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কক্সবাজাে

কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগরেে জনয প্রথম আইহিইউ উরবাধরনে মাধযরম হবশ্ব শেোথথী হিবি
পালন
আজ হবশ্ব শেোথথী হিবরি জাহিিংরেে শেোথথী িংস্থা ইউএনএইচহিআে ও িেকাে র ৌথভারব
কক্সবাজাে িিে িািপািারল হনহবড় প থরবক্ষে রকন্দ্র বা আইহিইউ উরবাধন করেরে। ১৮ শ যাে এই
আইহিইউ-রি করোনা ভাইোরি আক্রান্ত িবরচরয় গুরুিে রোগীরিে হচহকৎিা রিয়া িরব। রোহিঙ্গা
শেোথথী ও স্থানীয় বাংলারিশী উভরয়ে জনয উন্মু ক্ত এই আইহিইউ-রি জীবন েক্ষাকােী রভহিরলটে
িু হবধািি ১০হট আইহিইউ রবড ও ৮হট িাই হডরপরেহি রবড েরয়রে। এেকম স্বাস্থযিু হবধা কক্সবাজারে
এই প্রথম।
উরবাধনী অনু ষ্ঠারনে প্রধান অহিহথ মাননীয় িংিি িিিয িাইমুম িােওয়াে কমল বরলন,
“কক্সবাজােবািীে স্বপ্ন এই আইহিইউ স্বাস্থযখারি িরবথাচ্চ মারনে িিায়িা ও রিবা হনহিি কেরব।
কক্সবাজারেে মানু ষরিে আে হচহকৎিাে জনয অনয রজলায় র রি িরব না। আমো ইউএনএইচহিআে-রক
ধনযবাি জানাই।”
কক্সবাজাে িিে িািপািারলে িু পাহেরিরেি ডাাঃ রমািাম্মি মহিউহিন বরলন, “এহপ্রল মারিে শুরুরি
শেোথথী ত্রাে ও প্রিযাবািন কহমশনারেে রনিৃরে এবং রজলা প্রশািন ও ইউএনএইচহিআে-এে
িির াহগিায় আমো এই কাজ শুরু করেহেলাম। এে উরবাধরন আমো খুবই আনহিি।”
খন কক্সবাজাে রজলায় করোনা রোগীে িংখযা বাড়রে, িখন মানহবক কা থক্ররম জহড়ি আন্তজথাহিক
িম্প্রিায় বাংলারিশ িেকারেে িারথ হমরল বাংলারিশী ও রোহিঙ্গা শেোথথীরিে হচহকৎিা প্রিারনে
িক্ষমিা বাড়ারনাে জনয কাজ করে ারে।
কক্সবাজারেে রজলা প্রশািক কামাল রিারিন বরলন, “এই আইহিইউ উরবাধরনে মাধযরম কক্সবাজারেে
মানু রষে িীেথহিরনে আকাঙ্ক্ষা পূ েে িল। রকাহভড-১৯ প্রহিরোরধ কক্সবাজারেে হচহকৎিা রিবা িক্ষমিায়
নিুন ধাপ িংর াহজি িল। এই কারজ িংহিষ্ট িকলরক আমাে পক্ষ রথরক আন্তহেক কৃিজ্ঞিা জানাই।”
ইউএনএইচহিআে ইহিমরধযই কক্সবাজারে িু ইহট হিহভয়াে এহকউট রেহিরেটহে ইনরেকশন
আইরিারলশন এে হিটরমি রিিাে (িাহে আইহটহি) চালু করে বাংলারিশী ও রোহিঙ্গা শেোথথীরিে
হচহকৎিা রিয়া শুরু করেরে। রিখান রথরক হচহকৎিা রশষ করে এেই মরধয ২৯ জন রোগী িু স্থ িরয়
বাহড় হেরে রগরেন। এোড়াও, ইউএনএইচহিআে ও মানহবক কা থক্ররম জহড়ি িংস্থাগুরলা িম্মু খ িাহেে
স্বাস্থয কমথীরিে প্রহশক্ষে, িিায়িা ও পারিথানাল রপ্রারটহিভ ইকুইপরমি (হপহপই) প্রিান করেরে।
িাো হবরশ্ব এখন বলপূ বক
থ বাস্তুচুযি মানু রষে িংখযা স্মেেকারলে মরধয িবরচরয় রবহশ – ৭ রকাহট ৯৫
লক্ষ – া ববহশ্বক জনিংখযাে প্রায় ১ শিাংশ। িীেথরময়ািী িংোরিে কােরে রটকিই ও স্থায়ী িমাধান
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আেও চযারলহজং িরয় পরড়রে; েলস্বরুপ পৃ হথবীজুরড় শেোথথীরিে জনয রস্বোয়, হনোপরি ও স্বম াথ িায়
হনজ রিরশ হেরে াওয়া কহিন িরয় পড়রে।
রকাহভড-১৯ মিামােীে কােরে কক্সবাজারেে পহেহস্থহি আেও জহটল িরয়রে। ইউএনএইচহিআে
আন্তজথাহিক িম্প্রিায়রক আবােও আহ্বান কেরে বাংলারিরশে প্রহি িািা য ও একাত্মিাে িাি বাহড়রয়
হিরি। কােে আমো রকউই হনোপি না, িক্ষে প থন্ত আমারিে প্ররিযরক হনোপি।
ইউএনএইচহিআে-এে হিহনয়ে অপারেশনি রকাঅহডথরনটে হিনারকা রটাহক বরলন, “আজরকে এই হবশ্ব
শেোথথী হিবরি আমো স্মেে কহে পৃ হথবীে িকল শেোথথীরিে, হবরশষ করে রোহিঙ্গা শেোথথীরিে, জীবন
ও ম থািা েক্ষাে লড়াই এবং িাাঁরিে িৃ ঢ় প্রিযয়রক। আজরকে এই িিে িািপািারলে আইহিইউ
উরবাধনই প্রমাে করে এ বেরেে হবশ্ব শেোথথী হিবরিে প্রহিপািয “এভহেওয়ান কযান রমক আ
হডেরেি, এভহে অযাকশন কাউিি” - অথথাৎ প্রহিহট কাজই গুরুেপূ েথ আে প্ররিযরকই পারে পহেবিথন
আনরি।
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ঢাকাাঃ রমাস্তো রমািাম্মি িাজ্জাি রিারিন, hossaimo@unhcr.org; +8801313046459

2 | Page

