
  
রযোহঙ্গো হফলয়ক আভত্ম:ভন্ত্রণোরয় বো  

৩ রক্ষ ৬৫ োজোয রযোহঙ্গোয হনফন্ধন ম্পন্ন, ২৩,৫৯০ এহতভ নোক্ত 

ঢোকো, ৩০ অক্টোফয ২০১৭ 

ভোয়োনভোক্যয ফর প্রক্য়োক্গ ফোস্তুচ্যুত নোগহযক মোযো ফোাংরোক্দক্ আশ্রয় হনক্য়ক্েন, এভন ৩ রক্ষ ৬৫ োজোয রযোহঙ্গোয হনফন্ধন ম্পন্ন 

ক্য়ক্ে। নক্বম্বক্যয ভক্ে অফহষ্টক্দয হনফন্ধন রল কযক্ত োযক্ফ ফক্র োক্োর্ ট অহধদপ্তয আো কযক্ে। ইক্তোভক্ে ২৩,৫৯০ জন 

এহতভ নোক্ত কযো ক্য়ক্ে ফক্র জোহনক্য়ক্েন ভোজকল্যোণ ভন্ত্রণোরক্য়য প্রহতহনহধ। এয ভক্ে ৪ োজোয হশু যক্য়ক্ে মোক্দয ফোফো-ভো 

রকউ রনই। 

আজ হিফোরক্য়য ক্েরনকক্ষক্ষ দুক্ম টোগ ব্যফস্থোনো ত রাণোণ হিক্ফয বোহতক্র রযোহঙ্গো হফলয়ক আভত্ম:ভন্ত্রণোরয় বোয় এ তয 

জোনোক্নো য়। দুক্ম টোগ ব্যফস্থোনো ত রাণোণ ভন্ত্রী রভোপোজ্জর রোক্ন রিৌধুযী ভোয়ো অনুষ্ঠোক্ন প্রধোন অহতহথ হক্ক্ফ উহস্থত হেক্রন। 

অনুষ্ঠোক্ন স্বোস্থু হিফ, হযাংখ্যোন হিফ হফহবন্ন ভন্ত্রণোরয় ত ফোহনীয প্রহতহনহধযো উহস্থত হেক্রন। 

 

 বোয় জোনোক্নো য় রযোহঙ্গো কুোক্ম্প ইক্তোভক্ে ১ রক্ষ ৩৩ োজোয হযফোক্যয রড হনভ টোণ কযো ক্য়ক্ে। নক্বম্বক্যয ভক্ে হনধ টোহযত 

১ রক্ষ ৫০ োজোয হযফোক্যয রড হনভ টোণ ম্পন্ন ক্ফ। বোয় আযত জোনোক্নো য়, ২০ ফস্নক্ক হফবক্ত কুোক্ম্পয প্রক্তুক ফস্নক্ক ১টি 

কক্য কহভউহনটি োোতোর হনভ টোণ কযো ক্ফ। পুহর দয দপ্তয রথক্ক জোনোক্নো য়, কুোক্ম্প প্রহত িোয ফস্নক্কয জন্য একটি পুহর 

কুোম্প স্থোন কযো ক্ফ। স্থোনীয় পুহর প্রোন ফতটভোক্ন পুক্যো কুোম্প এরোকো োফ টক্ষহনক নজযদোযীক্ত যোখক্ে। োম্প্রহতক রযোহঙ্গো 

কর্তটক এক ফোাংরোক্দী তুো প্রক্ঙ্গ ফরো য়, ইক্তোভক্ে তুোকোযীক্দয রেপতোয কযো ক্য়ক্ে। তোক্দয আইক্নয আততোয় আনো ক্ফ। 

হনযোত্তো ব্যফস্থো রজোযদোক্যয জন্য কুোক্ম্প হফদুুক্তয ব্যফস্থো কযো ক্য়ক্ে। হফদুুক্তয প্রক্তুক খুটিক্ত একটি কক্য রোইর্ স্থোন ত 

একটি য একটি খুটিক্ত রোরোয প্যোক্নর স্থোক্নয জন্য বোয় হদ্ধোভত্ম রদয়ো য়। 



বোয় দুক্ম টোগ ব্যফস্থোনো ত রাণোণ ভন্ত্রী ফক্রন প্রধোনভন্ত্রী রখ োহনোয ভোনুবফতোয় ভোয়োনভোক্যয রযোহঙ্গো নোগহযকক্দয রখোরো 

আকোক্য হনি রথক্ক রক্ড জোয়গো রদয়ো ক্য়ক্ে। তোক্দয জন্য ভোনহফক কর ধযক্নয ক্মোহগতো হদক্য়ক্ে ফোাংরোক্দ। অহত দ্রম্নত 

এফ নোগহযকক্দয হনজ রদক্ হপহযক্য় রনয়োয জন্য ভন্ত্রী ভোয়োনভোক্যয প্রহত আফোন জোনোন। 
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দুক্ম টোগ ব্যফস্থোনো ত রাণোণ ভন্ত্রণোরয় 
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