
 
রযোহঙ্গোদেয ভোনহফক দমোহগতো হফলদে আন্ত:ংস্থো ভন্বে বো অনুহিত 

২ রক্ষ ররোদকয রযহিদেন ও ম্পূর্ ণ এরোকোে হফদ্যুতোেন ম্পন্ন 

কক্সফোিোয, ১৭ অদটোফয ২০১৭ 

 
ফরপূফ ণক ফোস্ত্তচ্যুত ভোেোনভোদযয রযোহঙ্গো নোগহযকদেয ভোনহফক োেতো হফলেক আন্ত:ংস্থো ভন্বে বো আি 

কক্সফোিোয োহকণট োউদি অনুহিত ে। রিরো প্রোক আরী রোদদনয বোহতদে বোে দ্যদম ণোগ ব্যফস্থোনো ও 

ত্রোর্ ভন্ত্রী রভোপোজ্জর রোদন রিৌধুযী ভোেো, ফীযহফক্রভ, এভহ বোে প্রধোন অহতহি ও ভন্ত্রর্োরদেয হিফ রভোোঃ োহ্ 

কোভোর হফদল অহতহি হদদফ বোে উহস্থত হিদরন। কক্সফোিোয হযহপউহি ত্রোর্ ও প্রতুোফোন কহভনোয আবুর 

কোরোভ হফহবন্ন অহধেপ্তদযয কভ ণকতণোগর্, স্থোনীে িনপ্রহতহনহধগর্ বোে উহস্থত হিদরন।  

 
বোে োদোট ণ হফবোগ রিদক কোহয হযিোরক আবু নোইভ ভোসুভ িোনোন রম, এখন ম ণন্ত প্রোে ২ রক্ষ ররোদকয 

রযহিদেন ম্পন্ন কযো দেদি। আগোভী হতন ভোদয ভদে কর রযহিদেন ম্পন্ন কযো ম্ভফ দফ ফদর 

োদোট ণ হফবোগ রিদক িোনোদনো দেদি। 

বোে হফদ্যুৎ হফবোগ রিদক রিনোদযর ম্যোদনিোয নুয রভোোম্মে আিভ ভজুভেোয িোনোন রম, কুোম্প এরোকোে ৯ 

হকদরোহভটোয হফদ্যুদতয নতুন রোইন হনভ ণোর্ কযো দেদি। কুোম্প এরোকোে হেট যামোম্প ও লাডোল রোইট রোগোদনো 

দেদি।  

বোে স্বোস্থু ও হযফোয কযামোর্ হফবোগ রিদক হহবর োদিণন্ট লো. রভোোঃ আব্দু োরোভ িোনোন এখন ম ণভত্ম ৭ 

োিোয গবণফতী ভহরোদক হিহকৎো রফো রেেো দেদি। ৬৫৩ িন হশু িন্গ্রর্ কদযদি। ২৪ িন এইিআইহব 



রযোগীয ন্ধোন োওেো রগদি এফং ৮ িন ম্যোদরহযেোয রযোগী োওেো রগদি। ৬ রক্ষ ৭৯ োিোয ররোকদক কদরযোয 

রবকহন খোওেোদনো দেদি।  

ভোি রফো হফবোগ রিদক উদিরো ভোি রফো অহপোয রভোোঃ এভযোন খোন িোনোন রম, এখন ম ণভত্ম ১৬,৮৩৩ 

িন এহতভ হশুয ন্ধোন োওেো রগদি। অনুন্ধোন প্রহক্রেো অব্যোত যদেদি। 

রযোহঙ্গো হফলেক কর তদেয হনর্ভ ণরতো ও গর্ভোেদভয তে প্রোহপ্ত িতয কযোয িন্য হভহলেো রন্টোয রিদক 

প্রহতহেন হিপ কযোয িন্য বো রিদক হনদে ণ প্রেোন কযো ে। 

ভোননীে প্রধোনভন্ত্রীয ভোনুবফতো ও ভোনহফকতোে রযোহঙ্গোদেয ফ ধযদনয ভোনহফক োেতো রেেো দে ফদর 

বোে দ্যদম ণোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোর্ ভন্ত্রী উদরস্নখ কদযন। হতহন ফদরন ভোনুল ভোনুদলয িন্য। বুতোয হফকোদয এভন 

ভদে আভযো রিোদখয োভদন রকোন ররোকদক গুহরয মুদখ রেদর হেদত োহযনো। তোই ভোননীে প্রধোনভন্ত্রী কষ্টকয 

ওেো দেও রযোহঙ্গোদেয আশ্রে হেদেদি। হফশ্ব ভোি রযোহঙ্গোদেয োদ োঁড়োদফ, ভোেোনভোদয রযোহঙ্গোদেয 

ফফোদয উযুক্ত হযদফ ততযী কদয তোদেয হনি ফোভূদভ হপহযদে হনদফ এফং ফোস্ত্তচ্যুহত রিদক একটি িোহতদক 

যক্ষো কযদফ ফদর ভন্ত্রী আোফোে ব্যক্ত কদযন। 

(দভোোম্মে ওভয পোরুক রেওেোন) 

হহনেয তে অহপোয, 

দ্যদম ণোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোর্ ভন্ত্রর্োরে,  

০১৯৪৩-৪৪৬৩২৩ 

 
 


