ররোহিঙ্গো শরণোর্থী ক্যোম্প ও স্থোনীয় বোাংলোদেশী জনদ োষ্ঠীর জনয
ক োভিড-১৯ এবং রমৌসুমী বর্োর
ষ প্রস্তুহি ও সোড়োেোন ক্োর্ক্রদমর
ষ
সোপ্তোহিক্ আপদেট # ২৮ | ১১ কেপ্টেম্বর রর্থদক্ ১৭ কেপ্টেম্বর ২০২০
কক্সবাজার, বাাংলাদেশ
িোইলোইট
“আভি ভিপ্টেপ্ট েীভব োভিবোহী
ব
ি ব োপ্টে যুক্ত রপ্টে কেপ্টর খুবই আিন্দিে।
িোস্ক েযোপ্ট ন্দেংপ্টের োেটি রোর িোধ্যপ্টি আিোর আত্মেম্মোিপ্টবোধ্ কবপ্টেপ্টে এবং
এখি আিোর আপ্টের কেপ্টে আত্মভবশ্বোে কবপ্টেপ্টে, োরণ আপ্টে আিোর বোি হোে
বযবহোর রপ্টে িো েোরোর ফপ্টে আভি অবপ্টহভেে হপ্টেভে। এখি আভি অপ্টি ভ েু
রপ্টে েোই।”
– ইেোেো খোেু ি, ভবপ্টশ্বর েববৃব হৎ শরণোর্থী

যোম্প

ু েু েোেং কিেো

যোপ্টম্প

বেবোেরে এ েি ৩৯ বের বেেী করোভহঙ্গো িোরী ও েোর েন্তোপ্টির েিিী। ইসালার বাম হাত
আট বছর বয়সস এক অগ্নি দুর্টনায়
ঘ
পুসে যায়। গ্নতগ্নন তার পগ্নরবাসরর চাগ্নহদা মমটাসত কাজ করসত
আগ্রহী গ্নছসলন, তসব গ্ননসয়াগকতঘারা তার হাসতর অক্ষমতার জনয তাসক কাসজ গ্ননসত অস্বীকৃগ্নত জানায়।
গত মাসস, কক্সবাজার লাইভগ্নলহুড ওয়াগ্নকিংঘ গরুসপর মাস্ক-ততরী উসদযাসগর সহসযাগী ব্র্যাক, ইসালাসক

ছগ্নব: ডগ্নিউএফগ্নপ/ মমা। োয়ুল ইসলাম

মাস্ক পযাসকজজিংসয়র কাসজ অিংশগ্রহসের জনয গ্ননবাগ্নঘ চত কসর। ইসালা ৫গ্নদন কাজ কসর তার পগ্নরবাসরর জনয মাছ, শাকসবজজ ও অনযানয
জজগ্ননসপাগ্নত গ্নকনসত সমর্ ঘহন। তার সন্তাসনরা তাসদর মাসক কাজ করসত মদসে েুব েুগ্নশ। লাইভগ্নলহুড ওয়াগ্নকিংঘ গরুপ সহসযাগীরা ইসালার মত
বহু প্রগ্নতবন্ধী মরাগ্নহঙ্গাসদর মাস্ক পযাসকজজিংসয়র কাসজ যুক্ত করসছ, শরোর্ীসদর মকাগ্নভড-১৯ সাোদাসন তাসদর কগ্নমউগ্ননটটসত অবদান রাোর
জনয নতু ন সুসযাগ কসর গ্নদসে।
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১৯০

৩৫

২৪,৬৩৫

নিশ্চিত ককানিড-১৯ ককইস
করানিঙ্গা শরণার্থী কযাদের কিতর
এবাং স্থািীয় জিদ াষ্ঠীর মদযয এই
নিশ্চিত ককইদসর সাংখ্যা ৪,৩০১

করানিঙ্গা শরণার্থী ককায়াদরনিদি যারা
ককানিড-১৯ সদেিিাজক বা নিশ্চিত
ককইদসর সাংস্পদশ নিদলি
ে
এবাং স্থািীয়
জিদ াষ্ঠীদত এই সাংখ্যা ৯৭৪

করানিঙ্গা শরণার্থী (১৪,৩৪৩ জন
নারীসহ) মকাগ্নভড-১৯কালীন জজগ্নবগ্নভ
ঝু ুঁ গ্নক সম্পসকঘ সসচতনতা বৃজিমূলক
কাযক্রসম
ঘ
অিংশগ্রহে কসরন

৭

১০১

৬, ৮৫০মরাগ্নহঙ্গা ও বািংলাসদশী মা

করানিঙ্গা শরণার্থীর প্রাণিানি
ককানিড-১৯ জনিত কারদণ এবাং
স্থািীয় জিদ াষ্ঠীর মদযয মৃদতর
সাংখ্যা ৬৮

করানিঙ্গা শরণার্থী আইদসাদলশদি যারা
ককানিড-১৯ সদেিিাজক বা নিশ্চিত
ককইদসর সাংস্পদশ এদসদিি
ে
এবাং
স্থািীয় জিদ াষ্ঠীদত এই সাংখ্যা ৫৩৮

এবিং মসবাদানকারীরা মকাগ্নভড-১৯
মপ্রগ্নক্ষসত নবজাতক ও কমবয়সী
গ্নশশুসদর োওয়াসনার অভযাস সম্পসকঘ
পরামশ লাভ
ঘ
কসরন

