র োহিঙ্গো শ ণোর্থী ক্যোম্পে অহিক্োম্পে ঘটনোয় র ৌর্থ মোনহিক্ সোড়োদোন
কক্সবাজার | ৩১ মার্চ ২০২১

\\\\

২০২১ সালের মার্চ মালসর ২২ তাররখ রবকালে কক্সবাজালরর
উরখয়ায় ররারিঙ্গা শরণার্থী কযালে ভয়াবি অরিকালের ঘটনা
ঘলট।
আগুন দ্রুত সমলয়র মলযয কযাে#০৮ পূব, চ ০৮ পশ্চিম ও
কযাে#৯-এ ছরিলয় পলি যা শরণার্থীলের আশ্রয়ণ ও
শ্চজরনসপলের পাশাপারশ কযালের িাসপাতাে, প্রার্থরমক
স্বাস্থ্যলকন্দ্র, রশক্ষালকন্দ্র ও নারী-বান্ধব রকন্দ্রগুলোর মত
প্রলয়াজনীয় স্থ্াপনাগুলো পুরিলয় রেয়।
বাাংোলেশ সরকার ও মানরবক সিায়তা প্রোনকারী
সাংস্থ্াগুলো ক্ষরতগ্রস্ত মানুষলেরলক সিলযারিতা করলছ এবাং
আগুলন ক্ষরতগ্রস্ত বা ধ্বাংস িলয় যাওয়া প্রলয়াজনীয় সুলযািসুরবযা ও রসবাসমূি পুনরায় র্ােু করলত সািাযয করলছ।
ছরব: আগুলন ক্ষরতগ্রস্ত কযাে রর্থলক ধ্বাংসাবলশষ পররষ্কার করা িলে।
© ওয়ার্ল্চ রভশন/ রমািাম্মে নওশাে আকরাম/ মার্চ ২০২১

হিম্পশষ তর্থয
৩

৪৮,৩০০

১০, ১০০

কযাে ক্ষরতগ্রস্ত

জন সরাসরর ক্ষরতগ্রস্ত

পররবার আশ্রয়ন সাংকলট

সোইট িযিস্থোপনো প্রধোন তর্থযদোতোম্পদ তর্থয
অনুসোম্প ক্যোে অনু োয়ী ক্ষহতগ্রস্ত িযক্তি*

৬,৭৭৪

১৩, ৪৯৩

২৮, ০০০

কযাে#০৮পূব চ

কযাে#০৮ পশ্চিম

কযাে#০৯

মোনহিক্ সোড়োদোম্পন প্রধোন উম্পেশয

ক্যোম্পে জনসংখ্যো হিহিম্পত আনুমোহনক্ ক্ষহতগ্রস্ত
পহ িোম্প
িো (ইউএনএইচহসআম্প
রেব্রুয়োহ
২০২১ মোম্পস তর্থয অনুসোম্প )

ক্যাম্প#
Camp০৯
09

৮৭%

ক্যাম্প#08W
Camp

৩৭%

৮ পশ্চিম

1 সিোয়তো ক্ ো

2 পুন োয় হনমোন
ম

3 প্রস্তুহত রনওয়ো

অরিকালের ফলে
তাৎক্ষরণক, জীবন
রক্ষাকারী র্ারিো
র্থাকা অসিায়
বযশ্চিলের।

ও রমরামত করা;
রসগুলো যা ক্ষরতগ্রস্ত
িলয়লছ যালত অসিায়
মানুলষর জনয রমৌরেক
রসবা পুনরায় র্ােু করা
যায়।

এবাং কযােগুলোলত
অরি প্ররতলরাযক
বযবস্থ্া উন্নত করা।

Camp 08E
ক্যাম্প#
৮ পূর্ ব

২৩%

* প্রযান তর্থযোতা সাক্ষাৎকার: রযখালন েুলযালির
চ
প্রভাব এবাং সম্প্রোলয়র অগ্রারযকারমূেক র্ারিো সেলকচ তাৎপযপূ
চ ণ চতর্থয সাংগ্রি

করলত ক্ষরতগ্রস্ত সম্প্রোয় সেলকচ যলর্থষ্ট যারণা র্থাকা একজন বযশ্চিলক – সাযারণত একজন স্থ্ানীয় রনতা; রযরন রবসামররক, সরকারর
বা যমীয় বযশ্চি িলত পালরন – প্রশ্ন শ্চজজ্ঞাসা করা িয়।
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সোড়োদোম্পন উম্পেখ্ম্প োগ্য হিষয়সমূি
সোইট িযিস্থোপনো ও সোইট উন্নয়ন রসক্ট

রসক্ট সমন্বয়ক্:

রকরর মযাকব্রুম
smcxb.coord@gmail.com

•

এই ভয়াবি অরিকালের ঘটনার পর একটট রযৌর্থ র্ারিো মূেযায়ন কাযক্রম
চ
পররর্ােনা কলর রেখা যায় রয ১০,১০০ টট পররবালরর আশ্রয়ণ রনই
এবাং এই অরিকালের ফলে ৪৮,৩০০ জন বযশ্চি সরাসরর ক্ষরতগ্রস্ত িলয়লছন।

•

সাইট বযবস্থ্াপনা ও সাইট উন্নয়লন রবলশষারয়ত সাংস্থ্াগুলো রবরভন্ন কযালে রনয়রমত ভালব পররবরতচত িলত র্থাকা পরররস্থ্রত পযলবক্ষণ
চ
কলর এবাং
আক্রান্তলের অনযানযকযােগুলোলত স্থ্ানান্তলরর কাজাট পররর্ােনা কলর। বতচমালন অরিকালে ক্ষরতগ্রস্ত কযােগুলোর ১৫,০০০ মানুষ তাাঁলের
রনজস্ব কযালের বাইলর র্থাকলছন। রসই সালর্থ মাঠপযালয়র
চ
টটমগুলোর পযলবক্ষণ
চ
রনলেচশ কলর রয আশ্রয়লণর উপকরণ রবতরলণর পর ৩০,০০০
জলনরও রবশী মানুষ তালের রনজস্ব রশরবলর রফলর রিলয়লছন।

•

ক্ষরতগ্রস্ত কযােগুলোলত এবাং গুরুত্বপূণ বজচ
চ
য বযবস্থ্াপনা/েশ্চজরিক্স সাইলট রমাট ১৮ টট ডাে ট্রাক (৫ টন ক্ষমতার), ৩ টট খননকারী যন্ত্র, ১ টট
রিড রোডার, ২ টট ফ্ল্যাটলবড, ১ টট বুেলডাজার, ১ টট এইর্আইএরব ট্রাক ও একটট ‘১০টট’ রক্রন কাজ করলছ।

•

ধ্বাংসাবলশষ পররষ্কালর সিলযারিতা করলত ২,৭৯৫ জন শ্ররমক রনলয়াি করা িলে এবাং তাাঁরা োণ রবতরলণর স্থ্ান রর্থলক উপকরণসমূি
শরণার্থীলের অস্থ্ায়ী রনবালস রনলয় রযলত সািাযয করলছ।

•

সাইট বযবস্থ্াপনা ও সাইট উন্নয়ন কততপ
চ ক্ষ অরিকালে ক্ষরতগ্রস্তলের রসবা প্রোলন ঘাটরত সনাি ও রস বযাপালর বযবস্থ্া গ্রিণ করলত দ্রুত রসবা
পযলবক্ষণ
চ
মূেযায়ন কাযক্রম
চ
পররর্ােনা কলরলছ।

•

অরিকালে ক্ষরতগ্রস্ত কযােগুলোলক পুনরায় িলি তু েলত মানরবক সিায়তা প্রোনকারী সম্প্রোয়লক একশ্চেত করার জনয অরযক-রনরাপেভালবপুনরায়-রনমাণ
চ রকৌশে ততরর করা িলয়লছ, রযখালন ফায়ারলেক ও প্রলবশ, সুলযাি-সুরবযাগুলো রেলে সাজালনা, ভূ রমধ্বলসর ঝুাঁ রক রমাকালবো ও
োেু এোকাগুলো রটকসই করা এবাং পুনরায় আশ্রয়ণ রনমালণর
চ
মত গুরুত্বপূণ রবষয়গুলো
চ
রলয়লছ।

স্বোস্থয রসক্ট

রসক্ট সমন্বয়ক্:

ড. এিমে এভাস চ
coord_cxb@who.int

•

এই অরিকালে এিালরা জন প্রাণ িাররলয়লছন বলে রনশ্চিত কলরলছ সরকারর কততপ
চ ক্ষ। এই েুঘটনায়
চ
আিত উলেখলযািয সাংখযক রোলকর অবস্থ্া
গুরুতর নয়, রকন্তু অরতমাোয় পুলি যাওয়া ররািীও রলয়লছন। রকছু গুরুতর রকইস কক্সবাজালরর ২৫০ শযযারবরশষ্ট রজো সের িাসপাতালে ও
সাব রডরিক্ট স্বাস্থ্যলকন্দ্রগুলোলত ররফার করা িলয়লছ এবাং রসখালন তালের রর্রকৎসা র্েলছ।

