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 মার্চ ১, ২০২১ 

 

কক্সবাজার এর যেকনাফে অবস্থানরত সঙ্কোপন্ন জনফ াষ্ঠীর ববশুদ্ধ পাবনর 

প্রাপযতা উন্নয়ফনর লফযয জাপান এবং জাবতসংঘ শরণাথী সংস্থার 

সহায়তা  

 
গত ২৮ ফেব্রূয়ারি, কক্সবাজাি এি ফেকনাে উপজজলাি স্থানীয় ও ফিারিঙ্গা জনজগাষ্ঠীি জনয পারন সিবিাি ও 

বন্টন বযবস্থাি উন্নয়জনি লজযয জাপান সিকাি এবং জারতসংঘ শিণার্থী সংস্থা (ইউএনএইর্রসআি) প্রায় 

১০রমরলয়ন মারকচন ডলাি সিায়তা প্রদাজনি জনয একটে রু্ক্তি সম্পাদন কজি। জারতসংঘ শিণার্থী সংস্থা 

(ইউএনএইর্রসআি) বাাংলাদেশ এি ঢাকা কার্ চালজয় সম্পারদত একটে অনুষ্ঠাজন রু্ক্তিটে স্বাযি কজিন বাংলাজদজশ 

অবরস্থত জাপান দতূাবাস এি িাষ্ট্রদতূ ইজতা নাওরক এবং জারতসংঘ শিণার্থী সংস্থা বাংলাজদশ এি সিকারি 

প্ররতরনরি েুরমজকা কারশওয়া।  

কক্সবাজাি এি ফেকনাে উপজজলা স্থানীয় জনজগাষ্ঠীি জনয রনিাপদ পারনি প্রাপযতা রনক্তিতকিজণ দীঘ চরদন র্াবৎ 

নানািকম প্ররতকূলতা ফমাকাজবলা কিজে। রময়ানমাি ফর্থজক ফিারিঙ্গা জনজগাষ্ঠী ফজািপবূ চক রবতারিত িজয় 

বাংলাজদজশ আশ্রয় রনজল সাম্প্ররতক বেিগুরলজত এই পরিরস্থরত আজিা সংকেময় িজয় ওজে। এই সিায়তা পারন 

সিবিাি রস্থরতশীল কিজত এবং উভয় জনজগাষ্ঠীি জীবনর্াত্রাি মাজনান্নয়জন অবদান িাখজব।  

প্রকল্পটে রতনবেি ফময়াজদ বাস্তবারয়ত িজব এবাং প্রকল্পটি বাংলাজদশ সিকািসি অর্থ চননরতক সম্পকচ রবভাগ, 

জনস্বাস্থয প্রজকৌশল অরিদপ্তি, দুজর্ চাগ বযবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং ফজলা প্রশাসক কক্সবাজাি এি ঘরনষ্ঠ 

সিজর্ারগতা ও ফনতৃজেি মািযজম সম্পন্ন িজব।   

জারতসংঘ শিণার্থী সংস্থা বাংলাজদশ এি সিকারি প্ররতরনরি েুরমজকা কারশওয়া বজলন, “অগাস্ট ২০১৭ সাল ফর্থজক 

ফিারিঙ্গা শিণার্থীজদি আগমন শুরু িজল ফেকনাে এবং উরখয়াজত অবস্থানিত স্থানীয় বাংলাজদশী জনজগাষ্ঠীিা 

সব চপ্রর্থম ফজািপবূ চক রবতারিত ফিারিঙ্গা জনজগাষ্ঠীজক আশ্রয় ফদয়াসি খাবাি ও পারন সিবিাি কজি। স্থায়ী সমািান 

না িওয়া পর্ চন্ত বাংলাজদজশি সিকাি এবং জনগণ উদািভাজব এই সঙ্কাোপন্ন জনজগাষ্ঠীি জনয এই সিজর্ারগতা 

অবযািত ফিজখজে। জারতসংঘ শিণার্থী সংস্থা, জাপান সিকাজিি সিজর্ারগতায় স্থানীয় জনজগাষ্ঠীি পাশাপারশ 

ফিারিঙ্গা জনজগাষ্ঠীজক সিায়তা কিাি জনয অঙ্গীকািবদ্ধ , র্াজদি রনিরবক্তিন্ন মানরবক সিায়তাি প্রজয়াজন 

িজয়জে”। 

বাংলাজদজশ অবরস্থত জাপান দতূাবাজসি িাষ্ট্রদতূ ইজতা নাওরক বজলন, “বাংলাজদশ সিকাজিি সিজর্ারগতায় ফিারিঙ্গা 

জনজগাষ্ঠীজক এখন পর্ চন্ত সেলভাজব সিায়তা প্রদাজনি জনয আরম জারতসংঘ শিণার্থী সংস্থাি প্রশংসা করি। এই 

প্রকল্পটে ফর্থজক স্থানীয় এবং ফিারিঙ্গা জনজগাষ্ঠী উভয়ই সুরবিা ফভাগ কিজত পািজব। আরম আন্তরিকভাজব আশাবাদী 



 

 

 

ফর্ এই প্রকল্পটে ফেকনাজেি স্থানীয় জনজগাষ্ঠী এবং শিণার্থীজদি পারন সমসযাি সমািাজন সিায়তা কিজব এবং 

বাংলাজদজশি রস্থরতশীল উন্নয়জন অবদান িাখজত সযম িজব। এই সুরবিাজভাগীজদি জনয জাপাজনি মানরবক 

সিায়তা ১৪০ মারকচন ডলাজি ফপৌজেজে এবং জাপান রি অযান্ড ওজপন ইজদা-পযারসরেজকি অনুসিজণ 

বাংলাজদশজক সমর্থ চন কিা অবযািত িাখজব”।   

আগস্ট ২০১৭ সাজল বাংলাজদজশ শিণার্থীজদি আগমন শুরু িওয়াি পি ফর্থজক জাপান সিকাি আন্তজচারতক সংস্থা 

এবং এনক্তজওগুরলজক ফিারিঙ্গা জনজগাষ্ঠী এবং স্থানীয় জনজগাষ্ঠীি উভয়জক সিায়তা কিাি জনয প্রায় ১৪০রমরলয়ন 

মারকচন ডলাি অনুজমাদন কজিজে। গত ২৮ ফেব্রূয়ারি জারতসংঘ শিণার্থী সংস্থাজক ফদয়া ১০ রমরলয়ন মারকচন ডলাি 

সিায়তা উি অনুদাজনি অন্তভুচি।  
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