এ সপ্তোদি হরদপোটষ ক্ৃি বর্োর
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৫০৪

১

০

০

করানিঙ্গা শরণার্থীর প্রাণিানি
পানিদত ডুদব4

করানিঙ্গা শরণার্থী আিত

করানিঙ্গা শরণার্থী স্থািান্তনরত

০

৫০২

০

০

করানিঙ্গা শরণার্থী ঢালু স্থাদির
মাটি সদর যাওয়ায় ক্ষনতগ্রস্থ

করানিঙ্গা শরণার্থী ৮
ঝড়/বাতাস/বৃটিজনিত
ঘিিায় ক্ষনতগ্রস্থ

করানিঙ্গা শরণার্থী
জলাবদ্ধতাজনিত ঘিিায়
ক্ষনতগ্রস্থ

করানিঙ্গা শরণার্থী বজ্রপাদত
ক্ষনতগ্রস্থ

করানিঙ্গা শরণার্থী

ক্ষনতগ্রস্থ3

স্থািীয় জিদ াষ্ঠী/ কক্সবাজার কজলার তর্থয নবশ্ব স্বাস্থয সাংস্থার দেনিক আপদডি িদত প্রাপ্ত। লক্ষযিীয় কয, নিশ্চিতকৃত ককানিড-১৯ ককইস ও প্রাণিানির সাংখ্যা আদপনক্ষক।
সকল সাংখ্যা নিদেে শক মাত্র, যা ঘিিার নেি সেন্ন এসএমএসনড কসক্টদরর মাযযদম দ্রুত মূলযায়ি পরবতী নরদপািে করা িয়। সাংখ্যাগুদলা যাচাইকৃত িয়।
৩
পনরবার এবাং/অর্থবা বযশ্চি যারা সরাসনর ককাি ঘিিায় ক্ষনতগ্রস্থ , এখ্াদি আিত, স্থািান্তনরত, বাচ্চু যত এবাং ক্ষনতগ্রস্থ কশাাদরর কলাকজি অন্তিু ি
ে । যারা পদরাক্ষিাদব ক্ষনতগ্রস্থ,
কযমি- যারা ক্ষনতগ্রস্থ ককন্দ্রগুদলাদত ককাি সুনবযাদিা করদত পারদি িা, তারা এই অিুমাদির অন্তিু ি
ে িয়।
৪
এসএমএসনড কসক্টর বর্াে কমৌসুদমর কারদণই ডু দব যাওয়ার ঘিিা ঘদিদি নকিা তা নিশ্চিত করদত পাদরনি, তদব এই উপাদে বর্াে কমৌসুমকালীি কযাদে নরদপািে কৃত সকল ঘিিার
( ঝড়, ঢাল িাঙি, বজ্রপাত, বিযা ও ডু দব যাওয়া) তর্থয রদয়দি।
১

২
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রক্োহিে-১৯
স্বোস্থয
কযাম্পগুসলাসত মকাগ্নভড-১৯ গ্ননজিত মকইসসর সিংেযা বৃজি পাসে। গত সপ্তাসহ শরোর্ী জনসগাষ্ঠীসত পূসবরঘ সপ্তাসহর ৫০টট গ্ননজিত মকইসসর
তু লনায় ৩২টট গ্ননজিত মকইসসর েবর পাওয়া যায়- যা পরীক্ষা শুু হওয়ার পর মর্সক সপ্তাহ অন্তর অন্তর মরকডঘকৃত সিংেযার মসযয সসবাচ্চ।
ঘ
সকল মকইস কযাম্প স্বাস্থ্য ও মরাগ পযসবক্ষে
ঘ
অগ্নফসার (গ্নসএইচগ্নডএসও)-র মাঠ পযাসয়র
ঘ
পযসবক্ষে
ঘ
মনটওয়াকঘ দ্বারা তদন্ত করা হয়। এ সপ্তাসহ
কযাম্পগুসলাসত পরীক্ষার সিংেযাও বৃজি মপসয়সছ- গত সপ্তাসহর ১,৪৮৫টট পরীক্ষার তু লনায় প্রগ্নত দশ লক্ষ জনসিংেযায় ১,৮০৩টট। একইভাসব,
স্থ্ানীয় জনসগাষ্ঠীসতও প্রগ্নত দশ লসক্ষ পরীক্ষার সিংেযা বৃজি পগ্নরলগ্নক্ষত হসয়সছ- গত সপ্তাসহর ৬৫৮টট পরীক্ষার তু লনায় এ সপ্তাসহ ৬৮৪টট।
স্বাস্থ্য মসক্টর সহসযাগীরা মহামারী মপ্রগ্নক্ষসত টটকাদান কমসূঘ চী পগ্নরচালনা সিংক্রান্ত গ্নবশ্ব স্বাস্থ্য সিংস্থ্ার গ্ননসদঘশনা অনুযায়ী গ্ননয়গ্নমত টটকাদান মসশন
পগ্নরচালনা কসরন। তর্য-উপাসের ক্রমবযমান
ঘ
প্রবেতা সসেও মকাগ্নভড-১৯ প্রশমন বযবস্থ্ার ফসল শরোর্ী জনসগাষ্ঠীসত টটকাদান কমসূঘ চী
বাস্তবায়সনর মক্ষত্র সীগ্নমত গ্নছল।
পোহন, পয়ঃহনষ্কোশন এবাং পহরচ্ছন্নিো (ওয়োশ)
ওয়াশ কসক্টর সিদযা ীরা স্থািীয় ও করানিঙ্গা জিদ াষ্ঠীদত প্রনতদবশী-নিনেক পদ্ধনতদত ২৭৮,১৫৪
জদির কাদি কপৌৌঁিায় এবাং ককানিড-১৯ সদচতিতামূলক বাতো প্রচাদরর মাযযদম ১৪২,০০৭ জদির
কাদি কপৌৌঁিায়। কযােগুদলাদত ওয়াশ কসক্টর সিদযা ীরা ৩১,৩১২টি পনরবারদক সাবাি ও ১৯৭টি
পনরবারদক িাইশ্চজি নকি প্রোি কদর এবাং কমাি ২,৭২৭টি িযান্ডওয়ানশাং কেশি স্থাপি কদর, এর
মদযয রদয়দি পাগ্নরবাগ্নরক পযাদয়
ে সরটুল ও বালনতসি ৫৮৮টি িযান্ডওয়ানশাং কেশি, পাবনলক কেদস
৫০০টি িযান্ডওয়ানশাং কেশি এবাং পাবনলক কেস ও টয়সলসটর কাদি ১,৬৩৯টি টিনপ িযাপ। স্থািীয়
জিদ াষ্ঠী ও কযাদে ককানিড-১৯ ঝুুঁ নক প্রনতদরায বযবস্থা এবাং আইনপনস সমদঝাতার অাংশ নিদসদব,
ওয়াশ কসক্টর সিদযা ীরা ৭১,০৬০টি ওয়াশ ফ্যানসনলটি এবাং ৫,৯৬৮টি সাযারে িবি জীবাণুমুি
কদর।

