গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
যণাথী ত্রাণ ও প্রতযাফান কমভনাদযয কাম যারয়
কক্সফাজায
ভায়ানভায থথদক আগত আশ্রয়প্রাথীদদয ভানমফক ায়তা কাম যক্রদভয ারনাগাদ অফস্থা
তামযখ: ০১.০৬.২০১৮ মি.
ক্রমভক
মফলয়/কাম যক্রভ
১.
আশ্রয়প্রাথীয াংখ্যা

২.

মনফন্ধনকৃত
আশ্রয়প্রাথীয াংখ্যা

৩.

আশ্রয়প্রাথী এমতভ
মশুয াংখ্যা

৪.

গবযফতী নাযীয
াংখ্যা

৫.

প্রসুমতদফায
আওতায়
জন্গ্রণকাযী মশুয
াংখ্যা
নতুন কযাদম্পয জন্য
ফযাদ্দকৃত ভূমভ

৬.

৭.

আশ্রয় গ্রণকাযীথদয আফাস্থদর
কযাম্প প্রমতষ্ঠা

৮.

অস্থায়ী থল্টায
মনভযাণ

৯.

আশ্রয়প্রাথীদদয খাে
ও অন্যান্য
অতযাফশ্যকীয় ত্রাণ
ায়তা প্রদান

মফফযণ/ফতযভান অফস্থা
ভন্তব্য
৬,৯২,৯৮৪ জন
২৫ আগষ্ট, ২০১৭ মি. তামযদখয য দত ২৯/০৫/২০১৮ ম যন্ত আনুভামনক ৬
রক্ষ ৯২ াজায ৯৮৪ জন আশ্রয়প্রাথী প্রদফ কদযদছ। ২৫ আগষ্ট, ২০১৭ এয
পূদফ য আগত ২ রক্ষামধক থযামাংগা ফাাংরাদদদ আশ্রয় গ্রণকাযী মভয়ানভায
অমধফামদদয াংখ্যা প্রায় ১০ রক্ষ।
১১,১৭,৯০০ জন
াদার্ য অমধদপ্তয মফমজমফয দমামগতায় ফতযভাদন ১টি থযমজদেন বুথ
মযচারনা কযদছ। ফাদয়াদভমিক মনফন্ধদন ২৫ আগষ্ট, ২০১৭ এয পূদফ য আগত
থযামাংগাদদযদকও মনফন্ধদনয আওতায় আনা দয়দছ।
৩৬,৩৭৩ জন
ভাজ থফা অমধদপ্তয জময কাম যক্রভ ম্পন্ন কদযদছ। এমতভ মশুদদয
(থছদর-১৭,৩৯৫ ও
তত্বাফধান ও সুযক্ষায জন্য ভাজ থফা অমধদপ্তয ও ইউমনদপ এয থমৌথ
থভদয়-১৮,৯৭৮)
উদেদগ একটি প্রকল্প প্রস্তাফ প্রমক্রয়াধীন আদছ।
৭,৭৭১ জদনয ফাফা-ভা
থকউ থনই
এ ম যন্ত ২৩,৪৭৩
মযফায মযকল্পনা অমধদপ্তয, কক্সফাজায জময কাম যক্রভ মযচারনা কযদছ
জন গবযফতী নাযীদক এফাং কাম যক্রভ চরভান আদছ।
নাক্ত কযা দয়দছ।
৩,১২২ জন

