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এক নজরর ত্থ্যাবমল 

 

 

সূচ ীঃ 

ক্রি মবষয় পৃষ্ঠা ক্রি মবষয় পৃষ্ঠা 

০১ আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা ০৫ ১৯ পুমিিান উন্নয়ন ০৮ 

০২ 
আশ্রয়প্রার্থীরের িরে প্রমত্বছরর  নতুন জন্ম 

ননয়া মশশুর হার 

০৫ 
২০ 

কযাম্প এলাকায় খাল খনন ০৮ 

০৩ 
মিয়ানিার হরত্ মিয়াররন্স প্রামির জন্য 

ত্ামলকা হস্তান্তর 

০৫ 
২১ 

দুরর্ যাগ নিাকারবলায় প্রস্তুমত্ ০৮ 

০৪ 
মিয়ানিাররর কাছ নর্থরক মিয়াররন্স প্রামি ০৫ 

২২ 
বন্য হামত্র আক্রিণ হরত্ সুরক্ষার জন্য 

ব্যবস্থা গ্রহণ 

০৮ 

০৫ আশ্রয়প্রার্থী এমত্ি মশশুর সংখ্যা ০৫ ২৩ পমররবশ ও বন রক্ষা ০৯ 

০৬ প্রমত্বছরর গর্যবত্  নার র সংখ্যা ০৫ ২৪ মশক্ষা ০৯ 

০৭ সবকটি নতুন কযারম্প ব্যবহৃত্ ভূমির পমরিাণ ০৫ ২৫ প্রত্যাবাসন কার্ যক্রি ০৯ 

০৮ 
আশ্রয় গ্রহণকার -নের আবাসস্থরল কযাম্প 

প্রমত্ষ্ঠা 

০৫ 
২৬ 

নর্ৌর্থ নরমজরেশন (Joint 

Registration) কার্ যক্রি  

০৯ 

০৯ মসআইমস অমিস স্থাপন কার্ যক্রি ০৬ ২৭ আবজযনা/বজযয ব্যবস্থাপনা   ০৯ 

১০ 
ক) অস্থায়  নশল্টার মনি যাণ,  

খ) িেরিয়াে  নশল্টার 

০৬ 
২৮ 

কযাম্প এলাকায় মবদুযত্ায়ন ১০ 

১১ 
আশ্রয়প্রার্থীরের খাদ্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক য় 

ত্রাণ সহায়ত্া প্রোন  

০৬ 
২৯ 

মবশ্বব্যাংক এবং এমশয় উন্নয়ন ব্যাংক 

এর প্রকল্প  

১০ 

১২ 
কযাম্প এলাকায় নলকূপ স্থাপন ০৬ 

৩০ 
Livelihood Skills (েক্ষত্া) 

মবষয়ক প্রমশক্ষণ 

১০ 

১৩ কযাম্প এলাকায় ল্যামিন স্থাপন ০৬ ৩১ কাঁটা ত্াররর নবড়া মনি যাণ ১০ 

১৪ কযাম্প এলাকায় নগাসলখানা স্থাপন ০৭ ৩২ কযাম্প ২৩ (শািলাপুর) স্থানান্তর ১১ 

১৫ কযাম্প এলাকায় সংরর্াগ সড়ক মনি যাণ ০৭ ৩৩ র্াসানচর সংক্রান্ত ত্থ্যাবল  ১২ 

১৬ স্বাস্থয ও মচমকৎসা নসবা ০৭ ৩৪ প্রত্যাবাসন সংক্রান্ত ত্থ্যামে ১৩ 

১৭ নকামর্ড -১৯ ০৭ ৩৫ মিয়ানিারর ত্থ্য হস্থান্তর ১৪ 

১৮ নকামর্ড-১৯ নিাকামবলায় গৃহ ত্ পেরক্ষপ ০৭    
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FDMN Camp Map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This map has taken from UNHCR website. 
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Campwise Population breakdwon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This information has taken from UNHCR website. 
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ক্রি মবষয়/কার্ যক্রি মববরণ/বত্যিান অবস্থা িন্তব্য 

১. আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা নর্ৌর্থ নরমজরেশন 

৮,৬৬,৪৫৭ জন 

১,৮৮,৫৪০ পমরবার  
 

২০১৬সারলর পর হরত্ (৯৬%) 

৮,৩০,৯৩৮ জন 

১,৮২,২২৮ পমরবার  
 

 

Joint Govt. of Bangladesh-UNHCR 

Population Factsheet (as of 

December, 2020) 

২৫আগস্ট ২০১৭মি. এর পর হরত্ ৮,২৮,৭৬২ জন 

আশ্রয়প্রার্থী প্ররবশ করররছ। এর আরগ কুতুপালং 

নরমজোড য কযাম্প ও নয়াপাড়া নরমজোড য কযারম্প 

শরণার্থী মছল ৩৫,৫১৯ জন (৪%)।  

বত্যিারন মশশু-৫২%, 

পূণ যবয়স্ক-৪৫%, 

বৃদ্ধ-০৩%, 

প্রমত্বন্ধ -১% 

নার -৪,৪৬,৩৭৬ জন (৫২%) ও পুরুষ-৪,১৭,৯০৫ জন 

(৪৮%) 

২. আশ্রয়প্রার্থীরের িরে 

প্রমত্বছরর  নতুন জন্ম 

ননয়া মশশুর হার 

৩০,৪৩৮ ইউএনএইচমসআর এর পপুরলশন স ট ও নহলর্থ নসক্টর 

হরত্ সংগৃহ ত্ ত্থ্য অনুর্ায় । 

৩. মিয়ানিার হরত্ 

মিয়াররন্স প্রামির জন্য 

িন্ত্রণালরয় ত্ামলকা 

হস্তান্তর 

৮,২৯,০৩৬ জন 

(১,৮৬,২২৮ পমরবার) 

