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দুয়য যোগ ব্যবিোপিো ও ত্রোণ মন্ত্রী রমোফোজ্জ রোয়ি র ৌধুরী মোেো, বীরহবক্রম এমহপ বয়য়েি, ররোহঙ্গো পহরহিহি বো ত্রোণ হবিরণ ও 

ংগ্রয়র িোয়ম রকোি রগোষ্ঠীয়ক রোজনিহিক ফোেদো লুটয়ি রদেো য়বিো। রকোর হবেটিয়ক ম্পূণ য মোিহবক দৃহিয়কোি রেয়ক রদখয়ে। 

বোইয়ক রই দৃহিভহঙ্গ হিয়ে োোয়য যর োি বোড়োয়ি য়ব। 

হিহি আজ দুয়য যোগ ব্যবিোপিো ও ত্রোণ মন্ত্রণোয়ের য়েি কয়ে বপূব যক বোস্ত্তচ্যুি মোেোিমোয়রর িোগহরক যোরো বোংোয়দয়ল আশ্রে 

হিয়েয়ে িোয়দর ব যয়ল পহরহিহি হিয়ে ংবোদ য়েিকোয় একেো বয়ি। দুয়য যোগ ব্যবিোপিো ও ত্রোণ মন্ত্রণোয়ের হ ব রমোোঃ লোহ্ 

কোমো, কক্সবোজোরি লরণোেী ত্রোণ ও প্রিুোবোি কহমলিোর আবু কোোম, দুয়য যোগ ব্যবিোপিো অহিদপ্তয়রর পহর োক সেদ এম এ 

োয়ম, হবহভন্ন ইয়কট্রহিক ও হপ্রন্ট হমহিেোর োংবোহদকবৃন্দ এ মে উপহিি হেয়ি। 

 
মন্ত্রী এ মে মোেোিমোয়রর এব বোস্ত্তচ্যুি িোগহরকয়দর জন্য বোংোয়দয়লর গৃহি হবহভন্ন পদয়েপ তুয় িয়রি। এ মে হিহি 

জোিোি, এব রোকয়দর কক্সবোজোয়রর কুতুপোং কুোয়ে োমহেকভোয়ব রোখো য়ে। কুতুপোং কুোেয়ক ২০টি বস্নয়ক ভোগ করো য়ব। 

প্রয়িুক বস্নয়কর জন্য একটি  প্রলোহিক ও পহরয়বো ইউহিট ও একটি রগোিোউি িোপি করো য়ব। এর ফয় ক িরয়ির রবো 

প্রদোি জির য়ব। 

ত্রোণ মন্ত্রী জোিোি, ৪ ে ২০ োজোর রোক িয়র প্রেয়ম ৮৪ োজোর রলি হিম যোয়ণর পহরকপণাণো রিেো য়েহে। ইয়িোময়  ৭০ োজোয়রর 

অহিক রলি হিম যোণ করো য়েয়ে। বিযমোয়ি ররোহঙ্গোয়দর ংখ্যো বৃহি পোওেোে রমোট ১ ে ৫০ োজোর রি হিম যোয়ণর হিোমত্ম রিেো 

ে যো রদলী হবয়দলী এিহজওয়দর োেিোে দ্রম্নি হিম যোণকোজ রল করো য়ব। রিগুয়ো োমহেক ময়ের জন্য হিম যোণ করো য়ে।  

কুতুপোং কুোয়ে িতুি ফোেোর োহভ যয়র ইউহিট ও পুহল ফাঁহড় িোপয়ির কোজ শুরম্ন য়েয়ে। কুোয়ের বোইয়র রযব কুোয়ে 

ররোহঙ্গোরো েোকয়েি ক্রমোন্বয়ে িো গুটিয়ে একই কুোয়ে বোইয়ক রোখো য়ব। ইয়িোময়  কুোয়ের বোইয়র পোোড়ী এোকো ও অন্যোন্য 

িোয়ি হগয়ে রযব ররোহঙ্গো আশ্রে হিয়েয়েি িোয়দর হফহরয়ে আিোর কোজ শুরম্ন য়েয়ে বয় জোিোি মন্ত্রী। হিহি জোিোি, কুোে 

এোকোে বোংোয়দল রিোবোহিী ১৮ হকয়োহমটোর ও এহজইহি ৯ হকয়োহমটোর িতুি রোত্মো হিম যোণ কোজ দ্রম্নি গহিয়ি এহগয়ে 

 য়ে। প্রোেহমক হিোমত্ম অনুযোেী ১৪টি রগোিোউি হিম যোয়ণর অংল হয়য়ব ইয়িোময়  ৫টি রগোিোউি হিহম যি য়েয়ে। বোকী ৯টির 

হিম যোণ কোজ এ প্তোয় রল য়ব। এর বোইয়র ২০টি বস্নয়ক ২০টি রগোিোউি হিম যোণ করো য়ব।  



খোদ্য পহরহিহি েয়কয মন্ত্রী জোিোি, হবশ্ব খোদ্য ংিো ৬ ে  রোয়কর খোয়দ্যর ংিোি করয়ব। এর বোইয়র বোকী রোকয়দর 

প্রোেহমকভোয়ব রদলী হবয়দলী ংিো রেয়ক প্রোপ্ত ত্রোণ রেয়ক িোয়দর খোদ্য রবরো করো য়ব। হবশ্ব খোদ্য ংিো িোয়দর িতুি বোয়জয়ট 

বোকী রোকয়দর অন্তর্ভ যক্ত কয়র হিয়বি বয় আলো কয়রি হিহি।  

হ হকৎো রবো প্রয়ঙ্গ হিহি বয়ি, ইয়িোময়  রকোরীভোয়ব কুোয়ে ৩৬টি কহমউহিটি োপোিো ইউহিট করো য়েয়ে। রখোি 

রেয়ক প্রোে ৫ োজোর গভ যবিী মহোয়ক স্বোিুয়বো রদেো য়েয়ে। ৭০ োজোর রোকয়ক হবহভন্ন িরয়ির টিকো রদেো য়েয়ে। হবহভন্ন রদলী 

হবয়দলী এিহজও-ও রখোয়ি স্বোিুয়বো হদয়ে যোয়েি। ইয়িোময়  ৩৫০০ রহট্রি িোপি করো য়েয়ে। আরও ১৭৫০০ রহট্রি িোপয়ির 

কোজ এহগয়ে  য়ে। জিস্বোিু প্রয়কৌল অহিদপ্তর ১৯০০ রহিটোরী টেয়ট, ১৫২৮টি টিউবওয়ে িোপি কয়রয়ে। এেোড়োও ১৪টি 

রমোবোই ওেোটোর হট্রটয়মন্ট পস্নোন্ট ও ৭টি ওেোটোর ট্রোয়কর মো য়ম খোবোয়রর পোহি রবরো করো য়ে।  

বহি যি কুোে এোকো আয়োহকি রোখয়ি ৯ হকয়োহমটোর িতুি হবদুুৎ োইি হিম যোণ করো য়ে। প্রয়িুক খুটিয়ি হিট ল্যোে োগোয়িো 

য়ব। কুোয়ের হভিয়র বন্ধুচ্যো রবরো করো য়ব বয় উয়েখ কয়রি হিহি। কুোয়ের হভির আইি শংখো রেোে িতুি পুহল 

ফাঁহড় িোপি করো য়ব এবং পয যপ্ত আিোর দস্য রমোিোয়েি রোখো য়ব হিহি োংবোহদকয়দর জোিোি। 

(য়মোোেদ ওমর ফোরুক রদওেোি) 
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