পরিরিরি প্ররিবেদন: রিোরিঙ্গো শিণোর্থী সংকট
কক্সবাজার | আগস্ট ২০২০

to: Camp Health Focal Point

•

•
•
•
•

২৫ আগস্ট ররাহিঙ্গা শরণার্থীরা ২০১৭ সালে হিয়ানিার রর্থলক বাাংোলেলশর কক্সবাজালর পাহেলয় আসার ৩য় বাহষকী
ি পােন
কলর। হেনটি অনানুষ্ঠাহনকভালব পাহেত িয়, রকাহভড-১৯ িিািারীজহনত কারলণ কযাম্পগুলোলত ৫ জলনর রবহশ রোলকর
সিালবলশর অনুলিােন হিে না। শরণার্থীরা আিি ওয়াকি রশয়ার কলর এবাং তালের রশল্টালর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনসিাগলির িাধ্যলি
হেনটি পােন কলর।
সিল াগীরা চেহত বষার
ি বৃটিপাতজহনত ক্ষয়ক্ষহতলত জরুরী সিায়তা প্রোন কলরন, এর িলধ্য রলয়লি রশল্টার সাংস্কার ও
ত্রিপে হবতরণ, েযাটিন সাংস্কার এবাং জরুরী রশল্টালর অস্থায়ী আবাসলনর বলদাবস্ত করা।
৩১ আগস্ট পর্ন্ত,
য র োহিঙ্গো ক্যোম্পে ৬ জম্পে মৃত্যয সি ১০১টি রক্োহিড-১৯ হেশ্চিত্ রক্ইস শেোক্ত ক্ ো িম্পেম্পে।
ররাগতত্ত্ব, ররাগ হনয়ন্ত্রণ ও গলবষণা ইনহস্টটিউি (আইইহডহসআর) অনুসালর, ক্ক্সবোজো রজলোে ৩,৯৬৫টি রক্োহিড-১৯
পশ্চজটিি রক্ইস এবং ৬৩ জম্পে মৃত্যয খব পোওেো র্োে।
৫১৩ শ যার পাশাপাহশ ৪৩৩টি স্টযান্ড-বাই শ যা ও ৬২টি আইলসালেশন শ যার ধ্ারণক্ষিতা সম্পন্ন ১৪টি শ্বসেত্ম্পে
ত্ীব্র সংক্রমণজহেত্ আইম্পসোম্পলশে এবং হিহক্ৎসো রক্ন্দ্র (এসএআ আই আইটিহস) চােু এবাং ররাগী গ্রিলণ প্রস্তুত হিে।
এসএআ আই আইটিহস-গুলো স্বাস্থয রসক্টলরর সিল াগীলের দ্বারা পহরচাহেত া শরণার্থী ও স্থানীয় উভয় জনলগাষ্ঠীর রসবা
োলন হনলয়াত্রজত।

ক োভিড-১৯ হোইলোইট

৯৪৬

১৪

৮৩৮,১০০

শর্যো আইম্পসোম্পলশে এবং
হিহক্ৎসো রসবোে আগলস্টর রশষ
নাগাে প্রস্তুত্ (িোম্পগিক্
য ৃ ত্
১,৯০০টি মম্পযয)

এসএআ আই আইটিহস
আগলস্টর রশষ নাগাে িোলু
ম্পেম্পে (িোম্পগিক্
য ৃ ত্ ১৪টি
মম্পযয)

শ ণোর্থী ও স্থোেীে জেম্পগোষ্ঠী
আগলস্টর রশষ নাগাে ক্োপম্পে
মোস্ক রপম্পেম্পেে (িোম্পগিক্
য ৃ ত্ ১৫
লম্পে মম্পযয)

৪২,২৭৯

২৬,৩৩৫

৫২,২৩৭

পোবহলক্ িবে ও ওেোশ
ফ্যোহসহলটি আগস্ট মোম্পস
জীবোণুমুক্ত ক্ ো িে

প্রবীণ বযত্রি আগলস্টর রশষ
নাগাে হবলশষ এনএফআই হকি
সিায়তা োভ কলরন

রসবাোনকারী এবাং ব
ু াও
হকলশার রস্বচ্ছালসবীলের আগস্ট
িালস জরুরী অবস্থায় হশক্ষা
সম্পলকি প্রহশক্ষণ রেওয়া িয়

ক ৌথ সোড়োদোন পভি ল্পনো: গুরুত্বপূর্ তথযসমূ
ণ
হ
জনসংখ্যো

এ নজরি অথোয়ন
ণ
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যোরেি জনসংখ্যো

ক ৌথ সোড়োদোন পভি ল্পনো ২০২০-ি অথোয়ন
ণ
2
M

$479M received

46%

46%

of $1.06B requested
Protection
Food Security
Education
Health

GBV

CP

GP

USD 620M received
22% 7% 3%

46%
12%

JRP

Gap

$22.5M
$140.2M
$8.6M

11%

$12.8M

Nutrition

4%

$8.4M

Shelter and NFI

13%

$11.6M

Site Management

6%

$3.4M

WASH

7%

$10.3M

CwC

7%

$1.0M

Logistics

19%

$.50M

ETS

66%

$1.8M

অর্থোেে
য
পহ সংখযোেসমূি মোহক্যে ডলোম্প এবং ত্ো ৩০ জুে ২০২০ এ এফ্টিএস িম্পত্ সংগ্রিক্ৃত্। রজআ হপ ২০২০ এ
অযীম্পে রমোি ত্িহবম্পল মম্পযয হেহদযষ্ট রক্োে রসক্টম্প এখম্পেো ব োদ্দ েো িওেো ত্িহবল এ অন্তিয ক্ত
য ।
সু েো রসক্টম্প
ত্িহবলটি সোযো ণ সু েো (শ্চজহপ) ও এ সংহিষ্ট সোব-ম্পসক্ট : হশশু সু েো (হসহপ) এবং রজন্ডো -হিহিক্
সহিংসত্ো (শ্চজহবহি)-ম্পত্ হবিক্ত।

স্পটলোইট:

িহব: আইএসহসত্রজ/ সসকত িজুিোর

িাসান*, ররাহিঙ্গা কযালম্পর একজন ইিাি, তার কহিউহনটির পুরুষ
ও হকলশারলের িলধ্য রজন্ডার ইসুয সম্পলকি সলচতনতা বাড়ালত
কাজ করলিন। রজন্ডার ইন হিউিযাহনিাহরয়ান অযাকশন ওয়াহকিাং
গররুপ রর্থলক প্রাপ্ত প্রহশক্ষণলক কালজ োহগলয় গৃিস্থােী কালজ
পুরুষ ও হকলশারলের সিান ভূ হিকা পােলনর বযাপালর তর্থয রশয়ার
করার েলক্ষয িাসান তার কযালম্পর িসত্রজলে হনয়হিত রসশলনর
আলয়াজন কলরন।

আলনায়ার, একজন হনয়হিত অাংশগ্রিণকারী, বলেন- “এই
রসশনগুলোলত অাংশ হনলয় আহি পহরবালরর প্রহত আিার োহয়ত্ব
সম্পলকি অলনক হকিু হশখলত রপলরহি।”
োহনাংি রসন্টারগুলো বন্ধ র্থাকায় এবাং হশশুরা পূণকােীন
ি
বাহড়লত
র্থাকায় ররাহিঙ্গা নারীলের রকাহভড-১৯ িিািারীকােীন সিলয়
রেখালশানার ভার রবলড় রগলি। িাসান পহরচাহেত এ জাতীয়
সলচতনতািূেক রসশন িিািারীকােীন ও পরবতীলতও পহরবালরর
োহয়ত্বপােলন রজন্ডার সিতা বাহড়লয় তু েলত সিায়তা
কলর।*পহরচয় রক্ষার স্বালর্থ নাি
ি
পহরবতিন করা িলয়লি।
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খ্োদয ভনিোপত্তো (এফএসএস)

কসক্টি
ক োঅভডণরনটি:

মোটিয েো ইেোহেজ্জম্পত্ো

martina.iannizzotto@wfp.org

আগস্ট মোরসি অজণনসমূহ
•
•
•
•

•

•

•

৩১ আগস্ট প ন্ত
ি রকাহভড-১৯ সাংক্রিণ প্রহতলরালধ্র বযবস্থা হিলসলব কযালম্পর িালগিক
ি ৃ ত রিাি ৭২২,৯৫৩ জলনর িলধ্য
৪৮৬,৬০০ জন েুটি কলর কাপলড়র িাস্ক োভ কলরন। রকবে আগস্ট িালসই ১৭,১০০ জন িাস্ক োভ কলরন।
৩৪টি ক্যোে ও রক্োম্পেোপোেোে ৮৫৬,৭৮৩ জন ররাহিঙ্গালক খোদয সিোেত্ো প্রদোে ক্ ো িে।
ত্োজো খোদযসোমগ্রী ক্রম্পে জেয ১১,২৭৯ জনলক
আগস্ট িালস খোদয বো অর্থ সিোেত্ো
য
মোযযম্পম শ ণোর্থী ও স্থোেীে উভয়
সেূ ক্ খোদয িোউিো প্রদোে ক্ ো িে।
জেম্পগোষ্ঠী ১,২ ২৭৬,৯৮৮ জরনি ক্োম্পে রপ ৌঁেোম্পেো রগম্পে।
১০,৫৪৭ জনলক ইে-ক্োইন্ড িম্পত্ ই-িোউিো সুহবযো
আওত্োে আেো িে, ফ্ম্পল ই-িোউিো সুহবযোম্পিোগী
100%
সংখযো ৭৫৪,৮০৪রত্ উন্নীত্ িে র্ো সক্ল শ ণোর্থী
আগস্ট িালস ক্ৃহি ও অ-ক্ৃহি জীহবক্ো সিোেত্ো মোযযম্পম ৪৯,১০৯টট
পহ বোম্প
৮৮%। আগলস্টর রশষ নাগাে ১৭টি ইপহ বোম্প ক্োম্পে রপ ৌঁেোম্পেো রগম্পে।
ভাউচার আউিলেলি ৩৪টি ই-ভাউচার রোকান চােু
হিে।
49%
51%
৫৫১,৮৭৯ জন বযত্রি া রিাি শরণার্থী পহরবালরর
৬৪%রক হবত্রডাং ব্লক [এক ধ্রলণর ব্লকলচইন প্র ুত্রি]
আগস্ট িালস শরণার্থী ও স্থানীয় জনলগাষ্ঠীলত র োট,১২৬৭৬২২০০টট,
বযবিার কলর রসবা রেয়া িলয়লি, এলত সকলের
কোপবেি, োস্ক হবতরণ করা িয়, এর িলধ্য রকবে আগস্ট িালসই
হনরাপত্তা ও রগাপনীয়তা হনত্রিতকরলণর পাশাপাহশ
৪৭৬,২০০টি হবতরণ করা িলয়লি।
িানহবক সাংস্থাগুলোর সািটিক প্রলচিার উন্নয়ন ও
সিন্বয়সাধ্ন কলর প্রলতযকলক অনযলের রর্থলক
40%
16%
44%
আোো করার জনয একটি এনত্রক্রলেড
২০২০ পূর্বর্র্তী অর্বনসমূহ, মাসসক অর্বনসমূহ, ২০২০ টার্গবর্টর প্রেসির্র্ত সীমার্দ্ধর্তাসমূহ
আইহড/রকাড নম্বর রেওয়া িয়।
সিল াগীরা নতু ন আগতলের সিায়তা, অহত
ঝু ুঁ হকপূণলের
ি
ররফারাে এবাং সম্প্রসাহরত সাইলি পূবপহরকহিত
ি
স্থানান্তর ও বনযাজহনত বাস্তুচুযহতর সাড়াোলন ১৫টি
কযালম্প ২,৯১৬ জনলক জরুহর খােয সিায়তা প্রোন কলর।
৬২,৬৮৪ জন সবত্রজর বীজ, ১০,০০০ জন িৎসযচালষর সিায়তা এবাং ৬,০০০ জন ক্ষুদ্র বাগালনর জনয প্রহশক্ষণ োভ
কলরন।

