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মার্বতার অর্র্য েৃষ্টান্ত স্থাপর্ কফর ঝাফমলানবহীর্ েীর্নস্থায়ী প্রনিয়া বেফক ববনরফয় অর্লাইফর্ নিনর্ওকফল অসুস্থতা ির্াক্ত 

কফর আনেনক সহায়তা নেফে ওফয জ আর্নাসন কলযাণ ববার্ন। 

সরকানর কমনকাফে সহজ প্রনিয়াকরফণ সরাসনর বসবাপ্রানি এটাই প্রেম বফলও জানর্ফয়ফে অরু্োর্ প্রোর্সংিান্ত কনমনট। 



রনববার প্রবাসী কলযাণ িবফর্ আহত, অসুস্থ ও িারীনরকিাফব অক্ষম হফয  প্রবাস হফত বেফি বেরত কমনীফের নিনকৎসাফেন 

ওফয জ আর্াসন কলযাণ ববার্ন বেফক আনেনক অরু্োর্ প্রোর্সংিান্ত গনিত কনমনটর ১১৭তম সিা অরু্নিত হয়। বসখাফর্ 

নিনর্ওকফলর মাধ্যফম ২০ জর্ অসুস্থ ও িারীনরকিাফব অক্ষম বযনক্তফক যািাই কফর আনেনক সহায়তার নবয়য়নট নর্নচিতত করা 

হয়। 

সরকানর বকাফর্া প্রনতিার্ বেফক সরাসনর বসবা প্রানি নবফিয়ত আনেনক সহায়তা পাওয়াটা অফর্ক কনির্- এই প্রিনলত 

ধ্ারণাফক িতিাগ নমেযা প্রমাণ কফর নের্ নের্ বসবা ও কলযাণমূলক কাফজর মাধ্যফম বাঞ্চর্ার অর্র্য েৃষ্টান্ত স্থাপর্ কফর 

িফলফে ওফয়জ অর্াসন কলযাণ ববার্ন। 

ওফয জ আর্নাসন কলযাণ ববাফর্নর পনরিালক (অেন ও কলযাণ) সহায়তা কনমনটর আহ্বায়ক বিায াইব আহমাে খার্ বফলর্, 

আমরা অসুস্থ প্রবাসী কমনীফক সফবনাচ্চ এক লাখ টাকা পযনন্ত অরু্োর্ নেই। এতনের্ তারা আফবের্ করফতা, এটা আমরা 

বলাকাল ইর্ফকায়ানরফত বপতাম। নকন্তু আমরা এখর্ বেখলাম, তারা এতনের্ নবফেি নেল তাফের অফর্ফকর ইফমা আফে, 

বহায াটসঅযাপ আফে, এখর্ আমরা সরাসনর তাফের সফে কো বনল। তাফের র্কুফমন্ট যািাই কফর সরাসনর তাফের সহায়তা 

প্রোর্ করনে। 

কনমনটর আহ্বায়ক বফলর্, একটা অসুস্থ বরাগী যনে হাসপাতাফল োফক তাহফল ইর্ফকায়ানরর মফধ্য নেফয় বগফল একটা 

েীর্নস্থায়ী প্রনিয়ার মফধ্য নেফয় তাফক বযফত হয়। নকন্তু এখর্ হাসপাতাফল িনতন োকফলও বা অসুস্থ োকফলও আফবের্ করার 

খুব অল্প সমফয়র মফধ্যই তারা আনেনক সহায়তাটা বপফয় যায়। আমরা নিনর্ওকফলর মাধ্যফম এখর্ খুব সহফজই তাফের 

অসুস্থ ও িারীনরক অক্ষমতা যািাই কফর দ্রুততম সমফয় অরু্োর্ পানিফয় নেই। এতনের্ আমাফের এই কাযনিমটা 

অেলাইফর্ হফতা, এখর্ এই কাজটাই আমরা অর্লাইফর্ শুরু কফরনে। 

আফগর েীর্নতম প্রফসস সম্পফকন নতনর্ বফলর্, আফগ কাফরা বকাফর্া সমসযা হফল আফবের্ করফতা। এরপর নবনিন্ন মাধ্যফম বস 

