র োহিঙ্গো শ ণোর্থী ক্যোম্পে অহিক্োম্পে ঘটনোয় র ৌর্থ মোনহিক্ সোড়োদোন
কক্সবাজার | ১৮ এপ্রিল ২০২১
\\\\

গত ২২ মার্চ ২০২১, কক্সবাজাররর প্রিনটি ররাপ্রিঙ্গা
শরণার্থী ক্যাম্পে ভযাবি আগুন লাগার প্রিন সপ্তারিরও
রবপ্রশ সময ধম্পে মানবিক্ সিাযিা প্রদানক্ােী সংস্থা এবং
বাংলারেশ সরকার ৪৮,৩০০ বযক্তির জরুবে র্াপ্রিো
পূররণর জনয একসারর্থ কাজ করর যারে।
শরণার্থীরের প্রনরাপে পাবন , প্রর্প্রকসসা সিাযিা,
রান্নাঘররর সেঞ্জমাদাী , রান্নার জনয প্রলকুইফাইড
রপররাপ্রলযাম গযাস এএলপ্রপক্তজ ,, অস্থায়ী আশ্রযণ এবং
মম্পনাোঃসামাক্তজক সিাযিা িোন করা িরযরে।

েপ্রব : একজন ররাপ্রিঙ্গা নােী আশ্রযণ এবং খােয ছাড়া অনযানয সামগ্র়ী
কনওয়াে জনয রকাপ কাডচ বযবিার ক্েম্পছন। © আইওএম

বর্াে
চ আরগ এবং কক্সবাজার রজলায ক্রমবর্মান
চ
কক্াবিড-১৯ কক্ইম্পসে সাড়াম্পদনে মম্পধযই, সরকার এবং
সিাযিা সংস্থাগুপ্রল যি দ্রুত সম্ভব আশ্রয স্থল এবং
সুপ্রবর্াগুপ্রলর পুনগঠন
চ
প্রনক্তিি কররি একসারর্থ কাজ
করর র্রলরে

আগুনের ঘটোর মূল পররসংখ্যাে
৩

১০, ০০০

৪৮,৩০০

কযাম্প ক্ষপ্রিগ্রস্ত

পপ্ররবার আশ্রযণ সংকরি

জন সরাসপ্রর ক্ষপ্রিগ্রস্ত

মোনহিক্ সোড়োদোম্পন প্রধোন উম্পেশয

১. সিোয়েো ক্ ো

২. পুন

োয় হনমোন
ম

৩. প্রস্তুহে রনওয়ো

অবিক্াম্পেে ফম্পে
তাৎক্ষবণক্, জীিন
েক্ষাক্ােী চাবিদা
থাক্া অসিায়
িযক্তিম্পদে।

ও কমোমত ক্ো; কসগুম্পো
যা ক্ষবতগ্রস্ত িম্পয়ম্পছ যাম্পত
অসিায় মানুম্পেে জনয
কমৌবেক্ কসিা পুনোয় চােু
ক্ো

এিং ক্যােগুম্পোম্পত
অবি প্রবতম্পোধক্
িযিস্থা উন্নত ক্ো।

ক্যোম্পে জনসংখযো হিহিম্পে আনুমোহনক্ ক্ষহেগ্রস্ত
পহ িোম্প
িো (ইউএনএইচহসআম্প
রেব্রুয়োহ
২০২১ মোম্পস ের্থয অনুসোম্প )

কযাম্প#০৯
Camp 09

কযাম্প#
Camp 08W
৮ পক্তিম

কযাম্প#
Camp
08E
৮ পূব চ

সোড়োদোম্পন উম্পেখম্প োগ্য হিষয়সমূি

87%

37%

23%

১৮ এবপ্রে ২০২১

সাইট ব্যব্স্থাপো সাইট উন্নয়ে সসক্টর
•

•
•
•
•

সসক্টর স া-অরডিনেটর:

সাইি মযারনজরমন্ট অংশীদােো অনযানয সংস্থাে সম্পে সমন্বয ক্োে পাশাপাবশ আগুকন ক্ষপ্রিগ্রস্ত পপ্ররবারগুরলারক মানপ্রবক
সিাযিার সারর্থ যুি কররি, অপ্রভরযাগ এবং সাড়াদান পপ্ররর্ালনা কররি, এবং কযাম্পইন র্াজচ এপ্রসআইপ্রস , ও তাে টিমম্পক্
িরযাজনীয় সিাযিা কররে।
আগুম্পন ক্ষবতগ্রস্ত পপ্ররবারগুপ্রল িারের মূল ক্যাম্পে প্রফরর যাম্পেন। ১৭ এপ্রিল পযন্ত,
চ আগুরন ক্ষপ্রিগ্রস্ত িায ৫,০০০ ররাপ্রিঙ্গা
শরণার্থী িারের মূল ক্যাম্পেে বাইরর বসবাস কররেন।
সাইি পপ্ররকল্পনাকার়ীরা প্রশক্ষা কসক্টম্পেে অংশীদাোদে সারর্থ সমন্বয কররেন এবং সমপ্রন্বিিাম্পি পপ্রররর্বা সরবরারির জনয
কসন্টােগুপ্রল পুনরায পপ্ররকল্পনা এবং যুক্তিযুি করার জনয সুরক্ষা সমসযাগুপ্রল সমার্ান কররেন।
সাইি মযারনজরমন্ট অংশীদােো আগুকন ক্ষবতগ্রস্ত স্থাপনাগুম্পোে পুনপ্রনমচ ারণর
চ
একটি বৃিত্তর পপ্ররকল্পনার অংশ প্রিসারব
কক্ন্দ্রগুপ্রল রযৌক্তিক করার প্রেরক সুস্পষ্ট এবং কাযকর
চ পপ্ররকল্পনাে জনয সমস্ত রেকরিাল্ডাররের জপ্র়িি এবং সমন্বয করর র্রলরে।
শরণার্থী ত্রাণ ও িিযাবাসন কপ্রমশনাররর এ আরআরআরপ্রস , কাযালয
চ
বাংলারেশ সরকার এবং মানবিক্ সিাযিা সংস্থাে মাধযম্পম
ক্যাে ৮ডপ্রিউ এবং ক্যাে ৯-এ স়িক প্রনমারণর
চ
অনুরমােন করররে।

