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ভূ মিকা
মনবের উবেমিি দস্তাববজটি আশ্রয় মশমবরগুবলার সাইট িযাবনজবিন্ট োসক্টবরর প্রস্তুমি এবং োরস্পন্স প্ল্যান এর
রূপবরিা মনধযারণ কবর। কুিপালং-বালিালী ও োটকনাোে অবমস্থি কযাম্প গুমলবি সাম্প্রদাময়ক মস্থমিশীলিা বাডাবনা
এবং োপ্রাবটাকল প্রমিষ্ঠার িাধযবি ঘবট র্াওয়া িধয ও িিয স্তবরর ঘটনাবলীবক সাডা োদবার লবযযই এই পমরকল্পনাটি করা
হবে।র্মদও এই পমরকল্পনাটির মকছ মদক প্রমিমিয়ার চরি স্তবরর জনয প্রাসমিক হবলও এই দস্তাববজটিবি ঘূমণযঝড
প্রমিমিয়ার িি বৃহত্তর প্রসি োর্িন - প্রববশ, োর্াগাবর্াগ, োেল আপ োক অন্তভয ক্ত করা হয় না।
িডারেট (1): আবহাওয়া জমনি কারবণ োর্িাবন এক বা একামধক আশ্রয়মশমবরগুমল স্থানীয়ভাবব যমিগ্রস্ত হয়, োসগুবলা
কযাম্প স্তবর মবদযিান সিন্বয় কমিঠির কাবছ প্রমিববদন জানাবি পাবর।
মিজে (2): আবহাওয়া জমনি কারবণ

একামধক কযাবম্প োকান পমরমস্থমির

সৃমি হবল র্ার জনয এলাকা / োসক্টর

োলবভবলর সিন্বয় সংস্থার হস্তবযপ অগ্রামধকার পাবব।
এই পমরকল্পনাটিবক সাইট িযাবনজবিন্ট োসক্টর এবজমন্সর োদয়া সঠিক মনবদয শনার িাধযবি কযাম্প োলবভবল মনবয়
র্াওয়া হয়,োসইসাবথ কীভাবব এবং োকন এই সমনমদয ি কার্যিিগুবলা প্রস্তামবি হবয়বছ এবং প্রমিটি মবভাবগর
অধীবন কী কী পদবযপ মনবি হবব িারও একটি কার্যকামর নজর িামলকা সরবরাহ কবর।
এই প্ল্যানটি একটি সাবলীল োরস্পন্স কাঠাবিা প্রদাবন ইেক র্ার সাহাবর্য কমিউমনটির সাবথ সাইট িযাবনজবিন্ট
সাবপাটয এবজমন্সগুবলার কাজ করার িাধযবি প্রমিকূল অঞ্চল, বহুিিী ঝুঁ মক, জনসংবর্াবগর কিমি এবং সষ্ঠ
অবকাঠাবিার অভাব জমনি চযাবলঞ্জ গুবলাবক সািবন োরবি িানমবক সহায়িাকারী োদর সাডা োক প্রস্তুি কবর
োপৌুঁবছ মদবি সহায়িা কবর।
িানমবক সহায়িাকারীগণ োর্ই পমরমস্থমির সম্মিীন হওয়ার সম্ভাবনা রবয়বছ িা হল, মবমভন্ন অঞ্চবলর কযাম্পগুমলবি
োছাট-মাঝ ারী োেবলর

বনযার িাধযবি একই সিবয় ভমিধ্বস হবল োসিানকার

সাবযযমণক সাহাবর্যর আববদবন

োর্িন - কযাম্পগুমলর স্থানান্তর, মবিরণ বযবস্থা, িূলযায়নকরণ ইিযামদ োি সাডা োদয়া। বর্যা োিৌসবি মনয়মিি
মভমত্তবি এই ধরবনর সাহাবর্যর আববদবন সাডা োদয়ার সম্মিীন হবি হয় ।

মকছ উবেিবর্াগয কযাবম্পর অবকাঠাবিাগি দূবযলিাগুবলাবক মচমিি এবং সংগমিসাধন কবর পবরা োসক্টর জবড
োসগুবলাবক ২০১৯ সাবলর জনয প্রস্তুি করার লবযয, সাইট িযাবনজবিন্ট সাবপাটয এবজমন্স (এসএিএস)
এই
পমরকল্পনাটিবক একটি নজর িামলকা বা োচকমলস্ট মহবসবব বযবহার কবর ।

