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েযাগ িতেরােধ িতেবশী দশ েলার
সহেযািগতা পণূ : ধানম ী
এিশয়া ও শা  মহাসাগরীয় িরিজওনাল ক ালেটিটভ েপর ৪থ সশন উে াধন

কাশ : ২৫ জা য়াির ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ধানম ী  শখ  হািসনা  াকৃিতক
েযােগর  িব ে  লড়াইেয়

এশীয়-প ািসিফক  অ েলর
দশ েলার  মেধ  িবেশষ  কের
িতেবশীেদর  মেধ  সহেযািগতার

ওপর ােরাপ কের বেলেছন, বড়
আকােরর িবপযেয়র হাত থেক র া
পাওয়ার জ  িতেবশী দশ েলার
সহেযািগতা  পূণ।  গতকাল
বহৃ িতবার  সকােল  রাজধানীর
হােটল  ই টারকি টেন টােল  িসিভল-

িমিলটারী সম েয়র মাধ েম মানিবক
সহায়তা কায েম এিশয়া ও শা
মহাসাগরীয়  িরিজওনাল
ক ালেটিটভ  েপর  ৪থ  সশেন
উে াধনকােল  ধান  অিতিথর
ব তৃায়  িতিন  এ  কথা  বেলন।

েযাগ  ব ব াপনা  এবং  াণ
ম ণালয়  িতন  িদনব াপী  এই
সে লেনর  আেয়াজন  কেরেছ।
এিশয়া  এবং  শা  মহাসাগরীয়
অ েলর  িবিভ  দেশর  ায়  ১৫০
জন  িতিনিধ  অ ােন  অংশ হণ
কেরন।

বাংলােদশ  সমি ত  েযাগ
ব ব াপনায়,  িবেশষ  কের  জ ির

িত  এবং  সাড়াদােনর  িবষেয়
ােরাপ  কের  শখ  হািসনা

বেলন,  ‘ িতবি তা ও েযাগ-ঝুঁিক ব ব াপনা িবষেয় ২০১৫ এবং ২০১৮ সােল অ ি ত আ জািতক
সে লেন  গৃহীত  ঢাকা  ঘাষণা  এ  ে  িণধানেযাগ ।  এিট  েযাগ-ঝুঁিক  ােস  স াই  মওয়াক
বা বায়েন ােয়ািগক িনেদশনা িহেসেব কাজ করেছ।’ জলবায়ু পিরবতেনর সে  টকসই উ য়েনর       
িনিবড় স েকর উে খ কের িতিন বেলন, ‘স িত আমরা ব ীপ পিরক না ২১০০ ণয়ন কেরিছ। এ

  িবেশষ িতিনিধ
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পিরক নার আওতায় আগামী ১০০ বছেরর টকসই উ য়ন পিরক না হণ করা হেয়েছ এবং পযায় েম
এ  পিরক না  বা বায়ন  করা  হেব।  এিট  বা বািয়ত  হেল  জলবায়ু  পিরবতন  ঝুঁিক  মাকািবলাসহ

েযাগ-ঝুঁিক াস পােব এবং খাদ  িনরাপ া িনি ত হেব।’

শখ হািসনা বেলন,  ১১  লাখ রািহ ােক আ য় িদেয় মানিবক সহায়তার উ ল দৃ া  াপন কেরেছ
বাংলােদশ। এছাড়া বাংলােদশ মানিবক সহায়তা কায েমর ািত ািনক কাঠােমা উ য়েন কাজ করেছ।
এর অংশ িহেসেব আমরা ইমােজি  অপােরশন স টার (ইওিস) িত ার উেদ াগ হােত িনেয়িছ। ফেল
িনরবি  সম েয়র মাধ েম ত ও কাযকর মানিবক সহায়তা পিরচালনা স ব হেব।

িতিন বেলন, িবগত কেয়ক বছের ভূিমক সহ অ া  েযােগ অ স ান ও উ ার কাজ পিরচালনার জ
ধানম ী বেলন, ‘জামানওয়াচ কতৃক কািশত ‘ াবাল াইেমট ির  ইনেড -২০১৭’ অ যায়ী ১৯৯৮

থেক ২০১৭ সােলর মেধ  ১১ হাজার ৫০০ চরম আবহাওয়াজিনত েযাগ সংঘিটত হেয়েছ। এরফেল ায়
৫ লাখ ২৬ হাজার মা েষর মতুৃ  হয়। এসব েযােগ আিথক িতর পিরমাণ িছল ায় ৩ দশিমক ৪৭
ি িলয়ন মািকন ডলার।

