
  

 

মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাসমূহহর য ৌথ যপ্রস বিজ্ঞবি 
 

মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাগুহ া যরাবহঙ্গা শরণাথীহদর সিকটি কযাম্প এিং 

কক্সিাজাহরর আিটি উপহজ ায় স্থানীয় জনহ াষ্ঠীর মহযয ২৮  ক্ষ মাস্ক বিতরণ সম্পন্ন কহরহে। 

 
কক্সিাজার, ২১ অহটাির ২০২০: মানবিক সহায়তা প্রদানকারী অংশীদাররা কক্সিাজাররর ৩৪টি ররাবহঙ্গা শরণার্থী কযাম্প এিং 

রজলার আিটি উপরজলায় স্থানীয় জনর াষ্ঠীর মরযয ২৮,৫৫,৮৫০ পুনরায় িযিহারর া য মাস্ক বিতরণ সম্পন্ন করররে। রকাবিড-১৯ এর 

ফরল জীিন-জীবিকা ও অর্থ থননবতক প্রিাি কাটিরয় বিবিক সরিরাহ িযিস্থায় সৃষ্ট শূনযস্থান পূরণ কররত, খাদযবনরাপত্তা রসক্টররর  

লাইিবলহুড ওয়াবকথং  রুরপর অংশীদাররা কক্সিাজাররর সংবিষ্ট সরকারী সংস্থাসমূরহর সরঙ্গ সমন্বয় কররে। শরণার্থী কযাম্প এিং 

স্থানীয় জনর াষ্ঠীর ২,৪৮০জন দক্ষ দর্জথরক মাস্ক বতবরর মাযযরম আয়-িয থনমূলক কারজ সমৃ্পক্ত করা হরয়রে।  লাইিবলহুড ওয়াবকথং 

 রুপ বিবিন্ন রসক্টররর সমন্বয় করর মারচথর রশরের বদরক এই উরদযা  গ্রহণ করর।  

পুনরায় িযিহারর া য মাস্কগুরলা স্থানীয় দর্জথরদর মাযযরম বতবর করা হরয়রে এিং ২৮,৫৫,৮৫০টি মাস্ক শরণার্থী এিং স্থানীয় জনর াষ্ঠীর 

মরযয বিতরণ করা হরয়রে পাশাপাবশ এর িযিহাবরক বনরদথবশকা রশয়ার করা হরয়রে। ৫ িেররর রিশী িয়সী প্ররতযরক ২টি করর বতন স্তর 

বিবশষ্ট কাপরের  বতবর মাস্ক রপরয়রেন  া কক্সিাজার বসবিল সাজথন অবফস কতৃথক অনুরমাবদত এিং বিি স্বাস্থয সংস্থার বনরদথবশকা 

অনুসারর বতবর করা হরয়রে। ৩৪টি কযারম্প মাস্ক বিতরণ করার আর , ঝুুঁ বকপূণ থ অিস্থায় র্থাকা িযর্ক্তরদর গুুত্ব রদওয়া হয় র মন- প্রিীণ 

এিং রস্বচ্ছারসিীরা,  ারা বিতরণ পরয়ন্টগুরলারত রর্থরক কাজ কররন এিং প্রবতবনয়ত বিবিন্ন মানুরের সংস্পরশ থ আরসন। একই সরঙ্গ নারী 

িান্ধি রকন্দ্রগুরলারত বিতরণ করা হয় র খারন নারী এিং বকরশারীরা রজন্ডার-বিবত্তক সবহংসতা রর্থরক বনরাপদ র্থাকরত এিং সহর াব তা 

রপরত আরসন। এোো, কক্সিাজাররর ৮টি উপরজলায় ৬,২৭,৭০০ িাংলারদশীর মরযয ১২ লক্ষ ৫৫ হাজার পুনরায় িযিহারর া য কাপরের 

মাস্ক বিতরণ করা হরয়রে।  

রসক্টর এিং মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাগুরলার সমবন্বত উরদযার র মাযযরম দ্রতুতম সমরয়র মরযয এই িযাপক কম থ জ্ঞটি সম্ভি 

হরয়রে।  ার মরযয ররয়রে ৪০টিরও রিবশ স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তজথাবতক এনর্জও, জাবতসংরের সংস্থাসমূহ এিং অনযানয অংশীদাররা। 

 ারা মাস্ক উৎপাদরনর কারজর পাশাপাবশ সরচতনতামূলক িাতথাগুরলা েবেরয় বদরত ররাবহঙ্গা শরণার্থী এিং স্থানীয় জনর াষ্ঠীর সরঙ্গ কাজ 