গ্নবশ্ব স্বাস্থ্য সিংস্থ্ার বািংলাসদশ প্রগ্নতগ্ননগ্নয একটট
কযাসম্পর প্রসবশমুসে হাত যুসেন। ছগ্নব:
মোকন োন

ক্হমউহনদক্শন উইর্থ ক্হমউহনটট ওয়োহক্ষাং েরুে
কনমউনিদকশি উইর্থ কনমউনিটি ওয়ানকোং রুপ সিদযা ীরা ১৫২ জি োফ্ ও কস্বচ্ছাদসবীদের নিদয়
ককানিড-১৯ সাংক্রান্ত ২০টি কযাসদকড প্রনশক্ষণ কসশি আদয়াজি কদরি। কনমউনিদকশি উইর্থ
কনমউনিটি ওয়ানকোং

রুপ সিদযা ীরা কনমউনিটি সাংদযা

কাযক্রদমর
ে
মাযযদম ককানিড-১৯ মূল

বাতোসি কযাে ও স্থািীয় জিদ াষ্ঠীর ২৭৪,১৭৯ জদির কাদি কপৌৌঁিায়, এর মদযয রদয়দি ৫৫,৪৭৩টি
প্রনতদবশী-নিনেক কসশি, ১৮,২৮০টি কনমউনিটি পরামশমূে লক সিা, ৮৭৩টি নলদসনিাং রুপ
কসশি, ৫৩৮টি নিনডও/নফ্ল্ম প্রেশিী
ে এবাং যমীয় কিতৃবৃদের পনরচানলত ৯,৮০৫টি কসশি।
কনমউনিদকশি উইর্থ কনমউনিটি ওয়ানকোং

রুপ সিদযা ীরা ২০টি কযাদে লাউডস্পস্পকার ও

কম াদফ্াদির মাযযদম ককানিড-১৯ সদচতিতামূলক বাতো প্রচাদরর আদয়াজি কসরন। কনমউনিটির
মতামত ও অনিদযা

গ্রিদণর জিয কযােগুদলাদত ৯১টি তর্থয পনরদর্বা ককন্দ্র এবাং স্থািীয়

গ্ননকটবতী এক স্থ্ানীয় জনসগাষ্ঠীর বািংলাসদগ্নশ
নারীরা মকাগ্নভড-১৯ প্রগ্নতসরায ও সাোদান
সিংক্রান্ত প্রগ্নতসবগ্নশগ্নভগ্নেক সসচতনতামূলক
মসশসন অিংশগ্রহে কসরন। ছগ্নব: কাগ্নরতাস