ঘটনাবলীে প্রাথমিক প্রমিরবদন এবং িূলযায়ন
মশমবর পর্যাবয় োকান মবপজ্জনক ঘটনার সিয় বা এর পবর িব শীঘ্রই প্রাথমিক প্রমিববদন োপবি, কমিউমনটি হবি
এসএিএস এবজমন্সবি ঘটনাটির রূপ, অবস্থান এবং োেল স্থাপবনর জনয একটি কমিউমনটি মভমত্তক প্রমিববদন পদ্ধমি প্রমিষ্ঠা
করবি হবব। কযাম্প স্তবরর সাব ব্লবকর সীিানা মনধযারবণ এিবনা বামক থাকায়, িাহামজর ব্লকবক োভৌবগামলক
ইউমনবটর োরোবরস মহবসবব বযবহার করা র্াবব১

মশমবর পর্যাবয়, এসএিএস এবজমন্স কিৃয ক যয়যমি গ্রস্থ পমরবাবরর প্রাথমিক িথযাবলী , র্মদ প্রবর্াজয হয়,
িাহামজ ব্লবকর জনবগাষ্ঠীর সীিাবদ্ধিার ভূ - োরোবরন্স মকংবা সাব ব্লক সীিাবদ্ধিার িথযসিূহ পাওয়ার
জনয অবশযই একটি পদ্ধমি স্থাপন করা দরকার। এটি এসএিএস োেোবসবক, দবর্যাগ বযবস্থাপনা োেোবসবক বা
সম্প্রদাবয়র প্রমিমনমধবৃন্দ দ্বারা হওয়াটা বাঞ্চনীয়। এই প্রস্তামবি পদ্ধমিবি , োর্ োকানও মবকবল্প, োকান ঘটনার প্রথি
পর্যাবয়র িথয সংগ্রবহর কাবজ

৮-১০টি

হবব, র্ারা িাবদর কমিউমনটি অযাবসসবিন্ট

িাহাজী / সাব ব্লক এর জনয একজন এসএিএস কিীবক মনবয়াগ করা
োোকাল পবয়বন্টর িাধযবি ভারী আবহাওয়ার পর

প্রমিটা ব্লবকর

ঘটনার পমরিাণ এবং যয় যমির িাত্রা বা িমদ্বপমরি, পমরদশযবনর দাময়বে থাকববন - এসএি কিীবদর ঘটনার পর
োোকাল পবয়ন্ট দ্বারা আহবান করা হবব।

.

Figure 1: SM Focal Points designated for every 8-10 sub blocks

এই এসএি োোকাল পবয়ন্ট এবং কযাম্প-মভমত্তক অযাবসসবিন্ট টিিগুমলর িবধয একটি ববঠোকর িাধযবি োকান জরুমর
অবস্থায় গ্রহণ করা পদবযপগুমল সম্পবকয সংমযপ্ত ভাবব পমরচয় করাোনা উমচি। এই দলগুবলা মশমবর পর্যাবয়র
কমিউমনটি প্রমিমনমধ, মিএিই োেোবসবক, বা কমিউমনটি গ্রুপ দ্বারা বিমর করা োর্বি পাোর। কযাম্প স্তবরর োভৌবগামলক
োরোবরবন্সর মনমদয ি সংজ্ঞাময়ি এলাকার িত্ত্বাবধাবন থাকা োকান কমিউমনটি প্রমিমনমধবক দাময়বে না মদবল, িাহবল োর্
জনবগাষ্ঠীর উপর প্রমিববদন এবং িূলযায়নকরবণর দাময়ে োদয়া হবয়বছ
হবি হবব,

িাবদর প্রমি

অবশযই

সংববদনশীল

প্রমিটি কমিউমনটি োোকাল পবয়ন্টবক িাবদর এসএি োোকাল পবয়বন্টর নাি এবং োোন নম্বর জানা উমচি এবং িাবদর
এলাকায় িব িারাপ আবহাওয়া ছাডাই ঘবট র্াওয়া োকান স্থানীয় ঘটনার োযবত্র, িাবদর কাবছ োোন বা পাঠয
বািয াব র িাধযবি প্রমিববদন জানাবি হবব। ভারী বৃমি সহ অিযন্ত িারাপ আবহাওয়ার োযবত্র, এসএি োোকাল পবয়ন্টগুমল
মনজ মনজ িাহজী ব্লকবক জানাবব এবং প্রাথমিক িূলযর্াচাই মহসাবব িাবদর ব্লবকর জনয একটি প্রমিববদন গ্রহণ করবব।
র্িন িারাপ আবহাওয়ার পূবযবিী সিকয বািয াগুমলও জানাবনা হয়, িিন এসএিএস এবজমন্সগুমল এই মসবস্টবির িাধযবি
বািয াটিবক CWC চযাবনবলর িাধযবি প্রচার কবর। কযাম্প মভমত্তক িূলযায়ন দলগুমল মনেমলমিি িূল িথযগুমল প্রমিববদন
করার জনয প্রস্তুি থাকবি হবব:
ঘটনাসিূহ প্রমিরবদন পদ্ধমি

কিন/ মক?

o

ঘটনার অবস্থান

o

ঘটনার নিনা

o

ঘটনাটি কিন ঘবটবছ?

