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 “CIVIL-MILITARY COORDINATION IN 

DISASTER RESPONSE BENEFITS ALL” 
by  

Col. Joseph Martin, Director, Center for Excellence-Disaster 

Management  

 
Last year, the Asia Pacific region continued to be the most disaster prone region in the 

world.  Severe flooding affected India, Indonesia, and Japan, while the Nepal earthquake 

devastated Kathmandu.  Experts warn that climate change will cause cyclones, epidemics, and 

severe flooding, which will plague the region with increasing intensity.  What these disasters 

continue to teach us is that international partnerships and civil-military cooperation are more 

important than ever.  

After Cyclone Marian swept across Bangladesh in 1991, the United States proudly 

assisted the Bangladeshi government-led response effort.  Never before had the world seen such 

a swift and inclusive civil-military response to a disaster as Operation Sea Angel, which to this 

day remains one of the world’s largest civil-military disaster relief efforts.  

As Operation Sea Angel’s U.S. commander Lt. Gen. Henry Stackpole stated in 1991, the 

Bangladeshi government had ample supplies stockpiled in preparation for the disaster; the 

challenge was distributing them to isolated areas and islands cut off from the mainland.  With the 

aid of Bangladeshi military and civilian agencies, nongovernmental organizations, and military 

forces from the United States and other partner nations, relief supplies reached the most 

vulnerable populations in a timely and efficient manner. Additionally, organizations like the U.S. 

Agency for International Development, Feed the Children, UNICEF, and countless others 

remained in Bangladesh to aid recovery long after the military departed. 

In fact, the efficiency and synchronization of the civil-military cooperation during 

Operation Sea Angel was so groundbreaking that in 2011 William Milam, U.S. Ambassador to 

Bangladesh from 1990-1993, said, “The cooperative model we put together for Sea Angel is a 

model that the military and the civilian side of our government have been using ever since.” 
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Bangladesh remains a model for many other reasons.  Despite the vulnerability of 

Bangladesh to cyclones and other natural disasters, the country has made significant progress in 

improving its disaster preparedness.  Moreover, the country stands as a regional example of the 

courageous progress that can be made by a nation, and time-tested civil-military relationships 

stand ready to support the government if they need assistance.  

 These ties were again tested in 2007 when Cyclone Sidr ravished Bangladesh.  However, 

this time the capacity and capabilities built within government agencies since 1991 dramatically 

reduced the devastation and loss of life.  

It is with these ever-present disasters in mind that my staff and I strive to maintain our 

strong partnership with the civil-military community in Bangladesh.  The inclusion of 

organizations like the U.S. Office of Foreign Disaster Assistance, the International Committee of 

the Red Cross, the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, and the 

World Food Program in bilateral U.S.-Bangladesh military exercises bring the unique skills and 

expertise of each of these organizations to the table and help promote vital coordination needed 

in the aftermath of a disaster. 

Close coordination between civilian and military communities is essential for numerous 

reasons. First, it speeds response and recovery by utilizing the best and most appropriate assets 

where they will do the most good.  This allows relief personnel to reach devastated, remote 

locations with assets like helicopters tailored to the task, while other resources are used in more 

accessible areas.  Coordination also prevents duplication of efforts and the waste of life-saving 

time and money.  Finally, it promotes the timely flow of information from the host nation 

government down to assisting state units and agencies and ultimately, to the people in the 

different communities.  

All of these components add up to one outcome – lives saved.  That is why, as we move 

into an uncertain future of stronger and more frequent disasters, civil-military coordination prior 

to a disaster has become ever more critical.  It saves lives before, during, and after a disaster 

becomes a reality. 
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দরু য্োরে সোড়ো দদওয়োয় দেসরকোরর-সরকোরর সমন্বয় সেোর 

জন্য ফলপ্রসূ 
 

-কর্নেল য োর্েফ মোর্টে ন, পরিচোলক, যেন্টোি ফি এরির্লন্স-দরু্ েোগ ব্যব্স্থোপনো 
 

গত ব্ছি এরিয়ো-প্রিোন্ত মহোেোগিীয় অঞ্চল রব্র্ে েব্র্চর্য় যব্িী দরু্ েোগ প্রব্ণ এলোকো রহর্ের্ব্ পরিরচরত 

যপর্য়র্ছ।  ভোিত, ইর্দোর্নরিয়ো, ও জোপোন প্রব্ল ব্নযোি কোির্ণ ক্ষরতগ্রস্ত হর্য়র্ছ, এব্ং যনপোর্লি ভূরমকম্প 

কোঠমুনু্ডর্ক ধব্ংে কর্ি রদর্য়র্ছ।  রব্র্িষজ্ঞিো েতকে  কর্ির্ছন য  জলব্োয়ু পরিব্তে র্নি কোির্ণ ঘূরণেঝড়, 