ধানম ী বেলন, ‘ব ব ু শখ মিুজবরু রহমান ১৯৭২ সােল সাইে ান িত কমসিূচ (িসিপিপ) ত
কেরিছেলন। যা িছল িব ব াপী জনস ৃ  েযাগ িত কমসিূচ েলার মেধ  থম উেদ াগ। বাংলােদেশ
এিটেক এখন েযাগ মাকািবলায় াগিশপ কমসিূচ িহেসেব ীকৃিত দওয়া হয়। ব ব  ুউপ ল এলাকায়
আ য়েক ও াপন কেরিছেলন যা মিুজব িক া নােম পিরিচিত পায়।

ধানম ী  বেলন,  তার  সরকােরর  েযাগ-ঝঁুিক  ব ব াপনায়  িবিনেয়াগ,  েযােগর  পূবাভাস  দােনর
যিু গত  উ য়ন  ও  উ াবন,  আ য়েক  াপন  এবং  েযােগর  িত  ও  উ ার  কায েম  িসিপিপ

ােসবীেদর  িনেবিদত  েচ াসহ  িবিভ  কায ম  হেণর  ফেল  সা িতককােল  যেকান  েযােগ
াণহািনর সংখ া ব াপকভােব াস পেয়েছ।

েযাগ ও াণ ম ণালেয়র িতম ী ডা. মাহা দ এনামরু রহমান অ ােন িবেশষ অিতিথ িহসােব ব তৃা
কেরন। সংি  ম ণালেয়র সিচব মাহা দ শাহ কামাল অ ােন সভাপিত  কেরন। সনাবািহনী ধান
জনােরল আিজজ আহেমদ, বাংলােদেশ জািতসংেঘর আবািসক সম য়ক এবং ইউএনিডিপ’র আবািসক
িতিনিধ  িময়া  সেপা,  টার  অব  এি েল  ইন  িডজা ার  ম ােনজেম ট  এ ড  িহউম ািনেটিরয়ান

এিসসেটে র পিরচালক জােসপ মািটন এবং জািতসংেঘর মানিবক িবষয় িবষয়ক সম েয়র কাযালেয়র
উপ ধান সবাি য়ান রাডস া া অ ােন ব তৃা কেরন।

৬ জনেক আিথক সহায়তা দান ধানম ীর

জামায়াত-িশিবর কমীেদর িলেত িনহত যবুলীগ কমী জিহ ল হাসােনর ী বগম জা াতুল ফরেদৗসেক
১০ লাখ টাকা  সহায়তা দন ধানম ী শখ হািসনা। লাকস ীত িশ ী  ও বাংলােদশ টিলিভশেনর
স ীত পিরচালক সয়দ গালাম আি য়ার ক া ার িচিক সার জ  ২৫ লাখ টাকা এবং িচিক সা ও
পিরবােরর ভরণ- পাষেণর জ  সােবক ভিলবল খেলায়াড় ী উেপ  নারায়ণ পালেক (িনিখল পাল) ৩০
লাখ টাকা অ দান দন ধানম ী। গতকাল ধানম ীর কাযালেয় আেরা িতনজনেক িচিক সার জ  ৬১
লাখ টাকা অ দান িহেসেব দান কেরন ধানম ী ।
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

নারী ফটুবল দেলর আেরা ১১ জনেক ধানম ীর পরু ার

২০১৮ আসের সাফ অনূ -১৮ নারী চ াি য়নিশেপ অপরািজত চ াি য়ন হওয়ায় বাংলােদশ অনূ -১৮
নারী  জাতীয় ফুটবল দেলর আেরা  ১০ খেলায়াড় ও ১  কমকতােক পুর তৃ কেরেছন ধানম ী  শখ
হািসনা। গতকাল ধানম ী শখ হািসনা তার তজগাঁও  কাযালেয় তােদর হােত আিথক পুর ােরর চক
তুেল দন। এর আেগ গত ১১ অে াবর এক অ ােন সাফ জয়ী অনূ  ১৮ খেলায়াড়েদর সংবধনা
দওয়া হয়। তখন বাংলােদশ অনূ  ১৮ মিহলা জাতীয় ফুটবল দেলর ৩০ সদে র মেধ  ১৯ জনেক

পুর তৃ কেরন ধানম ী। বািক ১০ খেলায়াড় ও ১ কমকতােক গতকাল পুর তৃ করা হল। পুর ার া
১০ খেলায়ােড়র েত কেক ১০ লাখ টাকা কের এবং কমকতােক ৫ লাখ টাকা দয়া হয়। ি তীয় দফায়
পুর ার া  খেলায়াড়রা হেলন কসানা বগম, বগম মা রা পারভীন, বগম িশউিল আিজম, ইসরাত
জাহান র া, বগম মারিজয়া, বগম সানিজদা আ ার, ইসরাত জাহান া, কৃ া রানী সরকার, রািজয়া
খাতুন এবং িমিডয়া কমকতা খািলদ মাহমদু।
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