•

রযরেন অরিকালের ঘটনা ঘলট ওইরেন রাত রর্থলক আিত ও অসুস্থ্ বযশ্চিলের সািাযয করলত অরিকালে সরাসরর ক্ষরতগ্রস্ত িওয়া কযােগুলোলত
এবাং রযসকে কযালের স্বাস্থ্যলকলন্দ্র ররািীর সাংখযা রবলি যায় রসসকে কযালে স্বাস্থ্য রবষয়ক অাংশীোরলের রমাবাইে রমরডলকে টটম রনলয়াশ্চজত
করা িয়। এযরলণর রমাট পাাঁর্টট রমাবাইে রমরডলকে টটম রনলয়াশ্চজত রছে।

•

ছয়টট স্বাস্থ্যলকন্দ্র ক্ষরতগ্রস্ত বা ধ্বাংস িলয় যায়: একটট রবলশষারয়ত রিরনক, একটট প্রার্থরমক স্বাস্থ্যলসবা রকন্দ্র (রপএইর্রস) এবাং একটট রিের্থ রপাি
(এইর্রপ)। আরও একটট রপএইর্রস ও এইর্রপ আাংরশকভালব ক্ষরতগ্রস্ত িয়।

•

রসই সালর্থ কযােগুলোর জনয ররফারাে রকন্দ্র রিসালব গুরুত্বপূণ চ ভূ রমকা পােনকারী একটট রসলকোরর স্বাস্থ্যলকন্দ্র (তু রকচ রফর্ল্ িাসপাতাে)
ধ্বাংস িলয় যায়। তখন রর্থলক সীরমত পররসলর িলেও সকে স্বাস্থ্যলকন্দ্র পুনরায় স্বাস্থ্যলসবা রেওয়া শুরু কলর। এই রকন্দ্রটট পুনরনমচ ালণর
চ
আলোর্না
র্েলছ এবাং স্বাস্থ্যলসবা রবষয়ক অরযকাাংশ রকন্দ্রগুলো খুব শীঘ্রই পুনরায় র্ােু িলব বলে আশা করা যায়।

•

ক্ষরতগ্রস্ত ররারিঙ্গা শরণার্থী ও সম্মুখসাররর কমীলের মানরসক স্বাস্থ্য রসবা ও মলনাসামাশ্চজক রসবা রেলত অরিকালের পলরর রেন কযােগুলোলত
৩০০ জলনরও রবরশ কমী রনলয়াশ্চজত করা িয়। প্রর্থম কলয়ক রেলন ৯,৫০০ জলনরও রবরশ মানুষলক প্রার্থরমক মানরসক রর্রকৎসা রেওয়া িয় যালত
পরবতীলত মানরসক আঘালতর সম্ভাবনা কমালনা যায়। রযসকে স্বাস্থ্যলসবা প্ররতষ্ঠানগুলো আলি রর্থলকই মানরসক স্বাস্থ্য রসবা ও মলনাোঃসামাশ্চজক
রসবা প্রোন কলর আসরছে রসগুলোর সালর্থ এই রবষয়টট যুি িলয় সারবকভালব
চ
প্রার্থরমক স্বাস্থ্যলসবা প্রোন কলরলছ।

•

মানরসক স্বাস্থ্য রসবা ও মলনাোঃসামাশ্চজক রসবা প্রোনকারী অাংশীোররা বলেলছন রয অলনলকর মলযযই উচ্চমাোয় উলেি ও ভয় রেখা যালে,
কারণ এই অরিকাে তালেরলক অতীলত ঘলট যাওয়া একই যরলণর ঘটনা মলন কররলয় রেলে। তর্থযমলত, প্রতযাবাসন রনলয় ররারিঙ্গা শরণার্থীলের
মলযয ভয় রলয়লছ এবাং তালেরলক রজারপূবক
চ স্থ্ানান্তলরর কর্থা জানা রিলয়লছ। রসই সালর্থ রলয়লছ রনতযবযবিায চ শ্চজরনস িারালনার কষ্ট, একটট
সম্প্রোলয়র অাংশ িওয়ার রবায িাররলয় রফো এবাং পররবালরর সেসযলের কাছ রর্থলক আোো িলয় যাওয়া। রযসকে সম্মুখসাররর প্রার্থরমক
স্বাস্থ্যকমীলক আলিই রমন্টাে রিের্থ িযাপ অযাকশন রপ্রাগ্রালমর (এমএইর্শ্চজএরপ) উপর প্ররশক্ষণ রেওয়া িলয়লছ তারা কযালের রপএইর্রস রকলন্দ্র
আসা ররািীলের মানরসক স্বাস্থ্য রসবা রেলয়লছ। মলনাোঃসামাশ্চজক সিলযারিতা প্রোলন প্ররশরক্ষত সুরক্ষা টটমও প্রার্থরমক সিলযারিতা প্রোন কলরলছ।

•

এছািা সাংস্থ্াগুলো অরিকালে ক্ষরতগ্রস্ত রকন্দ্রগুলোলত তাাঁবু, রর্রকৎসা সামগ্রী ও সরঞ্জামােী প্রোন কলর যালত ক্ষরতগ্রস্ত শরণার্থী কযােগুলোলত
অস্থ্ায়ীভালব স্বাস্থ্য রসবা প্রোন রনশ্চিত করা যায়। এর মলযয রছে তাৎক্ষরণকভালব কমপলক্ষ ১০টট আন্তোঃএলজন্সী জরুরর স্বাস্থ্য রকট
(আইইএইর্লক) এবাং ঔষয ও জীবাণুনাশক সি রতনটট ট্রমা ও জরুরী অলরাপর্ার রকট (টটইএসলক) সরবরাি। ঘটনার ৪৮ ঘণ্টার মলযয
ডরিউএইর্ও-এর জরুরর মজুে রর্থলক ঔষয সি আরও ১৪ টট আইইএইর্লক, সেূরক ঔষযসি ১২ টট আইইএইর্লক, ক্ষতস্থ্ান রসোইলয়র সুতা,
ইনলজকশন ও রেরসাংলয়র উপকরণ সি ২৩ টট টটইএসলক এবাং ১৮টট জরুরর প্রজনন স্বাস্থ্য (ইআরএইর্) রকট প্রোন করা িয়।
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•

প্রর্থম সপ্তালির মলযয “রমাবাইে রমরডলকে টটলমর জনয িণিালর
ক্ষরতসাযনকারী েুঘটনায়
চ
(এমরসআই) পুলি যাওয়া ররািীলের জরুরীভালব
প্রার্থরমক রর্রকৎসা রসবা” এবাং “গুরুতরভালব পুলি যাওয়া ররািীর জরুরর
ররসারসলটশন রসবা, িযারবোইলজশন ও পযালকশ্চজাং” রবষলয় েুটট
ওলয়বইনালরর আলয়াজন করা িয়। অলিরেয়ান রমরডলকে সিায়তা
টটলমর (অসমযাটস্) আন্তজচারতক রবলশষজ্ঞরা এই প্ররশক্ষণসমূি
পররর্ােনা কলরন এবাং কক্সবাজালরর এমএমটট এবাং প্রার্থরমক ও
রসলকোরর স্বাস্থ্যলকলন্দ্র কমরত
চ ১৩০ জলনর অরযক রপশাোর স্বাস্থ্যলসবা
প্রোনকারী এলত অাংশগ্রিণ কলর।

•

ফায়ার সারভচস ও রসরভে রডলফন্স কততপ
চ ক্ষ এবাং কক্সবাজার রমরডলকে
কলেজ সি অনযানয অাংশীোরলের সিলযারিতায় স্বাস্থ্যলকন্দ্র ও বান চ
রকয়ালরর জনয প্ররত সপ্তালি অরি রনরাপত্তা রবষয়ক প্ররশক্ষলণর
পররকল্পনা করা িলয়লছ। ১২৫ জলনরও রবরশ স্বাস্থ্যকমীলক এই
প্ররশক্ষণগুলো প্রোন করা িলব বলে আশা করা িলে।

•

ছরব: অরিকালের ঘটনায় সািাোলন সিলযারিতা করলত
অরিকালে ক্ষরতগ্রস্ত িওয়া ছয়টট স্বাস্থ্যলসবা রকলন্দ্রর মলযয র্ারটট
ট্রমা রকট প্রোন করা িলে © ডরিউএইর্ও/ তারতয়ানা
অরিকালে ক্ষরতগ্রস্ত কযােগুলোর জনয রকারভড-১৯ টটকাোন রকন্দ্র
রিসালব রনবারর্ত
চ
রছে। অরিকালে ক্ষরতগ্রস্ত িওয়া স্বাস্থ্যলসবা রকন্দ্রগুলোলত
আেলমইো/ মার্চ ২০২১
রশশু ও মালয়লের টটকাোলনর তর্থযসি োপ্তররক রর্রকৎসা রবষয়ক তর্থয ও
অনযানয নরর্থপে সাংররক্ষত রছে, যা আগুলন পুলি যায়। স্বাস্থ্য রসক্টলরর
অাংশীোররা ররারিঙ্গা শরণার্থীলের জনয রকারভড-১৯ টটকাোন কমসূচ র্ীর প্রস্তুরতর বযাপালর বাাংোলেশ সরকারলক সিলযারিতা করা অবযািত
ররলখলছ। আিামী কলয়ক সপ্তালির মলযয এই কমসূচ র্ী শুরু িওয়ার সম্ভাবনা রলয়লছ।

