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দেশব্যাপী ব্ন্যার্তদের জন্য ইউএন্এইচসিআর-এর ২.৫ সিসিয়ন্ ডিাদরর র্াাঁবু্ প্রোন্ 

জাসর্িংদের শরণার্তী িংস্থা ইউএন্এইচসিআর আজ ব্াংিাদেশ দরড সিদিন্ট দিািাইসি (সব্সডআরসিএি)-এর হাদর্ 

রু্দি সেদয়দে ৪,৭৫০সি ফ্যাসিসি দিন্ট ব্া র্াাঁবু্। িরকাদরর প্রসর্ িাহাদযযর অংশ সহদিদব্ ইউএন্এইচসিআর-এর পক্ষ 

দর্দক দেয়া এই র্াাঁবু্গুদিা িারা ব্াংিাদেদশর সব্সিন্ন দজিায় িাম্প্রসর্ক দিৌিুিী িারী বৃ্সি ও ব্ন্যায় ক্ষসর্গ্রস্ত পসরব্াদরর 

িাদে সব্র্রণ করা হদব্। 

দেদশর প্রায় িকি দজিা ব্ন্যায় ক্ষসর্গ্রস্ত হদিও, সকেু সকেু এিাকা সন্োরুণিাদব্ আিান্ত হদয়দে। সব্দশষ কদর 

সিরাজগঞ্জ, জািািপুর ও রংপুদরর প্রায় ৫৪ িক্ষ িানু্ষ েুেতশাগ্রস্ত, এর িাদর্ দিখান্কার প্রায় ১৬৭,০০০ পসরব্ার 

িািসয়কিাদব্ গৃহহীন্ হদয়দে। 

কক্সব্াজাদরর দজিা প্রশািক দিাোঃ কািাি দহাদিন্ ব্দিন্, “ইউএন্এইচসিআর সব্সডআরসিএি-এর িাধ্যদি িারা দেদশর 

ব্ন্যা-েুগতর্ িানু্ষদের জন্য প্রায় ৫,০০০ র্াাঁবু্ সেদে জান্দর্ দপদর আিরা আন্সির্। এসি আিাদের ও দেদশর জন্গদণর 

জন্য িুখব্র। িারা দেদশই এিন্ িানু্ষ আদেন্ যাদের িাহাযয প্রদয়াজন্। দেদশর সব্সিন্ন অঞ্চদি স্থান্ীয়দের জন্য 

ইউএন্এইচসিআর িাহাদযযর হার্ ব্াসিদয় সেদে। গর্ কদয়ক িাদি দকাসিড-১৯ িহািারীর িিদয় িের হািপার্াদির 

আইসিইউ সন্িতাণ ও অন্যান্য সব্সিন্ন দক্ষদে কক্সব্াজাদরর স্থান্ীয় িানু্দষর জন্য গুরুত্বপূণত িহায়র্া পাওয়া দগদে।” 

প্রায় ২.৫ সিসিয়ন্ িাসকতন্ ডিার িূদিযর এই র্াাঁবু্গুদিা দেদশর সব্সিন্ন দজিার, সব্দশষ কদর উত্তরাঞ্চদির ২৬সি দজিায়, 

প্রায় ২৪,০০০ ব্ন্যা-েুগতর্ ব্াংিাদেশীদের জন্য িহায়ক হদব্।  

ব্াংিাদেশ দরড সিদিন্ট দিািাইসির দডপুসি সডদরক্টর ও স্থান্ীয় োসয়ত্বপ্রাপ্ত কিতকর্তা আফ্িার উসিন্ সিসিক ব্দিন্, 

“ইউএন্এইচসিআর ও সব্সডআরসিএি দযৌর্িাদব্ দেশব্যাপী ব্ন্যায় আিান্ত িানু্দষর জন্য কাজ করদে। িরকাদরর 

িির্তন্ ও িহদযাসগর্ার জন্য আিরা ধ্ন্যব্াে জান্াই। এই অনু্োদন্র িাধ্যদি েুদযতাগ প্রস্তুসর্ আরও িাদিা হদব্, আর 

িািসয়ক আশ্রয় দেয়ার িাধ্যদি িানু্দষরও উপকার করা যাদব্।” 

জাসর্িংদের শরণার্তী িংস্থা ইউএন্এইচসিআর সব্সডআরসিএি ও অন্যান্য িহদযাগীদের িাদর্ ব্াংিাদেশ িরকাদরর 

িাইদলান্ সপ্রদপয়াডতদন্ি দপ্রাগ্রাদি িহায়র্া দেয়ার পাশাপাসশ সেদে ব্ন্যা ও পাসন্ সন্রাপত্তা প্রসশক্ষণ, ন্গে িহায়র্া, 

এব্ং প্রসর্কূি আব্হাওয়ায় ক্ষসর্গ্রস্ত দরাসহঙ্গা শরণার্তী ও স্থান্ীয় ব্াংিাদেশীদের জন্য জরুসর োণ ও অন্যান্য িহায়র্া। 

স্থান্ীয় ও শরণার্তী দেোদিব্দকদের িাধ্যদি েুদযতাগ দিাকাদব্িার প্রদয়াজন্ীয়র্া ও উপদযাসগর্া অপসরিীি। চিিান্ 

দকাসিড-১৯ িহািারীদর্ও এসি প্রিাসণর্ হদয়দে সকিাদব্ দেোদিব্দকরা জীব্ন্ ব্াাঁচাদন্ার িূসিকা পািন্ করদর্ পাদর। 

কক্সব্াজাদর ইউএন্এইচসিআর-এর দহড অফ্ অপাদরশন্ি িাসরন্ সডন্ কাইেিচাই ব্দিন্, “দজিা প্রশািদন্র িাদর্ 

সিদি আিরা কাজ করসে দযন্ প্রদয়াজদন্র িুহুদর্ত ব্াংিাদেদশর িানু্দষর জন্য িাহাদযযর হার্ ব্াসিদয় দেয়া যায়। আজ 
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সব্সডআরসিএি-এর িাদর্ িিন্বদয়র িাধ্যদি আিরা ব্াংিাদেদশর উত্তরাঞ্চদির ব্ন্যা-েুগতর্ িানু্ষদের িাহাযয করদর্ 

পারসে। শরণার্তী িংস্থা হদিও, ব্াংিাদেদশর িানু্দষর প্রদয়াজদন্ আিরা কাজ করসে। শরণার্তীদের পাশাপাসশ স্থান্ীয় 

জন্গদণর দিব্া ও উপকার করা আিাদের িক্ষয।” 
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