
 

 

 
 
 
সসোশ্যোল সোর্ভি সসর র্িসরক্টরসের কোছ সেসক র্িিৃর্ি - আমরো সেভোসি সোমোর্িক েত্ন 

এিং সহোয়িো প্রেোন কর্র িোর উন্নর্ি 

                                      

আমাদের লক্ষ্য হল যাদের সদ্বাচ্চ মাদের সামাজিক যত্ন পজরদে্া এ্ং সহায়তা প্রদয়ািে 

তাদের সসটি প্রোে করা, এ্ং আমরা িাজে সয অদেক সলাদকর, তাদের িী্দের সকােও ো 

সকােও সমদয়, অজতজরক্ত সাহাযয এ্ং সহায়তার প্রদয়ািে হদ্। 

 

আমরা আমাদের সমৃ্পক্ততা সেদক িাজে সয জ্জিন্ন কজমউজেটির অদেক সলাক উপলব্ধ যত্ন 

এ্ং সহায়তা ্া সাহাদযযর িেয কার সাদে সযাগাদযাগ করদত হদ্ সস সম্পদকব  সদেতে েে। 

আমরা এটাও স্বীকার কজর সয আমাদের প্রজতজিয়া হয়ত স্সময় সকােও ্যজক্তর জেিস্ব 

্যজক্তগত পজরজিজত ্া জ্জিন্ন সংসৃ্কজত এ্ং জ্শ্বাদসর সমূ্পর্ব স্াধগমযতাদক যোযেিাদ্ 

উপলজব্ধ কদর ো। 

 

সামাজিক পজরদে্াগুজলদক িমাগত উন্নত করার প্রজতশ্রুজত মাোয় সরদে, আমরা 

পজরদে্াগুজল অযাদেস করার সেষ্টা করার সময় সংেযালঘু িাজতগত কজমউজেটির সলাদকরা সয 

েযাদলঞ্জ এ্ং ্াধাগুজলর মুদোমুজে হদয়দে তা জ্শেিাদ্ পরীক্ষ্া কদরজে৷ আমরা সেশ িুদে 

গদ্ের্া কদরজে, কজমউজেটির সলাদকদের সাদে কো ্দলজে এ্ং একটি সংেযালঘু িাজতগত 

সগাষ্ঠীর সলাকদের সাদে কাি কদর এমে সংিাগুজলর সাদে কো ্দলজে। এর ফদল আমরা 

িােদত সপদরজে সয যত্ন এ্ং সহায়তার উপলিযতা সম্পদকব  সদেতেতা ্াোদত এ্ং সাহাদযযর 

অেুদরাধকারী প্রদতযদকর অজিজ্ঞতা উন্নত করদত আমরা আরও অদেক জকেু করদত পাজর। 

 

আমরা এই জশক্ষ্াদক ্াস্ত্াজয়ত করদত প্রজতশ্রুজত্দ্ধ। এর অেব হল সলাদকদের সাদে 

সযাগাদযাদগর আরও িাল উপায়গুজল জেজিত করা, স্সময় সরাসজর েয় ্রং জ্জিন্ন 

কজমউজেটির সলাদকদের সাদে কাি কদর এমে ্যজক্ত এ্ং সংিার সাহাদযয এ্ং তাদের 

মাধযদম। এর অেব আমাদের কমবশজক্তর জ্জিন্ন সংসৃ্কজত এ্ং অজিজ্ঞতা সম্পদকব  আরও ্ৃহত্তর 

স্াধগমযতা এ্ং এটিদক প্রজতফজলত কদর এমে যত্ন এ্ং সহায়তা জেজিত করা। আমরা এটাও 

িাজে সয জ্জিন্ন কজমউজেটির মােুদের কাদে তাদের আিা ও িরসা অিব দের িেয আমাদের 

আরও অদেক জকেু করদত হদ্। 

 

সলাদকরা যতটা সম্ভ্ সহদি পজরদে্াগুজল সপদত এ্ং তারা সয যত্ন এ্ং সহায়তা পাে তার 

উপর পেন্দ এ্ং জেয়ন্ত্রর্ রােদত োে। আমরা যারা পজরদে্া প্রোে কজর এ্ং যাদের সহায়তা 

প্রদয়ািে তাদের মদধয সম্পকব , তাদের কমবিী্ে এ্ং পজর্াদরর মদধয সম্পকব  স্দেদয় 

গুরুত্বপূর্ব। আমরা আরও উন্নজতর িেয প্রজতশ্রুজত্দ্ধ এ্ং গুরুত্বপূর্ব জ্েয়গুজলর আরও 

্ৃহত্তর স্াধগমযতার সাদে আরও দ্রুত সহায়তা প্রোে করদত আমাদের সাহাযয করার িেয 

আপোর সাদে এ্ং কজমউজেটির সংিাগুজলর সাদে কাি করদত োই৷ 

 



 

 

আমরা সয প্রজতদ্েেটি প্রকাশ কদরজে তা হল সংেযালঘু িাজতগত কজমউজেটির সলাদকদের 

সামাজিক যত্ন এ্ং সহায়তা প্রোদের উপায় উন্নত করার িেয সমস্ত িােীয় কতৃব পক্ষ্ সয 

্য্িা গ্রহর্ করদ্ তার জিজত্ত। 

 


