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প্রততফতিতা ফািফ দুরম যাগ ঝুঁতি ব্যফস্থানা তফলয়ি জাতীয় টাস্করপার যয ৩য় বা অনুতিত 

ঢািা, ৭ অরটাফয ২০১৮ 

প্রততফতিতা ফািফ দুরম যাগ ঝুঁতি ব্যফস্থানা তফলয়ি জাতীয় টাস্করপার যয ৩য় বা আজ দুরম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ 

ভন্ত্রণাররয়য বািরে অনুতিত য়। বায় দুরম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রী মভাপাজ্জর মারন ম ৌধুযী ভায়া 

ফীযতফক্রভ এভত বাততত্ব িরযন। এডরবারিী গ্রু অন তডএতফতরটি ইনক্লুতব তডজাস্টায ম্যারনজরভন্ট এয 

মপািার রয়ন্ট ায়ভা মারন তফতবন্ন ভন্ত্রনাররয়য দস্যগণ বায় উতস্থত তিররন। 

বায় জানারনা য় মম, এ ম যন্ত মদব্যাী ১৫ রে ৯৩ াজায ৭০ জন প্রততফতি ব্যতি নাি িযা রয়রি। এয 

ভরে ঘূতণ যঝড় প্রফণ ১৯টি মজরায় ৪ রে ৩৩ াজায প্রততফতি ব্যতিরি তনফিন িযা রয়রি। এ িাম যক্রভ  রভান 

আরি।  

 
বায় আরযা জানারনা য় মম, প্রততফতি ব্যতিরদয তরঙ্গ, ফয়, মা ও মেতণতবত ি উা  ্রহেরয জয 

প্ররয়াজনীয় ব্যফস্থা রহেণ িযা রয়রি। এ ম যন্ত ১৯ াজায মযাতঙ্গা নাযী ও তশুরি ভরনাাভাতজি িাউতিতর্ 

িযা রয়রি ফরর বায় উররস্নখ িযা য়। প্রততফতি ব্যতিরদয তফতবন্ন ম যারয় প্রতেণ প্রদারনয তনতভ  প্রতেি 

ও প্রতেরনয ্খ্যা ফাড়ারনায উয ায়ভা মারন রুত্বারযা িরযন। এ ভয় বায় জানারনা য় এ ম যন্ত 

৩১০৫ জন িভ যিতযা ও তেিরি প্রতেি তররফ প্রতেণ মদওয়া রয়রি। তাযা প্রাতভত্মি ম যারয় প্রতেণ 

তদরয় থািরফন। প্রতেন ভতডউর ারনাগাদ িযায উযও ায়ভা মারন রযম্নত্বারযা িরযন। 

 বায় মভ ভার অনুতিত প্রততফতিতা ও দুরম যাগ ঝুঁতি ব্যফস্থানা তফলয়ি ২য় আন্তজযাততি রেরন তনরয় 

তফত্মাতযত আররা না য়। বায় জানারনা য়, ২০১৮ াররয জুরাই ভার ভরঙ্গাতরয়ায যাজধানী উরান ফারটারয 

অনুতিত এতয়ান তভতনতস্টতযয়ার িনপারযি অন তডজাস্টায তযস্ক তযডািন এয মঘালনায় ঢািা মঘালণা ২০১৫+ 

ভূয়ী প্র্া মরয়রি। আররা নায় ঢািা মঘালণা ও এয ফাত্মফায়ন মিৌররয িথা উরে আর। বায় জানারনা 

য় ঢািা মঘালণায আররারি তনতদ যষ্ট িভ যন্থা তনরয় িাজ িযরি ভন্ত্রণারয়। তফরলত ফিয তবত ি টারগ যট তনরয় 

তফতবন্ন মদরয ারথ ভততফতনভয় িযা রে। বায় জানারনা য় মম, ঢািা মঘালণায় ২০২১ াররয ভরে ২০টি 
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মদরি প্রততফতি মজন্ডায ও ফয় ্রফদনীর প্রতততনতধত্ব তনতিত িযায িথা ফরা রয়রি। এিই ভরয়য ভরে 

প্রততফতি ব্যতিরদয তদ্ধান্ত রহেরণ মনতৃত্ব প্রদারনয েভতা অজযরনয সুরমাগ সৃতষ্টয িথা ফরা রয়রি। 

াফ যজনীন রূরযখায নীতত অনুযন িরয দুরম যাগ ণীর অফিাোরভা তনভ যারণয ভরডর প্রততিা ও স্থানীয় ম যারয় 

এয প্র ররনয রেয তনধাযণ িযা রয়রি ২০২১ াররয ভরে অন্তত ২০টি মদরি। 

মলাফার ফ্লাটপভ য অফ তডজাস্টায তযস্ক তযডািন এয ৬ি রেররন ঢািা মঘালণা তফদবারফ তুরর ধযা রফ ফরর 

বায় তদ্ধান্ত রহেণ িযা য়। 

 

(রভাােদ ওভয পাুি মদওয়ান) 

উপ্রধান তথ্য অতপায  

দুরম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় 
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