৪,০০০ একয

মমবর-াজযন, কক্সফাজায ও উ-মযচারক, মযফায মযকল্পনা অমধদপ্তয
দত প্রাপ্ত তথ্যানুাদয।

আশ্রয়প্রাথীদদয াংখ্যা ক্রভাগতবাদফ বৃমি াওয়ায় উমখয়ায কুতুারাংফালুখারী নতুন কযাম্প এরাকায আওতা ম্প্রাযদণয রদক্ষয প্রদয়াজনীয়
ভূমভয মযভাণ প্রাথমভকবাদফ ফযাদ্দকৃত ২,০০০ একদযয স্থদর ৪,০০০ একদয
পুন:মনধ যাযণ কযা দয়দছ।
৩০টি
প্রামনক ব্যফস্থানায সুমফধাদথ য উমখয়ায কুতুারাং-ফালুখারী নতুন কযাম্প
এরাকাদক ২০টি কযাদম্প মফবক্ত কযা দয়দছ। তাছাড়া, উমখয়ায ামকভাড়া,
জাভতরী ও পুটিবুমনয়া এফাং থর্কনাদপয থকযনতরী, উনমছপ্রাাং, আরীখারী,
থরদা, জামদমুযা, নয়াাড়া ারফন ও াভরাপুযদকও পৃথক পৃথক কযাম্প
মদদফ মচমিত কযা দয়দছ। পদর ফ মভমরদয় কযাদম্পয থভার্ াংখ্যা
দাঁমড়দয়দছ ৩০। তন্দে প্রথদভাক্ত ২৩টি কযাদম্প ১জন কদয কভযকতযাদক
কযাম্প ব্যফস্থানায দাময়ত্ব প্রদান কযা দয়দছ। জনপ্রান ভন্ত্রণারয় দত
কভযকতযা প্রামপ্ত াদদক্ষ অফমষ্ট কযাম্পগুদরাদকও ব্যফস্থানায আওতায়
আনা দফ।
(খ) নতুন কযাম্পগুমরদত প্রামনক ও থফা অফকাঠাদভা ততযী এয
তত্ত্বাফধান ও াংযক্ষদণয থক্ষদত্র প্রদয়াজনীয় অথ য াংস্থাদন ইউএনএইচমআয
এয ম্মমত াওয়া মগদয়দছ।
২০০,০০০ ঘয
প্রাথমভকবাদফ ৮৪ াজায অস্থায়ী ঘয ততযীয রক্ষযভাত্রা মছর। যফতীদত
আশ্রয়প্রাথীদদয আগভন অব্যাত থাকায় এফাং ইদতাভদে নতুন কদয
প্রদফকৃত আশ্রয়প্রাথীয াংখ্যা ৭ রদক্ষয কাছাকামছ ওয়ায় রক্ষযভাত্রা ২
রদক্ষ পুন:মনধ যাযণ কযা দয়দছ।
আনুভামনক ৮,৫৫,১৯১ (ক) ফতযভাথন মফ^খাে কভযসূচী কর্তযক ১-৩ দস্য মফমষ্ট মযফাদযয জন্য
জন
প্রমত ভাদ ৩০ থকমজ চার, ৯ থকমজ ডার ও ৩ মরর্ায থবাজয থতর, ৪-৭
(থজনাদযর পৄড
দস্য মফমষ্ট মযফাদযয জন্য প্রমত ভাদ ৬০ থকমজ চার, ১৮ থকমজ ডার ও
মডমিমফউন
৬ মরর্ায থবাজয থতর এফাং ৮ এফাং ৮+ দস্য মফমষ্ট মযফাদযয জন্য প্রমত
৬,৪৪,০০০, ইভাদ ১২০ থকমজ চার, ২৭ থকমজ ডার এফাং ১২ মরর্ায থবাজয থতর যফযা
বাউচায ২,১১,১৯১) কযা দে। মফ^খাে কভযসূচী প্রমতভাদ ২ যাউদে খাে াভগ্রী মফতযণ
কদয। ইদতাভদে ১৪ যাউে মফতযণ ম্পন্ন দয়দছ।

১৪ যাউে

১০.

কযাম্প
এরাকায়
নরকূ স্থান

৬,৩৬৭টি

১১.

কযাম্প
এরাকায়
ল্যামিন স্থান

৫২, ২৪১টি

১২.

কযাম্প
এরাকায়
মফদ্যযতায়ন

৯ মক.মভ.

১৩.

কযাম্প
াংদমাগ
মনভযাণ

৩০ মক.মভ.