১৬/০২/২০১৮ ত্ামরখ হরত্ ৬টি ধারপ মিয়ানিার 

কর্তযপরক্ষর কারছ অদ্যাবমধ ৫,৯৮,৩১৯ জরনর 

(১,৩৩,৩৫৮ পমরবার) ত্ামলকা মিয়াররন্স প্রামির জন্য 

হস্তান্তর করা হরয়রছ।  

৪. মিয়ানিাররর কাছ 

নর্থরক মিয়াররন্স প্রামি 

২৭,৩২১ জন 

 

০৯/০১/২০১৯ ত্ামরখ হরত্ ৪টি ধারপ মিয়ানিার 

কর্তযপরক্ষর কাছ নর্থরক অদ্যাবমধ ২৭,৬৯৯ জরনর 

মিয়াররন্স পাওয়া নগরছ।  

৫. আশ্রয়প্রার্থী এমত্ি 

মশশুর সংখ্যা 

৩৯,৮৪১ জন 

(নছরল-১৯,০৫৯ ও  

নিরয়-২০,৭৮২) 

৮,৩৯১ জরনর বাবা-িা নকউ ননই 

সিাজ নসবা অমধেির জমরপ কার্ যক্রি সম্পন্ন করররছ। 

এমত্ি মশশুরের ত্ত্বাবধান ও সুরক্ষার জন্য সিাজ নসবা 

অমধেির ও ইউমনরসি এর নর্ৌর্থ উরদ্যরগ এমত্ি 

মশশুরের লালন-পালনকার  পমরবাররক নগে সহায়ত্া 

প্রোন কার্ যক্রি ১০/০৬/২০১৮ মি. ত্ামরখ হরত্ শুরু 

হরয়রছ।   

৬. প্রমত্বছরর গর্যবত্  

নার র সংখ্যা 

 

৩৫,০০৪ জন 

 

ইউএনএিমপএ-এর সহরর্ামগত্ায় পমরবার পমরকল্পনা 

মবর্াগ মবমর্ন্ন এনমজও’র িােরি এবছররর শুরুর মেরক 

জমরপ কার্ যক্রি পমরচালনা করর। ইউএনএইচমসআর 

এর পপুরলশন স ট ও নহলর্থ নসক্টর হরত্ সংগৃহ ত্ ত্থ্য 

অনুর্ায় ।  

৭. সবকটি নতুন কযারম্প 

ব্যবহৃত্ ভূমির 

পমরিাণ 

৬,৫০০ একর  নসরেম্বর, ২০১৭ িারস ২,০০০ একর ভূমিরত্ আশ্রয় 

মশমবর মনি যারণর উরদ্যাগ গ্রহণ করা হয়। আশ্রয়প্রার্থীরের 

সংখ্যা ক্রিাগত্র্ারব বৃমদ্ধ পাওয়ায় উমখয়ার কুতুপালং-

বালুখাল  নতুন কযাম্প এলাকার আওত্া সম্প্রসাররণর 

লরক্ষয প্ররয়াজন য় ভূমির পমরিাণ প্রার্থমিকর্ারব 

বরাদ্দকৃত্ ২,০০০ একররর স্থরল ৩,৫০০ একরর 

পুন:মনধ যারণ করা হয়। পরর ভূমিধস ও বন্যার ঝুঁমকরত্ 

র্থাকা নরামহঙ্গারের মনরাপে স্থারন স্থানান্তররর জন্য 

আরও ৫০০ একর ভূমি বরাদ্দ করা হরয়রছ। এছাড়া, 

উমখয়া উপরজলার হামকিপাড়া, জািত্ল , পুটিবুমনয়া 

এবং নটকনাি উপরজলার চাকিারকুল, উনমচপ্রাং, 

শািলাপুর, নলো, আল খাল , জামেমুরা এবং নয়াপাড়া 

সম্প্রসামরত্ এলাকা কযারম্পর আওত্ায় আনা হরয়রছ। 

নতুন কযাম্পসমূরহ ব্যবহৃত্ নিাট ভূমির পমরিাণ প্রায় 

৬,৫০০ একর। 

৮. আশ্রয় গ্রহণকার -নের 

আবাসস্থরল কযাম্প 

প্রমত্ষ্ঠা 

 

৩৪টি 

পুরাত্ন নরমজোড য কযাম্প-২ টি 

নতুন FDMN কযাম্প-৩২ টি 

(উমখয়া উপরজলা-২৬টি ও নটকনাি উপরজলা-

০৮ টি) 

প্রশাসমনক ব্যবস্থাপনার সুমবধারর্থ য উমখয়ার কুতুপালং-

বালুখাল  নতুন কযাম্প এলাকারক ২২টি কযারম্প মবর্ক্ত 

করা হরয়রছ। ত্াছাড়া, উমখয়ার হামকিপাড়া, জািত্ল  

ও পুটিবুমনয়া এবং নটকনারির নকরনত্ল , উনমছপ্রাং, 

আল খাল , নলো, জামেমুরা, নয়াপাড়া শালবন ও 

শািলাপুররকও পৃর্থক পৃর্থক কযাম্প মহরসরব মচমিত্ 
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করা হরয়রছ। িরল সব মিমলরয় নতূন কযারম্পর নিাট 

সংখ্যা োঁমড়রয়রছ ৩৪। কযাম্পসমূরহ কযাম্প 

ব্যবস্থাপনার জন্য জনপ্রশাসন িন্ত্রণালয় কর্তযক পোময়ত্ 

কি যকত্যারেররক োময়ত্ব প্রোন করা হরয়রছ।  

৯. মসআইমস অমিস 

স্থাপন কার্ যক্রি 

২৮টি ইউএনএইচমসআর এর অর্থ যায়রন ব্রাক কর্তযক ২৮টি 

মসআইমস অমিস মনি যাণ সম্পন্ন হরয়রছ।  

১০. অস্থায়  নশল্টার মনি যাণ ২,০৫,৯৫৮ ঘর  প্রার্থমিকর্ারব ৮৪ হাজার অস্থায়  ঘর তত্র র লক্ষযিাত্রা 

