দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রীয োরথ তুযরেয যোষ্ট্রদুরতয োক্ষোৎ
২ রক্ষ রযোহঙ্গোয জন্য খোদ্য, আশ্রয়রেন্দ্র, ররহিন, টিউফওরয়ররয আশ্বো
ঢোেো, ২২ অরটোফয ২০১৭
তুযে যেোয ফোাংরোরদর আহশ্রত ২ রক্ষ রযোহঙ্গো নোগহযরেয জন্য খোদ্য, আশ্রয়রেন্দ্র, স্বোস্থযরফো, ররহিন ও টিউফওরয়র োহফ যে
রমোহগতো েযরফ ফরর আবো হদরয়রেন। এেোড়োও এরদয খোদ্য যোন্নোফোন্নোয জন্য প্ররয়োজনীয় জ্বোরোনীয ব্যফস্থো েযরফ তোযো।
আজ হিফোররয়য েোম যোররয় দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রী রভোপোজ্জর রোরন রিৌধুযী ভোয়োয োরথ োক্ষোৎ েরয ফোাংরোরদর
তুযরেয যোষ্ট্রদুত রেফহযভ ওজতুেয (Debrim Ozturk) এ তথ্য জোনোন। দুরম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ হিফ রভোোঃ ো েোভোর ও
ভন্ত্রণোররয়য যুগ্ম হিফ (রযোহঙ্গো রর) োহফবুর েহফয এ ভয় উহস্থত হেররন।
তোযো এ ভয় রযোহঙ্গো েযোরেয োহফ যে হযহস্থহত হনরয় আররোিনো েরযন। আরোেোরর ভন্ত্রী রযোহঙ্গো েযোরেয ফতযভোন হযহস্থহত
ও েযণীয় হফলরয় তুযে যেোরযয দৃহি আেল যন েরযন।
ভতহফহনভয়েোরর ভন্ত্রী জোনোন রযোহঙ্গো েযোরে স্বোস্থয, রহনরেন ও সুরয় োহন ব্যফস্থোনো ফরিরয় ফড় িযোররঞ্জ। এয রক্ষক্ষয
যেোয রদী হফরদী াংস্থোয ভন্বরয় েোজ েরয মোরে। হতহন ফররন রযোহঙ্গো েযোরে ৫০ োজোয টিউফওরয়র ও ররহিন প্ররয়োজন।
যেোয ইরতোভরে ৭ োজোরযয অহধে ররহিন হনভযোণ েরযরে। ইউহনরপ ১০ োজোয ররহিন হনভযোণ েযরফ ফরর জোহনরয়রে। এ
অফস্থোয় ভন্ত্রী তুযরেয েোরে ২০ োজোয টিউফওরয়র ও ২০ োজোয ররহিন হনভযোণ েরয রদয়োয প্রত্মোফ েযরর তোযো এরত যোজী ন। এ
ভয় যোষ্ট্রদুত ভন্ত্রীরে অফহত েরযন রম তুযে েযোে এরোেোয় ীঘ্রই ২টি ফড় ধযরনয হিহেৎোরেন্দ্র ও ১০টি প্রোথহভে
হিহেৎোরেন্দ্র স্থোন েযরফ। ইরতোভরে তুযে ২০ োজোয রে হনভযোরণয প্রহতশ্রম্নহত হদরয়হের। ভন্ত্রীয িোহদোয রপ্রক্ষক্ষরত ৫০ োজোয
রে হনভযোরণয প্রহতশ্রুহত হদরয়রেন যোষ্ট্রদুত।
রযোহঙ্গো জনগণ স্থোনীয় জনগরণয জীফন জীহফেোয উয ব্যোে রনহতফোিে প্রবোফ রপররে। হফরলত তোরদয েভযাংস্থোরন ভোযোত্মে
রনহতফোিে প্রবোফ রড়রে। স্থোনীয় জনগরণয জন্য খোদ্য, ররহিন ও হফশুদ্ধ োহন যফযোর োয়তোয প্রত্মোফ েযরর হফলয়টি গুযম্নত্ব
েোরয হফরফিনোয আশ্বো রদন যোষ্ট্রদুত। ভন্ত্রী ফররন রযোহঙ্গো জনগণ রজোয়োরযয ভত আরত থোেরর তোরদয প্রোথহভেবোরফ অস্থোয়ী
হবহিরত রে হনভযোণ েরয রদয়ো রয়হের। তোরদয জন্য ফতযভোরন রেেই রে হনভযোণ েযো প্ররয়োজন ফরর ভন্ত্রী যোষ্ট্রদুতরে অফহত
েরযন। ভত রোলণ েরয তুযরে যনোথীরদয রম ধযরনয রে েযো রয়রে এেই ধযরনয রে ফোাংরোরদরও েরয রদয়োয আশ্বো
রদন যোষ্ট্রদুত। তুযরেয যণোথীরদয েযোে হযদযরনয জন্য যোষ্ট্রদুত ভন্ত্রীরে হনভন্ত্রণ জোনোরর নরবম্বরযয প্রথভ প্তোর এ ধযরনয
পয রত োরয ফরর ভন্ত্রী যোষ্ট্রদুতরে অফহত েরযন।
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