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 চরভান অফাওয়া রযরিরত এফং দুরম যাগ ব্যফিানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণাররয়য গৃরত দরে রনরয় প্রে রিরপং 

ভাননীয় ভন্ত্রীয রিপ 

তারযখঃ ০১ প্রভ ২০১৮, ভঙ্গরফায কার ১১ ঘটিকা। 

িানঃ দুরম যাগ ব্যফিানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণাররয়য রেরনকে 

অজরকয ংফাদ রেররন উরিত দুরম যাগ ব্যফিানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণাররয়য রচফ জনাফ প্রভাঃ া  

কাভার, রফরবন্ন ভন্ত্রণাররয়য রচফ ও কভ যকতযাবৃন্দ, উরিত াংফারদকবৃন্দ, অারামু অরাআকুভ। 

 অনাযা জারনন, ২৯ এরের প্রথরক প্রদব্যাী ব্যাক বৃরিাত ও ফজ্রাত রে। মরদও অজরকয 

অফাওয়া রনকটা বার। 

 গত ২৯ ও ৩০ এরের দুআরদরন ২৯ জন প্ররাক ফজ্রারত ভাযা প্রগরেন। গত ভাচ য ভার ১২ জন এফং এরের 

ভার ৫৮ জন প্রভাট ৭০ জন প্ররাক ফজ্রারত ভাযা প্রগরেন। 

 গত ২৯ ও ৩০ এরের ঢাকায় ১৪৬ রভ.রভ., রতাকু-- ১১২ রভ.রভ., টাঙ্গাআরর ১০৭ রভ.রভ., ভয়ভনরংর 

১৭১ রভ.রভ., যাঙ্গাভাটিরত ১১০ রভ.রভ., ন্দীর ৯৯ রভ.রভ. বৃরিাত প্রযকড য রয়রে। এ েফণতা স্বাবারফক 

নয়। এ প্রথরক বৃরিেফণ এরাকা ম্পরকয একটি ধাযনা াওয়া মায়। অফাওয়া অযও দু-একরদন খাযা 

থাকরফ ফরর জারনরয়রেন অফাওয়া রধদপ্তয। 

োরনত াংফারদকবৃন্দ, 

 অভযা প্রদফাীরক অ^ি কযরত চাআ ফজ্রাত ও বৃরিারতয ভাবাব্য রযরিরত যকায গবীযবারফ 

ম যরফেরন প্রযরখরে। ফল যা প্রভৌশুভ ভাগত। এ ভরয় ঝড়-তুপান ওয়াটাআ স্বাবারফক। তরফ কররক 

রযরিরত প্রদরখশুরন ঘয প্রথরক প্রফয রত রফ। 

 েরতরদন ১০৯০ নম্বরয কর করয অফাওয়া রযরিরত প্রজরন ঘয প্রথরক প্রফয রত অরভ নুরযাধ জানাআ। 

ভাননীয় েধানভন্ত্রী প্রখ ারনা এ প্রভাফাআর কর প্রক রফনামূল্য করয রদরয়রেন। 

 েথরভআ ফরর াফ যতয এরাকা রনরয়। গতফেয াাড় ধর াফ যতয এরাকায় ১৬৬ জন প্ররারকয ভভ যারভত্মক 

মৃতুয য়। অভযা তারদয রযফারযয েরত গবীয ভরফনা জানাআ। 

 গত ফেরযয রবজ্ঞতা প্রথরক এ ফেয াাড় ধ প্রভাকারফরায় পূফ য েস্ত্তরত রররফ এরের ভারয ২২-২৬ 

তারযরখ ভন্ত্রণাররয়য উধ যতন কভ যকতযারদয রনরয় াফ যতয ৩ প্রজরা, চট্রগ্রাভ ও কক্সফাজায-এআ ৫ প্রজরায 

৩৫টি উরজরায় য যারী, কভ যারা ও প্রজরা-উরজরা দুরম যাগ ব্যফিানা করভটিয বা কযা রয়রে। 

াারড়য ঝুঁরকপূণ য ঢারর ফফাকাযীরদয দ্রম্নত রযরয় রনরত প্রজরা োনরক নুরযাধ কযা রয়রে। গত 

দুআরদরন শুধু যাঙ্গাভাটিরতআ ১১০ রভরররভটায বৃরিাত রয়রে। তাআ এখনআ প্রজরা োনরক তকয রত 

