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প্রেস বিজ্ঞবি 

 

কক্সবাজার পররদর্ শনে এনে আন্তজশারিক েম্প্রদান়ের প্ররিরেরিরা 

বাাংলানদনর্র প্ররি েমর্ শে এবাং ররারিঙ্গানদর প্ররি অঙ্গীকার পুেব শযক্ত কনরনেে। 

মাবকিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউররাপীয় ইউবনয়রনর রাষ্ট্রদতূ, কানাবিয়ান হাই কবমশরনর মানবিক সহায়তা বিষয়ক 

েধান, বিশ্বিযাাংরকর কাবি বিররক্টর এিাং জ্াবতসাংরের আিাবসক সমন্বয়কারী আজ্ কক্সিাজ্ারর দুই বদরনর সফর 

প্রশষ করররেন।   

িাাংলারদরশ বনযুক্ত জ্াবতসাংরের আিাবসক সমন্বয়কারী বময়া প্রসরপা িরলন- ”প্রকাবিি-১৯ এর কাররন করয়ক 

মারসর েরয়াজ্নীয় বনরষধাজ্ঞার পর  প্ররাবহঙ্গা শরণার্থী ও তারদর আশ্রয়দাতা স্থানীয় জ্নর াষ্ঠীর েবত সমর্থ িন এিাং 

িাাংলারদরশর েবত একাত্মতা পুনি িযক্ত কররত আমরা আমারদর অাংশীদাররদর সরঙ্গ এখারন উপবস্থত হরয়বে। 

আমরা যর্থাযর্থ কতত িপরের  তহীত সমরয়াপরযা ী পদরেরপর কাররন প্রকাবিি-১৯ এর সাংক্রমন েশবমত হরত 

প্রদখবে; এিাং আন্তজ্িাবতক সম্প্রদারয়র সহরযাব তায় এরেরে একটি কায িকর এিাং জ্ীিন রোকারী সাড়াদান 

েরেষ্টা অিযাহত ররয়রে।"   

যুক্তরারষ্ট্রর রাষ্ট্রদতূ আল ি বমলার িরলন- “প্ররাবহঙ্গা সাংকরির ফরল মাবকিন যুক্তরাষ্ট্রসহ আমারদর অনযানয  

আন্তজ্িাবতক অাংশীদাররদর জ্নয িাাংলারদরশর অগ্রাবধকার গুরুত্বপূণ ি, এমনবক প্রকাবিি-১৯ মহামারীর 

পবরবস্থবতরতও। ২০১৭ সাল প্রর্থরক কক্সিাজ্ার প্রজ্লায় বনবদিষ্ট খারত মানবিক সহায়তার পাশাপাবশ িাাংলারদরশর 

স্থানীয় জ্নর াষ্ঠীর সহায়তায় মাবকিন যুক্তরাষ্ট্র োয় ৮০০ বমবলয়ন মাবকিন িলাররর সহায়তা বদরয়রে।  এই সফরর 

র্থাকা প্রদশগুরলা প্রমাি তহবিরলর োয় দুই-তততীয়াাংশ তহবিরলর প্রযা ান বদরয়রে। একই সরঙ্গ আমরা এই সাংকি 

সমাধারন এিাং শরণার্থীরদর বনরাপরদ, প্রেচ্ছায় এিাং ময িাদাপূণ ি েতযািাসরনর কাজ্ োবলরয় যাি। ”   

েবতবনবধদরলর সারর্থ আরলােনার সময় শরণার্থীরা জ্ানান, প্রকাবিি-১৯ পবরবস্থবত বকিারি তারদর দদনন্দিন 

জ্ীিরন েিাি প্রফরলরে এিাং তারা তারদর িবিষযৎরক বকিারি প্রদখরত পারচ্ছন। কানাবিয়ান হাই কবমশরনর 

মানবিক সহায়তা বিষয়ক েধান প্রফড্রা মুন মবরস িরলন- "শরণার্থীরা প্রকাবিি-১৯ প্রর্থরক বনরজ্রদর সম্প্রদায়রক 

রো কররত, বনরজ্রাই গুরুত্বপূণ ি িূবমকা পালন করর যারচ্ছন। তারা সাড়াদারনর মূল োবলকা শন্দক্তর িূবমকায় 

ররয়রেন এিাং আমারদর উবেত তারদর অিদানরক যর্থাযর্থ িারি েীকত বত প্রদওয়া।”   

পবরদশ িনকারল, েবতবনবধ দল শ্বসনতরের তীব্র সাংক্রমণজ্বনত আইরসারলশন ও বেবকৎসা প্রকন্দ্র পবরদশ িন কররন। 

১৪টি বেবকৎসা প্রকরন্দ্র োয় ১০০০টি শযযা ররয়রে যা িাাংলারদশী এিাং প্ররাবহঙ্গা উিয় জ্নর াষ্ঠীর প্রকাবিি-১৯ 

প্ররা ীরদর বেবকৎসা েদারন েস্তুত ররয়রে, প্রসই সারর্থ ররয়রে প্রকাবিি-১৯ পরীোরকন্দ্র। 

েবতবনবধদরলর প্রকউ প্রকউ অস্থায়ী বশোরকন্দ্র পবরদশ িন কররন, প্রযগুরলা প্রকাবিি-১৯ এর কাররণ সামবয়ক িারি 

িন্ধ রাখা হরয়রে। একটি েবতরিদরন এরসরে, শরণার্থীরদর মরধয হতাশা, বশশুরদর েবত সবহাংসতা, িালযবিিাহ এিাং 