োক

কিন

o

# আশ্রয়বকবের

o

# ঘটনাটির দ্বারা আহি িানর্

o

# ঘটনাটির কারবণ িৃিযকবমলি িানর্

o
o

র্মদ ভূ মিধ্বস হয়: ধ্ববসর মনবচ আটকা পরা িানর্
# পমরবার োথবক আলাদা হবয় র্াওয়া মশশু

o

স্থানচযি হবল,

o

োকান ধরবনর সাহাবর্যর সাডা পাওয়া োগবছ মক? র্মদ র্ায়, িবব োসটা
মক?

o

আহি িানর্বদরবক োস্থয সমবধা োদয়া হবয়বছ মক ? োদয়া হবল, োকান
জায়গায়?

o

দূবর্যাগ বযবস্থাপনা কমিটি সাবযযমণক আহবাবন সাডা মদবে মকনা

আহবাবন সাডা

যমির কারবণ স্থানচযি হওয়া িানর্

স্থানচযি জনগবণর বিয িান অবস্থান

িথয গুবলা কযাম্প মভমত্তক জরুরী োরস্পন্স ওয়াটস এপ গ্রুপ এবং এমরয়া োলবভল FP Whatsapp গ্রুপ
উভোয়র িাধযবিই পাঠাবনা হবব। ঘটনািবি র্মদ Whatsapp গ্রুপ োনটওয়াকয কাজ না কবর, িবব সাডা
পাওয়ার জনয এবং এলাকা সিন্বয়কারী োোকাল পবয়বন্টর জনয োসক্টর োোকাল পবয়ন্টগুমলবি একটি
এসএিএস বািয া পাঠাবনা উমচি।
এই িথযগুবলা

সংকলবনর পবর কযাম্প ইন চাজয (মসআইমস) এবং কযাবম্পর কিযযি অংশীদারবদর সাবথ

অমবলবম্ব োর্াগাবর্াগ করা হবব (জরুরী সিন্বয় োদিন)। এই প্রাথমিক িূলযর্াচাই, এসএিএস োসক্টর দ্বারা
পমরচামলি ইবভন্ট ১
অপাবরশনাল সাডাপ্রাপ্ত

মরবপাটিযং েিযযাটটিবক প্রমিস্থামপি কবর না - শুধিাত্র কযাম্প স্তবর োসই মদবনর জনয
িবথযর জনয বযবহার করা হয়।

নজে িামলকা:
ঘটনার প্রাথমিক প্রমিববদন ও িূলযায়ন
•

এসএি োোকাল পবয়ন্ট গুবলা এবং িাবদরবক মনবয়াগকৃ ি িাহজী/ মিএিইউ/ কমিউমনটি
োোকাল পবয়বন্টর িামলকা ( অযাবনক্স)

•

এসএিএস োোকাল পবয়ন্টগুবলা এবং িাহজী/মিএিইউ/ কমিউমনটি োোকাল পবয়ন্ট গুবলার
িবধয প্রাথমিক প্রমিববদন ও িূলযায়ন মনবয় মিটিং আর োেমনং

•

ঘটনার প্রাথমিক প্রমিববদন োটিবপ্ল্ট েরিযাট আকাবর স্থামপি করা

প্রমি সপ্তাবহ এসএিএস এবং কমিউমনটি োোকাল পবয়ন্ট গুবলার িবধয
আবছ মকনা র্াচাই করা

োর্াগাবর্াগ ঠিক

জরুমে সিন্বয় কমিটি গঠন
জরুমর অবস্থায় সাডা আহবাবনর জনয িূল অংশীদারবদর পবরা কযাম্প জবড সংঘটিি

োকান একটি স্থানীয়

ইবভন্ট বা একটি গণ ইবভবন্টর িবধয মচমিি করবি হবব।

প্রমিটি মশমবোর কযাম্প স্তবর দবর্যাগ বযবস্থাপনা কমিটি / সিন্বয় োসল স্থাপন করা উমচি, োসইসংবগ :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

এসএিএস এবজমন্স ( কযাম্প িযাবনজার)
মস আই মস/ সহকারী মস আই মস
ওয়াশ োসক্টর োোকাল পবয়ন্ট
আশ্রয় োসক্টর োোকাল পবয়ন্ট
োস্থয োসক্টর োোকাল পবয়ন্ট
সরযা োসক্টর োোকাল পবয়ন্ট
িাদয োসক্টর োোকাল পবয়ন্ট
এসএিইমপ (SMEP) এে ও মব (FOB) োোকাল পবয়ন্ট
দবর্যাগ বযবস্থাপনা ইউমনট প্রমিমনমধ
মসমপমপ (CPP)