রফ। 

 রধক বৃরিেফণ প্রজরাগুররারক তকয থাকরত অরভ নুরযাধ কযরে। কাযণ প্রখারন াারড় ঢর ফা 

অগাভ ফন্যা রত ারয। 

 প্রমফ জরভয ধান প্ররক প্রগরে, প্রগুররা দ্রম্নত ঘরয প্রতারাআ উতভ। 
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রেয় াংফারদকবৃন্দ 

 পূফ য েস্ত্তরত রররফ েরতযক প্রজরায় ত্রাণ াভগ্রী প্রমভন: রজঅয চার, নগদ থ য, প্রঢউটিন, ঘয রনভ যারণয 

থ য, ফজ্রারত প্রকউ তাত রর তারদয ায়তায থ য রগ্রভ ফযাদ্দ প্রদওয়া অরে মারত প্রকান দুরম যাগ 

রর রডর ারফরক ঢাকায রদরক তারকরয় থাকরত না য়। 

 তাযযও প্রকান প্রজরা প্রথরক নতুন চারদা াওয়া ভাত্র ভন্ত্রণারয় প্রথরক যারয ফযাদ্দ প্রদওয়া রে। 

 ভন্ত্রণারয় ও রধদপ্তরয কররারযম্নভ প্রখারা রয়রে। ভন্ত্রণাররয়য কররার যম্নরভয প্রটরররপান নম্বয 

৯৫৪৫১১৫। 

 অভারদয ভন্ত্রণাররয়য রচফ ারফ ৩৫টি প্রজরায ারথ রবরডও কনপারযরেয ভাধ্যরভ দুরম যাগ েস্ত্তরতয 

ারফ যক রফলয় রনরয় কথা ফরররেন, েরয়াজনীয় রদক রনরদ যনা রদরয়রেন। 

 যকায ২০১৬ ারর ফজ্রাতরক দুরম যাগ রররফ প্রঘালনা করযরে। ফজ্রারত রনত ব্যরিয রযফাযরক 

তাৎেরনক ায়তা রররফ ২০ াজায টাকা এফং অত ব্যরিয রচরকৎায জন্য ৫ াজায টাকা 

ায়তা প্রদওয়া য়। রনত ব্যরিয রযফাযরক ৩০ প্রকরজ রবরজএপ চার প্রদওয়া য়। 

 গতফেয ভাননীয় েধানভন্ত্রীয রনরদ যর ১০ রে তারফীজ প্রযারনয রদ্ধাভত্ম রয়রের।  

 অায কথা র এ ম যভত্ম োয় ৩১ রে ৬৪ াজায তাররয ফীজ প্রযান কযা রয়রে। 

 অভযা াওয এরাকায প্ররাকরদয ফজ্রাত ও ফন্যা প্রথরক যো কযরত েচুয অশ্রয়রকন্দ্র রনভ যাণ কযরে। 

 ফজ্রাত কযণীয় রফলরয় ররপররট রফতযণ কযা রে। 
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 প্রভাফাআর টাওয়াযগুররারত অরথ যং এয ব্যফিা ংমৄি করয ফজ্র রনরযাধক দন্ড রররফ ব্যফায কযা মায় 

রকনা প্রচিা কযা রে। 

 ফজ্রাত প্রভাকারফরায় দারান প্রকাঠায় ফজ্র রনরযাধক দন্ড রাগারনা ফাধ্যতামূরক কযরত গণপুতয 

ভন্ত্রণারয়রক নুরযাধ কযা রয়রে। 

 ফজ্রাত নাি কযায জন্য অফাওয়া রধদপ্তয প্রদরয অটটি প্রজরায় নািকযণ মন্ত্র িান করযরে। 

অযও মন্ত্রারত ংগ্ররয উরযাগ রনরয়রে। 

 মুরদ্র প্রকান ঝড় রযররেত রর অভযা পূফ য প্রথরকআ অনারদয ভাধ্যরভ জনগণরক ফরত কযরফা। 

তরফ ফাআরক রনজ রনজ েস্ত্তরত যাখরত রফ, েরতরদরনয অফাওয়ায খফয যাখরত রফ। 

অভযা অা কযরে ীঘ্রআ অফাওয়ায এ রযরিরত স্বাবারফক রয় অরফ। রযররল অনারদয 

ধন্যফাদ জারনরয় অভায ফিব্য প্রল কযরে।  

জয় ফাংরা, জয় ফঙ্গফন্ধু,  

ফাংরারদ রচযজীফী প্রাক। 

 

(প্রভাােদ ওভয পাযম্নক প্রদওয়ান) 

উেধান তথ্য রপায 

দুরম যাগ ব্যফিানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় 
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