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পমরকমিত উণেণিের মিিরে  

এই গবেষণা রেবক কর্ ন সেেেণী সিসেি সিশুবকজিক ঝুুঁ সকহ্রাি (সি সি আে আে), িলোেু পসেেতনন রর্াকাবেলাে অ্সভব ািন 

(সি সি এ), এবং সু্কল-নিরাপত্তা রেবে কর্ নেত েযজিেবগ নে িনয সেসভন্ন  একাবডসর্ক ও প্রাসতষ্ঠাসনক রচিার একটি সার-
সংক্ষেপ। এই নববরণীর উক্ষেশ্য হ াল কসর্উসনটট-সভসিক সু্কল সনর্ নাণ নিক্ষে কর্ মরত বযক্তিবক্ষগ মর জিয এনবষক্ষে সেসভন্ন 

গবেষণাপ্রাপ্ত ফলাফবলে িংসেপ্ত প নাবলািনা কো। গবেষণা রেবক কর্ ন সেেেণী সিসেবিে িেগুবলা সেেেণী রপবত এখাবন 

সিক করুনঃ http://www.gadrrres.net. 

সারাাংিীঃ  

কসর্উসনটট-সভসিক সু্কল সনর্ নাণ স্থানীে িীসেকাে উন্নেন, কসর্উসনটটে িবতাষ েজৃি এেং সিশুবদ্ে সিোে িুব াগ 

েজৃি কেবত পাবে। এেপেও অ্বনক উন্নেন িহব াগী ও িেকােী িংস্থা কসর্উসনটট-সভসিক সু্কল সনর্ নাবণে র্াধ্যবর্ 

সনোপদ্ সু্কল সনজিত কেবত েযে ন হে। এই িংস্থাগুবলা স্থানীে িনগণবক িম্পিৃ কবে কসর্উসনটটে দ্ুব নাগ 

ঝুুঁ সকহ্রাবিে িের্তা েজৃিে িুব াগ হাোে। এই ধ্েবনে েযে নতা সিো কা নক্রবর্ে সেঘ্ন ঘটাবনা রেবক র্ানুবষে হতাহত 

হোে র্বতা িুদ্েূ-প্রিােী প্রভাে রফলবত পাবে। 

কর্ নিিূী েযেস্থাপকগণ সনোপদ্ সু্কল সনর্ নাবণে ধ্ােণাবক ির্ে নন এেং কসর্উসনটট-সভসিক সনোপদ্ সু্কল সনর্ নাবণে 

র্াধ্যবর্ স্থানীে িনবগাষ্ঠীে িের্তা েজৃি কেবত পাবে। এছাড়া, স্থানীে র্ানুষ তাবদ্ে আপদ্ির্হূ বুঝক্ষত পারা   স্থািীে 

জিক্ষগাষ্ঠী ও সেবিষজ্ঞবদ্ে এ প্রজক্রোে িাবে িম্পিৃ করা এেং কসর্উসনটি-সভসিক সু্কল সনর্ নাবণে পাুঁিটট ধ্াবপ স্থানীে 

র্ানুবষে প্রসিেণ প্রদ্ান– এ নবষেগুক্ষলাও তাক্ষের নিক্তিত করক্ষত  ক্ষব। এই ধাপগুক্ষলা শুধুর্াত্র নিরাপে সু্কল নির্ মাণই 

নিক্তিত করক্ষব িা  বরং নির্ মাণ  হিতৃত্ব  ও আপে এসকল নবষক্ষে স্থািীে জিক্ষগাষ্ঠীর জ্ঞাি ও সের্তা বকৃ্তি করক্ষত 

স ােতা করক্ষব। স্থািীে জিক্ষগাষ্ঠী নশ্খক্ষত পারক্ষব হে  সু্কল ও ব ৃত্তর পনরসক্ষর নিরাপত্তা অজমি করা সম্ভব। 
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িব্দণকাষ  
 

িব্দ সাংজ্ঞা 

কমিউমিটি-চামিত 

উন্নয়ি 

একটি নবক্ষকক্তিভূত পিনত োর র্াধযক্ষর্ সরকার হ াি পনরসক্ষরর 

অবকাঠাক্ষর্াগত প্রকল্প র্নিিনরং ও বাস্তবােক্ষির োনেত্ব নেক্ষে কনর্উনিটির 

ের্তােি কক্ষর। 

  

মিরাপদ সু্কি  

হে সর্স্ত সু্কল নিরাপে পনরক্ষবক্ষশ্ অবনস্থত  হেগুক্ষলার নিেনর্ত 

রেিাক্ষবেণ করা  ে এবং আপেজনিত েনতর ঝুুঁ নক কর্াক্ষিার কথা 

নবক্ষবচিাে হরক্ষখ পনরকনল্পত ও নিনর্ মত। 

  

কাঠামিাগত 

প্রমকৌশিী   

অবকাঠাক্ষর্া নবষেক প্রক্ষকৌশ্লী অবকাঠাক্ষর্ার িকশ্া প্রণেক্ষি ও তাক্ষের 

নিরাপত্তা প্রতযেক্ষির হোগযতাসম্পন্ন বযক্তি  েনেও তাক্ষের অক্ষিক্ষকরই 

আপে-স িশ্ীল িকশ্া প্রণেি নবষক্ষে নবক্ষশ্ষানেত প্রনশ্েণ থাক্ষক িা। 

তক্ষব োরা সু্কল নির্ মাণ কাক্ষজ প্রেুক্তিগত হসবা প্রোি কক্ষর  তাক্ষের জিয 

উক্ষেনখত নবষেটি একটি অপনর াে ম েেতা ন ক্ষসক্ষব নবক্ষবচয। 

  

ররমরামিি   
নবেযর্াি ভবিক্ষক র্জবুত করা বা তার উন্নেি করা  োক্ষত ভবিগুক্ষলা 

আপক্ষের প্রভাব প্রনতক্ষরাধ করক্ষত পাক্ষর। 
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সূচিা 

