
 
 

মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাসমূহহর য ৌথ যেস বিজ্ঞবি 

য োহিঙ্গো শ ণোথী সংকটে  ৪ িছর: আন্তর্জোহিক সম্প্রদোয়টক সহহ াবিতা বোডোট ো  

আহ্বো  র্োহ টয়টে বোংলোটদটশ  মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাগুহ া । 

 

কক্সবাজার, বাাংলাদেশ   মঙ্গলবার ১৮ মম ২০২১   – বাাংলাদেদশ মরাহিঙ্গা শরণার্থী সাংকদের ৪ বছর হতে 

চলতলো। মোনববক সিায়তা প্রদোনকোরী সাংস্থাগুদলা সম্মিবলেভোতব আন্তজজাহতক সম্প্রোদয়র কোতছ এই 

সংকট মমোকোতবলোয় সহত োবিেো বাডাদ ার আহ্বা  জোবনতয়তছ।  

 

আজ বোংলোতদশ সরকোর এবং মোনববক সহোয়েো প্রদোনকোরী সংস্থোগুতলো মরাহিঙ্গা মা হবক সাংকদের 

জ য প্রণীে ২০২১ সাদলর ম ৌর্থ সোড়োদোন পহরকল্প া (মজআরবি) প্রকোশ কতরতছ। এই িবরকল্পনোয় 

৮,৮০,০০০-এরও মবহশ মরাহিঙ্গা শরণার্থী এবাং কক্সবোজোতরর উবিয়ো ও মটকনোফ উিতজলোর ৪,৭২,০০০ 

ঝ ুঁ বকিূণ ণ স্থোনীয় জনতিোষ্ঠীর চাহিো পূরদণর জ য ৯৪.৩ মকোটট মাহকজ  ডলাদরর আদবে  করো হতয়তছ। 

এবোতরর মজআরহপ’মে সববমবলতয় প্রায় ১৪লোি মোন তের স রক্ষা এবাং প্রতয়োজনীয় সিায়তা প্রদোতনর 

লক্ষ্যমোত্রো বনর্ ণোবরে হতয়তছ  োর অতর্ ণকই নোরী এবং বশশু। আন্তজজাহতক সম্প্রোদয়র কাছ মর্থদক ২০২১ 

সাদলর মজআরহপ-র জ য এখ  প জন্ত প্রায় ৩৪০ হমহলয়  মাহকজ  ডলার তিহবদলর প্রহতশ্রুহত পাওয়া 

হিদয়দছ।  া মমাে আদবেদ র ৩৫ শতাাংদশর মবহশ। 

 

এবোতরর মজআরহপ বাাংলাদেশ সরকার এবং জাহতসাংদের সাংস্থা ও এ জজওসহ ১৩৪টট অংশীদোতরর 

প্রদচষ্টাদক সং  ক্ত কদরদছ। অংশীদোরতদর মতর্য অদধ জদকরও মবহশ বোংলোতদবশ এ জজও রতয়তছ। এই 

আদবেদ  মরাহিঙ্গা শরণার্থীদের সুরক্ষা মজারোর করা, মা সম্পন্ন জীব রক্ষাকারী সিায়তা প্রো , 

কযোতের আদশপাদশর জনতিোষ্ঠীর জীবনমোন উন্নয়তনর িোশোিোবশ হময়া মাদর িবরবস্থবে অন কূল হতল 

বনরোিদ ও ম ণোদোিূণ ণ স্থোয়ী প্রেযোবোসতনর লদক্ষয মরাহিঙ্গা শরণার্থীদের েক্ষতা ও সক্ষমতা বৃম্মিতে 

সিায়তা করার ওপর মজার মেওয়া িদয়দছ। 

 

অতনকগুতলো প্রবেতবদতনর মদিো মিতছ ম , স্থোনীয় জনতিোষ্ঠীর গুরুত্বিূণ ণ চোবহদোগুতলোর মতর্য রতয়তছ 

জরুবর স্বোস্থযতসবো এবং িোদয ও  িে অতথ ণর সরবরোহ। এছোড়ো মকোবভড-১৯ এবং এর ববস্তোতরর ফতল 

স্থোনীয় বোংলোতদশী জনতিোষ্ঠীর িোদযবনরোিত্তো ও জীবনমোতনর উির ম  প্রভোব িতড়তছ মস সংক্রোন্ত 

ববেয়গুতলোও উতে এতসতছ। মকোবভড-১৯ মিামারী শরণার্থী এবাং বোংলোতদশী উভয় জনতিোষ্ঠীর ঝ ুঁ বক 

বাহডদয় বদতয়তছ। কক্সবাজাদরর একটে কযোতে অবস্থোনরে ৩০ বছর বয়সী মিাসদ  আরা বতলন- 

“মায়া মাদর অদ ক ম ািোবন্তর পর আমরা এিন কযাদম্প থোকবছ। হকন্তু এই জায়িাটে খুবই হেজি, এবাং 