স্বাস্থয সসক্টর
•

•

•

•

•

•
•
•

•
•

সসক্টর স া-অরডিনেটর:

সসক্টর স া-অরডিনেটর:

মাটিচ না আইপ্রনরজারিা martina.iannizzotto@wfp.org

রান্নাঘররর রসি এবং বেকুইড রপররাপ্রলযাম গযাস এএলপ্রপক্তজ ,প্রবিররণর পররযা শরণার্থীরের িারের প্রনজস্ব খাবার রান্না কররি সক্ষম
করর, আগুন-ক্ষপ্রিগ্রস্ত পপ্ররবারগুপ্রল িারের মাপ্রসক এপ্রিল ই-ভাউর্ার সিাযিা পপ্রররশার্ করর এবং প্রনযপ্রমি খােয সিাযিা
রিাগ্রাপ্রমংরয পুনরায এক়ীভূ ি করা িরযরে। এর ফরল ১২ এপ্রিল রর্থরক গরম খাবাররর বযবস্থা বন্ধ োখা িয।
খােযপ্রনরাপত্তা কসক্টম্পেে সংস্থাগুম্পো ২২ মার্চ রর্থরক আগুরন ক্ষপ্রিগ্রস্ত বযক্তিরের মরর্য ১, ৪,০০,০০০ গরম খাবার এ মর্যাহ্নরভাজন
এবং রারির খাবার, প্রবিরণ করররে। নিু ন করর রান্না করা খাবার সরবরারির জনয ক্যােপ্রলরি এবং িার আরশপারশ গরম
খাবাররর রান্নাঘর স্থাপন করা িরযরে।
খােযপ্রনরাপত্তা কসক্টম্পেে সংস্থাগুপ্রল গরম খাবার প্রবিররণর পপ্ররপূরক প্রিসারব ৬০,০০০ এরও রবপ্রশ শুকরনা খাবার/স্ন্যাকস প্রবিরণ
করররে।
কযাম্প ৯, ৮পূি য এবং ৮পক্তিম-এে ক্ষপ্রিগ্রস্ত পপ্ররবারগুপ্রলরক এখন নিু ন ক্ম্পে রকাপ কাডচ সরবরাি করা িরযরে, 1 রান্নাঘররর
প্রকি, স্বাস্থযপ্রবপ্রর্ প্রকি, রফস মাক এবং মযাোপ্র
চ কিও কদওয়া িম্পে।
খােযপ্রনরাপত্তা, ওযাশ এবং স্বাস্থয প্রনরয কাজ করা এরজক্তেগুপ্রল একটি জরুর়ী সাড়াদান রসটিংরয কটঠন বজচয বযবস্থাপনার জনয
একটি খস়িা রযৌর্থ গাইরডে রনাি তিপ্রর করররে, যা আগুরনর সাড়াদান রর্থরক বশখনগুম্পো কথম্পক্ তিপ্রর ক্ো িম্পয়ম্পছ এিং ভপ্রবর্যরি
উে্ভূি জরুর়ী অবস্থার সাড়াদানম্পক্ আেও শক্তিশাল়ী কররি সিাযিা ক্েম্পত পাম্পে।
আগুরন ক্ষপ্রিগ্রস্ত ক্যােগুপ্রলকত বিচমারন একটি রযৌর্থ পপ্রররবশগি মূলযাযন র্লরে। ক্ষপ্রিগ্রস্ত ক্াে রর্থরক নমুনা এবং ির্থয
সংগ্রি করররে, যার মরর্য ররযরে আগুরন পুর়ি যাওযা গারের কযািালগ।
আগুম্পন-িভাপ্রবি ক্ােগুপ্রলর জনয পপ্রররবশ এবং েুরযাগঝু
চ ুঁ প্রক িশমরনর সুপাপ্ররশগুপ্রল উরেখ করর একটি এডরভারকপ্রস রনাি
ততবে করা িরযরে।

পারে, সযারেনটশে ও স্বাস্থযরব্রি (ওয়াশ) সসক্টর

1

ডঃ এগমন্ড এভারস coord_cxb@who.int

১৬ ই এপ্রিল, িু ররকর প্রফল্ড িাসপািাল, যা আগুরন ভস্ম়ীভূ ি িরযপ্রেল, কসটি মূল িাসপািাল রর্থরক ২৪ঘন্টা জরুর়ী রসবা িোন
শুরু করর। পূরব চ িেত্ত িু প্রকচ প্রফল্ড িাসপািারলে অনযানয সক্ে পপ্রররর্বা এখন বাংলারেশ ররড ক্তক্ররসন্ট রসাসাইটি প্রফল্ড
িাসপািারল সরবরাি করা িরে।
মানপ্রসক স্বাস্থয এবং মরনাসামাক্তজক সিাযিায অবিজ্ঞ সংস্থাগুপ্রল মরনাপ্রবজ্ঞান়ীরের প্রেরয সামনাসামবন ইংররক্তজ এবং বাংলারি
কাউরেপ্রলং র্াপ্রলরয যাওযার বযবস্থা করররে এবং িরযাজন সাম্পপম্পক্ষ আপসকাল়ীন পপ্ররপ্রস্থপ্রিরি সা়িা রেওযা ির্থম সাপ্ররর কমীরের
জনয িিলাইন পপ্ররর্ালনা কররে।
আগুন লাগার পর রর্থরক, ১৬৩ জন কপ্রমউপ্রনটি স্বাস্থযকমী কযাম্প ৮ই, ৮ডাব্লু এবং ৯ ও িার আরশপারশ কপ্রমউপ্রনটি রিলর্থ
ররসপে কজােদাম্পেে পাশাপাবশ ক্বমউবনটি প্রভপ্রত্তক নজরোপ্রর িাড়াম্পত কাজ কররেন। এই ক্াযক্রম্পমে
য
মরর্য ররযরে:
৫৭,৭২০ ররাপ্রিঙ্গা শরণার্থী পপ্ররবার এ ৮৪,২৪৩ জন বযক্তি , অপ্রি সুরক্ষা বিেয়ক্ বািচা কপম্পয়ম্পছন
ি়ীব্র বা ে়ীঘস্থায়ী
চ
স্বাস্থয ঝু ুঁ বক্ আম্পছ এমন ৩,৯০৯ ররাগ়ীরের সনাি করা িরযরে যাম্পদে রমাবাইল রমপ্রডরকল টিম/স্বাস্থয
সুপ্রবর্াগুপ্রলরি ররফার করািরযরে এবং
অযাপ্রকউি ওযািাপ্রর ডাযপ্ররযা যুি বযক্তিরের সনাি করা িম্পয়ম্পছ , রমৌপ্রখক প্ররিাইরশশন সরবরাি করা িয় এবং রমাবাইল
রমপ্রডরকল টিম্পমে কারে ররফার করা িম্পয়ম্পছ।
র্ারটি রমাবাইল রমপ্রডরকল টিম এএমএমটি, ক্ষপ্রিগ্রস্ত ক্যােগুপ্রলর মরর্য স্বাস্থয কক্ন্দ্রগুপ্রলরক সিাযিা ক্ম্পে। বশখনসমূি জানম্পত
এবং ভপ্রবর্যরি আরও ভালভারব প্রস্তুবতে জনয এমএমটি রমািারযরনর উপে একটি পযারলার্না
চ
র্লরে।

