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ভূমভকম্প মভোকোমফরোয় কর ংস্থোয ভমিত উদ্যোগ ও প্রস্ত্তমত গ্রণ কযদ্ত-দুদ্ম যোগ 

ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রী 

ঢোকো, ৫ আগস্ট ২০১৮ 

দুদ্ম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রী মভোপোজ্জর মোদ্ন ম ৌধুযী ভোয়ো, ফীযমফক্রভ, এভম ফদ্রদ্েন, ভূমভকম্প 

মভোকোমফরোয় কর ংস্থোয ভমিত উদ্যোগ ও প্রস্ত্তমত গ্রণ কযদ্ত দ্ফ। মনয়মভত ভড়ো কযদ্ত দ্ফ এফং 

ভোনুলদ্ক দ্ তন কযোয দদ্ে মনদ্ত দ্ফ। 

মতমন আজ ফোংরোদ্দ মনোমনফোদ্য আমভ য ভোমিোযো কভদ্স্নদ্ে দুই মদনব্যোী ভূমভকম্প অনুীরন উদ্বোধন 

অনুষ্ঠোদ্ন প্রধোন অমতমথয ফক্ততৃো কদ্যন।  

 মনোফোমনীয বোযপ্রোপ্ত প্রধোন জনোফ মর. মজনোদ্যর নোমজভ উমিন, মএম মনোফোমনীয উধ যতন কভ যকতযোবৃন্দ, 

দুদ্ম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়, পুমর, য যোফ, পোয়োয োমব য এ- মমবর মডদ্পন্স, যোজউক, ওয়োো, মডো, মটি 

কদ্ যোদ্যন, স্থোনীয় যকোয মফবোগ, ড়ক ও জনথ মফবোগ মফমবন্ন মফবোদ্গয প্রমতমনমধযো এ ভয় উমস্থত 

মেদ্রন। মনোফোমনীয আমভ য ওয়োয মগইভ মন্টোয এ অনুীরদ্নয আদ্য়োজন কদ্য।  

এ অনুীরনদ্ক ভদ্য়োদ্মোগী উদ্রস্নখ কদ্য ভন্ত্রী ফদ্রন মনকট অতীদ্ত ফোংরোদ্দ ফড় ধযদ্নয ভূমভকম্প মভোকোমফরো 

কদ্যমন। তোই এ অনুীরন োংগঠমনক দেতো, মন্ত্রোমত ব্যফোয, প্রমেণ ময োরনো ও কদ্রয ভদ্ে ভিদ্য়য 

মেদ্ত্র ঘোটমত মনধ যোযদ্ণয োোোম তো পূযদ্ণ কোম যকয ভূমভকো যোখদ্ফ। মতমন ফদ্রন মমভক মজোন ম্যোমং এ মদখো 

মগদ্য়দ্ে মম ফোংরোদ্দদ্য ব্যোক এরোকো উচ্চ ও ভেভ ভোত্রোয ভূমভকম্প ঝুঁমকদ্ত যদ্য়দ্ে। অমযকমিত নগযোয়ন, ঘন 

জনফমত এফং অদ্নক মেদ্ত্র মফমডং মকোড ফো মনভ যোণ নীমতভোরো অনুযণ নো কদ্য বফন ও স্থোনো মনভ যোদ্ণয কোযদ্ণ 

ঝুঁমকয ভোত্রো অদ্নক বৃমি মদ্য়দ্ে। ভূমভকম্প মভোকোমফরোয় একটি সুষু্ঠ মকন্দ্রীয় মযকিনো, ভোঠ ম যোদ্য় কোজ কযোয 

জন্য মথোমথ মফদ্কন্দ্রীকযণ এফং ভোদ্জয কর ত্মদ্যয জনগদ্ণয কোম যকযী অংগ্রদ্ণয উয ভন্ত্রী গুযম্নত্বোদ্যো 

কদ্যন। 

ভূমভকম্প মভোকোমফরোয় যকোদ্যয প্রস্ত্তমত প্রদ্ে জনোফ ভোয়ো ম ৌধুযী ফদ্রন, ঝুঁমকপূণ য নগয ও মজরোয মযস্ক ম্যো 

ততযী, দ্ তনতো বৃমি ও ৩৩ োজোয নগয মেচ্ছোদ্ফক ততযী কযো দ্য়দ্ে। ঢোকোয মফমবন্ন ভোদ্কযদ্ট, ম ফোরদ্য়, 

যকোময-মফযকোময দপ্তদ্য এফং ঢোকোয ফোমদ্যও মফমবন্ন দ্য ও মেো প্রমতষ্ঠোদ্ন ভূমভকম্প মফলয়ক ভড়ো কযো 

দ্য়দ্ে। মতমন ফদ্রন,  ভূমভকম্প যফতী দুদ্ম যোগ মভোকোদ্ফরোয় স্ত্র ফোমনীয ভূমভকো মফদ্ফ নো কদ্য যকোয 

ফোংরোদ্দ মনোফোমনী এফং ফোংরোদ্দ পোয়োয োমব য ও মমবর মডদ্পন্সদ্ক প্রোয় ২৫০ মকোটি টোকোয উিোয 

যঞ্জোভোমদ প্রদোন কদ্যদ্ে, প্রদ্য়োজদ্ন আযও মন্ত্রোমত প্রদোন কযো দ্ফ। মতমন আযও ফদ্রন, মনমদ যষ্ট ভোত্রোয 

ভূমভকদ্ম্পয ভয় গ্রোক ম যোদ্য় গ্যো এফং মফদুযৎ যফযো েয়ংমক্রয়বোদ্ফ ফন্ধ কযোয মযকিণো কযো দ্য়দ্ে। এ 

ভয় প্রচুয মরপদ্রট োধোযন জনগদ্ণয ভদ্ে মফতযণ কযো দ্য়দ্ে। 

(দ্ভোোম্মদ ওভয পোরুক মদওয়োন) 

উপ্রধোন তথ্য অমপোয  
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