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কক্সবাজাি

কক্সবাজারিি উরিয়ায় স্থানীয় পরিবািরেি মারে তিিীকৃত প্রপররারিয়াম গ্যাস (এিরপরজ) রবতিণ ও
রনিাপে বযবহারিি েরিক্ষণ েোন
উরিয়া উপরজিাি রনববাহী অরিসাি ও সহর াগ্ী সংস্থা বাংিারেি প্রিড রিরসন্ট প্রসাসাইরি (রবরডআিরসএস)-এি সারে রমরি
জারতসংরেি িিণােবী সংস্থা ইউএনএইচরসআি আজ স্থানীয় ৫,৭৭০ পরিবারিি মারে এিরপরজ গ্যাস রসরিন্ডাি ও চুিা
রবতিণ করিরে। সকি পরিবািরক এিরপরজ’ি রনিাপে বযবহারিি মাধ্যরম িান্নাি েরিক্ষণও েোন কিা হয়।
চিমান প্রকারিড-১৯ মহামািীরত কক্সবাজারিি স্থানীয় জনগ্ণ োরুণিারব ক্ষরতগ্রস্ত হরয়রে। পুরিা প্রজিাি অরনরকিই চাকুরি
ও জীরবকা উপাজবরনি রবরিন্ন সু র াগ্ বযাহত হরয়রে।
কক্সবাজাি প্রজিাি সবু জ বনাঞ্চি রিরিরয় আনাি েয়ারসি অংি রহরসরব ২০১৮ সারি ইউএনএইচরসআি প্রিারহঙ্গা
িিণােবীরেি মারে তিিীকৃত প্রপররারিয়াম গ্যাস বা এিরপরজ রবতিণ শুরু করি। ২০১৯ সারি জারতসংরেি অরিবাসন সংস্থা
আইওএম-এি সারে রমরি এই কা বিরম উরিয়া ও প্রিকনারিি স্থানীয় পরিবািরেি অন্তিুক্ত
ব কিা হয়।
উরিয়া উপরজিাি রনববাহী অরিসাি জনাব রনজাম উরিন আহরমে বরিন, “আমারেি স্থানীয় জনগ্রণি জনয ইউএনএইচরসআি
ও সহর াগ্ী সংস্থা বাংিারেি প্রিড রিরসন্ট প্রসাসাইরিি এই চিমান সহায়তাি জনয ধ্নযবাে জানাই। এরেি মরধ্য অরনরকই
িিণােবীরেি আগ্মরনি কািরণ ক্ষরতগ্রস্ত হরয়রে। পািাপারি, পরিরবি আমারেি অনযতম অগ্রারধ্কাি। তাই এই এিরপরজ ও
চুিা রবতিণ একরি ু রগ্াপর াগ্ী পেরক্ষপ”।
এিন প বন্ত োয় ৪৬,০০০ স্থানীয় পরিবািরক এিরপরজ রসরিন্ডাি ও চুিা সিবিাহ কিা হরয়রে। ইউএনএইচরসআি ও
সহর াগ্ী সংস্থা ইন্টািনযিনাি ইউরনয়ন িি কনজািরিিন অি প্রনচাি (আইইউরসএন)-এি এক সাম্প্ররতক পিীক্ষায় প্রেিা
প্রগ্রে পুরিা উরিয়া উপরজিায় জ্বািানী কারেি চারহো ৯২% করম প্রগ্রে। স্থানীয় পরিবািরেি মারে এিরপরজ বযবহারিি হাি
৭% প্রেরক প্রবরে ২০% এ োাঁরেরয়রে, আি িিস্বরুপ তাাঁরেি জ্বািানী কারেি চারহো ৫৩% করম রগ্রয়রে। িক্ষয আরে প্রমাি
৭১,০০০ স্থানীয় পরিবািরক এই কা বিরমি আওতায় রনরয় আসা।
এোোও, সহজিিযতাি কািরণ স্থানীয় জনগ্রণি অরনরকই রনজ উরেযারগ্ বাসা ও প্রিস্টুরিরন্ট িান্নাি জনয এিরপরজ বযবহাি
কিা শুরু করিরেন। এই রবকল্প জ্বািানীি সু িি মূ রিয সহজিিযতাি কািরণ স্থানীয় মানু ষ ও পরিরবি েীেবরময়ােী সু িি
পারব।
এিরপরজি পািাপারি ইউএনএইচরসআি স্থানীয় েরিদ্র ও অসহায় পরিবািগুরিারক নগ্ে অেব সাহা য রেরে। শুধ্ু মাত্র ২০২০
সারিই এিারব ৩০,০০০ পরিবাি সহায়তা প্রপরয়রে।
ইউএনএইচরসআি-এি রসরনয়ি রিল্ড/রিকরনকযাি প্রকাঅরডবরনিি চািবস কযাম্পরবি বরিন, “এিরপরজ’ি মত পরিরবি-বান্ধব
জ্বািানী বযবহারিি মাধ্যরম বাংিারেি সিকািরক পরিরবি ও জ্বািানী িারত সহায়তা কিরত ইউএনএইচরসআি েরতজ্ঞাবদ্ধ।
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