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সভার কার্নববরণী
য
ত্ানরখঃ
সভাস্থলঃ

বৃহস্পনত্বার, ২৮ জািুয়ারী ২০২১ ইাং,
মাইদরাসফট টটমস্ (অিলাইি)

১১:৩০ নমঃ-০১:১৫নমঃ

অাংশগ্রহণকারীঃ
বিবিআরবিএি,

ব্র্যাক,

বিআরএি/কাবরতাি,

আইওএম,

হেক্স-ইপার,

এইচআরএফ,

এনআরবি,

এফআইবিবিবি, ওয়ার্ল্ড কনিান/ড হমডিয়ার, নিড াক, কাতার চযাবরটি, ইডকা, আমান এিং হেল্টার ও বনতয
প্রডয়াজনীয় িামগ্রী হিক্টর ।
আদলাচ্য সূচ্ীঃ
১। স্বাগত ও পবরবচবত পি ড
২। হিক্টডরর িাধারণ ো নাগাদ তথ্য উপস্থাপনাাঃ হিক্টর িমন্বয়কারী
৩। হেল্টার হিবগং অনুেী নাঃ ইউএনএইচবিআর
৪। পরীক্ষামূ ক হেল্টার বচবিতকরণ পদ্ধবত প্রকল্পাঃ ইউএনএইচবিআর
৫। পরীক্ষামূ ক বনতয প্রডয়াজনীয় িামগ্রী পপ-আপ হটারাঃ ইউএনএইচবিআর
৬। হেল্টার কাবরগরী কার্িম্পাদনকারী
ড
দড র ো নাগাদ তথ্য উপস্থাপনা
৭। স্থানীয় জনগডণর কাবরগরী কার্িম্পাদনকারী
ড
দড র ো নাগাদ তথ্য উপস্থাপনা
৮। অনযানয
আদলাচ্য সূচ্ী
১। স্বাগত ও
পবরবচবত পি ড

২। হিক্টডরর
ো নাগাদ তথ্য
উপস্থাপনা

আদলাচ্িার সারমম য

করণীয়
পেদেপসমূহ

হিক্টর িমন্বয়কারী িিায় অংেগ্রেণকারী িক ডক স্বাগত জানান
হরকিড করডত অনুমবত গ্রেণ চযাি িাডক্সর মাধযডম মতামত
অনুিরণ করার কথ্া জানান এিং আড াচয িূচী অনুর্ায়ী আড াচনা
শুরু কডরন।
হিক্টর িমন্বয়কারী হিক্টডরর িাধারণ তথ্য ো নাগাদ কডরনাঃ
শকানভড-১৯ সম্পনকযত্ হালিাগাে
- ১৭ জানুয়ারী ২০২১ইং পর্ন্ত:
ড
শরানহঙ্গা জিদগাষ্ঠীদত্ঃ স্বাস্থয হিক্টর এ পর্ন্ত
ড ২৫,২৮১
জি শরণার্থীর কদরািা িমুিা পরীো কদরদে। ১১-১৭
জানুয়ারী ২০২১ ইং পর্ন্ত
ড ২ জডনর েরীডর নতু ন কডর
কডরানা িংক্রমডনর ঘিনা ঘডিডে বকন্তু হকান মৃতুযর ঘিনা
ঘডিবন। এ পর্ন্ত
ড বনশ্চিত কদরািায় শমাট আরাদের
সাংখযা ৩৭৩ জি এবাং মৃত্যয ১০ জি। িতডমাডন কযাডম্পর
১১ জন হরাবেঙ্গা বনজ হেল্টাডর হকায়াডরন্টাইন-এ রডয়ডে।
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স্থািীয় জিদগাষ্ঠীদত্ঃ ২৯ জডনর েরীডর কডরানার
উপবস্থবত প্রবতডিদডন ি া েডয়ডে।
২৩ জানুয়ারী ২০২১ ইং িাং াডদডের বিবি এবিডয়েন
কতৃপ
ড ডক্ষর বিজ্ঞবিডত হর্ িক র্াত্রী র্ুক্তরাজয হথ্ডক
িাং াডদডে
আিডেন
তাডদর
জনয
প্রাবতষ্ঠাবনক
হকায়াডরন্টাইন িাধযতামূ ক করা েডয়ডে।

