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িনিনজজননন ssজজজ ppিতিতppp েবেবততত দকদকববব  
kতুবিদয়া বড়েঘােপর আমজাখালী বাজাের ভয়াবহ অিgকােN kিতgs ২৪ পিরবার এবং ১৯ �দাকানদারেক ৭ লk ৬৫ হাজার নগদ অথ� এবং tাণ সামgী
িদেয়েছ �দেশর অnতম �বসরকাির উnয়ন সংsা (এনিজও) �কাs ফাউে!ডশন। 
মািlসার ই!টারnাশনােলর অথ�ায়েন বৃহsিতবার (২৪ নেভmর) জrরী সহায়তা pদান কম�sিচেত pধান অিতিথ িছেলন কkবাজার �জলা পিরষেদর �চয়ারমMান
শািহnল হক মাশ�াল। 
িবেশষ অিতিথ িছেলন, সহকারী কিমশনার (ভূিম) গজ� িমt চাকমা, মািlসার ই!টারnাশনােলর কাি!T িডেরkর রাজন িঘিমর এবং �pাgাম ও পাট�নার �কা-
অিড�েনটর মিতন সারদার। 
kিতgs ২৪ পিরবােরর pেতMেক ২০ হাজার এবং ১৯ জন �দাকানদােরর pেতMেক ১৫ হাজার টাকা কের নগদ অথ� সহায়তা pদান করা হয়। 
এছাড়া pেতMকেক sািনটাির পMাড, লুিV, পুrষেদর জn pািsেকর িsপার, মিহলােদর জn pািsেকর িsপার, সাধারণ কাপড়, িট-শাট�, কmল এবং মশাির
�দওয়া হয়। 
�কাs ফাউে!ডশেনর সহকারী পিরচালক ও আYিলক িটম িলডার জাহাVীর আলম �নতৃেt জrির সহায়তা pদান কম�sিচেত �কােsর �মাঃ শািহnর ইসলাম, �মাঃ
ইউnস, িজয়াউল কিরম �চৗধুরী, �মাঃ িদদাrল ইসলাম এবং অnাnরা উপিsত িছেলন। 
গত ১৮ নেভmর মধMরােত kতুবিদয়া বড়েঘােপর আমজাখালী আল-আিমন মােক�েট ভয়াবহ অিgকােNর ঘটনা ঘেট। এেত �মাট ২৪িট ঘর বািড় ও ১৯িট �দাকান
পুেড় যায়। 



আgেন kিতgs পিরবার এবং �দাকানদারেদর উপর �যৗথভােব জrরী জিরপ পিরচালনা কের �কাs ফাউে!ডশন এবং মািlসার ই!টারnাশনাল। 
পাশাপািশ ঘটনাকালীন সমেয় অিgিনব�াপেণর জn �জলা pশাসন, উপেজলা pশাসন, ইউিনয়ন পিরষদ (ইউিপ) এবং িবিভn বMিkর সােথ তাkিনক �যাগােযাগ
কের �কাs ফাউে!ডশন। 
মািlসার ই!টারnাশনােলর অথ�ায়েন বাংলােদেশ “�জারপূব�ক বাstচুMত �রািহVা নাগিরক এবং কkবাজার �জলার sানীয় জনেগাbীর জn জrির সাড়াদান pstিত”
নােম একিট pকl বাsবায়ন করেছ �কাs। 
উk pকেlর অধীেন kতুবিদয়ায় অিgকাে!ড kিতgsেদর মােঝ নগদ অথ� এবং tান সামgী িবতরণ করা হয়। 
অিgকাে!ড kিতgsেদর মেধM জrরী িভিtেত পিরচািলত জিরপ �থেক �দখা যায়, kিতgs ১০০% পিরবােরর ই এই সংকট পিরিsিত কািটেয় উঠেত grtপূণ�
এবং জীবন রkাকারী সহায়তা pেয়াজন। 
জিরেপ �দখা যায়, ৮৮ % অিgকােN kিতgs পিরবােরর িনজs pেয়াজনীয় িজিনস �কনার জn নগদ সহায়তা pেয়াজন। বািড় পুনিন�ম�ােণর জn ৬৩%
পিরবােরর, টয়েলট িনম�ােণর জn ৪২% পিরবােরর, বািড় �মরামেতর জn ২৫% পিরবােরর এবং ঘর �মরামেতর উপকরেণর জn ১৩% পিরবােরর নগদ
অথ�সহায়তা pেয়াজন। 
রাজন িঘিমের বেলন, িবপয�েয়র তাৎkিণক pিতিkয়া িহসােব kিতgs পিরবারgিলেক সহায়তা করার জn �কাs এবং মািlসার ই!টারnাশনাল নগদ সহায়তা
এবং tাণ সামgী িনেয় এিগেয় �গেছ। 
pকেlর বরাd �থেক kিতgsেদর জn খাদM, নন ফুড উপকরণ এবং অnাn উপকরণ �কনা, তােদর ঘরবািড় পুনিন�ম�াণ বা জীিবকার িবকেlর জn তহিবল
বMবহার করা �যেত পাের। কারণ অিgকােN তারা সবিকছু হািরেয়েছ।