জিদ াষ্ঠীদত ৪টি তর্থয পনরদর্বা ককন্দ্র চালু নিল। কনমউনিদকশি উইর্থ কনমউনিটি ওয়ানকোং রুপ সিদযা ীরা মকাগ্নভড-১৯ সিংক্রান্ত ৩টট নতু ন
অগ্নডও বাতঘা প্রচ্ত কদরি।
খ্োেয হনরোপত্তো (এফএসএস)
সুরক্ষা মূলযারাকরে মফাকাল পসয়ন্ট এ সপ্তাসহ বয়স, নলঙ্গ এবাং দবনচত্রয সেদকে সহসযাগীসদর েৃটিিনঙ্গ কজারোর করদত এবাং মিামারী
চলাকালীি জুরী সিায়তা এবাং পনরদর্বানে সরবরাদির কক্ষদত্র সুরক্ষা িীনতগুনলদক আরও একীিূ ত করদত এফএসএস-মক সহসযাগ্নগতা কসর।
এফএসএস সহসযাগীরা গ্নবকল্প সিংগ্রহকারী, মাজঝ বা মস্বোসসবী সহায়তায় পগ্নরসেবা গ্রহসে অসুগ্নবযার সম্মুেীন শরোর্ী পগ্নরবারগুসলাসক োদয
সহায়তা প্রদান অবযাহত রাসে। পাগ্নরবাগ্নরক পযাসয়
ঘ জুরী মকাগ্নভড-১৯ বাতঘা প্রচার করসত এবিং কগ্নমউগ্ননটট পরামশমূঘ লক সভা গ্ননজিত করার
লসক্ষয মমাট ৯০৬ জন কগ্নমউগ্ননসকশন উইর্ কগ্নমউগ্ননটট মস্বোসসবীসদর গ্ননযুক্ত করা হয়। মকাগ্নভড-১৯ সিংক্রমে মরাসয জুরী বযবস্থ্া গ্নহসসসব
সহসযাগীরা ২০ মসসেম্বর পযন্ত
ঘ জনপ্রগ্নত ২টট পুনবযবহারসযাগয
ঘ
মাস্ক গ্ননসয় ৭৩১,৪০০ জন মরাগ্নহঙ্গা শরোর্ী এবিং ৪৯২,৫০০ জন ঝুুঁ গ্নকপূে ঘ
বািংলাসদশীসদর কাসছ মপ ৌঁছায়।
সুরক্ষো , হশশু সুরক্ষো (হসহপএসএস) ও রজাোর হিহত্তক্ সহিাংসিো (িজহবহি এসএস)
সুরক্ষা মসক্টর সহসযাগীরা মকাগ্নভড-১৯ সিংক্রান্ত সসচতনতা বৃজির লসক্ষয কযাম্পগুসলার বতঘমান কগ্নমউগ্ননটটগ্নভগ্নেক কাঠাসমার সাসর্ গ্ননগ্নবেভাসব
কাজ কসরন। এ সপ্তাসহ, মরাগ্নহঙ্গা ইমাম ও নারী প্রচারকরা ৩০,২৯১ জসনর জনয ১,৯৮৪টট সসচতনতামূলক মসশন পগ্নরচালনা কসরন। সুরক্ষা
মমইনগ্নিগ্নমিং মফাকাল পসয়ন্ট

১৫ মসসেম্বর ইিংসরজজ ও বািংলায় স্বাস্থ্য মসক্টসরর ৬৪ জন অিংশগ্রহেকারী গ্ননসয় কযাম্পগুসলাসত স্বাস্থ্য

পদসক্ষপসমূসহর বাস্তবায়ন ও পগ্নরকল্পনায় সুরক্ষা নীগ্নত মূলযারাকরে গ্নবেসয় একটট প্রগ্নশক্ষসের আসয়াজন কসর। জজগ্নবগ্নভ ও গ্নশশুসুরক্ষা
সাবসসক্টর জজগ্নবগ্নভ/গ্নসগ্নপ কমশালা
ঘ
এবিং ৩৬ জন জজগ্নবগ্নভ ও গ্নসগ্নপ মকইস মযাসনজারসদর ময র্ সভার মাযযসম কযাম্পগুসলাসত ময ন গ্ননপীেন