এরাকায়
ড়ক

(খ) আগাভী মডদম্বয, ২০১৮ ম যন্ত আশ্রয় গ্রণকাযী স্থানীয় অমধফামদদয
ভদে অমত দমযদ্রদদয জন্য খাে যফযাদ ডমিউএপম’য ম্মমত াওয়া
মগদয়দছ।
(গ) গত ৯ থদেম্বয ২০১৭ দত এ ম যন্ত ৫৫,১৮৯ থভ.র্. চার, ১২,৩১৯
থভ.র্. ডার, ৪,২৭০ থভ.র্ন ততর, ৩৫৩ থভ.র্ মচমন, ২২২ থভ.র্. রফণ ও ৪৬
থভ.র্. সুমজ যফযা কযা দয়দছ।
(ঘ) মফশ্বখাে কভযসূচী এমপ্রর ভাদ থজনাদযর পৄড মডমিমফউন এয আওতায়
৭,৮৮০ থভ.র্ন চার, ২৩২৫ থভ.র্ন ডার, ৭২৩ থভ.র্ন থবাজয ততর থভার্
১০,৯২৮ থভ.র্ন খাে যফযা কযদছ। এছাড়াও ই-বাউচাদযয ভাধদে
২,১১,১৯১ জনদক ১৯ প্রকায খাে াভগ্রী যফযা কদযদছ।
(ঙ) থজরা প্রান ও ফাাংরাদদ থনাফামনীয দমামগতায় থদেম্বয, ২০১৭
দত মফমবন্ন যকাযী দপতয, থফযকাযী াংস্থা, স্থানীয় দানীর ব্যমক্তফগ য ও
ফন্ধুপ্রমতভ থদ দত প্রাপ্ত খাে ও খাে জাতীয় অন্যান্য ত্রাণ মফতযণ কযা
দে। তদফ ডমিউএপময ায়তায আওতা ম্প্রাযদণয াাাম অন্যান্য
উৎ দত প্রাপ্ত ায়তায মযভাণ হ্রা থদত থাকায় ফতযভাদন এ ধযদণয ত্রাণ
কাম যক্রদভয ব্যামপ্ত ক্রভ হ্রা াদে।
(ক) ফগুদরা কযাদম্প এ ম যন্ত ৪,৪৩৯টি অগবীয নরকূ, ১,৫৪২টি গবীয
নরকূ ও ১৫৭টি কুয়া স্থান কযা দয়দছ। তন্দে ২৪৬টি অগবীয নরকূ
ইদতাভদে অদকদজা (Decommissioming) কযা দয়দছ। মডমএইচই
মফমবন্ন স্থাদন স্থামত ১,০০০ মরর্ায ধাযণ ক্ষভতা ম্পন্ন ১১টি ওয়ার্ায
মযজাবযায এয ভােদভ ামন যফযা কযদছ। তাছাড়া, ২টি থভাফাইর ওয়ার্ায
মির্দভন্ট প্ল্যান্ট ও ২টি ভ্রােভাণ ওয়ার্ায কযামযয়ায (৩,০০০ মরর্ায ধাযণ
ক্ষভতাম্পন্ন) এয ভােদভ কদয়কটি কযাম্প এরাকায় প্রমতমদন ামন যফযা
কযদছ। ফতযভাদন থকান অগবীয নরকূ স্থান কযদত থদয় দে না।
(খ) উমখয়ায কুতুারাং-ফালুখারী নতুন কযাম্প এরাকায ১২ নাং কযাদম্প
জাইকা, আইওএভ ও মডমএইচই’য থমৌথ উদেদগ ৩০,০০০ থরাদকয জন্ম
ামন যফযাদয উদমামগ ১,৪০০ পৄর্ গবীযতাম্পন্ন একটি বৃৎ নরকূ
