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ক্সিাজাি

রিশ্ব শিণার্থী রিিস ২০২১: প্রিারিঙ্গা শিণার্থীদিি অিম্য েত্যয়
িিেদয়াদে িাস্তুচ্যযরত্ি িাি সািা রিদশ্ব িছদিি পি িছি ধদি প্রিদ়েই চ্িদছ। প্র ারিড-১৯ ম্িাম্ািীদত্ও ২০২০ সাি
প্রশদে সািা রিদশ্ব যয দ্ধ, সরিিংসত্া, রিপী়েি ও ম্ািিারধ াি িিংঘি প্রর্দ

পারিদয় প্রি়োদিা েৃ িিীি ম্ািয দেি সিংখ্যা োয়

৮ প্র ারি ২৪ িদে এদস িাাঁর়েদয়দছ। এরি এ রি প্রি ডথ সিংখ্যা। এি ম্দধয প্রিরশি িাে ম্ািয ে রিজ প্রিদশি প্রিত্দি
আিযন্তিীণিাদি িাস্তুচ্যযত্ িদিও সািা রিশ্বজযদ়ে োয় িয ই প্র ারিি প্রিরশ ম্ািয ে শিণার্থী িদয়দছ; এিিং সিংঘাত্ ও রিপী়েি
প্রর্দ

িাাঁচ্দত্ রিজ প্রিশ প্রছদ়ে পাশ্বথিত্থী প্রিদশ আশ্রয় রিদয়দছ। এই িয ই প্র ারি ম্ািয দেি োয় ৫ শত্ািংশ ম্ািয ে আজ

িািংিাদিদশি জিেণ ও সি াদিি উিাত্াি

ািদণ আশ্রয় প্রপদয়দছ।

আজদ ি এই রিশ্ব শিণার্থী রিিদস আম্িা ম্যগ্ধ িই শিণার্থীদিি অিম্য েত্যয় প্রিদখ্, রিদশে
ম্িাম্ািীদত্ও। শিণার্থীিা সাধািণ পরিরিরত্দত্ই অদি
রছি আদিা অদি

দি এই চ্িম্াি বিরশ্ব

চ্যাদিদেি সম্ময খ্ীি িয়। ত্দি েত্ এ

িছি ত্াদিি জিয

ষ্ট ি এিিং রিরিন্ন িত্যি েরত্িন্ধ ত্ায় পূ ণথ। এি ম্দধয উদেখ্দযােয িদে রশো, স্বািয ও প্র ারিড-

১৯ এি রি াি ম্ত্ প্রম্ৌরি

র ছয প্রসিাি অোরি।

এই িছদিি রিশ্ব শিণার্থী রিিদসি েরত্পািয িদে “সয ি িই এ সাদর্, রশরখ্ আি আদিা ছ়োই”। এই রিিরি উিযাপি
িদত্ ইউএিএইচ্রসআি-এি িািংিাদিদশ রিযয ক্ত শুদিোিূ ত্ জিরেয় সঙ্গীত্রশল্পী ও অরিদিত্া
ক্সিাজাদিি শিণার্থী রশরিি পরিিশথি

দিি এিিং প্রিারিঙ্গা শিণার্থীদিি

াছ প্রর্দ

ত্ািসাি খ্াি

ত্াদিি জীিি সম্পদ থ জািদত্

পাদিি।
প্র ারিড-১৯ ম্িাম্ািীি শুরু প্রর্দ ই ক্সিাজাি প্রজিায় েদ়ে প্রত্ািা রিরিন্ন দিািা রচ্র ৎসা প্র দে প্রিারিঙ্গা শিণার্থীিা
ও িািীয় িািংিাদিশী জিেণ সম্ািিাদি রচ্র ৎসা রিদয় সয ি িদে। আজদ ি শিণার্থী রিিদস

ক্সিাজাি সিি

িাসপাত্াদি ইউএিএইচ্রসআি-এি সিায়ত্ায় রিরম্থত্ ের্ম্ আইরসইউ (ইিদিিরসি প্র য়াি ইউরিি িা রিরি়ে পরিচ্যথা
প্র ে)-এি এ িছি পূ ণথ িদয়দছ। েত্ এ িছদি এই আইরসইউ-প্রত্ প্রম্াি ছয়শ োদিিও প্রিরশ িািংিাদিশী ও প্রিারিঙ্গা
শিণার্থী প্রিােী রচ্র ৎসা রিদয়দছ। এই আইরসইউ’ি প্রিােীদিি ডায়ােিরি
িযািদিিরি উদবাধি

দিি আজ ত্ািসাি খ্াি।

উদবাধি অিয ষ্ঠাদি ত্ািসাি িদিি, “এই আইরসইউরি
িাাঁরচ্দয়দছ। আজদ ি এই িযািদিিিী প্রসিা প্রযাে
িো ািী রচ্র ৎসা রিরিত্
িািংিাদিশ সািা রিশ্বদ

প্রসিা প্রিয়াি জিয ২৪-ঘন্টািযাপী এ রি

ক্সিাজাদিি ের্ম্। শুধয এ

িাি ম্াধযদম্ আিও অদি

িছদিই এরি অদিদ ি জীিি

শিণার্থী এিিং িািীয় জিেদণি জীিি

িা যাদি। এরি সািা রিদশ্বি জিযই এ রি িারুি উিািিণ”।

প্রিরখ্দয়দছ এ

ইরত্িাচ্

আশ্রয়ই প্রিয় রি, এি সাদর্ জাত্ীয় প্র ারিড-১৯

িৃ ষ্টান্ত। িািংিাদিশ প্রিারিঙ্গা শিণার্থীদিি োয় ৪ িছি ধদি শুধয
াযথক্রম্ ও রি ািাি

