
 রক্ষ রক্ষ ভানুলকে ঘযছাড়া েকয ান্তি  স্থীন্ততীর ন্তফশ্ব গড়া ম্ভফ নয়-দুকম যাগ ব্যফস্থানা ভন্ত্রী ভায়া চ ৌদৄযী 

ঢাো, ১৩ অকটাফয ২০১৭ 

দুকম যাগ ব্যফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রী চভাপাজ্জর চাকন চ ৌদৄযী ভায়া, ফীযন্তফক্রভ এভন্ত ফকরকছন, রক্ষ রক্ষ ভানুলকে 

ঘযছাড়া েকয ান্তি  স্থীন্ততীর ন্তফশ্ব গড়া ম্ভফ নয়। ভানুকলয নাগন্তযেত্ব  ফাস্থান চোন চদ অস্বীোয েযকত 

াকযনা। আির্যান্ততে ান্তি  ন্তনযাত্তা যক্ষা, র্ঙ্গী  ন্ত্রাফাদ প্রন্ততকযাকধ ভানুকলয চভৌন্তরে ভানন্তফে 

অন্তধোযকে স্বীোয েকয ন্তনকত কফ।  

ন্ততন্তন আর্ যার্ধানীয ভানী স্মৃন্তত ন্তভরনায়তকন আভত্মর্যান্ততে দুকম যাগ প্রভন ন্তদফ-২০১৭ এয উকবাধনী 

আকরা নায় প্রধান অন্ততন্তথয ফক্তৃতা েকযন। দুকম যাগ ব্যফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারয় ংক্রাি ংদীয় স্থায়ী েন্তভটিয 

বান্তত ধীকযন্দ্র চদফনাথ মু্ভ দুকম যাগ ব্যফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারকয়য ন্ত ফ চভাোঃ াহ্ োভার, দুকম যাগ ব্যফস্থানা 

অন্তধদপ্তকযয ভান্তয ারে চভাোঃ ন্তযয়ার্ আকভদ, পায়ায ান্তব য  ন্তন্তবর ন্তিকপন্স অন্তধদপ্তকযয ভান্তয ারে 

ন্তিকগন্তিয়ায চর্নাকযর আরী আকভদ খান, স্ত্রফান্তনী ন্তফবাকগয ভান্তয ারে ন্তিকগন্তিয়ায চর্নাকযর এর্াজুর 

ফায চ ৌদৄযী, াইকলান ন্তপ্রকয়াি যকন চপ্রাগ্রাকভয ন্তয ারে আকভদুর েন্তফয প্রমুখ ফক্তব্য যাকখন। 

 
এফছয ন্তদফটিয প্রন্ততাদ্য ‘‘দুকম যাগ নীয় আফা গন্তড়, ন্তনযাকদ ফা েন্তয’’। ন্তদফটিকে চেন্দ্র েকয র্াতীয় 

ম যায় চথকে উকর্রা ম যভত্ম ন্তফন্তবন্ন অনুষ্ঠান ারন েযা য়। অনুষ্ঠানভারায ভকে যকয়কছ ন্তফন্তবন্ন প্রন্তত্রোয় 

চক্রাড়ত্র প্রো, চাস্টায স্থান, ন্তরপকরট ন্তফতযণ, চটন্তরন্তবকন আকরা না, যাস্তা জ্জা, চেোি য প্রদ যন ইতযান্তদ।  

উকবাধনী অনুষ্ঠাকন দুকম যাগ ব্যফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রী ফকরন চন্দাই চেভয়াকেযয টাকগ যট অনুমায়ী এ ফছকযয 

প্রন্ততাদ্য ন্তনধ যাযণ েযা কয়কছ, চমখাকন ঘযীন ভানুকলয ংখ্যা দৃশ্যভান াকয েন্তভকয় আনায েথা ফরা কয়কছ। 

ন্ততান ফকরন চোন চোন চদকয চস্বচ্ছা ান্তযতা  ফফ যযতায োযকন ঘযীন ভানুকলয ংখ্যা হ্রাকয ন্তযফকতয বৃন্তি 

