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 ভারয়েশোয ভানফম্পদ ভন্ত্রণারয়েয আভন্ত্রয়ণ গত ০৬ নয়বম্বয ২০১৯ তাশযয়ে স সদয়য যাজধানী কুোরারাভপুয়যয 

ার লায়ভন্ট বফয়ন ফাাংরায়দয়য প্রফাী কল্যাণ  বফয়দশক কভ লাংস্থান ভন্ত্রণারয়েয ভাননীে ভন্ত্রী জনাফ ইভযান আভদ এভ.শ 

এফাং ভারয়েশোয ভানফম্পদ ভন্ত্রণারয়েয ভাননীে ভন্ত্রী এভ. কুরায়গাযান এয ভয়ে একটি বফঠক অনুশিত ে। বফঠয়ক 

ফাাংরায়দ প্রশতশনশধদয়র উশস্থত শিয়রন প্রফাী কল্যাণ  বফয়দশক কভ লাংস্থান ভন্ত্রণারয়েয শিফ জনাফ সভাোঃ সশরভ সযজা, 

ফাাংরায়দয়য ভান্যফয াইকশভনায ভোঃ ীদুর ইরাভ এফাং প্রফাী কল্যাণ  বফয়দশক কভ লাংস্থান ভন্ত্রণারয়েয অন্যান্য 

উধ ল¦তন কভ লকতলাগণ। ভারয়েশো প্রশতশনশধদয়র স সদয়য ভানফম্পদ ভন্ত্রণারয়েয সয়েটাশয সজনায়যর দাতু আশভয শফন ভয  

সডপুটি সয়েটাশয সজনায়যর দাতু কুো আবুন অন্যান্য উধ ল¦তন কভ লকতলাগণ উশস্থত শিয়রন । 

 

 বফঠয়ক ন্যূনতভ অশবফান ব্যয়ে কভী সপ্রযণ, উবে সদয় শযক্রুটিাং এয়জশন্পয ম্পকৃ্ততায শযশধ, সভশডয়কর যীক্ষা এফাং 

কভীয়দয াভাশজক  আশথ লক সুযক্ষা  ডাটা সোশযাং শফলয়ে পরপ্রসূ আয়রািনা অনুশিত ে। আয়রািনা বাে উবে সদয়য ভন্ত্রী 

ভারয়েশোে ফন্ধ শ্রভফাজায ম্ভফ দ্রুত ভয়ে সোরায শফলয়ে ঐকূভতূ সালণ কয়যন। শফয়ল কয়য, ন্যূনতভ অশবফান ব্যয়ে কভী 

সপ্রযণ এফাং কভীয়দয স্বাস্থূ যীক্ষায শফড়ম্বনা শনযয়নয জন্য ফাাংরায়দ সথয়ক ফশগ লভয়নয ূরয়ফ ল ভা্র  একফায স্বাস্থূ যীক্ষা কযায 

শফলয়ে উবেক্ষ একভত ন। এিাড়া ভারয়েশোে ফাাংরায়দী কভীয়দয িাশদায কথা বাে শফয়লবায়ফ উয়েে কযা ে। বফঠক 

সয়ল প্রফাী কল্যাণ  বফয়দশক কভ লাংস্থান ভন্ত্রী জনাফ ইভযান আভদ এভ.শ  ভারয়েশোয ভানফম্পদ ভন্ত্রী জনাফ এভ. 

কুরা সগাযান এক সমৌথ শফবৃশত প্রদান কয়যন। 

  

 বফঠয়কয শদ্ধান্ত অনুমােী আগাভী ২৪  ২৫ নয়বম্বয ২০১৯ তাশযয়ে ঢাকাে জয়েন্ট োশকলাং গ্রুয়য যফতী বা অনুশিত 

য়ফ। উক্ত জয়েন্ট োশকলাং গ্রুয়য বায য ফাাংরায়দ সথয়ক ভারয়েশোে কভী সপ্রযণ পুণযাে শুরু য়ফ ফয়র উবে ক্ষ আাফাদ 

ব্যক্ত কয়যন। 

 

 প্রফাী কল্যাণ  বফয়দশক কভ লাংস্থান ভন্ত্রী এফাং শিফ ভারয়েশোয স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রী জনাফ ভশউদ্দীন ইোশন এয ায়থ 05 

     , 2019 তাশযে াক্ষাত কয়যন। াক্ষাতকায়র ভারয়েশোে ফাাংরায়দী কভীয়দয ভস্যাশদ, শফয়লতোঃ তায়দয াভাশজক 

সুযক্ষা শফলয়ে আয়রািনা ে। ভারয়েশোয স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রী এ শফলয়ে তাঁয াশফ লক য়মাশগতা প্রদায়নয আশ্বা সদন। ভারয়েশোয 

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রী এফাং ভানফম্পদ ভন্ত্রী উবয়েই ভারয়েশোয শ্রভফাজায়য ফাাংরায়দী কভীয়দয প্রচুয িাশদায শফলে উয়েে কয়যন।   

প্রফাী কল্যাণ  বফয়দশক কভ লাংস্থান ভন্ত্রী জনাফ ইভযান আভদ এভ.শ ভারয়েশোয প্রধানভন্ত্রী তুন  ড. ভাাশথয সভাাম্ময়দয 

য়ে তাঁয যকাশয ফাবফয়ন এক সৌজন্য াক্ষাৎকায়য শভশরত ন। াক্ষাৎকায়র ফাাংরায়দয়য ভন্ত্রী ভারয়েশোে ফাাংরায়দী 

কভীয়দয জন্য স্থশগত থাকা শ্রভফাজায দ্রুত খুয়র সদো এফাং সয়দয় অফস্থানযত প্রফাী ফাাংরায়দীয়দয শফশবন্ন ভস্যা শনয়ে 

আয়রািনা কয়যন। এ সৌজন্য াক্ষাৎকায়যয ভে ভন্ত্রীয য়ে প্রফাী কল্যাণ  বফয়দশক কভ লাংস্থান ভন্ত্রণারয়েয শিফ জনাফ 

সভাোঃ সশরভ সযজা উশস্থত শিয়রন। সৌজন্য াক্ষায়ত প্রধানভন্ত্রী তুন ড. ভাাশথয সভাাম্মদ ম্ভফ দ্রুততভ ভয়ে ফাাংরায়দয়য জন্য 

শ্রভফাজায উন্কু্তকযণ শফলয়ে তাঁয আাফাদ ব্যক্ত কয়যন। 

 

 এিাড়া, ভারয়েশো পযকায়র প্রফাী কল্যাণ  বফয়দশক কভ লাংস্থান ভন্ত্রী ফাাংরায়দ শনফ লািন কশভন কর্তলক 

আয়োশজত অনুিায়ন শবশড কনপায়যশন্পাং এয ভােয়ভ ভারয়েশোে অফস্থানযত প্রফাী কভীয়দয জাতীে শযিে্র  প্রদান 

কভ লসূিীয উয়বাধন কয়যন এফাং অশবফাী কভীয়দয ায়থ ভতশফশনভে এফাং তায়দয কল্যাণ শফলয়ে সোঁজ েফয সনন। 
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