করররেন।  এই উরদযার র মাযযরম ররাবহঙ্গা এিং স্থানীয় জনর াষ্ঠীরা তারদর পবরিার এিং কবমউবনটিরক রক্ষা কররত জুরী সাোদারনর 

সম্মুখসাবরর কমী বহরসরি একসরঙ্গ কাজ করররেন। স্থানীয় িাজারর িযর্ক্ত ত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম(বপবপই)-এর চাবহদা  রমিারত মাস্ক 

বতবর এিং বিতররনর কাজটি পবরচাবলত হরচ্ছ।  

মাস্ক বতবরর এই উরদযা টি এখন প থন্ত কক্সিাজাররর শরণার্থী এিং ঝুুঁ বকপূণ থ অিস্থায় র্থাকা িাংলারদশীরদর জনয একটি জীবিকার সুর া  

বতবর করররে বিরশে করর নারী রনতৃত্বাযীন পবরিারগুরলার জনয। পবরিাররর রমৌবলক চাবহদা পূররণ তারদররক উৎপাদন, চাবহদা ও 

র া ারনর সরঙ্গ সমৃ্পক্ত করা হরয়রে। ২০১৭ সাল রর্থরক করয়ক হাজার নারী, পুুে প্রবশক্ষণার্থী লাইিবলগুড ওয়াবকথং  রুরপর মাযযরম 

দক্ষতা উন্নয়ন বিেয়ক প্রবশক্ষণ গ্রহণ করররেন। এিং এর ফরল ২,৪৮০ জন স্থানীয় দর্জথ ইরতামরযয পুনরায় িযািহারর া য কাপরের মাস্ক 

বতবর কররত সক্ষম। এই উরদযা , িেররর রশে প থন্ত চলরি। এোোও, বনরাপদ ও ম থাপূণ থ িারি ররাবহঙ্গা শরণার্থীরদর মায়ানমারর বফরর 

 ািার পর এই দক্ষতা এিং জ্ঞান তারদর জীবিকা বনি থারহ কারজ লা রি।  

 

সমাপ্ত 

বিস্তাবরত তহথযর জনয য া াহ া  করুন:  

ব য়া বিউ াক, এলএইচডবিউর্জ বলড (leah.beaulac@wfp.org/ইনফররমশন মযারনজরমন্ট অবফসার: ajmerry.hossain@wfp.org), 

খাদযবনরাপত্তা রসক্টর ও লাইিবলহুড ওয়াবকথং  রুরপর ওরয়িসাইি 

 

দ্রষ্টিয: খাদযবনরাপত্তা রসক্টর (এফএসএস) ডবিউএফবপ এিং এফএও এর র ৌর্থ-রনতৃরত্ব কাজ কররে। ইন্টার রসক্টর রকা-অবডথরনশন  রুরপর 

(আইএসবসর্জ) মযয রর্থরক কা থকর সমন্বয়, তর্থয প্রিাহ এিং খাদযবনরাপত্তা সম্পবকথত অগ্রাবযকারগুরলা বচবিত করার মাযযরম খাদযবনরাপত্তা িযিস্থা 

রজারদার করার প্লািফম থ হরচ্ছ খাদযবনরাপত্তা রসক্টর। রকাবিড-১৯ মহামারী পবরবস্থরত, খাদযবনরাপত্তা রসক্টররর অংশীদাররা কররানািাইরাস সংক্রমরণর 

ঝুুঁ বক কমারত তারদর কা থক্রমগুরলার িাস্তিায়ন রকৌশরল পবরিতথন এরনরে। এোোও, কক্সিাজার রজলার সকল উপরজলায় ঝুুঁ বকপূণ থ অিস্থায় র্থাকা 

িাংলারদশী পবরিারগুরলার খাদযবনরাপত্তা বনর্িত কররত এিং বদনর্িন জীিরনর উপর অর্থ থননবতক প্রিাি কাটিরয় উঠরত,  শতথমুক্ত খাদয ও ন দ 

সহায়তা প্রদান করা হরয়রে।  

লাইিবলহুড ওয়াবকথং  রুপ (এলএইচডবিউর্জ): খাদযবনরাপত্তা রসক্টররর অযীরন ররাবহঙ্গা শরণার্থী এিং স্থানীয় জনর াষ্ঠীর জীিন-জীবিকা বিেয়ক 

কা থক্ররমর সমন্বয় ও প্র ুর্ক্ত ত সহায়তা রজারদার কররত এলএইচডবিউর্জ কাজ কররে এিং জীবিকার সুর া  বহরসরি মাস্ক বতবর ও বিতররণর কাজটি 

সমন্বয় কররে।   
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