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ভাসান চরে রোহিঙ্গা শেণার্থীরেে সুেক্ষায় ইউরোপীয় ইউহনয়ন ও
ইউএনএইচহসআে-এে ৩ হিহিয়ন ইউরোে চুহি সই
জাহিসংরেে শেণার্থী সংস্থা ইউএনএইচহসআে ভাসানচরে বসবাসেি রোহিঙ্গা শেণার্থীরেে অব্যািি সুেক্ষা ও
িানহবক সিায়িাে জন্য ইউরোপীয় ইউহনয়রনে (ইইউ) ৩ হিহিয়ন ইউরোে উোে অনুোনরক আন্তহেকভারব
স্বাগি জানারে। বাংিারেশ সেকারেে িাননীয় দুর্াগয ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রহিিন্ত্রী ডাাঃ রিাাঃ এনামুে েিিারনে
উপহস্থহিরি এক অনুষ্ঠারন এই রোষণা রেয়া িয়, র্খারন হিরিন ইউএনএইচহসআে-এে কক্সবাজাে কা্ যািরয়ে
প্রধান ইটা শুরয়ি এবং বাংিারেরশ দুই হেরনে সফরে আসা ইইউ কহিশনাে ফে রিাি এরফয়াস য ইিভা
ইরয়ািানসন।
ইউএনএইচহসআে-এে ইটা শুরয়ি বরিন, “ইউরোপীয় ইউহনয়রনে এই অবোন আিারেেরক ভাসান চরে রোহিঙ্গা
য সারর্থ
শেণার্থীরেে সুেক্ষা ও িানহবক সিায়িা প্রোন কেরি সািায্য কেরব, র্ন িাো হনোপরে ও ি্াোে
বাাঁচরি পারে, এবং একটি রটকসই সিাধান অহজযি না িওয়া প্ন্তয অর্থ যবি জীবন ্াপন কেরি পারে। র্রিতু
বাংিারেশ সেকারেে রনতৃত্বাধীন প্রকরেে সিায়িায় জাহিসংে ভাসান চরে রোহিঙ্গা শেণার্থীরেে সুেক্ষা ও জীবন
েক্ষাকােী সিায়িা প্রোরন দৃঢ়প্রহিজ্ঞ, িাই ইউরোপীয় ইউহনয়রনে হনয়হিি ও উোে সিায়িা সব সিয়ই
অমূল্য”।
ইইউ’ে কহিশনাে ফে রিাি এরফয়াস য ইিভা ইরয়ািানসন বরিন, “রোহিঙ্গা শেণার্থীরেে প্রহি বাংিারেরশে
জনগণ ও সেকারেে চিিান সির্থ যরন আহি মুগ্ধ। বাংিারেশ সেকাে অিযন্ত গুরুত্বপূণ য কাজ করেরি। ইউরোপীয়
ইউহনয়ন র্িন এই বিে সোসহে হুিহকরি র্থাকা ৪ হিহিয়ন (৪০ িাখ) ইউরেনীয়রক আশ্রয় হেরয়রি,
বাংিারেশও ঠিক রিিহন িাে সীিারন্ত হনপীড়ন ও সহিংসিাে হশকাে িওয়া িানুষরেে পারশ োাঁহিরয়রি। এটা
প্রিাণ করে র্ ইইউ ও বাংিারেশ একই মূল্যরবারধ হবশ্বাসী, এবং কারজে িাধ্যরিই িা প্রিাহণি”।
িাননীয় দুর্াগয ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রহিিন্ত্রী ডাাঃ রিাাঃ এনামুে েিিান বরিন, “আহি খুবই আনহিি র্ ভাসান
চরে বিপ্ররয়ারগ বাস্তুচুযি রোহিঙ্গারেে জন্য ইউরোপীয় ইউহনয়ন িানহবক সিায়িা হিরসরব ৩ হিহিয়ন ইউরো
হেরে। ইউরোপীয় ইউহনয়ন সবসিয় বাংিারেরশে একটি ভারিা অংশীোে। িারেে এই সিরয়াপর্াগী িানহবক
সির্াহগিাে জন্য আহি সহিযই িারেে কারি কৃিজ্ঞ। আহি িরন কহে এটি ইউরোপীয় ইউহনয়রনে সারর্থ
আিারেে সম্পকযরক শহিশািী কেরব”।
ইউরোপীয় ইউহনয়রনে এই অনুোন শেণার্থীরেে - হবরশষ করে হশশু ও ঝ াঁহকরি র্থাকা ব্যহিরেে - র্ৌন ও
হিঙ্গহভহিক সহিংসিা বা র্ৌন হনপীিন রর্থরক েক্ষা এবং প্রহিকােমূিক ব্যবস্থা হনহিি কোে িি প্রধান হকছু
কি যকারে সিায়ক িরব। এিািাও শেণার্থীো িরনাসািাহজক সািায্য ও িাোত্মক অপুহি প্রহিরোধমূিক রসবাসি
গুরুত্বপূণ য স্বাস্থযরসবা পারব। এে িাধ্যরি শেণার্থীরেে পরক্ষ জবাবহেহিিামূিক িথ্য পাওয়া আেও সিজ িরব,
এবং ভাসান চরে স্থানান্তরেে রক্ষরত্র প্াপ্তয িরথ্যে হভহিরি রস্বোয় হসদ্ধান্ত গ্রিণ হনহিি কো ্ারব।
ইইউ হবশ্বব্যাপী ইউএনএইচহসআে-এে অন্যিি অপহেিা্ য অংশীোে ও বৃিিি োিা, ্া বাংিারেরশ রোহিঙ্গারেে
িানহবক সিায়িা কি যকারে গুরুত্বপূণ য সিায়িাও প্রোন করে।
হিয়ানিারে সহিংসিা ও নৃশংসিা রর্থরক পািারি বাধ্য িওয়াে পাাঁচ বিরেেও রবহশ সিয় পে প্রায় ৯৫০,০০০
রোহিঙ্গা শেণার্থী বিযিারন বাংিারেরশ আহশ্রি েরয়রি। কক্সবাজারেে েনবসহিপূণ য হশহবরেে উপে চাপ কিারি
বাংিারেশ সেকাে ভাসান চরে শেণার্থীরেে জন্য স্থাপনা গরি তুরিরি ও রনতৃত্ব হেরে রস প্রকরেে, র্খারন
বসবাস কেরি ২৮,০০০ রোহিঙ্গা শেণার্থী।
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