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য*+রাে.র রা.দূত আল3 আর িমলােরর ক6বাজার 8জলা সফর 

 ঢাকা, ১২ মাচ3 - বাংলােদেশ িনয+, য+,রাে.র রা.দূত আল2 আর িমলার গত ৮ 6থেক ১০ জানুয়াির ক>বাজার 

6জলা সফর কেরন। রা.দূত িমলার Bানী য় কিমউিনE, অGলEেত য+,রা. সরকােরর সহায়তা কায2Iম এবং 
6রািহKা শরণাথীM  িশিবর পিরদশ2ন কেরন। এছাড়া িতিন সরকাির কম2কত2 া এবং ক>বাজার অGেল কম2রত 

জািতসংেঘর িবিভS সংBা ও এনিজওUেলার কমীM েদর সেK সাVাত কেরন। 

  6রািহKােদর জনW জািতসংেঘর ২০১৯ সােলর জেয়Z 6রসপ[ \Wােন গত ৩ মাচ2  য+,রাে.র বাড়িত ৪ 6কাE 

৫৫ লাখ ডলার 6দওয়ার কথা 6ঘাষণা করার পর ৮ মাচ2  ক>বাজার যান রা.দূত িমলার। ওই বাড়িত অেথ2র মাধWেম 

6রািহKােদর সহায়তায় গfত িনয়িমত তহিবলEেত য+,রাে.র 6মাট অবদান ১০ 6কাE ৫৫ লাখ ডলাের উেঠেছ। 
য+,রাে.র নাগিরকেদর 6দওয়া কেরর অথ2 সfকভােব বWবiত হওয়া িনিjত করেত ক>বাজার সফের যান িমলার। 
ক>বাজাের অবBানরত ৯ লােখর 6বিশ 6রািহKােক মানিবক সহায়তা ও আkয় 6যাগােনার জনW বাংলােদশ সরকার, 

জািতসংেঘর িবিভS সংBা ও এনিজওUেলা 6য অসাধারণ কাজ করেছ তা lতWV করাও িছল রা.দূেতর সফেরর 

উেmশW। 

ক>বাজার সফের রা.দূত িমলার আেমিরকান 6রড Iস, আইএফআরিস, আইওএম, 

ইউএনিডিপ,ইউএনএইচিসআর, ডিnউএফিপসহ িবিভS সংBার কায2Iম 6দেখন। িতিন আসS ঝড় ও বষ2া 
6মৗসুেমর পিরিBিত 6মাকােবলায় Bানীয় এলাকাবাসীর সেK সংBাUেলা 6যসব lশংসনীয় উেদWাগ িনেয়েছ তা িনেয় 

কথা বেলন। য+,রা. এ িবষেয় আরও কী করেত পাের রা.দূত তা-ও জানেত চান।  

য+,রা. বqমুখী ঘr sণtঝড় আkয় 6কD (মাv পারপাস সাইেwান 6শxারস বা এমিপিসএস) yতির এবং 
দুেয2ােগর সময়কার সাহাযWকমীM েদর lিশVেণর িবষেয় বাংলােদশ সরকার ও সংিz{ এলাকাবাসীর সেK ঘিন|ভােব 

কাজ কের। ইউএসএআইিড এর মাধWেম য+,রা. সরকার ২০০৮ সাল 6থেক ক>বাজাের নয়E এমিপিসএস yতির ও 

৬০Eর মােনাSয়ন কেরেছ। বাংলােদশ সরকােরর সেK সম~েয়র মাধWেম ইউএসএআইিড ক>বাজার ও বা�রবান 

6জলায় আরও ১০০ Eর মেতা এমিপিসএস 6মরামেত র পিরক�না হােত িনেয়েছ। ঘr sণtঝেড়র সময় 

আkয়েকDUেলা শরণাথীM  ও Bানীয় বািস�া উভেয়র কােজ লােগ। এছাড়া সারা বছর ধেরই এলাকাবাসী তােদর 

িবিভS কােজ এUেলা বWবহার কের। 

রা.দূত িমলার 6বশ কেয়কE শরণাথীM  িশিবর পিরদশ2ন কেরন এবং 6রািহKা শরণাথীM  ও 6সখােন 

6সবাদানকারী এনিজওUেলার 6লাকজেনর সেK কথা বেলন। িতিন শরণাথীM  িশিবরUেলার সাধারণ সং�ার আর 

রVণােবVণ কাজ এবং আসS ঝড় ও বষ2া 6মৗসুম 6মাকােবলার l�িত 6দেখন। রা.দূত মধW এিlল নাগাদ ভাসান 

চের এক লােখর মেতা 6রািহ Kােক Bানা�র �র� করার পিরক�না িনেয় িব�াির ত জানেত শরণাথীM  �াণ ও 

lতWাবাসন কিমশনার এবং ক>বাজােরর 6জলা lশাসকসহ Bানীয় সরকাির কম2কত2 ােদর সেK সাVাত কেরন। 
ভাসান চের যাওয়ার বWাপারE সবিকছ+  জানােশানার িভি�েত স�ূণ2 6��ামূলক হেব-এ আ�াসেক িতিন �াগত 
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জানান। রা.দূতেক আরও জানােনা হয়, ভাসানচের যাওয়া 6লােকরা ক>বাজােরর িবিভS Bােন থাকা 6রািহKােদর 

সেK 6যাগােযাগ রVা করার জনW চর 6থেক 6বর হেতও পারেব। 

য+,রা. 6রািহKা শরণাথীM  সংকট 6মাকােবলায় গৃহীত মানিবক সহায়তা কায2Iেমর ব� হ�ম দাতা। 6দশE 

২০১৭ সােলর আগে� িময়ানমােরর রাখাইেন সিহংসতা �র� হওয়ার পর 6থেক lায় ৫০ 6কাE ডলার সহায়তা 
িদেয়েছ। এ অেথ2র মেধW ৪৫ 6কাE ডলােরর মেতা 6দওয়া হেয়েছ বাংলােদেশ আসা 6রািহKা শরণাথীM  এবং তােদর 

আkয় 6দওয়া Bানীয় বািস�ােদর জনW িবিভS কম2সূিচেত।
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