
ভানবফক কাযণণ কণেকটি দদ দথণক প্রফাী ফাাংরাণদীণদয মাচাই-ফাছাই াণণে দদণ 

বপবযণে আনায বদ্ধান্ত বনণেণছ যকায 

- প্রফাী কল্যাণ ও বফণদবক কভ মাংস্থান ভন্ত্রী ইভযান আভদ এভব। 

 

দপ্র বফজ্ঞবি 

ঢাকা: 05 এবপ্রর ২০২০, যবফফায 

 

আজ কার-১১.০০ টাে ভন্ত্রণারণেয বাকণে প্রফাী কল্যাণ ও বফণদবক কভ মাংস্থান ভন্ত্রী ইভযান আভদ, এভব’য বাবতণে 

কণযানা বাইযাণ উদ্ভুত বযবস্থবতণত বফণদণ অফস্থানযত ফাাংরাণদবণদয জন্য কযণীে বফলণে একটি আন্তঃভন্ত্রণারে বা অনুবিত ে। 

উক্ত বাে        স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রী      আাদুজ্জাভান খান, এভব এফাং        যযাষ্ট্র ভন্ত্রী ড. এ. দক আব্দুর দভাণভন, এভব উবস্থত 

বছণরন।  
 

বাে প্রফাী কল্যাণ ও বফণদবক কভ মাংস্থান ভন্ত্রী ফণরন, বফণদণ অফস্থানযত প্রফাী ফাাংরাণদবণদয জন্য যকায খাদ্য, বচবকৎা 

াভবিক সুযোয জন্য ফধযণনয ণমাবগতামূরক ব্যফস্থা িণ কণযণছ। এজন্য দূতাফাগুণরায চাবদা অনুাণয প্রাে াণে চায দকাটি 

টাকা অথ ম ফযাদ্দ দদো ণেণছ। এছাোও, কণযানা বাইযাণয কাযণণ ভানবফক          কণেকটি দদ দথণক মাচাই-ফাছাই াণ   

                        দদণ বপবযণে আনায বফলণে বাে নীবতগত বদ্ধান্ত           । এযই দপ্রবেণত প্রাথবভকবাণফ কুণেত 

দথণক ৩১৬ জন প্রফাী ফাাংরাণদবণক দদণ দপযত আনা                                    ও                   

             । এছাোও ইবএ এয আওতাে               কভ মযত 150       এফাং        অধ্যেনযত        26 জনণক 

ফাাংরাণদ বফভাণনয একটি চাট মাড ম ফ্লাইণট                     । 
 

ভন্ত্রী আণযা ফণরন, দমফ ফাাংরাণদব প্রফাীণদয ববায দভোদ দল ণেণছ অথফা ইকাভায দভোদ উত্তীণ ম ণেণছ তাণদয ববা/ইকাভায 

দভোদ বৃবদ্ধয জন্য াংবিষ্ট দদণয াণথ দজায কূটননবতক প্রণচষ্টা চারাণনা ণে।          বফণদণ চাকুবযচ্যুত   , অথফা 

বনণোগকাযী দকাম্পাবন মবদ কভী ছাটাই কণয দণেণে তাণদযণক দদণ না াঠিণে দণদণয অন্য দকাণনা দকাম্পাবনণত বনণোণগয জন্য 

দচষ্টা কযা ণে।      ও            ও                                                                 

                                         ও        ।  
 

ভন্ত্রী আণযা ফণরন, প্রফাীণদয আফণনয ভস্যা ণর াংবিষ্ট বভনমূণক প্রণোজনীে ােতা প্রদাণনয বনণদ ম দদো ণেণছ। বতবন 

আণযা ফণরন, বফণদ দপযত কভীণদয পুনফ মাণনয জন্য অথ ম ঋণ ােতা প্রদাণনয বদ্ধান্ত দনো ণেণছ। এণেণে বতবন প্রাথবভকবাণফ 

ওণেজ আন মা ম কল্যাণ দফাণড ময তবফর দথণক প্রফাী কল্যাণ ব্যাাংণকয ভাধ্যণভ বফববন্ন অথ ম-ঋণ ােতা প্রদাণনয কথা জানান।      ও 

তাণদযণক                                         পুনযাে বফণদবক কভ মাংস্থাণনয ব্যফস্থা কযায জন্য কূটননবতক 

প্রণচষ্টা অব্যাত যণেণছ।                                         ও                                          

                 । ইণতাভণধ্য মাযা ছুটিণত দদণ এণণছন এফাং মাণদয ববায দভোদ উত্তীণ ম ণত মাণে।                      

                             আশ্বা াওো দগণছ। আভযা যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারে, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারে, স্বাস্থু ও বযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারে 

এফাং দফাভবযক বফভান বযফন ও ম মটন ভন্ত্রণারে াংবিষ্ট করণক বনণে ভবিতবাণফ প্রফাীণদয এই দুণম মাগ দভাকাণফরা     । 

 

বাে স্বযাষ্ট্রভন্ত্রী      আাদুজ্জাভান খান এভব  ফণরন, প্রফাী ফাাংরাণদীণদয মাচাই-ফাছাই কণয ফাাংরাণদণ দপযত আনা ণফ। 

তণফ তাণদয ভণধ্য দকউ মবদ গুরুতয অযাণধ জবেত থাণক তাণর তাণদয ব্যাাণয অন্য দকাণনা বদ্ধান্ত দনো ণত াণয। দদণ দপযত 

আনা প্রফাীণক ফাধ্যতামূরকবাণফ দকাোণযবিণন যাখা ণফ। 
 

বাে যযাষ্ট্রভন্ত্রী ড. এ. দক আব্দুর দভাণভন এভব  ফণরন, প্রফাীযা দদণয ম্পদ। এই দুঃভণে তাণদয াণ দাঁোণনা আভাণদয 

ভানবফক দাবেে। বতবন আণযা ফণরন, বফববন্ন দদণয অনুণযাণধয দপ্রবেণত বকছু প্রফাী ফাাংরাণদীণক দপযত আনা ণে। এয পণর দফ 

দদণয াণথ ফাাংরাণদণয শ্রভ কূটননবতক ম্পকম সুাংত ণফ এফাং কভী বনণোণগয দেণে ফাাংরাণদ প্রাধান্য াণফ। 
 

                     ,                বযফন ও ম মটন ভন্ত্রণারণেয ববনেয বচফ দভাঃ ভবুলর ক, যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারণেয 

বচফ ভাসুদ বফন দভাণভন, প্রফাী কল্যাণ ও বফণদবক কভ মাংস্থান ভন্ত্রণারণেয বচফ দভাঃ দবরভ দযজা, সুযো দফা বফবাণগয বচফ 

দভাঃ বদুজ্জাভান, স্বাস্থু দফা বফবাণগয বচফ দভাঃ আাদুর ইরাভ, জনবক্ত কভ মাংস্থান ও প্রবেণ ুলুণযা’য ভাবযচারক দভাঃ 

াভছুর আরভ, ওণেজ আন মা ম কল্যাণ দফাণড ময ভাবযচারক দভাঃ াবভদুয যভান, প্রফাী কল্যাণ ও বফণদবক কভ মাংস্থান ভন্ত্রণারণেয 

অবতবযক্ত বচফ ড. আণভদ মুবনরুছ াণরীন প্রমুখ। 

 

 

দভাাম্মদ যাণদুজ্জাভান 

ভন্ত্রীয কাযী একান্ত বচফ 

প্রফাী কল্যাণ ও বফণদবক কভ মাংস্থান ভন্ত্রণারে 
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