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দুর্ যোগ ব্যবস্থোপনো অধিদপ্তর এর বোধষ যক উদ্ভোবনী িোরনো ২০২০-২০২১ 

 

ক্রঃ 

নং 

প্রস্তোধবত ধবষয় (গৃহীতব্য কোরের নোম) বোস্তবোয়নকোল 

(শুরু ও সমোধপ্তর তোধরখ) 

দোধয়ত্বপ্রোপ্ত কম যকতযো (য্ কম যকতযোর 

যনতৃরত্ব সম্পোধদত হরব তাঁর নোম ও 

পদধব) 

প্রতযোধিত ফলোফল 

(কোেটি সম্পন্ন হরল গুণগত বো পধরমোণগত কী পধরবতযন 

আসরব) 

পধরমোপ 

(প্রতযোধিত ফলোফল ততধর হরয়রে 

ধকনো তো পধরমোরপর মোনদন্ড) 

০১. Emergency Operational 

Dashboard  

জুলোই, ২০২০-জুন, ২০২১ ইরনোরেিন টিম েরুরী পধরধস্থধতরত মোনধবক সহোয়তো কো্ যক্রমসহ 

যিল্টোর, ত্রোণ, অনুসন্ধোন ও উদ্ধোর সোমগ্রী, ক্ষয়ক্ষধতর তথ্য 

প্রধক্রয়োকরণ ও েোনো ্োরব। 

 

 

যিল্টোর, ত্রোণ ও ক্ষয়ক্ষধতর তথ্য 

ড্যোসরবোড্ য যেরক প্রোপ্ত 

০২. SMS based Information for 

Social Safetynet Programme  

জুলোই, ২০২০-জুন, ২০২১ ইরনোরেিন টিম সোমোধেক ধনরোপত্তো কম যসূধির আওতোয় ধেধেএফ 

উপকোররেোগীরদর ধনকট তোরদর যসবো প্রদোন সম্পধকযত 

তথ্যোবলী SMS এর মোধ্যরম দ্রুত যপ্ররণ করো সম্ভব হরব।  

উপকোররেোগীরদর যসবো প্রোধপ্তরত 

সময় হ্রোস 

০৩. Mobile apps for Disaster 

Dictionary  

জুলোই, ২০২০-জুন, ২০২১ ইরনোরেিন টিম প্রস্তোধবত দুর্ যোগ যকোষ িীষ যক যমোবোইল এযোপসটি 

ততরী হরল য্ যকোন স্থোন হরত যমোবোইরলর মোধ্যরম 

বোংলোরদি যপ্রক্ষোপরট ততরীকৃত দুর্ যোগ এবং দুর্ যোগ 

ব্যবস্থোপনো ধবষয়ক ধবধেন্ন িরের অে য বো পধরেোষো 

েোনো ্োরব। (উরেখ্য ইরতোপূরব য দুর্ যোগ ব্যবস্থোপনো 

ব্যযররো হরত প্রকোধিত “দুর্ যোগ যকোষ” পুস্তকটি তরথ্যর 

উৎস ধহরসরব এরক্ষরত্র ব্যবহোর হরব। যমোবোইল এযোপস 

বোংলো েোষোয় ধনধম যত হরব। এনড্ররয়ড্ এবং আইওএস 

অপোররটিং ধসরেরমর যমোবোইরল ব্যবহোর করো ্োরব)। 

যমোবোইল এযোপস এর মোধ্যরম 

দুর্ যোগ ব্যবস্থোপনো ধবষয়ক 

পধরেোষো প্রোপ্ত 

০৪. GIS and  Web based 

CRA/URA Platform 

জুলোই, ২০২০-জুন, ২০২১ ইরনোরেিন টিম প্রস্তোধবত প্লোটফম য েনরগোষ্ঠীধেধত্তক দুর্ যোগ ঝুঁধক 

ধনরূপরনর তথ্য প্রোধপ্ত, স্থোনীয় প্ যোরয় পধরকল্পনো গ্রহণ ও 

বোস্তবোয়রন সহোয়তো হরব। 

CRA/URA সম্পধকযত তথ্য প্রোপ্ত 

০৫. E-Library on Disaster 

Management Publication 

জুলোই, ২০২০-জুন, ২০২১ ইরনোরেিন টিম ই-লোইরেরী একটি অনলোইন প্লযোটফরম এবং যমোবোইল 

এযোপস। য্খোরন, দুর্ যোগ, দুর্ যোগ ব্যবস্থোপনো ও েলবোয়ু 

পধরবতযন অধের্োেন সম্পধকযত সকল প্রকোিনো য্মন, 

আইন, নীধতমোলো, ধবধিমোলো, স্থোয়ী আরদিোবলী, 

ধনরদ যধিকো ইতযোধদ সংরধক্ষত েোরক। যসখোন যেরক য্ 

যকউ িোইরল ড্োউনরলোড্ করর ব্যবহোর কররত পোররব। 

 

 

দুর্ যোগ ব্যবস্থোপনো ও েলবোয়ু 

পধরবতযন সম্পধকযত প্রকোিনো E-

Library যেরক প্রোপ্ত  

 


