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জনক  ড  ॥  ঘূিণঝড় ‘ফণী’  বাংলােদেশ  আঘাত হানেল  িত  কিমেয়  আনেত  আওয়ামী  লীগ  ও  সহেযাগী
সংগঠন েলােক কাজ করেত িনেদশ িদেয়েছন ধানম ী শখ হািসনা। িতিন বেলন, ‘আমােদর েযাগ মাকােবলায়

িতর পাশাপািশ এ িনেদশনা বাড়িত শি  িহেসেব কাজ করেব।’ খবর ওেয়বসাইেটর।

বহৃ িতবার সিচবালেয় িবিভ  েযােগ গণমাধ েমর করণীয় িবষেয় বাংলােদশ াইেমট চ  জানািল  ফারােমর
(িবিসেজএফ) নতােদর সে  মতিবিনময় সভায় একথা জানান েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালেয়র িতম ী ডাঃ
মাঃ এনামরু রহমান। িতম ী বেলন, ধানম ী শখ হািসনার িনেদশনায় আস  েযাগ মাকােবলায় আওয়ামী

লীগ, যবুলীগ, ােসবক লীগ ও ছা লীগেক িত কিমেয় আনার িনেদশনা দয়া হেয়েছ। আস  ঘূিণঝেড়র িত
স েক েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালেয়র িসিনয়র সিচব মাঃ শা  কামাল বেলন, আমরা পবূ িত িনেয়িছ।

কেনা খাবার পাঠােনা হেয়েছ, মিডক াল িটম গঠন করা হেয়েছ। আ য়েক েলা ত কের রাখা হেয়েছ। আমরা
একিট াণও হারােত চাই না।

ফণীর জ  পূব সতকতামলূক পদে প নয়ার িনেদশ ধানম ীর ॥ এিদেক বাসস জানায়, সরকারী সফের বতমােন
ল ডেন  অব ানরত  ধানম ী  শখ হািসনা  ঘূিণঝড় ফণী  বার  িবেকেল  বাংলােদশ  উপ েল  আঘাত  হানার
আশ ার াপেট সংি  কতৃপ েক সকল পূব সতকতামলূক পদে প হেণর িনেদশ িদেয়েছন।

ধানম ীর স সিচব ইহসা ল কিরম বেলন, ‘ ধানম ী শখ হািসনা ঘিূণঝড় ফণী আঘাত হানেল জানমােলর
য় িত কমােনার জ  সকল িবভাগেক সব ধরেনর পবূ সতকতামলূক পদে প হেণর এবং সতক থাকার িনেদশ

িদেয়েছন।  িতিন  বেলন,  ধানম ী  ি েটেনর  রাজধানী  থেক  ঘিূণঝেড়র  আশ া  থেক  উ তূ  পিরি িত
সাব িণকভােব মিনটর করেছন। এিদেক আবহাওয়া অিধদফতেরর এক সংবাদ বুেলিটেন বলা হয়, অত  চ-
ঘিূণঝড় ‘ফণী’ এখন বে াপসাগেরর পি ম-মধ া ল ও তৎসংল  এলাকায় অব ান করেছ। বেুলিটেন বলা হয়,
মংলা ও পায়রা সমু  ব রেক সাত ন র িবপদ সংেকত দখােনা হেয়েছ। চ াম সমু  ব রেক ৬ ন র িবপদ
সংেকত এবং ক বাজার সমু  ব রেক ৪ ন র িঁশয়াির সংেকত দখােত বলা হেয়েছ।
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