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 দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোররেয চিরফয ১৩ জেরোয কভ যকতযোরদয োরথ চবচিও কনপোরযন্স 

৩০ এচিররয ভরে টিআয, কোচফখো ও ইচেচচয িকরেয কোে জল কযোয চনরদ য 

ঢোকো, ১৫ এচির ২০১৮ 

দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোররেয চিফ জভোোঃ োহ্ কোভোর আে জদরয ১৩ জেরোয জেরো িোক, জেরো ত্রোণ 

ও পুনফ যোন কভ যকতযো এফং উরেরো চনফ যোী কভ যকতযো ও উরেরো িকে ফোস্তফোেণ কভ যকতযোরদয োরথ চবচিও 

কনপোরযন্স করযন। কনপোরযরন্সয ভোেরভ চতচন আন্ন দুরম যোগ জভৌশুরভ জেরো উরেরো ম যোরেয কভ যকতযোরদয পূফ য 

িস্ত্তচত, ত্রোণ োভরী ী চযেোরব যয সফস্থো, োইরনোন জটারোরযয সফস্থো ইতদোচদ চনরে ভতচফচনভে করযন। এছোড়োও 

চতচন দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরে জথরক ফযোদ্দ জদওেো উরেরো ম যোরে ফোস্তফোচেত টিআয, কোচফখো, 

জোরোয প্যোরনর, ইচেচচ, চিে-কোরবোট, এইিচফচফ চফচবন্ন িকরেয উন্নেন কভ যকোরেয ফোস্তফোেন সরী গচতয 

জখোঁে খফয জনন। 

 
টিআয, কোচফখো, জোরোয প্যোরনর, ইচেচচয িকে চনধ যোচযত ৩০ এচিররয ভরে জল কযরত চনরদ য জদন চিফ। 

জমফ উরেরোয িকরেয তোচরকো এখরনো োওেো মোেচন জেরো িোরকয উরযোরগ দ্রুত িকে তোচরকো 

িস্ত্ততপূফ যক কোে শুরু কযোয সনুরযোধ করযন েনোফ োহ্ কোভোর। জেরো িোকরদয জঢউটিরনয িোচদোয 

চযরিচিরত জেরো ম যোরে ফযোদ্দকৃত জঢউটিন োধোযণবোরফ ফযোদ্দ নো চদরে শুধু দুরম যোরগ িচতরী স্ত ঘযফোচড় 

চনভ যোরণয েন্য ফযোদ্দ চদরত সনুরযোধ করযন চতচন। এ ফছয কোরবফোখী, ফজ্রোত ও টরন যরিোয আংকোয কথো 

উররস্দখ করয চতচন জেরো িোকরদয পূফ য িস্ত্তচত ও েনরিতনতোয উরযোগ চনরত ফররন। গত ফছরয ফন্যোে 

িচতরী স্ত যোস্তোঘোট ইচেচচ িকরেয আওতোে সরী োচধকোয চবচতরত জভযোভরতয যোভ য জদন চিফ। এইিচফচফ 

িকরেয যোস্তো ১ ভোরয ভরে কোে জল কযরত রফ ফরর চতচন ভভত্মব্য করযন। দুরম যোগ জভৌশুভরক োভরন জযরখ 

দ্রুত জেরো উরেরো দুরম যোগ ব্যফস্থোনো কচভটিয বো করয োচফ যক িস্ত্তচত রী রণয আফোন েোনোন দুরম যোগ 

ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোররেয চিফ।  
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দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোররেয বোকি জথরক আে সনুচিত চবচিও কনপোরযন্স জথরক চতচন জগোোরগঞ্জ, 

চুেোিোঙ্গো, ঝোরকোঠি, জবোরো, ফগুড়ো, গোইফোন্ধো, কুচড়রী োভ, রোরভচনযোট, চদনোেপুয, নড়োইর, নওগো, চযোেগঞ্জ ও 

কুচভল্লো জেরোয কভ যকতযোরদয োরথ ভতচফচনভে করযন। ভন্ত্রণোররেয উধ যতন কভ যকতযোবৃন্দ, দুরম যোগ ব্যফস্থোনো 

সচধদপ্তরযয ভোচযিোরক জভোোঃ চযেোে আভদ, চফচবন্ন িকরেয চযিোরকগণ এ ভে উচস্থত চছররন। 

ম যোেক্ররভ কর জেরোয োরথ এ চবচিও কনপোরযন্স সনুচিত রফ। 

  

(জভোোম্মদ ওভয পোরুক জদওেোন) 

চচনেয তথ্য সচপোয 

দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরে 

০১৯৪৩-৪৪৬-৩২৩ 

  

 

  

 

 

 

 

 
  

 