চকয়কছ। এটা আির্যান্ততে অঙ্গীোকযয েযকখরা। ন্তফকলত চযান্তঙ্গা ইস্যযকে উকেখ েকয ভন্ত্রী ফকরন রক্ষ রক্ষ 

ভানুলকে ঘযীন েযায ীন েকভ যয ন্তফরুকি ন্তফশ্ব ম্প্রদায়কে ঐেযফি কত কফ। চযান্তঙ্গাযা ভায়ানভাকযয নাগন্তযে 

নয়-ভায়ানভায চনাপ্রধাকনয এভন ফক্তব্যকে নাে  েকয ন্তদকয় ভন্ত্রী ফকরন, চযান্তঙ্গা দভকনয ন্তফলয়টি 

আির্যান্ততেবাকফ র্ান্ততগত দভন ন্তককফ স্বীকৃন্তত চকয়কছ। ভায়ানভাযকে এয দায় ন্তনকত কফ। 

ভায়া চ ৌদৄযী ফকরন ফাংরাকদক আির্যান্ততে যীন্ততনীন্তত  অঙ্গীোকযয প্রন্তত শ্রিাীর। ঘযীন ভানলকে ঘয চদয়া 

যোকযয প্রধান েকয়েটি দকক্ষকয ভকে অন্যতভ। যোয এ রক্ষয পূযকণয র্ন্য আশ্রয়ন প্রেল্প, এেটি ফান্তড় 

এেটি খাভায প্রেল্প, ফন্যা  নদী বাঙ্গকনয ঝুঁন্তেকত থাো ভানুকলয র্ন্য গৃ ন্তনভ যাণ প্রেল্প, ফন্যাপ্রফণ এরাোয় 

ভানুকলয ফত ঘয উঁচু েকয চদয়ায প্রেল্প ন্তফন্তবন্ন প্রেল্প ফাত্মফায়ন েকয  করকছ। ন্ততন্তন ফকরন এ ফছয 

ফাংরাকদক ৫টি ফড় দুকম যাগ কয়কছ। ঘযীন চথকে চোন ভানুল ভাযা মায়ন্তন। প্রকতযেটি দুকম যাকগ রক্ষ রক্ষ 

ভানুলকে আশ্রয়কেকন্দ্র একন খাফাকযয ব্যফস্থা েযা কয়কছ। যোয প্রধানভন্ত্রী চখ ান্তনায যান্তয তদাযন্তে  

ন্তদেন্তনকদ যনায় প্রকতযেটি দুকম যাগ াপকেয াকথ চভাোন্তফরা েযকছ ফকর ন্ততন্তন দাফী েকযন। ন্ততন্তন ফকরন ফরপূফ যে 



ফাস্ত্ত্তচুযত ভায়ানভাকযয রক্ষ রক্ষ নাগন্তযেকদয ফাংরাকদক র্ায়গা ন্তদকয় প্রধানভন্ত্রী ভাদায অফ ন্তউন্তভন্তনটি ফা 

ভানফ দযদী ভা ন্তককফ ন্তফকশ্ব ন্তযন্ত ন্তত রাব েকযকছন। ন্তফকশ্বয াভথ যফান চদগুকরা চযান্তঙ্গাকদয আশ্রয়দান চতা 

দূকয থাকুে, তাকদয প্রন্তত ভকফদনা না র্ান্তনকয় ভানন্তফেতায উল্টা চভরুকত অফস্থান ন্তনকয়কছ ফকর ন্ততন্তন ভিব্য 

েকযন। চযান্তঙ্গাকদয োযকন আঞ্চন্তরে ান্তি  স্থীন্ততীরতা নষ্ট কর এয দায় ের চদকে ন্তনকত কফ ফকর 

ন্ততন্তন হুন্তয়াযী উচ্চাযন েকযন। 

(কভাাম্মদ ভয পারুে চদয়ান) 

ন্তন্তনয়য তথ্য অন্তপায, দুকম যাগ ব্যফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারয়, ০১৯৪৩-৪৪৬৩২৩ 
  

  

 