দবর্যাগ বযবস্থাপনা কমিটি বর্যা োিৌসবি কযাম্প মভমত্তক সিন্বয় সাধবনর জনয োকেীয় মসদ্ধান্ত গ্রহণকারী প্রমিমিয়া
সংস্থা হবব।

মসক্টে ম াকাল পরয়ন্ট এনরগজরিন্ট

কযাম্প মভমত্তক এসএিএস এবজন্সী িাবদর োসক্টর-মনমদয ি এলাকা োোকাল পবয়ন্টোক োকান মবর্বয়র চামহদা এবং
মভন্নিিীিা মববের্বণর দাময়ে মদোব, র্াবি প্রমিটি কযাবম্পর িূল অপাবরটর অংশীদাররা িাবদর যিিা এবং জরুরী
স্টক / সরবরাবহর প্রাপযিার উপর মনভয র কবর সাডা মদবি পাবর। প্রমিটি োসক্টবর োর্ কমিউমনটিস/এইচএইচ
রবয়বছ োসগুবলা দূবর্যাগ দ্বারা যমিগ্রস্ত হবল িৎযনাৎ সাডা প্রদাবনর জনয একটি স্টযান্ডািয পযাবকজ থাকা উমচি
। প্রমিটি োসক্টোর মনবয়ামজি িূলযায়নকরবণর শিয সিূহ এবং মবিরণ পদ্ধমিগুমল কযাম্প মভমত্তকভাবব আবলাচনা এবং
মচত্রাময়ি করা উমচি র্াবি এসএিএস এবজমন্স জাবন োর্ োকান োসক্টোরর োকান িবথযর উপর প্রমিমিয়া জানাোনার
প্রবয়াজন হবব (উদাাঃ, WFP জরুরী োরোবরল োটিবপ্ল্ট)। এই প্রমিয়ার িাধযবি সনাক্ত হওয়া োরস্পবন্স োকান োুঁক
োোকর থাকবল, োসক্টর োোকাল পবয়ন্ট এিন একটি গযাপবক োসক্টর োকাওমিযবনটর োক জানাবনার দাময়ে মনবব, র্া
অমিমরক্ত যিিা মচমিি করার োযবত্র প্রবর্াজয।

একবার এই িূল অপাবরটর অংশীদার সনাক্ত হওয়ার পবর, মশমবর পর্যাবয় জরুরী পমরমচমি িামলকা বিমর করা হয়
র্াবি সংস্থা, স্টক, োভৌবগামলক অঞ্চল( কযাবম্পইন সহ) সহ উবেি থাবক ( র্মদ প্রবর্াজয হয়) । এবজমন্সর
প্রবয়াজবন োর্ জরুমর োর্াগাবর্াগ িামলকা োদয়া হবয়মছল, িা জরুমর পমরমস্থমিবি সাডা প্রদাবন একিাত্র িবনানীি
মসদ্ধান্ত মনিযািা হবব। সিস্ত এসএি / মসআইমস অমেবস এই জরুরী পমরমচমি িামলকাটি িদ্রণ এবং প্রদশযন করবি হবব,
মসআইমস এবং কযাবম্প কিযরি সিস্ত এসএি কিীবদর সাবথ োর্াগাবর্াগ করবি হবব । কযাবম্পর প্রমিটি এবজমন্স / কিযযি
অংশীদাবরর জনয িাঠ পর্যাবয় এবং োপ্রাগ্রাি স্তবরর োোকাল পবয়ন্টগুমলর সাবথ মিবল একটি োহায়াটসঅযাপ গ্রুপ গঠন করবি
হবব। (ইমারজেন্সি ওয়াটস এপ গ্রুপ)। এই ওয়াটস এপ গ্রুপটি িাবস এক বার স্টাে টানযওভার পমরকল্পনার জনয

দূবর্যাগ বযবস্থাপনা কমিটির সকল সদসযবদর িবধয মিটিং এর িাধযবি হালনাগাদ করা উমচি। িাবদর মকছ
মবর্বয় োর্িন- জরুমর অবস্থা পমরকল্পনা কমিটি, ইিারবজমন্স োরসপন্স প্ল্যান, স্টকগুমলর প্রাপযিা / পাইপলাইন সহ, সাডা
প্রদান পদ্ধমি এবং সিয়সীিার সাবথ একিি এবং এটি মনমিি করা োর্ এই সংস্থাগুমলর মবিরণ পবয়ন্ট, প্রববশ পথ,
24/7 োস্থয সমবধা এবং জরুরী পমরমস্থমিবি সিন্বয় গঠন সম্পবকয সবচিন হওয়া প্রবয়াজন। এই পমরকল্পনাটি সংমেি
কযাবম্পর মসআইমস দ্বারা র্াচাই করা উমচি এবং িারপবর সাধারণ অংশীদারবদর িবধয সিন্বয় সভার িাধযবি উপস্থাপন
কবর

