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আন্তর্জাততক দুরম জাগ প্রভন তদফ-২০১৮ এয উরবাধন অনুষ্ঠারন দুরম জাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রী 
যকায দুরম জাগ যফতী ত্রাণ তফতযণ কাম জক্ররভয তযফরতজ দুরম জাগ ঝুঁতক হ্রারক অগ্রাতধকায তদরেরে 

ঢাকা, ১৩ অরটাফয ২০১৮ 

দুরম জাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রী মভাপাজ্জর মারন ম ৌধুযী ভাো, ফীযতফক্রভ, এভত ফরররেন, যকায তফগত ১০ ফেরয দুরম জাগ যফতী 

ত্রাণ তফতযণ কাম জক্ররভয তযফরতজ দুরম জাগ ঝুঁতক হ্রারক অগ্রাতধকায তদরেরে। এয পরর দুরম জারগ ভানুরলয র্ান-ভাররয ক্ষেক্ষতত 

দৃশ্যভানবারফ হ্রা মরেরে। আর্রকয তফশ্ব দুরম জারগ অথ জননততক ক্ষেক্ষতত কতভরে আনায কথা বাফরে। অথ  ফাাংরারদ ১০ ফেয পূফ জ 

মথরকই দুরম জারগ ভানুরলয র্ীফন ও াে ম্পদ কতভরে আনায ররক্ষে কার্ করয আরে। 

তততন আর্ ফঙ্গফন্ধু আন্তর্জাততক রেরনরকরে আন্তর্জাততক দুরম জাগ প্রভন তদফ ২০১৮ উররক্ষে আরোতর্ত অনুষ্ঠারনয উরবাধনী 

ফক্তরব্য এ কথা ফররন।  

 
দুরম জাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণাররেয ত ফ মভাোঃ াহ্ কাভাররয বাততরে অনুষ্ঠারন দুরম জাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারে াংক্রান্ত 

াংদীে স্থােী কতভটিয বাতত ধীরযে মদফনাথ মু্ভ এভত, দুরম জাগ ব্যফস্থানা অতধদপ্তরযয ভাতয ারক সেদ এভএ াতভ, 

পাোয াতব জ ও ততবর তিরপন্স অতধদপ্তরযয ভাতয ারক তিরগতিোয মর্নারযর আরী আভদ খান, স্ত্রফাতনী তফবারগয 

ভাতয ারক তিরগতিোয মর্নারযর এর্াজুর ফায ম ৌধুযী, ঢাকা তফশ্বতফদ্যাররেয দুরম জাগ ব্যফস্থানা তফবারগয তয ারক প্ররপয ি. 

ভাবুফা নাযীন প্রমুখ ফক্তব্য যারখন। 

এ ফেয তদফটিয প্রততাদ্য- ‘‘Reducing Economic Losses” ফাাংরারদ এয ারথ াভঞ্জস্য মযরখ প্রততাদ্যটি তনধ জাযণ 

করযরে ‘কভারত রর ম্পরদয ক্ষতত, ফাড়ারত রফ দুরম জারগয পূফ জ প্রস্ত্ততত’। তদফটি উররক্ষে মদব্যাী আররা না বা, য োরী, 

ত ত্রাাংকন প্রততরমাতগতা, মাস্টায প্রদ জন ও তরপররব তফতযণ করযরে। ঢাকাে মকেীেবারফ আররা না বা, ত ত্রাাংকন প্রততরমাতগতা 

ও মভরায আরোর্ন কযা ে। ঘূতণ জঝড় তফতবন্ন দুরম জারগ াতকতায ারথ ভানুরলয র্ানভার যক্ষাে অাধাযন ভূতভকা যাখাে এ 

ফেয তততয ৮০ র্ন মেচ্ছারফকরক র্াতীেবারফ পুযস্কৃত কযা ে। 
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আররা না বাে দুরম জাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রী ফররন, দুরম জাগ ঝুঁতক হ্রারয ভরেই তনতত যরেরে ম্পরদয ক্ষেক্ষতত কতভরে আনায 

াপল্য। এ উরতি মথরক ফঙ্গফন্ধু মখ মুতর্বুয যভান ফাাংরারদর প্রথভ দুরম জাগ ঝুঁতক হ্রা কভ জসূত  গ্রণ করযন। এযই 

ধাযাফাতকতাে  প্রধানভন্ত্রী মখ াতনায যকায দুরম জাগ ঝুঁতক হ্রা এফাং াড়াদারন ব্যাক কভ জসূত  গ্রণ করযরে। এয পরর ভানুরলয 

মৃত্যোয ও াে ম্পরদয ক্ষতত অরনক কতভরে আনা ম্ভফ রেরে। এ ভে তততন ফররন ১৯৭০ াররয ঘূতণ জঝরড় ১০ রক্ষ ভানুল 

ভাযা তগরেতের। একই ভাত্রায ঘূতণ জঝড় ‘মভাযা’ে ভাত্র ৬ র্ন মরাক ভাযা মাে। যকারযয তযকল্পণা প্ররঙ্গ তততন ফররন যকায মম 

মকান দুরম জারগ ভানুরলয মৃত্যেয ায শুরেয মকাবাে নাতভরে আনরত  াে।  

দুরম জাগ ঝুঁতক হ্রা প্ররঙ্গ র্নাফ ভাো ম ৌধুযী ফররন, প্ররতেকটি দুরম জাগ মভাকাতফরাে পূফ জ প্রস্ত্ততত গ্রণ, অফকাঠারভা তনভাণ, 

প্ররোর্নীে উ্ায যঞ্জাভাতদ াংগ্র, মেচ্ছারফকরদয প্ররোর্নীে প্রতক্ষন তদরে ফাাংরারদ একটি ক্ষভ ও নীর র্াততরত 

উনীত রেরে। ২০১৭ ারর ফাাংরারদ ফড় ফড় ৬টি দুরম জাগ অতেন্ত পরতায ারথ মভাকাতফরা করযরে। এগুররা র- ১. সতে 

প্রফা ২. াওয এরাকাে আগাভ ফো, ৩.  ঘূতণ জঝড় মভাযা ৪. াাড় ধ ৫. যয দুইফারযয ফো ও ৬. মযাতঙ্গা ভস্যা। দুরম জাগ 

মভাকাতফরাে ফাাংরারদরয ক্ষভতা তফরফ না করয আন্তর্জাততকবারফ ফাাংরারদরক দুরম জাগ মভাকাতফরাে মযার ভরির ফরা ে ফরর 

তততন উররস্নখ করযন। তততন আরযা ফররন প্রততফতিতা ফািফ দুরম জাগ ঝুঁতক ব্যফস্থানারক যকায আন্তর্জাততক তযরয তনরে তগরে 

তফরল আররাড়ন সৃতি কযরত মরযরে। মম মকান দুরম জারগ তফনা োে ১০৯০ নম্বরয িাোর করয দুরম জারগয পূফ জাবা আফাওো ফাতজা 

র্ানায অনুরযাধ করযন ভন্ত্রী।  

 উকূরীে এরাকাে ভানুরলয র্ানভার যক্ষাে ৫৬ ার্ায ততত মেচ্ছারফক ও নগয দুরম জাগ মভাকাতফরাে ৩৫ ার্ায 

েচ্ছারফকরক প্রতক্ষন ও উ্ায যঞ্জাভ প্রদান কযারক তফরল ক্ষভতা ফরর তততন উররস্নখ করযন।  

 

 


