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বাংলাদদদে ইউএনএইর্বসআর-এর নববনযু ক্ত বরদেদেদেটিভ ইদ াহাদনস ভন ডার ক্লাও

বাাংলাদেদে জাতিসাংদের েরণার্থী সাংস্থা ইউএনএইচতসআর-এর নবতনযুক্ত তরদেদজদেটিভ (েতিতনতি) তিদসদব যযাগ তেদেদেন জনাব ইদোিাদনস ভন ডার
ক্লাও। আজ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালদে মাননীে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব এ যে আবদুল যমাদমন-এর োদে িাাঁর পতরচেপত্র যপে েরার পর তিতন এই োতেত্ব গ্রিণ েদরন।
বাাংলাদেদের সাদর্থ ইউএনএইচতসআর-এর সম্পেক ১৯৭১ সাল যর্থদে, আর জনাব ভন ডার ক্লাও িদলন বাাংলাদেদে ইউএনএইচতসআর-এর তনদোগোপ্ত
এোেে েতিতনতি। জাতিসাংদের েরণার্থী তবষেে িাই েতমেনার জনাব তিতলদপা গ্রযাতির পক্ষ যর্থদে তনযু ক্ত িদে তিতন বাাংলাদেদে ইউএনএইচতসআর-এর
সদবকাচ্চ েমকেিক া তিদসদব সরোর, মানতবে সাংস্থা, সু েীল সমাজ ও েরণার্থীদের সাদর্থ োজ েরদবন।
োতেত্ব গ্রিদণর পর জনাব ভন ডার ক্লাও বদলন, “বাাংলাদেদে ইউএনএইচতসআর-এর তরদেদজদেটিভ িদি যপদর আতম সম্মাতনি যবাি েরতে; উোর
মানতবেিার দৃষ্টান্ত স্থাপন েদর বাাংলাদেে যরাতিঙ্গা েরণার্থীদের চার েেদেরও যবতে সমে িদর তনরাপত্তা ও আশ্রে তেদে যাদে। বাাংলাদেে সরোর ও এদেদের
জনগদণর সাদর্থ গি পঞ্চাে বের যাবৎ চদল আসা আমাদের সু দৃঢ় সম্পদেক র উপর তভতত্ত েদর আতম োজ েরদি চাই, যযন সরোদরর যনিৃ দত্ব যরাতিঙ্গা েরণার্থী
ও ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীে জনগদণর চাতিো যমটাদনার জনয োযকেরী এেটি মানতবে েমকোি পতরচালনা েরা যাে। তমোনমাদর অনু কূল পতরতস্থতি তিতর িদল যরাতিঙ্গা
েরণার্থীদের তনরাপে, যেো ও মযকাোপূ ণক েিযাবাসদনর মািযদম এই েরণার্থী সাংেদটর যটেসই সমািান তনতিি েরা আমাদের সতম্মতলি উদেেয”।
মাননীে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর তনেট পতরচেপত্র উপস্থাপদনর পর জনাব ভন ডার ক্লাও মু তক্তযু দ্ধ জাদুেদর যান। যসখাদন তিতন মু তক্তযু দদ্ধর েতি সম্মান জানান, এবাং
জাদুেদরর ট্রাতিদের সাদর্থ সাক্ষাৎ েদরন। বাাংলাদেদের োিীনিার ৫০ বের পূ তিক র োক্কাদল তিতন স্মরণ েদরন মু তক্তযু দদ্ধর সমে ও এর আদগ বাাংলাদেেীদের
আত্মিযাগ, এবাং োিীনিার পর যর্থদে বাাংলাদেদের অসািারণ উন্নেন। এর সাদর্থ তিতন স্মরণ েদরন ভারদি আতশ্রি োে এে যোটি বাাংলাদেেী েরণার্থীদের
যু দদ্ধর সমে সিােিা ও যু দদ্ধর পর বাাংলাদেদে তনরাপদে েিযাবাসদনর মািযদম ইউএনএইচতসআর ও বাাংলাদেদের মাদে শুরু িওো েীেকদমোেী তনতবড়
সম্পদেক র ের্থা।

যনোরলযাদির নাগতরে জনাব ভন ডার ক্লাও তবদের তবতভন্ন স্থাদন ইউএনএইচতসআর-এর িদে ২৫ বেদররও যবতে সমে োজ েদরদেন। বাাংলাদেদে আসার
আদগ তিতন পতিম আতিোর যেে মাতলদি যডপু টি তিউমযাতনটাতরোন যোঅতডকদনটর তিদসদব োজ েদরদেন, যযখাদন িাাঁর োজ তেল যস যেদের বাস্তুচুযি ও
সাংেটাপন্ন স্থানীে জনগদণর জনয োযকেরী মানতবে সািাযয তনতিি েরা। এর আদগ তিতন ইদেদমদন তিউমযাতনটাতরোন যোঅতডকদনটর তিদসদবও োজ েদরদেন।
১৯৯৫ সাদল ইউএনএইচতসআর-এর ব্রাদসলস অতিদস যযাগোদনর মািযদম জাতিসাংদের েরণার্থী সাংস্থাে িাাঁর যাত্রা শুরু িে। পরবিীদি তিতন ইরান, মরদক্কা,
ইদেদমন, োনাডা, েতক্ষণ েদেোস (আদমকতনো, আজারবাইজান ও জতজকো)-যি উর্ধ্কিন তবতভন্ন পদে োদজর পাোপাতে সু ইজারলযাদির যজদনভাে অবতস্থি
ইউএনএইচতসআর-এর সের েপ্তদরও োজ েদরন।
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