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6ই দেব্রুয়ারে 2023-এ তুর্কী এবং রিরেয়ারত রবশাল ভূরির্কম্প আঘাত হানাে পরে, ক্ষরতগ্রস্ত 
িানুষর ে জনয িিস্ত ের্করিে িহর ারিতাে হাত বারিরয় দ ওয়াে জনয শ্রী নরেন্দ্র দিা ী রনর েশ 
র রয়রিরলন।  
 
দিই দিাতারবর্ক, িার্ে  অযান্ড দেিরর্কউ (এিএআে) প্ররর্ষ্টা ও দিইিারে দিরিরর্কল িহর ারিতায় 
প্ররয়াজনীয় িাহা য র্কোে জনয অপারেশন দ াস্ত র্ালু র্কো হরয়রি। এটি রবরভন্ন িংস্থাে িরযয 
িিন্বরয়ে িািরগ্রর্ক িের্কারে পদ্ধরতরর্ক জরিত র্করেরি। িাহা যে অনুরোয আিাে এর্ক ঘন্টাে 
িরযয  দ্রুত প্ররতররিয়য়ায় প্রেি রি-17 আইএএে রবিান এর্কটি রবরশষজ্ঞ এিএআে টীি রনরয় 
তুর্কীে উরেরশয েওনা হরয়  ায়।  
 
দিই দেরর্ক 5টি রি-17 রবিান বারহনীে রবিারন র্করে তুর্কীরত 250ে দবশী উদ্ধাের্কিী, রবরশষ 
িেঞ্জাি এবং  135টন ত্রাণ িািগ্রী পাঠারত ভােত িক্ষি হরয়রি।   
 
এগুরলে িরযয েরয়রি নযাশনাল রিজাস্টাে দেিপন্স দোিে (এনরিআেএে)-এে রতনটি স্বরনভে ে 
 ল, 150জরনে দবশী রবরশষ প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত র্কিী, তাে িারে িি দকায়াি, রবরশষ িেঞ্জাি,  ান 
এবং িেবোহ। এই িেঞ্জািগুরল ধ্বংিস্তুরপে নীরর্ আটর্কা পিা িানুষর ে খুুঁরজ দবে র্কেরত, 
অবস্থান খুুঁরজ দবে র্কেরত, তার ে র্কারি দপ ুঁরিারত এবং দবে র্করে আনরত দ রব।   
 
উপেন্তু, ভােতীয় সিনয বারহনীে 30টি দবরিে স্বরনভে ে রেল্ড হিরপটাল স্থাপন র্কোে জনয র্কিী 
ও িেঞ্জাি পাঠারনা হরয়রি। এেিরযয েরয়রি রবরশষ প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত 99 জরনে এর্কটি টীি, িারে 
েরয়রি অতযাবশযর্ক ওষুযপত্র, আযুরনর্ক িেঞ্জাি,  ান এবং অযাম্বুরলন্স। হািপাতারল  পুরোিাত্রায় 
র্কা ের্কে এর্কটি অপারেশন রেরয়টাে িহ x-দে, দভরন্টরলটেি ইতযার ে িুরবযা েরয়রি।  
 
তুরর্কে রত পাঠারনা আিার ে টিি, আিার ে  তূাবারিে িাযযরি স্থানীয় র্কততে পরক্ষে িারে িিন্বয় 
বজায় দেরখ র্রলরি, দ টি আ ানারত এর্কটি র্কযাম্প অরেি স্থাপন র্করেরি। এনরিয়ােএে টীিটি 
িারজয়ানরটরপ উদ্ধাের্কার ে িহর ারিতা প্র ান র্কেরি, অনযর রর্ক দিরিরর্কল টীিটি ইরকনরিোরন 
রেল্ড হিরপটাল স্থাপন র্করেরি। উদ্ধাের্কা ে এবং ত্রাণর্কার েে িারে জরিত  লরর্ক িহায়তা র্কোে 
জনয রবর শিন্ত্ররর্কে এর্ক ল আরযর্কারের্করর্ক তুরর্কে রত দপ্রেণ র্কো হরয়রি  ার ে িরযয  ইুজন তুরর্কে ি 
ভাষা বলরত পারেন।  
 
আিার ে  তূাবাি ক্ষরতগ্রস্থ এলার্কায় ভােতীয়র ে কুশলতারর্কও রনরিতর্কেণ র্করেরি রবরশষত 
তুরর্কে ে আ ানা, িারজয়ানরটপ,িালাতযা এবং র্কাহোিান্মাোি দজলারত, এই অঞ্চলগুরল ভূরির্করম্পে 
জনয িবরর্রয় দবশী ক্ষরতগ্রস্থ।  তূাবাি এর্কটি দহল্পরিকও স্থাপন র্করেরি। োস্তাে অবস্থা, খাোপ 



আবহাওয়া এবং জারে োর্কা উদ্ধাে অভ ারনে িীরিত রবর্কল্পগুরলে িত গুরুতে লরজরস্টর্ক 
িীিাবদ্ধতাে িরযযও আিার ে আরযর্কারের্কো  শজন ভােতীয় নািরেরর্কে র্কারি দপ ুঁরিরিন  াো 
আটর্কা পরি আরিন বরল জানা দিরি। এর্কজন রনরখাুঁজ ভােতীয়রর্ক খুুঁরজ দবে র্কোেও দর্ষ্টা 
র্লরি।    
 
রিরেয়াে দক্ষরত্র 6 টরনেও দবশী জরুেী ত্রাণ িািগ্রী ভােতীয় রবিান বারহনীে রি130দজ রবিারন 
র্করে  ািাকারি পাঠারনা হরয়রি। এই িািগ্রীে িরযয েরয়রি জরুেী রভরিরত বযবহারেে জনয 
ওষুয, িযালাইন, িেুক্ষা িািগ্রী, িাযােণ বযবহা েয ওষযু এবং দিরিরর্কল িেঞ্জাি দ িন ইরিরজ 
দিরশন, দপরশন্ট িরনটে ইতযার । এই িািগ্রীগুরল  ািাকাি রবিান বন্দরে রিরেয়াে স্থানীয় 
প্রশািন ও পরেরবরশে উপিন্ত্রী রহজ এরেরলরন্স রিস্টাে দি তাজ দ  য়ারজ গ্রহণ র্করেরিন।  
 
এই ধ্বংিাত্মর্ক ভূরির্করম্পে র্কােরণ  াো ক্ষরতগ্রস্ত হরয়রিন তার ে িবের্করিে িম্ভাবয িহর ারিতা 
প্র ান র্কোে জনয ভােত প্ররতশ্রুরতবদ্ধ। অপারেশন দ াস্ত প্রেি প্ররতররিয়য়ার্কােী, এর্কটি িমূ্পণে 
িুেক্ষা প্র ানর্কােী রহরিরব ভােরতে িাম্প্ররতক্তি অরভবযরক্তে বরহিঃপ্রর্কাশ এবং এর্কটি দ শ  াে 
িানরবর্ক িহায়তা ও রবপ েয় দিার্কারবলাে প্ররতররিয়য়া দ্রুত ও শুযুিাত্র তাে প্ররতবশী দ শগুরলে 
িরযযই িীিাবদ্ধ নয় তাে বাইরেও িরিরয় েরয়রি।    
 
 
দেব্রুয়ারে 08, 2023 

রনউ র রি 

 

 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on 
MEA’s website and may be referred to as the official press release. 

 