েখি েুক্ষে মাগ অনিরাপে সু্কক্ষল আঘাত  াক্ষি   এর 

ফলাফল  ক্ষত পাক্ষর শ্ারীনরক আঘাত  র্ৃতয য নকংবা 

েীঘ মনেক্ষির জিয সু্কল বন্ধ থাকা।  াত্র াত্রীরা তীব্র 

র্ািনসক ও শ্ারীনরক চাক্ষপর হভতর নেক্ষে হেক্ষত 

পাক্ষর  ো তাক্ষের সু্কক্ষল োওো বন্ধ কক্ষর নেক্ষত পাক্ষর 

এবং তাক্ষের র্ািনসক নবকাশ্ক্ষক নবলনিত করক্ষত 

পাক্ষর। েখি  াত্র াত্রীরা েুক্ষে মাক্ষগর পরবতী সর্ক্ষে 

সু্কক্ষল হেক্ষত পাক্ষর িা  তাক্ষের জিয তখি নশ্শু-পাচার 

নকংবা নিে মাতক্ষির ঝুুঁ নক হবক্ষে োে (Kagawa and 

Selby, 2013)। তেুও, সেসভন্ন গবেষণাে রদ্খা রগবছ 

র , অ্বনক িেকাে ও রেিেকাসে প্রসতষ্ঠান র গুবলা 

সু্কল সনর্ নাণকাক্ষজর তত্ত্বেধ্াবন সনবোজিত, তাো 

নেসনসর্ নত সু্কলগুবলাে  ো ে র্ান এেং সেদ্যর্ান 

সু্কলগুবলাে একই র্ান অ্নু ােী হরক্ষরানফি করা 

নিক্তিত করক্ষত বযথ ম  ে (Bastidas and Petal, 2012)। 

 

সিোে িনয সনোপদ্ কাঠাবর্াগত িুব াগ-িুসেধ্া, 

পূণ নাঙ্গ সু্কল সনোপিা কর্ নকাঠাবর্াে (কম্প্রিবহজিভ 

সু্কল রিফটট রফ্রর্ওোকন) িে নপ্রের্ স্তম্ভ,  া ২০১৪ 

িাবল িাসতিংঘ ও কসতপে আতিনাসতক রেিেকাসে 

িংস্থা এেং আঞ্চসলক িহব াগী িংস্থা সিো রেবে 

দু্ব নাগ ঝুুঁ সকহ্রাি প্রিাবেে উবেবিয প্রণেন ও 

অ্নুবর্াদ্ন কবে। এই কর্ নকাঠাবর্া র্ানিম্পন্ন 

সিশুবকজিক িাে নিনীন সিোে িুব াগবক ির্ে নন 

কবে। এই কাঠাবর্াে কা নক্রর্ তেযপ্রর্াণ-সভসিক 

সিিাত প্রজক্রো দ্বাো সনে নাসিত – র  কা নক্রবর্ে 

উবেিয সনোপদ্ সু্কল সনর্ নাণ, সু্কল দু্ব নাগ েযেস্থাপনা 

সনজিত কো এেং পাঠযক্রবর্ দু্ব নাগ ঝুুঁ সকহ্রাি ও তা 

রর্াকাবেলাে সেষেটট অ্তভভ নি কো (GADRRRES, 

2017; Paci-Green, Vigneaux, Jensen and Petal, 

2017)। 

 

সনোপদ্ সু্কল গুরুত্বপূণ ন, সকন্তু এে সনর্ নাণ ও 

হরক্ষরানফটিং িংক্রাত নীসতর্ালা অ্বনক রেবেই 

রনই ো োকবলও তাবদ্ে প্রবোগ িীসর্ত,  াে র্াধ্যবর্ 

সু্কল সনর্ নাবণে িনয সনোপদ্ স্থান সনে নািন, নকিা 

প্রণেবন ও সনর্ নাণ প্রজক্রোে প্রাকৃসতক আপদ্বক 

সেবেিনাে োখা, ইতযাসদ্ সনজিত কো র বত পাবে 

(Bastidas and Petal, 2012; Paci-Green, Miscolta, 

Petal, and McFarlane, 2017)। িীসর্ত িম্পদ্, 

দু্নীসত ও অ্পসেসিত সনর্ নাণ প্র ুজিও সনর্ নাবণে 

গুনগত র্ানবক প্রভাসেত কেবত পাবে (Arup, 

2013)। এর্নসক অ্বনক রদ্বিই র খাবন আপদ্-

িহনিীল নতভন সু্কল সনর্ নাণ কো হে, রিখাবনও পূবে ন 

দু্ে নলভাবে সনসর্ নত সু্কলগুবলাে বযাপাক্ষর বযবস্থা হিোর 

জিয হকাি কর্ নকাঠাবর্া োবক না।  খন িংসিষ্ট 

িেকােী সেভাগগুবলাে প নাপ্ত জ্ঞান ও দ্েতাে 

অ্ভাে োবক, এেং সু্কবলে সনোপিা োবক না, 

রিবেবে সনোপদ্ সু্কল সনর্ নাণ সেষেক নীসতর্ালা েযে ন 

হোে আিঙ্কা োবক (Paci-Green, Miscolta, Petal, 

and McFarlane, 2017; Pandey, 2013)। 

 

