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ঘূর্ণ িঝড় আম্ফানের (Cyclone Amphan) প্রভাব ম াকানবলায় কনরাল রু  গঠে 

 

          উপর্য িক্ত র্বষনয় জাোনো যানে ময, বনগাপসাগনর অবস্থােরত ঘূর্ণ িঝড় “আম্ফাে” ময মকাে স য় মেনের 

সমুদ্র উপকূল অর্তক্র  করনত পানর এবং এর ফনল স্বাভার্বনকর মেনয় অনেক মবর্ে উচ্চতার জনলাচ্ছ্বাস সৃর্ি 

হনত পানর। এ দূনয িাগকালীে স নয় র্েল্প সহায়ক মকন্দ্র ও র্েল্পেগরী কায িালনয়র সকল ক িকতিা ও ক িোরীনক 

র্েজ র্েজ ক িস্থনল অবস্থাে কনর মজলা প্রোসে ও র্েল্প  ার্লকনের সানে সাব িক্ষর্ণক মযাগানযাগ বজায় মরনে 

আম্ফানের প্রভানব সৃি ক্ষয়ক্ষর্ত যনেি ক  রাোর জন্য সব িাত্মক প্রনেিা গ্রহণ করনত হনব এবং মকাে ক্ষয়ক্ষর্ত 

হনল তা দ্রুত র্েরূপণ কনর কাটিনয় উঠার জন্য জরুর্র র্ভর্িনত প্রনয়াজেীয় পেনক্ষপ গ্রহণ করনত হনব।   

         এ তাবস্থায়, আঞ্চর্লক কায িালনয়র আওতাধীে র্েল্প সহায়ক মকন্দ্র ও র্েল্পেগরী কায িালয়নক বর্ণ িত 

র্েনে িেো প্রোেসহ সাব িক্ষর্ণক মযাগানযাগ বজায় মরনে প্রনয়াজেীয় পরা ে ি প্রোনের লনক্ষে একটি কনরাল রু  

গঠনের জন্য অনুনরাধ করা হনলা। 

 

কার্ যপরিরি : 

ক. আঞ্চরিক কার্ যািয় কনরাল রুন র  াধ্যন  র্েল্প সহায়ক মকন্দ্র ও র্েল্পেগরী কায িালনয়র সানে        

সাব িক্ষর্ণক মযাগানযাগ বজায় মরনে প্রনয়াজেীয় পরা ে ি প্রোে কিবে।  

খ. আঞ্চরিক কার্ যািয় আম্ফাবেি প্রভাবে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষরিি িথ্য সংগ্রবেি িবক্ষৈ একটি েরেটরিং টীে গঠে কিবে।  

গ. র্েল্প সহায়ক মকন্দ্র ও র্েল্পেগরী কায িালনয়র সার্ব িক অবস্থা (ঘূর্ণ িঝড় আম্ফানের প্রভানব সৃি অবস্থা ক্ষয়ক্ষরিি 

িথ্যসে) রেরসক কর্তযকপক্ষবক অেরেি কিবে।   

   

   

স্বাক্ষরিি 

(বোোঃ খরিলুি িেোে) 

পরিচািক (উন্নয়ে ও সম্প্রসািণ) 

ম াে : ৯৫৬৫৬১৩। 

আঞ্চরিক পরিচািক 

আঞ্চরিক কার্ যািয় 

রেরসক, চট্টগ্রাে/খুিো। 

  

অনুরিরপ :  

১. আইরসটি মসি প্রিাে, রেরসক, ঢাকা (ওবয়ে সাইবট প্রচাবিি যন্য) 

২. মচয়ািম্যাে েবোদবয়ি একান্ত সরচে, রেরসক, ঢাকা (বচয়ািম্যাে েবোদবয়ি সদয় অেগরিি যন্য)। 
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