
ঘূর্ণ িঝড় র্ততর্ি উপিক্ষ্যে দুক্ষ্্ িোগ ব্যবস্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রীর সংবোদ সক্ষ্েিন 

র্ততর্ি মমোকোর্বিোয় সরকোর ও মোঠ প্রশোসন প্রস্তুত রক্ষ্য়ক্ষ্ে 

ঢোকো, ১১ অক্ষ্টোবর ২০১৮ 

 

দরুমযোগ ফযফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রী মভোপোজ্জর মোরন ম ৌধুযী ভোয়ো, ফীযবফক্রভ, এভব ফরররেন ঘূবণযঝড় বততবর 
মভোকোবফরোয় যকোয ফ ধযরনয প্রস্তুবত গ্রণ করযরে। ভোঠ প্রোনরক ফযোত্মকবোরফ প্রস্তুত যোখো রয়রে, প্রস্তুত 
আরে বববয ৫৬ োজোয মেচ্ছোরফক, পোয়োয োববয , আনোয-বববডব, স্কোউট। 

বতবন আজ বআইবড-মত ঘূবণযঝড় বততবর উররযয আরয়োবজত ংফোদ রেররন এ তথয জোনোন। দরুমযোগ ফযফস্থোনো 
ও ত্রোণ ভন্ত্রণোররয়য ব ফ জনোফ মভোোঃ োহ্ কোভোর, পোয়োয োববয  ও বববর বডরপন্স অবধদপ্তরযয ভোবয োরক 
বিরগবডয়োয মজনোরযর আরী আভদ খোন, স্ত্রফোবনী বফবোরগয ভোবয োরক বিরগবডয়োয মজনোরযর এজোজরু ফোয, 

আফোওয়ো অবধদপ্তরযয বয োরক োভুবিন আরভদ, বববয বয োরক আভোদরু ক এ ভয় উবস্থত বেররন।  

ভন্ত্রী ফররন, ৩/৪বদন ূরফযই যকোয বততবরয ূফযোবো মরয়রে। মই মথরক প্ররয়োজনীয় প্রস্তুবত গ্রণ কযো রয়রে। 
বতবন ফররন, দবযনোঞ্চররয ঘূবণযঝড় প্রফণ মজরোভূরক ইরতোভরধয প্ররয়োজনীয় বদক বনরদযনো মদওয়ো রয়রে। তোযো 
প্ররয়োজনীয় প্রস্তুবত গ্রণ করযরে। 

 

 
ঘূবণযঝড় বততবরয ফযরল বযবস্থবত প্ররে ভন্ত্রী ফররন, এটি বিভ ভধয ফরেোোগয ও তৎংরগ্ন উত্তয বিভ 
ফরেোোগয এরোকোয় অফস্থোনযত যোবযরকরনয তীিতো ম্পন্ন এ ঘূবণযঝড় উত্তয, উত্তয-বিভ বদরক অগ্রয রয় 
আজ মবোয যোরত মগোোরুরযয বনকট বদরয় বোযরতয উবড়লযো ও অন্ধ্র উকূর অবতক্রভ কযরত শুরু করযরে। তরফ 
এয গবত প্রকৃবত বযফতয ন করয ফোংরোরদরয বদরক আরর যকোয প্ররয়োজনীয় দরয মনরফ। 

ভন্ত্রণোরয় মথরক ঘূবণযঝড় বততবর মভোকোরফরোয় গৃীত দরয প্ররে ভন্ত্রী ফররন, দরুমযোগ বফলয়ক স্থোয়ী আরদোফরী 
এয বনরদযনো মভোতোরফক ঘূবণযঝড় প্রস্তুবত কভযূব  ফোস্তফোয়ন মফোরডয য জরূযী বো ১০ অরটোফয ২০১৮ বি: 
অনুবিত য়। বোয বদ্ধোন্ত অনমুোয়ী উকূরীয় ১৯ টি মজরোয প্ররতযকটি মজরো, উরজরো ও ইউবনয়ন দরুমযোগ 
ফযফস্থোনো কবভটিয বো কযোয জনয বনরদযনো মদয়ো রয়রে। ইরতোভরধয মজরো-উরজরো ভূ দরুমযোগ ফযফস্থোনো 
কবভটিয বো করযরে। বতবন ফররন, উকূরীয় অঞ্চররয প্ররতযকটি মজরো ও উরজরোয ংবিষ্ট প্রোনরক তয ক 



অফস্থোয় যোখো রয়রে। মজরোগুররোরত মযোপ্ত বযভোরণ ত্রোণ ভজদু যোখো রয়রে এফং তোরদয োরথ োফযযবণক 
মমোগোরমোগ অফযোত যরয়রে। জনোফ ভোয়ো ম ৌধুযী ফররন, প্ররতযকটি উরজরোয় এফং মজরোয় ফযযরনয জনয কররোর 
রুভ মখোরোয বনরদযনো মদওয়ো রয়রে এফং তোরদযরক দরুমযোগ ফযফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোররয়য কররররুভ 
এনবডআযবব এয োরথ োফযযবনক মমোগোরমোগ যোখোয যোভয মদওয়ো রয়রে। উকূরীয় ১৯ টি মজরোয কর 
যকোবয কভযকতয ো-কভয োযীয োপ্তোবক েুটি ফোবতর কযো রয়রে। ভোয়ো ম ৌধুযী আরযো ফররন, বযবস্থবতয প্ররয়োজরন 
উকূরীয় এরোকোয জনোধোযণরক েল্প ভরয়য মনোটির উমুক্ত বনযোদ আশ্রয়রকরে বযরয় মনওয়োয জনয 
প্ররয়োজনীয় প্রস্তুবত গ্ররণয বনরদয মদওয়ো রয়রে। উদু্ভত বযবস্থবত মভোকোরফরোয জনয উকূরীয় ৫৬ োজোয 
প্রবযনপ্রোপ্ত ববব বরোনটিয়োযরদয প্রস্তুত থোকোয বনরদযনো প্রদোন কযো রয়রে। তোযো প্ররয়োজনীয় প্রস্তুবত গ্রণ 
করযরেন। ববব ঢোকো প্রধোন কোমযোররয়ও কররোররুভ োফযযবনকবোরফ মখোরো যোখো রয়রে এফং ভোঠ মযোরয় স্থোবত 
ওয়যোযরর মেরনয োরথ বনয়বভত মফতোয মমোগোরমোগ অফযোত যোখো রয়রে। বযবস্থবতয অফনবত রর আগোভ 
ফযফস্থো বররফ মনোফোবনী, মনৌফোবনী, মকোেগোডয , পোয়োয োববয  ও বববর বডরপন্স, আনোয-বববডবয কর 
দযরক প্ররয়োজনীয় প্রস্তুবত গ্ররণয জনয বনরদযনো মদওয়ো রয়রে ফরর ভন্ত্রী উরলেখখ করযন। জনোধোযনরক আতবকিতত 
নো রয় মযবডও, মটবরববন ও মটোর বি আফোওয়ো ফোতয ো ১০৯০ এয ভোধযরভ আফোওয়োয তথয মজরন ঘয মথরক 
মফয ওয়োয জনয অনরুযোধ জোনোন ভন্ত্রী। 

মভোোেদ ওভয পোরুক মদওয়োন 

উপ্রধোন তথয অবপোয 

দরুমযোগ ফযফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয় 
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