 সদ্ও ো কখবনা নীসতর্ালা প্রণেন ও োস্তোেবন 

আপদ্িসনত ঝুুঁ সকগুবলাবক িমূ্পণ নভাবে সেবেিনাে 

সনবেই পসেকল্পনা, নকিা ও সনর্ নাণকাি কোও হে, 

অ্বনক রেবেই কসর্উসনটটে িের্তা েজৃি ও 

দু্ব নাগ িবিতনতা েজৃিে িুব াগ ততসেে সেষেটট োদ্ 

পবড়  াে (Bastidas & Petal, 2012; Paci-Green 

and Pandey, 2015)। কসর্উসনটটবক িং ুি না কবে 

এেং অ্সপসেসিত সনর্ নাণ উপকেণ ো পিসত েযেহাে 

কবে  সদ্ আপদ্ িহনিীল সু্কল সনর্ নাণ কো হে,  

তাহবল অ্িােধ্ানতােিত তাবদ্ে র্বধ্য অ্সেশ্বাি ও 

িবেহ িৃটষ্ট হবত পাবে। এে ফবল কসর্উসনটট-

সভসিক ঝুুঁ সকহ্রাি কা নক্রবর্ তাবদ্ে িহােতা হ্রাি 

রপবত পাবে (Paci-Green and Pandey, 2016)। তবে, 

একটট কসর্উসনটট-সভসিক সনর্ নাণ পন্থা শুধ্ুর্াে 

সনোপদ্ সু্কল সনর্ নাবণই িাহা য কবে না েেং 

কসর্উসনটটবত ঝুুঁ সকহ্রাি কা নক্রবর্ে প্রসত ির্ে নন 

েজৃিে িুব াগও ততসে কবে। 

“কমিউমিটি-মিমিক সু্কল মিি মাে 

তখিই ঘণি যখি কমিউমিটি 

স্টেকণহাল্ডারগে স্থাি মিি মাচি, 

অর্ মায়ি, শ্রি এিাং/অর্িা 

মিি মােকাজ তত্ত্বািধায়ণি 

অন্তিভ মক্ত হয়” 
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মলিাণরচার পয মাণলাচিা 
কনর্উনিটি-নভনত্তক সু্কল নির্ মাণ তখিই ঘক্ষি েখি 
কনর্উনিটি রস্টকবহাল্ডােগণ স্থান সনে নািন, অ্ে নােন, 
শ্রর্ এেং/অ্েো সনর্ নাণকাি তত্ত্বােধ্ােবন অ্তভভ নি 
হে (Arup, 2013; INEE, 2009; n.a., 2010; Paci-
Green and Pandey, 2015)। সনম্ন ও র্ধ্য-আবেে 
রদ্িগুবলাবত, র খাবন প্রসতটট কসর্উসনটটে িনয সু্কল 
সনর্ নাবণ িেকাবেে  বেষ্ট পসের্াণ আসে নক িম্পদ্, 
প্র ুজিগত জ্ঞান ও দ্েতা রনই, রিই ির্স্ত রদ্বি 
প্রোগত কসর্উসনটট-সভসিক সু্কল সনর্ নাণ রেিী 
প্রিসলত (Theunynck, 2009)। এই পন্থা কন্ট্রাক্টে 
িংক্রাত খেি, েযাংবকে িাসর্ন ও লাভ কর্াবত 
পাবে,  সদ্ও অ্সতসেি প্রকল্প তত্ত্বােধ্ােন খেি 
িাসে নক সনর্ নাণ খেিবক প্রাে একই প নাবে সনবে র বত 
পাবে (NSET, 2013)। এে ফবল কসর্উসনটটে উপে 
নযস্ত দ্াসেত্ব েজৃি রপবত পাবে। স্থানীে কসর্উসনটট 
েসহোগত সনর্ নাতাবদ্ে কাবছ সনর্ নাণকাি হস্তাতে 
হবত রদ্খাে িাইবত তাো িমূ্পণ ন প্রজক্রোে সনবিো 
অ্তভভ নি হবত রেসি পছে কবে (Mustasya, 2012; 
n.a., 2010; Theunynck, 2009)। 

 

কসর্উসনটট-সভসিক পন্থাির্ূবহে অ্বনক িুসেধ্া 
োকা িবত্ত্বও অ্বনক রেবেই এে ফবল অ্সনোপদ্ 
সু্কল সনর্ নাণ হবত পাবে (Paci-Green and Pandey, 
2016; Bastidas and Petal, 2012)। 
রস্টকবহাল্ডােহের র্ক্ষধয নিরাপে সু্কল ততনর নবষেক 
নশ্োর অভাব এে একটট প্রােসর্ক কােণ হবত পাক্ষর 
(Pandey  2013)। উদ্াহােনস্বরূপ, স্থানীে িনগবণে 
র্বধ্য অ্সনেসর্ত আপদ্ ও তাে প্রভাব সম্পক্ষকম 
সক্ষচতিতার অভাব থাকক্ষত পাক্ষর (Dixit and Pan-
dey, 2003)   এ াোও   তাো অসাবধািতাবশ্ত 
সু্কক্ষলর নিরাপত্তাক্ষক উক্ষপো কক্ষর অিয নক য র উপর 
অগ্রানধকার নেক্ষত পাক্ষর। উদ্াহােনস্বরূপ, রকান 
স্থানীে রস্টকবহাল্ডাে উচ্চর্াবনে ভূসর্ েযজিগত 
েযেহাবেে িনয রেবখ সু্কল সনর্ নাবণে িনয রকান 
অ্সনোপদ্ ভূসর্ দ্ান কেবত পাবে (n.a., 2010; Luna, 
Bautista and Guzman, 2008)। উন্নেন িহব াগী ও 
িেকােী িংস্থা অ্বনক ির্ে সিোবেবে েোে 
অ্বে নে িবে নাচ্চ েযেহাে সনজিত কেবত সগবে 
সনম্নর্াবনে নকিা ও সনর্ নাণ উপকেন অ্নুবর্াদ্ন 
কেবত পাবে; পািাপাসি তাো সনোপদ্ সু্কল সনর্ নাবণে 
ির্ে প্রবোিনীে পসেেীেন খেি ো ুঁিাবনাে সেষবেও 
িবিষ্ট োকবত পাবে (Wisner, et al., 2004; Bastidas 
& Petal, 2012)। নীসত-সনধ্ নােকবদ্ে রেবেও 
সনোপদ্ সু্কল না সনর্ নাবণে িনয সকছভ  প্রবণাদ্না কাি 
কেবত পাবেঃ র র্ন, দু্ব নাগ-পেেতী ির্বে িহােতা 
প্রদ্াবনে র্াধ্যবর্ তাো োিননসতকভাবে লাভিনক 
হবত পাবে (Paci-Green and Pandey, 2015)।  

 