অত্ীব জরুরী কার্রম
য
২৪ আগট ২০২০ ইং এর পডর আরআরআরবি অবফি
হথ্ডক অতীি জরুরী কার্ক্রডমর
ড
উপর নতু ন হকান
বনডদডেনা আডিবন। বনতয প্রডয়াজনীয় িামগ্রী হিক্টডরর
জনযাঃ অতযন্ত দুি ড হেল্টাডরর জনয িোয়তা প্রদান
অনুডমাবদত এিং এটি চ মান। িোয়তা িুবনবদডটকরণ এিং
টিএিএ-।। বনশ্চিত করা হমরামত এিং রক্ষণাডিক্ষণ এিং
মধয-ডময়াদী হেল্টার ততরীর অনুমবত প্রদাডনর জনয
হেল্টার ও বনতয প্রডয়াজনীয় িামগ্রী হিক্টর আইএিবিশ্চজ
এর মাধযডম আরআরআরবি অবফডির িাডথ্ আড াচনা
শুরু কডরডেন হর্খাডন বনতয প্রডয়াজনীয় িামগ্রী এিং
এইচএ বপ িোয়তার কথ্াও উডেখ করা েডয়ডে, িিডেষ
ড
বনডদডডের পাোপাবে হিৌরিাবত বিতরণ এিং বনতয
প্রডয়াজনীয় িামগ্রী িাউচার করার জনয অবতবরক্ত
অনুডমাদন বে । ২০২০ িাড র আগস্ট হথ্ডক বকেু
েতডাি ীর আড াডক এখাডন বিত হেল্টার বনমাডণর
ড
জনয
একটি িরকারী অনুডমাদন রডয়ডে তডি িম্প্রবত এটি
এমওবিএমআর কতৃক
ড স্থবগত করা েডয়ডে।
- হিক্টর িমন্বয়কারী আডরা উডেখ কডরন হর্ আরও হেল্টার
িোয়তা পুনরায় শুরু েডয়ডে, অংেীজনডদর এখনও
বনরাপদ বিতরণ এিং বনমাণ
ড িাইিগুব িজায় রাখডত েডি,
বিতরণ পডয়ন্টগুব ডত র্থ্ার্থ্ াইন, দূরত্ব, বিড় জমাডয়ত
এড়াডনার জনয বিতরডণর িটিক িময় িযিস্থাপনা, বনশ্চিত
করডত েডি োত হধায়ার স্থানগুব কাজ করডে এিং
তাপমাত্রা পবরমাপ করা েডে।
নিত্ল শশল্টার নিমাণ
য নবষয়ক হালিাগােঃ
- হিক্টর িমন্বয়কারী ইউএনএইচবিআর এর বনকি জানডত
হচডয়ডেন বিগত িিার পডর বিত হেল্টার বনমাণ
ড বিষডয়
তাডদর কাডে হকান ো নাগাদ আডে বকনা এিং প্রাি
িিডেষ
ড
তথ্য অনুিাডর দুডর্াগ
ড ত্রাণ ও পূনিািন
ড
মণণা য়
িবচডির কযাম্প পবরদেনড করার পডর বিত হেল্টার বনমাণ
ড
িন্ধ হঘাষণা করা েডয়ডে। োডগা জানান হর্ কযাডম্প বিত
হেল্টার বনমাণ
ড িন্ধ করার বিষডয় দুডর্াগ
ড ত্রাণ ও পূনিািন
ড
মণণা য় হথ্ডক হকান প্রকার অবফবিয়া বচটি তারা পানবন।
নয়াপারা বনিবন্ধত কযাডম্প মধযিতী ত া বিবেট হেল্টার
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পবরদেনকা
ড
ীন িমডয় দুডর্াগ
ড ত্রাণ ও পূনিািন
ড
মণণা য়
িবচডির প্রবতশ্চক্রয়ার বিবিডত আরআরআরবি মডোদয়
বনমাণ
ড কাজ স্থবগত করার বিদ্ধান্ত হনন। এই বিষডয়
আড াচনা করার জনয পররাষ্ট্র মণণা য় এিং দুডর্াগ
ড ত্রাণ
ও পূনিািন
ড
মণণা য় চ বত িিাডে িিায় বমব ত েডিন।
এই িিার পডর আমরা মণণা য় হথ্ডক নতু ন বনডদডেনা
আো করবে। মণণা য় এিং আরআরআরবি িািান চডর
পািাডনার জনয িডচট। আপাতত বিদ্ধান্ত কী েডি তা
ইউএনএইচবিআর জাডন না।
হিক্টর িমন্বয়কারী িেিাবগতা কডরন হর্ কযাডম্প অতীি
জরুরী কার্ক্রডমর
ড
চূ ড়ান্ত বনডদডেনা ও মূ তু বি আডে এিং
এই মুেডূ তড স্বে ধারণা পাওয়া খুি একিা িেজ নয়। হিক্টর
তথ্য পাওয়ার জনয হচটা করডে এিং র্ত দ্রুত িম্ভি
অংেীজনডদর তা অিগত করা েডি। বতবন আডরা জানান
হর্ র্ারা বিত
হেল্টার কার্ক্রম
ড
িাস্তিায়ন করার
পবরকল্পনা করডে বনডদডেনা না আিা পর্ন্ত
ড এিা করা
তাডদর জনয িেজ েডি না।

সুরো মূলধারায় সম্প্রক্তকরণ প্রনশেণঃ
- হেল্টার ও বনতয প্রডয়াজনীয় িামগ্রী হিক্টডরর জনয ১৬ জন
অংেগ্রেণকারী িুরক্ষা মূ ধারায় িম্প্রক্তকরণ প্রবেক্ষডণ
অংেগ্রেণ
কডরবেড ন।
হিক্টর
িমন্বয়কারী
অংেগ্রেণকারীডদর কাে হথ্ডক প্রবেক্ষডণর বিষডয় মতামত
িংগ্রে কডরবেড ন। হর্ডেতু অডনক প্রডের হকান উির
হদওয়া েয় বন হিক্টর িমন্বয়কারী িুরক্ষা হিক্টডরর িাডথ্
কথ্া িড ডেন এিং িুরক্ষা হিক্টর িাং াডদডের হেল্টার ও
বনতয
প্রডয়াজনীয়
িামগ্রী
হিক্টডরর
কার্ক্রডমর
ড
প্রািবঙ্গকতার আড াডক একটি উপর্ুক্ত টিপ বেি প্রস্তুত
করডি। এর পডর ইংডরজী িাষািাবষডদর জনয একটি হেবনং
হিেন অনুটষ্ঠত েডি। হেবনং এর িম্ভািয িময় মাচড ২০২১
ইং।
কযাদম্পর জিয িত্য ি শসিােলঃ
- কযাম্প ১১ ১২ ২০ ২০-িম্প্রিারণ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ এিং
১৯ এ নতু ন ৮ -পদাবতক িাবেনী িাবয়ত্ব গ্রেণ কডরডেন।
এটি নতু ন পদাবতক িাবেনী র্ারা কযাডম্প অিস্থান করডিন।
শশল্টার শসক্টদরর জিয মত্ামত্ জরীপঃ
- হিক্টর িমন্বয়কারী জানান হর্ ১৬ জন মতামত জরীডপ
ফরম পূরণ কডরডেন এিং বকেু িাড া প্রস্তািনা িেিাবগতা
করা েডয়ডে। মূ যিান মতামত প্রদান করার জনয বতবন
িক ডক ধনযিাদ জানান ও এই িক মতামত পর্াডড াচনা
করা েডি এিং পরিবতড িিায় িেিাবগতা করা েডি।
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প্রদনাত্তরঃ

