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কক্সিোজো , ৫ জুে ২০২০ 
  

এ বছর ইন্টার সেক্টর স াঅর্ডিনেশে গ্রু প (আইএের্েজি) এর অংশীদার- িার্িেংনের েংস্থােমূহ ও এেজিওগুর্ি 

বাংিানদশ ের ানরর েনে  ক্সবািানরর স্থােীয় িেনগ্াষ্ঠী ও সরার্হো শরণার্থী  যানে র্বশ্ব পর্রনবশ র্দবে পািে  রনছ।  

স ার্িড১৯ মহামারীর মনযয এবানরর প্রর্িপাদয র্বষয় িীবববর্িত্র্য। র্বনশ্বর বৃহত্তম শরণার্থী  যানের আবােস্থি এবং 

িিবায়়ু পর্রবিিেির্েি প্রিানবর ফনি ঝ়ু র্ নি র্থা া  ক্সবািার সিিার পর্রনবশ এবং িীবববর্িত্র্য রক্ষায় মাের্ব  

েহায়িা প্রদাে ারী েংস্থাগুনিা িানদর প্রর্িশ্রুর্ি পািনের অেী ার প়ুেব িযক্ত  নরনছে।   

 

২০১৭ োনির আগ্নে সরার্হো িেনগ্াষ্ঠীর বাংিানদনশ আশ্রয় সেওয়ার পর সর্থন , উর্িয়া এবং সে োফ েহ সিিার 

র্বেরিৃি বোঞ্চি প়ুেুদ্ধার এবং হার্িেহ র্বপন্ন প্রিার্ির প্রার্ণর েংরক্ষনণ বাংিানদশ ের ানরর সেিৃনে িার্িেংে 

েংস্থােমূহ ও এেজিওগুনিা েজির্িি পর্র ল্পো র্েনয়  াি  নর যানে।  

 

মাের্ব  েহায়িা প্রদাে ারী েংস্থাগুনিা  যাে ও আনশপানশর স্থােীয় এিা ায় এ  হািার সহক্টনরর সবর্শ বোঞ্চি 

প়ুেুদ্ধার  নরনছ এবং  িূর্মর ক্ষয় সরানয িুর্মজির্িশীি  নর এমে স্থােীয় প্রিার্ির গ্াছ সরাপণ  নরনছ। যা সরার্হো ও 

বাংিানদশী পর্রবারগুর্িন  িূর্মধ্বে এবং বেযার ঝ়ুুঁ র্  সর্থন  রক্ষা  রনি েহনযার্গ্িা  রনছ।  

 

 ক্সবািারবােীর এবং সরার্হোনদর িীবে ও িােমানির র্েরাপত্তায় মাের্ব  েহায়িা প্রদাে ারী েংস্থােমূহ িিািূর্ম 

বযবস্থাপোর স ৌশিপত্র্ বািবায়ে  নরনছ যা েদী, িাি, িীর, এবং িিাশয় রক্ষার পাশাপার্শ িূর্মধ্বনের ঝ়ুুঁ র্ ন   র্মনয় 

আেনব। িদ়ুপর্র, িার্িেংনের েংস্থােমূহ ও এেজিওগুর্ি িীবে-িীর্ব ার উন্নয়নে আয়ুর্ে  িিবায়়ু-বান্ধব সে েই  ৃর্ষ 

েহায়িা র্দনে। এছাড়া,  যােগুনিানি র্বর্িন্ন স্থােীয় এিা ােহ বাোবার্ড়নি সেৌরর্বদ়ুযনির বার্ি স্থাপনের  ায িক্রম 

িািানে।  

 

২০১৮ োনি শরণার্থীনদর মানঝ িরি সপনরার্িয়াম গ্যাে (এির্পজি) র্বিরনের এ টে প্র ল্প িাি়ু হয় যানি শরণার্থীনদর 

পাশাপর্শ স্থােীয় িেনগ্াষ্ঠীন  অন্তিুিক্ত  নর হনয়নছ ।  বিিমানে ে ি শরণার্থী এবং ৩৫০০০ এরও বেশি স্থানীয় পশরোররর 

মানঝ গ্যাে র্ের্িন্ডার এবং িুিা র্বিরণ  রা হনে। এটে শরণার্থীনদর মনযয জ্বািােী  াঠ েংগ্রনহর প্রনয়ািেীয়িান  প্রায় 

৮০ শিাংনশ োর্মনয় এনেনছ। এ ইেনে প্রা ৃর্ি  েেদ এবং িীবববর্িত্র্য রক্ষায়  যানের আনশপানশর এিা ায় 

োমর্গ্র িানব জ্বািােী- ানঠর িার্হদা শরণার্থীনদর-আগ্মনের আনগ্র িার্হদার িুিোয় প্রায় এ  িৃিীয়াংশ  নম এনেনছ।  

 

পর্রনবশ র্দবনে আইএের্েজি এর অংশীদাররা  ক্সবািার সিিার িীব-ববর্িত্র্য রক্ষা ও পর্রনবনশর িারোময র্ফর্রনয় 

আেনি িিমাে েমর্িি উনদযাগ্গুর্িন  আনরা বড় পর্রেনর বািবায়নে েহনযার্গ্িা  রনি আন্তিিার্ি  েম্প্রদানয়র 

 ানছ েহনযাগ্ীিা ও েংহর্ির আহবাে িাোনে। 

 

েমাপ্ত 

 

হিস্তোহ ত তনযে  জেে র োগোন োগ করুে- 

োইনয়যদ সমা. িাফহীম, communications2@iscgcxb.org 
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