কসর্উসনটট-সভসিক পন্থাির্ূহ িেবেবক ভাল কাি 
কবে  খন কসর্উসনটটে অ্তভভ নজিে ধ্ােণা 
িাংসৃ্কসতকভাবে অ্তসন নসহত োবক, এেং 
কসর্উসনটটির্ূহ সনর্ নাণ িার্িী ও সনর্ নাণ পিসতে 
িাবে িুপসেসিত হে। তােপেও, কসর্উসনটটির্ূবহে 
প্রকবল্পে িকল সেষবে ধ্ােণা ও প্রসিেণ অ্পসেহা ন 
(INEE, 2009; Arya, Boen and Ishiyama, 2013; 
Theunynck, 2009)। সনোপদ্ সু্কল সনর্ নাণ প্রকবল্প 
কসর্উসনটটে অ্ংিিহণ কতখাসন োকবে তা রেি 
কবেকটট সেষবেে উপে সনভনে কবে,  াে র্বধ্য 
কসর্উসনটটে আপদ্ িম্পসকনত ধ্ােণা, সেসভন্ন 
কসর্উসনটট প্রকবল্প তাবদ্ে অ্তভভ নজি, এেং কর্ নিিূী 
েযেস্থাপবকে কসর্উসনটটে িাবে র ৌে উবদ্যাবগ 
কাি কোে দ্েতা উবেখব াগয (Pandey, 2013; 
Paci-Green and Pandey, 2015)। 

 

অ্বনক রদ্বি সেদ্যর্ান সু্কলগুবলা পুোতন ও 
দু্ে নলভাবে সনসর্ নত। এইির্স্ত রেবে র্ূল লেয োবক 
এবদ্ে রেবরাসফটটং ো র্িেুতকেণ।  সদ্ রেবরাসফট 
করার খরচ িূতি সু্কল নির্ মাক্ষণর অক্ষধ মক্ষকর হবশ্ী  ে  
তা ক্ষল এই সু্কলগুক্ষলাক্ষক অক্ষিক হেক্ষত্রই 
পুিঃনির্ মাণ করা  ে (INEE, 2009)। সকছভ  সকছভ  রদ্বি 
সু্কল রেবরাসফটটং ো পুনঃসন নর্ নাণ প্রকবল্পে িনয   
কসর্উসনটট-সভসিক পন্থা িহণ কো হে (Paci-Green 
and Pandey, 2016)। 

 

স্টকস োমি 

হিপাক্ষল কনর্উনিটিসর্ূ  অক্ষিক হেক্ষত্রই 
সরকাক্ষরর হকাি সা ােয  াোই বা খুব অল্প সা ােয 
নিক্ষে সু্কল নির্ মাণ কক্ষর থাক্ষক। কাঠর্াি্ডয র টঠক 
বাইক্ষর অবনস্থত বাল নবকাশ্ র্াধযনর্ক নবেযালে 
এর্িই একটি উো রি। ১৯৮৪ সাক্ষল স্থািীে 
রাজনর্স্ত্রীরা  অক্ষপাোক্ষিা ইি নেক্ষে একটি ভঙু্গর সু্কল 
ভবি নির্ মাণ কক্ষর এবং এর সাত ব র পর এই 
ভবক্ষির নিতীে তলা নির্ মাণ করা  ে। এই অঞ্চক্ষল 
ভূকম্পক্ষির ঝুুঁ নক সংক্রান্ত সক্ষচতিতা বকৃ্তির সাক্ষথ 
সাক্ষথ নবনভন্ন গক্ষবষণা হথক্ষক হেখা োে হে  বে 
ধরক্ষির ভূনর্কক্ষম্প এই অঞ্চক্ষলর হবশ্ীর ভাগ সু্কল 
র্ারাত্মকভাক্ষব েনতগ্রস্ত  ক্ষত পাক্ষর বা হভক্ষঙ্গ পেক্ষত 
পাক্ষর। ২০০১ সাক্ষল উন্নেি স ক্ষোগী ও স্থািীে 
সরকার বাল নবকাশ্ক্ষক রেবরাসফট করার জিয 
আনথ মক স ােতা প্রোি কক্ষর। িযাশ্িাল হসাসাইটি 
ফর আথ মক্ষকাক্ষেক হিকক্ষিালক্তজ - হিপাল  (এি এস ই 
টি) তাক্ষের প্রকক্ষল্প আপে সক্ষচতিতা  প্রেুক্তিগত 
নিক্ষেমশ্িা ও কনর্উনিটি প্রনশ্েণ অন্তভয মি কক্ষর 
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কর্ মসূচী বযবস্থাপিা ও নবক্ষশ্ষজ্ঞ পরার্শ্ ম প্রোক্ষির 
ভূনর্কা পালি কক্ষর। 

 

এিএসইটি রেবরাসফটটং-এে এই উবদ্যাগবক 
কসর্উসনটটে িনয সিোে িুব াগ সহবিবে িহণ 
কবে। িংস্থাটট স্থানীে কসর্উসনটটে িনয প্রাকৃসতক 
আপদ্, প্রকল্প ও িফল সনর্ নাণ উদ্াহেন িংক্রাত 
ধ্ােণা প্রদ্াবনে েযেস্থা কবে। সনর্ নাণকাি িলাকালীন 
ির্বে সনর্ নাণস্থবল স্থানীে রলাকিন, সেবিষ কবে 
অ্সভভােকবদ্ে ঘুবে রদ্সখবে রেবরাসফট প্রজক্রো 
সনবে সেসভন্ন প্রশ্ন কোে িুব াগ কবে রদ্ে। 

 

প্রসিসেত কাঠাবর্াগত প্রবকৌিলীেেৃ স্থানীেভাবে 
িহিলভয উপকেণ ও প্র ুজি েযেহাে কবে একটট 
নকিা প্রস্তুত কবে  া স্থানীে িনবগাষ্ঠী তাবদ্ে 
েিতোড়ী সনর্ নাবণ েযেহাে কেবত পাবে। এিএসইটি 
স্থািীে রাজনর্স্ত্রীক্ষের রেবরাসফট প্র ুজিে ওপে 
প্রনশ্েণ প্রোি কক্ষর ও তাক্ষের হোগযতার সতযােি 
কক্ষর এবং এই প্রক্তক্রো তত্ত্বাবধাক্ষির জিয একজি 
প্রক্ষকৌশ্লী নিক্ষোগ কক্ষর। নির্ মাণকাক্ষজর গুরুত্বপূণ ম 
পে মােগুক্ষলাক্ষত স্থািীে রাজনর্স্ত্রীক্ষের নিক্ষেমশ্িা নেক্ষত 
অনভজ্ঞতাসম্পন্ন রাজনর্স্ত্রীক্ষের নিক্ষে আসা  ে। 
ভয নর্কম্প-স িশ্ীল নির্ মাণ নিক্ষে উৎসা  এত হবশ্ী 
ন ল হে গ্রার্ সরকার আরও হবশ্ী কক্ষর কনর্উনিটির 
নশ্োর সুক্ষোগ ততনর এবং ৩০ জি স্থািীে শ্রনর্কক্ষক 
নিক্ষে পা ুঁচ-নেিবযাপী একটি প্রনশ্েক্ষণর জিয আনথ মক 
স ােতা প্রোি কক্ষর।  

