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বপূব ণে বোস্ত্তচ্যুত মোয়োিমোদরর প্ররোরঙ্গো িোগররেদের প্ররিদেলি ব্যবস্থোর উপর রবদল গুরুত্বোদরোপ েেোি েরো 

দয়দে। পঁয়রিল োজোর প্ররিেোরী প্ররিি রিম ণোর্ েরো দব েুোদম্প। এর মদে ৯ োজোর প্ররিি রিম ণোর্ েরো 

দয়দে। ৪ োজোর টিউবওদয়দর মদে স্রোরিে টিউবওদয় স্থোপি েরো দয়দে।  

আজ উরিয়ো রিগ্রী েদজ মোদে িোদ্য পরররস্থরত পররেল ণি ও কুতুপোং লরিোর্থী েুোদম্প েম ণেতণোদের োদর্থ 

মতরবরিময় প্রলদ োংবোরেেদের রতরি এের্থো বদি।  

দ্যদয ণোগ ব্যবস্থোপিো ও িোর্ মন্ত্রর্োদয়র রিব প্রমোোঃ লোহ্ েোমো রবদল অরতরর্থ রদদব ভোয় উপরস্থত রেদি। 

েক্সবোজোর লরিোর্থী িোর্ ও েতুোবোি েরমলিোর প্রমোোঃ আবু েোোম রবরভন্ন অরিেপ্তদরর েম ণেতণোগর্, স্থোিীয় 

জিেরতরিরিগর্ ভোয় উপরস্থত রেদি।  

মোয়ো প্রিৌধুরী জোিোি, তোদের োদে পাঁি ক্ষ প্রোদের িোদদ্যর েোরয়ত্ব রিদয়দে রবশ্ব িোদ্য ংস্থো। ক্ষোরিে প্রোদের 

িোদদ্যর ব্যবস্থো েরদে প্রেলী রবদেলী এিরজও। বোেী িোদ্য রেোর ও রবরভন্ন ংস্থো প্রর্থদে প্রেররত িোর্ োমগ্রী 

প্রর্থদে রমেোদিো দয়দে। 

 
মন্ত্রী জোিোি এিি পয ণন্ত েোয় ২ ক্ষ প্রোদের প্রররজদেলি ম্পন্ন েরো দয়দে। আগোমী রতি মোদর মদে ে 

প্রররজদেলি ম্পন্ন েরো ম্ভব দব। 



রতরি বদি েুোম্প এোেোয় ৯ রেদোরমেোর রবদ্যুদতর িতুি োইি রিম ণোর্ েরো দয়দে। েুোম্প এোেোয় রেে 

ল্যোম্প ও ফ্লোি োইে োগোদিো দয়দে। স্বোস্থু রবভোগ েদঙ্গ রতরি বদি, এিি পয ণমত্ম ৭ োজোর গভণবতী 

মরোদে রিরেৎো প্রবো প্রেয়ো দয়দে। ৬৫৩ জি রলশু জন্গ্রর্ েদরদে। ২৪ জি এইিআইরভ প্ররোগীর ন্ধোি 

পোওয়ো প্রগদে এবং ৮ জি ম্যোদররয়োর প্ররোগী পোওয়ো প্রগদে। ৬ ক্ষ ৭৯ োজোর প্রোেদে েদরোর প্রভেরি 

িোওয়োদিো দয়দে।  

এিি পয ণমত্ম ১৬,৮৩৩ জি এরতম রলশুর ন্ধোি পোওয়ো প্রগদে। অনুন্ধোি েরিয়ো অব্যোত রদয়দে। 

প্ররোরঙ্গো রবয়ে ে তদের রির্ভ ণতো ও গর্মোেদমর তে েোরপ্ত জতর েরোর জন্য রমরিয়ো প্রন্টোর প্রর্থদে 

েরতরেি রিফ েরোর জন্য রতরি রিদে ণল েেোি েদরি। 

মোিিীয় েিোিমন্ত্রীর মোনুভবতো ও মোিরবেতোয় প্ররোরঙ্গোদের ব িরদির মোিরবে োয়তো প্রেয়ো দে বদ 

ভোয় দ্যদয ণোগ ব্যবস্থোপিো ও িোর্ মন্ত্রী উদস্নি েদরি। রতরি বদি মোনু মোনুদর জন্য। ভুতোর রবেোদলর এমি 

মদয় আমরো প্রিোদির োমদি প্রেোি প্রোেদে গুরর মুদি প্রেদ রেদত পোররিো। তোই মোিিীয় েিোিমন্ত্রী েষ্টের 

ওয়ো দত্বও প্ররোরঙ্গোদের আশ্রয় রেদয়দে। রবশ্ব মোজ প্ররোরঙ্গোদের পোদল োঁেোদব, মোয়োিমোদর প্ররোরঙ্গোদের 

ববোদর উপযুক্ত পররদবল ততরী েদর তোদের রিজ বোভূদম রফররদয় রিদব এবং বোস্ত্তচ্যুরত প্রর্থদে এেটি জোরতদে 

রক্ষো েরদব বদ মন্ত্রী আলোবোে ব্যক্ত েদরি। 

েুোপিোঃ দ্যদয ণোগ ব্যবস্থোপিো ও িোর্ মন্ত্রী প্রমোফোজ্জ প্রোদি প্রিৌধুরী মোয়ো প্ররোরঙ্গো েুোম্প পররেল ণিেোদ রবরভন্ন 

বস্নদের েোরয়ত্বেোপ্ত েম ণেতণোদের েোদে বস্নদের োরব ণে পরররস্থরত জোিদত িোি। দ্যদয ণোগ ব্যবস্থোপিো ও িোর্ 

মন্ত্রর্োদয়র রিব প্রমোোঃ লোহ্ েোমো, েক্সবোজোর লরিোর্থী িোর্ ও েতুোবোি েরমলিোর প্রমোোঃ আবু েোোম 

রবরভন্ন অরিেপ্তদরর েম ণেতণোগর্ ও স্থোিীয় জিেরতরিরিগর্ ভোয় উপরস্থত রেদি।  
 


