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কক্সবাজারি শিণার্থী ও স্থানীয়রেি প্রকারিড-১৯ রিরকৎসায় হাসপাতাি সু রবধা বাড়রিা
জারতসংরেি শিণার্থী সংস্থা ইউএনএইিরসআি আজ সেি হাসপাতাি কততথপক্ষ ও বাংিারেশ সিকারিি সারর্ রিরি
কক্সবাজাি সেি হাসপাতারি প্রকারিড-১৯ এি গুরুতি প্রিাগীরেি রিরকৎসাি জনয বরধথত স্বাস্থযরসবা উরবাধন করিরে।
অনু ষ্ঠারন অরতরর্ রেরিন হাসপাতাি পরিিািনা করিরিি েধান ও িাননীয় সাংসে জনাব সাইিুি সািওয়াি কিি,
সেি হাসপাতারিি সু পারিরেরেে ও সহকািী পরিিািক ডাাঃ িরিক-উস-সারিহীন, কক্সবাজাি প্রিরডকযাি করিরজি
অধযক্ষ, কক্সবাজাি পুরিশ সু পারিরেরেরেি েরতরনরধ, শিণার্থী ত্রাণ ও েতযাবাসন করিশনারিি কার্থািরয়ি প্রহির্
প্রসক্টি প্রকাঅরডথরনিি, ইউএনএইিরসআি-এি রসরনয়ি অপারিশনস প্রকাঅরডথরনিি রহনারকা প্রিারক ও অনযানয।
২০২০ সারিি জুন িারস ইউএনএইিরসআি-এি সহরর্ারগতায় কক্সবাজারিি ের্ি রনরবড় পরিির্থা প্রকন্দ্র (আইরসইউ)
ও হাই রডরপরেরি ইউরনি (এইিরডইউ)-এি উরবাধন কিা হয়। গুরুতি প্রিাগীরেি জনয রনরিথত আইরসইউ-রত বতথিারন
আরে ১০রি প্রবড, ১১রি প্রিরেরিিি ও ২রি প্রপারিথবি প্রিরেরিিি; আি এইিরডইউ-রত আরে ৮রি শর্যা। নতুন করি
র্ু ক্ত হরত র্াওয়া ২০রি শর্যাি িাধযরি গুরুতি প্রকারিড-১৯ প্রিাগীরেি আিও প্রবরশ রিরকৎসা প্রসবা প্রেয়া র্ারব।
অরতরিক্ত এই ২০ শর্যাি পাশাপারশ ইউএনএইিরসআি একরি ওয়াডথ ততরি করি রেরে সম্পূ ণথ নতুন করি। এোড়া
১০ জন প্রিরডকযাি ডক্টি, ১৫ জন স্টাি নাসথ, একজন রসরনয়ি নাসথ, একজন ইনরিকশন রেরিনশন এে কররাি
সু পািিাইজাি, ৮ জন রিনাি ও ৮ জন ওয়াডথ স্টাি সহ প্রিাি ৪৩ জন নতুন স্টারিি োরয়ত্ব রনরে জারতসংরেি
শিণার্থী সংস্থা। এোড়া প্রবড, প্রেয়াি প্রর্রক সিবিাহকতত অরক্সরজন, অরক্সরজন পাম্প, ইনরিউশন এে রসরিঞ্জ পাম্প,
এবং প্রেশািাইজড প্রিরডকযাি পারসথানাি প্রোরিরক্টি ইকুইপরিে (রপরপই)-ি িত রবরশষারয়ত রবরিন্ন উপকিণ ও
ঔষধও েোন কিা হরয়রে।
হাসপাতাি পরিিািনা করিরিি েধান ও িাননীয় সাংসে জনাব সাইিুি সািওয়াি কিি বরিন, “শিণার্থী ও স্থানীয়
জনগরণি জনয ইউএনএইিরসআি ও জারতসংরেি অনযানয সংস্থাি সহায়তা আিিা সব সিয় িরন িাখরবা। পািেরিক
সহরর্ারগতা ও একসারর্ কাজ কিাি সরেো না র্াকরি প্রকউই সািরন এরগারত পারি না।”
কক্সবাজাি সেি হাসপাতারিি সু পারিরেরেে ও সহকািী পরিিািক ডাাঃ িরিক-উস-সারিহীন বরিন, “িহািািীি
শুরুরত র্খন সবাই আতরে উরবগ্ন হরয় সিাধান খুুঁজরেি, ইউএনএইিরসআি তখন সবাি আরগ সািরন এরগরয় আরস
সাহারর্যি হাত বারড়রয় রেরত। কক্সবাজারিি িত একরি োরিক প্রজিায় এিকি িিৎকাি প্রসবা প্রেখরত পাওয়া আসরিই
োরুণ।”
গত জুন িারসি ২০ তারিরখ আইরসইউ ও এইিরডইউ উরবাধরনি পি প্রর্রক এই রবরশষারয়ত রবিারগ ১২৪ জন
সংকিাপন্ন প্রিাগী িরতথ হরয়রেন এবং রিরকৎসা রনরয়রেন। এই প্রিাগীরেি িরধয আরেন শিণার্থী ও কক্সবাজারিি স্থানীয়
বাংিারেশী উিয় জনরগাষ্ঠীি িানু রষিা।

প্রেস রিরিজ
কক্সবাজাি প্রজিায় প্রকারিড-১৯ েরতরিাধ ও প্রিাকারবিায় বাংিারেশ সিকারিি সারর্ কাুঁরধ কাুঁধ রিরিরয় কাজ করি
র্ারে ইউএনএইিরসআি ও অনযানয সকি িানরবক সংস্থা। পুরিা প্রজিা জুরড় ১৪রি রসরিয়াি এরকউি প্রিরেরিিরি
ইনরিকশন আইরসারিশন এে রিিরিে প্রসোি (সারি আইরিরস) গরড় প্রতািা হরয়রে, প্রর্খারন িাঝারি ও তীব্রিারব
আক্রাি প্রকারিড-১৯ প্রিাগীরেি রিরকৎসা প্রেয়া হরে।
কক্সবাজারি ইউএনএইিরসআি-এি রসরনয়ি অপারিশনস প্রকাঅরডথরনিি রহনারকা প্রিারক বরিন, “করিানািাইিাস
অরতিািী সািা রবরে রবশাি একরি িযারিঞ্জ রনরয় এরসরে। এই িাইিারসি রবরুরে র্ু রে বাংিারেশ সিকারিি
অংশীোরিরত্বি জনয আিিা কততজ্ঞ। প্রকারিড-১৯-এ আক্রাি শিণার্থী ও কক্সবাজারিি স্থানীয় জনগণ, সকরি প্রর্ন
সম্ভাবয সরবথাচ্চ প্রসবা পায়, প্রসরি রনরিত কিাি জনয আিিা একসারর্ কাজ করি র্ারবা”।
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