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 প্রততফতিতা ও দুরম যাগ ঝুঁতি ব্যফস্থানা তফলয়ি ২য় আন্তর্যাততি রেরন 

তাতযখ: ১৪ মভ ২০১৮, তফিার: ৪.০০ ঘটিিা 

স্থান: ফঙ্গফন্ধু আন্তর্যাততি রেরন মিন্দ্র 

ভাননীয় ভন্ত্রীয তিপ 

আর্রিয ংফাদ রেররন উতস্থত দুরম যাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণাররয়য োতনত তিফ র্নাফ মভাোঃ 

াহ্ িাভার,  

দুরম যাগ ব্যফস্থানা অতধদপ্তরযয োতনত ভাতযিারি র্নাফ তযয়ার্ আভদ 

তভতিয়া িতভটিয আফায়ি র্নাফ তযিত াা 

তভতিয়া উ-িতভটিয দস্যবৃন্দ, উতস্থত িভ যিতযাবৃন্দ 

োতনত াংফাতদিবৃন্দ 

আারামু আরাইকুভ, শুব িার। 

আনাযা অফগত আরেন মম, 

1.  আগাভী ১৫-১৭ মভ ফাংরারদর প্রততফতিতা ও দুরম যাগ ঝুঁতি হ্রা তফলয়ি ২য় আন্তর্যাততি রেরন 

অনুতিত রফ। যার্ধানীয ফঙ্গফন্ধু আন্তর্যাততি রেরন মিরন্দ্র এটি অনুতিত রফ। 

2. ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী মখ াতনা ১৫ মভ িার ১০ ঘটিিায় রেররনয উরবাধন িযরত েতত 

জ্ঞান িরযরেন। 

3. প্রততফতিতা ফািফ দুরম যাগ ঝুঁতি ব্যফস্থানা তফলয়ি এিবাইর্যী গ্রম্নরয আন্তর্যাততি মপািার 

রয়ন্ট ায়ভা মারন রেররন উতস্থত থািরফন।  

4. মন্দাই মেভওয়ািয এয আররারি ফাংরারদই প্রথভ প্রততফতিতারি দুরম যারগয ারথ মৃ্পক্ত িরয 

২০১৫ ারর এিটি আন্তর্যাততি রেরন আরয়ার্ন িরয এফং ঢািা মঘালণা গ্রণ িরয। এটি রয 

১ভ আন্তর্যাততি রেরন তররফ স্বীকৃতত ায়।  

5.  ায়ভা মাররনয আন্ততযি তদিতনরদ যনা, পৃিরালিতা ও অনুরপ্রযণায় এ রেরন িযা রে। 

তততন ির তফলরয় আভারদয ার মথরি রমাতগতা ও যাভ য তদরয় মারেন। 

6. রেররন উরবাধনী অনুিারন মদী তফরদী ৩ ার্ায প্রতততনতধ অংগ্রণ িযরফন ফরর আভযা 

আা িযতে। প্রতততদরনয মরন মদ-তফরদরয ৯ এয অতধি প্রতততনতধ অংগ্রণ িযরত 

ারযন। 

7. ৩৩টি মদরয প্রায় ১১০ তফরলজ্ঞ ও আন্তর্যাততি খ্যাতত ম্পন্ন তফরদী প্রতততনতধ রেররন 

অংগ্রণ িযরফন। এয ভরয ২ র্ন ভন্ত্রীও আরেন। 

8. রেররন মদ-তফরদরয তফরলজ্ঞ ও গরফলিরদয প্রায় ৪০-৪৫টি প্রফি উস্থাতত।  

9. রেররনয উরবাধন ও ভানী অনুিান োড়াও ৫টি স্ন্যানাযী মন, ১৪টি াইি ইরবন্ট ও  ২টি 

তফরল ইরবন্ট অনুতিত রফ। 
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10. রেররনয ইরবন্টগুররারত আভযা মদ-তফরদরয তফরলজ্ঞ ব্যতক্তফগ য, ফাংরারদরয ভতন্ত্রতযলরদয 

ভাননীয় দস্য ও তিফবৃন্দরি আভন্ত্রণ র্াতনরয়তে। 

11. প্রায় ১০০টি স্টর তনরয় এিটি মভরায আরয়ার্ন িযা রয়রে। ফায র্ন্য এটি উেুক্ত থািরফ। 

12. আভারদয রক্ষ্য ররা- দুরম যাগিারর এফং দুরম যারগয পূফ যায প্রততফিী ব্যতক্তরদয প্রবাতফত িরয এভন 

ির তফলয় তনরয় তফরলজ্ঞগরণয আররািনায ভাযরভ প্রততফতিরদয মেিই সুযক্ষ্ায র্ন্য এিটি 

ংরফদনীর ভার্ প্রততিা িযা।  

13. রেররন মূর প্রফি উস্থান িযরফন থাইল্যা--য ংদ দস্য তভ. মুনরথইন বুনতান। 

14. তফরদী অংগ্রণিাযীরদয র্ন্য আফান ও তনযাত্তা াতফ যি রমাতগতায ব্যফস্থা িযা 

রয়রে। 

15. প্রততফিী ব্যতক্তরদয র্ন্য আফশ্যি তফরল ব্যফস্থা মনওয়া রয়রে। 

16. অনুিান স্থরর মদী-তফরদী াংফাতদিরদয র্ন্য ির সুতফধা ম্বতরত আরাদা তভতিয়া 

মন্টায িযা রয়রে। রেরন িরািারর প্রতততদরনয আউেপুে তনরয় প্রতততদন তফিার ৪.০০ 

ঘটিিায় অনুিানস্থররয তভতিয়া মন্টারয আনারদয তিপ িযা রফ।  

17. রেরনটি তফতবন্ন তভতিয়া যাতয ম্প্রিায িযরফ। ওরয়ফাইরেয ভাযরভ রেররনয উবাধন 

প্ররতযিটি মন যাতয ম্প্রিায িযা রফ। 

18. ফ তভরর এিটি ভান ম্পন্ন আন্তর্যাততি রেরন অনুিারনয র্ন্য আভযা াতফ যি প্রস্ত্ত্ততত গ্রণ 

িরযতে। 
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োতনত াংফাতদিবৃন্দ, 

প্রততফতিতা ও দুরম যাগ ঝুঁতি ব্যফস্থানা তফলয়ি ২য় আন্তর্যাততি রেরন পরতায ারথ ম্পন্ন 

িরয তফ^ফাীরি র্ানারত িাই ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী মখ াতনায মনতৃরে দুরম যারগ ভারর্য 

ততেরয় ড়া প্রততফিী র্নরগািীয াতফ যি তনযাত্তা তফধারন ফাংরারদ মত্নীর ও মযার ভরির। 

উন্নয়নীর ফাংরারদ তফতনভ যারণ মেিই দুরম যাগ ব্যফস্থানাও গুযম্নেপূণ য ভূতভিা ারন িরযরে। 

এিটি আন্তর্যাততি রেরন পর িযরত রর আনারদয াংফাতদি ফন্ধুরদয রমাতগতা এিান্ত 

িাম্য। এরত মদর তফরদর আভারদয সুনাভ ফাড়রফ। আভযা আযও এতগরয় মমরত াযরফা। তাই 

আভযা আনারদয রমাতগতা িাভনা িরয আভায ফক্তব্য মল িযতে। 

র্য় ফাংরা, র্য় ফঙ্গফন্ধু, ফাংরারদ তিযর্ীফী মাি। 

 

  

  

 