১. শসক্টর সমন্বয়কারী অাংশীজিদের কাে শর্থদক জািদত্
শচ্দয়নেদলি শর্ ত্ারা কাাঁটা ত্াদরর শবড়া নিদয় শকাি
সমসযা শমাকাদবলা করদেি নকিা? সীমািার কারদণ শকাি
সুনবধা নক বাে শেওয়া হদয়দে নকিা?
- উিডর ইগর িড ন হর্ ইউএএইচবিআর হিকনাডফ একটি
িমিযায় পডড়ডেন হর্খাডন হিড়ার কারডণ একটি বিতরণ
হকডে প্রডিডের পথ্ িন্ধ েডয় বগডয়বে এিং পরিবতড িিাডে
তারা পদাবতক িাবেনী কমান্ডাডরর িাডথ্ িিা করার জনয র্াডি।
বতবন আডরা উডেখ কডরন হর্ এই বিতরণ হকেটি স্থানীয় এিং
হরাবেঙ্গা উিয় জনডগাষ্ঠী জনয িযিহৃত েয়। তাই কমান্ডাডরর
িাডথ্ হিড়া তু ড হফ া িা িরাডনার জনয আড াচনা করা
প্রডয়াজন। আড াচনা ইডতামডধয শুরু েডয়ডে বকন্তু এখডনা
হকান ফ াফ আডিবন। র্বদ হিক্টডরর পক্ষ হথ্ডক হকান
িাোডর্যর প্রডয়াজন েয় তােড বতবন জানাডিন।
২. এইচ্আরএফ এর ইনলয়াস জািাি শর্, ত্াদের শরানহঙ্গা

কযাদম্প ৪০০০ এর ও শবশী নিত্ল শশল্টার নিমাদণর
য
পনরকল্পিা আদে। সুত্রাাং ত্ারা শকদরানলিার কাে শর্থদক
জািদত্ চ্ায় নত্নি কখি আরআরআরনস মদহােদয়র কাে
শর্থদক অিুদমােি পাদবি?

- কযাডরাব না িড ন হর্ আমরা িাধারণ আড াচনার িময় এই
বিষডয় আড াচনা কডরবে এিং োডগা ই ইউএনএইচবিআর ও
িেিাবগতা কডরডে হর্ এই অনুডমাদন আমাডদর োডত হনই
এটি িরকাডরর উপর বনিডরেী । হিক্টডরর কাডে ব বখত
অনুডমাদন আডে বকন্তু িতডমান পবরবস্থবতডত আমরা িকড
দুডর্াগ
ড ত্রাণ ও পূণিািন
ড
মণণা ডয়র পরিবতড বনডদডেনার জনয
অডপক্ষা করবে। ইব য়াি গুরুত্বাডরাপ কডরন হর্ তারা
উপকারডিাগী বনিাচন
ড িম্পন্ন কডরডেন এিং িাস্তিায়ডনর জনয
প্রস্তুত। হিক্টর িমন্বয়কারী জানডত হচডয়ডেন িাস্তিায়ডনর
জনয িাবয়ত্বপ্রাি এ াকার বিবিডত আইওএম িা
ইউএনএইচবিআর এর িাডথ্ ঐকযমতয েডয়ডে বক না এিং
িাইি পবরকল্পনা প্রস্তুত আডে বকনা এিং এই পবরকল্পনা
অনুডমাদডনর জনয আরআরআরবির বনকি জমা হদওয়া
েডয়ডে বকনা? এইচআরএফ জিাডি এখডনা েয়বন িড
জানান।
- হর্ডেতু কাজটি স্থানীয় িাস্তিায়নকারী িংস্থার মাধযডম িম্পন্ন করা
েডি তাই এইচআরএফ েয়টি কযাডম্প বতনটি িাস্তিায়নকারী
িংস্থা বনিাবচত
ড
কডরডেন। হিন্ডার কার্ক্রম
ড
চ মান। হিক্টর
িমন্বয়কারী গুরুত্বাডরাপ কডরন হর্ এই িমন্বয় এিং িাইি
পবরকল্পনা অিেযই িাস্তিায়ডনর আডগ েডত েডি।
- কার্ক্রম
ড
িাস্তিায়ডনর জনয এইচআরএফ এর র্থ্াথ্ ড িাইি
পবরকল্পনা প্রডয়াজন। এিং এর জনয আইওএম িা
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ইউএনএইচবিআর এর িাডথ্ আড াচনা করা প্রডয়াজন হর্খাডন
৪০০০ এর ও হিেী বিত হেল্টার বনমাডণর
ড
জনয র্ডথ্ট পবরমান
জায়গা আডে। তারপর অনুডমাদডনর জনয হিই িাইি
পবরকল্পনা িে আরআরআরবির বনকি দরখাস্ত জামা বদডত
েডি। আমরা র্তিুকু জাবন িাম্প্রবতক িমডয় জমা হদওয়া িাইি
পবরকল্পনা গৃেীত েয়বন। অনুডমাদন প্রশ্চক্রয়া িম্পূরূডপ
ড
মণণা ডয়র বিদ্ধাডন্তর উপর বনিডর করডে।
কমিূড চী িম্পডকড বিস্তাবরত জানা এর িযাখযা করা এিং আইওএম
এিং ইউএনএইচবিআর এর িাডথ্ িমন্বয় করার জনয
হকরাব না পডরর িিাডে এইচআরএফ হক আ াদা আড াচনা
িিায় বমব ত েিার জনয িড ন।
৩। হেল্টার
বচবিতকরণ
অনুেী নাঃ
ইউএনএইচবিআর