 

নির্ মাণকাজ সম্পন্ন  ক্ষল সু্কক্ষলর প্রধাি নশ্েক ও সু্কল 
কনর্উনিটি তা একক্ষত্র উেোপি কক্ষর ও নিেনর্ত 
র্ োর পনরকল্পিাস  একটি সু্কল েুক্ষে মাগ বযবস্থাপিা 
পনরকল্পিা প্রণেি কক্ষর। 

 

এই সর্স্ত প্রক্ষচষ্টা সফল ন ক্ষসক্ষব প্রর্ানণত  ক্ষেক্ষ । 
স্থািীে  রাজনর্স্ত্রীরা ভয নর্কম্প-স িশ্ীল প্রেুক্তি 
তাক্ষের অিযািয নির্ মাণকাক্ষজ বযব ার করা শুরু কক্ষর 
এবং স্থািীে র্ািুষও নবশ্বাস করক্ষত শুরু কক্ষর হে এই 
প্রেুক্তি তাক্ষের জীবি রো করক্ষত পাক্ষর। ২০১৫ 
সাক্ষল হগাখ মা ভয নর্কক্ষম্প বাল নবকাক্ষশ্র হকাি 
েনতসাধি  েনি। হবশ্ কক্ষেকটি পনরবার এই সু্কলক্ষক 
জরুনর আশ্রেক্ষকি ন ক্ষসক্ষব বযব ার কক্ষর   এর্িনক 
তারা ভয নর্কম্প-পরবতী হ াি হ াি কম্পক্ষির 
সর্ক্ষেক্ষও এই ভবক্ষির হভতক্ষর অবস্থাি কক্ষর। এই 
ভয নর্কক্ষম্পর পরপরই এলাকার অিযািয অনধবাসীরা 
একই রেবরাসফটটং প্র ুজি বযব ার কক্ষর তাক্ষের 
নিজস্ব বসতবােীর র্জবুতকরক্ষির কাি শুরু কবে 
(Paci-Green and Pandey, 2016)।                 

সিে ১: রনপাবল োল সেকাি র্াধ্যসর্ক সেদ্যালেবক (োবর্) 

কসর্উসনটট-রকজিক প্রজক্রো েযেহাে কবে রেবরাসফট কো হে। 

২০১৫ সিষ্টাবেে রগাখ না ভভ সর্কবম্পে পবে স্থানীে োিসর্স্ত্রীো, 

 াো ভভ সর্কম্প-িহনিীল সনর্ নাণ রকৌিল েযেহাবে প্রসিসেত, 

তাো তা স্থানীে োসড়ঘে রর্োর্বতে কাবি (ডাবন) েযেহাে 

কবে।      

 

িেিহামরক প্রণয়াগ   
কনর্উনিটি-ক্ষকক্তিক সু্কল নির্ মাক্ষির ফক্ষল োক্ষত 
নিরাপে সু্কল নিক্তিত  ে  তার জিয কর্ মসচূী 
বযবস্থাপকক্ষের নিক্ষের প্রনতটি হেক্ষত্র আপে 
সক্ষচতিতা  নবক্ষশ্ষজ্ঞক্ষের সাক্ষথ সর্ন্বে এবং 
কনর্উনিটির প্রনশ্েক্ষণর নবষেগুক্ষলা অন্তভয মি করা 
প্রক্ষোজিঃ 

১। কসর্উসনটটে ির্ে নন ততসে ও িজক্রেকেণ 

সু্কল নির্ মাণ শুরুর আক্ষগ কর্ মসূচী বযবস্থাপকক্ষের 
নিরাপে সু্কল নির্ মাক্ষণর পক্ষে রস্টকবহাল্ডােবদ্ে 
সক্তক্রে কক্ষর তযলক্ষত আপে ও নকভাক্ষব ঝুুঁ নকহ্রাস 
হকৌশ্ল কাজ কক্ষর  তাক্ষের হস নবষক্ষে ধারণা হেো 
প্রক্ষোজি। কর্ মসূচী বযবস্থাপকগণক্ষক সু্কল বযবস্থাপিা 
কনর্টি গঠি বা নবেযর্াি কনর্টির স ক্ষোগী  ক্ষে 
প্রকক্ষল্পর উপক্ষেষ্টার ভূনর্কা গ্র ণ করক্ষত  ক্ষব। 
সু্কক্ষলর প্রধাি নশ্েকগণ অক্ষিক হেক্ষত্রই হস্বচ্ছাে 
হিতৃক্ষত্বর ভূনর্কা গ্র ণ কক্ষর (Mustasya, 2012)। 
রেবরাসফট প্রকবল্পে িনয কসর্উসনটটবক সু্কল ভেন, 
সু্কল প্রাঙ্গন ও  াতাোত পবেে সেপদ্াপন্নতা 
পসের্াবপ িম্পিৃ কেবত হবে। প্রস্তুসত িহণকাবল 
কর্ নিূিী েযেস্থাপকগণবক স্থপসত ও প্রবকৌিলীবদ্ে 
িাবে স্থানীে সনর্ নাণ িার্িীে উপ ুিতা  ািাইকেবণ 
এেং কসর্উসনটট এই সনর্ নাণকাি োস্তোেবন ির্ে ন 
সকনা তা র্ূলযােবন িহব াসগতা কেবত হবে (Paci-
Green and Pandey, 2015)।             