আইএসনসশ্চজ ককানিড-১৯ এবাং বর্া ে কমৌসুদমর সাপ্তানিক আপদডি #২৮, ১১ মসসেম্বর কর্থদক ১৭ মসসেম্বর ২০২০
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সিংক্রান্ত গ্নশশু ও গ্নকসশার সারভাইভরসদর মকইস বযবস্থ্াপনা গ্নবেসয় সমন্বয় মজারদার কসরসছ। জজগ্নবগ্নভ সাবসসক্টর সহসযাগীরা স্টাটঘ ,
অযাওয়ারসনস, সাসপাটঘ এন্ড অযাকশন (এসএএসএ) কাযক্রম
ঘ
পুনরায় চালু কসরসছন, যা মহামারীর কারসে এই বছসরর শুুসত স্থ্গ্নগত গ্নছল।
এসএএসএ হল জজগ্নবগ্নভ মপ্রাগ্রাগ্নমিংসয়র একটট সামাজজক সিংসযাগ পিগ্নত যা পুুে ও গ্নকসশারসদর কমী গ্নহসসসব যুক্ত কসর। জজগ্নবগ্নভ সাবসসক্টর
সহসযাগীরা গৃহ পগ্নরদশনঘ ও অনযানয কমকাসের
ঘ
মাযযসম মকাগ্নভড-১৯ মহামারীকালীন জজগ্নবগ্নভ ঝুুঁ গ্নক সম্পসকঘ সসচতনতামূলক কযাসম্পইন
অবযাহত রাসে, এর মাযযসম ১৪,৩৪৩ জন নারীসহ ২৪,৬৩৫ জন শরোর্ীর কাসছ মপ ৌঁছায়।
সোইট মযোদনজদমন্ট এবাং সোইট রেদিলপদমন্ট (এসএমএসহে)
এসএমএসনড কসক্টর সিদযা ীরা কযাসম্পর প্রসবশমুসে তাপমাত্রা পরীক্ষা ও হাতসযাওয়া কমকাসে
ঘ
সহায়তা কসর এবিং এ সপ্তাসহ মটকনাসফ
৬,৬১৭ জসনর পরীক্ষা কসর। এসএমএসগ্নড টটম আইগ্নপগ্নস বযবস্থ্া বজায় রাোর গ্নবেসয় শরোর্ী পগ্নরবার শনাক্ত কসর তাসদর সাসর্ মযাগাসযাসগর
বযাপাসর কন্টযাক্ট মেগ্নসিং মস্বোসসবীসদর সহসযাগ্নগতা কসর। এসএমএসগ্নড মসক্টর সহসযাগীরা কযাম্প ২০ সম্প্রসারসের মকায়াসরগ্নন্টন মকসে
বাসকারী গ্নবগ্নভন্ন কযাসম্পর ৭টট পগ্নরবারসক (২৬ জন) সহায়তা প্রদান কসর। তাছাো, সহসযাগীরা গৃহপগ্নরদশন,
ঘ মরগ্নডও গ্নলসসগ্ননিং গরুপ এবিং
মরাগ্নহঙ্গা নারী, পুুে, গ্নকসশার-গ্নকসশারী ও ইমামসদর গ্ননসয় গ্নভগ্নডও প্রদশনীর
ঘ
মাযযসম সসচতনতা বৃজিমূলক মসশন পগ্নরচালনা কসরন।
পুটি
পুটি কসক্টর সিদযা ীরা প্রায় ২,৩০০ করানিঙ্গা মা এবিং ১১৮ মরাগ্নহঙ্গা গ্নকসশারীসদর নমড আপার আম ে সারকামদফ্দরন্স পনরমাপ (এমইউএনস)
এবাং নশশুদের নিকিস্থ সমগ্নন্বত পুটিসকসে করফ্ার সেদকে প্রনশক্ষণ প্রদান কসরন। এছাোও সহসযাগীরা প্রায় ১,২০০ মরাগ্নহঙ্গা এবিং ৫,৬৫০
বািংলাসদশী মা এবাং কসবাোিকারীদের জুরী অবস্থায়, নবদশর্ত ককানিড-১৯ কপ্রনক্ষদত, িবজাতক ও কম বয়সী নশশুদের খ্াওয়াদিার অিযাস
সেদকে পরামশ ে প্রদান কসরন। পুটি কসক্টর কযােগুদলার পুটিসকে কর্থদক ৭৮ জসনর সদেিিাজক ককানিড-১৯ ককইস শিাি কদর
স্বাস্থযদকদন্দ্র করফ্ার কদর।
হশক্ষো
এ সপ্তাদি ১,৮৪১ জি বানমজ
ে িার্া প্রনশক্ষক (নবএলআই) কযাম্পগুসলাসত অগ্নডও গ্নিপ ও লাউডস্পিকাসরর মাযযসম ৮৩,১৪৪ জন মা-বাবা,
কগ্নমউগ্ননটট সদসয ও মসবাদানকারীসদর কাসছ ককানিড-১৯ গ্নবেয়ক সসচতনতামূলক বাতঘা প্রচার কসরন, এবিং ১০,০২১ জন মরাগ্নহঙ্গা মা-বাবা,
কগ্নমউগ্ননটট সদসয ও মসবাদানকারীসদর মসযয মকাগ্নভড-১৯ গ্নবেয়ক সসচতনতামূলক বাতঘা প্রচার কসরন। নবএলআই-রা নশখ্ি উপকরণ ও
কাযক্রম
ে
বযাখ্যার মাযযদম ২,৭৮২ জি নশক্ষার্থীদক র্সর মর্সক নশক্ষালাসভর প্রসয়াজনীয় সিায়তা প্রোি কদরি। ১,২১৯ জি বানমজ
ে িার্া
প্রনশক্ষক (নবএলআই) ককানিড-১৯ প্রনতদরায, সুস্থতা ও নিদজর যত্ন সেদকে ৫৬,৭৩৬ জি নশশু, যুবা ও নকদশার-নকদশারীদক নরদমাি নিদেেশিা
প্রোি কদরি। ৭৯,২০৭ জন গ্নশক্ষার্ী, মা-বাবা ও মসবাদানকারীসদর হাত মযাওয়া, শারীগ্নরক দূরত্ব বজায় এবিং মাস্ক ও হযান্ড সযাগ্ননটাইজাসরর
বযবহার সম্পসকঘ ওগ্নরসয়সন্টশন মদওয়া হয়। স্থ্ানীয় জনসগাষ্ঠীসত মস্বোসসবী ও গ্নশক্ষা ফযাগ্নসগ্নলসটটররা ৮৫১টট মকাগ্নভড-১৯ সিংক্রান্ত
সসচতনতামূলক গ্নলফসলট গ্নবতরে কসরন এবিং ১,১২৭ জন মা-বাবা, কগ্নমউগ্ননটট সদসয এবিং মসবাদানকারীসদর সাসর্ মকাগ্নভড-১৯ সিংক্রান্ত
সসচতনতামূলক বাতঘা মশয়ার কসরন।
েন্দেভিক্স
লজজগ্নস্টক্স মসক্টর তার ২০২০ সাসলর ওয়যারহাউজ যারেক্ষমতা মূলযায়সনর ফলাফল সহসযাগীসদর সসঙ্গ উপস্থ্াপন কসর। ফলাফসল মদো যায়
ময, মরাগ্নহঙ্গা মানগ্নবক সাোদাসনর সহসযাগীরা মছাট মস্টাসরজগুসলা মবগ্নশ বযবহার কসরন, অর্াৎ
ঘ বােগ্নত চাগ্নহদার মক্ষসত্র এসব মস্টাসরসজর
গগ্নতশীলতা নগনয। ওয়যারহাউজ যারেক্ষমতার সীমা ২৫ বগগ্নম
ঘ টার মর্সক ৬,৬৮৩ বগগ্নম
ঘ টার । এছাো, মমাট যারেক্ষমতা ২০১৯ সাসলর তু লনায়
প্রায় ১২% এবিং ২০১৮ সাসলর তু লনায় ৯৮% বৃজি মপসয়সছ ; এবিং মকাগ্নভড-১৯ সাোদাসনর শুু মর্সক বতঘমাসন তাপমাত্রা-গ্ননয়গ্নিত মস্টাসরসজর
আয়তন বৃজি মপসয়সছ যা মমাট গ্নরসপাটঘ কৃত মস্টাসরজ মিসসর ৪%।
রজাোর ইন হিউমযোহনটোহরয়োন অ্যোক্শন (িজআইএইচএ) এবাং রজাোর িোব
মজন্ডার ইন গ্নহউমযাগ্ননটাগ্নরয়ান অযাকশন ওয়াগ্নকিংঘ গরুপ সদসযরা প্রবীে ও প্রগ্নতবন্ধী বযজক্তসহ মরাগ্নহঙ্গা নারী ও গ্নকসশারীসদর লক্ষয কসর মকাগ্নভড১৯ মজন্ডারসকজেক প্রভাব সম্পসকঘ সসচতনতা বৃজিমূলক ও আউটগ্নরচ পরামশমূঘ লক মসশন পগ্নরচালনা কসরন। মজন্ডার ইন গ্নহউমযাগ্ননটাগ্নরয়ান
অযাকশন ওয়াগ্নকিংঘ গরুপ সহসযাগীরা মকাগ্নভড-১৯ জগ্ননত মজন্ডার ঝুুঁ গ্নক ও প্রগ্নতবন্ধকতাএবিং কযাম্পগুসলাসত নারীসদর গ্ননরাপো ঝুুঁ গ্নকর অবনগ্নত
তু সল যসর আসলাচনা করসত ১৭ মসসেম্বর মরাগ্নহঙ্গা নারী মনতৃবৃন্দ ও মস্বোসসবী মনটওয়াকঘ এর সাসর্ মদো কসরন। মজন্ডার হাব গ্নদ্বতীয় দফায়
নারী গ্নবেয়ক মিোলয়, স্থ্ানীয় ও আন্তজঘাগ্নতক এনজজও এবিং জাগ্নতসিংর্ সিংস্থ্াসমূহ হসত মকাগ্নভড-১৯ সাোদাসন যুক্ত ২০ জন নতু ন ফ্রন্টলাইন
এবিং প্রকল্প বযবস্থ্াপনা কমীসদর গ্নহউমযাগ্ননটাগ্নরয়ান কমকাসে
ঘ
মজন্ডার গ্নবেসয় বািংলায় ইন্ডাকশন প্রগ্নশক্ষে পগ্নরচালনা কসরন।