ইউএনএইচবিআর হরশ্চজডষ্ট্রেন ইউবনি এর পডক্ষ মযবথ্উ হেল্টার
বচবিতকরণ অনুেী ডনর বিষডয় উপস্থাপন প্রদান কডরন।
শশল্টার নচ্নিত্করণ অিুশীলি
- বতবন প্রকডল্পর পিিূ বম এিং হমৌব ক আড াচয বিষয়িমূে
উপস্থাপন কডরন।
- ইউএনএইচবিআর
এর
িযিস্থাপনায়
পবরচাব ত
কযাম্পিমূডে ২০১৮ িাড এিং আইওএম এর িযিস্থাপনায়
পবরচাব ত কযাম্পিমূডে ( কযাম্প ৭, ১০ এিং ৪-িম্প্রিারণ
িাডদ) ২০১৯ িাড তথ্য িংগ্রে শুরু েডয়বে । ২০২০
রাউন্ডটি মাচড মাডি শুরু েডয়বে তডি হকাবিি-১৯ এর
িীমািদ্ধতার কারডণ মাচড মাডি এটি িন্ধ বে কারণ এটি
অতীি জরুরী কার্ক্রডমর
ড
িাডথ্ অন্তিুক্ত
ড
বে
না।
কার্ক্রমটি
ড
২০২০ িাড র অডক্টািডর শুরু েডয়বে এিং
আজ অিবধ ৬৪% িম্পন্ন েডয়ডে। ইউএনএইচবিআর
২০২১ িাড র হফব্রুয়াবরর মডধয এটি িম্পন্ন করার আো
করডে। িতডমাডন রাউন্ডটি হেষ করার জনয আপডিি হরান
বচত্রগুব র জনয অডপক্ষা করডে।
- আরকশ্চজআইএি বদডয় অনুেী নটি করা েয়। ৫৫ জডনরও
হিবে তথ্য িংগ্রেকারী বনয়বমত ঘডর ঘডর র্ান এিং পবরিার
িম্পবকডত তথ্য আপডিি করডত আইওএম-এনবপএম হরান
বচত্র এিং শ্চজবপএি পডয়ন্ট িযিোর কডরন, হর্াগাডর্াডগর
বিিরডণ এফবিএন / প্রডগ্রি নম্বর র্ুক্ত করা েয়।
- র্খন পবরিারগুব িাষান চডর িা েযাম াপুর (কযাম্প -২৩)
হথ্ডক স্থানান্তবরত েয় তখন তথ্য িংগ্রেকারীরা হেল্টার
িযাবগং তথ্যডিি ো নাগাদ কডর থ্াডকন ।
- তথ্য বিডেষণ এিং গুণগতমান পরীক্ষা করা েডে। খাব
হেল্টারগুব র হক্ষডত্র, হেল্টাডরর হ াকজন, কাবরগরী বদক
হথ্ডক হেল্টাডরর অিস্থা বিডেষণ করডে।
- বতবন প্রডগ্রি তথ্যডিি এিং পবরিাডরর স্থান পবরিতডন বিষডয়
িেিাবগতা কডরন।
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আদরা নবস্তানরত্ জািার জিয উপন্থাপিা শেখুি।
৪। পরীক্ষামূ ক
হেল্টার
বচবিতকরণ
পদ্ধবতাঃ
ইউএনএইচবিআর

পরীোমূলক শশল্টার নচ্নিত্করণ পদ্ধনত্ঃ
- িবমবনক পরীক্ষামূ ক হেল্টার বচবিতকরণ প্রকডল্পর
পদ্ধবত িম্পডকড বিস্তাবরত আড াচনা কডরন। বতবন প্রকডল্পর
উডেেয, কমপ্রিাে
ড
এিং বচবিতকরণ পদ্ধবত িেিাবগতা
কডরন।
- কযাম্প ৪-িম্প্রিারডণ হেল্টার বচবিতকরণ প্রকডল্পর
পদ্ধবতটি পরীক্ষামূ কিাডি করা েডয়বে । হকাবিি-১৯ এর
িীমািদ্ধতা কাজ িম্পাদডন বিঘ্ন িৃটট কডরবে । তাই
পরীক্ষামূ ক প্রকল্পটি ২০২১ িাড র জানুয়ারী মাডি
ইউএনএইচবিআর, অযাকডিি এিং বিআইবির িশ্চক্রয়
অংেীদাবরডত্বর মাধযডম িমাি েয়।
- হেল্টার টিকানা/পবরবচবত েড া কযাম্প ব্লক, িাি-ব্লক
হেল্টার এিং িটিক দরজা তডথ্যর িিমন্বয়। হেল্টার
পডয়ন্ট/দরজার
অিস্থানগুব র ো নাগাদ হেল্টার
বচবিতকরণ তথ্য হথ্ডক আডি।
- িারডকাি র্ুক্ত টিকানা হিাডিড মুবিত েডি এিং দরজায়
ঝু াডনা েডি।

হিক্টর িমন্বয়কারী
অংেীজনডদর
িিার উপস্থাপনা
িমূে
এিং
অংেীজনডদর
তথ্য িেিাবগতা
করডিন।

প্রদনাত্তরঃ
হেল্টার হিক্টর িমন্বয়কারী অংেীজনডদর হেল্টার বচবিতকরণ
এিং টিকানা পদ্ধবতর বিষডয় হকানও প্রে আডে বকনা জানডত
হচডয়বেড ন।
- আইওএম এর মিত্াজঃ হর্ডেতু পবরিারিমূে শ্চজআইএি

িারা বচিত করা েডয়ডে, এটি বক হেল্টাডরর িটিক
অিস্থানটি হদখায়, এখাডন বক পবরিাডরর িংখযা মান এিং
হেল্টাডরর িংখযা মান একই েডি?