ম্থসূচ্ীদত্ও শিণার্থীদিি যয ক্ত

িা িদয়দছ।

প্রেস রিরিজ

প্রযদিত্য এখ্িও পযথন্ত প্র াি প্রিারিঙ্গা শিণার্থীদ

প্র ারিড-১৯-এি রি া প্রিয়া সম্ভি িয়রি, ত্াই আম্িা আিিাি জািাই

প্রযি প্র ািযাক্স-এি রি া িািংিাদিদশ আসাি সাদর্ সাদর্ই প্রিারিঙ্গা শিণার্থী ও স্বািযঝযাঁর দত্ র্া া িািীয় িািংিাদিশীদিি
এই রি ািাি

াযথক্রদম্ি অন্তিযক্ত
থ

িা িয়।

প্র ারিড-১৯ ম্িাম্ািী সািা পৃ রর্িীদত্ রশো ও পাঠিািদ

ত্ীব্রিাদি িযািত্

দিদছ, আি িািংিাদিশও এি িযরত্ক্রম্

িয়। স্কযি, রশো েরত্ষ্ঠাি এিিং িারিথিং প্রসন্টাি গুদিা ২০২০ সাদিি ম্াচ্থ ম্াস প্রর্দ ই িন্ধ িদয়দছ। প্রিারিঙ্গা শিণার্থীদিি
োয় ৫২ শত্ািংদশি িয়স িদে ১৮’ি রিদচ্, আি এি েিািও িীঘথদম্য়ািী। আম্াদিি এ সাদর্
প্রযি প্রিারিঙ্গা শিণার্থী রশশুদিি প্রশখ্া চ্ািয র্াদ
রিরিত্

াজ

দি প্রযদত্ িদি

এিিং ধীদি ধীদি প্রযি িারিথিং প্রসন্টািগুদিা প্রখ্ািা যায়। এিাদিই আম্িা

িদত্ পািদিা প্রযি প্রিারিঙ্গা রশশুদিি েজন্মরি রশোি আদিা প্রর্দ

প্রিারিঙ্গা শিণার্থী ও আম্িা সিাই চ্াই আদিা ছ়োদত্ আি রিদজদ
প্র াদিািাদিই িযারত্ক্রম্ িয়। স ি িাধা-রিপরি উদপো

িরিত্ িা িয়।

ছার়েদয় প্রযদত্। প্রিারিঙ্গা শিণার্থীিাও এিদচ্দয়

দি প্রিারিঙ্গা শিণার্থীিা প্রখ্িাধয িা, রশল্প, সিংেীত্ ও রিরিন্ন

সৃ রষ্টশীিত্াি ম্াধযদম্ ত্াদিি েরত্িাি েম্াণ িাখ্দছ, আি এিাদি ত্ািা ত্াদিি সিংস্কৃরত্ িাাঁরচ্দয় িাখ্দছ। প্রখ্িাধয িা আি
রশল্প শুধয ম্াত্র েরত্িাি রি াশই ঘিায় িা, এি সাদর্ সাদর্ এি ম্াধযদম্ আম্িা সয ি এিিং এি ম্াধযদম্ িয রি জিদোষ্ঠীি
ম্ািয দেি ম্দধয এ রি সিংদযাে িাপি
এিিং রিল্মদম্ ািদিি সাদর্ প্রিখ্া

িা যায়। পরিিশথি াদি আম্াদিি শুদিোিূ ত্ ত্ািসাি প্রিারিঙ্গা রম্উরজরশয়াি

দিি, ত্াদিি সাদর্

র্া িদিি এিিং ত্ািা এ সাদর্ এ রি োি োি।

ত্ািসাি িদিি, “ত্রুণ প্রিারিঙ্গা শিণার্থীদিি বত্রি "ওম্ি’স রিল্ম স্কযি”-এি ত্রুণ রিল্মদম্ ািিা এিিং এি পাশাপারশ
প্রম্ধািী প্রিারিঙ্গা রম্উরজরশয়ািিা অসাধািণ

াজ

িদছ। ত্ািা োি, রম্উরজ , িদিাগ্রারি এিিং রিদল্মি ম্াধযদম্ রিজস্ব

সিংস্কৃরত্ এিিং ঐরত্িয ত্যদি ধিদছ। প্র ারিড-১৯ ও স্বািয রিেয়
অক্লান্তিাদি

াজ

রিরিন্ন রিেদয় জিসদচ্ত্িত্া েদ়ে ত্যিদত্ ত্ািা

দি যাদে। ত্াদিি উৎসাি ও উদ্দীপিা অসাধািণ”।

প্রিারিঙ্গা শিণার্থীিা যত্রিি পযথন্ত রম্য়ািম্াদি প্রস্বোয়, রিিাপদি ও প্রি সইিাদি রিদি প্রযদত্ িা পািদছ, ত্ত্রিি আম্িা
ত্াদিি পাদশ র্া দিা, প্রযি ত্ািা িািংিাদিদশ ম্যথািাি সাদর্ র্া দত্ পাদি। ত্াদিি রশো, িেত্া িৃ রদ্ধ ও জীরি া
রিিথাদিি সয দযাে সৃ রষ্টি জিয আম্িা

াজ

দি যাদিা, প্রযি ত্ািা এখ্াদি এ রি অর্থিি জীিি যাপি

িদত্ পাদি।

েত্যািাসদিি অিয ূ ি পরিরিরত্ বত্রি িদি এি ম্াধযদম্ প্রিারিঙ্গা শিণার্থীিা রম্য়ািম্াদিি সম্াদজ রিদি রেদয় প্রসখ্াদি
এ ীিূ ত্ িদয় অিিাি িাখ্দত্ পািদি, আি এিাই প্রিারিঙ্গাদিি আ াঙো।
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