স্থাদনয কাজ চরভান যদয়দছ।
(ক) প্রথভ মদদক স্থামত ল্যমিদনয ভদে ২,৬৯৯টি ইদতাভদে অদকদজা
(Decommissioming)কযা দয়দছ। অদকদজা কযা ল্যমিন প্রমতস্থান
প্রদয়াজনীয় থক্ষদত্র নতুন ল্যামিন স্থাদনয মযকল্পনা ফাস্তফায়নাধীন আদছ।
ইদতাভদে উমখয়ায কুতুারাং-ফালুখারী নতুন কযাম্প এরাকায় ইউমনদদপয
ায়তায় এএপমডয ভােদভ ১০,০০০ ল্যামিন মনমভযত দয়দছ। ইউমনদদপয
ায়তায় এএপমডয ভােদভ আদযা ৫,০০০ ল্যমিন ৫,০০০ থগারখানা
মনভযাদণয উদেগ গ্রণ কযা দয়দছ। এয াাাম এপমড-৭ এয আওতায়
ল্যমিন ও থগারখানা মনভযাদণয কাম যক্রভও চরভান আদছ।
(খ) ল্যমিনমূদয ব্যফাযদমাগ্যতা অক্ষুন্ন যাখায রদক্ষয ক্ষুদ্র ও ভাঝাময
আকাদয য়:ব্যফস্থানায(Fecal Sludge Management) উদোগ গ্রণ
কযা দয়দছ।
(ক) ল্লী মফদ্যযৎ মভমতয ভােদভ উমখয়ায কুতুারাং-ফালুখারী নতুন কযাম্প
এরাকায় প্রস্তামফত ১৭ মক.মভ. দীঘ য মফদ্যযৎ রাইদনয ভদে ৯ মক.মভ. রাইন
মনভযাদণয কাজ ইদতাভদে ম্পন্ন দয়দছ। অফমষ্ট ৮ মক.মভ. দীঘ য রাইন
স্থাদনয কাজ মঘ্রই ম্পন্ন কযদত ল্লী মফদ্যযৎ মভমতদক অনুদযাধ জানাদনা
দয়দছ। উদল্লখ্য, উমল্লমখত মফদ্যযৎ রাইন থকফর কযাম্প কাম যারয় অন্যান্য
প্রামনক স্থানায় মফদ্যযৎ াংদমাদগয কাদজ ব্যফহৃত দফ।
(খ) ল্লী মফদ্যযৎ মভমত নতুন কযাম্প এরাকায় ৫০টি ড়ক ফামত ও ১০টি
ফ্লাড রাইর্ স্থান কদযদছ। যকাযী উদেদগয াাাম থফযকাযী
প্রমতষ্ঠাদনয ায়তায়ও ইদতাভদে ১,০৪০টি থৌযফামত স্থান কযা দয়দছ।
(ক) এরমজইমড কর্তযক ফাস্তফায়নাধীন থভার্ ১১.৭৯ মক.মভ. তদঘ যযদয ১৪টি
যাস্তায কাদজয ৯০% ইদতাভদে ম্পন্ন দয়দছ।
(খ) ইউএনএইচমআয এয অথ যায়দন এএপমড কর্তযক মনভযাণাধীন প্রায় ১০
মক.মভ. মূর াংদমাগ ড়দকয ভদে ইদতাভদে প্রায় ৭.৭ মক.মভ. যাস্তায
ভাটিয কাজ ও ৫৬৫ মভর্ায যাস্তায এইচমফমফ কাজ ম্পন্ন দয়দছ। ৩টি মযাং