আরও অদ ক স্বাস্থযসিায়তা প্রদয়াজ ।" হতহ  আরও বদল , "আমার বাচ্চাদের জ য খাবার, মপাশাক, 

ওষুধ এবাং প্রদয়াজ ীয় জজহ স বযবস্থো করো মবশ কটেন।"  

 

ইন্টার মসক্টর মকা-অহডজদ শ  গ্রুপ   আইএসহসজজ  -এর হসহ য়র মকা-অহডজদ ের হ দকাল এপটোং 

বদল , "এ বছদরর আদবেদ র ৪০ শতাাংদশরও মবহশ অথ ণ প্রদয়াজ  হতব সবদচদয় জরুবর ও মমৌহলক 

েুটে চাহিো অথ ণোৎ খােযহ রাপত্তা এবাং স্বোস্থযতসবো িোতে। এছোড়ো বনরোিদ িোবন, সযাহ দেশ , হোইম্মজন ও 

হশক্ষার িোশোিোবশ ববতশে কতর নোরী ও বশশুতদর প্রজ   স্বোতস্থযর ববেয়টট গুরুত্ব মিতয়তছ। মরাহিঙ্গা 

শরণোথীতদর সুরক্ষা সংবিষ্ট উদেিগুতলো েরূ করাও অগ্রাহধকার েোবলকোয় রদয়দছ। "  

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/bangladesh/document/2021-joint-response-plan-rohingya-humanitarian-crisis-may-2021
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/bangladesh/document/2021-joint-response-plan-rohingya-humanitarian-crisis-may-2021


ববিে বছরগুতলোতে মরাহিঙ্গা শরণার্থী এবং স্থোনীয় জনতিোষ্ঠীর জীব রক্ষায় জরুবর মসবোসমূহ  থো থ 

ভোতব মিৌতছ বদতে বাাংলাদেশ সরকোতরর মনেৃত্ব এবাং আন্তজজাহতক সম্প্রোদয়র সহত োবিেো ববতশে ভোতব 

গুরুত্বপূণ জ বছল। ২০১৭ সাদল সাংকদের শুরু মর্থদক ববিে চোর বছতর মজআরহপ-র মোর্যতম ২৩২ মকোটট 

মাহকজ  ডলোর েহববতলর প্রহতশ্রুহত এতসতছ।  ো প্রদয়াজ ীয় চোবহদোর ৬৯ শেোংশ।  

 

পহরহস্থহত অ ুকূল এবাং বনরোিদ থোকতল মরাহিঙ্গা শরণার্থীরা বময়া মাদর হিদর  াওয়ার বযোিোতর আগ্রহী। 

মস্বচ্ছায়, হ রাপে, ম জাোপণূ জ, স্থায়ী প্রতযাবাস   া িওয়া প জন্ত, মা হবক সিায়তা প্রো কারী সাংস্থাগুদলা 

শরণোথীতদর প্রবে সিা ু ূহত ও সাংিহত প্রেশ জদ র আহ্বা  জোনোতে িোশোিোবশ আন্তজণোবেক সম্প্রদোতয়র 

কোতছ বোংলোতদশ সরকোর এবং জনিতনর প্রবে সহত োবিেো অবযহে রোিোর আতবদন জোনোতে। 

 

সমাপ্ত/ 

 

হবস্তোহ ি িটথে  র্ ে, অ ুগ্রি কট  য োগোট োগ করু    

সাইদয়যে মমা   তািিীম, আইএসহসজজ, communications2@iscgcxb.org,  +88(0)1915523773 

সুলাক্ষা ী মপদররা, আইএসহসজজ,  ext.rel@iscgcxb.org, +88(0)1847326504 

  

ইন্টার সসক্টর সকা-অবডিহনশন গ্রুপ (আইএসবসজি) বোংলোতদতশর কক্সবোজোতর মরোবহঙ্গো শরণোথীতদর সোড়োদোতনর জনয 

মসক্টর বভবত্তক সমন্বয় করতছ। আইএসবসম্মজ ক্ষ্বেগ্রস্ত জনিণতক সমতয়োিত োিী, সমবন্বে, চোবহদো-বভবত্তক মোনববক সহোয়েো 

বনম্মিে করোর জনয একটট প্লোটফম ণ। আইএসবসম্মজ বেণমোতন দশটট সম্মক্রয় মসক্টতরর মোর্যতম েো সমন্বয় করতছ- বশক্ষ্ো, জরুরী 

মটবলত োিোত োি, িোদযবনরোিত্তো, স্বোস্থয, লম্মজবিক, ি টষ্ট, স রক্ষ্ো, আশ্রয়/এনএফআই, সোইট মযোতনজতমন্ট এবং সোইট 

মডতভলিতমন্ট, এবং ওয়োশ। 
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