২। কসর্উসনটটবক িম্পৃিকেণ পসেকল্পনা 
ও সু্কবলে িনয সনোপদ্ স্থান সনে নািন 

সু্কল ভবি এর্ি ধরক্ষির ভূনর্র উপর নির্ মাণ করক্ষত 
 ক্ষব ো হকাি আপক্ষে ঝুুঁ নকগ্রস্ত িে   হের্ি বিযা বা 
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সুিানর্র ফক্ষল প্লানবত  ক্ষত পাক্ষর এর্ি ভূনর্   
োবািক্ষলর জিয ঝুুঁ নকপূণ ম এলাকা নকংবা অনস্থনতশ্ীল 
ঢাক্ষলর িীচয  ভূনর্। েনে সম্ভব  ে  ভয নর্কম্প ও 
শ্ক্তিশ্ালী বােুপ্রবাক্ষ  ঝুুঁ নকপূণ ম স্থািও এোক্ষিা উনচত 
(INEE, 2009; Mustasya, 2012; Bastidas and Petal, 
2012)। অ্নযানয সেষে, র র্ন, অ্সনেসিত োিােসনক 
েযেস্থপনা ও অ্সনোপদ্  াতাোত েযেস্থাও সু্কবলে 
ঝুুঁ সক েজৃি কেবত পাবে (Luna, Bautista and Guz-
man, 2008; Seki, 2009)। 

প্রসতটট স্থান, এর্নসক অ্নুদ্ানকৃত স্থানগুবলাে 
রেবেও আপদ্ সেবিষণ কেবত হবে। সেবিষ কবে 
র্াটটে সস্থসতিীলতা ও সনোপদ্  াতাোত  ািাই কো 
অ্তযত গুরুত্বপূণ ন (Luna, Bautista and Guzman, 
2008)। 

সনোপদ্ সু্কবলে িনয সনর্ নাণস্থল র্ূলযােন প্রজক্রোে 
কসর্উসনটট, িেকােী কর্ নকতনা ও সেবিষজ্ঞবদ্ে 
িম্পিৃ কেবত হবে (Arup, 2013)। স্থানীে 
িনবগাষ্ঠীে সনেসর্ত িংঘটটত আপদ্ িম্পসকনত 
ধ্ােণা রেিী োবক; অ্পেসদ্বক, সেবিষজ্ঞবদ্ে 
অ্সনেসর্ত ও অ্সধ্ক-প্রভােিম্পন্ন আপদ্ ও িলোেু 

পসেেতনন িংক্রাত জ্ঞান রেিী োবক।  সদ্ও িকল 
আপদ্ এবকোবে এড়াবনা প্রাে অ্িম্ভে, সু্কবলে 
নকিা প্রণেবনে ির্ে সেদ্যর্ান িকল ঝুুঁ সকির্ূহবক 
সেবেিনাে আনা অ্পসেহা ন। এই লবেয, কর্ নিূিী 
েযেস্থাপকবক একিন র াগযতািম্পন্ন নকিা 
প্রণেনকােী প্রবকৌিলীে িাবে একিাবে কাি কো 
আেিযক ও সনর্ নাণস্থবলে সনোপিা সেষবে  াবত তাো 
িূড়াত সিিাত িহণ কবে, রি সেষেটট সনজিত 
কেবত হবে (িাধ্ােণ সনর্ নাণ স্থান িম্পসকনত 
সনবদ্নিনাে িনয – INEE, 2009; Paci-Green and 
Pndey, 2015)। 

সেদ্যর্ান সু্কলগুবলাে রেবে কর্ নিূিী েযেস্থাপকবক 
সেবিষবজ্ঞে িাবে একিাবে র ৌেভাবে দু্ে নল 
সু্কলির্ূহ রেবরাসফট ো প্রসতস্থাপবনে িনয  ািাই ও 
অ্িাসধ্কাে প্রদ্াবনে কাি কেবত হবে। 

এই ির্স্ত প্রজক্রোে কর্ নিূিী েযেস্থাপকবক স্থপসত ো 
প্রবকৌিলীে িাবে কসর্উসনটটে জ্ঞান পসের্াবপে 
কািও কেবত হবে। কসর্উসনটটে আপদ্-
প্রসতবোধ্ক সনর্ নাণবকৌিল, সহিােেেণ, ো সকভাবে 
সনর্ নাবণে গুণগত র্ান প নবেেণ কেবত হে রি 
সেষবে প্রসিেবণে প্রবোিন োকবত পাবে। শুরুবতই 
এই ির্স্ত কর্ নকাে পসেকল্পনাে োখা গুরুত্বপূণ ন 
(Paci-Green and Pandey, 2015)। 

 

৩। কসর্উসনটটবক িম্পৃি কবে সনোপদ্ 
সু্কবলে নকিা প্রণেন 

সু্কক্ষলর িকশ্া প্রণেি প্রক্তক্রোে কর্ মসূচী 
বযবস্থাপকক্ষক অবশ্যই আপে-প্রনতক্ষরাধক িকশ্া 
প্রণেি ও নির্ মাণকাক্ষজ প্রনশ্েণপ্রাপ্ত একজি 
নবক্ষশ্ষজ্ঞ কাঠাক্ষর্াগত প্রক্ষকৌশ্লী অথবা স্থপনত  
নিক্ষোগ করক্ষত  ক্ষব। উি নবক্ষশ্ষজ্ঞ সু্কক্ষলর িকশ্া 
প্রণেক্ষির সর্ে আপে-প্রনতক্ষরাধক ও নশ্শুবান্ধব 
নবনভন্ন নবষে অন্তভয মি করক্ষত পারক্ষব। এ াো 
নিরাপত্তা  প্রনতবন্ধীক্ষের চলাচল ও িারী-পুরুষ 
উভক্ষের উপক্ষোনগতা ইতযানে নক য  নবষে বাক্ষে িকশ্া 
োক্ষত স্থািীে জিগক্ষণর জ্ঞাি ও স্থািীে চচমার ওপর 
নভনত্ত কক্ষর ততনর  ে  তা তাক্ষের নিক্তিত করক্ষত  ক্ষব। 
নির্ মাণ নবষেক নসিান্ত  হের্ি  নির্ মাণ সার্গ্রী 
নিব মাচি   াক্ষের আকৃনত   ভবক্ষির অবস্থাি ও পানি 
নিষ্কাশ্ক্ষির পথ ভবক্ষির রেণাক্ষবেক্ষণর উপর প্রভাব 
হফক্ষল   নিব মানচত িকশ্ার এই চলর্াি 
রেণাক্ষবেক্ষণর জিয স্থািীে কনর্উনিটির পে মাপ্ত 
সম্পে আক্ষ  নকিা  হস নবষেটিও কর্ মসূচী 
বযবস্থাপকক্ষক নিক্তিত করক্ষত  ক্ষব।  

