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 বাাংলাদেশ ইনসিদেন্ট ম্যাদনজদম্ন্ট সিদেদম্র  

(সবআইএম্এি) েইু সেন বযাপী কম্মশালার উদবাধনী অনুষ্ঠাদন 
যকু্তরাদের রােেতূ ম্াশমা বাসনমকাদের বক্তবয 

 
ঢাকা, ২৯শশ ম্ার্ম , ২০১৭  

 
 প্রধান অতিতি বীর তবক্রম মমাফাজ্জাল ম াসেন ম াধুরী মায়া, এমতি, মাননীয় মন্ত্রী, দসু য্াগ 

বযবস্থািনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, 

 মমা াম্মদ শা  কামাল, েত ব, দসু য্াগ বযবস্থািনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, 

 েিযব্রি ো া, অতিতরক্ত েত ব, দসু য্াগ বযবস্থািনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়,  

 তব্রসগতিয়ার মেনাসরল আলী আ াসম্মদ খান, তিএেতে, ম ািতর ালক, ফায়ার োতভয ে এন্ড তেতভল 

তিসফন্স, 

 মমা াম্মদ মমা: তরয়াে আ ম্মদ, ম ািতর ালক, দসু য্াগ বযবস্থািনা অতধদপ্তর,  

 ি. অসধযন্দ ুমশখর রায়, ্ুগ্ম েত ব, দসু য্াগ বযবস্থািনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়; 

 বাাংলাসদশ েরকাসরর কমযকিয াবৃন্দ, 

 

েম্মাতনি অতিতি, ে কমীবৃন্দ, ভদ্রমত লা ও ভদ্রমস াদয়গণ,   

 

আেোলাম ুআলাইকুম, নমস্কার, শুভ েকাল 

বাাংলাসদসশ অবতস্থি ্ুক্তরাষ্ট্র দিূাবাসের িক্ষ মিসক গুরুত্বিূণয এই প্রস ষ্টার উসবাধন অনুষ্ঠাসন 

অাংশগ্র ণ কসর ে ায়িা করসি মিসর আতম েম্মাতনি মবাধ করতি।  আমরা োতন ম্, ্খন আমরা 

েমেযা েমাধান ও বাধা অতিক্রসমর েনয একসত্র কাে কতর, আমাসদর দইু মদশই উিকৃি  য় । 

প্রাকৃতিক দসু য্াসগ োড়া প্রদান ও মাতনসয় মনওয়ার েক্ষমিা এেব প্রতিবন্ধকিার একটি। তবতভন্ন ধারণা 
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তবতনমসয়র মাধযসম, তবসশষ কসর দসু য্াগকালীন প্রস্তুতি ও োড়া প্রদাসনর েময়  আমরা শুধুমাত্র 

আমাসদর নাগতরকসদর েুরক্ষা প্রদাসনর েক্ষমিাই বতৃি কতর না, আমরা েীবনও বাাঁ াই। এ কারসণই 

্ুক্তরাষ্ট্র, বাাংলাসদশ েরকাসরর োসি একস্াসগ কাে কসর েবযপ্রিম "বাাংলাসদশ ইতন্সসিন্ট মযাসনেসমন্ট 

তেসেম" বা "তবআইএমএে" প্রতিষ্ঠায় ে ায়িা করসি প্রতিশ্রুতিবি। 

  ম্সকান োিীয় দসু য্াসগর েময় ইতন্সসিন্ট মযাসনেসমন্ট তেসেম একটি গুরুত্বিূণয তবষয়। েফলিার 

েনয প্রসয়ােন ে স্াতগিা, কা য্করী েমন্বয় এবাং েুোংগঠিি মনিৃত্ব। তবআইএমএে ম্সকাসনা ঘটনার 

কারণ, আকার, স্থান ও েটিলিা তনতবযসশসষ িা বযবস্থািনার েনয একটি েমতন্বি ও একই ধরসনর  

িিতি অনুেরণ  কসর। এটি প্রাণ াতন কমায়, েম্পতি ও িতরসবসশর ক্ষয়ক্ষতির িতরমাণ হ্রাে কসর।        

