নকন্দ্র িান 

কদয এই আন্তঃীভান্ত ভো এফং DRR জনে আঞ্চসরক/আন্তজাসতক দমাসগতা দোধন কদযদে। 

ীভানা ুনযায নিারায সফলদয আদরােনা কযা এফং অসযাম  দণেয ফেফায প্রোয কযা এফং দ্রুত 

সযফতনীর সযসিসতদত ভানুদলয নভনীয আেযণ এই জাতীয সফলযগুসর গুরুত্বূণ । 

 দুদম াগ এফং অনোনে জরুযী কাযদণ িানান্তসযত ফেদ্ধি এফং যণাথঅদদয কসবড-১৯ এয কাযদণ প্রদফ 

সনদলদধয সযফদত সফদল নপ্রাদিাকর এফং মে সফদফেনা কযা উসেত। 

 আদগুসর অদনক দৃটিদকাণ নথদক ঝুুঁ সকূণ  এফং দ্ধিসরত, আন্তঃীভান্ত দথ কাজ কদয কাযণ 

আদগুসর ীভানা ফা যাজনীসতদক িান কদয না। নক্টয জদু ভাধানগুসর নফয করুন, নমভনঃ 

াসন, োসনদিন এফং াইদ্ধজন, দ্ধি, সক্ষা, স্বািে এফং ুটি, জীসফকা, সশু এফং াভাদ্ধজক ুযক্ষা, 

আশ্রয এফং আফান, এফং ফ জনীন উন্পুি িান। 

 সনম্ন ও ভধেভ আদযয নদগুসর মাযা এই প্রদকাটিয সফরুদদ্ধ রাই কযদে তাদদয জনে আন্তজাসতক 

ভথ ন ফদৃ্ধদ্ধ করুন, এই সফলযটি সফদফেনায নযদি নম তাদদয নদদয নাগসযকদদয ুযক্ষা এফং করোণ 

কর নদদয কাদে অতেন্ত গুরুত্বূণ । আভাদদয একজদনয জনে হুভসক আভাদদয কদরয জনে 

হুভসক। দেতন থাকুন নম আভযা কসবড-১৯ এফং সফম দযয নভাকাদফরায নকফর দুফ র সাদফই 

দ্ধিারী। 

 ীভান্ত এফং যকাদযয ভদধে ঝুুঁ সক নফাঝায এফং হ্রা কযায জনে একটি ভসন্ত দ্ধসত গ্রণ করুন। 



কসবড-১৯ জাতীয দুদম াগ ঝুুঁ সক ফেফিানাভূরক ংিা ংসিি কর ভন্ত্রণারদযয ক্ষভতা েসরত 

একটি াভসগ্রক যকায দ্ধসতয প্রদযাজনীযতায ইসঙ্গত সদদযদে। 

 আভাদদয সফশ্বদক আযও ুন্দয কদয গদ তুরদত এিনই ুনরুদ্ধাদযয সযকল্পনা শুরু করুন। জাতীয 

এফং িানীয যকাযদক তাদদয জাতীয এফং িানীয দুদম াগ ঝুুঁ সক প্রভন নকর (নন্দাই নেভওযাক 

িাদগ ি (e)) এয ভদধে তজসফক দ্ধি এফং ঝুুঁ সকগুসর একদ্ধেত কযদত দফ। এই সফম দযয দ্বাযা উত্থাসত 

েোদরঞ্জগুসর নতুন সযকল্পনা এফং রূগুসরয সবসি ততসয কযদফ মা সনদ্ধিত কদয নম বসফলেদত নম 

নকানও সযসিসতদত যকাযী ও নফযকাযী ফেফিা সনসফ দে কাজ কযদত ক্ষভ দফ। 

 


