
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

প্রফাী কল্যাণ ও বফদদশক কভ মাংস্থান ভন্ত্রণারয় 

  

প্রপ্র শফজ্ঞশি 

  

শফলয়ঃ কদযানা বাইযা প্রশতদযাধ ও প্রভাকাদফরায় প্রদয়াজনীয় কাম মক্রভ গ্রণ এফাং শদকশনদদ মনা 

  

কদযানা বাইযা প্রশতদযাধ ও প্রভাকাদফরায় প্রদয়াজনীয় কাম মক্রভ গ্রণ এফাং শদকশনদদ মনা প্রদাদনয রদযে আজ (ভার্ ম ১৫, ২০২০ 

শরঃ,  যশফফায) দুপুয ১২.৩০টায় প্রফাী কল্যাণ ও বফদদশক কভ মাংস্থান ভন্ত্রণারদয় একটি জরুশয বা অনুশিত য়। ভন্ত্রণারদয়য 

ভন্ত্রী জনাফ ইভযান আভদ, এভ,শ এঁয বাশতদে অনুশিত এই বায়  যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়,  প্রফাভশযক শফভান শযফন ও 

ম মটন ভন্ত্রণারয়, স্বাস্থে প্রফা শফবাগ, জনশনযাত্তা শফবাগ ও সুযযা শফবাদগযব শফবাদগয উধ মতন কভ মকতমা,  ইন্টাযন্যানার 

অগ মানাইদজন পয ভাইদগ্রন (আইওএভ) ও ইন্টাযন্যানার প্ররফায অগ মানাইদজন ( আইএরও) এফাং ফাাংরাদদ এদাশদয়ন 

পয ইন্টাযন্যানার শযক্রুটিাং এদজশি (ফায়যা)’য প্রশতশনশধ অশবফান াংশিষ্ট শফশবন্ন এনশজও প্রশতশনশধযা উশস্থত শিদরন।  

  

ভন্ত্রণারদয়য শর্ফ জনাফ প্রভাঃ প্রশরভ প্রযজায শযর্ারনায় এই বায় শফশ্বব্যাী কদযানা বাইযাদয প্রাদযয প্রপ্রশযদত  প্রফাী, 

শফদদ প্রপযত এফাং শফদদ গভদনচ্ছু কভীদদয স্বাস্থেগত শনযাত্তা াভশগ্রক কল্যাণ শনশিতকযণ শফলদয় ভত শফশনভয় কযা 

য়।  আদরার্নায় প্রফাী কল্যাণ ও বফদদশক কভ মাংস্থান ভন্ত্রী উদেখ কদযন প্রম যকাযী শদ্ধান্ত ও শফশবন্ন শনদদ মনায আদরাদক 

প্রফাী, শফদদ প্রপযত এফাং শফদদ গভদনচ্ছু কভীদদয াভশগ্রক সুযযায জন্য মা মা কযণীয় তা াংশিষ্ট কর অাংীজনদক দগ 

শনদয় সুিুবাদফ ম্পাদন কযা দফ। 

  

বায় শফস্তাশযত আদরার্নায য শনদনাক্ত শদ্ধান্তমূ গ্রণ কযা দয়দিঃ 

  

১। কদযানা বাইযাদয াংক্রভণ প্রথদক প্রশতদযাদধয জন্য কযণীয় শফলদয় শফশবন্ন গণভাধ্যদভ ভন্ত্রণারদয়য য প্রথদক ব্যাক 

প্রর্াযণা র্ারাদনা দফ। ভন্ত্রণারদয়য ভাঠ ম মাদয়য অশপমূ, ফাাংরাদদ এদাশদয়ন পয ইন্টাযন্যানার শযক্রুটিাং এদজশি 

(ফায়যা) এফাং াংশিষ্ট এনশজওমূ  দর্তনতা  এফাং অফস্থা ম মদফযণ  প্রশক্রয়ায় যুক্ত দফ।    

  

২। যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারদয়য যাভ ম অনুমায়ী ১ ভার্ ম ২০২০  ও এয য প্রথদক যুক্তযাজে ব্যতীত অন্যান্য ইউদযাীয় প্রদমূদ থাকা 

 ফাাংরাদদীদদয আাতত প্রদদ না আায যাভ ম কাম মকয কযায শফলদয়  াংশিষ্ট প্রদমূদয শভদনয শ্রভ কল্যাণ উইাং 

প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযদফ। এিাড়া, একান্ত অশনফাম ম না দর প্রফাী কভীগণ মাদত আন্তঃদদীয় র্রাদপযা াভশয়কবাদফ ফন্ধ 

যাদখন প্র শফলদয়ও দূতাফামূদ প্রদয়াজনীয় কাম মক্রভ গ্রণ কযা দফ। 

৩। শফদদ প্রথদক ছুটিদত আা এফাং নতুনবাদফ শফদদগাভী কভীদদয তাদদয শবায প্রভয়াদ শনদয় উশিগ্ন না ওয়ায অনুদযাধ 

জানাদনা দয়দি। কাযণ ইদতাভদধ্য এ শফলদয় প্রৌশদ আযফ, কুদয়ত, কাতায ভধ্যপ্রাদর্েয শফশবন্ন প্রদদয যাষ্ট্রদূতগদণয াদথ 

আদরার্না  দয়দি এফাং তাঁযা কভীদদয শবায প্রভয়াদ বৃশদ্ধয আশ্বা শদদয়দিন। 

  

প্রফাী কল্যাণ ও বফদদশক কভ মাংস্থান ভন্ত্রী  উদ্ভূত শযশস্থশতদত যকাদযয শনদদ মনায আদরাদক করদক, শফদল কদয, প্রফাী 

কভীদদয,  আতাংশকত না দয় যকাদযয প্রদয়া তকমতামূরক ব্যফস্থামূ প্রভদন র্রায অনুদযাধ জানান এফাং প্রম প্রকাদনা 

শযশস্থশতদত  যকায তাদদয াদ থাকায আশ্বা পুনব্যমক্ত কদযন। শতশন মাদদয জন্য  প্রকায়াদযন্টাইন প্রদমাজে, তাদদয তা 

দাশয়েীরতায াদথ প্রভদন র্রায অনুদযাধ জানান। 

  

ভন্ত্রী ভদাদয় আদযা জানান প্রম,  কদযানা বাইযা াংক্রান্ত ভন্ত্রণারদয়য কাম মক্রভ অন্যান্য ভন্ত্রণারয় ও অাংীজদনয াদথ 

ভন্বদয়য জন্য  অশতশযক্ত শর্ফ ড. আদভদ মুশনরুি াদরীনদক প্রপাকার া মন শনধ মাযণ কযা দয়দি । তাঁয প্রনতৃদে একটি 

কশভটি প্রশত িাদ কদযানা বাইযা শযশস্থশত ম মাদরার্না কযদফ  এফাং  ভন্ত্রণারয় অাংীজনদদয াদথ যাভ মক্রদভ 

ভদয়াদমাগী প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযদফ। সুিু ভন্বদয়য সুশফধাদথ ম  শতশন অন্যান্য কর ভন্ত্রণারয়/শফবাদগও অনুরু 

প্রপাকার াযন শনধ মাযদণয অনুদযাধ জানান।    
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