১৪.

১৫.

১৬.

কারবার্ যও ইদতাভদে মনমভযত দয়দছ।
(গ) Fecal Sludge Management প্রদজক্ট এফাং রম্বাময়া াংদমাগ
ড়দকয ২.৫ মক.মভ. ভাটিয কাজ চরভান আদছ।
(ঘ) আইওএভ কর্তযক ৫টি এদক্স থযাদড ৬.৪ মক.মভ.এইচমফমফ যাস্তা মনভযাণ
কাজ চরদছ।
(ঙ) আইওএভ কর্তযক কযাম্প এরাকায় ৫টি াই কারবার্ য, ২টি Vented
LWC ও একটি ফক্স কারবার্ য মনভযাদনয কাজ চরভান আদছ। থভ ২০১৮ এয
ভদে উক্ত কাজ ম্পন্ন দফ ভদভয আইওএভ জামনদয়দছ।
স্বাস্থয ও ক) ১,৩৫,৫১৯ (১ভ (ক) কযাম্প এরাকা াংরগ্ন স্থাদন থভার্ ৭টি মপল্ড াাতার ও ১৬২টি
মচমকৎা থফা
যাউে) ও ৩,৫৪,৯৮২ প্রাথমভক স্বাস্থয মযচম যা থকন্দ্র স্থান কযা দয়দছ। তন্দে ১০টি
(২য় যাউে) জনদক াাতার/স্বাস্থয থকন্দ্র ২৪ ঘণ্টা থফা প্রদান কযদছ।
এভআয বযাকমন
(খ) াাতার/স্বাস্থয থকন্দ্রমূদ ফ যদভার্ ৮৭২টি নতুন আইমমড য্যা চালু
থদওয়া দয়দছ।
কযা দয়দছ।
খ) ৭২,৩৩৪ (১ভ
(গ) কক্সফাজায দয াতার ও উদজরা াাতারমূদয ক্ষভতা বৃমি
যাউে) ও ২,৩৬,৬৯৬ কযা দয়দছ।
(২য় যাউে) জনদক (ঘ) মযফায মযকল্পনা অমধদপ্তয ১২টি থকদন্দ্রয ভােদভ মযফায মযকল্পনা
ওমমব থদয়া দয়দছ। এফাং ভার্ত ও মশু স্বাস্থয থফা প্রদান কযদছ।
গ) ২,২৫,৪৪৬ জনদক (ঙ) এভএএপ ও আযএইচইউ মযচামরত মফেভান স্বাস্থ্ম থকন্দ্রমূদয
মবর্ামভন এ কযাসুর ক্ষভতা (৩৫ য্যায কদরযা াাতার) বৃমি কযা দয়দছ।
থদয়া দয়দছ।
(চ) ফক’টি কযাদম্প যকাযী-থফযকাযী মভদর থভার্ ১২৪টি াংস্থা
ঘ) ৩৩,৪৩,০৩৭ জন ফতযভাদন স্বাস্থয থফা প্রদাদন মনদয়ামজত আদছ।
থযাগীদক মফমবন্ন
(ছ) Orbis International এয ায়তায় আশ্রয় গ্রণকাযীদদয আই
প্রকায মচমকৎা থফা থকয়ায ামবয প্রদাদনয রদক্ষয স্থানীয় ফায়তু যপ চক্ষু াাতার এয
প্রদান কযা দয়দছ। াদথ একটি চুমক্ত ম্পাদন কযা দয়দছ। এয আওতায় ১,০০০ জদনয
ঙ) ১ভ দপায়
কযার্াম যাদক্ট আই াজযাযী ম্পাদন ও ৫,০০০ জনদক চভা প্রদাদনয কাম যক্রভ
১,৪৯,৯৬২ জনদক
শুরু দয়দছ। তাছাড়া, থমডয়ামিক অথারদভারমজ কভযসূচীয অধীদন এ ফছদয
থন্টার, মমমব ও ৫০,০০০ মশুদক মিমনাং কযা প্রদয়াজনীয় মচমকৎা প্রদাদনয কাম যক্রভও
মফওমফব ২য় দপায় চরভান আদছ।
১,৬৯,৬১৭ জনদক
থন্টার মফওমমব
এফাং ৩য় দপায়
১,৭২,৪৩২ জনদক
থন্টার বযাকমন
থদয়া দয়দছ।
চ) প্রথভ দপায়
৭০০,৪৮৭
জন এফাং ২য় দপায়
২৮২,৬৫৮ জন এফাং
যফতীদত আদযা
৮,৭৯,২৭৩ জনদক
কদরযা বযাকমন
থদওয়া দয়দছ।
ছ) ৩,১৫,৮৮৯ (১ভ
যাইে), ৩,৬৩,৯৮৭
(২য় যাউে) ও
৪,২৩,৫৬৩ (৩য়
যাউে) জনদক
মডদথমযয়া বযাকমন
থদওয়া দয়দছ।
অস্থায়ী গুদাভ মনভযাণ
২১টি
মফ^খাে কভযসূচী কর্তযক ২১টি অস্থায়ী গুদাভ মনভযাণ কযা দয়দছ। আদযা
গুদাভ মনভযাদণয কাজ চরভান আদছ।
ফান্দযফান থজরায়
অফস্থান থনয়া
আশ্রয়প্রাথীদদয নতুন

১৬,১৯৮ জন

ফান্দযফান থজরায নাইক্ষযাংছমড় উদজরায ঘুভধুভ ইউমনয়দনয মিভকুর ও
দয ইউমনয়দনয চাকডারায় আশ্রয় থনয়া থযামাংগাদদযদক কুতুারাং থভগা
কযাদম্প স্থানান্তয কযা দয়দছ।

কযাম্পস্থদর স্থানান্তয
১৭.

কযাম্প এরাকায় খার
খনন

১০ মক.মভ

১৮.

মনধ যামযত এরাকায
ফাইদয ছমড়দয় ড়া
মনয়ন্ত্রণ

১৯.