স্থোনীয় জনর োষ্ঠীি সোড়োদোন ো ক্ররমি
ণ
আগস্ট মোরসি অজণনসমূহ
• ৩১ আগস্ট প ন্ত
ি রকাহভড-১৯ সাংক্রিণ প্রহতলরালধ্র বযবস্থা হিলসলব ৩৫১,৫০০ জন েুটি কলর কাপলড়র িাস্ক োভ
কলরন। রকবে আগস্ট িালসই ২২১,০০০ জন িাস্ক োভ কলররন।
• রকাহভড-১৯ সাড়াোলনর অাংশ হিলসলব চকহরয়া, কক্সবাজার সের, কুতু বহেয়া, িলিশখােী, রপকুয়া, রািু, রিকনাফ ও
উহখয়ায় ১৩০,২০৫ জন শতিিুি নগে অনুোন এবাং ২১৩,৪৯০ জন ইন-কাইন্ড খােয ররশন োভ কলরন।
• উহখয়া, রিকনাফ ও কক্সবাজার সেলরর রিাি ৩৮,১৫৫ জনলক কৃহষ সিায়তা প্রোন করা িয়। কক্সবাজার সের, রািু,
রিকনাফ ও উহখয়ায় ১৭,৯০৭ জনলক কৃহষ প্রহশক্ষণ প্রোন করা িয়।
আগস্ট মোরসি কসক্টি যোপ/ সীমোবদ্ধতোসমূহ
• কযাম্পগুলোলত স্বহনভিরতা কা ক্রি
ি
এবাং স্থানীয় জনলগাষ্ঠীলত োইভহেিুড সিায়তা কা ক্রি
ি
সীহিত প ালয়
ি চেিান
রলয়লি, া রর্থলক কৃহষ উপকরণ ও অনযানয সিায়তার ওপর হনভিরশীে সুহবধ্ালভাগীরা উপকৃত িওয়ার কর্থা। তািাড়া,
কযাম্পগুলোলত স্বহনভিরতা কা ক্রলির
ি
অনুলিােলন অসঙ্গহতর ফলে প্রকলির কা কারীতা
ি
ক্ষীণ িলয় পলড়লি।
চলরি প্রেণিো ও রেবেষণ
• এহপ্রে িাস রর্থলক সিল াগীরা রকাহভড-১৯ হবহধ্হনলষধ্জহনত হবরূপ অর্থননহতক
ি
প্রভাব রিাকালবোয় স্থানীয়
জনলগাষ্ঠীলত োইভহেিুড সিায়তা পুনগঠন
ি কলরলিন এবাং তালের কিপহরসর
ি
কক্সবাজার রজোর ৮ উপলজোয়
প্রসাহরত কলরলিন। ৩১ আগস্ট প ন্ত,
ি শতিিুি খােয ও নগে সিায়তা হনলয় ৭২০,৬৪০ জলনর কালি রপ ৌঁিালনা রগলি।
• ই-ভাউচার আউিলেি চােু িওয়ার ফলে উলেখল াগয ররাহিঙ্গা শরণার্থী তাজা ও পুটিকর খােযসািগ্রী সুহবধ্া োভ
করলিন। ই-ভাউচার পদ্ধহতলত খােয সুহবধ্ালভাগী শরণার্থীলের অনুপাত জানুয়াহরর ৫৭% রর্থলক আগস্ট িালস ৮৮%এ উন্নীত িলয়লি।
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পোভন, পয়ঃভনষ্কোশন এবং
পভিচ্ছন্নতো কসক্টি (ওয়োশ)

কসক্টি ক োঅভডণরনটিবৃন্দ :

জুহলম্পেে গ্রযোহিল: jgraveleau@unicef.org
আহসফ্ আ োফ্োত্: washsecco-cox@bdactionagainsthunger.org

আগস্ট মোরসি অজণনসমূহ
• ওয়াশ রসক্টর নতু ন ২২২টি েযাটিন হনিাণ
ি কলরলি এবাং রিাি ৬২,৯০৬টি হবেযিান েযাটিলনর িলধ্য ১৭৮টি হডকহিশন
কলরলি।
• ২৩৩টি নতু ন রগাসেখানা হনিাণ
ি করা িলয়লি এবাং রিাি হবেযিান ২৭,৪৬৫টি রগাসেখানার িলধ্য ২,০২৩টি
রক্ষণালবক্ষণ করা িলয়লি।
• ওয়াশ রসক্টর িাইত্রজন প্রলিাশন ওয়াহকিাং গররুপ হবেযিান স্বাস্থযহবহধ্ প্রচার রক শে সম্পলকি িতািত গ্রিলণর জনয
উহখয়া ও রিকনালফর পাুঁচটি কযালম্প কহিউহনটি পরািশ সভার
ি
আলয়াজন কলর।
স্থোনীয় জনর োষ্ঠীি সোড়োদোন
ো ক্ররমি
ণ
আগস্ট
মোরসি অজণনসমূহ
• ওয়াশ রসক্টর সিল াগীরা কযাম্প ও স্থানীয়
জনলগাষ্ঠী উভয় রক্ষলি প্রহত সপ্তালি গলড়
৪২,২৭৯টি ভবন (পাবহেক ভবন, েযাটিন ও
রগাসেখানাসি
ওয়াশ
ফযাহসহেটিসিূি
অন্তভুি
ি ) জীবাণুিুি কলরলিন।
• প্রহতলবেনকােীন সিলয় পাবহেক স্থালন ১৩৯টি
িযান্ডওয়াহশাং রস্টশন স্থাপন করা িলয়লি।
আগস্ট মোরসি কসক্টি যোপ/ সীমোবদ্ধতোসমূহ
• ভারী বৃটিপাত ও ভূ হিধ্লসর ফলে ওয়াশ
অবকাঠালিার ওপর প্রভাব পলড়লি, হকিু
অবকাঠালিা জোবদ্ধ ও ধ্লসর সম্মুখীন িলয়লি।
ওয়াশ রসক্টর সিল াগীরা েযাটিলনর েরজা ও
টিউবওলয়লের িাতে রিরািত কলরলিন এবাং
অনযানয সাংস্কার কাজ অবযািত ররলখলিন।
• উলেখল াগয
আহর্থক
ি
সাংকলির
ফলে
সযাহনলিশন বযবস্থাপনা ও কটঠন বজিয
বযবস্থাপনার িান গুরুতরভালব প্রভাহবত িলচ্ছ।

কশল্টোি ও ননফুড সোমগ্রী
(এনএফআই)

আগস্ট িালস নতু ন,১৪,২৫০ জন পোে ক্ ো ও অেযোেয গৃিস্থোলী ক্োম্পজ জেয
দদহেক্ েূযেত্ম ২০ হলিো হে োপদ পোহে িম্পত্ উপক্ৃত্ িলয়লিন।

72%

1%

27%

আগস্ট িালস স্থানীয় জনলগাষ্ঠীর নতু ন,১০,৫০০ জন হে োপদ ও হেেহেত্
পোহে এবং উন্নত্ সযোহেম্পিশে সুহবযো িম্পত্ উপক্ৃত্ িলয়লিন।

81%

4% 15%

আগস্ট িালস ৪২২২৭৯টট ওয়োশ,ফযোরসরলটট,এেং,পোেরলক,ভেন হেেহমত্
জীবোণুমক্ত
ু ক্ ো িম্পেম্পে।

25%

75%

৪২ ২৭৭৯টট,টোবগটক
ে ৃ ি,পরিেোি িোইশ্চজে সোমগ্রী লোি ক্ম্প (িোউিো বো ইেক্োইন্ড হসম্পেম) , এর িলধ্য আগস্ট িালসর ৩,২২০টি নতু ন পহরবারও রলয়লি।

20%

1%

79%

২০২০ পূববত্ী
য
অজযেসমূি , মোহসক্ অজযেসমূি , ২০২০ িোম্পগম্পি
য
রপ্রহেম্পত্ সীমোবদ্ধত্োসমূি

কসক্টি ক োঅভডণরনটি:
ক ো-র োঅভডণরনটি:

Karolina Brach sheltercxb.coord@gmail.com
Ratan Podder sheltercxb.coord1@gmail.com

আগস্ট মোরসি অজণনসমূহ
• সিল াগীরা চেহত বষার
ি বৃটিপালত ক্ষহতগ্রস্থ রশল্টার সাড়াোলন জরুরী রশল্টার সিায়তা প্রোন অবযািত রালখন।
৬,২১৪টি রশল্টার ক্ষহতগ্রস্থ িয় (িাে এবাং/অর্থবা রেয়াে উলড় াওয়াসি আাংহশক তীব্র ও সম্পূণ ি ক্ষহতগ্রস্থ রশল্টার
অর্থবা বাুঁলশর কাঠালিা এবাং/অর্থবা বীি ক্ষহতগ্রস্থ বা অনুপহস্থত), এর িলধ্য ৬,২০৮টিলক আগস্ট িালস সিায়তা রেওয়া
িয়। শরণার্থীলের রশল্টার সাংস্কালর সিায়তার জনয ক্ষয়ক্ষহতর িািানু ায়ী উপকরণ (বাুঁশ, ত্রিপে, েহড়, চলির বস্তা)
প্রোন করা িয়। ৭৩,৮৩০টি পহরবারলক জরুরীভালব িালের ফুুঁলিা সারালত ত্রিপে রেওয়া িয়।
• আগস্ট িালস ১৪৭,২১৮টি তরে রপলিাহেয়াি গযাস (এেহপত্রজ) হরহফে সরবরাি করা িয়, অর্থাৎ
ি কযাম্প হনবাসী ১০০%
পহরবার হনয়হিত এেহপত্রজ হরহফে সুহবধ্ালভাগ করলি।
• আগস্ট িালস সবলশষ
ি
২১৬টি হকি হবতরলণর িাধ্যলি ৩২টি কযালম্প প্রবীণ বযত্রিলের জনয হবলশষ এনএফআই হকি
হবতরলনর কাজ সম্পন্ন িলয়লি।
• নয়াপাড়ার ৩টি রকায়ালরহন্টন রকন্দ্র, সম্প্রসাহরত কযাম্প ২০ এবাং কযাম্প ৭-এর িানত্রজি রকলন্দ্র কম্বে, রলার িযাি,
িশাহর, রসাোর বাহত ও রান্নার িাহড়পাহতেসি ৪১২টি এনএফআই হকি হবতরণ করা িলয়লি।
• শরণার্থীলের স্থানান্তলরর জনয ৪০১টি হিড-িাি ি রশল্টার সম্পন্ন িলয়লি। িানত্রজশনাে রশল্টার সিায়তা (রফজ ১)-র
িাধ্যলি ৮০২টি পহরবারলক সিায়তা করা িলয়লি।
স্থোনীয় জনর োষ্ঠীি সোড়োদোন ো ক্ররমি
ণ
আগস্ট মোরসি অজণনসমূহ
• স্থানীয় জনলগাষ্ঠীর অহত ঝু ুঁ হকপূণ ি পহরবারগুলোলত ৩১,৫০৩টি এেহপত্রজ হরহফে সরবরাি করা িলয়লি। রিাি
১১,১২২টি পহরবার হনয়হিত এেহপত্রজ হরহফে সুহবধ্ালভাগ করলি।
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•