খ্াদ্যরেরাপত্তা সসক্টর
•

রকপ্রর মযাকব্রুম smcxb.coord@gmail.com

সসক্টর স া-অরডিনেটর:

রকাপ িল ডপ্রিউএফপ্রপ সুপ্রবর্ারভাগ়ী ির্থয এবং স্থানান্তর বযবস্থাপনা প্ল্যািফম।চ

2

ডযাপ্রমযান প্রসল : dseal@unicef.org
আপ্রসফ আরাফাি: washsecco-cox@bdactionagainsthunger.org
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•
•
•

•

•

যখন ক্ষপ্রিগ্রস্ত কযাম্পগুপ্রলর সাড়াদান প্রনরয আরলার্না র্াপ্রলরয যারে, ওযাশ কসক্টম্পেে অংশ়ীোররা রযখারন আগুম্পন ক্ষবতগ্রস্ত
শরণার্থীরের র্থাকার বযবস্থা করা িরে, কসখাম্পন অস্থায়ী ওযাশ সুপ্রবর্া বজায রররখ সিাযিা িোন করর র্রলরে।
কযাম্প ৯-এ, আগুরন সবরর্রয রবপ্রশ ক্ষপ্রিগ্রস্ত িরযরে, ৭১ শিাংশ েযাটিন এবং ৭৬ শিাংশ কগাসেখানা এখন কাযকর।
চ
কযাম্প ৯-এ ওযাশ অংশ়ীোররের দ্বারা পপ্ররর্াপ্রলি একটি মূেযায়ম্পন রেখা যায় রয িপ্রিটি ক্ষপ্রিগ্রস্ত পপ্ররবারর িায ২.৪টি পাবন
োখাে পাত্র ররযরে। এরজক্তেগুপ্রল িপ্রিটি পপ্ররবাররক অপ্রিপ্ররি ১০ প্রলিার রজপ্ররকান এবং ১৫ বেিাম্পেে অযালুপ্রমপ্রনযাম কলপ্রস
সরবরাি কররব ।
আইওএম ও কযাম্প ৯-এর অংশ়ীোররের দ্বারা পর়ীক্ষা ক্ম্পে রেখা রগরে রয সম্ভবি রমরামরির সময ১৩ শিাংশ গভ়ীরনেক্ূপ
েূপ্রর্ি িরযরে। শক্ রলাপ্রররনশন এ েূপ্রর্ি টিউরব রলাপ্রররনর ওভাররডাজ-কূপ এবং িারপর পপ্ররষ্কার না িওযা পযন্ত
চ জরলর পাম্ম্পং,
সমসযাটি িপ্রিকাররর জনয অংশ়ীোরো ক্াজ ক্ম্পে।
খােয প্রবিরণ কক্ন্দ্র গুম্পো কথম্পক্ রর্থরক তজব বজচয অনযানয ক্যাম্পেে করম্পাপ্রেং কসন্টাম্পে প্রনরয যাওযা িম্পয়ম্পছ। ওযাশ রসক্টররর
অংশ়ীোররা রশন রর্থরক বজচয প্রনষ্কাশরনর বিেয়টি অগ্রাপ্রর্কার প্রেরে।

আশ্রয়ে ও েে-ফুড আইনটম (নেনফআই) সসক্টর
•
•
•
•

•

•

•

•

•

কাররাপ্রলনা ব্রযার্ sheltercxb.coord@gmail.com
এ.রজ .এম মাজিারুল ইসলাম
sheltercxb.coord1@gmail.com

আগুম্পন ক্ষপ্রিগ্রস্ত ররাপ্রিঙ্গা শরণার্থী পপ্ররবারগুপ্রল মম্পধয ১৪,৭৪৩ টি রান্নাঘররর রসি বিতেণ ক্ো িম্পয়ম্পছ কযখাম্পন প্রম্পতযম্পক্ে র্ারটি
ক্ম্পে মাস্ক কদওয়া িম্পয়ম্পছ একযাম্প ৮পূম্পি ১
য ,৩৮০টি , কযাম্প ৮পক্তিম্পম ৬,৩২৭ টি এবং কযাম্প ৯-এ ৭,০৩৬টি,।
আগুরন ক্ষপ্রিগ্রস্ত ররাপ্রিঙ্গা শরণার্থী পবেিাম্পেে মম্পধয ১৪ ,৭৪৩ টি রকাপ কাডচ প্রবিরণ করা িরযরে একযাম্প ৮পূম্পি য ১,৩৮০, কযাম্প
৮পক্তিম্পম ৬,৩২৭টি এবং কযাম্প ৯-এ ৭,০৩ ৬টি,।
শরণার্থীরের জনয রপাশাক এবং প্রবোনাে ক্তজবনসপত্র প্রবিরণ র্লরে। আগুন লাগার পর রর্থরক কযাম্প ৮-পক্তিম্পমে ২০০টি
পপ্ররবার, কযাম্প ৮পূম্পিে১,০০০
য
টি পপ্ররবার এবং ক্যাে ৯-এে ২৬২৫ পপ্ররবাররক রপাশাক এবং কিবডং সরবরাি করা িরযরে।
আরআরআরপ্রস অপ্রফস আশ্রযণ পুনগঠরনর
চ
জনয রমৌপ্রলক ন়ীপ্রি কশয়াে ক্ম্পেম্পছ এবং রসক্টর ও আইওএমরক নকশা অঙ্কন
সেিোম্পিে জনয অনুররার্ করররে, যা আরআরআরপ্রসর সারর্থ কশয়াে করা িরযরে এবং অনুম্পমাদম্পনে অম্পপক্ষায় ররযরে।