•

করমউরনলকশন উইর্থ করমউরনটট ওয়ারকচাং গ্রুলপর (রসডরিউরস ডরিউশ্চজ) অযীলন ঝুাঁ রক জানালনা ও করমউরনটটর সেতিকরণ ওয়ারকচাং গ্রুলপর
(আররসরসই ডরিউশ্চজ) সমন্বলয় অরিকাে রমাকালবোয় প্ররতলরাযমূেক বযবস্থ্া, পুলি যাওয়া ক্ষতস্থ্ালনর বযবস্থ্াপনা এবাং পররষ্কার করার সময়
রনরাপত্তা রনশ্চিত করা রবষয়ক জনস্বাস্থ্য বাতচা ততরর করা িলয়লছ। অরিকালের ঘটনা ঘটার সালর্থ সালর্থ জরুরর প্রার্থরমক রর্রকৎসা ও ররফারাে
রসবা রেওয়ার জনয ৩০০ জলনরও রবরশ করমউরনটট স্বাস্থ্যকমী রনলয়াশ্চজত করা িয়। এসকে করমউরনটট স্বাস্থ্যকমীলেরলক অরিকালের ঘটনায়
সািাোলনর জনয আলিই প্ররশক্ষণ প্রোন করা িলয়রছে। এই অরিকালের ঘটনার পর এসকে করমউরনটট স্বাস্থ্যকমী বািী বািী রিলয় প্রলয়াজনীয়
জনস্বাস্থ্য বাতচা প্রোন করা শুরু কলরন।

খ্োদযহন োপিো রসক্ট

রসক্ট সমন্বয়ক্:

মাটটচ না ইয়ারনলজালটা
martina.iannizzotto@wfp.org

•

খােযরনরাপত্তার জনয রবলশষারয়ত সাংস্থ্াগুলো অরিকালের ঘটনার পর ক্ষরতগ্রস্তলের সািাযয করলত তাৎক্ষরণকভালব এরিলয় আলস।
অরিকালের ঘটনার পর তাৎক্ষরণকভালব ১৫,০০০ পররবারলক উচ্চ-শশ্চি রবিুট প্রোন করা িয়। প্ররতটট পররবার ১০০ পযালকট রবিুলটর
একটট কলর কাটু চ ন পায়।
২২লশ মার্চ রর্থলক অরিকালে ক্ষরতগ্রস্ত পররবারগুলোর মলযয ৮,০০,০০০ এরও রবরশ রান্না করা খাবার রবতরণ করা িয়। েুপুর ও রালতর
জনয ক্ষরতগ্রস্ত পররবারগুলোলক রপ্রাটটন, শকচরা ও রভটারমলনর পুটষ্ট সমতদ্ধ রান্না করা খাবার রেওয়া িয় ।
এেরপশ্চজ রসরেোর ও রান্নার সরঞ্জাম সরবরাি করার পূব চপযন্ত
চ এবাং যতরেন পযন্ত
চ ক্ষরতগ্রস্ত পররবারগুলোলত রান্না করার পরররস্থ্রত ততরর
না িলব ততরেন পযন্ত
চ রান্না করা খাবার সরবরাি করা িলব। জ্বাোরন কালঠর র্ারিো কমালত ও বন উজাি করা প্ররতলরালয এই
উপকরণসমূি পুনরায় সরবরাি করা প্রলয়াজন।
কযােগুলোলত ক্ষরতগ্রস্তলের মলযয সেয রান্না করা খাবার রবতরলণর জনয পাাঁর্টট (পররকরল্পত নয়টটর মলযয) রান্নাঘর এর মলযযই প্রস্তুত িলয়
রিলয়লছ।
েুটট সাংস্থ্া অসিায় পররবার ও রশশু-বান্ধব অস্থ্ায়ী রনরাপে স্থ্ালনর মত প্ররতষ্ঠালন ৯,০০০ পযালকট শুকলনা ররশন সামগ্রী রবতরণ কলরলছ।

•

সািাোন কাযক্রম
চ
রযন কাযকর
চ ও ফেপ্রসূ িয় তা রনশ্চিত করলত খােযরনরাপত্তা রসক্টলরর অাংশীোররা সিলযারিতা করলছ। সাংস্থ্াগুলোর জরুরর
খােয রবষয়ক সািাোন আরও কাযকর
চ
করলত একটট রনলেচরশকা ততরর কলরলছ, রযখালন অাংশীোরলের কভালরজ রনরূপণ করলত এবাং ঘাটরত,
উপরস্থ্রত, রবতরলণর স্থ্ান ও সক্ষমতা রনযারণ
চ করলত একটট ররসপন্স ট্রযাকার রলয়লছ।

•

এই অরিকালের ঘটনায় একটট সাযারণ খােয রবতরণ (শ্চজএফরড) সাইট পুলি যায়।

•

রযলিতু অরিকালের ঘটনায় অলনক মানুষ তালের প্রলয়াজনীয় কািজপে িাররলয়লছ তাই কযাে ৯ এবাং ৮পশ্চিলমর সকলের জনয রিাপ কাডচ
মুদ্রণ করা িলে। এই কাডচগুলো রবতরণ করা িলে এনএফআই রবতরলণর স্থ্ানগুলোলত, রযখালন সুরবযালভািীরা রান্নার সরঞ্জাম, পররেন্নতা
রকট, রফসমাি ও রডিরনটট রকটও পান। এখন পযন্ত
চ ৩,২১৪ টট কাডচ রবতরণ করা িলয়লছ।
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• রবরভন্ন কযালে আশ্রয় রেওয়া সরাসরর ক্ষরতগ্রস্ত না িওয়া ২,০০০ টটরও
রবরশ পররবারলক একবার কলর ইন-কাইে ররশন (র্াে, ডাে ও রতে) রেওয়া
িলয়লছ। এই পররবারগুলো ১ো এরপ্রে রর্থলক রনয়রমত ই-ভাউর্ার কাযক্রলম
চ
রফলর রিলয়লছন।

• অরিকালে ক্ষরতগ্রস্ত স্থ্ানীয় জনলিাষ্ঠীর ১২০ টটরও রবরশ পররবারলক
২৬লশ মার্চ ইন-কাইে ররশন (উচ্চ-শশ্চি রবিুট, বুলটর ডাে, রতে ও র্াে)
প্রোন করা িয়। এসকে পররবালরর র্ারিোর একটট মূেযায়ন কাযক্রম
চ
র্েমান রলয়লছ।

• ইরতমলযয অরিকালে ক্ষরতগ্রস্ত কযােগুলোর একটট রযৌর্থ পররলবশিত
মূেযায়ন কাযক্রলমর
চ
পররকল্পনা করা িলে, যা সরকালরর অনুলমােলনর
অলপক্ষায় রলয়লছ। এই মূেযায়লনর েক্ষয িে পররলবলশর উপর সাম্প্ররতক
এই অরিকালের প্রভাব এবাং পররলবশ পুনরুদ্ধালরর জনয প্রমাণ-রভরত্তক
পরামশ চপ্রোন করলত প্রলয়াজনীয় রডটা সরবরাি করা।

ছরব: ররারিঙ্গা শরণার্থী পররবালরর মলযয ৭ রেন র্োর মত যলর্থষ্ট
পররমালণ উচ্চ-শশ্চি রবিুট রেওয়া িয়। © ডরিউএফরপ/ তসয়ে
আরসফ মািমুে/ মার্চ ২০২১

পোহন, পয়ঃহনষ্কোশন ও পহ চ্ছন্নতো (ওয়োশ) রসক্ট
•

রসক্ট সমন্বয়ক্গ্ণ:

রডরমলয়ন রসে : dseal@unicef.org
আরসফ আরাফাত: washsecco-cox@bdactionagainsthunger.org

আনুমারনক ৪,০০০ পারন, পয়োঃরনষ্কাশন ও পররেন্নতা অবকাঠালমার উপকরণ ক্ষরতগ্রস্ত বা ধ্বাংস িলয় রিলয়লছ; রবলশষ কলর কযাে#৯-এ।
এগুলো রমরামলতর আনুমারনক খরর্ প্রায় $৫৫ োখ।
রমাট ক্ষরত
অবকাঠালমার অবস্থ্া

রমাট: আাংরশক ক্ষরতগ্রস্ত
রমাট: ধ্বাংসপ্রাপ্ত
রমোট: ক্ষহতগ্রস্ত,ও,ধ্বংসপ্রোপ্ত
ক্ষহতগ্রস্ত অিক্োঠোম্পমো
শতক্ ো িো

