য ৌথ যেস বিজ্ঞবি
৩১ জানুয়ারি ২০২২
ভাসানচরে অিস্থানেত যোবিঙ্গারেে সিায়তায় জাপারনে নতু ন অনুোনরে স্বাগত জানার া
ইউএনএইচবসআে ও বিশ্ব খােয ের্সূ
ম বচ
েক্সিাজাে –গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সিকাদিি ননতৃদে ভাসানচদি মানরবক সহায়তা ও এই দ্বীদে
বসবাসিত নিারহঙ্গাদেি জরুরি প্রদয়াজন নমটাদনাি কার্ক্রদমি
য
সম্পূিক সহায়তা রহদসদব জারতসাংঘ
শিণার্থী রবষয়ক সাংস্থা (ইউএনএইচরসআি) ও জারতসাংঘ রবশ্ব খােয কমসূয রচদক (WFP) ২০ লক্ষ মারকযন
ডলাি জরুরি অনুোন রেদয়দে জাোন সিকাি।
বাাংলাদেদশ ইউএনএইচরসআি-এি প্ররতরনরি ইদয়াহাদনস ভন ডাি ক্লাও বদলন, “এই প্ররতশ্রুরতি জনয
জাোদনি প্ররত আমিা কৃতজ্ঞ। ভাসানচদি জারতসাংদঘি কার্ক্রদম
য
নকাদনা োতাি সবপ্রর্থম
য
এই
অনুোন এই দ্বীদে বসবাসিত নিারহঙ্গা জনদগাষ্ঠীদক সহায়তা নেওয়াি নক্ষদে অতযন্ত গুরুেেূণ।য এই
অনুোন তাদেিদক আশ্রয় নেওয়া বাাংলাদেশ সিকাি ও বাাংলাদেদশি জনগদণি প্ররত একােতািই
বরহিঃপ্রকাশ।”
রতরন আিও বদলন, “জাোন সিকাদিি এই অনুোন ইউএনএইচরসআি ও WFP নক নমৌরলক রকেু
রবষদয় নসবাোন ও রবরভন্ন কার্ক্রম,
য
নর্মন: সুিক্ষা, েক্ষতা রবষয়ক প্ররশক্ষণ, খােয, েুষ্টি, জীরবকা ও
স্বাস্থয-সাংক্রান্ত কার্ক্রম
য
েরিচালনা কিদত সাহার্য কিদব, র্া এই দ্বীদে বসবাসিত নিারহঙ্গাদেি
মানসম্মত জীবনর্ােন কিদত ও ভরবষযদত মায়ানমাদি নটকসইভাদব প্রতযাবতযদনি জনয ভাদলাভাদব
প্রস্তুত হদত সাহার্য কিদব।”
জারতসাংঘ ও বাাংলাদেশ সিকাদিি মদিয স্বাক্ষরিত সমদ াতা স্মািদকি (৯ অদটাবি ২০২১) েি
ভাসানচদি জারতসাংদঘি মানরবক সাড়াোদনি স্বেদক্ষ এই অনুোন নেওয়া হয়। এই সমদ াতা স্মািদকি
মািযদম এই দ্বীদে মানরবক সাড়াোদনি জনয একষ্টট সাবজনীন
য
সুিক্ষা ও নীরতি কাঠাদমা ততরি কিা
হয়।
বাাংলাদেদশ WFP-এি প্ররতরনরি রিচাডয নিগান বদলন, “জারতসাংদঘি এই মানরবক সাড়াোন ভাসানচদি
বতযমাদন স্থানীয় এনজজওগুদলাি নেওয়া সহায়তাি সম্পূিক সহায়তা রহদসদব কাজ কিদব।“ রতরন আিও
বদলন, “জাোদনি এই অনুোন এই দ্বীদে বসবাসিত নিারহঙ্গা জনদগাষ্ঠীি জরুরি প্রদয়াজনগুদলাদক
তাৎক্ষরণকভাদব রচরিত কিদত ও এই দ্বীদে লজজরিকস্ সক্ষমতা বাড়াদত সাহার্য কিদব। আমিা আশা
করি, অরত ু ুঁ রকেূণ এই
য
সমদয় বাাংলাদেশদক এবাং এই দ্বীে ও কক্সবাজাদি নিারহঙ্গা কযাদম্প বসবাসিত
নিারহঙ্গা জনদগাষ্ঠীদক সহায়তা রেদত জাোদনি োশাোরশ অনযানয োতাদগাষ্ঠীও এরগদয় আসদব।”
বাাংলাদেদশ বসবাসকািী নিারহঙ্গাদেি জনয জাোদনি জনগদণি এই সহায়তায় ইউএনএইচরসআি ও
WFP কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কিদে ও একইসাদর্থ জাোন েূতাবাদসি সাদর্থ চলমান অাংশীোরিেদক স্বাগত
জানাদে।

#

ইউএনএইচবসআে সম্পরেম

#

#

জারতসাংঘ শিণার্থী রবষয়ক সাংস্থা (ইউএনএইচরসআি) একষ্টট তবরশ্বক সাংস্থা র্া জীবন বাুঁচাদত,
অরিকািদক সুিরক্ষত িাখদত এবাং শিণার্থী, নজািেূবক
য বাস্তুচুযত জনদগাষ্ঠী ও িাষ্ট্ররবহীন মানুদষি
জনয উত্তম ভরবষযৎ গড়দত রনদবরেতভাদব কাজ কদি র্াদে। আমাদেি কাদজি মািযদম আমিা
রনজিত করি নর্ন প্রদতযদকিই আশ্রয় চাওয়াি অরিকাি র্থাদক এবাং প্রদতযদকই নর্ন সাংঘাত, রনর্াতন,
য
র্ুদ্ধ বা েুদর্াদগি
য
সময় রনিােে আশ্রয় খুদুঁ জ োয়।
WFP সম্পরেম
জারতসাংঘ রবশ্ব খােয কমসূয রচ ২০২০ সাদলি ননাদবল শারন্ত েুিস্কাি রবজয়ী সাংস্থা। আমিা রবদশ্বি
সববৃয হৎ মানরবক সাংস্থা র্া জরুরি অবস্থায় মানুদষি জীবন িক্ষা কিদে এবাং খােয সহায়তাি মািযদম
সাংঘাত, েুদর্াগ
য ও জলবায়ু েরিবতযদনি ক্ষরতকি প্রভাব নর্থদক েুনরুদ্ধািকৃত মানুদষি জনয শারন্ত,
রস্থরতশীলতা ও সমৃজদ্ধ বদয় আনদে। বাাংলাদেদশ WFP ১৯৭৪ সাল নর্থদক কাজ কদি আসদে।
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