মছল।  পরবত্ীরত্ আশ্রয়প্রার্থীরের আগিন অব্যাহত্ 

র্থাকায় এবং ইরত্ািরে নতুন করর প্ররবশকৃত্ 

আশ্রয়প্রার্থী পমরবাররর সংখ্যা ২ লক্ষামধক হওয়ায় 

বত্যিারন নশল্টার সংখ্যা ২,১২,৬০৭টিরত্ উন্ন ত্ হরয়রছ।  

িেরিয়াে  নশল্টার ৬,৬৪৯ 

১১. আশ্রয়প্রার্থীরের খাদ্য 

ও অন্যান্য 

অত্যাবশ্যক য় ত্রাণ 

সহায়ত্া প্রোন 

(ডিসেম্বর, ২০২০) 

মবশ্বখাদ্য সংস্থা (ডিসেম্বর, ২০২০) 

ের্ বস োট খোদ্য েহোয়তোর আওতোধীন-

৮,৫৬,৬৬৩ জন 

নজনাররল ফুড মডমেমবউশন- ১৩,৭২৪ জন 

(১%)  

ই-র্াউচার- ৮,৪২,৯৩৯ জন (৯৯%) 

 

 

নজনাররল ফুড মডমেমবউশন (ডজএফডি) 

প্রডত  োসে জন প্রডত ১২ কেডজ চোল, ৪ কেডজ িোল, ১ 

ডলটোর কতল েরর্রোহ েরো হসে। 

ই-র্াউচার 

প্রডত  োসে জনপ্রডত ২১ টি আউটসলট হসত ৯৩১.১০ 

টোেো মূসের ভোউচোর এর্ং ১ কেডজ িোল দ্রব্য ভোউচোর 

ডহসেসর্ েরর্রোহ েরো হসে। অডত ঝুঁডেপূর্ ব ৩০% 

জনস োষ্ঠীসে ১০ টি ই-ভোউচোর আউটসলট এর 

িডিউএফডি েসতজ খোর্োর েন বোর এর্ং ০১ টি 

ডজএফডি িসয়ন্ট হসত েসতজ খোর্োর  ক্রসয়র জন্য 

অডতডরক্ত ২৫৩.৯৪ টোেো েরর্রোহ েরো হসে। 

১২.   কযাম্প এলাকায় 

নলকূপ স্থাপন 

 

৮,৯২৫টি 

 

 

 

 

 

(ক) সবগুরলা কযারম্প এ পর্ যন্ত ৬,০০৭টি অগর্ র 

নলকূপ, ৩,৬৩২টি গর্ র নলকূপ ও ১১টি কুয়া স্থাপন 

করা হরয়রছ। ত্ন্মরে ২৪৬টি অগর্ র নলকূপ 

ইরত্ািরে অরকরজা (Decommissioming) 

করা হরয়রছ। বত্যিারন নকান অগর্ র নলকূপ স্থাপন 

কররত্ নেয়া হরে না। 

(খ) উমখয়ার কুতুপালং-বালুখাল  নতুন কযাম্প এলাকার 

১২ নং কযারম্প জাইকা ও আইওএি নর্ৌর্থ উরদ্যরগ 

৩০,০০০ নলারকর জন্য পামন সরবরারহর উপরর্ামগ 

১,৪০০ ফুট গর্ রত্াসম্পন্ন একটি বৃহৎ নলকূপ স্থাপরনর 

কাজ প্রায় নশষ পর্ যারয়।  

১৩. কযাম্প এলাকায় 

ল্যামিন স্থাপন 

৫৭,৩৬৩টি 

 

(ক) প্রর্থি মেরক স্থামপত্ ল্যমিরনর িরে ৮,৬৯৪টি 

ইরত্ািরে অরকরজা 

(Decommissioming)করা হরয়রছ। 

অরকরজা করা ল্যমিন প্রমত্স্থাপনসহ প্ররয়াজন য় নক্ষরত্র 

নতুন ল্যামিন স্থাপরনর পমরকল্পনা বাস্তবায়নাধ ন 

আরছ। ইরত্ািরে উমখয়ার কুতুপালং-বালুখাল  নতুন 

কযাম্প এলাকায় ইউমনরসরির সহায়ত্ায় এএিমডর 

িােরি ১১,৫০০ ল্যামিন মনমি যত্ হরয়রছ। 

(খ) ল্যমিনসমূরহর ব্যবহাররর্াগ্যত্া অক্ষুন্ন রাখার লরক্ষয 

ক্ষুদ্র ও িাঝামর আকারর পয়:ব্যবস্থাপনার Fecal 

Sludge Management উরদ্যাগ গ্রহণ করা 

হরয়রছ। ইরত্ািরে কুতুপালংস্থ কযাম্প-৪(এক্স)-এ 

ইউএনএইচমসআর এর অর্থ যায়রন Oxfam ১,৫০,০০০ 

নলারকর বজযয ব্যবস্থাপনায় সক্ষি একটি  Fecal 

Sludge Treatment (FST) স্থাপন করা 

হরয়রছ।   

১৪. কযাম্প এলাকায় 

নগাসলখানা স্থাপন 

১৮,৫২২টি কযাম্প এলাকায় এ পর্ যন্ত ১৮,৫২২টি নগাসলখানা স্থাপন 

করা হরয়রছ।  
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১৫. কযাম্প এলাকায় 

সংরর্াগ সড়ক মনি যাণ 

 

 

৫৯.৬ মক.মি. (ক) এলমজইমড কর্তযক বাস্তবায়নাধ ন নিাট ৫২ মক.মি. 