সুরক্ষা সসক্টর
•

সসক্টর স া-অরডিনেটর:
স া-ন া-অরডিনেটর:

সসক্টর স া-অরডিনেটর:
রশশু সুরক্ষা উপ-খ্াত:
রলঙ্গ রিরত্ত সর ংসতা উপ-খ্াত:

িারুরনা নাকাপ্রশবা
ক্তক্রপ্রস রিইস
র্ার্া মাইরসাপ্রর

nakashib@unhcr.org
krhayes@unicef.org
chacha <chacha@unfpa.org>

গি সপ্তারি, ২০জন সুরক্ষা কমী এবং নয জন রস্বোরসবকসি পাুঁর্টি আন্তঃসংস্থা সুরক্ষা েল ৩২১৯ শরণার্থীরক মানপ্রসক
িার্থপ্রমক প্রর্প্রকসসা এবং/অর্থবা মরনাসামাক্তজক সিাযিা িোন করররে।
উপরন্তু, প্রম্পিক্শন কফাক্াে পম্পয়ন্ট এবং প্রম্পক্িশন ইমারজচক্তে কেসপন্স ইউপ্রনিস কযারম্প ১ডাব্লু , ২ই, ৬, ৮ডপ্রিউ, ৯, ১১
এবং কুিু পালং প্রনবপ্রন্ধি প্রসএবং সুরক্ষা কাউরেপ্রলং এির্ানি প্রনবন্ধন এবং আইপ্রন প্রবর্রয, ৬৩৪ শরণার্থীরক সিাযিা করর, প্রবরশর্
র্াপ্রিোসম্পন্ন বযক্তিরের জনয পপ্রররর্বা সরবরাি করর এবং ৪৩৩ শরণার্থীরক পপ্রররর্বা সরবরািকার়ীরের কারে রিরণ করর।
সুরক্ষা কফাক্াে পম্পয়ন্ট এবং কপরু মানসম্মি বািচার মার্যরম সার্ারণ এবং সুরক্ষা বিেয়ক্ ির্থযসি ২৯২০ বযক্তির কারে রপৌৌঁরেরে।
শরণার্থীরা আশ্রযস্থলগুপ্রলর পুনগঠরন
চ
প্রবলরের কাররণ উরদ্বগ িকাশ করররে। প্রবরশর্ করর আসন্ন ঘূপ্রণঝ়ি
চ
এবং বর্ার
চ মরসুরমর
কাররণ পেচার মরিা সটঠক রপাশারকর অভারব কজোে সম্পপ্রকি
চ ঝু ুঁ প্রক িাড়ম্পছ , যা নার়ী ও রমরযরের চোচেম্পক্ স়ীপ্রমি কররে
এবং আরও অস্থায়ী সুরক্ষা কক্ন্দ্রে প্রম্পয়াজন কযখাম্পন মপ্রিলা শরণার্থীরের জনয সিজ এবং প্রনরাপে অযারক্সস েম্পয়ম্পছ।
আগুরনর সাড়াদাম্পন সম্প্রোয প্রভপ্রত্তক সুরক্ষা গুরুত্বপূণ জায়গায়
য
েম্পয়ম্পছ। কযাম্প ৯-এে সুরক্ষা অংশ়ীোররা ৫১ জন কপ্রমউপ্রনটি
আউিপ্ররর্ সেসযরক এ৪০ জন পুরুর্ এবং ১১ জন নােী , আগুরনর সাড়াদাম্পনে অংশ প্রিসারব প্রবপ্রভন্ন সুরক্ষাসম্পপ্রকি
চ কারজ প্রনযুি
েম্পয়ম্পছন। রযমন খােয প্রবিরণ বা এলপ্রপক্তজ প্রবিররণ সিাযিা আগুম্পন ক্ষবতগ্রস্ত িকগুপ্রলরি পপ্রররর্বা মযাপ্রপং পপ্রররর্বাউপলব্ধিা
ক্ষপ্রিগ্রস্ত বযক্তিরের কাে রর্থরক বফডিযক্ সংগ্রি কররি সাইি মপ্রনিপ্ররং েলরক সিম্পযাবগতা করা এবং সুরক্ষা কসক্টম্পেে
অংশীদােম্পদে সম্পে সমন্বয সার্ন করা; িরযাজন িরল, পপ্রররর্বা সরবরািকার়ীরের প্রনপ্রেচষ্ট ব্লম্পক্ে কোম্পক্ম্পদে সম্পে সেৃি ক্ো।
সািাযয সংস্থা যারা বযস এবং িপ্রিবন্ধ়ী ওযাপ্রকংচ গরুম্পপে অংশ িারা িপ্রিবন্ধ়ী বযক্তি এবং কযারম্প ৮ডাব্লু এবং ৯-এে বযক
বযক্তিরের ক্তিপ্রনং এবং সনাি ক্োে ক্াজটি অবযািি কেম্পখম্পছ। এপ্রেরক, িপ্রিবন্ধ়ী বযক্তিরের পুনবাসন
চ
এবং সিাযক
প্রডভাইসগুপ্রলর জরুপ্রর র্াপ্রিো পূররণর জনয কযাম্প ৮ইরি একটি মূলযাযন র্লরে। পুনবাসন,
চ
মরনাসামাক্তজক সিাযিা এবং
ররফাররল ো়িাও ৭ কথম্পক্ ১৭ এপ্রিরলর মরর্য রমাি ২০৭টি সিাযক প্রডভাইস সরবরাি করা িয়।
আগুরন নপ্রর্থ িারারনা বাংলারেশ়ী পপ্ররবারগুরলার জনয আইনগি পপ্ররর্য এবং জপ্রম সম্পপ্রকি
চ নপ্রর্থ িপ্রিস্থাপরনর জনয পরামশ ও
চ
আইপ্রন সিাযিার প্রবর্রয সিাযিা সংস্থাগুরলা একটি আবাসন, ভূ প্রম ও সম্পপ্রত্ত সাড়াদান পপ্ররকল্পনা এবং িযুক্তিগি প্রেকপ্রনরেচশনা
র্ূ ়িান্ত কররে। মূলযাযন প্রবতিদন অনুসাম্পে, িাউক্তজং, জপ্রম ও সেবি সম্পপ্রকি
চ উরত্তজনা ৪ শিাংশ বৃক্তি কপম্পয়ম্পছ।
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রশশু সুরক্ষা সোি-রসক্ট (রসরপনস)
•

