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ঢাকা

কক্সবাজারিি শিণার্থী ও স্থানীয় জনগরণি সাহারযে ইউরিাপীয় ইউরনয়রনি চিমান সহায়তাি জনে
ইউএনএইচরসআি-এি কৃতজ্ঞতা
জারতসংরেি শিণার্থী সংস্থা ইউএনএইচরসআি ইউরিাপীয় ইউরনয়রনি পক্ষ প্রর্রক করয়ক বছরিি জনে পাওয়া ১৪
রমরিয়ন ইউরিা (োয় ১৩৯ প্রকারি িাকা) অনু দানরক স্বাগত জানারে। কক্সবাজারি প্রিারহঙ্গা শিণার্থী ও স্থানীয় জনগরণি
সু িক্ষা ও সহায়তাি জনে ইউএনএইচরসআি-এি কাযথক্ররমি জনে এই অর্থ বেবহৃত হরব। ইউরিাপীয় ইউরনয়ন ২০০৫
সাি প্রর্রক বাংিারদরশ ইউএনএইচরসআি-এি জনে প্র ানাি রহরসরব সাহাযে রদরয় যারে।
বাংিারদরশ ইউএনএইচরসআি-এি রিরেরজরেরিভ রিরভন কিরিস বরিন, “বতথমান সময়রি অভূ তপূ বথ এবং খুবই
চোরিরজং। প্রিারহঙ্গা শিণার্থী ও স্থানীয় বাংিারদশীরদি জনে ইউরিাপীয় ইউরনয়রনি প্রজািারিা সমর্থন ও সহায়তা ছাড়া
বাংিারদশ সিকারিি সারর্ কিা আমারদি জীবন িক্ষাকািী ও গুরুত্বপূ ণথ কাজ এবং এই সম্পূ ণথ মানরবক কাযথক্রম
সম্ভব হরতা না”।
২০১৭ সারি রবপুি সংখেক প্রিারহঙ্গা শিণার্থীি আগমরনি পি প্রর্রক ইউএনএইচরসআি ও অনোনে মানরবক সংস্থা
রমরি বাংিারদশ সিকািরক সাহাযে কিরছ, প্রযন শিণার্থীরদি ও তাাঁরদি আরশ-পারশি স্থানীয় জনগণরক রবরভন্ন িকম
সহায়তা প্রদয়া যায়। এি মারে আরছ অরত েরয়াজনীয় ত্রাণ সামগ্রী রবতিণ, আশ্রয় ততরি, পারন সিবিাহ বেবস্থাি
উন্নরত, এবং বরধথত আকারি রশক্ষা ও স্বাস্থে প্রসবা েদান। পুরিা মানরবক কাযথক্ররম প্রিারহঙ্গা শিণার্থীরদি জনে ইউরিাপীয়
ইউরনয়ন অনেতম সরক্রয় সহায়তা েদানকািী।
বাংিারদরশ ইউরিাপীয় ইউরনয়ন প্র রিরগশরনি েধান প্রিরে রতরিঙ্ক বরিন, “রময়ানমাি প্রর্রক পারিরয় আসা
প্রিারহঙ্গারদি আশ্রয়দারন বাংিারদশ মহানু ভবতা ও মানরবকতাি পরিচয় রদরয়রছ। ইউএনএইচরসআি-এি জনে
আমারদি এই ফারডং প্রসই মহানু ভবতা ও মানরবকতাি েরত একরি অবদান। এরি তবরিকভারব প্রকারভ -১৯
প্রমাকারবিায় রিম ইউরিারপি কাযথক্ররমি একরি অংশ, আি এি িক্ষে হরে অরতমািীি কািরণ শিণার্থী সংকি প্রযন
আিও খািাপ না হয় তা রনরিত কিা।”
নতুন এই অনু দান বাংিারদশ সিকাি ও ইউএনএইচরসআি-এি প্রযৌর্ভারব চিমান রনবন্ধন কাযথক্রমরক সাহাযে
কিরব। রনবন্ধরনি মাধেরম শিণার্থীরদি সহায়তা ও সু িক্ষা রনরিত কিা যায়। আিও রনরিত কিা যায় প্রযন রনরদথষ্ট ও
রবরশষ প্রসবা পাওয়াি প্রযাগে মানু রষিা সু িক্ষা পায় এবং সবাই প্রযন সু ষ্ঠুভারব মানরবক সাহাযে পায়। এই অনু দান
আিও সাহাযে কিরব কোম্প বেবস্থাপনা, শিণার্থী ও স্থানীয় জনগরণি ক্ষমতায়ন, সকরিি শারিপূ ণথ সহাবস্থান, প্রকারভ ১৯ প্রমাকারবিা কাযথক্রম ও কক্সবাজারি করিানা ভাইিারসি আর্থ-সামারজক েভাব প্রমাকারবিা সংক্রাি কমথকাড।
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