তেরঘ যযর ১৪টি রাস্তার কাজ সম্পন্ন হরয়রছ।  

(খ) ইউএনএইচমসআর এর অর্থ যায়রন এএিমড কর্তযক 

মনি যাণাধ ন ১০.০০ মক.মি. ে ঘ য মূল সড়রকর কাজ নশষ 

হরয়রছ। আইওএি ও ইউএনএইচমসআর এর সহায়ত্ায় 

৩টি বক্স কালর্যাট ও ৯টি পাইপ কালর্যাটও ইরত্ািরে 

মনমি যত্ হরয়রছ।  

(গ) আইওএি কর্তযক ৫টি এরক্সস নরারড ৬.৪ 

মক.মি.এইচমবমব রাস্তা মনি যাণ কাজ সিাি হরয়রছ। 

১৬. স্বাস্থয ও মচমকৎসা 

নসবা 

 

ক) ১,৩৫,৫১৯ (১ি রাউন্ড) ও ৩,৫৪,৯৮২ (২য় 

রাউন্ড) জনরক এিআর র্যাকমসন নেওয়া 

হরয়রছ। 

খ) ৭২,৩৩৪ (১ি রাউন্ড) ও ২,৩৬,৬৯৬ (২য় 

রাউন্ড) জনরক ওমপমর্ নেয়া হরয়রছ। 

গ) ২,২৫,৪৪৬ জনরক মর্টামিন এ কযাপসুল 

নেয়া হরয়রছ। 

ঘ) ৮৬,০৫,৫৪৯ জন নরাগ রক মবমর্ন্ন প্রকার 

মচমকৎসা নসবা প্রোন করা হরয়রছ। 

ঙ) প্রর্থি েিায় ৭০০,৪৮৭ 

জন এবং ২য় েিায় ১,৯৯,৪৭২ জন এবং 

পরবত্ীরত্ আররা ৮,৭৯,২৭৩ জনরক করলরা 

র্যাকমসন নেওয়া হরয়রছ। 

চ) ৩,১৫,৮৮৯ (১ি রাইন্ড), ৩,৬৩,৯৮৭ (২য় 

রাউন্ড)  ও ৪,২৩,৫৬৩ (৩য় রাউন্ড) জনরক 

মডপরর্থমরয়া র্যাকমসন নেওয়া হরয়রছ। 

ছ) নহলর্থ নপাস্ট-১২১, প্রার্থমিক স্বাস্থয নসবা 

নকন্দ্র-৪১, মিল্ড হসমপটাল-৫, মডটিমস-৫, 

নকামর্ড-১৯ হসমপটাল-১২। 

  

(ক) কযাম্প এলাকাসহ সংলগ্ন স্থারন নিাট ১৬২টি 

প্রার্থমিক স্বাস্থয পমরচর্ যা নকন্দ্র এবং ৫টি মিল্ড 

হাসপাত্াল ২৪ ঘন্টা নসবা প্রোন কররছ। ত্ন্মরে ৪৩টি 

হাসপাত্াল/স্বাস্থয নকন্দ্র প্রোন কররছ।  

(খ) হাসপাত্াল/স্বাস্থয নকন্দ্রসমূরহ সব যরিাট ৯৬৩টি 

নতুন আইমপমড শয্যা চালু করা হরয়রছ।  

(গ) কক্সবাজার সের হাসপত্াল ও উপরজলা 

হাসপাত্ালসমূরহর সক্ষিত্া বৃমদ্ধ করা হরয়রছ। 

(ঘ) পমরবার পমরকল্পনা অমধেির ১২টি নকরন্দ্রর িােরি 

পমরবার পমরকল্পনা এবং িার্ত ও মশশু স্বাস্থয নসবা প্রোন 

কররছ।    

(ঙ) এিএসএি ও আরএইচইউ পমরচামলত্ মবদ্যিান 

স্বাস্থয নকন্দ্রসমূরহর সক্ষিত্া (৩৫ শয্যার করলরা 

হাসপাত্ালসহ) বৃমদ্ধ করা হরয়রছ।  

(চ) সবক’টি কযারম্প সরকার -নবসরকার  মিরল নিাট 

১২৪টি সংস্থা বত্যিারন স্বাস্থয নসবা প্রোরন মনরয়ামজত্ 

আরছ।  

(ছ) Orbis International এর সহায়ত্ায় 

আশ্রয় গ্রহণকার রের আই নকয়ার সামর্যস প্রোরনর 

লরক্ষয স্থান য় বায়তুশ শরি চক্ষু হাসপাত্াল এর সারর্থ 

একটি চুমক্ত সম্পােন করা হরয়রছ। এর আওত্ায় ১,০০০ 

জরনর কযাটার যাক্ট আই সাজযার  সম্পােন ও ৫,০০০ 

জনরক চশিা প্রোরনর কার্ যক্রি শুরু হরয়রছ। ত্াছাড়া, 

নপমডয়ামিক অপর্থালরিালমজ কি যসূচ র অধ রন এ বছরর 

৫০,০০০ মশশুরক মিমনং করাসহ প্ররয়াজন য় মচমকৎসা 

প্রোরনর কার্ যক্রিও চলিান আরছ।   

জ) ৪টি প্রমত্ষ্ঠারনর িােরি প্রমত্বমন্ধরের হুইলরচয়ার, 

নবড, প্যান, ওয়াকার ইত্যামে মবমর্ন্ন সহায়ত্া প্রোন 

করা হরয় র্থারক। 

১৭. নকামর্ড -১৯ 

(১৮/০১/২১) 

নিাট নমুনা পর ক্ষা- ২৫,৩৩১ জন 

নিাট পমজটির্ নরাগ র সংখ্যা-৩৭৩ জন 

সুস্থ -৩৬০ জন 

মৃতুয – ১০ জন 

হাসপাত্ারল র্মত্য/আইরসারলশরন র্থাকা নরাগ র 

সংখ্যা -০৩ জন 

আরএইচইউ হরত্ প্রাি সব যরশষ ত্থ্য অনুর্ায়   

১৮ নকামর্ড-১৯ 

নিাকামবলায় গৃহ ত্ 

পেরক্ষপ (১৮/০১/২১) 

এ পর্ যন্ত নকায়াররন্টাইরন রাখা হরয়রছ সব যরিাট 

১,৮১০ জন  

নকায়াররন্টাইন হরত্ নিাট ছাড়পত্র নপরয়রছ 

সব যরিাট – ১,৭১১ জন  

বত্যিারন নকায়াররন্টাইরন আরছন -৯৯ জন  

আইরসারলশন হরত্ ছাড়পত্র প্রাি নরাগ র সংখ্যা 

-৩৬০ জন 

সমক্রয় মপমসআর নিমশন – ০২টি 

অযামু্বরলন্স -০৯ টি 

নরাগ  পমরবহরনর জন্য সাধারণ গাড় -০৫ টি 

গৃহ ত্ পেরক্ষপ :   

