
 

   

 

মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাসমূহহর য ৌথ যপ্রস বিজ্ঞবি 

স্থানীয় জনহ াষ্ঠী  এিং যরাবহঙ্গা শরণাথীহদর ততবর করা পবরহিশিান্ধি মাস্ক 

িাংলাহদহশ যকাবিড-১৯ এর সংক্রমণ কমাহত সহায়তা করহে। 

 
কক্সিাজার, ৯  যেিরু য়াবর ২০২১- বাাংলাদেশ সরকার এবাং মানববক সহায়তা প্রোনকারী সাংস্থাসমূদহর সমবিত প্রয়াদস 

৩৪টি কযাদে ৫ বছদরর ববশী বয়সী  সকল  বরাবহঙ্গা শরণার্থী সম্প্রবত ১৬ লক্ষ  পনুরায় বযবহারদ াগ্য কাপদ়ের ততবর মাস্ক 

বপদয়দছন।  বরাবহঙ্গা  এবাং স্থানীয় জনদগ্াষ্ঠীর ২,৪৮০ জদনরও বববশ ের্জি  সর্িবলতভাদব এই পবরদবশবান্ধব মাস্ক ততবর 

কদরদছন  া বকাবভড-১৯ এর সাংক্রমদণর হাত বর্থদক রক্ষা বপদত  মানুষদক সহদ াবগ্তা কদরদছ।  

  দকাবভড-১৯ এ আক্রান্ত হদয় মানুষ কষ্ট পাদে এবাং মারা  াদে। এই অবস্থা েরূ করার জনয আবম খুবশ মদন মাস্ক বাবনদয় 

তাদের সহদ াবগ্তা করবছ।  - বলবছদলন বরাবহঙ্গা শরণার্থী ময়না ববগ্ম ব বন একজন ের্জির কাজ করদছন। 

শরণার্থীদের মাবসক খােয সহদ াবগ্তার পাশাপাবশ পনুরায় বযবহারদ াগ্য মাস্কগুদলা সরবরাহ করা হয়।  এই মাস্ক ততবরর 

কাজটি ববদশষত খােযবনরাপত্তা, লাইভবলহুড এবাং স্বাস্থয বসক্টদর অবভজ্ঞ জাবতসাংঘ সাংস্থা , আন্তজিাবতক ও বাাংলাদেশী 

এনর্জওদের সমবিত প্রদেষ্টার মাধ্যদম বাস্তবাবয়ত হদয়দছ । 

লাইভবলহুড ওয়াবকিাং গ্রুদপর সমিয়ক  বলয়া ববউলাক বদলন-   দরাবহঙ্গাদের জনয সা়োোন কা িক্রম শুু হওয়ার পর 

বর্থদক, স্থানীয় জনদগ্াষ্ঠী এবাং শরণার্থী সম্প্রোদয়র হাজার হাজার ের্জি বসলাই এবাং কু্ষদ্র বযবসা পবরোলনা ববষয়ক প্রবশক্ষণ 

বপদয়দছন।  া তববিক মন্দার প্রভাদব সৃষ্ট অর্থ িননতক সমসযা কাটিদয় উঠদত অদনকদক সহদ াবগ্তা কদরদছ এবাং একই সদঙ্গ 

ববনামূদলয বনরাপে এই মাস্ক ববতরদণর ফদল আক্রান্ত জনদগ্াষ্ঠীর জুবর স্বাস্থয বসবাও বনর্িত করা সম্ভব হদয়দছ।    

বসবভল সাজিদনর অনুদমােন সাদপদক্ষ ববি স্বাস্থয সাংস্থার বনদেিবশকা অনুসরণ কদর বতন স্তদরর প্রবতটি কাপদ়ের মাস্ক 

বনিঃিাদসর জনয উপদ াগ্ী কদর ততবর করা হদয়দছ।  পুনরায় বযবহারদ াগ্য মাদস্কর বনরাপে ও  র্থা র্থ বযবহার এবাং 

কদরানাভাইরাদসর ববস্তার বরাদধ্ সদেতনতামূলক বাতিাসমূহ শরণার্থীদের মদধ্য ছব়েদয় বেওয়া হদয়দছ।  

বকাবভড-১৯ মহামারীর ফদল বরাবহঙ্গা ও স্থানীয় জনদগ্াষ্ঠীর জীবদন সৃষ্ট সমসযা ও আসন্ন অর্থ িননবতক প্রভাব বমাকাদবলায় 

সহদ াবগ্তা করাই এই কম িসূবের উদেশয।  খন বরাবহঙ্গা শরণার্থীদের বময়ানমাদর বনরাপে ও ম িাোপূণ ি প্রতযাবাসদনর 

সুদ াগ্ সৃটষ্ট হদব তখন এই েক্ষতা তাদের জীববকাবনব িাদহর সুদ াগ্ ততবরদত সহদ াবগ্তা করদব।   

সামবিকভাদব , বাাংলাদেদশ কম িরত মানববক সহায়তা প্রোনকারী সাংস্থাসমূদহর প্রদেষ্টায় এই উদেযাগ্ মাস্ক সরবারাদহর 

তববিক শূনযতা পূরদণ সহদ াবগ্তা কদরদছ ,  া বকাবভড-১৯ এর সাংক্রমন প্রবতদরাদধ্ খুবই গুুত্বপূণ ি। মহামারীর  ফদল সৃষ্ট 

অর্থ িননবতক ক্ষবত কাটিদয় উঠদত এই উদেযাগ্ অদনকদক সহদ াবগ্তা কদরদছ। ২০২০ সাদলর মােি মাস বর্থদক কক্সবাজাদর 

মানববক সহদ াবগ্তা প্রোনকারী সাংস্থাগুদলা সরকার , স্থানীয় জনগ্ণ এবাং বরাবহঙ্গা শরণার্থীদের সহদ াবগ্তায় ৪৮  লক্ষ  

মাস্ক  ববতরণ কদরদছ।  উপরন্তু, স্বাস্থয  ঝুুঁ বক কমাদত আরও ৪ লক্ষ ১৫ হাজার মাদস্কর একটি মজেু আগ্ামী বছর স্বাস্থয 

বসক্টদরর কাদছ হস্তান্তর করা হদব। জাতীয় ও আন্তজিাবতক  সম্প্রোদয়র অবযহত উোর সহদ াবগ্তার জনয বাাংলাদেদশ 

মানববক সহায়তা এবাং বকাবভড-১৯ প্রবতদরাধ্ ও সা়োোন কা িক্রম সম্ভব হদয়দছ।  

সমাপ্ত 

 

বিস্তাবিত তথ্যেি জন্ে, অনু্গ্রহ কথ্ি য াগাথ্ াগ করুন্:  

• বিযা বিউিাক, এিএইচডবিউজজ, leah.beaulac@wfp.org  

• ডঃ এগমন্ড এভািস, স্বাস্থ্ে যসক্টি, coord_cxb@who.int  

• সাইথ্যেদ যমা. তাফহীম, আইএসবসজজ, communications2@iscgcxb.org  
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