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যুক্তযাজ্য রযাহঙ্গাদদয জ্ন্য আযও ৩ রকাটি াউন্ড আহথ িক ায়তা হদদফ। এয পূদফ ি রদটি রযাহঙ্গাদদয জ্ন্য ৫৯ রক্ষ াউন্ড 

আহথ িক ায়তা হদদয়হির।  

আজ্ হচফারদয়য দেরনকদক্ষ দুদম িাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রী রভাপাজ্জর রাদয রচৌধুযীয াদথ ভতহফহনভয়কাদর যুক্তযাদজ্যয ২ 

জ্ন প্রহতভন্ত্রীয রনতৃদে ৯ দদেয প্রহতহনহধদর াক্ষাতকাদর এ তথ্য জ্ানান। এযা দরন যুক্তযাদজ্যয যযাষ্ট্র ও কভনওদয়রথ 

হফলয়ক প্রহতভন্ত্রী ভাকি হপল্ড, বফদদহক াাম ি হফলয়ক হিার্ িদভদেয প্রহতভন্ত্রী এহরস্টায ফার্ ি, যযাষ্ট্র ও কভনওদয়রথ হফলয়ক 

দদক্ষন এহয়া দপ্তদযয প্রধান জ্ন বাগ ি, ঢাকাস্থ হিটি বাযপ্রাপ্ত কহভনায রিহবি এদর, যাজ্ননহতক াখায প্রধান রা রকাযান্স, 

হিএপআইহি’য রযাহঙ্গা হফলয়ক টিভ হরিায প্রমুখ। দুদম িাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য হচফ রভাোঃ াহ্ কাভার উধ িতন 

কভ িকতিাযা এ ভয় উহস্থত হিদরন। 

 
ভতহফহনভয়কাদর উবদয় ভায়ানভায রথদক াহরদয় আা রযাহঙ্গাদদয াহফ িক হযহস্থহত হনদয় আদরাচনা কদযন। হফদলত এদদয 

খাফায ও ানীয় জ্দরয হফতযণ, কযাদেয হবতদযয শৃংখরা, রযহজ্দস্টন, ফাস্থান ইতযাহদ হনদয় তাযা ভতহফহনভয় কদযন। এদতা 

হফার ৃংখ্যক ভানুলদক আশ্রয় রদয়ায় প্রহতভন্ত্রীদ্বয় ফাৃংরাদদদয ভূয়ী প্রৃংা কদযন ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞান কদযন। ফাৃংরাদদদয 

ফন্যা ও াইদলান পরবাদফ রভাকাহফরায ক্ষভতা অজ্িন কযায় প্রহতহনহধদর ফাৃংরাদদদয প্রৃংা কদয ফদরন ফাৃংরাদদ রযাহঙ্গা 

হযহস্থহতও পরবাদফ রভাকাদফরা কযদত ক্ষভ দফ। 

এ ভয় ত্রাণ ভন্ত্রী ফদরন হনতান্ত ভানহফক কাযদন ফাৃংরাদদ ভায়ানভায যকায ও রনাফাহনী দ্বাযা হনম িাহতত াহরদয় আা 

নাগহযকদদয আশ্রয় হদদয়দি। এখদনা প্রহতহদন প্রুরয রযাহঙ্গা ফাৃংরাদদদ প্রদফ কযদি। হনম িাতন অব্যাত রযদখ ভায়ানভায 

রযাহঙ্গাদদয রদতযাদগ ফাধ্য কযদি ফদর ভন্ত্রী প্রহতহনহধদরদক অফহত কদযন। হতহন ফদরন ভায়ানভাযদক এফ নাগহযকদদয দ্রম্নত 

রপযত হনদত দফ। রপযত না মাওয়া ম িন্ত এফ ভানুদলয থাকায অফকাঠাদভা, স্বাস্থয, রহনদর্ন, ানীয় জ্দরয ব্যফস্থা াহফ িক 

দমাহগতায আ^াা রদন প্রহতহনহধদর।  



জ্াহতৃংদঘয হনযাত্তা হযলদদ ফাৃংরাদদদয দক্ষ অফস্থান রনয়ায় ভন্ত্রী যুক্তযাদজ্যয ার িাদভে ও যকাযদক ধন্যফাদ জ্ঞান কদযন। 

হফদ^য হফহবন্ন রদদয প্রহত চা অব্যাত যাখদত ভন্ত্রী তাদদয আফান জ্ানান। ফাৃংরাদদদয রযাহঙ্গা হযহস্থহতয ষ্ঠু স ভাধাদন 

যুক্তযাদজ্যয াহফ িক দমাহগতায আ্া রদন প্রহতহনহধদর। 

এভয় প্রহতহনহধদর হফদদী এনহজ্ওদদয ত্রাণ তৎযতায় দমাহগতায প্রহিয়া জ্ানদত চান। যযাষ্ট্র ও স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারদয়য েহত 

াদদক্ষ তাদদয ত্রম্নত দমাহগতায আ বা রদন ভন্ত্রী। এ ভয় তাযা কযাদেয হবতয রযাহঙ্গা হশুদদয আশ্রয়, খাদ্য ও হচহকৎায 

হফলদয় জ্ানদত চান। ফাৃংরাদদ রযাহঙ্গা হশুদদয অগ্রাহধকায হবহত্তদত খাফায ফযাদ্দ, হচহকৎা প্রদাদনয জ্ন্য আরাদাবাদফ 

তাহরকাভূক্ত কযদি ফদর প্রহতহনহধদরদক অফহত কযা য়। ভায়ানভায রথদক রযাহঙ্গাযা হফহবন্ন ধযদনয রযাগফারাই ও অপুহি হনদয় 

ফাৃংরাদদদ প্রদফ কদযদি। কযাে এরাকায় রযাগ হফত্মাদযয হফলদয় ফাৃংরাদদ তকি আদি এফৃং করদক প্রদয়াজ্নীয় টিকা ও 

হচহকৎা রদয়া দে ফদর ভন্ত্রী উদেখ কদযন। 

রযাহঙ্গাদদয প্রতযাফতিন প্ররহিত দর তাদদয বালানচদয স্থানান্তয কযা দফ ফদর ভন্ত্রী ভতহফহনভয়কাদর উদেখ কদযন। ইদতাভদধ্য 

বালানচয ফা উযুগী কযদত রনৌফাহনী কাজ্ কযদি ফদর বায় জ্ানাদনা য়। 

 

 
 
 (দভাােদ ওভয পারুক রদওয়ান) 

হহনয়য তথ্য অহপায 

দুদম িাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় 
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