সমক্রয় সামর (SARI) সুমবধা-১২ টি 

পমরকমল্পত্ সামর (SARI)  আইমসটি নবড-১০৮০টি 

সামর (SARI)  আইমসটি নবড লক্ষযিাত্রা- ১৯০০ টি 

সমক্রয় সামর(SARI)  আইমসটি নবড-৬৬২টি  

সমক্রয় আইরসারলশন নসন্টার -১০টি  

সমক্রয়  আইরসারলশন নবড-২৩৪ টি 

আইরসারলশন  নবড লক্ষযিাত্রা-৪০০ টি 

সমক্রয় নকায়াররন্টাইন নবড-১০০০ টি 

নমুনা সংগ্রহ নকন্দ্র-২৫ টি 
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২৩০ জন ডাক্তার ও ৩৫০০ জন নসবাকিী ১৬৭টি স্বাস্থয 

নসবা নকরন্দ্র নসবা প্রোন কররছ। ২৮০ জন ডাক্তার ও 

নাস যরক প্ররয়াজন য় প্রমশক্ষণ প্রোন করা     হরয়রছ। 

একটি নতুন মপমসআর নিমশন চালু করা হরয়রছ।   

কক্সবাজার সের হাসপাত্ারল স্থামপত্ IEDCR 

ল্যারব মপমসআর পর ক্ষার জন্য একজন নটমকমনমশয়ান 

মনরয়াগ নেয়া হরয়রছ। উক্ত ল্যারব ডমিউএইচও কর্তযক 

১২০০ নটমস্টং মকট ও  

২০১৭৫ টি মপমপই সরবরাহ করা হরয়রছ।  

১৯. পুমিিান উন্নয়ন 

 

 

অপুমিজমনত্ স্বাস্থযঝুঁমক নরাধ কার্ যক্রি  আন্তজযামত্ক সংস্থাসমূরহর ত্থ্যানুসারর বত্যিারন 

৩,১৮,৭৭৮ জন নরামহঙ্গা অপুমিজমনত্ সিস্যায় 

আক্রান্ত। এর িরে ১,৪২,৮২৩ জনরক (৪৫%)পুমিরসবা 

প্রোন করা হরয়রছ। অপুমিজমনত্ সিস্যায় আক্রান্তরের 

অমধকাংশই মশশু ও গর্যবত্ী িমহলা। এ পর্ যন্ত ১২,৬৬৮ 

জন মশশু র্মত্য হরয়রছ পুমিজমনত্ সিস্যা মনরয়। অনুর্ধ্য 

৫ বছররর ১,৩৬,৮৮২ জন মশশুরক ত্ ব্র অপুমি 

নরাধকরল্প িযাংরকট সামিরিন্টামর মিমডং নপ্রাগ্রারির 

আওত্ায় আনা হরয়রছ। ১,৫৭,৯৫৭ জন মশশুরক 

মর্টামিন এ কযাপসুল খাওয়ারনা হরয়রছ। গর্যবত্ী ও 

প্রাি বয়স্ক নিাট ৮৩,১৪৫ জন িমহলারক পুমিজমনত্ 

নসবা প্রোন করা হরয়রছ।  

২০. কযাম্প এলাকায় খাল 

খনন 

৩০ মক.মি ইউএনএইচমসআর, আইওএি ও মবশ্বখাদ্য কি যসূচ  

নর্ৌর্থর্ারব কাম্প এলাকায় ও এর বাইরর ৩০ মক.মি. 

খাল খনন সম্পন্ন করররছ। ত্ন্মরে ২০ মক.মি. কযাম্প 

এলাকায় ও ১০ মক.মি. কযাম্প সংলগ্ন এলাকায়। 

২১. দুরর্ যাগ নিাকারবলায় 

প্রস্তুমত্ 

 

সম্ভাব্য ঘুমণ যঝড়/সাইরিান,  ভূমিধস ও পাহাড়  

ঢরলর ঝুঁমকপূণ য স্থারন বসবাসরত্রের মনরাপে 

স্থারন স্থানান্তর  

(ক) ইউএনএইচমসআর এর অর্থ যায়রন Asian 

Disaster Preparedness Centre 

(ADPC) ও ঢাকা মবশ্বমবদ্যালরয়র নর্ৌর্থ উরদ্যরগ 

সম্ভাব্য ভূমিধস ও পাহাড়  ঢরল আক্রান্ত হরত্ পারর এিন 

এলাকা মচমিত্ করা হরয়রছ।  

(খ) Cyclone Preparedness 

Programme (CPP)-নক আইওএি ও 

ইউএনএইচমসআরসহ মবমর্ন্ন সংস্থার সিন্বরয় গঠিত্ 

দুরর্ যাগ নিাকারবলা সংক্রান্ত ওয়ামকযং গ্রুরপর অন্তর্ভ যক্ত 

করা হরয়রছ। 

(গ) সম্ভাব্য ঘুমণ যঝড় হরত্ রক্ষার উরদ্দরশ্য ইরত্ািরে 

মনমি যত্ অস্থায়  নশল্টারসমূহরক িজবুত্ করার লরক্ষয 

কার্ যক্রি গ্রহণ করা হরয়রছ। ঝমকযপূণ য মহরসরব মচমিত্ 

নিাট ১,৯০,৯২৬টি নশল্টাররর জন্য িজবুমত্করণ 

সািগ্র  সরবরাহ করা হরয়রছ।  

(ঘ) অদ্যাবমধ পর্ যন্ত ১, ৩, ৪, ৫, ৭, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৪, 

১৫, ১৬ ও ১৮ নং কযাম্প হরত্ ১১,০৯৭ পমরবাররর 

নিাট ৪৮,৬৪৬ জনরক সম্প্রসারণশ ল ৪, ৫, ৬, ১৩, ১৪, 

১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২০ নং কযারম্প স্থানান্তর করা হরয়রছ।  

২২. বন্য হামত্র আক্রিণ 

হরত্ সুরক্ষার জন্য 

ব্যবস্থা গ্রহণ 

 