  

  এটি খুবই গুরুত্বিূণয। আিনারা োসনন ম্ বাাংলাসদশ েলবায় ুিতরবিয ন ও প্রাকৃতিক দসু য্াসগর 

দরুন ঝুাঁ তকিূণয মদশ। এসদসশর উিকূলবিী এলাকা বনযা, ভূতমক্ষয়, েমুদ্রিৃসষ্ঠর উচ্চিা বৃতি এবাং 

ঘূতণযঝড় ও েসলাচ্ছ্বাসের েম্মুখীন  য়। েলবায়ুর িতরবিয ন এই ঝুাঁ তকগুসলাসক বাতড়সয় মদয়। ভূতমকসম্পর 

েনয প্রস্তুতি ও োড়া প্রদান করা আসরা একটি কঠিন প্রতিবন্ধকিা ত সেসব মদখা মদয় । 

দভুয াগযবশি, মাসঝ মাসঝ দতুবযিাক ও দসু য্াসগর মসিা তবষয়গুসলা আমাসদর প্রাতিষ্ঠাতনক িতরবিয ন 

আনসি ও আসরা কা য্কর িিতি তিরীসি বাধয কসর।  ্ুক্তরাষ্ট্রও এর মিসক বযতিক্রম নয়।  

প্রতিবির  াতরসকন, টসনযসিা, দাবানল ও ভূতমকম্প  লক্ষ লক্্ষ আসমতরকানসদর হুমতকর মুসখ মফসল 

মদয়।  ২০০৫ োসল  াতরসকন কযাটতরনা ্ুক্তরাসষ্ট্রর গাল্ফ মকাসে  অেম্ভবশতক্ত তনসয় আিসড় িসড়তিল। 

্ুক্তরাসষ্ট্রর ইতি াসে িৃিীয় েসবযাচ্চ প্রাণঘািী  াতরসকন তিল এটি, ঝড়টি ভারী বষযণ ও বািাে বসয় 

এসনতিল ্ার দরুন বনযার েৃতষ্ট  সয়তিল এবাং এটি লুইতেয়ানা অঙ্গরাসেযর একটি তনম্নবিী এলাকা তনউ 

অরতলসন্সর ৮০ শিাাংশ এলাকাসক তনমতজ্জি কসরতিল।  এই ঝসড় প্রায় ১৮০০ মানুসষর প্রাণ াতন  য়।  

এমনতক ঝড় মশষ  ওয়ার অসনকতদন িরও ্ারা বাতড়র িাসদ আটসক িসড় েীবন-মৃিুযর েতন্ধক্ষসণ 
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দলুতিল, িাসদর ভয়ঙ্কর গল্প উসে আসে গণমাধযমগুসলাসি।  এ েবই ঘসটতিল ্খন স্থানীয় ও মকন্দ্রীয় 

অতধদপ্তরগুসলা েমন্বয় করসি ত মতশম খাতিসলা, মক মকান কােটি তকভাসব করসব। 

িা সল আমরা বুঝসি িারতি তক তক ঝুাঁ তকর মুসখ িড়সি, এবাং আমরা ্খন অধযাবোসয়র োসি  

বাধাঅতিক্রম করতি আমাসদর িখসনা অসনক তকিু মশখার ও করার আসি।  কঠিন েময় আমাসদরসক 

একতত্রি করসি িাসর এবাং করা উত ি, ্া আমাসদরসক একটি দীঘযস্থায়ী  রূিান্তসররতদসক তনসয়  ম্সি 

িাসর।  এখাসন উিতস্থি অসনসকরই  এমনঅতভজ্ঞিা রসয়সি, ্খন দসু য্াগ  ানা মদয় িখন এসক 

অিরসক ো া্য করার প্রবণিা স্বভাসব িতরণি  য়। 

তবগি বিরগুতলসি, ্ুক্তরাষ্ট্র েরকার - এর আন্তেয াতিক উন্নয়ন োংস্থা ইউএেএইি, প্রতিরক্ষা 

