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দদর দদর রযোহিংগো নোগহযেদদয ফোিংরোদদদ আোয এে ফছয পূণ ণ দেদছ ২৫ আগস্ট। এ ম ণন্ত দ রোদেয অহধে 

রযোহিংগো নোগহযে ফোিংরোদদদ এদদছ। ভোেোনভোদয রযোহিংগোদদয উয হনম ণোতন, ফোিংরোদদদ আোয দথ 

অফণ ণনীে দুদম ণোগ আয ফোিংরোদদদ আোয য হযফহতণত হযহিহতয োদথ েো েোইদে রনওেো-এে ফছদযয এ 

হযক্রভোয উয হবহি েদয আজ েক্সফোজোয োিংস্কৃহতে রেদে এে হিত্র প্রদ ণনীয আদেোজন েযো ে।  

 
রযোহিংগো ত্রোণ ও প্রতযোফোন েহভনোদযয েোম ণরে ও ইন্টোয-রক্টয রেো-অহড ণদনন রুপ  রযোহগ্যাযো িংেদ য  রু 

রথদে এে ফছদযয হফহবন্ন ম ণোে ও েভ ণেোদেয আদরোেহিত্র হনদে এই প্রদনীয আদেোজন েদয।   

 
অনুষ্ঠোদন দুদম ণোগ ব্যফিোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রী রভোপোজ্জর রোদন রিৌধুযী ভোেো ফীযহফক্রভ এভহ প্রধোন অহতহথ হদদফ 

উহিত হছদরন। হফদল অহতহথ হদদফ দুদম ণোগ ব্যফিোনো ও ত্রোণ ভন্ত্রণোদেয বোযপ্রোপ্ত হিফ জনোফ পেজুয 

যভোন,  ইউএন রযহদডহিেোর রেো-অহড ণদন য হভেো োদপো, রযোহিংগো ত্রোণ ও প্রতযোফোন েহভনোয রভোোঃ আবুর 

েোরোভ এনহডহ, েক্সফোজোয রজরো প্রোে রভোোঃ েোভোর রোদন উহিত হছদরন। 

 
অনুষ্ঠোদন ভন্ত্রী ফদরন, রযোহিংগোদদয হনদে প্রদহ ণত এদেে ছ ছহফ রমন তোদদয দুোঃে-দুদ ণোয ভোেোব্য। এয ভোধ্যদভ 

আন্তজণোহতে ম্প্রদোদেয দৃহি আেহল ণত দফ ফদর ভন্ত্রী ভদন েদযন। এবোদফ এে ছ রদদয এদতো ব্যোে ররোেদে 

হনম ণোতন েদয রজোযপূফ ণে অন্য রদদ োঠিদে রদওেোদে ভোভহেে হফদফ ভোনহফে হফম ণে ফদর হতহন উদেে 

েদযন। হতহন ফদরন,  ওই ভদে ফোিংরোদদ রযোহিংগোদদয আশ্রে নো হদদর এ অঞ্চদর এে হফযো  ভোনহফে হফম ণে 

িংগঠিত দত োযদতো। রযোহিংগো নোগহযেযো ফোিংরোদদদ আহথ ণে ও োভোহজে ভস্যো সৃহি েযদছ উদেে েদয 

ভন্ত্রী ফদরন ভোেোনভোযদে অহফরদে তোয নোগহযেদদয হপহযদে হনদত দফ। এে ফছদযয হযক্রভোে হফহবন্ন রদ ও 

আন্তজণোহতে িংিো ফোিংরোদদদয োদ দাঁড়োদনোে ভন্ত্রী কৃতজ্ঞতো প্রেো েদযন। 

 
রযোহিংগো েযোদে ভোদে, ফোল্যহফফো ও ফহুহফফো প্রহতদযোদধ প্রদেোজনীে ব্যফিো গ্রদণয জন্য ভন্ত্রী িংহিিদদয 

হনদদ ণ প্রদোন েদযন। হতহন ফদরন, যেোয োধ্যভত রযোহিংগোদদয ের ভোনহফে সুহফধো হনহিত েযোয রিিো 

েযদছ। হেন্তু তোযো মোদত রেোন ধযদনয অোভোহজে েোম ণেরোদ হরপ্ত দত নো োদয রহদদে েদরয তেণ দৃহি 

যোেদত দফ। 
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