এবং এসএিএস োসক্টবর পাঠাবনা হয়।

একটি ঘটনা সাডা োদবার প্রাক্কাবল,, এসএিএস এবজমন্সটি জরুমর ঘটনাস্থল থাকা অংশীদারবদর োোকাল পবয়ন্টগুমলবি
পাওয়া ঘটনার প্রমিববদন / প্রাথমিক িূলযায়বনর িাধযবি সংগৃহীি সিস্ত িথয প্রকাশ করবি হবব এবং পমরমস্থির োরসপন্স
প্ল্যানটাবক সংজ্ঞাময়ি করবি হবব, োসইসাবথ:

· যমিগ্রস্ত জনসাধারবণর স্থানচযি অবস্থান
· মবমেন্ন পমরবারগুবলাবক মনবয় িাঠ পর্যাবয়র টিি গুবলার িধযকার সংহমি রািা
· মবমভন্ন ধরবনর সহবর্ামগিার হাি বামডবয় োদয়া
· মবিরণ োকেগুবলাবি সাহার্য কারী মনবয়াগ োদয়া ( মনয়মিি মকংবা জরুরী মভমত্তবি)
·সহায়িার মবমভন্ন মবমল পদ্ধমি ( নীবচর োপাটযার মসবস্টি োদিন)
· প্রাথমিক সাডা প্রদাবনর প্রিযামশি সিয়সীিা
কযাবম্প প্রবববশর
সিন্বয় সাধবনর

অনিমি থাকবল, দবর্যাগ বযবস্থাপনা কমিটি সহ সকল টিবির িাঠ পর্যাবয় অপাবরশনগুবলার
জনয মসআইমস অমেবস োদিা করবি হবব। িথয োকেগুমল োক সবচস্ট থাকবি হবব র্াবি

অমভবর্াগ/সিসযা মনরসবনর সাবথ সাবথ অমেবসর উপর একামধক চাপ না পবর।

নজে িামলকা:
জরুমর সিন্বয় কাঠাবিা গঠন
কযাম্পমভমত্তক দূবর্যাগ বযবস্থাপনা কমিটি স্থাপন
মনমিি োসক্টর পবয়ন্ট গুবলার িামলকা
োসক্টর োোকাল পবয়বন্টর কযাম্প মভমত্তক কিযযি সাডা পমরকল্পনা রবয়বছ ( সাডা দানকারী
অংশীদার মচমিি করা হবয়বছ)
জরুমর মি িমব্লউ োর্াগাবর্াগ িামলকার সাবথ োসক্টবরর সিন্বয়করণ ও কার্যকামর োর্াগাবর্াগ
িামলকা মচমিি করা হবয়বছ, োসইসাবথ মস আইমস অমেবস িমদ্রি হবয় কযাবম্প কিযরি সকল
এবজমন্সবক মদবয় োদয়া হবয়বছ (অযাবনক্স)
কযাম্প মভমত্তক জরুমর সাডা প্রদান ওয়াটস এপ গ্রুপ
কযাম্পমভমত্তক ওয়াকয শপ প্রস্তুমিকরণ
কযাম্পমভমত্তক জরুমর সাডা প্রদান পমরকল্পনা োর্টা মস আইমস কিৃয ক র্াচাইকৃ ি এবং োসক্টর ও
পাটযনারবদর সাবথ বন্টন করা হবয়বছ
োলবভল কযাম্প মভমত্তক চামহদা আর মভন্নিিীিার চচযা
কযাম্প মভমত্তক অমনমিি পমরকল্পনা, িামলকাভক্ত অংশীদার, স্টক, মবিরণ পবয়ন্ট, োপাটযার রুট,
মনবযাসন পবয়ন্ট এবং অংশীদারবদর বযবসাময়ক ধারাবামহকিা পমরকল্পনা, শারীমরক ববঠক
পবয়ন্ট র্া মস আইমস কিৃয ক র্াচাইকৃ ি