এটি একাবধক আশ্রয়ডকডে িিিািকারী পবরিারিমূে িা হেল্টার
িেিাবগতা কডর িািকরা পবরিারিমূডের উপর বনিডর কডর।
বচবিতকরণ িযশ্চক্তগত হেল্টাডরর অিস্থাডনর উপর বিবি কডর।
-

েীনপকা, এইচ্এলনপ সমন্বয়কারীঃ হর্ডেতু এইচএ বপ
িাষান চডর স্থানান্তরিে উডেডদর ঘিনাগুব বনডয় প্রচুর
িমিযার িন্মুবখন েডে। েরণাথ্ীরা তাডদর হেল্টার
কািাডমাটি অিবেট পবরিাডরর কাডে বিশ্চক্র কডর বদডে।
অনযবদডক, বিআইবিিৃন্দ খাব হেল্টারগুব ডত তা ািন্ধ
করডত চায়। র্বদওিা হেল্টারটি িন্ধ হদখায় বকন্তু
অনানুষ্ঠাবনকিাডি/অিযন্তরীণিাডি এই হেল্টারগুব র
োতিদ েডে । বদবপকা জানডত হচডয়ডেন- হেল্টার হিবগং
পদ্ধবতডত বক এই িক িমিযার িন্মুবখন েডয়ডেন? িা
িযাবগং এিং টিকানা পদ্ধবতর িনাম িাস্তি পবরবস্থবতর মডধয
আিড িম্পকডটি কী?
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-

মযানর্থউঃ না, আমরা টিক এই বিষয়টির উপর দৃটট বনিদ্ধ
হরডখ তথ্য িংগ্রে করবে না। তডি আমরা এই বিষয়গুব র
জনয িুরক্ষা, এইচএ বপ, হেল্টার ও বনতয প্রডয়াজনীয়
িামগ্রী এিং এিএম এর িাডথ্ আড াচনার পবরকল্পনা
করবে। এইচএ বপ এবিষডয় মযাবথ্উ এিং হিাবমবনডকর
িাডথ্ ফড াআপ করডত ইেু ক।

-

হাদগা: ইউএনএইচবিআর েরণাথ্ীর িম্পবির মাব কানা
কীিাডি হমাকাডি া করডত েডি তা বনডয় আড াচনা
করবে ? িুরক্ষার দৃটটডকাণাঃ িাধারণিাডি কক্সিাজার এিং
বিডের অনযানয অঞ্চড
েরণাথ্ীরা তাডদর হেল্টাডরর
মাব ক িড মডন কডর। িাং াডদডে িরকার. বিআইবি
আরআরআরবি বিডিচনা কডর না হর্, বনবমতড হকান িস্তুগত
কািাডমা েরণাথ্ীডদর মাব কানাধীন েডত পাডর। এটি
এইচএ বপ িমিযার হমৌব ক বিষয়। বিভ্রাবন্ত এড়াডত
উপস্থাপনায় িযিহৃত পবরিাষার বিষডয়ও বতবন কথ্া
িড ডেন। িযাবগং ে'
মূ ত বনিন্ধকরণ অনুেী ন,
পবরিাডরর অিস্থাডনর িাডথ্ িম্পকডর্ুক্ত র্া পবরিবতডত েডত
পাডর। অনযবদডক টিকানা পদ্ধবত েড া িস্তুগত কািাডমা
এিং একটি নম্বর হেি স্থাপন, িস্তগত কািাডমার
িনাক্তকরডণর িযিস্থা।
- শমাহাম্মেঃ হেল্টাডরর িম্পবি িম্পডকড দীবপকার র্থ্াথ্ ড
মন্তডিযর িাডথ্ আডরা হর্াগ কডর িড ন হর্ আইওএম এিং
এিএমএিবি এর িাডথ্ তাাঁর প্রাথ্বমক আড াচনা েডয়ডে
এিং এই আড াচনা আডরা গবতেী জনয একটি িহুমাশ্চত্রক
দ ততবর করডত চান। তারা এইচএ বপ এিং কযাডরাব নাডক
এই আড াচনায় িম্পৃক্ত করডত চান।
হিক্টর িমন্বয়কারী িেিাবগতা কডরন হর্ এই জরীপ/পরীক্ষামূ ক
প্রকডল্পর িুবিধা েডে হেল্টার এিং পবরিাডরর িংখযার মডধয
িম্পকড হদখা। িোয়তা প্রদাডনর জনয হেল্টার অংেীজনরা বকিাডি
িাড়া প্রদান করডেন এটি হিই পদ্ধবতডত উডেখডর্াগযিাডি
পবরিতডন করডত পাডর। কারণ অংেীজনরা পবরিাডরর িংখযার
উপর বিবি কডর িোয়তা প্রদান করডে। র্বদ দুটি পবরিার একটি
হেল্টার িাগািাবগ কডর িাি কডর তডি তারা দুটি পবরিাডরর
িমমাডনর মা ামা পাডে। এই হক্ষডত্র মা ামা িাজাডর বিশ্চক্র
করার িম্ভািনা রডয়ডে কারণ তারা একটি পবরিাডরর মা ামা
িযিোর করডে। অনয গুরুত্বপূন ড বিষয় েড া খাব
হেল্টার
বচবিতকরণ। এটি স্থানান্তডরর জনয একটি িোয়তা েডি। হিক্টর
িমন্বয়কারী বচবিতকরণ অনুেী ডন কযাডম্পর অিযন্তডর স্থানীয়
জনডগাষ্ঠীর হেল্টারিমূেডক ও বচবিতকরণ করডে বকনা তা জানডত
চান।
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-

