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মভ ভাস প্রততফতিতা ফািফ দুসম যাগ ঝুঁতি ব্যফস্থানা তফলয়ি তিতীয় আন্তর্যাততি সেরন ঢািায় 

 

ঢািা, ২৬ তডসম্বয ২০১৭ 

মভ ভাস প্রততফতিতা ফািফ দুসম যাগ ঝুঁতি ব্যফস্থানা তফলয়ি তিতীয় আন্তর্যাততি সেরন ঢািায় অনুতিত সফ। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী 

মখ াতনা প্রধান অতততথ তসসফ সেরন উসিাধন িযসত াসযন। 

আর্ দুসম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারসয়য বািসে প্রততফতিতা ফািফ দুসম যাগ ঝুঁতি ব্যফস্থানা তফলয়ি র্াতীয় টাস্কসপাস যয তিতীয় 

বায় এ তদ্ধান্ত মনয়া য়।  

টাস্কসপাস যয বাতত দুসম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রী মভাপাজ্জর মাসন ম ৌধুযী ভায়া বায় বাততত্ব িসযন। টাস্কসপাস যয প্রধান 

উসদিা ায়ভা মাসন বায় উতস্থত তিসরন। অন্যাসন্যয ভসে দুসম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারসয়য ত ফ মভাোঃ াহ্ িাভার, 

স্থানীয় যিায তফবাসগয ত ফ আোঃ ভাসরি, র্নতনযাত্তা তফবাসগয ত ফ মভাস্তপা িাভার উতিন, ভতরা ও তশু তফলয়ি 

ভন্ত্রণারসয়য ত ফ নাতভা মফগভ, সুযো মফা তফবাসগয ত ফ পতযদ উতিন আসভদ ম ৌধুযী, ভার্ িল্যাণ ভন্ত্রণারসয়য ত ফ 

তর্ল্লায যভান, স্বাস্থয তো ও তযফায িল্যাণ তফবাসগয ত ফ পসয়র্ আেদ তফতবন্ন ভন্ত্রণারয়, তফবাগ ও এনতর্ও এয 

প্রতততনতধগণ বায় উতস্থত তিসরন।  

বায় র্ানান য়, ভার্ িল্যাণ ভন্ত্রণারয়  ঘূতণ যঝড়প্রফণ ১৯টি মর্রায প্রততফিী ব্যতিসদয তফস্তাতযত তথ্য ংগ্র ও ডাটাসফর্ প্রণয়ন 

িসযসি। ২১ তডসম্বয ২০১৭ তাতযখ ম যন্ত াযাসদসয ১৫,৪১,১৪৯ র্ন প্রততফিী ব্যতিমি ডাটাসফসর্ অন্তর্ভ যি িযা সে। ডাটাসফসর্ 

অন্তর্ভ যতিয িাম যক্রভ  রভান আসি।  

প্রতেন িাতযকুরাসভ অন্তর্ভ যতিিযণ প্রসে র্ানান য়, দুসম যাগ ব্যফস্থানা িতভটিমূসয ও িভ যিতযাসদয বুতনয়াতদ প্রতেণ ভতডউসর 

প্রততফতিতা তফলয় অন্তর্ভ যি িযা সয়সি। দুসম যাগ ব্যফস্থানা অতধদপ্তয ও ‘নাযী িনসাটি যয়াভ’-এয মমৌথ উসযাসগ মর্রা  ম যাসয় 

প্রতেণ মিা যটিয াইরটিং িযা সয়সি। এ প্রতেণ প্রদাসনয র্ন্য ভাষ্টায মেইনায পুর তততয িযা সয়সি। তফতবন্ন মেতনং মিাস য 

প্রততফতিতা তফলয় অন্তর্ভ যিিযসণ এিটি ম যাসরা না িতভটি গঠন িযা সয়সি। এ ফিসয ৩ টি মর্রায  মর্রা, উসর্রা দুসম যাগ 