উহখয়া উপলজোর রাজা পাোং ইউহনয়লনর স্থানীয় জনলগাষ্ঠীলত ২৩টি রশল্টালরর সাংস্কার ও রক্ষণালবক্ষণ করা িলয়লি।

আগস্ট মোরসি কসক্টি যোপ/ সীমোবদ্ধতোসমূহ
• কতৃপ
ি লক্ষর অনুলিােলনর অলপক্ষায় প্রবীণ বযত্রিলের জনয হবলশষ এনএফআই হকি হবতরণ েুই কযালম্পর িলধ্য
সীিাবদ্ধ রলয়লি।
• সিলয়র সালর্থ কযালম্পর রশল্টারগুলোর বাুঁশ ও
প্রশ্চক্রেোজোত্ বোাঁশ িম্পত্ রিাি িোম্পগিক্
য ৃ ত্ ৬৬%-র িলধ্য ৪৪%,কিোভহঙ্গো
ত্রিপলের অবস্থা করুণ িলয় আসলি, ফলে
পভিবোি উপক্ৃত্ িম্পেম্পে।
রশল্টারগুলো রিািখালিা প্রাকৃহতক হবপ লয়
ি
ক্ষহতগ্রস্থ িলয় পড়লি। তাই রশল্টালরর
43%
1% 23%
34%
উপকরণগুলো ঘন ঘন পাল্টালনা প্রলয়াজন।
সবলচলয় খারাপ অবস্থায় র্থাকা রশল্টারগুলো
আগস্ট িালস রকায়ালরহন্টলন র্থাকা ৪১২,জনবক এনএফআই সিায়তা প্রোন
সাংস্কালরর জনয এ বিলরর রশলষর িলধ্য কী করা
করা িলয়লি।
ায় সিল াগীরা তা প ালোচনা
ি
কলর রেখা িলচ্ছ।
10%

27%

62%

চলরি প্রেণিো ও রেবেষণ
• রশল্টার রসক্টলরর রযাহপড ক্ষয়ক্ষহত াচাইকরণ
আগস্ট িালস প্রবীণ বযশ্চক্ত সম্বহলত্ ৪২৯৯৭টট,পরিেোিবক ক্রমোগত্ এলহপশ্চজ
সিোেত্ো প্রদোে করা িলয়লি।
২০১৯ সালের তু েনায় ২০২০ সালের ক্ষয়ক্ষহতর
পহরিালণ ১০০% বৃত্রদ্ধ েক্ষয করা রগলি। ২০২০
10% 8%
82%
সালের রি রর্থলক আগস্ট িালসর িলধ্য
২৬,৭৩৯টি ক্ষহতগ্রস্থ রশল্টার াচাই করা িলয়লি,
আগস্ট িালসর রশষ নাগাে প্রেীণ,েযক্তি,সম্বরলি ২৬২৩৩৫টট,পরিেোিবক
২০১৯ সালের একইসিলয় এই সাংখযা হিে
এনএফআই সিায়তা প্রোন করা িলয়লি।
১০,০৭৩টি। এটি হবহভন্নভালব বযাখযা করা র লত
পালর: রকাহভড-১৯ প্রহতলরাধ্ বযবস্থার অাংশ
93%
1% 6%
হিলসলব রশল্টার কা ক্রি
ি
হ্রাস পাওয়া ( ার ফলে
এক বির রকান রশল্টার সাংস্কার/উন্নয়ন করা
২০২০ পূববত্ী
য
অজযেসমূি , মোহসক্ অজযেসমূি , ২০২০ িোম্পগম্পি
য
রপ্রহেম্পত্ সীমোবদ্ধত্োসমূি
িয়হন), বষাি রি সুলির ভারী বষণি ও েিকা িাওয়া
এবাং ঘূহণঝড়
ি
আম্ফান, এবাং রশল্টার হনিালণ
ি
চেিান িােকা ও অস্থায়ী উপকরণ র িন অপ্রত্রক্রয়াজাত বাুঁশ ও ত্রিপে বযবিার।

সোইট মযোরনজরমন্ট এবং সোইট
কডরিলপরমন্ট (এসএমএসভড)

কসক্টি ক ো-অভডণরনটি:

রক্হ মযোক্বরুম
smcxb.coord@gmail.com

আগস্ট মোরসি অজণনসমূহ
• সিল াগীরা ১১৭,০০২ জন শরণার্থীলক হনলয়
৩৪টট ক্যোম্পে হ ম্পমোি পহ ম্পিবো পর্ম্পবেণ
য
বযবস্থো সমন্বে ক্ ো িম্পেম্পে।
রকাহভড-১৯ সলচতনতািূেক রসশন আলয়াজন
কলরন, এর িলধ্য ৬২,৪৫৪ জন নারী অন্তভুি
ি
100%
হিলেন।
• েশটি কযালম্পর প্রলবশিুলখ এসএিএসহড
আগলস্টর রশষ নাগাে ৮২৩ ইমোম ও মসশ্চজদ ক্হমটি হে োপদ ও মর্োদোপূ
য
ণয
দোফ্ম্পে সোমগ্রী লোি ক্ম্প ।
সিল াগীরা কযালম্প প্রলবলশর পূলব ি ৪৫,৬৬৪
জলনর তাপিািা পরীক্ষা কলরলিন।
55%
45%
• সিল াগীরা রকাহভড-১৯ রপ্রহক্ষলত হনরাপে ও
ি াোপূ
ি
ণ ি োফন সম্পলকি ১০০ জন ধ্িীয় ও
আগলস্টর রশষ নাগাে স্বোস্থয ক্মীম্পদ সমন্বম্পে ২২১২৪ জে এসএমএস
কহিউহনটি রনতালের হনলয় চূ ড়ান্ত ওহরলয়লন্টশন
রস্বচ্ছোম্পসবী (েো ী-পুুি ও বেসম্পিম্পদ) রক্োহিড-১৯ সংক্রোন্ত প্রহশেণ লোি
সম্পন্ন কলরন।
ক্ম্প ।
• কহিউহনটি
িূেযায়ন
ও
প্রকিসিূলির
ফেশ্রুহতলত রবশ হকিু কাজ সম্পাহেত িলয়লি
52%
10%
38%
র িন- কযাম্প পহরষ্কার অহভ ান, হকিু পাহনর
২০২০ পূববত্ী
য
অজযেসমূি , মোহসক্ অজযেসমূি , ২০২০ িোম্পগম্পি
য
রপ্রহেম্পত্ সীমোবদ্ধত্োসমূি
পলয়লন্ট
অলপক্ষিান
পদ্ধহত
প্রবতিন,
ঐহতিযবািী খাবালরর রিো এবাং নতু ন পর্থ
সম্বহেত সাইি উন্নয়ন প্রকি া কযাম্প ৯ এর ২,০০০ জনলক উপকৃত করলব।
• কযাম্প ২০লত সিল াগীরা কহিউহনটি িতািলতর হভহত্তলত হবলশষ চাহিোসম্পন্ন বযত্রিলের জনয রবঞ্চ স্থাপন কলরলিন।
এিাড়াও সিল াগীরা অবকাঠালিা স্থানান্তর চাহিো, সড়লকর রসাোর বাহতর অবস্থা, জরুরী লযাগলপাে এবাং
বজ্রহনলরাধ্ক েণ্ড পরীক্ষা কলর রেলখন।
• ইে উে াপলনর সিয় সিল াগীরা কযালম্প হনরাপে রকারবাহন ও িাাংস হবতরণ হনত্রিলতর জনয কহিউহনটি সেসযলের
সালর্থ হনহবড়ভালব কাজ কলরন।
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•
•

সিল াগীরা কযাম্প ১৪-এ ৮১ জন শরণার্থীলের হনলয় হনরাপে সড়ক সভা কলরন এবাং কযাম্প ১২-এ ১,৩৬৬ জন
শরণার্থীলের হনলয় পাহন িলত সুরক্ষা ও হশশুসুরক্ষা ঝু ুঁ হক সম্পলকি রসশন পহরচােনা কলরন।
রস্বচ্ছালসবীরা বষার
ি ক্ষয়ক্ষহত প লবক্ষণ
ি
কলরন এবাং আগলস্টর িাঝািাত্রঝ ভারী বষলণর
ি
সিয় শরণার্থীলের জরুরী
রশল্টালর অস্থায়ী স্থানান্তলরর কালজ সিায়তা কলরন। কযাম্প ২৩-এ এসএিএসহড সিল াগীরা তু িুে বষণি ও রজায়ালরর
পূলব ি সফেভালব জরুরী স্থানান্তর পহরকিনা চােু কলরন। রস্বচ্ছালসবীরা কযাম্প জুলড় অহি হনবাপক
ি
ড্রািও স্থাপন
কলরলিন।

সুিক্ষো

কসক্টি ক ো-অভডণরনটি:
ভশশু সুিক্ষো সোব-রসক্টি:

কজন্ডোিভিভত্ত

সভহংসতো সোব-রসক্টি:

আন্নো রপম্পলোহস
শ্চক্রহস রিইস
িোিো মোইসু ী

pelosi@unhcr.org
krhayes@unicef.org
chacha@unfpa.org

আগস্ট মোরসি অজণনসমূহ
•

•

•

কযাম্পগুলোলত হনবন্ধন কা ক্রি
ি
পুনরায় চােু
আগস্ট িালস িালগিক
ি ৃ ত ৯,২৯৩টি রকইলসর িলধ্য পোিো ও হের্োত্ম্পে
য
িলয়লি; হনবন্ধন সাইলির পুনরায় চােু িওয়ার
হশক্ো সি ১০২৪৭০টট রক্ইম্পস আইেী সিোেত্ো ও অেযোেয পহ ম্পিবো প্রদোে
ু
হেন বিে ত্রজজ্ঞাহসত প্রলের উত্তর হবতরণ করা
ক্ ো িে।
িয় এবাং সুরক্ষা রফাকাে পলয়ন্ট এ সাংক্রান্ত
একটি তর্থযলসশলনর আলয়াজন কলর।
100%
অযাহন্ট-িাহফহকাং ওয়াহকিাং গররুপ পাচালরর
হশকার শরণার্থীলের শনাি ও সিল াহগতা করা
আগস্ট িালস, িালগিক
ি ৃ ত ৬৬১,২৩৭ জলনর িলধ্য জু ী সু েো ঝু াঁ হক্ ও
সংহিষ্ট প্রহত্ম্প োয বযবস্থো সংক্রোন্ত ক্হমউহেটিহিহিক্ বোত্যো মোযযম্পম
অবযািত ররলখলি। আগস্ট িালস অযাহন্ট৭৫৩,৮৭১ জম্পে ক্োম্পে রপ ৌঁেোম্পেো রগম্পে
িাহফহকাং সলচতনতািূেক কা ক্রলির
ি
িাধ্যলি
৬,৯০৩ জন শরণার্থীর কালি রপ ৌঁিালনা রগলি
100%
এবাং ১,৬৯২টি হশক্ষািূেক কহিক পলকিবুক
প্রস্তুত ও হবতরণ করা িলয়লি। সিল াগী সাংস্থার
আগস্ট িালস, পহরলষবা প্রোনকারী ও কতৃপ
ি লক্ষর ২২১৯১ জনবক,রজন্ডার
সি সুরক্ষা হবষলয় প্রহশক্ষণ রেওয়া িয়
২৭ জন অাংশগ্রিণকারী হিউিযাহনিাহরয়ান
প্রসলঙ্গ কাউন্টার িাহফহকাং হবষয়ক একটি
63%
37%
অনোইন প্রহশক্ষণ সম্পন্ন কলরন।
হপএফহপ ও জরুরী সুরক্ষা সাড়াোন ইউহনি
২০২০ পূববত্ী
য
অজযেসমূি , মোহসক্ অজযেসমূি , ২০২০ িোম্পগম্পি
য
রপ্রহেম্পত্ সীমোবদ্ধত্োসমূি
টিিসি সুরক্ষা সিল াগীরা রকাহভড-১৯ বাতিা
হনলয় প্রায় ৭১,০০০ জন শরণার্থীর কালি রপ ৌঁলি।
কহিউহনটি আউিহরচ সেসযরা ২৭,২৫৭ জন শরণার্থী হনলয় ৭,৮৬০টি রকাহভড-১৯ সলচতনতািূেক রসশন পহরচােনা
কলরন, এর িলধ্য ৪,৭৭৫ জন প্রবীণ এবাং ৩৬২ জন প্রহতবন্ধী বযত্রি হিলেন। হসওএি-রা ৮,১৯৮ জলনর ১,৩৬২টি
রকইলসর র্থাসিলয় ররফারাে হনত্রিলতর জনয ১,৯২৭টি গৃিপহরেশনি এবাং ৭৮০টি প লবক্ষণিূ
ি
েক িূেযায়ন
পহরচােনা কলরন।

স্থোনীয় জনর োষ্ঠীি সোড়োদোন ো ক্ররমি
ণ
আগস্ট মোরসি অজণনসমূহ
• রসক্টর সিল াগীরা উহখয়া ও রিকনাফ উপলজোয় শরণার্থী ও স্থানীয় জনলগাষ্ঠীর িধ্যকার সম্পকি রজারোর করার
েলক্ষয িয়টি নতু ন শাহন্তপূণ সিাবস্থান
ি
প্রকি (সড়ক উন্নয়ন এবাং প্রার্থহিক হবেযােলয়র ওয়াশ ফযাহসহেটি সাংস্কার) শুরু
কলরলিন। উহখয়া রপ্রস ক্লালব নতু ন রকন্দ্র হনিালণও
ি
সিায়তা প্রোন করা িলয়লি।
• এটিডহব্লউত্রজ সেসযরা স্থানীয় জনলগাষ্ঠীর পাচালরর হশকারলের সিায়তা প্রোন অবযািত রালখন। ৭১৩টি
সলচতনতািূেক রসশলনর িাধ্যলি ৪,৮৮৬ জলনর কালি রপ ৌঁিালনা রগলি। ১৬৮টি হশক্ষািূেক কহিক পলকিবুক
হবতরণ করা িলয়লি।
আগস্ট মোরসি কসক্টি যোপ/ সীমোবদ্ধতোসমূহ
• ভারী বৃটিপালতর ফলে পহরলষবা প্রোনকারী ও শরণার্থীলের কযালম্প াতায়াত করা রবশ কটঠন িলয় পলড়লি। হবলশষ
চাহিোসম্পন্ন বযত্রিরা পহরলষবা ও সিায়তা সুহবধ্ালভালগ চোলফরার প্রহতবন্ধকতার হশকার িলচ্ছন।
• বষাি রি সুলি শরণার্থীলের অস্থায়ীভালব কিুযনাে রকলন্দ্র বা োহনাংি রসন্টালর স্থানান্তলরর ফলে রকাহভড-১৯ সাংক্রিণ
ঝু ুঁ হক রবলড় ালচ্ছ। জরুরী কহিউহনটি রশল্টার হিলসলব কহিউহনটি ও হিউিযাহনিাহরয়ান রকন্দ্রগুলো বযবিালরর
নীহতিাো সাংলশাধ্লনর জনয সুরক্ষা রসক্টর অনযানয রসক্টলরর সালর্থ কাজ করলি।
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ভশশু সুিক্ষো সোব-রসক্টি ( ভসভপএসএস)
আগস্ট মোরসি অজণনসমূহ
আগস্ট িালস, বেস, দবহিে ও রজন্ডো সংম্পবদেশীল ক্োঠোম্পমোগত্ ও রিক্সই
• আগস্ট িালস রিাি সুরক্ষা ঝু ুঁ হকলত র্থাকা ৯৫২
মোেহসক্ স্বোস্থয এবং মম্পেোসোমোশ্চজক্ সিোেত্ো পহ ম্পিবো িম্পত্ ২২০০৫ জে
জন শরণার্থী হশশুলক শনাি কলর সিায়তার
রমম্পে ও রেম্পল উপক্ৃত্ িে
জনয রকইস িযালনজলিন্ট কা ক্রলির
ি
িাধ্যলি
65%
33%
2%
ররফার করা িয়।
• ২৯ জন হশশু তালের িা-বাবা/ রসবাোনকারীর
আগস্ট িালস, পৃর্থক্ রক্ইস মযোম্পেজম্পমম্পন্ট মোযযম্পম ৯৫২,জন,ঝু াঁ হক্পূণ য
সালর্থ পুনহিহেত
ি
িলয়লি।
হিহিত্ রমম্পে ও রেম্পল ত্োম্পদ হেজ হেজ িোহিদো পূ ম্পণ বেস ও রজন্ডো
• ২,০০৫ জন শরণার্থী হশশু-হকলশার আগস্ট
সংম্পবদেশীল হবম্পশিোহেত্ হশশু সু েো পহ ম্পিবো গ্রিণ ক্ম্প ।
িালস িলনাসািাত্রজক সিায়তা গ্রিণ কলর।
• কযাম্পগুলোলত হশশুসুরক্ষা সলচতনতালক
9% 2%
89%
অগ্রাহধ্কার রেওয়া ও স্টযান্ডাডিাইজ করার
আগস্ট িালস, ১২৫৭১ জে হক্ম্পশো -হক্ম্পশো ী জীবে দেত্োমূলক্ ও হপ্রউলেলশয হশশু সুরক্ষা সাব-রসক্টর সিল াগীরা
রিোম্পক্শেোল দেত্োসি সেমত্ো অজযে ও শোহন্তপূণ পহ
য
হস্থহত্ দত্ ীম্পত্
শরণার্থী কহিউহনটি, িা-বাবা, রসবাোনকারী ও
প্রম্পেোজেীে দেত্ো উন্নেেমূলক্ পহ ম্পিবো গ্রিণ ক্ম্প ।
হশশুলের েক্ষয কলর ২১টি হশশু সুরক্ষা বাতিা
প্রস্তুত কলরন। বষালি
ি সুিজহনত হশশুসুরক্ষা
33%
2%
65%
ঝু ুঁ হক সাংক্রান্ত বাতিা হনলয় ৩২,৪৮৮ জন
২০২০ পূববত্ী
য
অজযেসমূি , মোহসক্ অজযেসমূি , ২০২০ িোম্পগম্পি
য
রপ্রহেম্পত্ সীমোবদ্ধত্োসমূি
(১৫,৯৬০ জন প্রাপ্তবয়স্ক ও ১৬,৫২৮ জন
হশশু) শরণার্থীর কালি রপ ৌঁিা ায়।
• বয়স ও প্রহতবন্ধীতা ওয়াহকিাং গররুলপর সিন্বলয় সিল াগী সাংস্থার ৬২ জনলক প্রহতবন্ধীতা ও িানহবক সাড়াোলন
ুিকরণ সম্পলকি প্রহশক্ষণ রেওয়া িয়।
স্থোনীয় জনর োষ্ঠীি সোড়োদোন ো ক্ররমি
ণ
আগস্ট মোরসি অজণনসমূহ
• রিাি ১,৭০১ জন সুহবধ্ালভাগী (এর িলধ্য ৭১৫ জন হশশু) আগস্ট িালস রকাহভড-১৯ ও বষাি রি সুিজহনত হশশু সুরক্ষা
ঝু ুঁ হক সাংক্রান্ত তর্থয োভ কলরন।
• গৃিপহরেশন,
ি হরলিাি কাউলেহোং রসশন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গররুপ কা ক্রলির
ি
িাধ্যলি িলনাসািাত্রজক সিায়তা প্রোন
অবযািত রলয়লি। কাঠালিাগত রকইস বযবস্থাপনার িাধ্যলি ১২৬ জন হশশু ও রসবাোনকারীলের সিায়তা রেওয়া িয়।
• রকাহভড-১৯ িিািারীর িলধ্য ঘলর হশশু সহিাংসতার বাড়ন্ত সাংখযা রিাকালবোয়, সিল াগীরা হশশুলের হন াতন
ি
রর্থলক
রক্ষার জনয ১৮৪ জন িা-বাবা ও রসবাোনকারীলের হনলয় ইহতবাচক পযালরহন্টাং হবষয়ক সক্ষিতা গঠন রসশন
আলয়াজন কলরন।
• আগস্ট িালস ১,০৩৫ জন হকলশার-হকলশারী জীবনেক্ষতািূেক প্রহশক্ষলণ অাংশগ্রিণ কলরলি। সিল াগীরা
হকলশারলের জীবনেক্ষতািূেক প্রহশক্ষলণর জনয একটি ভাচুিয়াে প্লািফরি চােু কলরন।
আগস্ট মোরসি কসক্টি যোপ/ সীমোবদ্ধতোসমূহ
• ভারী বৃটিপালত হশশুলকন্দ্রগুলো ক্ষহতগ্রস্থ িলয় পলড়লি (হশশুবান্ধব স্থান/ বিুিুখী রকন্দ্র) এবাং এগুলো সাংস্কালর সিয়িত
অনুিহতর প্রলয়াজন। বষার
ি ভারী বৃটিপালতর কারলণ কযাম্পগুলোলত েুঘিনা
ি
ও িতািলতর ঘিনা বৃত্রদ্ধ পাওয়ার খবর
পাওয়া রগলি। এ জোত্ীে রেম্পে সমম্পেোপম্পর্োগী এবং ক্োর্ক্
য র ফ্োম্প ম্পে জেয জু ী হশশু ও রসবাোনকারী সংক্রোন্ত
ত্র্থয পম্পেন্টগুহল সোম্পর্থ পহ হিহত্ বোেোম্পেো প্রম্পেোজে ম্পেম্পে।
চলরি প্রেণিো ও রেবেষণ
• আগম্পে হশশুম্পদ জনয হিহিত্ ক্ ো সু েো ঝু াঁ হক্র িলধ্য সবম্পিম্পে রবহশ হেল বোলয হববোি। ধ্িীয় রনতালের দ্বারা প্রায়ই
রিাি রিাি গররুলপ রালতর রবো বােযহববালির প্রবণতা েক্ষয করা ায়। অনযানয ক্রিবধ্িান
ি
হশশু সুরক্ষা ঝু ুঁ হকর িলধ্য
রলয়লি ঘলর হশশুর প্রহত সহিাংসতা ও হশশুশ্রি। অপিরণ ও িুত্রিপণ োবীর ঘিনাও েক্ষয করা রগলি।