জিাডি ইউএনএইচবিআর জানান হর্ না। হর্ডেতু
ইউএনএইচবিআর পবরিার গননা িংখযার/ডরশ্চজডষ্ট্রেন
পদ্ধবতর িাডথ্ স্থাপনািমূডের হর্াগিূত্র স্থাপন করডত
র্াডেন তাই এটি স্থানীয় জনডগাষ্ঠীর জনয কার্কর
ড েডি না।

শসক্টর সমন্বয়কারীঃ শরণার্থীদের আশ্রয় শেদড় র্াওয়ার পদর
এবাং এটট পুিরায় েখল িা হওয়া অবনধ শশল্টাদরর
মানলকািার সাধারণত্ খুব দ্রুত্ পনরবত্যি হয়। এমত্াবস্থায়
এটট জািা খুব ভাদলা হদব শর্, কত্ সময় পদর খানল
শশল্টারগুদলার নচ্িত্করণ হালিাগাে করা হদব?
-

হকাডনা ো নাগাদ েডি না। এটি একটি এককা ীন
অনুেী ন। এটির জনয প্রচুর িংস্থান প্রডয়াজন।
টিকানা পদ্ধবতর অনযানয িুবিধা ে' িমন্বয় এিং তথ্য
িেিাবগতা করা িুরক্ষা দৃটটডকান হথ্ডক িোয়তার িমন্বয়
করার জনয অংেীজনডদর মাডঝ পারস্পবরক পবরিাডরর
িক তথ্য িেিাবগতা করা অতযন্ত কটিন। তাই টিকানা
িেিাবগতা িাড়াদান কাজডক িেজতর করডি।

কযাদরানলিাঃ ইউএিএইচ্নসআর িানয়ত্বশীল এলাকায়
নচ্িত্করণ সম্পন্ন হদয়দে, আইওএম িানয়ত্বশীল এলাকার
নচ্িত্করণ এর বত্যমাি অবস্থা নক? এটট নক শশষ হদয়দে িা
বাকী আদে?
-

না হেষ েয়বন একডনা িাকী আডে। হিকনাফ এরাকায়
হরান হথ্ডক েবি হতা া এখডনা িাকী আডে। িতডমাডন তথ্য
িংগ্রেকারীরা অিস্থাডনর বিবিডত ো নাগাদ করডে।
এখডনা কযাম্প ২২ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ এিং বনিবন্ধত
কযাডম্প বচিতকরণ কাজ িম্পন্ন করডত েডি।

কযাদরানলিাঃ নচ্িত্করণ এবাং ডযাশদবাডয এর উপর
সহভানগত্া করা ত্র্থয সকদলর জিয সহজলভয নকিা?
-

-

দুিাড গযিেত এই তথ্য আিযন্তরীণ িযিোডরর জনয।এটি
এখডনা প্রকাবেত েয়বন। হিক্টর বক কাডজ এই তথ্য িযিোর
করডি ইউএনএইচবিআর এই িযাপাডর আড াচনা করডত
আগ্রেী।
োডগা (ইউএনএইচবিআর) মযাবথ্উ এিং িবমবনডকর িাডথ্
আডরা র্ুক্ত কডর িড ন হর্ এই অনুেী নগুব র জনয প্রচুর
িংস্থান প্রডয়াজন হর্ডেতু ইউএনএইচবিআর এখনও
জাডনন না হর্ বচিতকরণ অনুেী ন ো নাগাদ করার জনয
আর হকান তেবি থ্াকডি বকনা। হ াডকরা র্খন এক
জায়গা হথ্ডক অনয জায়গায় স্থানান্তবরত েডে, তারা খািার
িা বনতয প্রডয়াজনীয় িামগ্রী িংগ্রে করডে তাই তারা নতু ন
জায়গায় আিার বনিন্ধন িুক্ত েডে। িতডমাডন মূ
ক্ষয
একটি হিি াইন স্থাপন করা।

েীনপকা, এইচ্এলনপ সমন্বয়কারীঃ হিকনাডফর হরান েবি
পাওয়ার হক্ষডত্র বিডেষ কডর কযাম্প ২৪ এিং ২৫-এ মবথ্উডয়র
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মন্তডিয িাডথ্ আডরা র্ুক্ত কডর িড ন হর্ এটি হিবেরিাগ হিড়া
িম্পবকডত এিং প্রচুর পবরিার োইওডয় রাস্তার পূি ড অংে হথ্ডক
পশ্চিমাঞ্চড স্থানান্তবরত েয়। িুতরাং পবরিারিমূেডক বচিত করা
হিে কটিন।

সুত্রাাং, শসই শশল্টারগুনরদক নচ্িত্ করার পনরকল্পিা কী?
এটা নক কযাম্পসমূহ একীকরদণর পদর?
-

