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কক্সবাজাি

ক োভিড-১৯ ক ো োবেলোয় সর োরব

সহব োগীতোয়

ক্সেোজোবর ইউএনএইচভসআর-এর পোবসসোনোল

করোবে ভেি ই ু ইপব ন্ট (ভপভপই) রদোন এেং আইভসইউ সহোয়তো
ইউএনএইচভসআর ক োভিড-১৯ এর রস্তুভত এেং রভতবরোবে সহোয়তোর জনয
উবেখব োগয পভর োবে েযভিগত সু রক্ষো ূ ল

সরঞ্জো েো পোবসসোনোল করোবে ভেি ই ু ইপব ন্ট (ভপভপই) সরেরোহ

বরবে এেং পোশোপোভশ জরুভরিোবে রবয়োজনীয় ভচভ ৎসো সরঞ্জো
সোজসন অভিস এেং সদর হোসপোতোবল কদয়ো হবয়বে গোউন,
জীেোেুনোশ

ক্সেোজোবর েোংলোবদশ সর োরব

সরেরোহ

বরবে।

ক্সেোজোর কজলোর ভসভিল

োস্ক, গগলস, কলোিস, হযোন্ড সযোভনেোইজোর এেং

সরঞ্জো ।

ক োভিড-১৯ হো োরীর অিূ তপূ েস েযোভির
শরেোর্সী উিয়ব

োরবে ভেশ্বেযোপী ভপভপইর সং ে সবেও, স্থোনীয় েোংলোবদভশ এেং করোভহঙ্গো

সরোসভর কসেো রদোন োরী স্বোস্থয

সীবদর রবয়োজনীয় সু রক্ষো কদওয়োর জনয েোংলোবদবশ রচুর রবচষ্টো

চলবে।
ক্সেোজোবরর সদর হোসপোতোবলর ক ভডব ল সু পোভরনবেনবডন্ট ডোাঃ ক োাঃ ভহউভিন েবলন, "ইউএনএইচভসআর-এর
এই স বয়োপব োগী এেং অভতরবয়োজনীয় এই সহোয়তোর জনয আ রো ৃ তজ্ঞ, এই ু হুবতস এভেই সেবচবয় কেভশ
দর োর ভেল"।
ক্সেোজোর সদর হোসপোতোবলর ভনভেড় পভরচ সো ক ন্দ্র (আইভসইউ)-এর সক্ষ তো েোড়োবতও ইউএনএইচভসআর
হোসপোতোল তৃপ
স ক্ষব সোহো য রবে। নতুনিোবে এখোবন র্ো বে ১০ভে আইভসইউ শ যো, অভতভরি ৮ভে উন্নত সু ভেেো
সম্বভলত শ যো, এেং এর জনয রবয়োজনীয় স্বোস্থয
েোংলোবদশ সর োর স্থোনীয়িোবে এেং জোতীয়িোবে

সী।
বরোনো িোইরোবসর ভেস্তোর করোবে পদবক্ষপ ভনবয়বে এেং ভপভপই

সরেরোবহর পোশোপোভশ অনযোনয অতযোেশয ীয় ভচভ ৎসো সরেরোবহর ভেষয়ভে ভনভিত
রবয়বে। জোভতসংঘ এেং োনভে

রোর জনয ভনভেড় রয়োবস ভন ু ি

সংস্থোগুবলো খন ক খোবন সম্ভে, এই রবচষ্টোগুভলব

সহ অনযোনয রবয়োজনীয় সো গ্রীর অভতভরি সংস্থোন

রোর কচষ্টো

স র্সন

রবে এেং ভপভপই

রবে।

ক্সেোজোবর, ইউএনএইচভসআর িোইরোস দ্বোরো আক্রোন্ত সম্ভোেয েযভিবদর ভচভ ৎসোয় ক ভডব ল সু ভেেো রস্তুত
জনয স বয়র সোবর্ পোেো ভদবয়

তৃসপবক্ষর সোবর্ ভনভেড় সহব োভগতোয়

েতস োবন এ ভে আইবসোবলশন এন্ড ভিেব ন্ট কসন্টোর (আইভেভস) রভতষ্ঠো
শরেোর্সী সম্প্রদোবয়র করোগীবদর কসেো ভদবে। এভে োনভে
বয় ভে সু ভেেোর বেয এ ভে।

োজ

রবে। এর

রোর

বেয রবয়বে উভখয়োয়

রো, ো স্থোনীয় েোংলোবদভশ এেং করোভহঙ্গো

সংস্থোগুবলো এেং েোংলোবদশ সর োর দ্বোরো রস্তুত

রো কেশ

PRESS RELEASE
ইউএনএইচভসআবরর ভসভনয়র পোেভল

কহলর্ অভিসোর সযোন্ড্রো হোলসোস েবলন “ হো োরীভে এ ভে বেভশ্ব

আন্তজসোভত

োেযব

সংহভত ও সহব োভগতোর

জনয সবেসোত্ত কসেো ভনভিত

ক ো োবেলো

রবত আ রো সর োরী

রবত হবে।

চযোবলঞ্জ, ো

ক্সেোজোবরর স স্ত ক্ষভতগ্রস্থ সম্প্রদোবয়র

তৃসপবক্ষর সোবর্ এ সোবর্

োজ চোভলবয় োভি”।

ইউএনএইচভসআর এেং অংশীদোর সংস্থোগুভল উভখয়ো এেং কে নোি উপবজলোর স্থোনীয় স্বোস্থয ক ন্দ্রগুবলোর পোশোপোভশ
শরেোর্সী ভশভেরগুবলোর রোর্ভ

স্বোস্থযব ন্দ্রগুবলোবত অভতভরি ভচভ ৎসো সো গ্রী ও সরঞ্জো সরেরোহ

বরবে।

কশষ

ভেস্তোভরত তবর্যর জনয ক োগোব োগ
লু ইজ ডবনোিযোন
ইব ইলাঃ donovan@unhcr.org;
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