ঝুঁ মক িূলযায়নকেণ
সকল এসএিএস এবজমন্স কযাম্প স্তবর একটি মিআরআর িূলযায়নকরণ সম্পন্ন কবরবছ, র্া সাইবটর উন্নমি /
মিআরআর কার্যিিগুমল জানাবনার জনয বযবহার করা হয়। বর্যা োিৌসবির আবগ, সকল এসএিএস এবজন্সীোক
আরও দটি ঝুঁ মক িূলযায়নকরণ সম্পন্ন
করবি হবব: বনযায় ঝুঁ মক িূলযায়নকরণ
এবং ভূ মিধ্বোস ঝুঁ মক
িূলযায়নকরণ। এটি আশ্রয় / সমবধার মভমত্তবি মনধযারণ করা হবব, সব আশ্রয় োকবে একটি সাধারণ পদ্ধমি
বযবহার কবর ঝুঁ মক প্রকাশ করা হয় (বর্িন,সংকটপূণয , অ-সংকটপূণয )। এটিোক মনিঃসরণ বযবস্থা, স্থানান্তর,
মসিামব্লউমস এবং সাডা প্রদান পমরকল্পনা সম্পবকয মসদ্ধান্ত জানাবি বযবহার করা হবব। মবপজ্জনক িূলযায়নকরণ
দবটাই ভূ মিধ্বস এবং বনযা প্রবণ মশমবরগুমলর মবপজ্জনক এলাকায় িাঠ পর্যাবয়র র্াচাইকরোণ বযবহৃি হয়।
ঝুঁ মক িূলযায়নকরণগুমল মবপজ্জনক মববের্ণ গুবলাোক মবববচনা কবর এবং এটির সাবথ সম্ভাবয গঠন, বযমক্ত বা
উপাদান োকও সম্পমকয ি কবর র্া সম্ভাবয ঘটনার িাধযবি হামরবয় োর্বি পারবিা।
বনযায় ঝুঁ মক িূলযায়নকরণ ISCG বনযা িানমচবত্রর উপর মভমত্ত কবর, বনযার ঝুঁ মক অঞ্চবলর সীিানার সিথযবন
োযত্র র্াচাইকরোণর িাধযবি , মনবদয মশি দস্তাববজ দ্বারা পমরচামলি হবয়, মবকল্প োযত্রবক মবববচনায় োরবি এবং
এলাকার মনমদয ি বনযা

সাডা প্রদান

আইওএি এবং ইউএনএইচমসআর দ্বারা

পমরকল্পনা বিমর র উপর মভমত্ত কবর করা হবব। ।
িূলযায়নকরণ

পদ্ধমি এবং প্রমিয়া অনসরণ করার িাধযবি, োর্াগযিাসম্পন্ন

ইমঞ্জমনয়ারবদর িাঠ পর্যাবয়র িূলযায়নকরবণর উপর মভমত্ত কবর ভূ মিধ্ববস ঝুঁ মক িূলযায়নকরণ করা হোব। উভয়
এলাকা সংস্থাগুমল িূলযায়ন পমরচালনা করবি সাইট িযাবনজবিন্ট ও সাইট োিবভলপবিন্ট ইমঞ্জমনয়ারবদর প্রমশযণ প্রদান
করবব।

োর্ সিস্ত কাজগুমল হ্রাস করা োর্বি পাবর োসগুমলবক সাইট ইম্প্রুভবিন্ট সহায়িাকারীবদর দ্বারা উবেি এবং
অগ্রামধকার োদওয়া উমচি (বর্িন এসএিএস োপ্রাগ্রামিং, এসএিইমপ, িব্লুএেমপ মিআরআর বাস্তবায়নকারী
অংশীদার ইিযামদ) এবং োর্ এলাকাগুমলবক হ্রাস করা র্ায় না োসগুমল এসএি িাবির দ্বারা আঞ্চমলক পর্যাবয়
মববের্ণ করা হবব। সািময়কভাবব মকংবা অনয োকান সিবয়, মকভাবব আবরা ঝুঁ মক কিাোনা র্ায়, কমিউমনটির
মস্থমিশীলিা বাডাবনার বা কযাবম্পর মনরাপদ এলাকায় স্থানান্তমরি করার জনয আরও কী পদবযপ োনওয়া োর্বি
পাবর িা মনবয় এসএি োসক্টবরর সাবথ আবলাচনা কবর আর আর আর মস/মস আইমস।
এই চচযা োথবক পাওয়া আউটপটগুমলই হবব কযাবম্পর ঝুঁ মক দূবযলকারী িযাপ, র্া এলাকার এবজমন্স দ্বারা উপস্থামপি
করা হয় পমরসংিযান চূ ডান্ত হওয়ার পবর এবং কযাম্প স্তবরর সাইট ইম্প্রুভবিন্ট সহায়িাকারী োদর জনয একটি
কিযস্থল বিমর কবর। বর্যা োিৌসবির আবগ কাজ োশর্ করার জনয এসএিএস এবজমন্সর দ্বারা মনিঃসরোণর কাজগুমল
োশর্ করা উমচি। োদরীবি পমরকল্পনা বাস্তবায়ন হবল িা দূবযলিা মচত্রায়বণ প্রভাব োেলবব এবং িা অবশযই
এমরয়া এবজমন্সর সাবথ োর্াগাবর্াগ বযবস্থা সচল োরবিই করবি হবব

এই ঝুঁ মক িূলযায়নকরণ

ছাডাও প্রমিটি কযাবম্পর প্রববশ

এবং মনকাশ বযবস্থার

োনটওয়াকয গুমল মচত্রাংমকি

করা উমচি, পমরষ্কারভাবব উবেমিি করবি হবব োকান রুট বা োেনগুমল 'বর্যার জনয প্রস্তুি' আবছ।
িানমচত্র আপবিট করা
োদয়া উমচি।

