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ঢাো

ইউএনএইচরসআি-এি শুভেচ্ছা দূ ত হভিন তাহসান খান
জারতসংভেি শিণার্থী সংস্থা ইউএনএইচরসআি আজ জনরেয় সঙ্গীতরশল্পী ও অরেভনতা তাহসান খানভে বাংিাভদভশ
শুভেচ্ছা দূ ত রহভসভব প্রোষণা েভিভে।
পৃ রর্বী জুভে ইউএনএইচরসআি-এি এিেম ৩২ জন শুভেচ্ছা দূ ত আভেন; যাাঁিা তাাঁভদি জনরেয়তা, রনষ্ঠা ও োভজি
মাধ্যভম সািা রবভেি শিণার্থীভদি পরিরস্থরত ও ইউএনএইচরসআি-এি োজ সবাি সামভন তুভি ধ্ভিন।
২০১৯ সাি প্রর্ভে তাহসান শিণার্থীভদি ের্া মানু ভষি োভে প্রপৌঁভে প্রদয়াি রবরেন্ন উভদযাভে ইউএনএইচরসআি-এি
সাভর্ এেভে োজ েভি চভিভেন। রতরন েক্সবাজাভি প্রিারহঙ্গা শিণার্থী রশরবি পরিদশথন েভিভেন এবং রবে শিণার্থী
রদবস ও আমাভদি অনযানয অনু ষ্ঠাভনি ইভতাপূ ভবথ যু ক্ত প্রর্ভে সহায়তা েভিভেন। এসব োভজি মাধ্যভম তাহসান
েক্সবাজাভি শিণার্থীভদি জনয মানরবে োযথক্রম সামনাসামরন প্রদভখভেন, ের্া বভিভেন শিণার্থীভদি সাভর্, আি
বাস্তুচুযরতি মূ ি োিণগুভিা সম্পভেথ আিও োভিাোভব জানভত প্রপভিভেন।
শুভেচ্ছা দূ ত রহভসভব রনযু রক্তি প্রোষণাি পি আজ তাহসান বভিন, “জারতসংভেি শিণার্থী সংস্থাি সাভর্ যু ক্ত হভত প্রপভি
আরম সম্মারনত ও েরবথত প্রবাধ্ েিরে। ইউএনএইচরসআি সািা রবভেি শিণার্থী ও বাস্তুচুযতভদি সু িক্ষা রনরিত েভি,
জীবন-িক্ষাোিী সহায়তা প্রদয়, আি সংেট সমাধ্াভনি উভেভশয োজ েভি। পৃ রর্বীি এে শতাংভশিও প্রবরশ মানু ষ –
েরত ৯৭ জভন ১ জন – আজ সংোত ও রনযথাতভনি োিভণ বাস্তুচুযত। োেযবান ৯৯ শতাংশ মানু ভষি এেজন রহভসভব
শিণার্থীভদি হভয় ের্া বিা আমাি মানরবে দারয়ত্ব”।
ইউএনএইচরসআি-এি বাংিাভদভশ রনযু ক্ত েরতরনরধ্ রিভেন েিরিস বভিন, “এটা সরতযই আমাভদি জনয সম্মান ও
েভবথি বযাপাি প্রয তাহসান বাংিাভদভশ ইউএনএইচরসআি-এি শুভেচ্ছা দূ ত হভত সম্মত হভয়ভেন। রতরন শুধ্ু এেজন
প্রমধ্াবী সংেীতরশল্পী ও অরেভনতাই নন, রতরন শিণার্থীভদি জনয রনভবরদত এেজন অসাধ্ািণ মানু ষ, রযরন বাংিাভদভশ
ও প্রদভশি বাইভিও জনরেয় ও সমাদৃ ত। আরম রনরিত, তাহসান শিণার্থীভদি অরধ্োি, েিযাণ ও সু িক্ষাি জনয এে
নতুন েন্ঠস্বি হভয় োজ েিভবন”।
শিণার্থী ও বিেভয়াভে বাস্তুচুযত জনেভণি সু িক্ষা, উপযু ক্ত জীবনমান ও সংেভটি োযথেিী সমাধ্ান অজথভনি িভক্ষয
েচািণা চািান ও দৃ রি আেষথণ েভিন ইউএনএইচরসআি-এি পক্ষ প্রর্ভে শুভেচ্ছা দূ ত ও সমর্থে রহভসভব রনযু ক্ত রবরশি
বযরক্তবেথ। রবভেি সবথবৃহৎ শিণার্থী রশরবি আজ বাংিাভদভশি েক্সবাজাভি, প্রযখাভন োয় ৯০০,০০০ প্রিারহঙ্গা শিণার্থী
আশ্রয় রনভয়ভেন।
েত ১৪ রিভসম্বি জারতসংভেি শিণার্থী সংস্থা ইউএনএইচরসআি-এি ৭০ তম বষথপূরতথ হয়। ১৯৫০ সাভি েরতষ্ঠাি পি
এখনও ইউএনএইচরসআি-এি োভজি েভয়াজনীয়তা প্রোন উদযাপভনি রবষয় নয়। তভব এরট আমাভদি জনয এে
অননয সু ভযাে - অতীভতি োজ ও বতথমাভনি চযাভিঞ্জ রনভয় োবাি আি েরবষযভতি জনয অনু ভেিণা প্রনয়াি। বাংিাভদভশ
ইউএনএইচরসআি-এি োজ শুরু ১৯৭১ সাভি – শিণার্থী বাংিাভদশীভদি পােথবতথী রবরেন্ন প্রদশ প্রর্ভে স্বাধ্ীন বাংিাভদভশ
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রিরিভয় আনা ও ৭০-এি দশভে রময়ানমাি প্রর্ভে আসা প্রিারহঙ্গা শিণার্থীভদি সু িক্ষা েদান প্রর্ভে শুরু েভি ২০১৭
সাভিি আেি মাভসি পি োয় ৭৪০,০০০ প্রিারহঙ্গা শিণার্থীি জনয সহায়তা েদান পযথন্ত জারতসংভেি শিণার্থী সংস্থাি
বাংিাভদভশ োযথক্রম রবদযমান।
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