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কক্সবাজাি

কক্সবাজারিি স্থানীয় জনগরনি জনয ইউএনএইচরসআি ও সহর াগী সংস্থাগুরিাি করিউরনরি সরিডারিরি
েরজক্ট ও অর্থ উপাজথন সহায়তা কিথকান্ড
২০১৮ সাি প্রর্রক জারতসংরেি শিণার্থী সংস্থা ইউএনএইচরসআি কক্সবাজাি সদি, উরিয়া ও প্রিকনাফ উপরজিাি
স্থানীয় জনগরণি জনয ‘করিউরনরি সরিডারিরি েরজক্ট’ রনরয় কাজ শুরু করি। এিকি প্রিাি ১৩০রি েকল্প এিই
িরযয বাস্তবারয়ত হরয়রে।
এই েকল্পগুরিাি আওতায় ৯৫রি রশক্ষা েরতষ্ঠারন সহায়তা েদান কিা হরয়রে; প্রকার্াও পুনঃরনিথাণ করি প্রদয়া
হরয়রে প্রেণীকক্ষ ও পয়ঃরনস্কাশন বযবস্থা, প্রকার্াও ততরি কিা হরয়রে করিউিাি িারনথং প্রসন্টাি, আবাি প্রকান প্রকান
রশক্ষা েরতষ্ঠারন প্রদয়া হরয়রে আসবাবপত্র রকংবা স্কুি বাস। অবকাঠারিাগত সহায়তাি অংশ রহরসরব ততরি কিা
হরয়রে ১৯ রকরিারিিাি দীেথ এইচরবরব প্রিাড, আি দরিদ্রতি স্থানীয় পরিবািরদি প্রদয়া হরয়রে আবাসন বযবস্থা।
প্রেরনজ রসরেি ও িযারিন উন্নয়রনি িাযযরি পারন ও পয়ঃরনস্কাশন বযবস্থা প্রপরয়রে বাড়রত েরণাদনা।
আজ কক্সবাজাি, উরিয়া ও প্রিকনারফি সাংবারদকবৃ ন্দ ইউএনএইচরসআি, সহর াগী সংস্থা ব্র্যাক ও এনরজও
প্রফািারিি সম্প্ররত প্রশষ হওয়া এিকি রকেু েকল্প পরিদশথন করিন। এগুরিাি িরযয রেি প্রহায়াইকযং-এি ৮৫০ ফুি
দীেথ প্রেরনজ রসরেি, এইচরবরব প্রিারডি রবরিন্ন স্পি এবং কানজিপাড়া িরডি একারডরি’ি নবরনরিথত স্কুি িবন।
করিউরনরি সরিডারিরি েরজক্টগুরিাি পাশাপারশ ২০১৮ সাি প্রর্রক উরিয়া ও প্রিকনারফি োয় ৬,০০০ পরিবািরক
ইউএনএইচরসআি িাইিরিহুড অর্থাৎ জীরবকা রনবথাহ সংক্রান্ত সাহা য রদরয় আসরে। রনজ বাসস্থারন সবরজ
উৎপাদরনি িত রবরিন্ন কারজ এ পরিবািগুরিারক সহায়তা প্রদয়া হরয়রে প্র ন তাাঁিা অর্থ উপাজথরন সক্ষি হরত
পারিন।
ইউএনএইচরসআি-এি িাইিরিহুড অরফসাি সু ব্র্ত কুিাি চক্রবতথী বরিন, “স্থানীয় জনগরণি অবকাঠারিাগত
সহায়তা প্রদয়াি পাশাপারশ ঝুাঁরকি িুরি র্াকা স্থানীয় পরিবািগুরিাি জনয আিিা জীরবকা ও অর্থ উপাজথরনি সু র াগ
ততরিরত কাজ করিরে। রনজ বারড়রত শাকসবরজ উৎপাদরনি িাযযরি একরি পরিবাি স্বাবিম্বী হরত পারি, রনরজি
চারহদা প্রিিারনাি পি প্রসরি রবরক্র করি রকেু আয় কিরত পারি। ২০২০ সারিি প্রকারিড-১৯ িহািািীি সিয় এিকি
সু র ারগি েরয়াজন সবরচরয় প্রবরশ”।
এিকি পরিবািগুরিাি জনয বাজারি ও প্রক্রতাি কারে সহজ েরবশগিযতা রনরিত কিরত ইউএনএইচরসআি ও
সহর াগী সংস্থা প্রসন্টাি ফি নযাচািাি রিরসাসথ োরডজ (রসএনআিএস) সম্প্ররত প্রিকনাফ উপরজিায় দু ইরি
প্রিরজরিবি কারিকশন প্রসন্টাি ততরি করিরে। এি িাযযরি পরিবািগুরিা তাাঁরদি উৎপারদত শাকসবরজ নযা য িূ রিয
স্থানীয় বাজারি রবরক্র কিরত পািরবন।

প্রেস রিরিজ
রসএনআিএস-এি েরজক্ট িযারনজাি এি এ হাসান িুন্না বরিন, “রিরজরিবি কারিকশন প্রসন্টাি ততরিি এই
চিৎকাি উরদযাগরিি িাযযরি একরি দৃ ঢ় িারকথি প্রচইন ততরি কিা ারব। এি িাযযরি স্থানীয় দরিদ্র কৃষক ও রবরশষ
করি নািীিা একরি প্রিকসই বযবসা বযবস্থাি সু ফি প্রিাগ কিরত পািরবন”।
আজরকি অনু ষ্ঠানরিি আরয়াজক রেি ইউএনএইচরসআি, এবং সারবথক সহায়তায় রেি সহর াগী সংস্থা প্রকাে িাে।
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