আফবের্ আমাফের কাফে আসফতা। তারপর আমরা পরীক্ষা-নর্রীক্ষার জর্য আবার বসগুফলা পািাতাম। তারা আবার পরীক্ষা-

নর্রীক্ষার কফর নরফপাটন নেফতা। তারপর আমরা এগুফলা যািাই-বাোই কফর নসদ্ধান্ত নর্তাম এবং আনেনক সহায়তা প্রোফর্ও 

র্ার্া জনটলতা সৃনষ্ট হফতা। 

বিায াইব আহমাে খার্ বফলর্, আর এখর্ তারা অর্লাইফর্ আফবের্ করফে। তারপর আমরা তাফের সফে বযাগাফযাগ কফর 

একটা নর্নেনষ্ট সময় নেনে এবং বসই সমফয় আমরা তাফের নিনর্ওকফলর মাধ্যফম অসুস্থতা যািাই ও ির্াক্ত কফর বযাংফকর 

মাধ্যফম টাকা পানিফয় নেনে। েফল সময় বাাঁিফে, তাড়াতানড় ঝাফমলানবহীর্ সহফজ বসবাটা পাফে। বরাগটা ির্াক্ত কফর 

আমাফের এই ববাফর্নর র্াক্তারফের মাধ্যফম নিনকৎসা জর্য র্ার্া পরামিনও নেনে। 

এসময় আরও উপনস্থত নেফলর্ প্রবাসফেরত কমনীফের নিনকৎসাফেন ওফয জ আর্নাসন কলযাণ ববার্ন হফত আনেনক অরু্োর্ 

প্রোর্সংিান্ত কনমনটর পনরিালক পনরিালক (প্রিাসর্ ও উন্নয র্) মুিাররাত বজবীর্, পনরিালক (আইআরনপ) আনরে 

আহফমে খার্, উপ-পনরিালক িনরেুল ইসলাম ও র্া. লুবর্া িারনমর্। 

(ঢাকাটাইমস/২০বেব্রুয়ানর/বকআর/বজনব) 



মার্বতার অর্র্য েৃষ্টান্ত স্থাপর্ করল ওফয জ আর্নাসন কলযাণ ববার্ন 

 

মানবতার অননয দষৃ্টান্ত স্থাপন করর ঝারমলাববহীন দীর্ঘস্থায়ী প্রবিয়া থেরক থববররয় 
অনলাইরন বিবিওকরল অসুস্থতা শনাক্ত করর আবেঘক সহায়তা বদরে ওরয়জ আনঘাসঘ কলযাণ 
থবািঘ । 

সরকাবর কমঘকারে সহজ প্রবিয়াকররণ সরাসবর থসবাপ্রাবি এটাই প্রেম বরলও জাবনরয়রে 
অনদুান প্রদানসংিান্ত কবমটি। 

রবববার, ২০ থেব্রুয়াবর প্রবাসী কলযাণ িবরন আহত, অসুস্থ ও শারীবরকিারব অক্ষম হরয় 
প্রবাস হরত থদরশ থেরত কমীরদর বিবকৎসারেঘ ওরয়জ আনাসঘ কলযাণ থবািঘ  থেরক আবেঘক 
অনদুান প্রদানসংিান্ত গঠিত কবমটির ১১৭তম সিা অনবুিত হয়। থসখারন বিবিওকরলর 
মাধ্যরম ২০ জন অসুস্থ ও শারীবরকিারব অক্ষম বযবক্তরক যািাই করর আবেঘক সহায়তার 
ববষয়টি বনবিত করা হয়। 

সরকাবর থকারনা প্রবতিান থেরক সরাসবর থসবা প্রাবি ববরশষত আবেঘক সহায়তা পাওয়াটা 
অরনক কঠিন- এই প্রিবলত ধ্ারণারক শতিাগ বমেযা প্রমাণ করর বদন বদন থসবা ও 
কলযাণমলূক কারজর মাধ্যরম বাঞ্চনার অননয দষৃ্টান্ত স্থাপন করর িরলরে ওরয়জ অনাসঘ 
কলযাণ থবািঘ । 