মহোমোিী, এব্ং প্রব্ল ব্নযো হর্ব্  ো এই অঞ্চলর্ক প্রব্লভোর্ব্ যের্গি মত যছর্য় যফলর্ব্। এই দরু্ েোগেমূহ আমোর্দি 

েোিোক্ষণ একর্ট ব্যোপোি স্মিণ করির্য়  রদর্ে য  আন্তজে োরতক অংিীদোি ও যব্েোমরিক-েোমরিক েহর্ োরগতো 

আর্গি তুলনোয় আিও যব্িী গুরুত্বব্হ হর্য় উর্ঠর্ছ।                    

১৯৯১ েোর্ল ব্োংলোর্দর্িি উপি রদর্য় ব্র্য়  োওয়ো ঘূরণেঝড় যমরিয়োর্নি পি  ুক্তিোষ্ট্র ব্োংলোর্দি 

েিকোর্িি েোড়ো যদওয়ো প্রর্চষ্টোয় েহর্ োরগতো কির্ত যপর্ি গরব্েত।  রব্ে এি আর্গ কখর্নো দরু্ েোর্গ েোড়ো যদওয়োি 

এত দ্রুত ও যব্েোমরিক-েোমরিক েহর্ োরগতো অপোর্িিন রে এর্েল এি মত দষৃ্টোন্ত যদর্খরন,  ো আজর্কি রদন 

প েন্ত রব্র্ে েব্েব্ৃহৎ  যব্েোমরিক-েোমরিক     দরু্ েোগ ত্রোণ তৎপিতোি উদোহিণ।  

অপোর্িিন রে এর্েল এি কমোন্ডোি যল. যজ. যহনরি স্ট্যোকর্পোল ১৯৯১ েোর্ল ব্র্লরছর্লন য  ব্োংলোর্দি 

েিকোর্িি কোর্ছ দরু্ েোগ যমোকোর্ব্লোয়  র্েষ্ট েিব্িোহ মজদু রছল; চযোর্লে রছল ওগুর্লোর্ক দগুেম এলোকো ও রব্রেন্ন 

দ্বীপগুর্লোর্ত যপোোঁর্ছ যদওয়ো। ব্োংলোর্দি যেনোব্োরহনী এব্ং যব্েোমরিক েংস্থোেমূহ, এনরজও, এব্ং  ুক্তিোর্ষ্ট্রি 

যেনোব্োরহনী ও অংিীদোি যদিগুর্লোি েহর্ োরগতোয়, ত্রোণেোমগ্রী েব্র্চর্য় ঝুোঁ রকপণূে জনগর্ণি কোর্ছ েময়মত ও 

 েোেেভোর্ব্ যপোোঁছোন েম্ভব্ হর্য়র্ছ।  এছোড়োও, ইউএেএআইরি, রফি দয রচলর্েন, ইউরনর্েফ এি মত েংস্থো এব্ং 

অগরনত অনযোনয েংস্থো যেনোব্োরহনী চর্ল  োওয়োি অর্নক পি অরি ব্োংলোর্দর্ি ত্রোণ তৎপিতো চোরলর্য় যগর্ছ।                    

আের্ল, অপোর্িিন রে এযোর্েল এি েময় য োগযতো ও েমন্বয় এি যক্ষর্ত্র যব্েোমরিক-েোমরিক েহর্ োরগতো 

এতটোই  েোেে রছল য  ১৯৯০-৯৩ েোর্ল ব্োংলোর্দর্ি  ুক্তিোর্ষ্ট্রি িোষ্ট্রদতূ উইরলয়োম মোইলোম ২০১১ েোর্ল ব্র্লন, 
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“রে এযর্েল এি েময় য  েমন্বয় মর্িল আমিো গর্ড় তুর্লরছলোম এিপি যের্ক আমোর্দি েিকোর্িি েোমরিক ও 

যব্েোমরিক পক্ষ যেই মর্িলর্টই অনুেিণ কর্ি আের্ছ।“         

ব্োংলোর্দি আর্িো অর্নক কোির্ণই মর্িল।  ব্োংলোর্দি ঘূরণেঝড় ও অনযোনয প্রোকৃরতক দরু্ েোর্গি কোির্ণ 

হুমরকি েম্মুখীন হওয়ো ের্েও যদির্ট প্রোকৃরতক দরু্ েোগ যমোকোর্ব্লো প্রস্তুরতর্ত উর্েখর্ োগয অগ্রগরত েোধন কর্ির্ছ।  

এছোড়োও, যদির্ট একর্ট জোরতি েোহেী অগ্রগরতি ভূরমকো িোখোি ব্যোপোর্ি এ অঞ্চর্ল দষৃ্টোন্তস্বরূপ, এব্ং েমর্য়ি 