িকশ্া প্রণেি প্রক্তক্রোে নবক্ষশ্ষজ্ঞ ও কনর্উনিটির 
র্ক্ষধয েথােথ হোগাক্ষোগ নিক্তিত করক্ষত  ক্ষব  োক্ষত 
জিগণ সু্কক্ষলর আপে-প্রনতক্ষরাধক ও নশ্শুবান্ধব 
উপাোিগুক্ষলা সম্পক্ষকম সটঠক ধারণা হপক্ষত পাক্ষর 
(UNICEF, March 2009)। আদ্ি নগতভাবে, 
কসর্উসনটটবক অ্বনকগুবলা নকিা রেবক তাবদ্ে 

কমিউমিটি- মিমিক সু্কল 

মিি মাণের পাুঁচটি ধাপীঃ  

১। কসর্উসনটট ির্ে নন প্রস্তুত 

ও িজক্রেকেণ 

২। কসর্উসনটটবক 

িম্পিৃকেণ পসেকল্পনা ও 

সু্কবলে িনয সনোপদ্ স্থান 

সনে নািন 

৩। কসর্উসনটটবক 

িম্পিৃকেবণে র্ধ্য সদ্বে 

সনোপদ্তে সু্কবলে নকিা 

প্রণেন 

৪। কসর্উসনটটবক 

িম্পিৃকেবণে র্ধ্য সদ্বে 

সনোপদ্তে সু্কবলে সনর্ নাণ ও 

পসেেীেণ 

৫। সনোপদ্তে সু্কবলে 

েেণাবেেণ ও পসেিালনা 



 

P a g e  5 | 7 

পছের্বতা নকিা সনে নািন কোে িুব াগ সদ্বত হবে 
 াবত তাবদ্ে র্বধ্য কািটটে প্রসত অ্সধ্কােবোধ্ ততসে 
হে। একইিাবে, সেবিষজ্ঞো সকভাবে কসর্উসনটটবক 
এই প্রজক্রোে িম্পিৃ কেবে রি সেষবে জ্ঞাবনে 
অ্ভাে োকবত পাবে এেং তাবদ্ে প্রসিেবণে 
প্রবোিনীেতা োকবত পাবে, রি সেষবেও রখোল 
োখবত হবে। 

৪। কসর্উসনটটবক িম্পৃিকেবণে র্ধ্য সদ্বে 
সনোপদ্ সু্কল সনর্ নাণ ও পসেেীেণ  

র খাবন আপদ্ অ্সনেসর্তভাবে ঘবট না, অ্েো 
স্থানীে সনর্ নাণবকৌিল ক্রর্াগত পসেেসতনত হে, 
রিখাবন স্থানীে সনর্ নাণকর্ী ও অ্দ্ে শ্রসর্কগণ 
আপদ্-প্রসতবোধ্ক সনর্ নাণকাবিে িাবে িুপসেসিত 
নাও হবত পাবে (NSET, 2013)। এবেবে 
কসর্উসনটটে িম্পিৃতা অ্কাঠাবর্াগত অ্ংবিে 
র্বধ্য িীর্ােি োখা উসিত (Anwar, 2013; NSET, 
2013) অ্েো সেবিষজ্ঞ প্রসিেকবদ্ে র্াধ্যবর্ 
কসর্উসনটটবক আপদ্-প্রসতবোধ্ক সনর্ নাণ রকৌিবলে 
ওপে প্রসিেণ রদ্ো উসিত (Mustasya, 2012)। 
হাবতকলবর্ রদ্খাবনা, িসিে নকিা অ্ঙ্কন, 
প্রসিেবণে ির্ে র্িেুী প্রদ্ান এেং প্রসিেবণে পে 
প্রতযেনপে কসর্উসনটটে সনর্ নাণকাবিে িফলতা 
েজৃি কবে (Arya, Bon and Ishiyama, 2013; Paci-
Green and Pandey, 2015)। 

সনর্ নাণকাি তত্ত্বােধ্াবনে িনয কর্ নিিূী 
েযেস্থাপকবদ্ে অ্েিযই প্রসিসেত রপিাদ্ােবদ্ে 
সনবোগ প্রদ্ান কেবত হবে। তবে, স্থানীে 
কসর্উসনটটেও এই প্রজক্রোে িজক্রে অ্ংিিহণ োকা 
িরুেী। সনর্ নাণকাবিে রিকসলস্টির্ূহ এেং 
অ্সভব াগ রিানাে একটট িটঠক পিসত দ্াসেত্ববোধ্ 
এেং সু্কবলে উপে কসর্উসনটটে সনভনেতা েজৃি কবে 
(Seki, 2009; Bhatia and Miscolta, 2017)।  

 

 

৫। সনোপদ্ সু্কবলে েেণাবেেণ ও 
পসেিালনা     

সনর্ নাণকাবিে পেেতীবত কসর্উসনটট  াবত সু্কল 
েেণাবেেণ কবে তা কর্ নিূিী েযেস্থাপকবক সনজিত 
কেবত হবে। কসর্উসনটট িদ্িযবদ্ে ভেবনে 
সনোপিা ও েেণাবেেবণে িকল সেষবে প্রসিসেত 
হবত হবে। পসেিালনা সনবদ্নসিকাে প্রােসর্ক 
সনোপিািসনত সেষেগুবলা েযাখযা কো এেং কখন 
একিন প্রবকৌিলীবক সনবোগ কো প্রবোিন, রি 
সেষবে নিক্ষেমশ্িা রাখা হেক্ষত পাক্ষর। রেণাক্ষবেক্ষণর 
সর্েসূচীর র্াধযক্ষর্ নিক্তিত করক্ষত  ক্ষব োক্ষত ভবি 
েনতগ্রস্ত  ক্ষে অনিরাপে  ক্ষে িা পক্ষে।  

