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কক্সবাজার, বাাংলাদেদের স্থানীয় জনদ াষ্ঠীদক ইউএনএইচসিআর এর পক্ষ থেদক থকাসিড-১৯ এর জনয আসেিক িহায়তা 

আজ জাসতিাংদের েরণােিী সবষয়ক িাংস্থা ইউএনএইচসিআর এবাং বাাংলাদেে িরকার কক্সবাজাদরর অিহায় বাাংলাদেেী 

পসরবার িমূদহর জনয আসেিক িহায়তা মূলক কার্িক্রম উদবাধন কদরদে।  

উসিয়া এবাং থেকনাফ উপদজলার ৩৫,৮৮৭ সেরও থবেী পসরবারদক থকাসিড-১৯ কার্িক্রদমর আওতায় মাসিক অেবা 

এককালীন আসেিক িহায়তা প্রোন করা হদব।  

এই কার্িক্রদমর আওতায় ১৬,৮৮৭ সে পসরবার বাাংলাদেে িরকাদরর সবেযমান িামাসজক িুরক্ষা কার্িক্রদমর অাংে সহদিদব 

বাাংলাদেে ডাকের থেদক িহায়তা গ্রহণ করদে। ২০২০ িাদলর শুরু’র সেদক, আেি-িামাসজক িূচদকর িমন্বদয় পসরচাসলত 

চাসহো সনরূপণ প্রসক্রয়ার ধারাবাসহকতায় আরও ১৯,০০০ সে পসরবার ‘থমাবাইল-মাসন’র’ মাধযদম জরুরী ন ে অেি 

িহায়তার জনয সনবিাসচত হদয়দে। ৫,৬০০ সেরও থবেী পসরবার ইদতামদধয তাাঁদের প্রেম েফার অেি গ্রহণ কদরদেন।  

কক্সবাজাদরর থজলা প্রোিক জনাব থমাোঃ কামাল থহািাইন আজদকর অনলাইন উদবাধনী অনুষ্ঠাদন বদলন, “আসম আো 

কসর থর্ স্থানীয় জনদ াষ্ঠীর মদধয র্ারা সযযকার অদেিই অিহায়, এই িহদর্াস তা তাদের কাদে থপৌঁদে র্াদব। কক্সবাজাদর 

আরও অদনক অিহায় মানুষ আদেন। আসম আো কসর থর্ আমরা একিাদে কাজ করদল তাাঁদের িবাইদক িহায়তা 

প্রোন করদত পারদবা। থরাসহঙ্গা েরণােিী এবাং স্থানীয় জনদ াষ্ঠীর জনয এই সবপুল পসরমাণ িহায়তার জনয আসম 

ইউএনএইচসিআর এবাং এর অাংেীোর ণদক ধনযবাে জানাদত চাই”।  

মর্িাো এবাং িুদর্া  বৃসির মাধযদম ইউএনএইচসিআর েরণােিী এবাং স্থানীয় জনদ াষ্ঠীদক িহায়তা প্রোন করদত চায় 

এবাং েরণােিী ও বাাংলাদেেী স্থানীয় জন দণর মদধয িামাসজক িম্প্রীসত ও থর্া াদর্া  বৃসিদত অবোন রািদত চায়।   

িরািসর িাংদর্া  এবাং থকাসিড-১৯ এর িাংক্রমণ থরাদধ, এই আসেিক িহায়তা কার্িক্রমসে আাংসেকিাদব ‘থমাবাইল-মাসন’, 

‘সবকাে’ এবাং ন’ ে’ বযবস্থার মাধযদম পসরচাসলত হদে থর্িাদন ইউএনএইচসিআর এর অাংেীোর ণ থর্মন, বাাংলাদেে 

থরডসক্রদিন্ট থিািাইসে, ব্র্যাক, সি এন আর এি, মুসি এবাং ওয়ার্ল্ি িীষণ অাংেগ্রহণ করদেন।  

উি অনুষ্ঠাদন, ইউএনএইচসিআর-কক্সবাজার এর থহড অব অপাদরেন জনাব মাসরন সডন কাজদোমকাজ বদলন, “সবদের 

িবদচদয় বড় েরণােিী কযাদের আশ্রয়োতা সহদিদব বাাংলাদেে িরকার এবাং বাাংলাদেদের মানুষ সবদের েরবাদর মানবতা 

এবাং িহানুিুসতেীলতার এক অননয উোহরণ িৃসি কদরদে। থকাসিড-১৯ অসত-মারীর প্রিাদব র্িন িারা সবদে আেি-

িামাসজক িঙ্কে চলদে তিন কক্সবাজাদরর স্থানীয় জনদ াষ্ঠীর জীসবকার সনবিাদহর জনয ইউএনএইচসিআর আসেিক 

িহদর্াস তার হাত বাসড়দয় সেদয়দে”।  

স্থান - কক্সবাজার তাসরি – ১৫ থিদেম্বর ২০২০ 
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 ত েুই বের কাতার এর সবেহহদতষী জনাব থেি োসন সবন আবু্দল্লাহ সবন োসন আল োসন ইউএনএইচসিআর থক ৪৩ 

সমসলয়ন ডলার প্রোন কদরদেন। এই অনুোদনর একসে বড় অাংে কক্সবাজাদর আসশ্রত েরণােিী এবাং স্থানী জনদ াষ্ঠীর 

থেকিই এবাং মর্িাো িেন্ন জীবন  ড়দত আসেিক িহায়তা কার্িক্রদমর মাধযদম বযয় করা হদে। 

িমাপ্ত  
 
থর্া াদর্া  
কক্সবাজারোঃ 
লুইি ডদনািান; donovan@unhcr.org; +880 18 4732 7279 
 
ঢাকাোঃ 
থমাযফা থমাহাম্মে িাজ্জাে থহািাইন; hossaimo@unhcr.org; +8801313046459  
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