টটউবওলয়ে
১,২৫৪
৯৪
১ ৩৬৩
৩৯%

েযাটট্রন
৯৯৬
৮০৭
১ ৮০৩
৪৬.৬%

রিাসেখানা

টযাপ
িযাে

পারনর
রনটওয়াকচ

এফএসএম

৩৬২
২৭২

১৩৩
৫০

৩
১১

৫
৪

৯
৯

৬৩৪

১৬৭

১৪

৯

১৮

৪৪.৩%

কটঠন
বজচয

পাাঁক
পররবিন
টযাাংক
৯
৯
১৮

৫৩.৩%

•

পারন, পয়োঃরনষ্কাশন ও পররেন্নতায় রবলশষারয়ত সাংস্থ্াগুলো অরিকালের ঘটনার পর তাৎক্ষরণকভালব সািাোলন এরিলয় এলসলছ। তারা পারন এবাং
রসই সালর্থ কযােগুলোলত অরি রনবাপক
চ
সরঞ্জাম সরবরাি কলরলছ। প্রলয়াজনীয় পারন সরবরাি ও পয়োঃরনষ্কাশন বযবস্থ্া পুনবিাে
চ
করলত ২৪
ঘণ্টার মলযয রমরামত কাজ শুরু িলয়লছ।

•

িাত পাে ও িভীর নেকূলপর অভযন্তরীণ রমরামত করা িলয়লছ এবাং রনরাপে পারন সরবরাি করলত পারন যলর রাখার স্থ্ালনর রবকল্প রিসালব
অস্থ্ায়ী পারনর টযাাংক ও িযাডার বযবিার করা িলয়লছ।

•

বাাঁরশর খুটাঁ ট ও রবিা রেলয় েযাটট্রন ও রিাসেখানাগুলো অস্থ্ায়ীভালব
রমরামত করা িলয়লছ, যা নূযনতম মযাোর
চ
মানেে প্রোন কলর। ৭৫%
েযাটট্রন অস্থ্ায়ীভালব রমরামত করা িলয়লছ; রযখালন সেূরক রিসালব ৩০০
টট জরুরর েযাটট্রন রলয়লছ। ৮৪% রিাসেখানা রমরামত করা িলয়লছ;
রযখালন সেূরক রিসালব ১৪৩ টট জরুরর অবকাঠালমা রলয়লছ।

•

ক্ষরতগ্রস্ত এোকার সকে পররবার সাবান সি জরুরর পররেন্নতা রকট
রপলয়লছ। অরিকালের ঘটনার অল্প সমলয়র মলযযই িণিালর রবতরণ
কাযক্রলমর
চ
মাযযলম ২৭,০০০ পররবারলক পারনর োম সি ১০ োলখরও
রবরশ পারন রবশুশ্চদ্ধকরণ টযাবলেট রবতরণ করা িলয়লছ। িণিালর রবতরলণর
কারলণ একই বযশ্চি একারযক বার এগুলো রপলয় র্থাকলত পালর।

•

পারনর রনটওয়ালকচর ৫০% কমক্ষমতা
চ
রলয়লছ, রকন্তু কাযকর
চ
এবাং
অকাযকর
চ রসলিলম এখনও বি যরলণর রমরামলতর প্রলয়াজন রলয়লছ।

ছরব: অরিকালের ঘটনার রকছুক্ষলণর মলযযই ক্ষরতগ্রস্ত
পররবারগুলোর মলযয পারন রবতরণ করা িলে। © অক্সফযাম /
এনামুে িক / মার্চ ২০২১

•

েযাটট্রলনর বজচয বযবস্থ্াপনার জনয রবকল্প রশাযলনর স্থ্ান রনযারণ
চ
করা
িলয়লছ। প্রায় ১,০০০ ঘনরমটার বজচয ভািালি রনলয় যাওয়া িলয়লছ।

•

অরিকালের ঘটনায় এলকবালরই পুলি যাওয়া কযাে#৯-এর পয়োঃবজচয রশাযনািার সেূণরূলপ
চ
পুনরনমচ াণ
চ করলত িলব।

4
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রসক্ট সমন্বয়ক্:
সি-সমন্বয়ক্:

আশ্রয়ণ ও নন-েুড আইম্পটম (এনএেআই) রসক্ট

কযালরারেনা েযার্
sheltercxb.coord@gmail.com
এ.রজ.এম. মাজিারুে ইসোম
sheltercxb.coord1@gmail.com

•

ক্ষরতগ্রস্ত সকে এোকায় প্রর্থম পযালয়র
চ
জরুরর আশ্রয়ণ/এনএফআই রকট রবতরণ সেন্ন করা িলয়লছ। প্ররতটট রকলট েুটট শ্চেপে, এক রিাছা
েরি, রতনটট মুরে (বাাঁশ), েুটট মােুর, েুটট কম্বে, রতনটট রফসমাি, েুটট মশারী, একটট রসৌরবারত ও রতনটট বারের বস্তা/পালটর বস্তা রছে। ১১,৯০৭
টট ররারিঙ্গা পররবার এবাং ১৪৪ টট স্থ্ানীয় পররবার এসকে সামগ্রী রপলয়লছ।

•

ররড শ্চক্রলসন্ট রসাসাইটটর (রবরডআররসএস) মাযযলম শরণার্থী োণ ও প্রতযাবাসন করমশনালরর (আরআরআররস) কাযােয়
চ
রর্থলক ৮০০ ররারিঙ্গা
শরণার্থী পররবারলক তাাঁবু প্রোন করা িয়। এর মলযয কযাে#৯-এ ৬০০ টট এবাং কযাে#৮পশ্চিম-এ ২০০ টট তাবু রেওয়া িয় ।

•

অরিকালে ক্ষরতগ্রস্ত ১০,১০০ টটরও রবরশ পররবারলক আশ্রয়ণ সিলযারিতা রেওয়া িলয়লছ। আলিই বো িলয়লছ রয, প্রার্থরমক তাৎক্ষরণক রযৌর্থ
মূেযায়লন রেখা রিলয়লছ অরিকালের ফলে ১০,১০০ টট পররবার আশ্রয়ণ িাররলয়লছন।

•

বতচমালন কাপ, রটরবে র্ামর্, কাাঁটা র্ামর্, রেলটর মত মররর্ালরাযক ইস্পাত সামগ্রী র্থাকা রান্নাঘলরর সরঞ্জালমর রসট রবতরণ কাযক্রম
চ
র্েমান
রলয়লছ। এখন পযন্ত
চ ১,১২১ টট রান্নাঘলরর সরঞ্জালমর রসট রবতরণ করা িলয়লছ।

•

রবতরণ কাযক্রলমর
চ
রেতীয় পযালয়র
চ
পররকল্পনা করা িলে। এই পযালয়
চ রযসকে পররবালরর আশ্রয়ণ ধ্বাংসপ্রাপ্ত িলয়লছ তালেরলক জরুরর আশ্রয়ণ
পযালকজ রেওয়া িলব। রবতরণ কাযক্রলমর
চ
প্রর্থম পযালয়
চ ক্ষরতগ্রস্ত পররবারগুলো যালত তালের প্রলয়াজনীয় রমৌরেক সামগ্রী রেলয় রনলজলের মত
কলর আশ্রয় ততরর কলর রনলত পালর রসই উপকরণগুলো তালেরলক প্রোলনর উপর গুরুত্ব রেওয়া িলয়লছ। রবতরলণর রেতীয় পযালয়
চ আরও মজবুত
আশ্রয় ততররর জনয আশ্রয়ণ উপকরণ প্রোন করা িলব। একই সালর্থ, বাাংোলেশী কততপ
চ ক্ষ ক্ষরতগ্রস্ত কযােগুলোর জনয আশ্রয়লণর একটট
সম্ভাবয নকশা ততরর করার আলোর্না র্ারেলয় যালে। এই নকশাটট র্ূ িান্ত িলে আশ্রয়লণর জনয একটট সুসঙ্গরতপূণ পদ্ধরত
চ
রনশ্চিত করলত রবতরণ
কাযক্রলমর
চ
রেতীয় পযালয়
চ র্থাকা আশ্রয়লণর সামগ্রী পুনরায় রবলবর্না করা িলব।
•
আশ্রয়ণ সিায়তা আরআরআররস কাযােলয়র
চ
সমন্বলয় এসএমএসরড
রসক্টলরর ততরর করা সাইট পররকল্পনা অনুসরণ করলব।
•
রবতরণ কাযক্রলমর
চ
রেতীয় পযালয়
চ
ক্ষরতগ্রস্ত পররবারগুলো এেরপশ্চজ
রসরেোরও পালব এবাং রসই সালর্থ তারা রিাপ কাডচ পালব। এখন পযন্ত
চ ররারিঙ্গা
শরণার্থী পররবারগুলোর মলযয ৪৩০ টট রিাপ কাডচ রবতরণ করা িলয়লছ।
•
রবরশরভাি ররারিঙ্গা শরণার্থী পররবার তালের রকছু অর্থবা সকে সিায়সম্বে িাররলয়লছ এবাং একারলণ তালের রপাশালকর প্রলয়াজন। রযসকে সামগ্রীর
র্ারিো রলয়লছ তা শনাি করলত এবাং রবতরণ কাযক্রম
চ
সঙ্গরতপূণ চ করলত োণ
প্রোনকারী সাংস্থ্াগুলোর জনয এনএফআই অাংশীোররা একটট রনলেচরশকা ততরর
কলরলছ।