 হামত্র মবচরণ ও চলাচরলর পর্থ সংকুমচত্ হরয় পড়ায় 

উমখয়ার কুতুপালং-বালুখাল  নতুন কযাম্প এলাকায় 

প্রর্থি ০৪ িারস  বন্য হামত্র আক্রিরণ ১২ জরনর মৃতুয 

ঘরট। পরবত্ীরত্ এ ধররণর ঘটনার পুনরাবৃমি নরাধকরল্প 

হামত্র চলাচরলর পর্থ মনমে যিকররণর লরক্ষয কার্ যকর 

ব্যবস্থা গ্রহরণর জন্য ইউএনএইচমসআর এর আমর্থ যক 

সহায়ত্ায় আইইউমসএন (International 

Union for Conservation of 

Nature) কাজ শুরু করররছ। ত্াছাড়া হামত্র 

আক্রিণ নেকারনার জন্য ৫০টি ইআরটি 
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(Elephant Response Team) গেন করা 

হরয়রছ। 

২৩. পমররবশ ও বন রক্ষা 

 

 

মবকল্প জ্বালান র অর্ারব বনভূমি উজাড় হওয়া 

নরারধ LPG গ্যাস মসমলন্ডার এবং অমগ্নকারন্ডর 

সম্ভাবনা নরারধ “িযাংরকট কর্াররজ” সরবরাহ 

করা হরে। 
 

মবমর্ন্ন এনমজও বৃক্ষররাপন কার্ যক্ররির িােরি 

কযাম্পসমূরহ গত্ বষ যা নিৌসুরি সব যরিাট 

২,০৪,৩০০টি বৃক্ষ নরাপন করররছ। এ বছররর 

২৬/০৮/২০২০ ত্ামরখ বষ যা নিৌসুরি ১২৮ নহক্টর 

জমিরত্ প্রায় ৩,৫০,০০০ বনজ, িলজ ও ওষমধ 

গারছর চারা নরাপরনর  লরক্ষয আরআরআরমস 

িরহােয় UNHCR ও CNRS এর 

উরদ্যারগ বৃক্ষররাপন কি যসূমচ উরবাধন কররন। 

ইরত্ািরে ১,৯২,৫৪৭ নরামহঙ্গা পমরবাররক এবং 

২০,০৫৩ নহাি কমিউমনটি পমরবাররক  LPG 

(এলমপমজ) সরবরাহ করা হরয়রছ।  

ইউএনএইচমসআর, আইওএি ডামিউএিমপ, 

আইমসআরমস, আইএিআরমস, কামরত্াস, এিএমকউ, 

এিআইমর্মডমব এলমপমজ সরবরাহ কররছ। 

সরবরাহকৃত্ এলমপমজ’র ২৫% নহাি কমিউমনটিরক 

নেয়া হয়। 

  

২৪. মশক্ষা 

 

অনানুষ্ঠামনক মশক্ষাোন কার্ যক্রি  

৫,৪৯৫ টি মশক্ষারকন্দ্র স্থাপন 

১,৭১,১০১ জনরক মশক্ষা সহায়ত্া উপকরণ 

প্রোন 

৯,৭২৭ জন মশক্ষক 

আন্তজযামত্ক সংস্থাসমূরহর ত্থ্যানুসারর ৫ লক্ষ ৩০ 

হাজার নছরল-নিরয়র মশক্ষা সহায়ত্া প্ররয়াজন। 

ইরত্ািরে ৫,৪৯৫ টি মশক্ষা নকন্দ্র (Functional)  

স্থাপন ও ৯,৭২৭ জন মশক্ষক মনরয়াগ করা হরয়রছ এবং 

প্রমশক্ষণ প্রোন করা হরয়রছ।  ১৪ বছররর কি বয়স  

৪,৩১,৮১৮ জন (৩,১৪,৯২৬ জন নরামহঙ্গা) বালক-

বামলকারক এসব মশক্ষা নকরন্দ্র মিয়ানিার ও ইংররজ  

র্াষায় অনানুষ্ঠামনক মশক্ষা প্রোন করা হরে। ১,৫১৭টি 

মশক্ষা নকরন্দ্রর জন্য পমরচালনা কমিটি গেন ও কার্ যকর 

করা হরয়রছ। এ পর্ যন্ত মশক্ষার্থী ও মশক্ষক মিমলরয় 

১,৭১,১০১ জনরক মশক্ষাসহায়ক মকট সরবরাহ করা 

হরয়রছ। নতুন মশক্ষা নকন্দ্র স্থাপন ও মশক্ষাসহায়ক মকট 

সরবরাহ কার্ যক্রি অব্যাহত্ আরছ। 

২৫. প্রত্যাবাসন কার্ যক্রি প্রত্যাবাসন অবকাোরিা মনি যাণ 

 

কক্সবাজার নজলার নটকনাি উপরজলার নকরনত্ল  ও 

বান্দরবান নজলার নাইক্ষযংছমড় উপরজলার ঘুিধুরি 

দু’টি প্রত্যাবাসন নকন্দ্র মনি যাণ সম্পন্ন হরয়রছ। আররা ২টি 

স্থারন প্রত্যাবাসন কাোরিা মনি যারণর প্রস্তুমত্ চলিান 

আরছ। 

নটকনাি উপরজলার নকরনত্ল রত্ নাি নে র পারড় 

১টি প্রত্যাবাসন ঘাট ররয়রছ। 

২৬. নর্ৌর্থ নরমজরেশন 

(Joint 

Registration) 

কার্ যক্রি 

 কক্সবাজারর আশ্রয়গ্রহণকার  মিয়ানিার নাগমরকরের 

প্রত্যাবাসরনর লরক্ষয সম্মত্ নর্ৌর্থ নর্মরমিরকশন িি য 

অনুর্ায়  ত্থ্য সংগ্রহ কার্ যক্রি ২৪/০৬/২০১৮ ত্ামররখ 

শুরু এবং আগস্ট ২০২০ এ সম্পন্ন হরয়রছ।  

নিাট ১,৮৭,৫১৭ পমরবাররর (৮,৬০,৬৯৭ জরনর) 

