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েকউ না েখেয় ক� পায়িন-দেুযর্াগ বয্ব�াপনা ও �াণ ম�ী  

 

ঢাকা, ১০ মাচর্  ২০১৮ 

দেুযর্াগ বয্ব�াপনা ও �াণ ম�ী েমাফা�ল েহােসন েচৗধরুী মায়া, বীরিব�ম, এমিপ বেলন সরকােরর েটকসই বয্ব�াপনার ফেল ২০১৭ সােল ঘেট যাওয়া ৫িট বড় 
দেুযর্ােগ েকউ না েখেয় ক� পায়িন। �ধানম�ীর িনেদর্ েশ �েতয্কিট দেুযর্ােগ পিরকি�তভােব আগাম বাতর্ া �দান, উ�ার অিভযান, �াণ িবতরণ ও পনুবর্াসন কাজ 
করা হেয়েছ।  

ম�ী আজ ওসমানী �িৃত িমলনায়তেন জাতীয় দেুযর্াগ ��িত িদবস ২০১৮ এর উে�াধন অন�ুােন �ধান অিতিথর ব�ৃতা কেরন।  

দেুযর্াগ বয্ব�াপনা ও �াণ ম�ণালেয়র সিচব েমাঃ শাহ্ কামােলর সভাপিতে� অন�ুােন দেুযর্াগ বয্ব�াপনা ও �াণ ম�ণালয় সং�া� সংসদীয় �ায়ী কিমিটর সভাপিত 
ৈসয়দ আবলু েহােসন বাবলা এমিপ, সশ� বািহনী িবভােগর মহাপিরচালক ি�েগিডয়ার েজনােরল এজাজলু বারী, দেুযর্াগ বয্ব�াপনা অিধদ�েরর মহাপিরচালক েমাঃ 
িরয়াজ আহ�দ, ফায়ার সািভর্ স ও িসিভল িডেফ� অিধদ�েরর মহাপিরচালক ি�েগিডয়ার েজনােরল আলী আহ�দ খান,  বাংলােদশ েরডি�েস� েসাসাইিটর 
মহাসিচব িফেরাজ সালাউি�ন, সাইে�ান ি�েপয়াডর্ েনস ে�া�াম (িসিপিপ) এর পিরচালক আহেমদলু হক �মখু ব�বয্ রােখন।  

 

এ বছর িদবসিটর �িতপাদয্ হল ‘জানেব িবশ^ জানেব েদশ, দেুযর্াগ েমাকািবলায় ��ত বাংলােদশ।’ এ সময় দেুযর্াগ েমাকািবলায় সরকােরর ��িত �সে� ম�ী 
বেলন, বতর্মােন সরকার বনয্া আসার পূেবর্ই ��িত সভা, আ�য়েক� ��ত, বরা� �দান ও আগাম বাতর্ া িদেয় থােক। বনয্া ও ঘূিণর্ঝেড়র ে�ে� বাংলােদশ এখন 
৫িদন পূেবর্ই আগাম বাতর্ া �দােনর স�মতা অজর্ ন কেরেছ। ঘূিণর্ঝেড়র পূেবর্ই গভীর সমেু�র মানষুেদর সতকর্  করার জনয্ এসএমএস পাঠােনা হে�, তােদর উ�ার 
জনয্ উপেযাগী জাহাজ �য় করা হেয়েছ। িতিন বেলন, গত বছের হাওর এলাকায় সংগিঠত পাহািড় ঢল ও বনয্ায় �িত�� ৩ ল� ৮০ হাজার কৃষক ও েজেলেক 
আগামী এি�ল পযর্� সমেয়র জনয্ �ধানম�ীর �িত�িত অনযুায়ী ২২৮ েকািট টাকা ও ১ ল� ৩৬ হাজার টন চাল বরা� েদওয়া হেয়েছ। মায়া েচৗধরুী বেলন, তী� 
ৈশতয্�বােহ গরীব মানষুেদর র�ার জনয্ ৩০ ল� ক�ল ও ৯৮ হাজার পয্ােকট খাদয্ িবতরণ করা হেয়েছ। সরকােরর পাশাপািশ, দলীয় েনতৃব�ৃ, িবিভ� 
সংগঠেনর ে��ােসবকগণ দেুযর্াগকােল বয্াপক সাড়া �দান করায় দেুযর্াগ েমাকািবলা সহজ হেয়েছ বেল িতিন উে�খ কেরন। শহর ও উপকূলীয় এলাকায় দেুযর্াগ 
েমাকািবলায় ে��ােসবেকর �েয়াজনীয়তা উে�খ কের �াণ ম�ী বেলন, উপকূলীয় এলাকার জনয্ ৫৫ হাজার ে��ােসবক ও শহর এলাকার জনয্ ৩২ হাজার 
ে��ােসবকেক �িশ�ণ েদওয়া হেয়েছ। �েতয্কিট দেুযর্ােগ ম�ণালেয়র কমর্কতর্ ারা সেরজিমন উপি�ত েথেক �াণ িবতরণ, উ�ার ও পনুবর্াসন করায় ম�ী ধনয্বাদ 
�াপন কেরন।  



ব�েবয্র পূেবর্ ম�ী দেুযর্াগ বয্ব�াপনা িবষয়ব�র উপর আেয়ািজত িচ�াংকন �িতেযািগতায় িবজয়ীেদর পরু�ার িবতরণ কেরন। ব�ৃতার পর ম�ী দেুযর্াগ 
বয্ব�াপনা সংি�ষ্ট িবষেয়র উপর িনিমর্ত �ল পিরদশর্ন কেরন। 
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