•

•
•
•

•

•
•

•

প্রশশু সুরক্ষা কসক্টম্পেে অংশীদােো রমাবাইল এবং বস্থবতশীে প্রশশু বান্ধব কক্ন্দ্র এবং বহুমুখ়ী প্রশশু ও প্রকরশার রকন্দ্র অফাে ক্েম্পছন
যাে মাধযম্পম প্রশশুরের অনুভূপ্রি , রমৌপ্রলক মরনাসামাক্তজক সিাযিা, প্রবরনােন এবং রখলার সুম্পযাগ থাম্পক্। বিচমারন নযটি অস্থায়ী
প্রশশু বান্ধব কক্ন্দ্র এই কসিাগুবে সরবরাি করর।
আগুম্পন িভাপ্রবি রিাে সম্প্রোয এবং ক্যােগুপ্রলরি কপ্রমউপ্রনটি প্রভপ্রত্তক কাঠারমাগি এবং রমৌপ্রলক মরনাসামাক্তজক সিাযিা
রোি গ্রুপ এবং বাপ্র়িরমার্যরম প্রশশু সুরক্ষা অংশ়ীোররের দ্বারা মরনাসামাক্তজক সিাযিা কদওয়া িরে। ৭ কথম্পক্ ১৭ এপ্রিল পযন্ত,
চ
৩,১৬১ প্রশশু এ১,০৫৪ রমরয এবং ১,৬৫৭ রেরল, এই সাড়াদানগুম্পোে মার্যরম মরনাসামাক্তজক সিম্পযাবগতা রপরযরে।
আগুরন মারাত্মকভারব ক্ষবতগ্রস্ত কক্য়ােবগিােম্পদে মরনাসামাক্তজক সিাযিাও কদওয়া িরে।
প্রশশু সুরক্ষা কসক্টম্পেে সংস্থাগুপ্রল আন্তঃসংস্থা রমাবাইল সুরক্ষা েরল অংশ রনয। সুরক্ষা সংস্থাগুপ্রলর সারর্থ প্রশশু সুরক্ষা উরদ্বগগুপ্রল
সনাি এবং সামাধাম্পনে পাশাপাবশ সবরর্রয ঝু ুঁ বক্পূণ প্রয শশুরের সনাি ক্ো িয় যারি িারা পযাপ্ত
চ কসিা পায়।
িাবড়ম্পয় যাওয়া প্রশশুরের প্রনরাপে যার্াইকরণ এবং ক্তিপ্রনং িক্তক্রযার সারর্থ সামঞ্জসয রররখ প্রনবপ্রন্ধি এবং পুনরায এক়ীভূ ি করা
অবযািি ররযরে। ৭ কথম্পক্ ১৭ এপ্রিল পযন্ত,
চ ৯৩ জন প্রশশু এ৫৩ জন রমরয এবং ৪০ জন রেরল, িারের কক্য়ােবগিােম্পদে সারর্থ
পুনরায এক্ক্তত্রত িরযপ্রেল।
অরনক প্রবক্তেন্ন প্রশশু পপ্ররবার এবং সম্প্রোরযর সেসযরের সারর্থ র্থাকরি পেন্দ ক্েম্পছ যিক্ষণ না পুনোঃবনমান
য ক্াজ কশে িম্পে।
িরব িারা কক্য়ােবগিােম্পদে সারর্থ প্রনযপ্রমি রযাগারযাগ করর। ১৭ এপ্রিল পযন্ত,২৪৬
চ
টি প্রশশু এ১২৯ টি রমরয এবং ১১৭ টি রেরল,
বপ্রর্ি-পপ্র
চ
রবার বা কপ্রমউপ্রনটিকত বছে। ২৩ টি প্রশশু এ১২ টি রমরয এবং ১১ টি রেরল, নযটি জরুর়ী আশ্রযরকরন্দ্র অবস্থান কররে
যাো সংপ্রিষ্ট কক্য়ােবগিােম্পদে সংস্পরশ চ ররযরে।
প্রশশু এবং যত্নশ়ীলরের জনয পাুঁর্টি রিল্প রডক র্ালু ররযরে পপ্ররবাররর সেসযরের প্রনবন্ধন করার জনয যারা এখনও প্রিসাব বপ্রিভূ ি
চ ।
রিল্প রডকগুপ্রল পপ্ররবার ররপ্রসং এবং পুনপ্রমলনিরর্ষ্টার
চ
সারর্থ যুি যা এখনও যত্নশ়ীলরের সারর্থ রযাগারযাগ কররি পাররপ্রন।
কপ্রমউপ্রনটি-প্রভপ্রত্তক প্রশশু সুরক্ষা কপ্রমটি প্রশশু সুরক্ষা ঝু ুঁ প্রক িপ্রিররার্ এবং প্রশশু সুরক্ষা উরদ্বরগর সাড়াদাম্পন সিম্পযাবগতা করার জনয
একক্তত্রি করা িরযরে, রসইসারর্থ মরনাসামাক্তজক সিাযিা এবং কপ্রমউপ্রনটি রমরসক্তজং িোরনর জনয প্রকরশাররের একক্তত্রি
করািরযরে।
রকইস মযাম্পনজম্পমন্ট অগ্রাপ্রর্কার তাবেক্ায় েম্পয়ম্পছ। আগুন লাগার ফরল ৭৬টি নিু ন প্রশশু সুরক্ষা মামলা এ৪৩টি রমরয ও ৩৩টি
রেরল, রখালা িরযরে।