আইএসনসশ্চজ ককানিড-১৯ এবাং বর্া ে কমৌসুদমর সাপ্তানিক আপদডি #২৮, ১১ মসসেম্বর কর্থদক ১৭ মসসেম্বর ২০২০

|4

বর্োষ রমৌসুম
১৪ জুন ২০২০ িদি ক্যোম্পগুদলোদি হরদপোটষ ক্ৃি ঘটনোর সাংখ্যো (এসএমএসহে রসক্টর)
সামনগ্রক িতািদতর ঘিিা: ১৪ জুি কর্থদক এ পযন্ত,
ে বৃটিপাতজনিত কারদণ কযােগুদলাদত ৫ জদির প্রাণিানির খ্বর পাওয়া যায়। আিত িদয়দিি প্রায় ১৭ জি

504
11 - 17 Sep

-

991
04 - 10 Sep

15

921

50

257
21 - 27 Aug

14 - 20 Aug

07 - 13 Aug

28 - 03 Sep

10,748

17,049

# of refugees affected

1,035

2,718
59

963
31 - 06 Aug

43

424

4

435

24 - 30 Jul

9,629

14,542

9,195
546

17 - 23 Jul

-5,000

19 - 25 Jun

14 - 18 Jun

0

26 - 02 Jul

5,000

1,241

3,162

10,000

10 - 16 Jul

15,000

984

8,125

20,000

03 - 09 Jul

25,000

640

30,000

8,259

26,852

শরণার্থী। সদবাচ্চ
ে করকডে যারণ করা িয় ১৮ জুি , যখ্ি একনেদি ১৩,৯০০-র কবনশ শরণার্থী ঝদড়া িাওয়া ও ঢালু স্থাদির মাটি সদর যাওয়ায় ক্ষনতগ্রস্ত িয়।

# of refugees displaced

বৃটিপোদির ফদল হরদপোটষ ক্ৃি ঘটনোর সাংখ্যো ও প্রক্ৃহির িু লনোয় বৃটিপোদির পহরমোণ (বোাংলোদেশ
িূ িোিিক্ জহরপ/ইউএনহেহপ)
অিুগ্রিপূবক
ে পূবনিয
ে ানরত
ে
ঝুুঁ নকর মাত্রাগুদলা লক্ষয কুি- ৩ ঘণ্টা: ৭৫ নমনম; ২৪ ঘণ্টা: ২০০ নমনম; ৭২ ঘণ্টা: ৩৫০ নমনম। উনিনখ্ত সময়সীমার
মদযয এই মাত্রাসমূি পূণ িদল
ে
ঢাদলর মাটি সদর যাওয়ার ঝুুঁ নক লক্ষিীয় িদব। ১৮ জুি সদবাচ্চ
ে ২৮২.৯৫ নমনম বৃটিপাত করকডে করা িয়।
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Teknaf UNDP rain gauge