7

আইএসহসশ্চজ পহ হস্থহত্ প্রহত্ম্পবদে, আগস্ট ২০২০

কজন্ডোিভিভত্ত

সভহংসতো সোব-রসক্টি (জজভবভি এসএস)

আগস্ট মোরসি অজণনসমূহ
• ১,৬৫৬ জন নারীসি রিাি ১,৮২৪ জনলক
িনস্তাত্রত্ত্বক
প্রার্থহিক
হচহকৎসা
এবাং
িলনাসািাত্রজক সিায়তা প্রোন করা িলয়লি।
আলরা ৩,৩৯৮ জন নারী হডগহনটি হকি পান।
• সকে কযালম্প ত্রজহবহভ, রকাহভড-১৯, র ন
রশাষণ ও হনপীড়লনর হবরুলদ্ধ সুরক্ষা (হপএসইএ)
এবাং বষাি রি সুি জহনত সুরক্ষা ঝু ুঁ হক সাংক্রান্ত
সলচতনতা বৃত্রদ্ধিূেক রসশলনর িাধ্যলি
৭৪,৭৭২ জলনর কালি রপ ৌঁিালনা ায়, এর িলধ্য
৪৭,২৭৯ জন নারী।
• কযাম্প ও স্থানীয় জনলগাষ্ঠীর ১,৬২৬ জন পুরুষ
এবাং ১,০৯৩ জন হকলশারলের হনলয় গৃিস্থােী
কালজ তারা কীভালব ভূ হিকা রাখলত পালর এবাং
তালের সঙ্গীলের পাহরবাহরক োহয়ত্ব পােলন
কীভালব সিায়তা করলত পালর এ সাংক্রান্ত
সলচতনতািূেক রসশলনর আলয়াজন করা িয়।
• ৫৩ জন প্রহতবন্ধী বযত্রিলক ( ালের িলধ্য ৫২
জনই নারী) সিায়ক ন্ত্র ও পুনবাসন
ি
পহরলষবায়
ররফার করা িলয়লি।
স্থোনীয় জনর োষ্ঠীি সোড়োদোন
•

•

আগস্ট িালস ক্যোে ও হেহদযষ্ট স্থোেীে জেম্পগোষ্ঠীম্পত্ প ীহেত্ সোমোশ্চজক্
পহ বত্যে পদ্ধহত্ বযবিো ক্ম্প ৪৮১ জন ক্হমউহেটি অযোহক্টহিে (েো ী,
হক্ম্পশো -হক্ম্পশো ী এবং পুুি) শ্চজহবহি প্রহত্ম্প োয রক্ শম্পল প্রহশহেত্ ও সংর্ুক্ত
িন।

2%

66%

32%

আগস্ট িালস, ক্যোে ও হেহদযষ্ট স্থোেীে জেম্পগোষ্ঠীম্পত্ ২,১৫৪,জন ক্োঠোম্পমোগত্
হপএসএস পহ ম্পিবো র্ো ( বেস, েো ী-পুুি, দবহিেযত্োম্পিম্পদ) েূযেত্ম মোে
পূ ণ ক্ম্প ত্ো িম্পত্ উপক্ৃত্ িে।

44%

2%

54%

আগস্ট িালসর রশষ নাগাে, ক্যোে ও হেহদযষ্ট স্থোেীে জেম্পগোষ্ঠীম্পত্ ১৪,৩৩৬
জন ( বেস, দবহিেযত্োম্পিম্পদ) দেত্ো উন্নেে এবং েমত্োেে ক্মসূয িী িম্পত্
উপক্ৃত্ িে। আগস্ট িালস ১ি বালরর িত ৯৩ জন নারী ও হকলশারীর কালি
রপ ৌঁিালনা ায়।

11%

89%

২০২০ পূববত্ী
য
অজযেসমূি , মোহসক্ অজযেসমূি , ২০২০ িোম্পগম্পি
য
রপ্রহেম্পত্ সীমোবদ্ধত্োসমূি

ো ক্ররমি
ণ
আগস্ট মোরসি অজণনসমূহ

সিল াগীরা ৩৫ জন হকলশারী ও ২৪৯ জন নারীলক িনস্তাত্রত্ত্বক প্রার্থহিক হচহকৎসা এবাং িলনাসািাত্রজক সিায়তা প্রোন
কলরন। ত্রজহবহভ, রকাহভড-১৯, হপএসইএ এবাং বনযাজহনত ত্রজহবহভ ঝু ুঁ হক প্রশিন বযবস্থা সাংক্রান্ত সলচতনতা বৃত্রদ্ধিূেক
কিকালণ্ডর
ি
িাধ্যলি আলরা ৮৫৪ জন পুরুষ ও ৩,০২৮ জন নারীর কালি রপ ৌঁিালনা রগলি।
উহখয়া ও রিকনালফর ১৬ জন কহিউহনটি নারী ও হকলশারীলের হনলয় েুইটি ভাচুিয়াে নারী ও হকলশারী বান্ধব রেস চােু
করা িলয়লি। পুরুষ ও হকলশারলের সাং ুি করার জনয রিকনালফর ১২ পুরুষ অাংশগ্রিণকারী ভাচুিয়াে প্লািফরিটিলত
ুি িন।

আগস্ট মোরসি কসক্টি যোপ/ সীমোবদ্ধতোসমূহ
• রিাবাইে রফান বযবিালরর সীহিত সুল াগ এবাং কযাম্পগুলোলত েুবেি ইন্টারলনি সাংল ালগর কারলণ রকাহভড-১৯
িিািারীকােীন প্রেত্ত হরলিাি ত্রজহবহভ পহরলষবা গ্রিলণ নারী ও হকলশারীরা বাুঁধ্াগ্রস্থ িলচ্ছ।
• হবেুযলতর অভালব এবাং হকিু রসাোর পযালনে হবভ্রালির কারলণ কযালম্প স্বি আলোর ফলে রালতর রবো নারীলের সুরক্ষা
ঝু ুঁ হক রবলড় ায়। সিল াগীরা নি বাহত টঠক কলর নতু ন বাহত োগালচ্ছন।
• বষাি রি সুলির ফলে নারী ও হশশুরা কযালম্পর ত্রজহবহভ সাড়াোন ও প্রহতলরাধ্ পহরলষবা গ্রিলণ বাুঁধ্ার সম্মুখীন িলচ্ছন।
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কসক্টি ক োঅভডণরনটি:

স্বোস্থয

মুম্পক্শ প্রজোপহত্:

coord_cxb@who.int

আগস্ট মোরসি অজণনসমূহ
• কযাম্পগুলোলত ৫১৩ এসএআরআই আইটিহস
আইম্পসোম্পলশে ও হিহক্ৎসো রক্ন্দ্রগুম্পলোম্পত্ ৯৪৬টট শর্যো প্রস্তুত্।
শ যা, ৪৩৩টি স্টযান্ড-বাই শ যা এবাং ৬২টি
সত্রক্রয়
আইলসালেশন
শ যার
60%
14%
26%
ধ্ারণক্ষিতাহবহশি
১৪টি
এসএআরআই
আইটিহস চােু ও ররাগী গ্রিলণ প্রস্তুত রলয়লি।
ক্হমউহেটি রস্বচ্ছোম্পসবী ো মোম্পস অন্তত্ এক্বো ক্ম্প ১০০% পহ বোম্প ক্োম্পে
• রকাহভড-১৯ হনত্রিত রকইস, সলদিভাজক
রক্োহিড-১৯ বোত্যো হেম্পে রপ ৌঁেোে। রজআরহপ ২০২০লত িোম্পগিক্
য ৃ ত্ পহরবালরর
রকইস এবাং এ সাংক্রান্ত িৃতুযর ঘিনা তেলন্ত
সাংখযা ৮০%।
সিায়তার জনয আিজন কযাম্প স্বাস্থয ও ররাগ
প লবক্ষণ
ি
অহফসার হনলয়াগ করা িলয়লি, তারা
85%
15%
৩৪টি কযালম্পর রযাহপড ইনলভহস্টলগশন এন্ড
৬০% রমহডম্পক্ল ও পযো োম্পমহডম্পক্ল ক্মীম্পদ রক্োহিড-১৯ সংহিি আইহপহস
ররসপে টিলির সালর্থ কাজ করলিন।
হবিম্পে প্রহশেণ প্রদোে ক্ ো িে , এলের িলধ্য ১৫ আগস্ট িালস প্রহশক্ষণ গ্রিণ
• র ন ও প্রজনন স্বাস্থয ওয়াহকিাং গররুপ ১০টি
কলরন। রজআরহপ ২০২০লত িোম্পগিক্
য ৃ ত্ কিীর সাংখযা ৮০%।
প্রার্থহিক স্বাস্থযলকলন্দ্র কিরত
ি
২২ জন
রিহডলকে স্টাফলক হনলয় হদ্বতীয় েফায় ৪-হেন
45%
15%
20%
20%
বযাপী ধ্ষণ/
ি
অন্তরঙ্গ সঙ্গীর দ্বারা র ন
সহিাংসতা (হসএিআর/আইহপহভ) সাংক্রান্ত
২০২০ পূববত্ী
য
অজযেসমূি , মোহসক্ অজযেসমূি , ২০২০ িোম্পগম্পি
য
রপ্রহেম্পত্ সীমোবদ্ধত্োসমূি
হক্লহনকযাে বযবস্থাপনািূেক প্রহশক্ষণ সম্পন্ন
কলর।
• হবশ্ব স্বাস্থয সাংস্থা/ স্বাস্থয রসক্টর হসহভে সাজিন অহফস এবাং স্বাস্থয ও পহরবার কেযাণ িন্ত্রণােলয়র সিন্বয় রকলন্দ্রর সালর্থ
একলি রকাহভড-১৯ সাংক্রান্ত পেলক্ষপসিূি এবাং টিকাোন, িাতৃস্বাস্থয রসবা, অসাংক্রািক ররাগ, সাংক্রিণ প্রহতলরাধ্
ও হনয়ন্ত্রণ (আইহপহস) এবাং কহিউহনটি সাংল ালগর ওপর রজার হেলয় জরুরী স্বাস্থযলসবার ধ্ারাবাহিকতা সাংক্রান্ত
আলোচনা করলত ৪টি উপলজো স্বাস্থয কিলপ্ললক্স প লবক্ষণিূ
ি
েক পহরেশনি সম্পন্ন কলর।
স্থোনীয় জনর োষ্ঠীি সোড়োদোন
•