দ্যদম যাগ থভাকাদফরায়
প্রস্তুমত

কক্সফাজায থথদক
উিাযকৃত ৫৪,৫৫৯
জন ও অন্যান্য থজরা
থথথক উিাযকৃত
৩,২০১ জনদক
কযাদম্প স্থানান্তয
ম্ভাব্য
ঘুমণ যঝড়/াইদলান,
ভূমভধ ও াাড়ী
ঢদরয ঝমুঁ কপূণ য স্থাদন
ফফাযতদদয
মনযাদ স্থাদন
স্থানান্তয

২০.

ফন্য ামতয আক্রভণ
দত সুযক্ষায জন্য
ব্যফস্থা গ্রণ

ফন্য ামতয একামধক
আক্রভদণ ১২ জন
থযামাংগায প্রাণামন

২১.

মযদফ ও ফন যক্ষা

মফকল্প জ্বারানীয
অবাদফ ইদতাভদে
৫০০ একদযযও থফী
ফনভূমভ উজাড়

২২.

থগাযস্থান াংযক্ষণ

মৃতদদয দাপদনয
ব্যফস্থা

২৩.

মক্ষা

অনানুষ্ঠামনক
মক্ষাদান কাম যক্রভ

ইউএনএইচমআয, আইওএভ ও মফ^খাে কভযসূচী থমৌথবাদফ কাম্প
এরাকায় ২০ মক.মভ. খার খনন কযায মযকল্পনা গ্রণ কদযদছ। ইদতাভদে
১০ মক.মভ. খার খনন কাজ ম্পন্ন দয়দছ। অফমষ্ট কাজ চরভান আদছ।
আশ্রয়প্রাথী থযামাংগাদদয গমতমফমধ মনয়ন্ত্রদণ যামু, থর্কনাপ, উমখয়া ও দয
উদজরায ১১টি স্থাদন পুমর থচকদাদষ্টয ভােদভ কাম যক্রভ মযচারনা কযা
দে।