নরমজরেশন সম্পন্ন হরয়রছ। 

২৭. আবজযনা/বজযয 

ব্যবস্থাপনা 

• এিএসএি সাইট-৩৯৬টি 

• আবজযনা িক-২,৭৩২টি 

Swedish Sida ও UNDP এর নর্ৌর্থ 

উরদ্যারগ স্থান য় নগর এলাকাসহ কযাম্পসমূরহর 

৫,০০,০০০ অমধবাস রক আধুমনক বজযয ব্যবস্থাপনার 

আওত্ায় এরন মর-সাইমিং এর িােরি মবদুযৎ 

উৎপােরনর লরক্ষয একটি প্রকল্প মবরবচনাধ ন আরছ।  

২৮. কযাম্প এলাকায় 

মবদুযত্ায়ন 

 

২০মক.মি. (ক) পল্ল  মবদুযৎ সমিমত্র িােরি উমখয়ার কুতুপালং-

বালুখাল  নতুন কযাম্প এলাকায় প্রস্তামবত্ ২০ মক.মি. 

লাইন মনি যারণর কাজ ইরত্ািরে সম্পন্ন হরয়রছ। 

উরল্লখ্য, উমল্লমখত্ মবদুযৎ লাইন নকবল কযাম্প 

কার্ যালয়সহ অন্যান্য প্রশাসমনক স্থাপনায় মবদুযৎ 

সংরর্ারগর কারজ ব্যবহৃত্ হরব।  

(খ) মবমর্ন্ন আন্তজযামত্ক সংস্থা এবং এনমজওরের 

সহায়ত্ায় সবক’টি কযাম্প এলাকায় এ পর্ যন্ত ৬,৬৮৬টি 
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নসালার মেট লাইট স্থাপন করা হরয়রছ। ত্া’ছাড়া, প্রায় 

সকল নরামহঙ্গা পমরবাররক ঘরর ব্যবহাররর উপরর্ামগ 

নসালার টচ য লাইট সরবরাহ করা হরয়রছ। 

২৯. মবশ্বব্যাংক এবং 

এমশয় উন্নয়ন ব্যাংক 

এর প্রকল্প 

 

এমশয় উন্নয়ন ব্যাংক ও মবশ্বব্যাংক রাস্তা, পামন 

মনস্কাশন, নালা, সাইরিান নশল্টার-কাি স্কুল, 

িামল্টপারপাস নসন্টার ও ফুড মডমেমবউশন 

নসন্টার মনি যাণ প্রকল্প গ্রহণ করররছ।  

মবশ্বব্যাংক ৪৮০ মিমলয়ন ও এমশয় উন্নয়ন ব্যাংক ২৪০ 

মিমলয়ন ইউএস ডলার অনুোরনর িােরি সরকাররর 

সংমিি িন্ত্রণালয় কর্তযক কক্সবাজার-নটকনাি সড়ক 

উন্নয়ন, কক্সবাজার সের হাসপাত্াল উন্নয়ন, উমখয়া-

নটকনারি সাইরিান নশল্টার কাি স্কুল মনি যাণসহ 

নরামহঙ্গা কযাম্প অর্যন্তরর নর্াগারর্াগ, নেন, নগাসলখানা 

ও খাদ্য সরবরাহ নকন্দ্র মনি যারণর প্রকল্প গ্রহণ করররছ।  

৩০. Livelihood 

Skills (েক্ষত্া) 

মবষয়ক প্রমশক্ষণ 

Homestead Plantation/ Micro 

Gardening 

নসলাই প্রমশক্ষণ 

নবরত্র তত্মর মজমনসপত্র 

Recycling of Waste Materials 

ছাগল পালন 

পারটর তত্মর দ্রব্য 

জাপারনর IC NET Limited এর িােরি 

বাস্তবাময়ত্ হরচছ। 

 

৩১. কাঁটা ত্াররর নবড়া 

মনি যাণ 

লক্ষয-১৪৫ মক.মি. 

মনি যাণ সম্পন্ন-৪২মক.মি. 

মনি যাণাধ ন-১০৩ মক.মি. 

 

সব যরশষ অগ্রগমত্ জানা র্ায় মন। 

বলপূব যক বাস্তুচুযত্ মিয়ানিার নাগমরকরের মনরাপিা 

মনমিত্করল্প ১০ পোমত্ক মডমর্শন,বাংলারেশ 

নসনাবামহন  এর অধ রন কযারম্পর চতুপ যারশ 

কাঁটাত্াররর নবড়া মনি যাণ কার্ যক্রি শুরু হরয়রছ। 

কাঁটাত্াররর নবড়ার সম্পূণ য তেঘ যয মনধ যারণ করা হরয়রছ 

১৪৫ মক.মি.। এ পর্ যন্ত বৃহির কুতুপালং, বালুখাল  

এবং পালংখাল  এলাকার চতুপ যারশ সব যরিাট ৪২ 

মক.মি. কাঁটাত্াররর নবড়া মনি যাণ কাজ সম্পন্ন হরয়রছ। 

নটকনারি কাঁটাত্াররর নবড়া মনি যাণ কাজ চলিান 

ররছরছ। 
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কযাম্প ২৩ (শািলাপুর) স্থানান্তর 

 

নিাট নলাকসংখ্যা  ১০,৫৬৯ জন 

১৩-১৪ জানুয়ামর ২০২১ ত্ামররখ স্থানান্তমরত্ পমরবার ২৯৭ পমরবার 

১৩-১৪ জানুয়ামর ২০২১ ত্ামররখ স্থানান্তমরত্ নলাকসংখ্যা  ১৩৯৪ পমরবার 

 

 



12 
 

র্াসানচর সংক্রান্ত ত্থ্যাবল  
 

মববরণ পুরুষ নার  মশশু নিাট পমরবার নিাট নলাকসংখ্যা 

০৩ ও ০৪ মডরসম্বর ২০২০ ত্ামররখ স্থানান্তমরত্ ৩৭৯ ৪৮০ ৮১২ ৪০৬ পমরবার ১৬৭১ জন 

২৮ ও ২৯ মডরসম্বর ২০২০ ত্ামররখ স্থানান্তমরত্ ৪৩৫ ৫২৩ ৮৪৮ ৪৪৭ পমরবার ১৮০৬ জন 

নিাট ১০০৩ ৮১৪ ১৬৬০ ৮৫৩ পমরবার ৩৪৭৭ জন 

 