•

কক্সবাজালরর সকে উপলজোয় িানহবক সিায়তা প্রোনকারী কিীলের রকইস িযালনজলিন্ট ও আইহপহস প্রহশক্ষণ
অবযািত রলয়লি। ৩১ আগস্ট প ন্ত,
ি পাুঁচ উপলজোর (উহখয়া, রিকনাফ, রািু, চকহরয়া ও িলিশখােী) ১২৫ জন
িানহবক সিায়তা প্রোনকারী কিীলক প্রহশক্ষণ রেওয়া িলয়লি।
হবশ্ব স্বাস্থয সাংস্থা কক্সবাজালরর হসহভে সাজিন অহফলস ৫,০০০ সাত্রজলি কে িাস্ক অনুোন হেলয়লি।

আগস্ট মোরসি কসক্টি
•
•

ো ক্ররমি
ণ
আগস্ট মোরসি অজণনসমূহ

যোপ/ সীমোবদ্ধতোসমূহ

রকাহভড-১৯ সাংক্রিণ প্রহতলরালধ্ রফস িাস্ক বযবিালরর গুরুত্ব সাংক্রান্ত তর্থয প্রচার চেিান র্থাকা সলত্ত্বও ররাহিঙ্গা
শরণার্থীলের িলধ্য রফস িাস্ক বযবিালরর প্রবণতা কি র্থাকায় তা একটি চযালেঞ্জ িলয় োুঁহড়লয়লি।
হভড় এবাং পাহন, সযাহনলিশন ও িাইত্রজন সুহবধ্া কি র্থাকার কারলণ কযাম্পগুলোলত রকাহভড-১৯ সাংক্রিলণর উচ্চ
ঝু ুঁ হক বতিিালন একটি চযালেঞ্জ িলয় োুঁহড়লয়লি।

চলরি প্রেণিো ও রেবেষণ
•

•

ররাহিঙ্গা শরণার্থীলের িলধ্য রকাহভড-১৯ পরীক্ষার িার বৃত্রদ্ধ পালচ্ছ। গত সপ্তালির ৮৭৮টি পরীক্ষার তু েনায় ৩৫তি
সপ্তালি (২৪-৩০ আগস্ট ২০২০) ১,১২৭টি পরীক্ষা করা িলয়লি। তলব, একইসিলয় স্থানীয় জনলগাষ্ঠীলত প্রহত েশ েলক্ষ
পরীক্ষার িার হ্রাস েক্ষয করা রগলি, এ সাংখযা ৪৯০ রর্থলক ৩৫৬ রত রনলি এলসলি।
২০২০ সালের ১ি ভালগ কযাম্পগুলোর প্রার্থহিক স্বাস্থযলকলন্দ্র জরুরী পহরলষবা গ্রিলণ হ্রাস পহরেহক্ষত িওয়ায় স্বাস্থয
রসক্টর ররাহিঙ্গা কহিউহনটিলক স্বাস্থযলসবা গ্রিলণ উৎসািী করলত রি িালস আউিহরচ রক শে অবেম্বন কলর
(কহিউহনটির গণযিানযলের সম্পৃি ডকরা এবাং স্বাস্থযকিীলের সাংলবেনশীে প্রহশক্ষণ সি)। ফলে জরুরী স্বাস্থযলসবায়
আগ্রিী ররাহিঙ্গা শরণার্থীর সাংখযা জুন-আগস্ট ২০২০ িালস বৃত্রদ্ধ পায়।
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কসক্টি ক োঅভডণরনটিবৃন্দ :

ভশক্ষো

শহমলো
য হপল্লোই /
োলফ্ হর্ম্প িো

edusector.cxb@humanitarianresponse.in
fo/lcfa.cxb@humanitarianresponse.info

আগস্ট মোরসি অজণনসমূহ
আগস্ট িালস, রক্োহিড-১৯ প্রহত্ম্প োয, দূ রর্থম্পক্ ক্ীিোম্পব হক্ম্পশো -হক্ম্পশো ী ও
• ৬৫,০৬১ জন হশশু-হকলশার ও ুবক- ুবতী
র্ুবোম্পদ সুস্থত্ো, রখলোযূলো ও হেম্পজ র্ম্পত্ন বযোপোম্প সিোেত্ো ক্ ো র্োে এ
রকাহভড-১৯ প্রহতলরাধ্ সাংক্রান্ত হরলিাি
সংক্রোন্ত হ ম্পমোি গোইম্পডে সুহবযোম্পিোগী ৬৫২০৬১ জন হশশু, হক্ম্পশো গাইলডে িলত উপকৃত িলয়লিন এবাং
হক্ম্পশো ী এবং র্ুবো ক্োম্পে রপ ৌঁেোম্পেো রগম্পে
হশক্ষার্থীলের গৃিপহরেশলনর
ি
িাধ্যলি ১,৮৬৪
জন বাহিজ
ি ভাষা প্রহশক্ষক ৩৭,৬৬৮ জন
46%
18%
36%
হশক্ষার্থীর কালি রপ ৌঁিান।
আগস্ট িালস, ৫২২২৩৭ জন রসবোদোেক্ো ী, ক্হমউহেটি রস্বচ্ছোম্পসবী, র্ুবো ও
• রকাহভড-১৯ সলচতনতািূেক বাতিা হনলয়
হক্ম্পশো রস্বচ্ছোম্পসবী ো ইআইই এবং হশশু, হক্ম্পশো -হক্ম্পশো ী ও র্ুব-বোন্ধব বোত্যো
১৩৪,২৯৫ জন রসবাোনকারী, কহিউহনটি
সংহিষ্ট সেমত্ো গঠে ক্োর্ক্রম্পম
য
সংর্ুক্ত িে
রস্বচ্ছালসবী, ুবা ও হকলশার রস্বচ্ছালসবীর কালি
রপ ৌঁিালনা ায়।
29%
71%
• ৮১৫ জন হশক্ষা ফযাহসহেলিির কতৃক
ি ১৭,৪১৩
২০২০ পূববত্ী
য
অজযেসমূি , মোহসক্ অজযেসমূি , ২০২০ িোম্পগম্পি
য
রপ্রহেম্পত্ সীমোবদ্ধত্োসমূি
জন িা-বাবা ও কহিউহনটি সেসযরা
সলচতনতািূেক বাতিা ও হশক্ষা হনলেিশনা োভ
কলরন।
• ২৯৫ জন হবএেআই কতৃক
ি ১৩,৮০৮টি অহডও হক্লপ এবাং ১০,০২১টি সলচতনতািূেক হেফলেি হবতরণ করা িয়।
• ৪,৩১৫ জন হকলশারী িাহসক িাইত্রজন হকি োভ কলরন, এগুলো ১৪৮ জন নারী হবএেআই কতৃক
ি হবতরণ করা িয়।
স্থোনীয় জনর োষ্ঠীি সোড়োদোন
•
•
•
•

কক্সবাজার রজোর হতন উপলজোর হশক্ষকরা রকাহভড-১৯ স্বাস্থযহবহধ্ ও িালস্কর র্থা র্থ বযবিার সম্পলকি স্কুে বহিভুত
ি
হশশুলের হনলয় সলচতনতািূেক রসশন পহরচােনা কলরন।
৯৪ জন হশক্ষলকর িাধ্যলি ১,৬০৪ জন হশশু ও তালের িা-বাবা রকাহভড-১৯ সাংক্রান্ত জরুরী সলচতনতা বাতিা োভ
কলরন।
ঘলর রর্থলক হশক্ষাোলভর জনয ২১৬ জন হশশু তালের হশক্ষলকর সিায়তা োভ কলর।
৯৫ জন রস্বচ্ছালসবীলের িাধ্যলি ১,১২৩ জন সুহবধ্ালভাগী রকাহভড-১৯ সলচতনতািূেক হেফলেি পান।

আগস্ট মোরসি কসক্টি
•
•
•

ো ক্ররমি
ণ
আগস্ট মোরসি অজণনসমূহ

যোপ/ সীমোবদ্ধতোসমূহ

সকে োহনাংি রসন্টার বন্ধ রলয়লি, ফলে ররাহিঙ্গা ুবা ও হকলশার-হকলশারীলের হশক্ষায় হবঘ্ন ঘিলি।
হশক্ষার পহরপূরক সিাধ্ান হিলসলব বযবিার করার জনয হশক্ষা প্র ুত্রি উন্নত করা প্রলয়াজন।
হিয়ানিার পাঠযক্রলির পাইেি বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারলণর জনয বিুিুখী-বাহষক
ি অনুোন প্রলয়াজন।
কসক্টি ক োঅভডণরনটি:

পুটি

বোম্পখোহদ

হিমি brahimov@unicef.org

আগস্ট মোরসি অজণনসমূহ
•

•

•

আগস্ট িালস রিাি ৬,৩৩৫ জন ৬-৫৯ িাস
বয়সী অপুটির হশকার হশশু এবাং গভিবতী ও
স্তনযোনকারী নারী (হপএেডহব্লউ)-রের পুটি
হচহকৎসা কা ক্রলি
ি
ভহতি করা িয়, া রজআরহপ
২০২০ বাহষক
ি েক্ষযিািার ৬৬%।
সকলের জনয পহরপূরক খােয কিসূি চী
(হবএফএসহপ) পাুঁচ বিলরর কিবয়সী ১৪৪,১৪৮
জন অর্থাৎ
ি
রজআরহপ ২০২০ িাহসক
েক্ষযিািার ১১৬% হশশুর কালি রপ ৌঁিায়।
২০২০ সালের আগস্ট িালস রিাি ৪,১১৮ জন
নতু ন হপএেডহব্লউ ও হশশুর
ত্নকারীলের
নবজাতক ও কিবয়সী হশশুলের খােযাভযাস
(আইওয়াইহসএফ) সাংক্রান্ত প্রহশক্ষণ রেওয়া িয়,
া রজআরহপ ২০২০ বাহষক
ি েক্ষযিািার ৫৩%।
আগস্ট িালস আইওয়াইহসএফ পরািশকরা
ি
সিহন্বত পুটিলকলন্দ্র হফলর আসলত সির্থ ি িন
(রকাহভড-১৯ ও শারীহরক েূরত্ব সাংক্রান্ত
হবহধ্হনলষলধ্র কারলণ েীঘ পাুঁ
ি চ িাস রকলন্দ্র কাজ