যপ্ররক্ষর্ত পিীরক্ষত েম্পকে   যব্েোমরিক-েোমরিক নোগরিক প্রর্য়োজর্ন েিকোির্ক েহর্ োরগতো কির্ত েদো প্রস্তুত।                

 এই বন্ধন আরও পরীক্ষিত হয় ২০০৭ সালে যখন ঘকূ্ষণিঝড় ক্ষসডর বাাংোলেলের উপর আঘাত 

হালন।  ১৯৯১ েোর্লি সরকাক্ষর সাংস্থাগুলোর েিতা ও সিমতা বকৃ্ষি পাওয়ায় পর সসই সময় িয়-

িক্ষত ও মৃতয ু অলনক কম হলয়লে।    

এইেব্ দরু্ েোর্গি কোির্ণই আরম এব্ং আমোি কমেকতে োগণ ব্োংলোর্দর্িি েোমরিক-যব্েোমরিক 

করমউরনর্টি েোর্ে িরক্তিোলী অংিীদোরিত্ব ব্জোয় িোখর্ত চোই।   ুক্তিোষ্ট্র-ব্োংলোর্দর্িি রদ্বপোরক্ষক েোমরিক 

প্ররিক্ষর্ণ ইউএে অরফে অব্ ফর্িন রিজোস্ট্োি অযোরেস্ট্যোন্ট, দয ইন্টোনেযোিনোল করমর্ট অব্ দয যিি ক্রে, দয 

ইউনোইর্টি যনিনে অরফে ফি দয যকো-অরিে র্নিন অব্ রহউমযোরনটোরিয়োন অযোর্ফয়োেে এব্ং ওয়োর্ল্ে  ফুি 

যপ্রোগ্রোর্মি মত েংগঠনর্ক  কু্ত কিোি ফর্ল তোোঁর্দি দক্ষতো এব্ং অরভজ্ঞতো রব্রনমর্য়ি েুর্ োগ ততিী হর্য়র্ছ  ো 

দরু্ েোগ-পিব্তী েমন্বর্য় েহোয়তো কির্ব্। 

        যব্েোমরিক এব্ং েোমরিক করমউরনর্টি মর্ধয রনরব্ড় েমন্বয় অেংখয কোির্ণ প্রর্য়োজনীয়।  প্রেমত, এি 

ফর্ল েব্র্চর্য় ভোর্লো ও  র্েোপ ুক্ত েম্পদর্ক কোর্জ লোরগর্য় দরু্ েোর্গ েোড়ো প্রদোন এব্ং উদ্ধোি কোজ গরতিীল কিো 

 োয়।  এি ফর্ল ত্রোণকমীিো যহরলকপ্টোর্িি মত েম্পদর্ক কোর্জ লোরগর্য় রব্ধ্বস্ত, প্রতযন্ত এলোকোয় যপৌছোর্ত 

পোর্িন এব্ং অনযোনয েম্পদর্ক তুলনোমূলকভোর্ব্ েহজগময এলোকোয় কোর্জ লোগোর্ত পোর্িন।  েমন্বর্য়ি ফর্ল 

একই কোর্জি পুনিোব্ৃরি ব্ন্ধ এব্ং প্রর্য়োজনীয় েময় এব্ং অর্েেি অপচয় যিোধ হয়।  ের্ব্েোপিী, এই েমন্বয় 

ক্ষরতগ্রস্ত যদির্টি েোর্ে েহোয়তো প্রদোনকোিী যদিগুর্লোি রব্রভন্ন েংস্থোগুর্লো এব্ং রব্রভন্ন করমউরনর্টি মোনুর্ষি 

মর্ধয েমর্য়োপর্ োগী তেযপ্রব্োর্হ েহোয়তো প্রদোন কর্ি।  
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        এই েব্গুর্লো উপোদোর্নি েরম্মলর্ন একর্টই েুফল পোওয়ো  োয়  োি অেে- মোনুর্ষি জীব্ন ব্োোঁচোন 

েম্ভব্ হয়।  আমিো অরনরিত একর্ট ভরব্ষযর্তি রদর্ক এরগর্য়  োরে য খোর্ন অরধকতি িরক্তিোলী ও ঘনঘন 

দরু্ েোর্গি েম্ভোব্নো ির্য়র্ছ।  কোর্জই এমন একর্ট েমর্য় দরু্ েোগ পূব্েব্তী েোমরিক-যব্েোমরিক েমন্বয় আিও যব্িী 

গুরুত্বপূণে হর্য় উর্ঠর্ছ , এর্ত দরু্ েোগ পূর্ব্ে, েময়কোলীন  এব্ং এি পিব্তীর্ত মোনুর্ষি জীব্ন িক্ষো েম্ভব্ হর্ব্। 

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

mailto:DhakaPA@state.gov
http://dhaka.usembassy.gov/