স্বোস্থ্য
এ সপ্তাসহ স্বাস্থ্য মসক্টর ২৯টট কযাসম্পর জনয তার আপদকালীন র্ূগ্নেঝে
ঘ
সিংক্রান্ত পগ্নরকল্পনা হালনাগাদ কাজ সম্পন্ন কসর।
পোহন, পয়ঃহনষ্কোশন এবাং পহরচ্ছন্নিো (ওয়োশ )
ভারী বৃটিপাসতর ফসল উগ্নেয়ার গ্নবগ্নভন্ন কযাসম্প ৬৮টট টয়সলট, ১৪টট মগাসসলর স্থ্ান এবিং ৫টট টটউবওসয়ল ক্ষগ্নতগ্রস্থ্ হসয়সছ এবিং
মটকনাসফর গ্নবগ্নভন্ন কযাসম্প ৫টট টয়সলট, ৩টট মগাসসলর স্থ্ান, ৩টট টযাপ-স্টযান্ড এবিং ২টট কটঠন বজঘয বযবস্থ্াপনার স্থ্ান ক্ষগ্নতগ্রস্থ্
হয়। ওয়াশ কসক্টর সিদযা ীরা উনখ্য়া ও কিকিাদফ্র ক্ষনতগ্রস্থ টয়সলট এবাং ক াসদলর স্থ্ান সাংস্কারকাজ শুু কদরদিি।
ক্হমউহনদক্শন উইর্থ ক্হমউহনটট ওয়োহক্ষাং

রুপ

কনমউনিদকশি উইর্থ কনমউনিটি সিদযা ীরা বর্ার
ে িারী বৃটিপাত সেদকে সদচতিতা বৃশ্চদ্ধর লদক্ষয শরণার্থী ও স্থািীয় জিদ াষ্ঠীর
সাদর্থ সাংদযা

অবযািত রাদখ্ এবাং নবনিন্ন কনমউনিটি সাংদযা

কাযক্রদমর
ে
মাযযদম ১২ ,০১২ জদির কাদি কপৌৌঁিায়, এর মদযয

রদয়দি ৭৩টি কনমউনিটি সদচতিতামূলক কসশি, ২,১৩৫টি প্রনতদবশীনিনেক কযা াদযা

কসশি, ২৮টি করনডও নলদসিাস ে রুপ
কসশি এবাং ৮৭টি নিনডও/নফ্ল্ম প্রেশিী।
ে তািাড়া, ৯৫টি তর্থয পনরদর্বা ককন্দ্র োফ্ কতৃক
ে বর্াদমৌসু
ে
ম সাংক্রান্ত তর্থয প্রচার ও
উিয় কনমউনিটি কর্থদক মতামত ও অনিদযা

গ্রিদণর জিয চালু নিল।
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রশল্টোর বো নন-ফুে সোমগ্রী (এনএফআই)
১৪
করানিঙ্গা শরণার্থী পনরবার
আাংনশকিাদব মাঝানর
ক্ষনতগ্রস্থ িয়

