িমিডয়া িব(ি)
সািমট িস,াপুের 12-আেয়র অিভবাসী 8িমকেদর সাহায=ােথ? এিগেয়

ফেটা ক=াপশন : সািমট আেয়ািজত, িস,াপুের 01-আেয়র অিভবাসী 7িমকেদর জন; শামা রহমােনর চ;াির?
সংগীতানুBােন কাশীিবCনাথন শানমুগাম, িস,াপুেরর মাননীয় 0রাE ও আইন মHী, Iধান অিতিথ িহেসেব
উপিLত িছেলন। (বাঁ Rথেক ডােন: মুহাUদ আিজজ খান, IিতBাতা Rচয়ারম;ান, সািমট Wপ, Rক.
শানমুগাম, মাননীয় 0রাE ও আইনমHী, িস,াপুর এবং শামা রহমান, িবিশZ রবী[সংগীত িশ1ী।)
(িস,াপুর) ৫ই IসেJKর ২০২২, Iসামবার: সািমট '(-আেয়র অিভবাসী 2িমকেদর কল6ােণ

কম8রত ‘:হাম’ <িত=ােনর জেন6 তহিবল সংAেহ শামা রহমান এবং :টেগার :সাসাইF
িসGাপুেরর সােথ একF িমিলত চ6ািরF রবীL সGীতানু=ােনর আেয়াজন কের। সকল তহিবল
িসGাপুের '(-আেয়র অিভবাসী কমNেদর সহায়তা করার জন6 ‘:হাম’-:ক :দওয়া হেব, যারা
:বতন-বিQত, অিতিরR কম8ঘTা, কম8েUেV আঘাত<াW, শারীিরক ও মানিসক িনয8াতেনর
ভু Rেভাগী 2িমকেদর Uমতায়েন িনেয়ািজত।
অনু=ােন সািমট Xপ অব :কাYািনেজর <িত=াতা :চয়ারম6ান মুহা%দ আিজজ খান মZব6
কেরন, “আজ এই পৃিথবীেত আমােদর সকেলর রবীLনাথ ঠা]েরর মেতা একজন দশ8ন-^_র
<েয়াজন। :যখােন যুaবাজরা শিRশালী হেb, িনজ-দােয় িবিভc :দশ দিরd হেb এবং মানুেষর
মেধ6 আবারও িবভিR বাড়েছ।”
সংগীতানু=ােন উপিjত িবিশk অিতিথেদর মেধ6 িছেলন, িসGাপুের বাংলােদেশর হাইকিমশনার
:তৗেহদুল ইসলাম, বাংলােদেশ িসGাপুেরর হাইকিমশনার :ডেরক :লা এবং িসGাপুের ভারেতর
হাইকিমশনার িপ ]মারান <মুখ ।

-হাম স/েক2: HOME (িহউম6ািনটািরয়ান অগ8ানাইেজশন ফর মাইেAশন ইেকানিমo) একF
দাতব6 সংjা যার ইনিqFউশন অফ পাবিলক ক6ােরrার q6াটাস রেয়েছ। ২০০৪ সাল :থেক,
আমরা িসGাপুের অিভবাসী 2িমকেদর কল6াণ ও অিধকার সমুcত রাখেত িনেবিদত রেয়িছ ।
আমরা :য সকল অিভবাসী 2িমকেদর Uমতায়েন িনেয়ািজত তারা িনয8াতন ও :শাষেণর িশকার
:যমন, :বতন-বিQত, অিতিরR কম8ঘTা, কম8েUেV আঘাত<াW, শারীিরক ও মানিসক িনয8াতেনর
ভু Rেভাগী 2িমক। তােদর :কউ :কউ মানবপাচােরর িশকার। আমরা গৃহকমNেদর জন6 একF
আ2য়েকL, গৃহকমN এবং পু_ষ অিভবাসী 2িমকেদর জন6 :হ(েডv পিরচালনা কির। আমরা
কমNেদর আইিন সহায়তা, 'াj6 িশUা এবং বৃিwমূলক <িশUণও িদেয় থােক । ২০১৬সােল, দুই
হাজােররও :বিশ অিভবাসী 2িমক আমােদর কাছ :থেক সহায়তা :পেয়েছ। আর আমােদর দUতা
<িশUণ :কােস8র মাধ6েম <ায় দুই হাজার গৃহকমN অংশAহণ কেরেছ। ‘:হাম’ িবিভc সরকারী সংjা,
নাগিরক :গা=ী, কেপ8ােরশন এবং অন6ান6 স{দােয়র অংশীদারেদর সােথ কাজ কের, একF
অZভু8 িRমূলক সমাজ গঠেন আমােদর দৃিkভিG উপলি| করেত যা ন6ায় এবং সমতার পেU।
সািমেটর িসএসআর কায2 7ম: সািমট বাংলােদেশর সব8বহৃ ৎ অবকাঠােমা <িত=ান এবং আমরা
আমােদর কেপ8ােরট :সাশ6াল :রসপনিসিবিলF (িসএসআর) কায8•েমর মাধ6েম :য সকল এলাকায়
ব6বসা পিরচালনা কির :সখানকার উcয়েন <িত€িতবa। সুিবধাবিQতেদর জন6 িশUা, িশ( ও
সংvৃ িত, :খলাধুলা, 'াj6েসবা এবং সামািজক :সবার সুিবধা উcত করার লেU6 আমােদর িবিভc
:বসরকাির সংjার (এনিজও) সেG দীঘ8কালীন অংশীদাির• আেছ। সািমেটর একF িসএসআর
কিমF আেছ যােত :কাYািনর :জ6=-েনতৃ ে•র উপিjিত আেছ এবং ইিতপূেব8 সািমট িসএসআর
কায8•েমর জেন6 পুরvৃ ত হেয়েছ।
িব]ািরত জানেত: www.summitpowerinternational.com
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