•
ছরব: অরিকালে ক্ষরতগ্রস্ত শরণার্থীলের জনয অস্থ্ায়ী আশ্রয় ©
আইওএম /মাশররফ আবেুোি/ মার্চ ২০২১

সু ক্ষো রসক্ট

রযসকে পররবালরর জন্ম সনে ও পরররর্রতমূেক কািলজর মত
প্রলয়াজনীয় কািজপে অরিকালের ফলে িাররলয় রিলয়লছ বা ধ্বাংস িলয় রিলয়লছ
রসসকে পররবারলক শনাি করলত সাংস্থ্াগুলো কাজ শুরু করলত যালে।

রসক্ট সমন্বয়ক্:
হশশু সু ক্ষো সোি-রসক্ট :
রজেো -হিহিক্ সহিংসতো সোি-রসক্ট :

েলরলঞ্জা রেওলনরে
শ্চক্ররস িালয়স
র্ার্া মাইলসারর

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

•

অরিকালে ধ্বাংস িলয় যাওয়া শরণার্থীলের পরররর্রতমূেক কািজপে পুনরায় ততরর কলর রেলত অরিকালে ক্ষরতগ্রস্ত কযােগুলোর রবতরণ
পলয়ন্টগুলোলত ৩১লশ মার্চ রর্থলক রনবন্ধনকারী টটম রনলয়াশ্চজত করা িলয়লছ। ক্ষরতগ্রস্ত কযােগুলোলত র্থাকা শরণার্থীরা এবাং রসই সালর্থ যারা
পার্শ্বতী
চ
কযােগুলোলত আশ্রয় রনলয়লছ তারা সবাই রযন নতু ন কািজ পায় তা রনশ্চিত করলত োণ প্রোনকারী সাংস্থ্াগুলো করমউরনটট
জনসাংলযাি রকৌশে বযবিার কলর একসালর্থ কাজ করলছ। ইরতমলযয পররবার রনশ্চিতকরণ কািজ রপলয়লছ ৪৪২ টট পররবার, রযখালন প্রায় ২,০০০
শরণার্থী অন্তভু ি
চ রলয়লছ।

•

অরিকালের শুরু রর্থলক সুরক্ষা রফাকাে পলয়ন্ট এবাং সুরক্ষা, রশশু সুরক্ষা ও রজোর-রভরত্তক সরিাংসতা প্ররতলরায ও এলত সািাোন রনলয় কাজ
করা কমী ও শরণার্থী রস্বোলসবীলের সমন্বলয় িটঠত সুরক্ষায় জরুরর সািাোন ইউরনট (রপইআরইউ) রমরডলকে ররফারাে ও প্রার্থরমক মানরসক
রর্রকৎসা রেলয়লছ এবাং আোো িলয় যাওয়া পররবারগুলোলক একশ্চেত করলত সিায়তা কলরলছ। করমউরনটট জনসাংলযাি সেসয সি শরণার্থী
রস্বোলসবী গ্রুপ সশ্চক্রয়ভালব ও রনয়রন্ত্রত উপালয় ক্ষরতগ্রস্ত পররবারগুলোলক সািাযয কলরলছ। ২৮ টট বহুমুখী রকন্দ্র রনরাপে আশ্রয় রিসালব
বযবিার করা িলয়লছ, রযখালন রশশু সুরক্ষা রিল্প রডি রছে।

•

আোো িলয় যাওয়া পররবালরর সেসযলের খুলাঁ জ রবর করলত ও একশ্চেত করলত, মলনাসামাশ্চজক সিলযারিতা রেলত, প্রার্থরমক মানরসক রর্রকৎসা
রেলত এবাং অরিকালে ক্ষরতগ্রস্ত শরণার্থীলের সিায়তা করলত কযাে#৯-এর জনয সুরক্ষা অাংশীোর কমী ও রস্বোলসবীলের সমন্বলয় িটঠত একটট
রমাবাইে সুরক্ষা টটম িঠন করা িয়। একই সালর্থ অনযানয অলনক সুরক্ষা কততপ
চ ক্ষ কযাে#৯-এ সাংরিষ্ট রসবা প্রোন করলছ।

•

ইন্টারঅযাকটটভ ভলয়স ররসপন্স (আইরভআর) পদ্ধরত বযবিার কলর ৫,০০০ জলনরও রবরশ শরণার্থীর কালছ বতচমালন র্থাকা সিলযারিতা রসবা,
অরি রনরাপত্তা, রনবন্ধন, পররবালরর সেসযলের আোো িলয় যাওয়া, সুরক্ষা ঝুাঁ রক প্রশমন (রশশু সুরক্ষা, রজোর রভরত্তক সরিাংসতা এবাং রযৌন
5
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সরিাংসতা ও রনযাতন
চ
এর মলযয অন্তভু ি
চ ) রবষয়ক সমরন্বত বাতচা রপৌৌঁলছ রেওয়া িয়। এই তর্থয প্রর্ারারভযানও র্াোলনা িলয়লছ অাংশীোর, শরণার্থী
রস্বোলসবী এবাং ইমাম ও করমউরনটট-রভরত্তক সাংস্থ্ার সেসযলের মত শরণার্থী রনতালের মাযযলম।
•

প্ররতবন্ধী, বয়ি বযশ্চি, রশশু ও িভচবতী নারীলের জনয প্রার্থরমক মানরসক রর্রকৎসা রনশ্চিত করলত মাঠপযালয়র
চ
টটমগুলোও কাজ কলরলছ। বয়স
ও অক্ষমতা ওয়ারকচাং গ্রুপ অাংশীোররা ৯৬৭ জন শরণার্থীলক মলনাসামাশ্চজক সিায়তা ও প্রার্থরমক মানরসক রর্রকৎসা রেলয়লছ এবাং ২১৬ জন
আগুলন পুলি যাওয়া ও প্ররতবন্ধী (২১৬ জলনর মলযয ৭৪ জন) শরণার্থীর জনয তাৎক্ষরণকভালব পুনবাসলনর
চ
বযবস্থ্া কলরলছ। অরিকালে ক্ষরতগ্রস্ত
১৫৭ জন শরণার্থীলক অনযানয রসবা প্রোনকারীর কালছ ররফার করা িলয়লছ।

•

রকছু রমাবাইে ইউরনট দ্রুততার সালর্থ প্ররতবন্ধী ও বয়ি শরণার্থীলের র্ারিো মূেযায়ন করলছ। প্রলয়াজন রলয়লছ এমন শরণার্থীলের মলযয ১২৭ টট
সািাযযকারী রডভাইস রবতরণ করা িলয়লছ।

হশশু সু ক্ষো সোি-রসক্ট (হসহপএসএস)
•

প্রার্থরমকভালব পররবার রর্থলক রবশ্চেন্ন মানুলষর সাংখযা বযাপক িওয়ায় তালের খুলাঁ জ রবর করা ও একশ্চেত করার রবষয়টট অগ্রারযকার রেওয়া
িলয়লছ। অরিকালের ঘটনার পরপরই রবশ্চেন্ন িলয় যাওয়া রশশুলেরলক অস্থ্ায়ীভালব আশ্রয় প্রোন করা িয় (অরিকালের পলরর রেন সকাে
পযন্ত)।
চ

•

সািাোন কাযক্রম
চ
শুরুর করার ৭২ ঘণ্টার মলযয রশশু সুরক্ষা অাংশীোরলের মাযযলম ৬০০-রও রবরশ রশশুলক তালের পররবালরর সালর্থ একশ্চেত
করা িয়। প্রার্থরমকভালব দ্রুত একশ্চেতকরণ ও করমউরনটটর যার্াইকরলণর মাযযলম এই কাজটট করা িয়, যার উলেশয রছে ৪৮ ঘণ্টার মলযয
একশ্চেতকরণ রনশ্চিত করা।
• রশশু সুরক্ষায় রবলশষারয়ত অাংশীোররা আরও রজারোরভালব পরীক্ষা ও যার্াইলয়র
মাযযলম পররবার রর্থলক আোো িলয় যাওয়া ও একাকী রশশুলের শনাি ও পররবালরর
সালর্থ একশ্চেত করার কাজ র্ারেলয় যালে। শুযুমাে পররবার একশ্চেতকরলণর জনয
রিল্প রডি বসালনা িলয়লছ।

• রশশুরা কযােগুলোর রকার্থায় িারিলয়লছ তা বুঝলত রশশু সুরক্ষা রমাবাইে টটম
একটট সাযারণ মূেযায়ন কাযক্রমও
চ
পররর্ােনা কলর, যা একশ্চেতকরলণর র্ূ িান্ত পযালয়
চ
সিলযারিতা কলর। রকালনা রশশুলক পররবালরর সালর্থ একশ্চেত করা না রিলে রবকল্প
রেখালশানার রোলকর বযবস্থ্া রলয়লছ।