উমচি এবং সাইোটর উন্ননয়ন িূলক কাজ এবং োরসপন্স

পমরকল্পনাোক

এই

অগ্রামধকার

একইভাবব, দবযল জনসংিযা, মববশর্ি র্ারা গমিশীল সীিাবদ্ধিার েীকার, িাবদর মনবয় এইচএইচ স্তবরর োিটা
মভমত্তক িযাপ করা দরকার এবং উচ্চ ঘনবের অযি জনসংিযার
এলাকাগুমল
প্রববশ গি অবকাঠাবিা
িূলযায়নকরণ

এবং কাবজর জনয অগ্রামধকার পাবব।।

নজেিামলকা:
ঝুঁ মকর িূলযায়নকরণ
কযাম্প মভমত্তক ভূ মিধ্ববসর ঝুঁ মক িূলযায়নকরণ সম্পন্ন।
কযাম্প মভমত্তক বনযায় ঝুঁ মক িূলযায়নকরণ সম্পন্ন
এমরয়া এবজমন্সর দ্বারা পমরচামলি েলােল এবং িানমচত্র
- বনযার ঝুঁ মক
ভূ মিধ্ববসর ঝুঁ মক
প্রববশ পথ
মনকাশ বযবস্থার োনটওয়াকয
ঝুঁ মক দূবযল করবণর িানমচত্র
এসমি/ মি আর আর সহায়িাকারীগণ কিৃয ক অঞ্চলগুবলার সংহমি মবদযিান রািা োর্িাবন মনরসন
করা র্ায়
েযাককৃ ি কাজ গুবলার প্রমিববদনবক অনসরণ করা
কমিউমনটিবক চলিান কাজগুবলার র্ত্ন ও রযণাববযবণ মনবজ র্ক্ত হওয়া

দূর্য াগ বযবস্থাপনা ইউমনট
প্রমিটি মশমববর, কমিউমনটি পর্যাবয় দবর্যাগ প্রস্তুমি এবং সাডা প্রদাবনর ধারণযিিা উন্নি করা হবব। দাময়বে
থাকা আইওএি এবং ইউএনএইচমসআর উভোয়র োযবত্রই, িাবদর প্রমশমযি কমিউমনটি োগাষ্ঠীগুমলর োযবত্র মবমভন্ন
সংকলন থাকবি পাবর, িবব প্রস্তুমি এবং সাডা প্রদাবনর সিয় দবর্যাগ বযবস্থাপনা ইউমনবটর সািমগ্রক আবদশ
এবং কার্য সম্পাদন করবব । োগাষ্ঠীর একিাত্র উবেশয হবে িাবদর কযাম্পগুমলবি জরুরী ঘটনায় প্রথি
সাডা প্রদানকারী মহসাবব কাজ করা, পাশাপামশ মবপমত্ত এবং ঝুঁ মক িযামপং এবং সম্প্রদাবয়র িবধয োিবসমজংবয়র
িাধযবি প্রস্তুমির কার্যিিগুবলাবি অংশ োনয়া। িারা জািীয় মনরাপত্তা ও পমরবর্বা সরবরাহকারীবদর সাবথ
সংর্ক্ত হবে র্ারা আগুবনর মনরাপত্তা, ঘূমণযঝড প্রস্তুমি, অনসন্ধান ও উদ্ধার, প্রাথমিক সহায়িা ও সরযা মবর্বয়
প্রমশমযি। জরুরি অবস্থাি সময় তাদেি ভূ রমকা ও োরয়ত্ব
প্রদানকারী

মরাদটাকদির িাধযবি

মমজি এবং িিাবরট

ঘটনাগুরিি সাডা

পরিষ্কািভাদব মচত্রাময়ি কিা হদব।

আইওএি, ইউএনএইচমসআর, এবং সংমেি প্রমিষ্ঠানগুমল োেোবসবকবদর জনয সরঞ্জাি প্রদান করবছ র্া DMU
গঠন কবর এবং িারা মনমিিভাবব র্ক্ত োথবক, বর্যা োিৌসি এবং ঘূমণযঝবডর সিবয় সমিয় থাবক।
সম্পূণয িবথযর জনয এই কমিটির উন্নয়ন ও বযবস্থাপনায় DMU মনবদয মশকা (ANNEX) োদিন
নজেিামলকা:
দূবর্যাগ বযবস্থাপনা ইউমনট

১০০ সদসয মবমশি দূবর্যাগ বযবস্থাপনা ইউমনট
দূবর্যাগ বযবস্থাপনা ইউমনবটর োর্াগাবর্াগ িামলকা (ANNEX)
দূবর্যাগ বযবস্থাপনা ইউমনবটর মহসাবমনকাশ সরঞ্জাি
১০০ োেোবসবক কিৃয ক োেমনং সম্পন্ন:
o

