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দুত্ম োগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রী চভাপাজ্জর চাত্ন চ ৌধুযী ভায়া, ফীযপফক্রভ, এভপ ফত্রত্েন, অপিকাত্ন্ডয ক্ষয়ক্ষপত 

ও ঝুঁপক এড়াত্ত প্রত্তেক ভাত্কেট ও পিংভরত্ক পনয়পভত ভূপভকম্প ও অপিকান্ড ভড়া কযত্ত ত্ফ। এ কাত্ে 

পায়ায াপব ে ও পপবর পিত্পন্স পিাট েত্ভন্ট প্রত্য়ােনীয় ত্মাপগতা কযত্ফ। অত্ তনতায় মাত্ত ভানুত্লয েীফন 

পফন্ন না য় তায েন্য ফাইত্ক আন্তপযক ত্ত ত্ফ। 

 
পতপন আে যােধানীয ফসুন্ধযা পটি কভত্স্নত্ে ভূপভকম্প ও অপিকান্ড ত্ তনতা ভড়া চত্ল ফক্তব্যকাত্র এ 

কথা ফত্রন। দুত্ম োগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারত্য়য প ফ চভাোঃ া কাভার, পায়ায াপব ে ও পপবর পিত্পন্স 

অপধদপ্তত্যয ভাপয ারক পিত্গপিয়ায চেনাত্যর আরী আভদ খান, দুত্ম োগ ব্যফস্থানা অপধদপ্তত্যয পয ারক 

খাপরদ ভামুদ ও ফসুন্ধযা ভাত্কেট কর্তেক্ষ এ ভয় উপস্থত পেত্রন। আভত্মেোপতক দুত্ম োগ প্রভন পদফ ২০১৭ 

উরত্ক্ষে যােধানীয পফপবন্ন পিংভর ও ভাত্কেত্ট ভূপভকম্প ও অপিকান্ড ভড়ায অিং পত্ত্ফ আে ফসুন্ধযা পটি 

কভত্েত্ে এ ভড়ায আত্য়ােন কযা য়। ইত্তাভত্ে পনউভাত্কেট ও মমুনা পপউ ায াকে পিং কভত্স্নত্ে এ 

ভড়ায আত্য়ােন কযা ত্য়ত্ে। 

 
 
ভন্ত্রী ফত্রন পূফ ে প্রস্ত্তপত ও ভড়া ব্যপতত দুত্ম োগকাত্র াড়াদান ঠিক য়না। ভড়া কযত্র এক ধযত্নয অপবজ্ঞতা 

য় ও ভুর-ত্রুটি শুধত্য চনয়া মায়। পতপন ফত্রন যােধানীত্ত ফড় ফড় পিংভর গত্ড় উত্েত্ে মায অত্নত্ক অপিকান্ড 

চভাকাপফরায েন্য চতভন প্রস্ত্তপত যাত্খন না। আফায অত্নক পিংভত্রয কাত্ে পায়ায াপব েত্য উদ্ধায গাপড় 

মাওয়ায ভত ম োপ্ত োয়গা যাত্খন না। এভনপক আগুন পনবাত্নায প্রত্য়ােনীয় মন্ত্রাপত যাত্খন না। এত্ত পদন পদন 

অপিকাত্ন্ডয ঝুঁপক ফাড়ত্ে। ভন্ত্রী ফত্রন, অপিকান্ড াধাযনত চুরা, পফদুেত্তয ট ে াপকেট ফা চেঁড়া তায চথত্ক ত্য় 

থাত্ক। তাই পনয়পভত পফদুেত্তয তায ও গ্যাত্য রাইন যীক্ষা কযত্ত ত্ফ। ত্ তনতা বৃপদ্ধয ভােত্ভ োনভাত্রয 

ঝুঁপক পযাত্যয উয পতপন গুরুত্বাত্যা কত্যন। ম োয়ক্রত্ভ কর ভাত্কেট ও পিংভত্র এ ধযত্নয ভড়া 

আত্য়ােত্নয েন্য পতপন পায়ায াপব ে পিাট েত্ভন্টত্ক অনুত্যাধ কত্যন। 

(ত্ভাাম্মদ ওভয পারুক চদওয়ান) 
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