
রযোহঙ্গো ক্যোম্পেয জ্বোরোনী ভস্যোয ভোধোম্পনয রেষ্টো  
ক্যম্পে যক্োয-দুম্পম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রী 

ক্ক্সফোজোয, ১৭ রম্পেম্বয ২০১৮ 

দুম্পম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রী রভোপোজ্জর রোম্পন রেৌধুযী ভোয়ো, ফীযহফক্রভ, এভহ ফম্পরম্পেন, রযোহঙ্গো ক্যোম্পে 

যোন্নোয জ্বোরোনী ভস্যোয ভোধোম্পন ক্োজ ক্যম্পে যক্োযপ রাকোতিহ ক্ হযম্পফ রযক্ষোয় রম রক্োন মূম্পে এ এরোক্োয 

গোেোরোয হনহফ যেোম্পয ক্ যন রযোধ ক্যম্প  ম্পফপ  

হ হন আজ ক্ক্সফোজোম্পযয রযোহঙ্গো ক্যোম্পে বোয  যক্োয রাকদত্ত ১১ রক্ষ হরটোয রক্ম্পযোহন র র ও ২০ োজোয 

রটোব গ্রণ ও রযোহঙ্গোম্পদয ভোম্পে হফ যণ উরম্পক্ষ আম্পয়োহজ  অনুষ্ঠোম্পন রাকধোন অহ হিয ফক্তৃ ো ক্ম্পযনপ বোয ীয় 

োই ক্হভনোয শ্রী ল যফধ যন শ্রীীংরো উহস্থ  রিম্পক্ এ র র ত্রোণ ভন্ত্রীয োম্প  তুম্পর রদনপ এ র র ২০ োজোয 

হযফোম্পযয ৫ ভোম্পয জ্বোরোনী েোহদো পূযণ ক্যম্পফ ফম্পর জোহনম্পয়ম্পেন োই ক্হভনোযপ দুম্পম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ 

ভন্ত্রণোরম্পয়য হেফ রভোোঃ োহ্ ক্োভোর, ফোীংরোম্পদ রযডহক্রম্পন্ট রোোইটিয রেয়োযম্যোন জনোফ োহপজ আম্পভদ 

ভজুভদোয, ফোীংরোম্পদ রযডহক্রম্পন্ট রোোইটিয ভোহেফ জনোফ হপম্পযোজ োরোউহিন ও রযোহঙ্গো ত্রোণ ও 

রাক যোফোন ক্হভনোয রভোোঃ আবুর ক্োরোভ এ ভয় উহস্থ  হেম্পরনপ 

 
ভন্ত্রী এ ভয় ফম্পরন রযোহঙ্গো ক্যোম্পে জ্বোরোনী ভস্যো এক্টি ফস ভস্যোপ স্থোনীয়বোম্পফ এরহহজ যাসো, ক্োও ও 

ধোম্পনয তুল ই যোহদ যফযো ক্ম্পয এ ভস্যোয রভোক্োহফরো ক্যোয রেষ্টো ক্যো ম্পেপ হক্ন্তু এয রটক্ই ভোধোন 

রাকম্পয়োজনপ এরহহজ যাসো যফযো এ ভস্যোয ভোধোম্পন ক্োম যক্য ও রটক্ই ম্প  োম্পযপ এ ভস্যোয ভোধোম্পন 

হ হন বোয  আভত্মজযোহ ক্ ম্প্রদোয় ও ীংস্থোয ক্োম যক্য দম্পক্ষম্পয আফোন জোনোনপ হ হন ফম্পরন রযোহঙ্গো 

ক্যোে এরোক্োয় দীর্ যহদন হনহফ যেোম্পও ফনভূহভ উৎোস ক্যম্প  রদওয়ো মোয়নোপ এ এরোক্োয় এভহনম্প ই আি য-োভোহজক্ 

অফস্থোয় হফরূ রাকবোফ সম্প  শুযম্ন ম্পয়ম্পেপ এয উয হনহফ যেোম্পয ফন উজোস ম্পর স্থোনীয় অহধফোীম্পদয ভম্পে 

রনহ ফোেক্ দৃহষ্টবহঙ্গ ত যী ম্প  োম্পযপ 



আগোভী ী  রভৌশুভম্পক্ োভম্পন রযম্পে রযোহঙ্গোম্পদয জন্য ী ফস্ত্র ও উক্যণ হদম্পয় ম্পমোহগ ো ক্যোয জন্য 

বোয  আভত্মজযোহ ক্ ম্প্রদোম্পয়য রাকহ  আফোন জোনোন ভন্ত্রীপ হ হন ফম্পরন ফোীংরোম্পদ যক্োম্পযয আভত্মহযক্ োয় 

রযোহঙ্গো ক্যোম্পে রক্উ নো রেম্পয় িোক্ম্পেনো, হেহক্ৎোয় ক্ষ্ট োম্পেনোপ যক্োয  োম্পদয েোয, , ফস্ত্র, ফোস্থোন, 

হেহক্ৎো, রহনম্পটন, রম্পয় োহনয যফযো ক্র দম্পক্ষ গ্রণ ক্যম্পেপ  ম্পফ আভত্মজযোহ ক্ ম্প্রদোম্পয়যও 

এেোম্পন দোহয়ত্ব যম্পয়ম্পে ফম্পর হ হন উম্পরস্নে ক্ম্পযনপ রযোহঙ্গোম্পদয হনযোদ রাক যোফোম্পন বোয  ক্র যোষ্ট্র 

ম্পমোহগ ো রাকদোন ও ভোয়োনভোম্পযয রাকহ  েো অব্যো  যোেম্পফ ফম্পর ভন্ত্রী আোফদ ব্যক্ত ক্ম্পযনপ 

 
 রভোোম্মদ ওভয পোযম্নক্ রদওয়োন 

উরাকধোন  থ্য অহপোয 

দুম্পম যোগ ব্যফস্থোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোরয়, 

 ০১৯৩২৩৩৬৩২৩ 


