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সরকার দুর্ যাগ মমাকারিলায় আগাম প্রস্ত্তবত বনরয়রে 

                        - দুর্ যাগ ব্যিস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী 

চট্টগ্রাম, ১১ বিশাখ (২৪ এবপ্রল)ঃঃ 

 দুর্ যাগ ব্যিস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রী মমাফাজ্জল ম ারসন মচৌধুরী মায়া িরলরেন, িাাংলারেশ দুর্ যাগ প্রিণ মেশ। আমারের দুর্ যারগর 

সারে মকৌশরল লড়াই করর িাঁচরত  রি। পূরি যর মত  াজাররা মৃতরে  আর আমরা মেখরত চাই না। সরকার এজন্য দুর্ যাগ 

মমাকারিলায় খাদ্য, িস্ত্র, গৃ বনম যাণ সামগ্রী, বিশুদ্ধ পাবনস  সি ধররণর সরঞ্জাম বনরয় দুর্ যাগ ব্যিস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালরয়র মাধ্যরম 

আগাম প্রস্ত্তবত বনরয়রে।  

 মন্ত্রী আজ চট্টগ্রারমর িাঁশখালী উপরজলা অবিটবরয়ারম উপরজলা দুর্ যাগ ব্যিস্থাপনা কবমটির সভায় প্রধান অবতবের িক্তৃতায় 

এসি কো িরলন। মন্ত্রণালরয়র অবতবরক্ত সবচি মমা. ম সীরনর সভাপবতরে চট্টগ্রাম-১৬ আসরনর সাাংসে মমা. মমাসত্মাবফজুর র মান 

মচৌধুরী, উপরজলা মচয়ারম্যান মমা. জব রম্নল ইসলাম ও স্থানীয় ইউবনয়ন পবরষরের মচয়ারম্যানগণ িক্তৃতা কররন। এসময় 

মচয়ারম্যানগণ বনজ এলাকার কাবিখা, কাবিটা, টিআর, বিজ, 

কালিাট য, সাইরলান মসন্টারস  সরকাররর বিবভন্ন উন্নয়ন 

কম যকারের কো তুরল ধররন। মন্ত্রী িরলন, িাঁশখালীরত ১ শত 

টি সাইরলান মসন্টার ররয়রে, আররা ১ শত টি সাইরলান 

মসন্টার বনম যারণর পবরকল্পনা সরকাররর ররয়রে।  

 িন্যা কিলীত এলাকায় গৃ পাবলত পশুপাবখ 

বনরাপরে রাখার কো উরলস্নখ করর মন্ত্রী িরলন, এগুরলার 

জন্য প্রধানমন্ত্রী মশখ  াবসনা মুবজি বকলস্না বনম যাণ করর 

বেরয়রে। িতযমারন িাঁশখালীরত ১১ টি মুবজি বকলস্না ররয়রে। 

এগুরলা শতভাগ ব্যি ার উপর্াগী করার জন্য স্থানীয় 

জনপ্রবতবনবধরের বনরে যশনা মেন।  

দুর্ যাগ প্রস্ত্তবত আররা মজারোর করার জন্য বসবপবপ কর্তযক আরয়াবজত নারপাড়া মশরখরখীল উচ্চ বিদ্যালয় মারে দুর্ যাগ 

প্রস্ত্তবতমূলক মাে ম ড়ার আরয়াজন করা  য়। ম ড়ায় মসবজে, ইমাম সার রির আ্ান, বিিা  অনুষ্ঠান, ির ্াত্রী পালবকস  করণর 

িাবড় রওনার দৃশ্য, কৃষরকর মারে ফসল কাটার দৃশ্য, লাল পতাকা উরতালরনর কারণ, ঘূবণ যঝড় সরচতনতামূলক গান এিাং িন্যা 

কিবলত এলাকার দৃশ্য মেখারনা  য়। এসময় বসবপবপ’র কো উরলস্নখ করর মন্ত্রী িরলন, জাবতর বপতা িঙ্গিন্ধু মশখ মুবজবুর র মান 

১৯৭২ সারল বসবপবপ প্রবতষ্ঠা কররন। প্রধানমন্ত্রী মশখ  াবসনা বসবপবপরক জনিল বৃবদ্ধ করর আররা শবক্তশালী ও কা্ যকরী করার 

পবরকল্পনা বনরয়রেন। ম্রকারনা দুর্ যারগ এরা জীিরনর ঝুঁবক বনরয় জনস্বারে য কাজ করর। তারের অিোন অরনক মিবশ এিাং 

প্রশাংসারর্াগ্য।  

 িাঁশখালীর উন্নয়রনর কো তুরল ধরর মন্ত্রী িরলন, প্রধানমন্ত্রী মশখ  াবসনা িাঁশখালীর মিবড়িাঁরধর জন্য ৩ শত ৫০ মকাটি 

টাকা িরাদ্দ বেরয়রে। বতবন সিসময় িরলন, আবম িাঁশখালীর একটা মানুষও  ারারত চাই না। আপনারের জন্য প্রধানমন্ত্রী খাদ্য, িস্ত্র 

বনরাপতা, বশÿঃাস  সি ধররণর উন্নয়ন করররেন। িাঁশখালীর জনগরণর জন্য সরকাররর েরে ররয়রে। ম্ কাররণ আবম বনরজ এ 



িের চার িার িাঁশখালীরত এরসবে। আগামী বিরসম্বরর জাতীয় বনি যাচন। এ এলাকার উন্নয়রনর ধারা আররা মিগিান করার জন্য মনৌকায় 

মভাট বেরয় পুনরায় মসিা ও উন্নয়রনর সুর্াগ চান ত্রাণমন্ত্রী। 

 এসময় বতবন দুর্ যাগকালীন সমরয় ব্যি াররর জন্য  যােমাইক বসবপবপ মস্বচ্ছারসিকরের  ারত তুরল মেন।  
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