ছরব: ক্ষরতগ্রস্ত রশশুলের রকছুটা স্বাভারবক রাখলত রমাবাইে
রশশু-বান্ধব স্থ্ান রনমাণ
চ করা িয় © ইউএনএইর্রসআর/
েলরলঞ্জা রেওলনরে/ মার্চ ২০২১

• অরিকালে ক্ষরতগ্রস্ত কযাে ও রযসকে কযালে মানুষ স্থ্ানান্তররত িলয়লছ রসসকে
কযালে দ্রুততার সালর্থ অস্থ্ায়ী রকন্দ্র রনমাণ
চ কলর বা রমাবাইে রসবার মাযযলম রশশুলের
জনয মলনাসামাশ্চজক সিলযারিতা ও মলনাসামাশ্চজক প্রার্থরমক রর্রকৎসালকও
অগ্রারযকার রেওয়া িলয়লছ। এই সাংকলটর মলযযও রশশুলেরলক স্বাভারবক রাখলত,
রশাষলণর ঝুাঁ রক প্রশমন করলত ও প্রার্থরমক মলনাসামাশ্চজক সিলযারিতা রেলত ৪৮ টট
অস্থ্ায়ী (রস্থ্র ও রমাবাইে) রশশু-বান্ধব স্থ্ান ততরর করা িয়।
• অস্থ্ায়ী রশশু-বান্ধব স্থ্ানগুলোলত রশশুলেরলক সাযারণ নাস্তা ও পারন রেলত রশশু
সুরক্ষা কততপ
চ ক্ষ খােয সুরক্ষা অাংশীোরলের সালর্থও কাজ করলছ।

রজেো -হিহিক্ সহিংসতো সোি-রসক্ট (ক্তজহিহিএসএস)
•

রজোর-রভরত্তক সরিাংসতা প্ররতলরায ও এলত সািাোন রবষলয় কাজ করা রযসকে কযাে রফাকাে পারসনলের রপইআরইউ টটলম যুি করা
িলয়লছ তালেরলক সািাোলন সিলযারিতা করলত বো িলয়লছ। তারা রনকটবতী কযালে এবাং ক্ষরতগ্রস্ত কযােগুলোলত রনরমতচ অস্থ্ায়ী রসবা
পলয়ন্টগুলোলত বাস্তুর্ু যত িওয়া পররবারগুলোলক রজোর-রভরত্তক সরিাংসতা রর্থলক সুরক্ষা সেরকচত বাতচা প্রোন করলছ এবাং রবকল্প নারী-বান্ধব
স্থ্ালন ররফারাে প্রোন করলছ।

•

জরুরর প্রার্থরমক মানরসক রর্রকৎসা ও মলনাোঃসামাশ্চজক সিলযারিতা, রকইস বযবস্থ্াপনা রসবা এবাং রডিরনটট রকট রবতরলণর জনয রজোর-রভরত্তক
সরিাংসতা প্ররতলরায ও এলত সািাোন রবষলয় কাজ করা রজোর কততপ
চ ক্ষ ১০ টট অস্থ্ায়ী তাাঁবু রনমাণ
চ কলরলছ। কযাে#৯-এ পুলি যাওয়া নারীবান্ধব স্থ্ান এবাং কযাে#৮পূব-এর
চ
নারী-রনততত্বাযীন করমউরনটট রসন্টালরর জায়িায় এই তাাঁবুগুলো রনমাণ
চ করা িলয়লছ।

•

রজোর-রভরত্তক সরিাংসতা প্ররতলরায ও এলত সািাোন রবষলয় কাজ করা সািাযয প্রোনকারী কততপ
চ ক্ষ সাংরিষ্ট সািাোন পলয়লন্ট রডিরনটট রকট
রবতরণ করা শুরু কলরলছ। অস্থ্ায়ী আশ্রলয়র রসবা পলয়লন্টও এই কাযক্রম
চ
র্েলছ। এখন পযন্ত
চ ২০,০৩৮ টট রকলটর ৫,৮৩৭ টট রবতরণ করা
িলয়লছ।

হশক্ষো রসক্ট

রসক্ট সমন্বয়ক্গ্ণ:

শরমো
চ রপোই edusector.cxb@humanitarianresponse.info
রাল্ফ শ্চজলরভা lcfa.cxb@humanitarianresponse.info

•

রশক্ষা অাংশীোরলের যারণা অনুযায়ী এই অরিকালে ১৪,০৬৬ টটরও রবরশ রশশু ক্ষরতগ্রস্ত িলয়লছ এবাং কযােগুলোলত র্থাকা রমাট ১৭৬ টট
রশক্ষালকন্দ্র আগুলন ক্ষরতগ্রস্ত িয় বা ধ্বাংস িলয় যায়। এর মলযয রলয়লছ:
- রশক্ষা রকন্দ্র
- করমউরনটট-রভরত্তক রশক্ষালকন্দ্র
- ক্রস-রসক্টরাে রযৌর্থ রশক্ষালকন্দ্র

•

অরিকালে ক্ষরতগ্রস্ত িওয়া ররারিঙ্গা শরণার্থী পররবারগুলোর জনয জরুরর আশ্রয়ণ রিসালব বতচমালন ৬৬ টট রশক্ষালকন্দ্র বযবহৃত িলে।
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পুষ্টি রসক্ট

রসক্ট সমন্বয়ক্:

বাখরের ররিমভ
brahimov@unicef.org

•

অরিকালের ঘটনায় কযাে#৮পূব চ এবাং কযাে#৯-এ একটট কলর সমরন্বত পুটষ্ট রকন্দ্র ধ্বাংস িলয় রিলয়লছ। বতচমালন এই েুটট কযালে রতনটট
অস্থ্ায়ী সমরন্বত পুটষ্ট রকন্দ্র কাযকর
চ রলয়লছ।

•

অরিকালের ঘটনার পর পুটষ্ট রসক্টর ক্ষরতগ্রস্ত সকে রশশু এবাং িভচবতী ও স্তনযোনকারী নারীলের সমরন্বত পুটষ্ট রকলন্দ্র র্থাকর বযবস্থ্া কলরলছন,
কারণ তারা অপুটষ্টর ঝুাঁ রকলত র্থাকলত পালরন। অপুটষ্ট শনািকরলণর জনয তালেরলক পরীক্ষা করা িলে এবাং প্রলয়াজন অনুসালর পুটষ্ট কাযক্রলম
চ
ররফার করা িলে: (ক) রসরভয়ার এরকউট মযােরনউটট্রশলনর জনয আউটলপলশন্ট রর্থরারপউটটক রপ্রাগ্রাম, (খ) মডালরট এরকউট মযােরনউটট্রশলনর
জনয টালিলটড
চ
সারেলমন্টারর রফরডাং রপ্রাগ্রাম এবাং (ি) সুস্থ্ রশশুলের জনয একটট সবাঙ্গীণ
চ
সেূরক খােয কাযক্রম।
চ

•

অরিকালের ঘটনার পর রযসকে পররবার সমরন্বত পুটষ্ট রকলন্দ্র রিলয়লছ রসই পররবারগুলো রর্থলক পাাঁর্ বছলরর কম বয়সী রমাট ৬০৫ টট রছলে
ও ৬০৪ টট রমলয়লক করমউরনটটগুলোলত এবাং পাাঁর্ বছলরর কম বয়সী ৪০২ টট রছলে ও ৩৭৯ টট রমলয়লক অস্থ্ায়ী সমরন্বত পুটষ্ট রকলন্দ্র অপুটষ্ট
শনািকরলণর পরীক্ষা করা িয়। যালেরলক পরীক্ষা করা িয় তালের মলযয ৮ টট রছলে ও ১৬ টট রমলয়র রসরভয়ার এরকউট মযােরনউটট্রশন এবাং
২৯ টট রছলে ও ৪৫ টট রমলয়র মডালরট এরকউট মযােরনউটট্রশন রলয়লছ বলে জানা যায়। তালেরলক পুটষ্ট রর্রকৎসা কাযক্রলম
চ
সাংযুি করা িলয়লছ।

•

একই সালর্থ সমরন্বত পুটষ্ট রকলন্দ্রর মাযযলম তশশবকােীন যত্ন ও রবকাশ
এবাং মানরসক স্বাস্থ্য ও মলনাসামাশ্চজক রসবা র্ােু করা িলে।
তশশবকােীন যত্ন ও রবকাশ কাযক্রলম
চ
রমাট ২৪৩ টট রছলে ও ২২২ টট
রমলয় রলয়লছ এবাং মানরসক স্বাস্থ্য ও মলনাসামাশ্চজক সিলযারিতা
কাযক্রলম
চ
পাাঁর্ বছলরর কম বয়সী রশশুলের ২৮ জন মা সাংযুি
রলয়লছন।

•

অরিকালের ঘটনার পর সমরন্বত পুটষ্ট রকলন্দ্র যাওয়া পাাঁর্ বছলরর কম
বয়সী ৭০৭ টট রশশুলক অপুটষ্ট প্ররতলরালয একটট জরুরর পেলক্ষপ
রিসালব েুই রেলনর জনয যলর্থষ্ট পররমালণ রনরাপে রবাতলের পারন রেওয়া
িয়।