বশশু শ্ররমর হার িতন্দি প্রপরয়রে। েবতবনবধদলটি আররা প্রিবশ বনরাপত্তা িযিস্থা গ্রহণ করর বশোরকন্দ্রগুরলা 

পয িায়ক্ররম পুনরায় োলু করার িযপারর সাংবিষ্ট কতত িপরের সরঙ্গ কর্থা িরলন।  

েবতবনবধদলটি কক্সিাজ্াররর কযাম্প ও পাশ্ব িিতী এলাকার সাবি িক বনরাপত্তা ও সুরো বনন্দিত রাখার প্রয েরেষ্টা তা 

পয িরিেণ ও পয িারলােনা কররন। বব্রটিশ হাই কবমশনার রিািি েযািািিন বিকসন িরলন, ”প্ররাবহঙ্গা বশবির ও 

শরণার্থীরদর আশ্রয় েদানকারী স্থানীয় জ্নর াষ্ঠীর সুরো ও বনরাপত্তা বনন্দিত কররত সাংবিষ্ট কতত িপে অতযন্ত 

গুরুত্বপূণ ি িূবমকা পালন কররেন। আমরা আশা করবে প্রয, েরয়াজ্রন আররা বকেু িযিস্থা গ্রহণ করর সকল 

মানবিক সহায়তা কায িক্রম সাবি িকিারি েলমান রাখার জ্নয শরণার্থী বশবিরর েরিশাবধকার িজ্ায় র্থাকরি এিাং 

েবতগ্রস্ত জ্নর াষ্ঠীর সারর্থ আরলােনা েলমান র্থাকরি।” 

েবতবনবধদলটি িাসানের েকল্প সম্পরকি সরকারী কম িকতিারদর সরঙ্গ কর্থা িরলরেন। ইউররাপীয় ইউবনয়রনর 

রাষ্ট্রদতূ প্ররনরজ্ বতবরঙ্ক িরলন- “সাম্প্রবতক সমরয় িাসানেরর “go and see” একটি িারলা উরদযা  বেল। তরি 
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জ্াবতসাংরের েস্তাবিত েযুন্দক্ত ত এিাং সুরো বিষয়ক মূলযায়রনর িাস্তিায়ন জ্রুবর এিাং ইরতামরধয প্রসখারন 

স্থানান্তবরত ৩০৬জ্ন শরণার্থীর পবরবস্থবত মূলযায়রনর জ্নয একটি পতর্থক মানবিক ও সুরো বিষয়ক মূলযায়ন 

গুরুত্বপূণ ি।" 

েবতবনবধ দরলর সদসযরা স্থানীয় কতত িপেরক আশ্বস্ত কররন প্রয, প্ররাবহঙ্গা শরণার্থীরদর সাড়াদান এিাং েবতগ্রস্ত 

িাাংলারদশী জ্নর াষ্ঠীরক সমর্থ িরনর িযাপারর তারদর অঙ্গীকার অিযহত র্থাকরি। বিশ্বিযাাংরকর কাবি বিররক্টর মাবস ি 

প্রিম্বন িরলন- “আমরা এই সাংকরির শুরু প্রর্থরক িাাংলারদরশর পারশ ররয়বে এিাং কক্সিাজ্াররর জ্নয উন্নয়ন 

সহায়তা িতন্দি অিযহত র্থাকরি। ইরতামরধয োয় ৫০ প্রকাটি মাবকিন িলাররর সহরযাব তা েদান করা হরয়রে। এই 

সাংকিরক প্রকানও িারিই িুরল র্থাকা িা িুরল যাওয়ার সুরযা  নাই।”  

পবররশরষ, েবতবনবধদলটি প্ররাবহঙ্গা জ্নর াষ্ঠীরক আশ্রয় বদরয় িাাংলারদরশর স্থানীয় জ্নর াষ্ঠী প্রয উদারতার বনদশ িন 

প্রররখরেন তার েশাংসা কররন এিাং প্রেচ্ছায়, বনরাপদ ও ময িাদাপূণ ি েতযািাসরনর বিষরয় প্রজ্ার সাংহবত েকাশ 

কররন। েবতবনবধদলটি আররা জ্ানান- এই সাংকরির মূল কারণগুরলা প্রমাকারিলা কররত হরি এিাং এর সমাধান 

মায়ানমাররর কারেই ররয়রে। তারা মরন কররন, রাখাইন রারজ্য প্ররাবহঙ্গারদর উপরর নতশাংস হামলাকারী দূিত িত্ত্বরদর 

বিোররর মুরখামুবখ কররত পাররল, প্ররাবহঙ্গারা বনরজ্রদর প্রদরশ বফরর যািার আস্থা বফরর পারি। 

 

২৪ প্রসরেম্বর ২০২০ 

কক্সিাজ্ার। 

সমাি 

 

বিস্তাবরত তরর্থযর জ্নয প্রযা ারযা  করুন- 

• প্রমা. মবনরুজ্জামান, নযাশনাল ইনফররমশন অবফসার-জ্াবতসাংে তর্থয প্রকন্দ্র, ঢাকা,  

প্রমািাইল: +৮৮০ ১৭১৬ ৩০২৫৬৮, ইরমইল: moniruzzamanm@un.org  
 

• সাইরয়যদ প্রমা. তাফহীম, প্রযা ারযা  কম িকতিা-আইএসবসন্দজ্,  

প্রমািাইল: +৮৮০ ১৮৫০ ০১৮২৩৫ , ইরমইল:  communications2@iscgcxb.org  
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