মযানর্থউ: হরান েবি তারা িা িাডি পবরমাডপ কডরবন, এটি
িড় পবরমাডপ করা েডি। দীবপকা হর্ পডয়ন্ট উডেখ কডরডে
এটি বিডেষ িটডিয রাখা েডি।
েীনপকা আদরা বদলি শর্,
- েরণাথ্ীরা বনডজ বনডজ জায়গা হখাাঁজার হচটা করডে।
- এইচএ বপ স্থানীয় জনডগাষ্ঠীর িাডথ্ মধযস্থতা করার হচটা
করডে। হর্ডেতু এখাডন অডনকগুড া পবরিার তাই এডত
িামডন ৯-১০ মাি িময় াগডত পাডর।
আদরা নবস্তানরত্ জািার জিয অিুগ্রহপূবক
য সাংদর্াজজত্
উপস্থাপিা শেখুি।
৫।বনতয
ইকরাম কযাম্প ৪-িম্প্রিারডণ ইউএনএইচবিআর পবরচাব ত বনতয
প্রডয়াজনীয় িামগ্রী
প্রডয়াজনীয় িামগ্রীর পপ-আপ হস্টাডরর পরীক্ষামূ ক
পরীক্ষামূ ক পপঅনুেী ডনর উপর উপস্থাপন কডরবেড ন।
আপ
হটারাঃ
- গত িের ইউএনএইচবিআর পরীক্ষামূ ক পপ-আপ হস্টার
ইউএনএইচবিআর
পবরচা না কডরবে এটি ২৮ হে অডক্টাির ২০২০ ইং হথ্ডক
শুরু েডয় ১০ বিডিম্বর ২০২০ ইং হত হেষ েডয়বে ।
- ইউএনএইচবিআর ২০২১ িাড ৪৫ ০০০ হকার বরব ফ
আইডিম (বিআরআই) পুনরায় বিতরণ করার পবরকল্পনা
করডে।
- েরণাথ্ীডদর পরামে ড বনডয় বিআরআই বনিাবচত
ড
েডয়বে
এিং বিআরআইডয়র অগ্রাবধকার জানডত এফশ্চজবি
পবরচাব ত েডয়বে ।
- ৫০ টিরও হিবে আইডিম পপ-আপ হস্টারটিডত অন্তিুক্ত
ড
বে । হিক্টর বনডদডবেকার পরামে ড অনুর্ায়ী এটি করা
েডয়বে ।
- িাতার বিবিডত িমস্ত আইডিম বিতরণ করা েডয়বে এিং
িাতা বনধারণ
ড
করা েডয়বে পবরিাডরর আকাডরর উপর
বিবি কডর।
- িাতা বনধারডণর
ড
জনয হেল্টার ও বনতয প্রডয়াজনীয় িামগ্রী
হিক্টর বনডদডবেকা বিডিচনায় হনওয়া েডয়বে ।
- ইউএনএইচবিআর এই কযাডম্পর িক পবরিাডরর জনয এই
পরীক্ষামূ ক প্রকল্প পবরচা না কডরবন তাডদর ক্ষয বে
হকি হর্ িক পবরিাডরর িদিয ৫ জন িা ৫ জডনর
অবধক এিং এডত হমাি পবরিাডরর িংখযা বে ৬৬৬।
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অনুেী নটি ইউএনএইচবিআর বিতরণ িু ি শ্চজবিটি
িযিোর কডর করা েডয়বে এিং এই কাডজর জন| ” হিল্ফ
িাবিডি এবেডকেন” নাডম একটি িফিওয়ার ততরী কডরডে।
এটট নকভাদব কাজ কদর:
- িুবিধাডিাগীরা শ্চজবিটি পডয়ন্ট বদডয় হর্ডত েডি এিং একটি
হিাডকন হদওয়া েডি। তারা হদাকাডন প্রডিে করডি এিং
আইডিম বনিাচন
ড
করডি। প্রবতটি আইডিডমর একটি িার
হকাি থ্াডক। িুতরাং, বিডক্রতা একটি অযাবেডকেন মাধযডম
তার িযািড ডি এটি হরকিড রাডখ।
- তারপডর আইডিমগুব পরীক্ষা এিং কত পডয়ন্ট খরচ
কডরডে তা হদখডত তাডদর র্াচাইকরণ হিস্ক পার েডত েডি।
র্বদ পবরিাডরর িদিয িংখযা তার িািা কাডিডর িাডথ্ না
বমড তডি এটি িংডোধন করার জনয একটি হিস্ক রডয়ডে।
- উপকারডিাগীরা তাডদর হমাি পডয়ন্টগুব িযিোর করডত
একাবধক বদডন আিডত পাডরন, িমস্ত পডয়ন্ট এক বদন খরচ
করডত েডি এমন হকান কথ্া হনই।
- তারা আইডিমগুব ডক বিবিন্ন বিিাডগ বিিক্ত কডরডে এিং
হদখা র্াডে িুবিধাডিাগীরা হিবেরিাই রান্নাঘডরর আইডিম
হিডে হনয়।
- এটি িম্পডকড অনুেী ডনাির দ ীয় আড াচনা বে । এিং
েরণাথ্ীরা বকেু িুপাবরে প্রদান কডরবে ।
-

প্রদনাত্তরঃ
উপস্থাপিার পদর জজজ্ঞানসত্ প্রনসমূহঃ

১। শবনশরভাগ শেদে পনরবাদরর কারা উপকরণগুনল শবদে
নিজিদলি? পুরুষ িা িারী?
-

পুরুষ িদিযরা প্রবতবদডনর কাডজর বিবনমডয় অথ্ ড িা
অনযানয কার্ক্রডম
ড
জবড়ত থ্াকার কারডণ হিবেরিাগ হক্ষডত্র
মবে া িদিযরা আইডিমগুব বনিাচন
ড
করবেড ন। পুরুডষর
িংখযা নারীর তু নায় কম বে ।