•

পররপূরক খােয ততররর রবলশষ রান্নাঘর ৬-২৩ মাস বয়সী ২৮০ টট রছলে
ও ২৪৪ টট রমলয় এবাং ২৪-৫৯ মাস বয়সী ৩১৩ টট রছলে ও ৩৩৩ টট
রমলয়র জনয খাবালরর রযািান রেলে। পররপূরক খােয (িরম খাবার)
রশশুলের জনয খােয কাযক্রলমর
চ
একটট গুরুত্বপূণ অাংশ।
চ

•

Photo: Mobile child friendly spaces have been set to
give children affected a small sense of normalcy ©
UNHCR/ Lorenzo Leonelli/ March 2021

ছরব: পররপূরক খােয ততররর রান্নাঘলর অরিকালে ক্ষরতগ্রস্ত পররবালরর
রশশুলেরলক িরম খাবার পররলবশন করা িলে। © রশড/রজড. রিমান/
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রসই সালর্থ মডালরট এরকউট মযােরনউটট্রশন র্থাকা ২০৮ জন িভচবতী ও
স্তনযোনকারী মালক আলরািযকারী/অরযক পুটষ্টগুনসেন্ন িরম খাবার
রেওয়া িলে। এই আলরািযকারী/অরযক পুটষ্টগুনসেন্ন িরম খাবার সাযারণ খােয রবতরণ কমসূচ র্ীর সময় রেওয়া িরম খাবার রর্থলক আোো,
কারণ এলত মডালরট এরকউট মযােরনউটট্রশন র্থাকা িভচবতী ও স্তনযোনকারী মালয়লের জনয প্রলয়াজনীয় অরযক পুটষ্টগুণ র্থালক।

ক্হমউহনম্পক্শন উইর্থ ক্হমউহনষ্টট ওয়োহক্মং গ্রুপ

ডহিউক্তজ সমন্বয়ক্:

রমাোঃ মািবুবুর রিমান
cxb.cwcwg@gmail.com

•

ররারিঙ্গা শরণার্থী সম্প্রোলয়র মলযয গুরুত্বপূণ তর্থয
চ
রবতরলণ সািাযয প্রোনকারী সাংস্থ্াগুলোলক সিলযারিতা কলর আসরছে এমন অলনক শরণার্থী
রস্বোলসবী অরিকালে ক্ষরতগ্রস্ত িলয়লছ। এসকে রস্বোলসবীরা অরিকালের ঘটনায় সািাোলনর জনয আরও বযাপক কমসূচ র্ী শুরু করার জনয
স্থ্ানীয় জনলিাষ্ঠীর সেসযলের সাংিত করলত গুরুত্বপূণ ভূ
চ রমকা পােন কলর যালে। এই কমসূচ র্ীলত অনযানয রবষলয়র মলযয রলয়লছ অস্থ্ায়ী আশ্রয়ণ
রনমাণ
চ এবাং ওয়াশ অবকাঠালমা রমরামত ও পুনরায় স্থ্াপন করা।

•

কযাে#৮পূব ও
চ কযাে#৯-এ রমাট র্ারটট তর্থয রসবা রকন্দ্র, যালক ইনলফািাবও বো িয়, ধ্বাংস িলয় রিলয়লছ।

•

অাংশীোররা রবতার রকন্দ্র রর্থলক একটট জরুরর রররডও বুলেটটন সম্প্রর্ার কলর।

•

রযসকে অাংশীোররা বতিত্তর সািাযয প্রোনকারী সম্প্রোলয়র সালর্থ সশ্চম্মরেতভালব জনলিাষ্ঠীর সালর্থ রযািালযাি রনলয় কাজ করলছ তারা জরুরর
সমসযাগুলোর রবষলয় র্ারিো-রভরত্তক বাতচা ততরর কলরলছ। অনযানয রবষলয়র পাশাপারশ এসকে বাতচার মলযয রলয়লছ সাযারণ রনরাপত্তা, সিায়তা
ও সািাোন, একই পররবালরর রপতা-মাতা ও রশশুলেরলক একশ্চেতকরণ, স্বাস্থ্যলসবা প্রারপ্ত, অরি রনরাপত্তা ও পুলি যাওয়া জায়িার বযবস্থ্াপনা,
অরিকালে ক্ষরতগ্রস্ত জায়িা রনরাপলে পররষ্কার করা, খােয সিায়তা ও িাররলয় রফো কািজপে (রনবন্ধন বা খােয সিায়তার কািজ) প্রারপ্ত এবাং
রযৌন রনযাতন
চ
ও সরিাংসতা রর্থলক সুরক্ষা (রপএসইএ) রবষয়ক বাতচা।

•

এসকে গুরুত্বপূণ চ বাতচার উপর রভরত্ত কলর নয়টট অরডও বাতচা ও জনলসবামূেক রঘাষণা (রপএসএ) ততরর করা িয়। এগুলো বতচমালন অনযানয
উপালয়র পাশাপারশ ইন্টারঅযাকটটভ ভলয়স ররসপন্স (আইরভআর) রসলিম, রবতার সম্প্রর্ার, মাইক, রমিালফান, মুলখামুরখ আোপর্াররতা সি
রবরভন্ন সম্প্রোয় সেতিকরণ র্যালনলের মাযযলম প্রর্ার করা িলে। রববতচনশীে রপ্রক্ষাপট ও র্ারিো অনুসালর আরও বাতচা ও রযািালযালির
উপকরণ ততরর করা িলে।

•

করমউরনটটর রফডবযাক সাংগ্রি ও প্রলয়াজনীয় তর্থয প্রোন করলত অরিকালের ঘটনার পর ক্ষরতগ্রস্ত কযােগুলোলত অস্থ্ায়ী তর্থয ও রফডবযাক
রডি স্থ্াপন করা িয়।
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• জীবন-রক্ষাকারী তর্থয প্রর্ালরর জনয জনলিাষ্ঠীর সালর্থ রযািালযাি রনলয়
কাজ করা সািাযয প্রোনকারী সাংস্থ্াগুলো যমীয় রনতা, করমউরনটট-রভরত্তক
সাংস্থ্া এবাং সুশীে সমালজর প্ররতষ্ঠানসমূিলক রনলয়াশ্চজত কলরলছ।

• একটট িযাোডচ টু লের মাযযলম এবাং বতচমালন প্রর্রেত গুজব ও যার্াই না
করা তর্থয রবলিষণ করার মাযযলম গুজব ও রবভ্রারন্তমূেক তলর্থযর িরতরবরয
অনুসরণ করা িলে।

• অরিকালের ঘটনায় সািাোলনর পাশাপারশ জনলিাষ্ঠীর সালর্থ রযািালযালি
ছরব: ররারিঙ্গা শরণার্থীরা কযাে#৯-এর অস্থ্ায়ী ইনলফািালব
জীবন-রক্ষাকারী তর্থয রজলন রনলে ©ইউরনলসফ-রবআইটটএ/ মার্চ
২০২১

রবলশষারয়ত সাংস্থ্াগুলো ক্ষরতগ্রস্ত না িওয়া কযাে ও স্থ্ানীয় জনলিাষ্ঠীলত
অরিকাে প্ররতলরায ও প্রস্তুরত রবষয়ক একটট কযালেইন র্ােু কলরলছ।

লক্তজহিক্স রসক্ট

রসক্ট সমন্বয়ক্:

তারনয়া ররিযান
tania.regan@wfp.org

•

সািাযয প্রোনকারী সাংস্থ্াগুলো সািাোলনর কালজ একটট োইট টাওয়ার, অযারিউশন ইউরনট, পূবরনরম
চ
তচ ভবন, রজনালরটর ও একটট রমাবাইে
রিালরজ ইউরনটসি আটটট শ্চজরনষ বযবিার করলছ।

•

েশ্চজরিক্স অাংশীোররা ৫২ টট ট্রালক কলর ৪৬৭ ঘনরমটার (১৪৪ রমটট্রক টন) োণ সিায়তা কযােগুলোলত রপৌৌঁলছ রেলয়লছ।

•

মযুছিা ও বােুখারে েশ্চজরিক্স িাব সািাযয প্রোনকারী সাংস্থ্াগুলোর জরুরর অনুলরালযর জনয প্রস্তুত রলয়লছ।

•

মযুছিা েশ্চজরিক্স িালব প্ররশরক্ষত শ্ররমক ও একটট ট্রাক (৩ রমটট্রক টন যারণ ক্ষমতার) প্রস্তুত রাখা িলয়লছ। েুঘটনাক্রলম
চ
রকালনা রিালরজ
ক্ষরতগ্রস্ত বা ধ্বাংস িলয় রিলে খুবই অল্প সমলয়র মলযয একটট নতু ন রমাবাইে রিালরজ ইউরনট স্থ্াপন করা যালব।