অতধদপ্তর, এবাং অনযানয অতধদপ্তর - এর মসধয তদসয় বাাংলাসদশ েরকাসরর োসি দসু য্াগ বযবস্থািনা ও 

োড়া প্রদাসনর তবষয়গুসলা আসরা শতক্তশালী করার লসক্ষয কাে কসর আেসি।  এই েকল প্রস ষ্টার 

উদা রণেমূ   সলা: বহুমুখী ঘূতণযঝড় আশ্রয় মকন্দ্র তিরী, তবদযমান অনুেন্ধান ও উিার প্রতক্রয়া 

শতক্তশালীকরণ এবাং ভূতমকম্প, বনযা ও  ঘতূণযঝসড়রেময় বাাংলাসদশ েরকার, োমতরক বাত নী এবাং 

েুশীল েমাসের মাসঝ আসরা ভাসলা েমন্বসয়র েনয "এযানুয়াল তিোোর মরস্পন্স এক্সস ঞ্জ এক্সারোইে" 

আসয়ােন করা। 

এই মাসের শুরুসি, ইউএেএআইতি'র ে ায়িায় বাাংলাসদশ মিসক একটি প্রতিতনতধ দল 

তফতলিাইসন তগসয়তিসলা তকভাসব তফতলিাইন ্কু্তরাসষ্ট্রর ে ায়িায় তিরী “ইতন্সসিন্ট মযাসনেসমন্ট তেসেম” 

িাসদর তনসেসদর েরুরী োড়া প্রদান কাোসমার মসধয অন্তভুয ক্ত কসরসি িা ি য্সবক্ষণ করসি।  িরবিী 

িদসক্ষি ত সেসব আগামী দইু তদসনর কমযশালাটি উক্ত েফসরর অতভজ্ঞিা ও তশক্ষণীয় তবষয়গুসলার উির 

তভতি কসর  লসব। 

“তবআইএমএে” এর ে স্াতগিায় একটি নকশা তিরী কসর তকভাসব এই প্রািতমক প্রস ষ্টাসক 

আসরা োমসন এতগসয় মনওয়া ্ায় এই কমযশালাটি িা তনতিি করসব।  ্কু্তরাসষ্ট্র আমরা আমাসদর 

"ইনতেসিন্ট কমযান্ড তেসেম" এর োংস্কারঅবযা ি মরসখতি ম্ন েরকাতর, মবেরকাতর খাসির েকল 
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ি য্াসয়র অতধদপ্তর ও োংস্থােমূ সক আমরা তদক তনসদযশনা তদসি িাতর।  ্ার ফসলিারা একসত্র 

তনরতবতিন্নভাসব কাে করসি িাসর এবাং েীবসনর েনয হুমতকস্বরূি দসু য্াগগুসলার বযবস্থািনা করসি 

িাসর।  অিীসির ভুসলর ম্ন িুনরাবৃতি না  য় িা তনতিি করা আমাসদর একটি গুরুত্বিূণয উসেশয । 

আমাসদর ভাসলা কাসের উদা রণ, অতভজ্ঞিা এবাং তশক্ষণীয় তবষয়গুসলা বাাংলাসদসশর েরকার ও 

মানুসষর কাসি তনসয় আোর েনয আমরা আশাবাদী।  এসক্ষসত্র মকান ভুল করা ্াসব না - আমাসদর 

উভসয়র লক্ষয  সি বাাংলাসদসশ একটি কা য্করী, েমতন্বি িিতি মদখা ্া েীবন বাাঁ াসব।  আতম োতন 

একসত্র আমরা িা অেয ন করসবা।  আতম আগামী দইু তদন বযািী েফল ও ফলপ্রেূ আসলা নার েনয 

আিনাসদর শুভকামনা োনাই এবাং  আমাসদর অবযা ি অাংশীদাতরসত্বর  প্রিযাশা করতি।  ।     

 

ধন্যবাদ ।   

============== 

#বকৃ্তিার েনয প্রস্তুিকৃি  
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