২। আপনি উদেখ কদরদেি শর্ নকেয আইদটম শোকাদি নেল
িা?
-

হকাবিি-১৯ এর কারডণ তারা হকান র্থ্াথ্ ড পবরডিিা বদডত
পাডরবন। হদাকাডন আইডিম আনডত বিডক্রতার হদবর
েডয়বে , কখনও কখনও মান িা বে না এিং তাডদর
কাোকাবে হকান গুদামও বে না।

৩। পনরবারসমূহদক প্রনত্ বের কত্ বার পদয়ন্ট শেয়া হয়?
-

এটি একটি পরক্ষামূ ক প্রকল্প, এিং কীিাডি এটি আডরা
িড় পবরিডর করা র্ায় এিং অনযানয কযাম্পগুব ডত এটি
িম্প্রিাবরত করা র্ায় এখনও এর উপর কাজ চ ডে ।
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৪। সািজজো, কানরত্াসঃ শকাি ব্লদক এই পরীোমূলক
প্রকল্পটট পনরচ্ানলত্ হদয়নেল?
-

এটি পুডরা কযাম্প ৪-িম্প্রিারডণর করা েডয়বে তডি
বনধাবরত
ড
উপকারডিাগী বে ৫ িা ৫ এর অবধক িদিয
িম্পন্ন পবরিার, িক পবরিাডরর জনয নয়।

আদরা নবস্তানরত্ জািার জিয অিুগ্রহপূবক
য সাংদর্াজজত্
উপস্থাপিা শেখুি।
৬। হেল্টার
কাবরগরী
কার্িম্পাদনকারী
ড
দড র ো নাগাদ
তথ্য উপস্থাপনা

হেল্টার কাবরগরী িমন্বয়কারী হেো মা াবন হেল্টার কাবরগরী
কার্িম্পাদকারী
ড
দড র তথ্য ো নাগাদ কডরন।
শশল্টার জরীপঃ
- হেল্টার জবরপ চ ডে এিং এখনও অিবধ: ৯২০ টি হেল্টাডর
জরীপ িম্পন্ন েডয়ডে এিং ১০২ জন তথ্য িংগ্রেকারী
জরীপ পবরচা না করডে।
হিক্টর িমন্বয়কারী আরও হর্াগ কডরডেন হর্, চ মান জরীডপর
একটি িময়িূবচ রডয়ডে র্া অংেীজনডদর িাডথ্ িেিাবগতা করা
েডয়বে । র্বদ অংেীজনরা হজডন থ্াডক হর্ জবরপটি তাডদর
কযাডম্প চ ডে, তডি দয়া কডর কাবরগরী র্াচাইডয় তথ্য
িংগ্রেকারীডদর িোয়তা করুন। জবরডপর ফ াফ টি পডরর
িেডরর হকৌে বনধারডণর
ড
কাডজর িযিোর করা েডি।
আদরা নবস্তানরত্ জািার জিয অিুগ্রহপূবক
য সাংদর্াজজত্
উপস্থাপিা শেখুি।

৭। স্থানীয়
জনগডণর হেল্টার
কাবরগরী
কার্িম্পাদনকারী
ড
দড র ো নাগাদ
তথ্য উপস্থাপনা

হেল্টার কাবরগরী িমন্বয়কারী হেো মা াবন স্থানীয় জনডগাষ্ঠীর
হেল্টার কাবরগরী কার্িম্পাদকারী
ড
দড র তথ্য ো নাগাদ কডরন।
- জনগণডক িম্পৃক্ত করার পদ্ধবত এিং প্রকৃত িাস্তিায়ডনর
জনয পবরকল্পনা প্রশ্চক্রয়ার প্রথ্ম ৬টি পদডক্ষপ িেিাবগতা
কডরন। এিং পবরিীক্ষণ এিং র্াচাইডয়র মাধযডম আপডগ্রি
হেল্টার বনমাডণর
ড
িাডথ্ িাডথ্ কমিূড চী িাস্তিায়ডনর জনয
একটি জবরপ / র্াচাই রডয়ডে।
- তারপডর হেো কার্ক্রমটির
ড
অনুডমাদন প্রশ্চক্রয়াটি
িেিাবগতা কডরন। এই প্রশ্চক্রয়াটির বিষডয় হিক্টর একটি
বনডদডবেকা হনাি ততবর করডি র্া স্থানীয় জনডগাষ্ঠীর িাডথ্
আড াচনা করার পডর এটি চূ ড়ান্ত েডি। তারপডর বনজ বনজ
কমিূড চীর জনয অংেীজনরা এই বনডদডবেকা িযিোর করডত
পারডি।
- িুবিধাডিাগী বনিাচডনর
ড
প্রশ্চক্রয়াটি ধাডপ ধাডপ হদওয়া
েডয়বে হর্খাডন জযামডিাডিড পদডক্ষপগুব বিেদিাডি
আড াচনা এিং িেিাবগতা করা েডয়বে ।
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খিড়া িংক ন িম্পন্ন েডয়ডে। আরও আড াচনার জনয
অংেীজনডদর পরিতী িুইডগ হর্াগদাডনর জনয অনুডরাধ
করা েডয়ডে।
আদরা নবস্তানরত্ জািার জিয অিুগ্রহপূবক
য সাংদর্াজজত্
উপস্থাপিা শেখুি।
-

৭। অনযানয

হিক্টর িমন্বয়কারী (এিবি) িিায় অংে হনওয়ার জনয
অংেীজনডদর ধনযিাদ জানান এিং ১:১৫ বমবনডি িিা স্থবগত কডরন
পরিতী হিক্টর িিা: হফব্রুয়ারী ১১, ২০২১ ইং, িৃেস্পবতিার

Shelter/NFI Sector, Cox’s Bazar, Bangladesh
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/bangladesh/shelter
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