•

কযােগুলোলত রপৌৌঁছালনার জনয মানরবক সিায়তা প্রোনকারী সাংস্থ্াগুলো রযসকে সিক বযবিার কলর রসগুলোর সমসযা শনাি করলত একটট
দ্রুত মূেযায়ন কাযক্রম
চ
পররর্ােনা করা িলয়লছ। এই মূেযায়ন কাযক্রলমর
চ
ফোফলে রেখা যায় রয র্োর্েকারী যানবািলনর সাংখযা এখনও
স্বাভারবক, তলব কযােমুখী যানবািলনর আরযলকযর কারলণ মালঝমলযয আরম চও োম্বারশয়া সিলক যানজট রেখা যায়।

•

Log IE (Physical Access Constraints) সাইলট ট্রারফক ও কযােগুলোলত প্রলবশ িােনািাে িলে।

•

েশ্চজরিক্স রনলয় কাজ করা সাংস্থ্াগুলো ক্ষরতগ্রস্ত এোকার র্েমান কাযক্রম,
চ
গুরুত্বপূণ চঅবকাঠালমা এবাং বতচমালন র্থাকা রিালরজ ও পররবিন
সক্ষমতা সেরকচত েশ্চজরিক্স তর্থয সাংগ্রি, একীভূ তকরণ ও রশয়ার করা অবযািত ররলখলছ।

মোনহিক্ সিোয়তো ক্ো ক্রম্পম
ম
রজেো ওয়োহক্মং গ্রুপ
(ক্তজআইএইচএ)

সি-সিোপহতিৃন্দ:

মাররয়া রটলরসা ডাইলকা-ইয়াং
maria.young@unwomen.org
শ্চক্ররিন রিইস েিলসন
laustsen@unhcr.org

•

অরিকালের রজোর-রনরেচষ্ট প্রভালবর উপর আলোকপাত করলত একটট রজোর সতকচতা ততরর করা িলয়লছ। এই সতকচতায় রজোরপ্ররতশ্চক্রয়াশীে মানরবক কাযক্রলমর
চ
কর্থা বো িয়, যার রকলন্দ্র রলয়লছ নারী, কনযারশশু, পুরুষ ও রছলেলের র্ারিো ও মযাো।
চ
এলত অরিকালের
ঘটনায় সািাোলন সেতি সকে অাংশীোরলের জনয রবশরকছু পরামশ চরলয়লছ।

•

অরিকালের ঘটনায় কযােগুলোলত মানরবক সিায়তা প্রোনকারী সাংস্থ্াগুলো সািাোলন নারী ও পুরুষ রস্বোলসবীরা খােয ও োণ সামগ্রী রবতরণ,
নারীলের পররর্য় রনশ্চিত করা ও সিায়তা পাওয়ায় সািাযয করা, যালের প্রলয়াজন তালেরলক রর্রকৎসা রসবা রপলত সািাযয করা এবাং রবলশষ কলর
ক্ষরতগ্রস্ত নারীলেরলক তর্থয সিায়তা প্রোন করা সি অনযানয কালজ সিলযারিতা করা অবযািত ররলখলছ।

•

ছয় জন রজোর রফাকাে কমকতচ
চ া রস্বোলসবীলের রনততত্ব রেলে। রসই সালর্থ তাাঁরা রসআইরস কাযােয়
চ
ও অনযানয রসক্টলরর সালর্থ সমন্বয় সাযন
করলছ এবাং র্েমান র্ারিো মূেযায়ন কাযক্রলমর
চ
জনয রজোর র্ারিো শনাি করলছ। তাাঁরা নারী, িভচবতী নারী ও রবযবা মালয়লের সালর্থ রসবা
প্রোনকারীলের সাংলযাি স্থ্াপলনর কাজও করলছ।

•

অরিকালের ঘটনায় রজোর রবষয়ক প্রভাব তু লে যরার জনয একটট দ্রুত রজোর রবলিষণ র্েমান রলয়লছ, যা অন্তভু শ্চচ িমূেক ও কাযকর
চ
সািাোন এবাং পুনবাসন
চ
পররকল্পনার জনয প্রলয়াজনীয়।
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চযোম্পলঞ্জ
•

অরিকালের ঘটনায় সািাোলন সেতি িওয়া সাংস্থ্ার সাংখযা বািলত র্থাকায় রনয়রন্ত্রত উপালয় ও কাযকরভালব
চ
োণ সিায়তা রেলত একটট সমরন্বত
পদ্ধরত জরুরর। িত সপ্তালি রকছু ঘটনা ঘলটলছ রযখালন রকছু রবসরকারর সাংস্থ্া রসক্টরসমূলির সাংরিষ্টতা ছািাই পূবরনয
চ াররত
চ
সমন্বয় পদ্ধরত না
রমলন তালের কাযক্রম
চ
পররর্ােনা কলরলছ, যার ফলে একই বযশ্চি একারযক বার োণ রপলয়লছ যা োণ সরবরালির মানসেন্ন পদ্ধরত নয়। এসকে
সমসযা এিালত অরিকালের ঘটনায় সািাোলন সেতি সকে সাংস্থ্ালক রসক্টর সমন্বয় পদ্ধরতর মাযযলম তালের কাযক্রলম
চ
সমন্বয় রনলয় আসার
জনয উৎসারিত করা িলে।

•

অনবরত গুজব এবাং/অর্থবা রবভ্রারন্তমূেক তলর্থযর খবর পাওয়া যালে, যা ররারিঙ্গা শরণার্থী ও স্থ্ানীয় জনলিাষ্ঠীর সেসযলের মলযয উলত্তজনা ও
অরবর্শ্াস ততরর করলছ। এই উলত্তজনা রবলি রিলে তা মাঠপযালয়
চ োণ রবতরলণ প্রভাব রফেলত পালর।

•

েুবেচ রমাবাইে রনটওয়াকচ কভালরলজর কারলণ স্বেন্দ রযািালযাি ও োণ কাযক্রলমর
চ
সমন্বয় বযািত িলে। এখালন রবলশষভালব রবলবর্না করা
প্রলয়াজন রয, রমাবাইে টটলমর মাযযলম অলনক রসবা প্রোন করা িলে।

•

অরিকালের ঘটনায় সািাোন যখন র্েমান রলয়লছ তখন রেখা যালে রয বাাংোলেলশ রকারভড-১৯ রকলসর সাংখযা রবলি র্লেলছ। রকন্তু, মাি পরা
ও শারীররক েূরত্ব বজায় রাখার মত রকারভড-১৯ প্ররতলরাযমূেক বযবস্থ্াগুলো কলঠারভালব রমলন র্ো কযােগুলোর রসবা প্রোনকারী সি
অনযানযলের মলযযও রেখা যায়রন। জনস্বালস্থ্যর কর্থা রর্ন্তা কলর কততপ
চ ক্ষ প্রলবশারযকার সীরমত করা সি আরও রকালনা বযবস্থ্া গ্রিণ করলত র্াইলে
হ্রাসকতত রসবার প্রভাব রবলবর্নায় তা জনস্বালস্থ্য কতটু কু অবোন রাখলব রসই রবষয়টট সতকচতার সালর্থ রভলব রেখলত িলব।

•

আলিই বো িলয়লছ রয অলনক শরণার্থী রস্বোলসবী অরিকালে ক্ষরতগ্রস্ত িলয়লছ। তারা আশ্রয় ও রনতযবযবিায চ শ্চজরনষপে িাররলয়লছ। এসকে
শরণার্থীরা রেলনর রবোয় োণ রবতরলণর কালজ বযস্ত র্থালক, রয কারলণ তারা রনলজলের পররবারলক সিলযারিতা করার জনয খুব কম সময় পায়।
শরণার্থী রস্বোলসবীরা রযন ক্ষরতগ্রস্ত সম্প্রোয়লক সিলযারিতা করা অবযািত রাখলত পালর রসজনয তালেরলক প্রলয়াজনীয় সিলযারিতা করা
েরকার।

•

রযৌর্থ সািাোন কততপ
চ লক্ষর করা র্ারিো মূেযায়লন এখন পযন্ত
চ অরিকালের ঘটনার পর জরুরর র্ারিোর উপর গুরুত্বালরাপ করা িলয়লছ। স্বাস্থ্য
রবষয়ক র্ারিো সি অনযানয র্ারিো আরও সময় যাওয়ার পর পররষ্কার িলব; রবলশষ কলর মানরসক স্বাস্থ্য ও মলনাসামাশ্চজক সিলযারিতা রবষয়ক
র্ারিো। এসকে র্ারিোগুলোলক কততপ
চ ক্ষ রবলশষভালব রবলবর্না করলব এবাং পররকল্পনা ও সাংস্থ্ান বরালেও এগুলো রবলবর্নায় রাখলব।

আ ও তম্পর্থয জনয অনুগ্রি ক্ম্প র োগ্োম্প োগ্ ক্রুন:
রপটার কান,চ আইএসরসশ্চজ, coord.head@iscgcxb.org , +88(0) 18 70718066
সাইলয়যে রমা. তাফিীম, আইএসরসশ্চজ, communications2@iscgcxb.org, +88(0)1850018235

রবস্তাররত তলর্থযর জনয: ইন্টার রসক্টর রকা-অরডচলনশন গ্রুপ (আইএসরসশ্চজ)
ওলয়বসাইট: https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/bangladesh
ই-রমইে: iscg@iscgcxb.org. রসাশযাে রমরডয়া
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