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ফণী বল হেয় যাওয়ায়

িবেশষ িতিনিধ ॥ ঘিূণঝড় ‘ফণী’র আঘােত বড় ধরেনর য় িত না হওয়ায় মহান রা লু  আলািমেনর দরবাের
কিরয়া আদায় কেরেছন ল ডেন সফররত ধানম ী শখ হািসনা। শিনবার ধানম ীর কাযালেয়র স উইং থেক

পাঠােনা এক সংবাদ িব ি েত এ কথা জানােনা হেয়েছ।

িব ি েত বলা হয়, বে াপসাগের সৃ  খুবই মারা ক ঘিূণঝড় ফণী বল হেয় শিনবার সকােল বাংলােদশ সীমানায়
েবশ কের। সবশি মান মহান আ াহর অেশষ কপৃায় ঘূিণঝড়িট লপেথ দি ণ-পি মা েলর যেশার-সাত ীরা

অ ল হেয় বাংলােদেশ েবশ কের গভীর িন চােপ পিরণত হয়। যার ফেল বাংলােদেশর অভ ের এখন পয  বড়
ধরেনর  কান  য় িতর  খবর  পাওয়া  যায়িন।  এজ  ল ডন  সফররত  ধানম ী  শখ  হািসনা  মহান  রা লু
আলািমেনর দরবাের কিরয়া আদায় কেরেছন।

এর আেগ, ফণীর আঘােত স াব  য় িত মাকােবলায় ধানম ীর িনেদশ েম সরকার ব াপক িত হণ কের।
বার বাদ জুমা সারােদেশ িবেশষ দায়া ও মানাজােতর আেয়াজন করা হয়। ঘিূণঝড় ফণীর আঘােত স াব

য় িত মাকােবলায় ধানম ীর িনেদেশ ব াপক িত হণ কের বেল িব ি েত জানােনা হয়। এেত বলা হয়,
শিনবার সকােল ধানম ীর কাযালেয়র উধতন কমকতােদর িনেয় ধানম ীর মখু  সিচব মাঃ নিজবুুর রহমান
সািবক পিরি িত পযােলাচনা কেরন। সভায় সরকারী- বসরকারী  সং া েলার েযাগ মাকােবলায় গৃহীত িত
িবষেয় সে াষ কাশ করা হয়।

সভা  থেক  ত  সমেয়র  মেধ  দি ণা েলর  উপ লীয়  এলাকার  ায়  সােড়  ১২  লাখ  মা ষেক  সাইে ান
আ য়েকে  িনেয়  আসার  জ  জলা-উপেজলা  শাসনসহ  এসব  এলাকার  ানীয়  জন িতিনিধ,  সরকারী  ও
বসরকারী সং া েলা, িবেশষ কের িসিপিপর ােসবকেদর তৎপরতার শংসা করা হয়। এছাড়া সনা, নৗ,

িবমান বািহনী, কা গাড, পিুলশ, আনসার-িভিডিপসহ আইনশৃ লা বািহনীর গৃহীত কায েমরও সে াষ কাশ
করা হয়।

সভায়, িব  পিরম- ল েযাগ ব ব াপনায় রাল মেডল িহেসেব খ াত য কান েযাগকােল বাংলােদশ সরকােরর
সব সং া েলার সমি তভােব কাজ করার য কিৃ  তির হেয়েছ, তা ভিব েত আরও দৃঢ় করার উপর ােরাপ
করা হয়। শিনবােরর সভায় মুখ  সিচব ধানম ীর প  থেক সংি  সবাইেক কতৃ তা ও ধ বাদ াপন কেরন
এবং ভিব েত জািতর য কান েযাগ মাকােবলায় সমি তভােব কাজ করার আ ান জানান।

উে খ , ধানম ীর িনেদেশ কমকতা-কমচারীেদর সা ািহক ছুিট বািতল কের ধানম ীর কাযালয় সাব িণকভােব
েযাগ মাকােবলা িত কায ম সম েয়র দািয়  পালন কের।
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