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ররোহিঙ্গো শরণোর্থীদের সুরক্ষোর জন্য জোপোন্ ও ইউএন্এইচহসআর-এর ৩.৫ হিহিয়ন্ 
ডিোদরর চুহি স্বোক্ষর 

 

বাাংলাদেদে র াহিঙ্গা ে ণার্থীদে  সু ক্ষা ও মানহবক সিায়তা প্রোদন  লদক্ষে আজ জাপান স কা  এবাং জাহতসাংদে  
ে ণার্থী সাংস্থা ইউএনএইচহসআ  একহি অাংেীো ী চুহি স্বাক্ষ  কদ দে। কক্সবাজাদ   কোম্পগুদলাদত ও ভাসান 
চদ  বসবাসকা ী ে ণার্থীদে  জনে গুরুত্বপূণথ ও জীবনমুখী উপদ াগী পহ দেবাগুদলা বজায়  াখদত এই ৩.৫ হমহলয়ন 
মাহকথন ডলাদ   (জাপাদন  মুদ্রায় ৫০৫ হমহলয়ন ইদয়ন) অনুোন বেবিা  ক া িদব। 
 

বাাংলাদেদে ইউএনএইচহসআ -এ  প্রহতহনহি ইদয়ািাদনস ভন ডা  ক্লাও বদলন, “র াহিঙ্গা ে ণার্থীদে  সিায়তা 
রেয়া  জনে এবাং তাদে  আশ্রয় প্রোনকা ী বাাংলাদেদে  স কা  ও জনগদণ  সাদর্ সাংিহত  জনে, জাপান স কা  
ও জাপাদন  জনগদণ  প্রহত ইউএনএইচহসআ  কৃতজ্ঞ”। হতহন আ ও বদলন, “ভাসান চদ  মানহবক কা থক্রদম  
সিায়তায় জাপান প্রর্ম এহগদয় এদসহেল। জাপাদন  সািাদ ে  মািেদমই সু ক্ষা ও অহতপ্রদয়াজনীয় রসবাগুদলাসি 
ভাসান চদ  স্থানীয় এনহজওগুদলা  কাজদক ইউএনএইচহসআ  সুেৃঢ় ক দত রপদ দে”। 
 

আজদক  স্বাক্ষহ ত অাংেীো ী চুহি অনুসাদ , ইউএনএইচহসআ  কক্সবাজাদ   কোম্পগুদলাদত ও ভাসান চদ  তা  
মানহবক কা থক্রম অবোিত  াখদব;  া  রকন্দ্রহবনু্দদত র্াকদব আইনী ও সম্প্রোয় হভহিক সু ক্ষা (কহমউহনহি রবজড 
রপ্রাদিকেন), স্বাস্থে, স্বাস্থেহবহি ও পয়ঃহনস্কােন, পুহি সিায়তা এবাং মূল ত্রাদণ  মদতা গুরুত্বপূণথ পহ দেবাসমূি। 
 

বাাংলাদেদে হন ুি জাপাদন   াষ্ট্রেূত ইদতা নাওহক বদলন, “ভাসান চদ  র াহিঙ্গা জনদগাষ্ঠী  সু ক্ষা, স্বাস্থেদসবা ও 
জীহবকা  সুদ াগ উন্নত িদব এবাং কক্সবাজাদ  তাদে  হন াপিা বাড়দব, এই েৃঢ় আো হনদয় জাপান এই প্রকদে 
সিায়তা রেয়া  হসদ্ধান্ত হনদয়দে। আমা  সাম্প্রহতক কক্সবাজা  সফদ  আহম ইউএনএইচহসআ  ও এ  অাংেীো  
সাংস্থাগুদলা  তোগী ও উদ্ভাবনী কাজ রেদখহে। র দিতু র াহিঙ্গা সাংকি েষ্ঠ বেদ  পহ ণত িদয়দে, হময়ানমাদ  দ্রুত 
প্রতোবাসদন  জনে সবথাত্মক প্রদচিা চাহলদয়  াওয়া  পাোপাহে ে ণার্থীদে  উন্নত ও ম থাোপূণথ জীবন হনহিত ক দত 
অর্থায়ন অবোিত  াখা অপহ িা থ। এই সাংকদি  রিকসই সমািান একহি স্বািীন ও উনু্মি ইদন্দা-পোহসহফক অঞ্চল 
ততহ দত সিায়ক িদব, আ  এহি মার্ায় র দখ র াহিঙ্গাদে  মানহবক সিায়তা কা থক্রদম জাপান বাাংলাদেদে  স কা  
ও জনগদণ  পাদে র্াকদব”। 
 

েক্ষতা উন্নয়ন ও জীহবকামূলক কা থক্রম রজা ো  ক া িদব, র ন ে ণার্থী া তাদে  সম্প্রোয়দক সািা ে ক দত 
পাদ , এবাং হময়ানমাদ  হন াপে ও রিকসই প্রতোবতথদন  অনুকূল পহ হস্থহত ততহ  িদল হনদজদে  প্রস্তুত ক দত 
পাদ ।  
 

বতথমাদন  পহ হস্থহত এখন একহি েীেথস্থায়ী সাংকদি পহ ণত িদয়দে, আ  র াহিঙ্গা ে ণার্থীদে  জীবন এখনও 
মানহবক সিায়তা  উপ  হনভথ েীল। এই সমদয় জাপাদন  এই অনুোন খুবই গুরুত্বপূণথ, কা ণ র াহিঙ্গাদে  জনে 
মানহবক কা থক্রম হবদে  তিহবল সাংকদি র্াকা ে ণার্থী পহ হস্থহতগুদলা  অনেতম। 
 

২০১৭ সাদল  আগদে জরুহ  অবস্থা  শুরু  সময় রর্দকই জাপান বাাংলাদেদে র াহিঙ্গা ে ণার্থীদে  মানহবক 
সিায়তা কমথকাদে  এক অহবচল সমর্থক। আজদক  এই নতুন অর্থায়দন  মািেদম জাপান ইউএনএইচহসআ  এবাং 
বাাংলাদেদে জাহতসাংদে  অনোনে সাংস্থা ও এনহজওগুদলাদক ১৭০ হমহলয়ন মাহকথন ডলাদ  ও রবহে সিায়তা হেদয়দে। 
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