৫৫
করানিঙ্গা শরণার্থী পনরবার
আাংনশকিাদব তীব্র ক্ষনতগ্রস্থ
িয়

৪৬
করানিঙ্গা শরণার্থী পনরবার
পুদরা ক্ষনতগ্রস্থ িয়

৬
করানিঙ্গা শরণার্থী পনরবার
সেূণিাদব
ে
ক্ষনতগ্রস্থ িয়

কশাার/এিএফ্আই কসক্টর সিদযা ীরা কমৌসুমী বৃটিপাদত ক্ষনতগ্রস্থ ঝু ুঁ নকপূণ ে করানিঙ্গা পনরবারগুদলাদক জুরী সিায়তা প্রোি
অবযািত রাদখ্। কশাার/এিএফ্আই কসক্টর সিদযা ীরা ১২১ পনরবাদরর কশাার ক্ষয়ক্ষনত যাচাই কদর তাদের জুরী কশাার
সিায়তা প্রোি কদর; এবাং কসবাোিকারীনবিীি প্রবীণ বযশ্চি সম্বনলত ৬টি পনরবারদক জুরী কশাার উপকরণ ঘদর কপৌৌঁদি কেয়া
িয় এবাং তাদের কশাার সাংস্কার সিায়তা প্রোি করা িয়।
সুরক্ষো, হশশু সুরক্ষো ( হসহপএসএস ) ও রজাোর হিহত্তক্ সহিাংসিো (িজহবহি এসএস)
মরাগ্নহঙ্গা কগ্নমউগ্ননটট আউটগ্নরচ সদসযরা ৮৭৮টট গৃহপগ্নরদশনঘ ও ৩৭১টট পযসবক্ষেমূ
ঘ
লক মূলযায়সনর মাযযসম বোঘ মম সুসম
সুরক্ষামূলক বাতঘা গ্ননসয় ৪,১৬৩ জন শরোর্ীর কাসছ মপ ৌঁছায়। কগ্নমউগ্ননটট আউটগ্নরচ সদসযরা ভারী বৃটিপাসতর ফসল গ্নবসশে
চাগ্নহদাসম্পন্ন বযজক্তসদর চলাচসল সৃি প্রগ্নতবন্ধকতার পগ্নরগ্নস্থ্গ্নত পযসবক্ষে
ঘ
কসরন। সুরক্ষা কমীরা কযাম্পগুসলাসত ৩১৪টট
সুরক্ষাজগ্ননত মকইস শনাক্ত কসর জুরী বযবস্থ্া গ্রহসের জনয মরফার কসরন। গ্নশশুসুরক্ষা কমীরা কযাম্পগুসলাসত বোসম
ঘ সুসম
গ্নশশুসদর ঝু ুঁ গ্নক সিংক্রান্ত বাতঘা প্রচার কসরন এবিং পাগ্ননসত মডাবার র্টনা প্রগ্নতসরায করসত এসএমএসগ্নড কমীসদর সাসর্ একসত্র
সসচতনতা বৃজিমূলক কাযক্রম
ঘ
পগ্নরচালনা কসরন। কযাম্পজুসে জুরী গ্নশশু ও মসবাদানকারী তর্য মকে চালু গ্নছল যা মকান
দুর্টনা/পগ্ন
ঘ
রবার গ্নবজেন্নতার মক্ষসত্র সহায়তা প্রদান কসর। জজগ্নবগ্নভ সাব-মসক্টর সহসযাগীরা কযাম্পগুসলাসত বোসম
ঘ সুমকালীন
জজগ্নবগ্নভ ঝু ুঁ গ্নক সিংক্রান্ত সসচতনতা-বৃজিমূলক মসশন পগ্নরচালনা কসরন। বোঘ মম সুসমর বৃটিপাত ও রাস্তার ক্ষয়ক্ষগ্নতর ফসল
কযাম্পগুসলার গ্নকছু নারী ও গ্নকসশারী মকসে যাওয়ার বযবস্থ্া কটঠন হসয় পসে।
সোইট মযোদনজদমন্ট এবাং সোইট রেদিলপদমন্ট (এসএমএসহে)
এসএমএসনড টটম বোজগ্ন
ঘ নত ক্ষয়ক্ষগ্নতর সিংস্কারকাজ অবযাহত রাসে এবিং গ্নবগ্নভন্ন প্রশমন
বযবস্থ্া গ্রহে কসর, এর মসযয রসয়সছ সেক উন্নয়ন, ঢালু স্থ্ান প্রগ্নতরক্ষা এবিং মসতু সিংস্কার।
এসএমএসনড কসক্টর সিদযা ীরা মশল্টার টটমসক বোর
ঘ ক্ষয়ক্ষগ্নত যাচাই, প্রগ্নতসবদন ও
জুরী সহায়তার কাসজও সাহাযয কসর। এসএমএসনড টটম ১৯টট বজ্রগ্ননসরাযক দন্ড
স্থ্াপসনর লসক্ষয কযাম্প ৮ই-মত বজ্রগ্ননসরাযক দন্ড স্থ্াপসনর কাজ শুু কসরসছ।

মরাগ্নহঙ্গা নারী মস্বোসসবীরা কযাম্প ১৯-এ একটট
বাুঁসশর সাসকা মমরামত করসছন।
ছগ্নব: অযাকশন এইড বািংলাসদশ

হশক্ষো
এ সপ্তাসহ গ্নশক্ষা মসক্টর সহসযাগীরা বৃটিসত ক্ষগ্নতগ্রস্থ্ ১৪২টট লাগ্ননিংঘ মসন্টাসরর সিংস্কার কাজ অবযাহত রাসেন।
রজাোর ইন হিউমযোহনটোহরয়োন অ্যোক্শন ( িজআইএইচএ) এবাং রজাোর িোব
মজন্ডার হাব কযাসম্পর মূল মসক্টরসমূহ, শরোর্ী ত্রাে ও প্রতযাবাসন কগ্নমশনার (আরআরআরগ্নস) অগ্নফস এবিং দুসযাগ
ঘ ঝু ুঁ গ্নক
গ্ননরসসন (গ্নডআরআর) গ্ননযুক্ত সিংস্থ্াসমূসহর ৩০ জন অিংশগ্রহেকারীসক গ্নবগ্নডআরগ্নসএস, আইএফআরগ্নস এবিং গ্নডআরআর ও বহুদুসযাগ
ঘ প্রস্তুগ্নত প্রগ্নশক্ষে অন্তভুক্ত
ঘ র্ূগ্নেঝে
ঘ
প্রস্তুগ্নত কমসূঘ চীর অিংশ গ্নহসসসব মজন্ডার অন্তভুক্ত
ঘ দুসযাগ
ঘ প্রস্তুগ্নত সম্পসকঘ প্রগ্নশক্ষে
প্রদান কসর। মজন্ডার ইন গ্নহউমযাগ্ননটাগ্নরয়ান অযাকশন ওয়াগ্নকিংঘ গরুপ সদসযরা মরাগ্নহঙ্গা ও বািংলাসদশী নারী এবিং নারী মনতৃবৃন্দসক
মজন্ডার/জজগ্নবগ্নভ মকজেক এবিং মকাগ্নভড-১৯ প্রসসঙ্গ বোঘ মম সুম/র্ূগ্নেঝে
ঘ
সিংক্রান্ত সসচতনতা বৃজিমূলক কাযক্রসম
ঘ
যুক্ত কসরন।
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