রজেো রিরত্ত
•
•
•

সর ংসতা সোি-রসক্ট (িবরব্রিনসনস)

কজোে প্রভপ্রত্তক সপ্রিংসিা িপ্রিররার্ এবং সাড়াদাম্পন সংবিষ্ট এরজক্তেগুম্পো ক্ষপ্রিগ্রস্ত ররাপ্রিঙ্গা নার়ী এবং রমরযরের মম্পধয এখন
পযন্ত
চ ১৪,৫৩৭ বডগবনটি/কমনস্ট্েুয়াে স্বাস্থযপ্রবপ্রর্ বযবস্থাপনা প্রকি প্রবিরণ ক্ম্পেম্পছ.
সািাযয সংস্থাগুপ্রল ঘম্পে ঘম্পে কযম্পয় ফযাবসবেটি-প্রভপ্রত্তক মরনাসামাক্তজক সিাযিা এবং মনস্তাক্তিক িার্থপ্রমক প্রর্প্রকসসা পপ্রররর্বা এবং
আগুরনর জনয ররফাররল সিম্পযাবগতা অবযািি কেম্পখম্পছ।
কযাম্প ৯-এর আগুম্পন ক্ষপ্রিগ্রস্তকদে সম্পে কমনস্ট্ েুয়াে স্বাস্থযপ্রবপ্রর্ বযবস্থাপনা, বালযপ্রববাি, কক্াবিড-১৯ সরর্িনিা এবং িিোইন
লাইন নেরগুপ্রল সারর্থ ভাগ করা িরযরে।

রশক্ষা সসক্টর
•

•

•
•
•

সসক্টর স া-অরডিনেটরস:

শপ্রমলা
চ প্রপোই edusector.cxb@humanitarianresponse.info
রাল্ফ ক্তজররভা lcfa.cxb@humanitarianresponse.info

কসক্টম্পেে অযাম্পসসম্পমন্ট অনুসাম্পে আগুরন ক্ষপ্রিগ্রস্ত এবং ধ্বংস িরয রগরে এমন ২০৭ টি োবনংয ফযাবসবেটিে প্রববরণ কদওয়া িে:
- ক্যাে ৮পূি,য ৮ পক্তিম, ৯ এবং ১০এ ১৬৭ টি লাপ্রনংচ রসন্টার ধ্বংস িরযপ্রেল
- ক্যাে ৯ এ ১২টি োবনংয কসন্টাে প্রনমাণার়্ীন
চ
- ক্যাে ৮-পূি এিং
য
৯ এ ২৮টি ক্বমউবনটি-প্রভপ্রত্তক োবনংয কসন্টাে ধ্বংস িরযরে
- ক্যাে ৯-এ েুটি ক্রস-রসক্টরাল রশযারড লাপ্রনংচ কসন্টাে ধ্বংস িরযপ্রেল
- ক্যাে ৮পক্তিম, ৯ এবং ১০-এ এক্টি ক্ম্পে োবনংয কসন্টাে আংপ্রশকভারব ক্ষপ্রিগ্রস্ত িয়
আগুরন ক্ষপ্রিগ্রস্ত রমাি ১৪,৬০২ টি প্রশশুর মরর্য :
- ১৩,৪৬২ প্রশশু পূরব চ ধ্বংস িাপ্ত োবনংয কসন্টাম্পে উপপ্রস্থি প্রেল
- ৫৬৪জন প্রশশু পূরব চ ধ্বংস প্রান্ত ক্বমউবনটি-বিবিক্ োবনংয ফযাবসবেটিম্পত িবতয বছে এবং
- ৪০জন প্রশশু পূরব ধ্বংস
চ
প্রান্ত ক্রস কসক্টো কশয়াডয োবনংয ফযাবসবেটিম্পত িবতয বছে ।
সািাযয সংস্থাগুরলা প্রশশুরের এ ২১,৬০৬ জন রমরয এবং ২২ ,৪৮৭ জন রেরল, ৪৪,০৯৩ রসি বই প্রবিরণকরররে।
রমাি ২২,২৪৯ প্রশক্ষার্থী এবং প্রকরশার এ১১,৩৭৪ রমরয এবং ১০,৮৭৫ রেরল, মরনাসামাক্তজক সিম্পযাবগতা রপরযরে।
বশক্ষা কসক্টম্পেে অংশীদােো মনস্তাক্তিক িার্থপ্রমক প্রর্প্রকসসাসি ৫১৪টি পপ্ররবাররে ক্াম্পছ রপৌৌঁরেরেন, ১৮৬ জন প্রশক্ষার্থীরের
প্রপিামািার এ১১১ মপ্রিলা এবং ৭৫ পুরুর্, কারে রপৌৌঁরেরেন ।
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পুষ্টি সসক্টর
•

•

•
•
•
•
•
•

•

রমউরেষ্টটস ওয়ার ংি গ্রুপ

সসক্টর

রমাঃ মািবুবুর রিমান cxb.cwcwg@gmail.com

সসক্টর স া-অরডিনেটর:

িাপ্রনযা ররগান tania.regan@wfp.org

প্রররপাটিচ ং সমযকারল, লক্তজপ্রেক কসক্টম্পেে অংশ়ীোররা আগুরনর সাড়াদাম্পনে জনয সািটি রাক বযবিার করর ৯.৩৪ কমটিক্িন
ত্রাণ সামগ্র়ী পপ্ররবিরনর জনয মানবিক্ সিায়তা প্রদানক্ােী সংস্থাগুম্পোম্পক্ সিম্পযাবগতা করররে।
মানবিক্ সিায়তা প্রদানক্ােী সংস্থাগুম্পোে সাড়াদাম্পনে অংশ বিম্পসম্পি রমাি ১৭১ কমটিক্িন ত্রাণসামগ্র়ী পপ্ররবিন করা িরযরে।
বরুরী সটরলন াগান াগ সসক্টর ( ইষ্টটনস)

•

স া-অরডিনেটর:

৭ রর্থরক ১৭ এপ্রিরলর মরর্য ২ , ৮৭৪ টি পবতম্পিবশ-প্রভপ্রত্তক ইন্টাে-পারসানাল
চ
কপ্রমউপ্রনরকশন রসশরনর মার্যরম ১৮,১৩০ জন
কোম্পক্ে ক্াম্পছ রপৌৌঁছায়। ৩৯১ টি সরর্িনিার মার্যরম ২ ,৯৮১ জন রলাক কপৌছায়।
অপ্রি প্রনরাপত্তা, গরম খাবার প্রবিরণ এবং স্বাস্থয রসবাসি প্রবপ্রভন্ন প্রবর্রয ১৫২ টি গ্রুপ বেম্পসবনং রসশরন ১,৪২২ জন অংশ
প্রনরযপ্রেরলন। সািটি প্রভপ্রডও ক্তিপ্রনং রসশরনর মার্যরম ৫০ জম্পনে ক্াম্পছ রপৌৌঁছায়।
৮০ জন র্মীয রনিারক ইন্টাে পাম্পসানাে
য
রযাগারযাগ অপ্রর্রবশন এবং আগুরনর ঘিনা প্রনরয অনানুষ্ঠাপ্রনক কসশম্পনে মার্যরম
সম্পচতনতা ততবে ক্ো িয়।
আগুম্পন ক্ষবতগ্রস্ত কযাম্প এবং সংলি এলাকায লাউডম্স্পকার বািচা রিরণ অবযািি ররযরে, যার মার্যরম ৭-১৭ এপ্রিরলর মরর্য
৪০,০০০ এরও রবপ্রশ রলাকক্ে ক্াম্পছ রপৌৌঁরেরে।
একই সমরয র্মীয রনিা ও রস্বোরসবকো ১০৩ টি ইনফেম্পমশন কশয়াবেং কসশম্পনে মাধযম্পম ৬৯৮ জন নার়ীে এ৩৪৯ জন রমরয,
ক্াম্পছ কপৌম্পছম্পছ।
৭-১৭ এপ্রিরলর মরর্য, বাংলারেশ রবিার ও ররপ্রডও নাফ ৯০টি জনরসবা মূলক ররপ্রডও রঘার্ণা এবং কক্াবিড১৯ সম্প্রর্ার করররে।
কযাম্প ৯, ৮ই এবং ৮ডাব্লুরি পাুঁর্টি ইমারজচক্তে ইনফেম্পমশন এবং এফইডবযাক সাবিযস রসন্টরর এ ইনরফািাবস, কাজ ক্েম্পছ।

লিবরি
•

বারখাপ্রের রাপ্রিরমাবনাম
brahimov@unicef.org

প্রিনটি অস্থায়ী সমপ্রন্বি পুটষ্ট কক্ন্দ্র কযাম্প ৯ এবং ৮ই রি র্ালু ররযরে এবং ক্ষপ্রিগ্রস্ত বযক্তিরের জরুর়ী পুটষ্ট পপ্রররর্বা সরবরাি
করর। ১৭ এপ্রিরলর মরর্য, পাুঁর্ বেররর কম বযস়ী ১৩,৬৫৮ জন প্রশশু এবং গভচবি়ী এবং স্তনযদানক্ােী নােীম্পদে ক্াম্পছ ফ্রন্টলাইন
ক্মীো পুটষ্টকসিা রপৌৌঁরে কদয় এবং ক্ষপ্রিগ্রস্ত সম্প্রোরযর অপুটষ্ট পর়ীক্ষা করা িয়। ২২ মার্চ রর্থরক যারের পর়ীক্ষা করা িরযরে,
িারের মরর্য ২৩১ জন গুরুির অপুটষ্টরি রভাগাপ্রশশু, ৯৫৮ জন মাঝাপ্রর অপুটষ্টরি রভাগা প্রশশু এবং ২২ জন মাঝাপ্রর অপুটষ্টরি
রভাগা গভচবি়ী এবং স্তনযোনকার়ী মপ্রিলারের শনাি করা িরযরে এবং পুটষ্ট সিাযিা কমসূচ প্রর্রি ভপ্রি চ করা িরযরে।
আগুন লাগার পর রর্থরক পুটষ্ট রসক্টরর অপ্রভজ্ঞিা সম্পন্ন সংস্থাগুরলার মার্যরম অনযানয িরযাজন়ীয সিাযিার সরবরাি করা িরে।
রযমন- ৬ রর্থরক ২৩মাস বযস়ী প্রশশু , গভচবি়ী নার়ী এবং স্তনযোনকার়ী মা প্রনযপ্রমি পুটষ্টর সারর্থ অপ্রিপ্ররি পুটষ্টকর খাবার পারেন
- পাুঁর্ বেররর কম বযস়ী প্রশশু এবং গভচবি়ী ও স্তনযোনকার়ী মপ্রিলারা সম্পূরক খাবার পাম্পেন
- ১,৯৭৫জন স্তনযদানক্ােী মাম্পয়ো িারের সন্তানরের পপ্ররর্যাচ করার জনয নােীিান্ধি কক্ন্দ্র িযািিাে ক্েম্পত পােম্পছন, কযখাম্পন
িারা িারের এই িয়ম্পসে জরুপ্রর পুটষ্ট সিম্পযাবগতা গুম্পো রপরি পাম্পেন
- পাুঁর্ বেররর কম বযস়ী ৫,৭৩৯ জন প্রশশু যারা সমপ্রন্বি পুটষ্ট সুপ্রবর্াগুপ্রল পপ্ররেশনচ কররপ্রেল িারা িার্থপ্রমক তশশবযত্ন এবং
উন্নযন অঞ্চল বযবিার কররপ্রেল, যা প্রশশুরের এরক অপররর সারর্থ প্রমর্থক্তিযা করার এবং পুটষ্টগি সিাযিাপাওযার সময
রগম রখলার সুরযাগ ক্ম্পে রেয এবং
- অপুটষ্ট এবং পাবনিাবিত ররাগ িপ্রিররারর্ সিাযিা করার জনয জরুর়ী বযবস্থা প্রিসারব পাুঁর্ বেররর কম বযস়ী প্রশশুরের জনয
পপ্ররষ্কার এবং প্রনরাপে পান়ীয জরলর অযারক্সস সরবরাি করা অবযািি ররযরে। ৩,৫০০ রবািরলরও রবপ্রশ পান়ীয জল প্রবিরণ
করা িরযরে।