ব্যফস্থানা িতভটিয দস্যসদয প্রতেণ মিাস য প্রততফতিতা তফলসয় ওতযসয়সেন মদয়া সয়সি। 

স্থানীয় যিায তফবাসগয ত ফ বায় অফতত িসযন মম, স্থানীয় যিায তফবাসগয আওতাধীন র্াতীয় স্থানীয় যিায প্রততিান 

ির্তযি প্রততফিীসদয দুসম যাগ-পূফ য, দুসম যাসগয ভয় এফং দুসম যাসগয যফতী ভসয় তফদান্ন অফস্থা মথসি উদ্ধায িযা তথা ায়তা 

প্রদাসনয তফলসয় উসর্রা ম যাসয়য িভ যিতযা ও স্থানীয় র্নপ্রতততনতধসদয প্রততফতিতা তফলসয় প্রতেণ প্রদান িযা সে।  
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স্বাস্থয ত ফ বাসি র্ানান মম, দুসম যাগ ঝুঁতি ব্যফস্থানায় েভা ও ভানতি স্বাস্থয ব্যফস্থানা অন্তভুক যতিয রসেয ভাটারায মেইনায তততযয 

র্ন্য প্রথভ ব্যাস  যিাতয ও মফযিাতয ২২ র্ন িভ যিতযাসি  প্রতেি  প্রতেণ প্রদান িযা সয়সি। 

‘ক্রাইত ম্যাসনর্সভে’ তফলসয় স্থানীয় ম যাসয় াড়া দানিাযী দে র্নফর তততযয রসেয ভাটারায মেইনাযগণ ৫টি ব্যাস  ১০০ র্ন 

অংগ্রণিাযীসি দুসম যাগ ঝুঁতি ব্যফস্থানায় েভা ও ভানতি স্বাস্থয ব্যফস্থানা তফলসয় প্রতেণ প্রদান িযসফন। 

ভাটারায মেইনায ততযীয রসেয প্রতেসণয অং তসসফ প্রতেণাথীসদয ৬টি গ্রুস তফবি িসয িক্সফার্াসযয ফাস্তুচ্যযত ভায়ানভায 

নাগতযিসদয র্ন্য তনতভ যত িযাসে ৫ তদনব্যাী ভাঠ ংযুতি েন্ন িযা সয়সি। উি প্রতেণাথীবৃন্দ িযাসে ১,০৩৯ র্নসি 

ভানতি স্বাস্থযসফা প্রদান িসযসি। 

  

প্রততফতিতা ও দুসম যাগ ঝুঁতি ব্যফস্থানা তফলয়ি ঢািা সেরন মা প্রততফতিসদয তনসয় প্রথভ আন্তর্যাততি সেরন তসসফ স্বীকৃত ম 

সেরসন অংগ্রণিাযী ১৮টি মদসয প্রতততনতধ, ইউএনআইএতডআয, প্রততফিী ব্যতি ও দুসম যাগ ঝুঁতি ব্যফস্থানা তনসয় িভ যযত 

আঞ্চতরি এফং আন্তর্যাততি মফযিাতয ংগঠন, মার্ীফী ও তোতফদ, প্রততফিী ব্যতিসদয দর ও ংগঠন, তি-াতেি ও ফহু-

াতেি উন্নয়ন ংস্থা এফং অন্যান্য উন্নয়ন খাসতয প্রতততনতধত্বিাযীগণ অংগ্রণ িসযন। তাযই ধাযাফাতিতায় তিতীয় সেরন 

আসয়ার্ন িযা সে।  

বায় ায়ভা মাসন ফসরন, প্রততফতিসদয সমাতগতায় িরসি আন্ততযিতা ও ভভতা তনসয় এতগসয় আসত সফ। প্রততফতিসদয 

 রায ও মেঁস  থািায থ সুগভ িসয তদসত সফ। এসি াভাতর্ি আসন্দারন তসসফ ভাসর্য ির স্তসয িতড়সয় মদয়ায উয তততন 

গুরুত্বাসযা িসযন। 

 

(সভাােদ ওভয পারুি মদওয়ান) 

ততনয়য তথ্য অতপায 

০১৯৪৩৪৪৬৩২৩ 

 


