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ু তন্মরেে শশহিক প্রোস
ভাসান চরে রোহিঙ্গা শেণার্থীরেে সারর্থ কার্টহনস্ট
ু
জাহতসংরেে শেণার্থী সংস্থা ইউএনএইচহসআে ও এে অংশীোে সংস্থা আর্াল্যুশরনে
সারর্থ হিরে হশরিে িাধ্যরি রোহিঙ্গা
ু
শেণার্থীরেে সিােতাে অভাবনীে উরযারে র াে হেরেরেন কার্টহনস্ট োশাে ইিাি তন্মে। তন্মে সম্প্রহত ভাসান চরে
আহিত শেণার্থীরেে সারর্থ রেখা করে তারেে জীবরনে েি রশারনন, এবং তারেে সবাইরক হনরে রসই সকে েি তুরে ধরেন
এক হবশাে ম্যুোরেে িাধ্যরি। এই ম্যুোরেে রভতরেে রো্ রো্ রেইহটং-এ উরে এরসরে শেণার্থীরেে চাহিো, কষ্ট, আশা
ও স্বরেে খন্ডহচত্র।
ভাসান চরে রোহিঙ্গা শেণার্থীরেে সারর্থ কারজে অহভজ্ঞতা বণ ুনা কেরত হেরে উচ্ছ্বহসত তন্মে বরেন, “হচন্তা করুন হকছু হশশুে
কর্থা, াো জীবরন কখনও েং বা তুহে ধরে হন। আবাে ওোই সবাই হিরে আিারক সািায্য করেরে ১৭০ ফু্ েীে ু রেইহটং
রশষ কেরত। এই ম্যুোেটিরত খুব সুন্দেভারব উরে এরসরে শেণার্থীরেে অর্থ ুবি জীবন, আত্মেহেচে এবং িানহসক শাহন্তে
সন্ধান”।
বাংোরেশ সেকারেে সারর্থ সির াতা স্মােক স্বাক্ষরেে েে ২০২১ সারেে অরটাবে রর্থরক ইউএনএইচহসআে ও িানহবক
সংস্থাগুরো ভাসান চরে হবহভন্ন েহেরসবা ও িানহবক সিােতা হেরে আসরে। বতুিারন প্রাে ২৭,০০০ রোহিঙ্গা শেণার্থী
ভাসান চরে আরে, াে প্রাে ৮০ শতাংশই নােী ও হশশু। ইরতািরধ্যই তারেে গুরুত্বপূণ ু চাহিোগুরো হচহিত কো িরেরে,
এবং স্বাস্থু, সুেক্ষা, পুহষ্ট, োহন ও েেঃহনস্কাশরনে িত রসবাগুরো রেো িরে।
ু
বাংোরেরশ ইউএনএইচহসআে-এে প্রহতহনহধ ইরোিারনস ভন ডাে ক্লাও বরেন, “আর্াল্যুশন
ও আিারেে অংশীোে সংস্থা
রতে রেজি (Terre des Hommes)-এে প্রকরিে উরেশ্য িরে হশরিে িাধ্যরি শেণার্থীরেে িানহসক ক্ষহতে প্রশিন।
এই শেণার্থীো অরনক োত-প্রহতোত সহ্য করেরে, এবং এেকি েহবগুরো আঁকাে িাধ্যরি তাো হকছু্া িরেও প্রশাহন্ত খু ুঁরজ
োে। রোহিঙ্গা শেণার্থীরেে সারর্থ তন্মেরক একসারর্থ এত সুন্দে কাজ কেরত রেরখ আহি আপ্লুত। িাহস আে কান্নাে িাধ্যরি
খন শেণার্থীরেে জীবরনে েিগুরো উরে আসহেরো, আিো আবােও বু রত োেহেোি র আিারেে সবােই একই ধেরণে
িানহবক আরবে ও অনুভূহত েরেরে। আে ক্ষহতগ্রস্ত িানহসক স্বাস্থু পুনরুদ্ধারে হশি একটি অসািান্য িাহতোে”।
ু
আর্াল্যুশন
কক্সবাজারে ও ১৭টি রোহিঙ্গা কুারে ইউএনএইচহসআে-এে সারর্থ কাজ কেরে একইভারব রেইহটং-এে
িাধ্যরি ইহতবাচক েহেবতুরনে উরেরশ্য। েহব ও হশি সািায্য করে হনজস্ব সাংস্কৃহতক মূল্যরবাধ ও আত্মপ্রতুে বজাে
োখরত; এবং শেণার্থীো এই েহবগুরোে িাধ্যরি তুরে ধেরে তারেে আত্মেহেচে, তারেে দঃসি অতীত, বতুিান চুারেঞ্জ ও
ভহবষ্যরতে স্বে।
ইউএনএইচহসআে ও জাহতসংরেে হবহভন্ন সংস্থা ভাসান চরে বাংোরেশ সেকারেে সারর্থ কাজ কেরে রোহিঙ্গা শেণার্থীরেে
সুেক্ষা ও সিােতা প্রোরনে জন্য। চরে শেণার্থীরেে সকে চাহিো পূেরণ বাংোরেশ সেকারেে সারর্থ কাজ চাহেরে র রত
ইউএনএইচহসআে বদ্ধেহেকে। জাহতসংরেে শেণার্থী সংস্থা ইউএনএইচহসআে আন্তজুাহতক সম্প্রোেরক আহ্বান জানাে এই
কারজ তারেে হনেহিত সিােতা বজাে োখরত।
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