ওরয়জ আনঘাসঘ কলযাণ থবারিঘ র পবরিালক (অেঘ ও কলযাণ) সহায়তা কবমটির আহ্বায়ক 
থশায়াইব আহমাদ খান বরলন, আমরা অসুস্থ প্রবাসী কমীরক সরবঘাচ্চ এক লাখ টাকা পযঘন্ত 
অনদুান বদই। এতবদন তারা আরবদন কররতা, এটা আমরা থলাকাল ইনরকায়াবররত থপতাম। 

বকন্তু আমরা এখন থদখলাম, তারা এতবদন ববরদশ বেল তারদর অরনরকর ইরমা আরে, 

থহায়াটসঅযাপ আরে, এখন আমরা সরাসবর তারদর সরে কো ববল। তারদর িকুরমন্ট 
যািাই করর সরাসবর তারদর সহায়তা প্রদান করবে। 

কবমটির আহ্বায়ক বরলন, একটা অসুস্থ থরাগী যবদ হাসপাতারল োরক তাহরল ইনরকায়াবরর 
মরধ্য বদরয় থগরল একটা দীর্ঘস্থায়ী প্রবিয়ার মরধ্য বদরয় তারক থযরত হয়। বকন্তু এখন 
হাসপাতারল িবতঘ  োকরলও বা অসুস্থ োকরলও আরবদন করার খুব অল্প সমরয়র মরধ্যই 
তারা আবেঘক সহায়তাটা থপরয় যায়। আমরা বিবিওকরলর মাধ্যরম এখন খুব সহরজই 
তারদর অসুস্থ ও শারীবরক অক্ষমতা যািাই করর দ্রুততম সমরয় অনদুান পাঠিরয় বদই। 
এতবদন আমারদর এই কাযঘিমটা অেলাইরন হরতা, এখন এই কাজটাই আমরা অনলাইরন 
শুরু কররবে। 

আরগর দীর্ঘতম প্ররসস সম্পরকঘ  বতবন বরলন, আরগ কাররা থকারনা সমসযা হরল আরবদন 
কররতা। এরপর বববিন্ন মাধ্যরম থস আরবদন আমারদর কারে আসরতা। তারপর আমরা 
পরীক্ষা-বনরীক্ষার জনয আবার থসগুরলা পাঠাতাম। তারা আবার পরীক্ষা-বনরীক্ষার করর 
বররপাটঘ  বদরতা। তারপর আমরা এগুরলা যািাই-বাোই করর বসদ্ধান্ত বনতাম এবং আবেঘক 
সহায়তা প্রদারনও নানা জটিলতা সৃবষ্ট হরতা। 

থশায়াইব আহমাদ খান বরলন, আর এখন তারা অনলাইরন আরবদন কররে। তারপর 
আমরা তারদর সরে থযাগারযাগ করর একটা বনবদঘষ্ট সময় বদবে এবং থসই সমরয় আমরা 
তারদর বিবিওকরলর মাধ্যরম অসুস্থতা যািাই ও শনাক্ত করর বযাংরকর মাধ্যরম টাকা 
পাঠিরয় বদবে। েরল সময় বাাঁিরে, তাড়াতাবড় ঝারমলাববহীন সহরজ থসবাটা পারে। থরাগটা 
শনাক্ত করর আমারদর এই থবারিঘ র িাক্তাররদর মাধ্যরম বিবকৎসা জনয নানা পরামশঘও 
বদবে। 

এসময় আরও উপবস্থত বেরলন প্রবাসরেরত কমীরদর বিবকৎসারেঘ ওরয়জ আনঘাসঘ কলযাণ 
থবািঘ  হরত আবেঘক অনদুান প্রদানসংিান্ত কবমটির পবরিালক পবরিালক (প্রশাসন ও 
উন্নয়ন) মশুাররাত থজবীন, পবরিালক (আইআরবপ) আবরে আহরমদ খান, উপ-পবরিালক 
শবরেুল ইসলাম ও িা. লবুনা শারবমন। 

ববষয়:ওরয়জ আনঘাসঘ কলযাণ থবািঘ  
 