সু্কল হখালার পর সু্কল বযবস্থাপিা কনর্টির একটি 
েুক্ষে মাগ বযবস্থাপিা পনরকল্পিা প্রণেি করক্ষত  ক্ষব 

এবং নিক্তিত করক্ষত  ক্ষব হে সু্কক্ষলর সাক্ষথ সম্পৃি 
সকক্ষল নবভন্ন নেবস নকংবা পূক্ষব মর বে বে েুক্ষে মাগ 
ঘিার তানরক্ষখ নিেনর্ত জরুরী র্ োে অংশ্গ্র ণ 
কক্ষর। এধরক্ষির কাে মক্রর্ নিরাপত্তার সংসৃ্কনত গক্ষে 
হতাক্ষল   ো নিরাপে সু্কল নির্ মাক্ষণর অঙ্গীকার নেক্ষে 
শুরু  ক্ষেন ল।   

উপসাংহার    
সু্কল কনর্উনিটি-বযাপী আপে ও ঝুুঁ নকহ্রাস নশ্ো 
শুরুর করার একটি পথ ততনর কক্ষর হেে। হে সর্স্ত 
সু্কল নির্ মাক্ষণ কনর্উনিটি-নভনত্তক পন্থা বযবহৃত  ে  
তাক্ষের অথ মােি ও নির্ মাণকাজ বযবস্থাপিার জিয 
নিক্ষের নবষেগুক্ষলা নিক্তিত করা প্রক্ষোজিঃ 

 প্রকল্পগুবলা সনোপদ্ সু্কল সনর্ নাণ অ্েো 
সেদ্যর্ান সু্কলগুবলাবক র্িেুত কেবত কাি 
কেবে; 

 সু্কল েযেস্থাপনা কসর্টটির্ূহ এেং স্থানীে 
কর্ নকতনােেৃ সিিাত-িহণ প্রজক্রোে 
অ্ংিিহণ কেবে; 

 সনর্ নাণকাবিে প্র ুজিগত তত্ত্বােধ্ান কো 
হবে; 

 স্থানীে জ্ঞান, সনর্ নাণ উপকেণ ও প্র ুজি 
অ্তভভ নি কো হবে; এেং 

 প্রসিেণ ও অ্ংিিহবণে র্াধ্যবর্  িের্তা 
েজৃি ও িীসেকাবক ির্িৃ কেবে (Paci-
Green and Pandey, 2015)। 

 খন কসর্উসনটট-সভসিক পন্থাে িাবে সনোপিাে 
সেষেটট িতকনতাে িাবে সেবেিনাে রনো হে, উি 
পন্থা সনোপদ্ সু্কল সনর্ নাবণে পািাপাসি স্থানীে 
কসর্উসনটটে িের্তাা্ও েজৃি কবে। স্থানীে িনগণ 
তাবদ্ে আপদ্ ও সনোপদ্ সনর্ নাণবকৌিল িংক্রাত 
িবিতনতা েজৃি কেবত পাবে, এই রকৌিলির্ূহবক 
পেেতীবত অ্নযানয রেবে প্রবোগ কেবত পাবে। 
কসর্উসনটটবক িম্পিৃ কোে র্ধ্য সদ্বে সু্কল ও 
সু্কবলে োইবেে পসেিবে আপদ্ রেবক সনোপিা 
অ্িনন র  িম্ভে, কসর্উসনটট রস্টকবহাল্ডােগণ রিই 
সিো িহণ কেবত পাবে।         

 

  

ফণলা–আপ প্রশ্নািল   
১। হকাথাে হকাথাে কনর্উনিটি-নভনত্তক সু্কল নির্ মাণ 
সব হথক্ষক হবশ্ী হেখা োে? 

 

২। কনর্উনিটি-নভনত্তক সু্কল নির্ মাক্ষণ প্রকক্ষল্পর হকাি 
হকাি নবষক্ষে কনর্উনিটি সম্পিৃ থাক্ষক? 

 



 

P a g e  6 | 7 

৩। সু্কল নির্ মাক্ষণ কনর্উনিটি-নভনত্তক পন্থার সুনবধা ও 
অসুনবধাসর্ ূ নক নক?  

 

৪। সতয িা নর্থযাঃ কনর্উনিটি-নভনত্তক পন্থা 
রেবরাসফটটং প্রকবল্পে িনয উপ ুি নে।  

 

৫। নিরাপে সু্কল নিক্তিতকরক্ষণ _____________ 
নবষেক সক্ষচতিতা  প্রেুক্তিগত _____________  এবং 
কনর্উনিটির _______________ প্রকক্ষল্প অন্তভয মি 
করক্ষত  ক্ষব।  

 

৬। আপিার সু্কল নির্ মাণ বা রেবরাসফট প্রকক্ষল্পর 
আওতাে নিরাপে সু্কল ভবি ও েুক্ষে মাগ হর্াকাক্ষবলাে 
সের্ কনর্উনিটি নিক্তিতকরক্ষণ আপনি নক নক 
পেক্ষেপ নিক্ষত পাক্ষরি ?   

 

অিোিে তর্ে     

কনর্উনিটি-নভনত্তক নিরাপে সু্কল নির্ মাক্ষণর 
নিক্ষেমনশ্কা   হকস স্টানড ও শ্িম নফক্ষের জিয এখাক্ষি 
নিক করুি http://saferschoolconstruction.com। এটট 
কর্ নিূিী েযােস্থাপকবদ্ে িহব াসগতাে উবেবিয 
ততসে কো হবেবছ এেং রিই িাবে এটট সেসভন্ন 
দ্াতাবদ্ে, সিো রেবেে পসলসি সনধ্ নােক ও কর্ নিূিী 
রনতৃেেৃবক সন ুি কোে িনযও উপ ুি। সেসভন্ন 
র্ানসেক িংকবট সনর্ নাবণে র্ান িংক্রাত অ্নযানয 
সেবিাি নও উপকােী হবত পাবে। র র্ন 
https://www.sheltercluster.org/working-
group/construction-standards-working-group এেং 
https://resourcecentre.savethechildren.net/ li-
brary/save-children-construction-policy-bench-
mark-standards-and-tools       
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