(ক) ইউএনএইচমআয এয অথ যায়দন Asian Disaster Preparedness
Centre (ADPC) ও ঢাকা মফশ্বমফোরদয়য থমৌথ উদেদগ ম্ভাব্য ভূমভধ
ও াাড়ী ঢদর আক্রান্ত দত াদয এভন এরাকা মচমিত কযা দয়দছ। এফ
এরাকায় ফাফাযত প্রায় ১ রক্ষ থরাকদক মনযাদ স্থাদন স্থানান্তদযয রদক্ষয
উমখয়ায কুতুারাং-ফালুখারী নতুন কযাম্প এরাকায ফতযভান ীভানায মিদভ
কযাম্প ম্প্রাযদণয কাজ শুরু কযা দয়দছ।
(খ) Cyclone Preparedness Programme (CPP)-থক আইওএভ
ও ইউএনএইচমআয মফমবন্ন াংস্থায ভন্বদয় গঠিত দ্যদম যাগ থভাকাদফরা
াংক্রান্ত ওয়ামকযাং গ্রুদয অন্তর্ভযক্ত কযা দয়দছ।
(গ) ম্ভাব্য ঘুমণ যঝড় দত যক্ষায উদদ্দদশ্য ইদতাভদে মনমভযত অস্থায়ী
থল্টাযমূদক ভজবুত কযায রদক্ষয কাম যক্রভ গ্রণ কযা দয়দছ। ঝমকযপূণ য
মদদফ মচমিত থভার্ ১,৮০,০০০ থল্টাদযয ভদে ১,৬৯,২৪৬ মযফাযদক
অমতমযক্ত থল্টায াভগ্রী যফযা কযা দয়দছ। চরমত এমপ্রর ভাদয ভদে
এ কাজ থল দফ।
(ঘ) ০১/০৬/২০১৮ ম যন্ত ১, ৩, ৪, ৫, ৭, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৪, ১৫, ১৬ ও ১৮
নাং কযাম্প দত ৫,৮২৯ মযফাদযয থভার্ ২৫,৯৮৩ জনদক ম্প্রাযণীর ৪,
৫, ৬, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২০, নাং কযাদম্প স্থানান্তয কযা দয়দছ।
আদযা ২,৫০৬ মযফাদযয ১১,১৭২ জনদক স্থানান্তদযয কাম যক্রভ ফতযভাদন
চরভান আদছ।
ামতয মফচযণ ও চরাচদরয থ াংকুমচত দয় ড়ায় উমখয়ায কুতুারাংফালুখারী নতুন কযাম্প এরাকায় এ ম যন্ত ফন্য ামতয আক্রভদণয ৫টি ঘর্না
ঘদর্দছ। বমফষ্যদত এ ধযদণয ঘর্নায পুনযাবৃমি থযাধকদল্প ামতয চরাচদরয
থ মনমদ যষ্টকযদণয রদক্ষয কাম যকয ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য ইউএনএইচমআয এয
আমথ যক ায়তায় আইইউমএন (International Union for
Conservation of Nature) কাজ শুরু কদযদছ।
আশ্রয় গ্রণকাযীদদয খােদ্রব্য যান্নায জন্য মফকল্প জ্বারানীয ব্যফস্থা না থাকায়
শুরু থথদকই কযাম্প াংরগ্ন ফনভূমভয ওয চা দড়। ফন থথদক াংগৃীত
জ্বারানী কাদঠয উয মনবযযীরতা হ্রা এফাং মনকর্স্থ ফনভূমভয উয চা
কভাদত জ্বারানী াশ্রয়ী চুরা প্রথভ মদদক তুল ফা চাযদকার
(Compressed Rice Husk) যফযাদয উদেগ গ্রণ কযা য়।
ইদতাভদে প্রায় ১,০০,০০০ মযফাযদক এয আওতায় আনা ম্ভফ দরও
থমাগান স্বল্পতায কাযদণ এয অব্যাত যফযা মনমিত কযা মাদে না। এ
থপ্রক্ষাদর্ মফকল্প মদদফ ীমভত আকাদয ফাদয়াগ্যা ও ব্যাকমবমিক তযর
থদিামরয়াভ গ্যা (এরমমজ) যফযাদয মিান্ত গ্রণ কযা দয়দছ। প্রাথমভক
ম যাদয় াইরর্ মথদফ ২,০০০ স্থানীয় মযফায থভার্ ১১,০০০ থযামাংগা
মযফাযদক এরমমজ কাম যক্রদভয আওতায় আনায কাম যক্রভ শুরু দয়দছ।
ম যায়ক্রদভ এয আওতা প্রদয়াজন অনুমায়ী ম্প্রাযণ কযা দফ। একই াদথ
প্রাপ্যতা াদদক্ষ তুল ফা চাযদকার যফযাও অব্যাত থাকদফ।
অসুস্থতা, থনৌ ও অমগ্ন দূঘ যর্না, ামতয আক্রভণ স্বাবামফক ফয়জমনত
কাযদণ এ ম যন্ত কদয়কত থরাক মৃতুযফযণ কদযদছ। মৃতদদয মথামথ
ৎকাদযয জন্য অমধকাাং কযাম্প এরাকায় থগাযস্থান মনমদ যষ্ট ও াংযক্ষণ কযা
দয়দছ/দে।
আন্তজযামতক াংস্থামূদয তথ্যানুাদয ৪ রক্ষামধক থছদর-থভদয়য মক্ষা
ায়তা প্রদয়াজন। ইদতাভদে ১,১৭৯টি মক্ষা থকন্দ্র স্থান ও ২,৭২০ জন

২৪.

পুমষ্টভান উন্নয়ন

২৫.

বমফষ্যত মযকল্পনা

২৬.