র্াসানচরর মনরয়ামজত্ মবমর্ন্ন েিরসমূরহর নলাকবল  

শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনাররর কার্ যালয়  কি যকত্যা ০৫ জন  

কি যচার  ১৩ জন  

নজলা/উপরজলা প্রশাসন  ০৩ জন  

ননৌবামহন   ২০৬ জন  

স্থায়  ১০৩ জন 

অস্থায়  ১০৩ জন  

বাংলারেশ পুমলশ  নিাট ৬২ জন 

পুরুষ ৩২ জন  

নার  ৩০ জন  

এমপমবএন  নিাট ২৩৯ জন  

৯ এমপমবএন ১২৪ জন 

২ এমপমবএন ১১৫ জন  

এনমজও  ২২ টি এনমজও এর নিাট ২০৯ জন কিী কি যরত্ আরছ, ত্ারের 

িারঝ ১২ জন নার  ররয়রছন। ত্ারা খাদ্য সহায়ত্া, মচমকৎসা 

নসবা ও অন্যান্য নন ফুড আইরটি সরবরাহ এর কারজ 

মনরয়ামজত্ ররয়রছন।   

িায়ার সামর্ যস ও মসমর্ল মডরিন্স িায়ার সামর্ যস ও মসমর্ল মডরিন্স এর একটি প্রমত্মনমধ েল গত্ 

নরর্ম্বর এর মবত্ য় সিারহ পমরেশ যন করররছ – িায়ার নস্টশন 

স্থাপরনর কার্ যক্রি প্রমক্রয়াধ ন। 

কৃমষ সম্প্রসারণ অমধেির  কৃমষ সম্প্রসারণ অমধেিররর উচ্চপর্ যারয়র একটি প্রমত্মনমধ েল 

মডরসম্বর িারস পমরেশ যন করররছ- লাইর্মলহুড / জ মবকা মনব যাহ 

সম্পমকযত্ কার্ যক্রি অমত্ দ্রুত্ শুরু করার জন্য প্ররয়াজন য় কার্ যক্রি 

িন্ত্রণালরয়র প্রমক্রয়াধ ন। এখরনা এই কার্ যালয় নক এ ব্যাপারর নকান 

মনরে যশনা সরাসমর প্রোন করা হয়মন। 

 

 



13 
 

প্রত্যাবাসন সংক্রান্ত ত্থ্যামে 

 

বলপ্ররয়ারগ বাস্তুচুযত্ মিয়ানিার নাগমরকরের প্রত্যাবাসরনর লরক্ষয বাংলারেশ ও মিয়ানিাররর মবমর্ন্ন িন্ত্রণালরয়র কি যকত্যারের 

সিন্বরয় Joint Working Group গেন করা হয়। এই কমিটি ২০১৮ সারলর ১৫-১৬ জানুয়ামর Nay Pyi Taw, 

Myanmar নত্ প্রর্থি তবেরক একমত্রত্ হয়। মবমর্ন্ন সিরয় প্রত্যাবাসরনর লরক্ষয প্রণ ত্ ও গৃহ ত্ Arrangement, 

Agreement ও MoU সমূহ মনম্নরূপীঃ   

 

23 November 2017 “Arrangement on Return of Displaced Persons from Rakhine State” 

16 January 2018 “Physical Arrangement for Repatriation” 

26 January 2018 
MoU between UNHCR and GoB on ‘‘The Exchange of Personal Data of 
Forcibly Displaced Myanmar Nationals’’ 

13 April 2018 
MoU between GoB and UNHCR on “The Voluntary Return of Forcibly 
Displaced Myanmar Nationals from Rakhine State of Myanmar” 

6 June 2018 MoU between Myanmar, UNDP and UNHCR 

 

 

নিাট বলপ্ররয়ারগ বাস্তুচুযত্ মিয়ানিার নাগমররকর সংখ্যা ৮,৬৬,৪৫৭ জন, ১,৮৮,৫৪০ পমরবার 

মিয়ানিারর নপ্রররণর লরক্ষয িন্ত্রণালরয় নপ্রমরত্ সব যরিাট ত্থ্য ৮,২৯,০৩৬ জন, ১,৮৬,২২৮ পমরবার 

 

 

প্রত্যাবাসরনর লরক্ষয ১ি ধার্ য ত্ামরখ ১৫ নরর্ম্বর ২০১৮ 

প্রত্যাবাসরনর লরক্ষয ২য় ধার্ য ত্ামরখ ২২ আগস্ট ২০১৮ 
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Exchange of FDMN data with Myanmar 

 

 
Batch 

Submitted by 
Banladesh 

Verified by Myanmar 

Cleared Terrorist 
Not 

found 
Missing family 

list 
Total 

1st Batch 8032 5065 68 2431 468 8032 

2nd Batch 22432 13201 130 9059 42 22432 

3rd Batch 25047 8749 145 2466 0 11360 

3rd Batch 0 306 5 94 0 405 

Total = 27321 348 14050 510 41719 

       

       

       

List Submitted to Myanmar 
Submission 

Batch 

Date   Cumulative 
Remarks 

  Family Persons Family Persons 

1st 2/16/2018 1673 8032 1673 8032 Hand writing 

2nd 10/29/2018 5213 22432 6886 30464 Print copy 

3rd 7/1/2019 5789 25047 12675 55511 Print copy 

4th 9/29/2019 11337 50506 24012 106017 Print copy 

5th 1/7/2019 3877 17458 27889 123475 Print copy 

6th 1/7/2019 105469 474844 133358 598319 Print copy 

       

       

 Family Persons     
12/24/2020 52870 230717 List Submitted to Ministry of Foreign Affairs 

 

Total FDMN  8,66,457 

Data sent to Ministry of Foreign Affairs till today 8,29,036 

Data sent to MoFA and MoFA sent to Myanmar 5,98,319 

Data sent to MoFA but not sent in Myanmar by MoFA 2,30,717 
 

 