রমউরেন শেস উইথ
•

সসক্টর স া-অরডিনেটর:

সসক্টর স া-অরডিনেটর:

িাপ্রবব শাশপ্রি habib.shashati@wfp.org

িরযাজন অনুযায়ী রিপ্রলরযাগারযাগ সম্পপ্রকি
চ সিাযিার জনয সিাযিা সংস্থাগুপ্রলর অনুররারর্ সা়িা রেওযার জনয ইটিএস িস্তুি
ররযরে। প্রররপাটিচ ং সমযকারল আগুরনর সাড়াদান সম্পপ্রকি
চ এমন রকানও অনুররার্ পাওযা যাযপ্রন।
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সবন্ডার ইে র উমযারেটারর অযা শে ওয়ার ংি গ্রুপ (িবআইনইচন)
•

•
•

স -সিাপরত:

মাপ্ররযা রিররসা প্রডরকা-ইযং
maria.young@unwomen.org
ক্তক্রপ্রেন প্রফ্রস লাউেরসন
laustsen@unhcr.org

৭-১৭ এপ্রিরলর মরর্য ক্যাে ৯-এ ১,০৩৯টি ররাপ্রিঙ্গা শরণার্থী পপ্ররবারর সম্পূরক বডগবনটি প্রকি প্রবিরণ করা িয। সামপ্রগ্রক প্রবিরণ
িক্তক্রযায সিায়তা ক্োে জনয কজোে বফল্ড অবফসাে, মানবিক্ সিায়তা প্রদানক্ােী ক্মী এিং ২০ জন কপ্রমউপ্রনটি আউিপ্ররর্
ররাপ্রিঙ্গা রস্বোরসবক্ প্রনরযাক্তজি প্রেরলন।
সম্পূরক বডগবনটি প্রকিগুপ্রলর মরর্য প্রেল একটি আিায়া যার মরর্য প্রেল রনকাব , অন্তবাস,
চ
পুনরায বযবিাররযাগয সযাপ্রনিাপ্রর
নযাপপ্রকন, িুর্থব্রাশ, িুর্থরপরের একটি টিউব, েুই রজা়িা সযারন্ডল, একটি প্রর্রুপ্রন এবং একটি মশাপ্রর।
রজন্ডার প্রফল্ড অপ্রফসার এবং ৩৬ জন আউিপ্ররর্ রস্বোরসবক এ২০ জন মপ্রিলা, ১০ জন পুরুর্, ঘম্পে ঘম্পে কযম্পয় মূলযাযরনর কাজ
করররেন। নার়ী ও রমরযরের পবেিবতযত র্াপ্রিো পযরবক্ষকণে
চ
জনয কযাম্প ৯-এ পপ্ররেশনচ এবং ক্ষপ্রিগ্রস্ত পপ্ররবারগুপ্রলর জনয
পপ্রররর্বাগুপ্রল অযারক্সস সিজির করার জনয বসআইবস অপ্রফরসর সারর্থ সমন্বয বজায োম্পখন।

চযানলঞ্জ
•

•
•
•

•

বাংলারেরশ রকাপ্রভড-১৯ এর ক্রমবর্মান
চ
িার এবং লকডাউরনর কাররণ অপ্রিকারন্ডর সা়িাোনসি প্রনযপ্রমি মানপ্রবক কাজ
িভাপ্রবি িরযরে। সিাযিা িোনকার়ী সংস্থাগুরলা লকডাউরনর সময সরকাররর প্রনরেচশনা রমরন র্লরে এবং কযাম্পগুপ্রলরি রকবল
অপপ্ররিায কাজগুপ্র
চ
লর মরর্য স়ীমাবি ররযরে।
ক্ষপ্রিগ্রস্ত ক্যােগুম্পোম্পত আগুরনে উরত্তজনা এবং অপ্রস্থরিা শরণার্থীরের, প্রবরশর্ করর প্রশশুরের িভাপ্রবি করররে। সিাযিা
সংস্থাগুপ্রল প্রশশু সুরক্ষা কক্ন্দ্রগুপ্রলরি লুিপারির প্রকেু ঘিনার কর্থাও জাপ্রনরযরেন।
ক্ষপ্রিগ্রস্ত আশ্রযস্থল এবং রারি ক্ষপ্রিগ্রস্ত ওযাশ সুপ্রবর্াগুপ্রলরি অপযাপ্ত
চ আরলার কাররণ পপ্ররবারগুপ্রল বযক্তিগি সুরক্ষার জনয ভয
পাম্পে বরল জাপ্রনরযরে।
যখন রপাশাক প্রবিরণ র্লরে, িাপ্তবযক মপ্রিলা, প্রকরশার়ী এবং প্রশশুরের জনয রপাশাক এবং অনযানয আইরিম সরবরারির
গযাপগুম্পো প্রর্প্রহ্নি করা িরযরে। ক্ষপ্রিগ্রস্ত বযক্তিরের মরর্য কজোে-বিবিক্ বিস্তাবেত িরর্থযর উপলব্ধিা িৃক্তি করা অংশ়ীোররের
প্রবিররণর সক্ষমিারক আরও শক্তিশাল়ী কররব সিাযিা সংস্থাগুপ্রল এই র্াপ্রিোগুপ্রল সমার্ারনর জনয একসারর্থ কাজ কররে।
কযাম্পগুপ্রলরি েুবলচ রমাবাইল রনিওযাকচ কভাররজ আগুরনর সাড়াদান এবং সমন্বযরক িভাপ্রবি করর র্রলরে, প্রবরশর্ করর
র্লমান কক্াবিড-১৯ িপ্রিররার্ বযবস্থার কাররণ সীবমত পবেসম্পে চোচম্পেে ফম্পে।

বিস্তাবেত তম্পথযে জনয: ইন্টাে কসক্টে কক্া-অবডযম্পনশন গ্রুপ (আইএসবসক্তজ)
ওম্পয়িসাইি: https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/bangladesh
ই-কমইে: iscg@iscgcxb.org. কসাশযাে বমবডয়া
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