আগস্ট িালস জু ী হে োমেমূলক্ পুটষ্ট পহ ম্পিবো দ্বো ো ৪২২২১৬ জন
অপুটষ্ট হশক্ো ৬-৫৯ মোস বেসী হশশু ( প্রহত্বন্ধী বোচ্চোসি) এবং
হপএলডহিউ- ক্োম্পে রপ ৌঁেোম্পেো র্োে

49%

9%

42%

আগস্ট িালস িোম্পেি পহ পূ ক্ খোদয পহ ম্পিবো মোযযম্পম ১৪৪,১৪৮ জন ৬৫৯ মোস বেসী হশশু এবং হপএলডহিউ- ক্োম্পে রপ ৌঁেোম্পেো র্োে

100%
আগস্ট িালস রিাি ২৫,৩৮৮ জন হপএলডহিউ এবং পোাঁি বেম্প ক্ম বেসী
হশশুম্পদ র্ত্নক্ো ী মোত্ৃপুটষ্ট ও আইওেোইহসএফ্ প োমশ পোে
য
এবং
আইওেোইহসএফ্ গরুপ রসশম্পে অংশগ্রিণ ক্ম্প ে

44%

9%

47%

২০২০ পূববত্ী
য
অজযেসমূি , মোহসক্ অজযেসমূি , ২০২০ িোম্পগম্পি
য
রপ্রহেম্পত্
সীমোবদ্ধত্োসমূি
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•

করলত না পারার পর )। এই পরািশকলের
ি
হফলর আসার অর্থ ি িে পৃর্থক পৃর্থক আইওয়াইহসএফ রসশলনর িাধ্যলি
আলরা অহধ্ক িা ও পাুঁচ বিলরর কিবয়সী হশশু ত্নকারীলের কালি রপ ৌঁিালনা ালব।
আগস্ট িালস ৩০,৩৮৮ জন িালয়লের “িাতৃ-রনতৃত্বাধ্ীন হিড-আপার আি সারকািলফলরে”
ি
দ্বারা বাচ্চার পুটি অবস্থা
পহরিাপ ও প লবক্ষণ
ি
সম্পলকি প্রহশক্ষণ প্রোন করা িয়। িাচি িাস রর্থলক রিাি ১১৩,৩০৯ জন িালয়লের প্রহশক্ষণ
রেওয়া িলয়লি। আগস্ট িালস িালয়রা ৪১৮ জন অপুটির হশকার হশশুলের পুটিলকলন্দ্র ররফার কলরন, িাচি িাস রর্থলক
এ প ন্ত
ি ৪,০৮৭টি ররফারাে করা িলয়লি।

স্থোনীয় জনর োষ্ঠীি সোড়োদোন ো ক্ররমি
ণ
আগস্ট মোরসি অজণনসমূহ
• ২০২০ সালের আগস্ট িালস স্থানীয় জনলগাষ্ঠীলত রিাি ৫৫,৫৬০ জন হশশুর অপুটি পরীক্ষা করা িলয়লি। এলের িলধ্য
তীব্র অপুটির হশকার ১৬২ জন হশশু এবাং িাঝারী তীব্র অপুটির হশকার (এিএএি) ৫৪০ হশশুসি রিাি ৭০২ জন
হশশুলক সাংহিি হচহকৎসা কিসূি চীলত ররফার করা িলয়লি। িাঝারী তীব্র অপুটির হশকার ২২৯ জন নতু ন হপএেডহব্লউরক হনরািয়িূেক পহরপূরক খােয কিসূি চীলত ভহতি করা িলয়লি।
• ৫,০০৩ জন পাুঁচ বিলরর কিবয়সী হশশুর িালয়লের কালি আইওয়াইহসএফ বাতিা রপ ৌঁিায়।
আগস্ট মোরসি কসক্টি যোপ/ সীমোবদ্ধতোসমূহ
• আইওয়াইহসএফ বাতিা হনলয় হপএেডহব্লউ-রের কালি রপ ৌঁিালনা এখলনা একটি চযালেঞ্জ িলয় রলয়লি। আগলস্টর রশষ
নাগাে িাি ১,২৪০ জন নারীর কালি রপ ৌঁিালনা রগলি া রজআরহপ ২০২০ বাহষক
ি িালগলির
ি
িাি ১৬%। সিল াগীরা
িালগিক
ি ৃ ত হপএেডহব্লউ সাংল াগ উন্নয়লনর েলক্ষয প্রসলবাত্তর ও প্রসবপরবতী ত্ন রজারোর করালক অগ্রাহধ্কার রেন।

ভমউভনর শন উইথ

ভমউভনটট ওয়োভ ংণ

ররুপ

ক ো-অভডণরনটি:

রমো. মোিবুবু িমোে
cxb.cwcwg@gmail.com

আগস্ট মোরসি অজণনসমূহ
• ১১৭,৩৮৭টি প্রহতলবশীহভহত্তক রসশলনর িাধ্যলি রক্োহিড-১৯ সংক্রোন্ত ইসুযম্পত্ আগস্ট িালস ৩৪৬ জন মোেহবক্ সিোেত্ো
প্রদোেক্ো ী েোফ্/রস্বচ্ছোম্পসবীম্পক্ প্রহশেণ/ওহ ম্পেম্পন্টশে রদেো িে
৩৯৩,০৩৯ জলনর কালি রপ ৌঁিায়। ৭৯,৯২০টি
সলচতনতা বৃত্রদ্ধিূেক রসশলনর িাধ্যলি
97%
3%
৩৯৯,১৬৯ জলনর কালি রপ ৌঁিায়, এলত
রকাহভড-১৯, স্বাস্থযহবহধ্, ঘূহণঝড়
ি
ও বষাি প্রস্তুহত
হসডহিউহস ক্মী ক্ত্ৃক্
য আগস্ট িালস ২০টট নতু ন ক োভিড-১৯ ক জি
সাংক্রান্ত তর্থয রশয়ার করা িয়। হশশুলের পুটি ও
নরটন্ট/উপ ির্ প্রস্তুত্ ক্ ো িে
টিকাোলনর তর্থয ২,২৭৩টি গররুপ হেলসহনাং
রসশলনর িাধ্যলি ১৭,৮৬৬ জলনর কালি এবাং
90%
10%
২,২১৬টি হভহডও ত্রিহনাং রসশলনর িাধ্যলি
১৫,৯৯০ জলনর কালি রশয়ার করা িয়।
হসডহিউহস রক্োহিড-১৯ পহ ম্পিবো মোযযম্পম আগস্ট িালস ৬৩৭,০৫৮ জন
• ৯২টি তর্থয পহরলষবা রকন্দ্র ও সিায়তা রডলস্ক শ ণোর্থী ও স্থোেীে জেম্পগোষ্ঠী সদম্পসয ক্োম্পে রপ ৌঁেোে
শরণার্থীলের িতািত ও অহভল াগ গ্রিণ করা
91%
9%
িয়।
• শরণার্থীলের সালর্থ রকাহভড-১৯ সাংক্রান্ত জরুরী
২০২০ পূববত্ী
য
অজযেসমূি , মোহসক্ অজযেসমূি , ২০২০ িোম্পগম্পি
য
রপ্রহেম্পত্ সীমোবদ্ধত্োসমূি
বাতিা, হনবন্ধন রকন্দ্র পুনরায় চােু এবাং সকলের
িলধ্য সড়ক হনরাপত্তা সাংক্রান্ত তর্থয রশয়ালরর
উলেলশয ২০টি র াগাল াগ উপকরণ এবাং ১টি হভহডও অনুষ্ঠান প্রস্তুত করা িলয়লি।
স্থোনীয় জনর োষ্ঠীি সোড়োদোন ো ক্ররমি
ণ
আগস্ট মোরসি অজণনসমূহ
• রকাহভড-১৯ সাংক্রান্ত ২১,৬৭৯টি সলচতনতািূেক রসশলন ৭৭,৩০৯ জন অাংশগ্রিণ কলরলিন, এিাড়াও ৮৪টি গররুপ
হেলসহনাং রসশলনর িাধ্যলি আলরা ৩৭৬ জলনর কালি রপ ৌঁিালনা রগলি। ৪টি তর্থযলকন্দ্র স্থানীয় জনলগাষ্ঠীর িতািত ও
অহভল াগ গ্রিলণ চােু হিে।
আগস্ট মোরসি কসক্টি যোপ/ সীমোবদ্ধতোসমূহ
• ভারী বৃটিপালতর ফলে রাস্তাঘাি প্লাহবত ও কেি িাি িলয়
তর্থযলকলন্দ্র গিলন অসুহবধ্ার সম্মুখীন িলচ্ছন।
চলরি প্রেণিো ও রেবেষণ
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•

আগস্ট প ন্ত
ি ৭৮% শরণার্থী জানান র সেনত্রদন জীবলনর হসদ্ধান্ত গ্রিলণর িত প াপ্ত
ি তর্থয তালের কালি রলয়লি1।
৫৬% শরণার্থী িলন কলরন তারা উপেব্ধ পহরলষবাগুলো সম্পলকি অবগত আলিন2। ৬৪% শরণার্থী এবাং ৪৬% স্থানীয়
জনলগাষ্ঠী তালের প্রাপ্ত পহরলষবা সম্পলকি অহভিত/অহভল াগ জানালনার উপায় সম্পলকি অবগত র্থাকার কর্থা
জানান3। ৮০% শরণার্থী এবাং ৬০% স্থানীয় জনলগাষ্ঠী জানান র পহরলষবা প্রোনকারীরা সিায়তা/পহরলষবা রেওয়ার
সিয় তালের িতািত হনলয় র্থালকন4। ৯৭% শরণার্থী এবাং ৮৮% স্থানীয় জনলগাষ্ঠী িলন কলরন র পহরলষবা
প্রোনকারীরা তালের সম্মালনর রচালখ রেলখন5।

কসক্টি ক োঅভডণরনটি:

লজজভিক্স কসক্টি
•

আগস্ট িালস সাতটি সাংস্থার পক্ষ িলত সাধ্ারণ
রস্টালরলজ ৯৮৭ ঘনহিিার িাণ সািগ্রী গ্রিণ
করা িয়, ফ্ম্পল ১৪টি সংস্থো পে িম্পত্ ক্ক্সবোজো

