
িসিসএনএফ মািসক (জলুাই) সভা অনু ত 
১৮ জলুাই ২০১৮ তািরখ ক বাজার িসএসও-এন জও ফারাম (িসিসএনএফ)-এর মািসক সভা পালস 
ক বাজার সাব অিফেস িসিসএনএফ কা চয়ার আবু মারেশদ চৗধুরী-এর সভাপিতে  অনু ত হয়।  
িসিসএনএফ সদস  ানীয় িবিভ  এন জও িতিনিধগণ সভায় উপি ত হন। 
 

ই ারন াশনাল কাউ ল অব্ ভলা ারী এেজ স (ICVA)- এর ডাইের র িম. মাইেকল হাইেডন এবং  ICVA –
এর এিশয়ার আ িলক িতিনিধ িম. জেরিম ওেয়লারড সভায় উপি ত িছেলন। িসিসএনএফ-এর প  থেক 
কা চয়ার আবু মারেশদ চৗধুরী সভার েত তােঁদরেক (ICVA- নতৃবৃ েক)  ফুেলর তাড়া উপহার িদেয় 
াগত জানান। 

 

িসিসএনএফ সদস  এন জও িতিনিধগণ রািহ া ক াে  কাজ করেত িগেয় তােদর বতমান সমস া ও 
চ ােল সমূহ তেল ধেরন।  ICVA নতৃবৃ  মানিবক কায ম পিরচালনার পিরেবশ শ শালী করেত এবং 

ানীয় এন জওেদরেক সহায়তা করার কথা ও তােদর িত সংহিতর কথা জানান। 

 

িসিসএনএফ কা- চয়ার আব ু মারেশদ চৗধরুী  ICVA নতৃবৃ েক ফুেলর তাড়া উপহার িদেয় াগত জানান 

মায়ানমার থেক িবতািড়ত নাগিরকেদর ক াে  কাজ করেত িগেয় ানীয় এন জও-রা  িক িক  সমস ার 
মুেখামুিখ হে ন তা ICVA- এর ডাইের র িম. মাইেকল হাইেডন উপি ত সকেলর কাছ থেক জানেত চান। 
তারঁা চ ােল  সমাধােন িক করণীয় তাও জানেত চান। 
 

িসিসএনএফ কা- চয়ার আবু মারেশদ চৗধুরী ানীয় এন জওরা বতমােন য সকল সমস া ও চ ােল  
মাকােবলা করেছ তা সভায় তেল কেরন। িতিন বেলন, ানীয় এন জওরা ক াে  কাজ করেত খুবই কম সুেযাগ 

পাে ।  িতিন বেলন, অেনক আ জািতক এন জও মাঠ পযােয় সরাসির ক াে  ওপােরশনাল কাজ করেছ। 
িতিন বেলন, আইন েয়াগকারী সং ার কাছ থেকও ানীয় এন জওরা কম সহেযািগতা পায়। িতিন স িত 
দিনক প কায় ইউএনএইচিসআর কতৃক কািশত কে র জন  আহবােনর য িব ি  চার করা হেয়েছ 

তা সভায় তেল ধেরন। িতিন বেলন য, কে র জন  আহবােন িতেযািগতামূলক য়ায় দ তার িবষয় ট 
 পেল ানীয় এন জওরা াভািবকভােবই বাদ পড়েব। 



 

শাহীনূর ইসলাম, ধান-ক া  িভি ক ক , কা  া  বেলন, অিধকাংশ সাইট ব ব াপনা করেছ 
আ জািতক এন জওরা। তারা আমলাতাি ক প িতেত এবং িনেজেদর পছে র িভি েত জিম বরা  
অনুেমাদন দন। িতিন বেলন, ক াে  কাজ করার জন  জিম বরা  িনরেপ ভােব ও গণতাি কভােব হওয়া 
আবশ ক। 

 

িসিসএনএফ সভা। ান: পালস ক বাজার সাব অিফস, বাজারঘাটা। তািরখ ১৮ জুলাই ২০১৮ 

না েরর িনবাহী পিরচালক িদদা ল আলম রােশদ বেলন, স িত ইউএনএইচিসআর কে র জন  াব 
আেবদন করার য িব ি  চার কেরেছ তােত য য়া িনেদশ  কেরেছ তােত সই কাজ পাওয়া ানীয় 
এন জওেদর জন  খুব ক ঠন হেব। ওই িব ি েত া -বােগন  এবং হাল-অব্- সাসাই ট এে াচ অনুপি ত। 
িক  ইউএনএইচিসআর চাটার-অব- চ  –এর া রকারী সং া। িতিন আ যািতক সং া ও ইউ এন 
এেজ সমূেহর লাকালাইেজশন ও া  বােগন পিলিস এিড়েয় যাবার িবষয় ট সভায় উ াপন কেরন। 
 

ICVA কমকতা Mr. Michael Hyden and Mr. Jeremy Wellard দুজেনই সভায় জানান য, তারা সভায় 
আেলািচত িবষয় েলা আ জািতক সংি  মহেল তেল ধরেবন। তারা বেলন, তারা একই সােথ জাতীয় ও 
আ জািতক সং ার জন  কাজ কেরন। তেব যখােন মানিবক সহায়তামূলক কাজেক শ শালী করা েয়াজন 
সখােন তারঁা তাই কেরন। 

িসিসএনএফ কা- চয়ার আবু মারেশদ চৗধুরী সকলেক সভায় উপি ত হওয়ার জন   ধন বাদ জািনেয় সভা 
শষ কেরন।   