প্রতযাফান কাম যক্রভ

অপুমষ্টজমনত
স্বাস্থযঝমুঁ ক থযাধ
কাম যক্রভ

চরভান ভানমফক
ায়তা কভযসূচীয
ধাযাফামকতা যক্ষা

মক্ষক মনদয়াগ কযা দয়দছ। ১৪ ফছদযয কভ ফয়ী ১,২৬,৪৮১ জন ফারকফামরকাদক এফ মক্ষা থকদন্দ্র মভয়ানভায ও ইাংদযজী বালায় অনানুষ্ঠামনক
মক্ষা প্রদান কযা দে। ৪৫৩টি মক্ষা থকদন্দ্রয জন্য মযচারনা কমভটি গঠন
ও কাম যকয কযা দয়দছ। এ ম যন্ত ৭৮,২৮৫ জন মক্ষাথীদক মক্ষাায়ক
মকর্ যফযা কযা দয়দছ। নতুন মক্ষা থকন্দ্র স্থান ও মক্ষাায়ক মকর্
যফযা কাম যক্রভ অব্যাত আদছ।
আন্তজযামতক াংস্থামূদয তথ্যানুাদয ৪৭০,০০০ থযামাংগা অপুমষ্টজমনত
ভস্যায় আক্রান্ত। আশ্রয় গ্রণকাযীদদয অমধকাাংই াধাযণ অপুমষ্টয মকায।
তস্মদে উদল্লখদমাগ্য াংখ্যক মশু ও গবযফতী ভমরা আদছ। এ ম যন্ত অনুধ য ৫
ফছদযয ২৫,৮৩৬ জন মশু এফাং ১,৭০১ জন গবযফতী নাযীদক পুমষ্ট মচমকৎা
থদয়া দয়দছ। ম্পূযক পুমষ্ট কভযসূচীয আওতায় থনয়া দয়দছ অনুধ য ৫ ফছদযয
৭৬,৮১৫ জন মশু ও ২৩,৪৯১ জন গবযফতী ও স্তন্যদানকাযী ভমরাদক।
প্রতযাফান ম্পন্ন না ওয়া ম যন্ত ভানমফক ায়তা কাম যক্রভ অব্যাত যাখায
থকান মফকল্প থনই। থ আদরাদক চরভান কাম যক্রভ অব্যাত যাখা
বমফষ্যদতয ম্ভাব্য ঝমুঁ ক থভাকাদফরায় প্রস্তুমত মদদফ এ কাম যক্রদভ জমড়ত
জামতাংঘ াংস্থামূদয উদোদগ ভাচ য-মডদম্বয, ২০১৮ থভয়াদদয জন্য একটি
অাংগ্রণমূরক থমৌথ াড়াদান কভযসূচী (Joint Response ProgrammeJRP) প্রণয়ন কযা দয়দছ। এয আওতায় প্রায় ৯৫১ মভমরয়ন ভামকযন ডরাদযয
অথ য ায়তায আফশ্যকতা মনরূন কযা দয়দছ। খাে মনযািা, ওয়া,
আশ্রয় ও খােফমভূযত দ্রব্যামদ, কযাম্প-াইর্ ব্যফস্থানা, স্বাস্থয, সুযক্ষা, পুমষ্ট
ও মক্ষা াংমিষ্ট জরুযী কাম যক্রভ এ কভযসূচীয মূর প্রমতাে। কভযসূচীয
আওতায় প্রাপ্তব্য ম্পদদয অন্যযন ২৫% স্থানীয় এরাকা/অমধফাীদদয মফমবন্ন
খাতমবমিক উন্নয়দন ব্যফহৃত দফ। স্থানীয় ম যাদয় কভযসূচীটি প্রণয়ন ও
চূড়ান্তকযণ প্রমক্রয়ায় যণাথী ত্রাণ ও প্রতযাফান কমভনাদযয কাম যারয়
অন্যান্য থিকদাল্ডাযদদয যাভয গ্রণ কযা দয়দছ।
ক) থর্কনাদপয থকযনতরীদত প্রতযাফাদনয জন্য প্রতযাফান থকদন্দ্রয মনভযাণ
কাজ চরভান আদছ। আগাভী ১৫ মদদনয ভদে এ মনভযাণ কাজ ভাপ্ত দফ ফদর
আা কযা দে।
খ) ফান্দযফান থজরায নাইক্ষযাংছমড় উদজরায ঘুভধুভ এরাকায় আদযকটি
প্রতযাফান থকন্দ্র স্থাদনয জন্য থজরা প্রাক, ফান্দযফান থথদক জমভয ফযাদ্দ
ম্প্রমত াওয়া থগদছ।
গ) গত ২৪/০৫/২০১৮ মি. তামযদখ কক্সফাজাদয ভায়ানভাদযয আমশ্রতদদয
প্রতযাফাদনয রদক্ষয থবমযমপদকন পভয পূযণ াংক্রান্ত একটি কভযারা
অনুমষ্ঠত দয়দছ। ম্মত থপমযমপদকন পভয পূযদণয রদক্ষয তথ্য াংগ্র
কাম যক্রভ আগাভী প্তাদ শুরু দফ ফদর আা কযা দে।