আগলস্টর রশষ নাগাে ৩১টট সংস্থো সোযো ণ লশ্চজহেক্স পহ ম্পিবো বযবিো
ক্ ম্পে।

রজলো পাুঁচটি লশ্চজহেক্স িোম্পব সং হেত্ রমোি েোণ
সোমগ্রী পহ মোণ ৪,৩১২ ঘেহমিোম্প উন্নীত্ িে।

•

•

•

ক্যোম্পম ে হক্স
cameron.kiss@wfp.org

100%

২০২০ সালে ৬০ জে লশ্চজহেক্স েোফ্ প্রহশেণ ক্োর্ক্রম্পম
য
অংশগ্রিণ
েত্রজহস্টক্স রসক্টর ১৫ সাংস্থার ৩,৪৪১ ঘনহিিার
ক্ম্প
ম্পেে।
িাণসািগ্রী পহরবিলনর জনয ৩৫৬টি িাক
বযবিার কলর।
30%
70%
সিল াগীরা কযালম্পর আইলসালেশন ও
হচহকৎসালকলন্দ্র বযবিালরর জনয স্বাস্থয রসক্টরলক
২০২০ সালে ৩,জন,লক্তজরস্টক্স,স্টোফ রম হলক্ রজন্ডো প্রহশেণ লোি
৮,৫০০টি
অনুোনপ্রাপ্ত
হডজলপালজবে
ক্ম্প ম্পেে।
আইলসালেশন গাউন হবতরলণ সিায়তা কলর।
েত্রজহস্টক্স রসক্টর হিিাগালর সাংরক্ষণ প্রলয়াজন
30%
70%
এিন ভযাত্রক্সন ও ঔষলধ্র জনয িয়টি রসাোর
হডলরক্ট ড্রাইভ ভযাত্রক্সন ররহিজালরির গ্রিণ
২০২০ পূববত্ী
য
অজযেসমূি , মোহসক্ অজযেসমূি , ২০২০ িোম্পগম্পি
য
রপ্রহেম্পত্
সীমোবদ্ধত্োসমূি
কলর। ররহিজালরিরগুলো সাধ্ারণ রস্টালরজ
পহরলষবার জনয িধ্ুিড়া ও কক্সবাজার
েত্রজহস্টক্স রসক্টর িালব স্থাপন করা িলব এবাং চাহিোনু ায়ী এসএআরআই আইটিহস-গুলোলক বযবিালরর জনয রেওয়া
িলব।

জরুিী কটভলর ো োর ো

কসক্টি ক োঅভডণরনটি:

কসক্টি ( ইটটএস)

িোহবব শশোহত্
habib.shashati@wfp.org

আগস্ট মোরসি অজণনসমূহ
•

আগলস্টর রশষ নাগাে ইটিএস ২৬টি সাইিলক ইন্টারলনি সাংল ালগর আওতায় হনলয় এলসলি এবাং ১১টি এনত্রজও ও ৭টি
জাহতসাংঘ সাংস্থালক রডিা সাংল াগ পহরলষবা প্রোন কলরলি।

আগস্ট মোরসি কসক্টি যোপ/ সীমোবদ্ধতোসমূহ
• বষাি রি সুলির ভারী বৃটিপালতর ফলে কক্সবাজালর ইটিএস টিলির সম্প্রসারণ পহরকিনা প্রভাহবত িলয়লি এবাং টিিটি
এখন প্রার্থহিকভালব বষাজহনত
ি
আসন্ন বনযায় সাংস্কার ও জরুরী প্রস্তুহত সিায়তা প্রোলনর হেলক িলনাহনলবশ কলরলি।

কজন্ডোি ইন ভহউমযোভনটোভিয়োন
অযো শন ওয়োভ ংণ রু
র প

সহসিোপ্রধোনবৃন্দ:

মযোহ রসোহফ্ হপিো সে: marie.pettersson@unwomen.org
হপ্রহসলো ত্োমোম্পল: tamalep@unhcr.org

আগস্ট মোরসি অজণনসমূহ
• হসআইহস রজন্ডার অহফসার এবাং রজন্ডার ইন হিউিযাহনিাহরয়ান অযাকশন ওয়াহকিাং গররুপ সেসযরা রকাহভড-১৯ ও
বষাি প্রস্তুহত সাংক্রান্ত আউিহরচ সলচতনতা ও পরািশিূি েক সভার জনয ররাহিঙ্গা নারীলের েক্ষয হিলসলব হনধ্ারণ
ি
কলরন, তালের িলধ্য প্রহতবন্ধী এবাং িােলজন্ডার বযত্রিরাও হিলেন।
• রজন্ডার ইন হিউিযাহনিাহরয়ান অযাকশন ওয়াহকিাং গররুপ সেসযরা নারী ও তালের পহরবালরর বষাি প্রস্তুহত ও সাড়াোন
সম্পহকিত তর্থযপ্রাহপ্ত হনত্রিত করলত এবাং জোবদ্ধতার কারলণ নারীলকন্দ্রগুলো অস্থায়ী জরুরী রশল্টার হিলসলব
বযবিালরর তর্থয হনত্রিত করলত এসএিএসহড রসক্টলরর সালর্থ সিন্বয় সাধ্ন কলরন।
রকাহভড-১৯ সিাজ ও উন্নয়ন সাংস্থা (এসলকইউএস) সিীক্ষার ফোফে:
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AP22g%5F%2D5faY%5F10o&id=6C67BA54410E75A5%214249&cid=6C67BA54410E75A5
২
৫৯% শরণার্থী এবাং ৫২% স্থানীয় জনলগাষ্ঠীর গড় ত্রজটিএস (রাউন্ড-৪), জুোই, ২০২০: https://groundtruthsolutions.org/wp-content/uploads/2020/07/GTS-Bangladeshreport-R4.pdf
৩
ত্রজটিএস (রাউন্ড-৪), জুোই, ২০২০: https://groundtruthsolutions.org/wp-content/uploads/2020/07/GTS-Bangladesh-report-R4.pdf
৪
শ্চজটিএস ( োউন্ড-৪), জুলোই, ২০২০: https://groundtruthsolutions.org/wp-content/uploads/2020/07/GTS-Bangladesh-report-R4.pdf
৫
শ্চজটিএস ( োউন্ড-৪), জুলোই, ২০২০: https://groundtruthsolutions.org/wp-content/uploads/2020/07/GTS-Bangladesh-report-R4.pdf
১

12

আইএসহসশ্চজ পহ হস্থহত্ প্রহত্ম্পবদে, আগস্ট ২০২০

•
•
•

•

স্থানীয় জনলগাষ্ঠীলত নারী ও পুরুষ গররুপ কতৃক
ি নতু ন স্থাহপত একটি ভাচুিয়াে হনরাপত্তা রনিওয়ালকির িাধ্যলি সেসযরা
রিাবাইে রফান বযবিার কলর শরণার্থী নারী ও হকলশারীলের সালর্থ তালের ভাচুিয়াে সাংল াগ অবযািত রালখন।
হসআইহস রজন্ডার অহফসাররা রজন্ডার ইসুয রিাকালবো ও সিাধ্ান হনরূপলনর েলক্ষয ১৩টি কযাম্পজুলড় ররাহিঙ্গা
রস্বচ্ছালসবী ও নারী রনিীলের সালর্থ কাজ কলরন এবাং হপএসইএ সম্পলকি ওহরলয়লন্টশন রসশন পহরচােনা কলরন।
রজন্ডার িাব হবশ্ব িানহবকী হেবস পােলনর েলক্ষয এবাং ররাহিঙ্গা সাড়াোলনর হতনবির পূহতি পােলনর অাংশ হিলসলব ১৯
আগস্ট ররাহিঙ্গা ও অনযানয নারী বিা এবাং ৯০-র রবহশ অাংশগ্রিণকারী হনলয় “নারীবােঃ ফাস্টি ররেন্ডার হিলসলব
হবহভন্ন নারী” শীষক
ি একটি পাঠচক্র আলয়াজন কলর।
ইউএন উইলিন, ইউএনএফহপএ এবাং রজন্ডার িাব ২৪ আগস্ট ২০২০ িানহবক সিায়তা প্রোনকারী সম্প্রোলয়র কালি
রজন্ডার সিতা ও নারী ও হকলশারীলের ক্ষিতায়লন অর্থায়ন
ি
সাংক্রান্ত গলবষণার ফোফে ও সুপাহরশসিূি উপস্থাপন
কলর।

আগস্ট মোরসি কসক্টি যোপ/ সীমোবদ্ধতোসমূহ
• রবশ হকিু নারীবান্ধব স্থান বষাি রি সুলির বৃটিপালত ক্ষহতগ্রস্থ পহরবারগুলোর জনয অস্থায়ী জরুরী রশল্টার হিলসলব
বযবহৃত িলয়লি, এর ফলে রকাহভড-১৯ প্রশিন বযবস্থা গ্রিলণ চযালেলঞ্জর সৃটি িলয়লি। এিাড়াও নারী ও হকলশারীলের
জনয রকন্দ্রগুলোলত হনয়হিত কা ক্রি
ি
ও পহরলষবা গ্রিলণর হনরাপে সুল াগ হনত্রিত বযিত িলচ্ছ। এসকে চযালেঞ্জ
রিাকালবোয় ২০১৯ সালের নীহতিাোসিূি িােনাগাে করা িলচ্ছ।
• ররাহিঙ্গা শরণার্থীরা উলদ্বগ প্রকাশ কলরলিন র রজন্ডার রীহত ও বাড়হত গৃিস্থােী োহয়লত্বর ফলে কযালম্প হশক্ষা কা ক্রি
ি
পুনরায় চােু িলেও রিলয়রা রসখালন পুনরায় র াগোলন বাুঁধ্ার সম্মুখীন িলব।
• এিাড়াও নারীরা রালতর রবো িয়লেলি াতায়ালতর সিসযার পাশাপাহশ খােয হবতরণ ও ররশলনর অনুপাত ও হবতরলণর
িালরর রক্ষলি হবেযিান রজন্ডার সাংক্রান্ত বাুঁধ্ার কর্থা উলেখ কলরন।
চলরি প্রেণিো ও রেবেষণ
• কযাম্প ও স্থানীয় জনলগাষ্ঠীগুলোলত হরলপাটিি াং রিকাহনজি, সুরক্ষা ও হনরাপত্তা পহরলষবাোলভর সুল াগ কলি আসায়
নারী, হকলশারী ও িােলজন্ডার বযত্রিলের শারীহরক ও িানহসক হন াতন,
ি
অপিরণ ও পাচারসি ত্রজহবহভ ও হনরাপত্তা
ঝু ুঁ হক উলেখল াগয িালর বৃত্রদ্ধ েক্ষয করা রগলি।

আলরা তলর্থযর জনয: Inter Sector Coordination Group (ISCG)
Website: https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/bangladesh
E-mail: iscg@iscgcxb.org. Social media:
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