আমি মনরাপত্তা, োিাুঁজ এবং উদ্ধার এবং োস্টয এইি ( এেএসমসমি) োেমনং

o

o

সাইবলান প্রস্তুমি োপ্রাগ্রাি (মসমপমপ) োেমনং

o

o

সরযা/মপএেএ োেমনং

o

মিএিইউ এর প্রমিমদবনর কার্যিিএর

জনয িামসক কার্যপমরকল্পনা স্থাপন

মিএিইউ কমিমনউবকশন মে স্থাপন এবং চালনা
মিএিইউ কিৃয ক ঝুঁ মকপূণয জায়গার সীিানা এবং সংববদনশীলিা

মনবদয শকরণ

সম্প্রদায়সিূরহে সারথ ম্াগার্াগ
ঝুঁ মকপূণয এলাকায় ম্াগার্াগ এবং মচমিিকেণঃ
শমক্তশালী ঘূমণযঝড, ভূ মিধ্বস এবং বনযার ঝুঁ মকোি োবমশ থাকা পমরবাবরর জনয বৃহত্তর স্থানান্তরণ এবং বািয া
োপ্ররবণর োকৌশল মহসাবব, কযাবম্পর ঝুঁ মকগুমল পমরষ্কারভাবব মচমিি করা আবশযক এবং এই মচি গুবলা োর্ন
কমিউমনটি বঝবি পাবর । দূবর্যাগ বযবস্থাপনা ইউমনটগুমলর সাবথ এসএিএস টিি দ্বারা পমরচামলি োিবসমজং
এবং সবচিনিািূলক প্রচারণার মনমদয ি মচিগুমল োবাঝার জনয োসক্টর মভমত্তক উন্নি োিবসমজং োকৌশলগুমলর
সাবথ পমরমচি হওয়া উমচি।
দবর্যাগ বযবস্থাপনা ইউমনট এবং পাশাপামশ কমিউমনটি প্রমিমনমধ কিৃয ক ঝুঁ মক মনধযারবণর পবর সাম্প্রমিক
ভূ মিধ্বস এবং বনযার ঝুঁ মক িানমচত্রগুমল বযবহার কবর কমিউমনটির ঝুঁ মকপূণয পদবযপগুমল পমরচালনা করা
উমচি, র্াবি িারাপ আবহাওয়ার সিয় োকান এলাকায় োবমশ ঝুঁ মকপূণয হয়, োসগুমল মনধযারণ করা র্ায়।
কমিউমনটিবক
সীিানা মনবদয মশি
মচমিিকারকবদর সম্পবকয সংববদনশীল হবি
হবব এবং মচমিিকারীরা
'অমনরাপদ' এলাকাগুমলবক সীমিি কবর মচমিি করবব এবং র্িন ভূ মিধ্বস / বনযার ঝুঁ মক বািয া োপ্ররণ
(বসক্টবরর দ্বারা বিমর) করা হয় িিন এই এলাকায় স্পিভাবব োর্াগাবর্াগ করা উমচি োসইসাবথ িারাপ
আবহাওয়ার সিয় উচ্চ স্তবরর ঝুঁ মক আবছ এিন এলাকার কথাও উবেি করা উমচি।
োর্িাবন োর্ই পমরবাোরর উচ্চ ঝুঁ মক আবছ ভূ মিধ্ববস বা বনযা দূগযি অবস্থাবন থাকার কারবণ, িাোদরবক
ভারী বৃমিপাোির সিয় জরুমর বযবস্থায় ে-স্থানান্তবরর পমরকল্পনা করার জনয উৎসামহি করা উমচিভঅথবা

অস্থায়ী োগাষ্ঠীগি আশ্রবয়র সাহাবর্যর মকংবা প্রমিববশী র্ারা কাছাকামছ রবয়বছ িাবদর সাবথ অবস্থান করবি
উৎসামহি করা উমচি। এিাবন আবরা োর্াগ করা উমচি োর্, োকান নিন জায়গায় িাবদর পনবযাসন করা হবব
(উদািঃ মেগার মক?) এবং
ভারী বৃমিপাি হবল একটি পমরবারবক রাবি মকভাবব সরাবনা হবব এই পমরকল্পনা
গুবলা দবর্যাগ বযবস্থাপনা ইউমনবটর করা উমচি (বর্িন মনরাপদ র্াত্রাপথ শনাক্তকরণ ও মনমিি হবয়
োনওয়া োর্ িশাল, দিল বযাগ আবছ, ইিযামদ) ভারী আবহাওয়ার সূত্রপাি হওয়ার আবগ দূবর্যাগ বযবস্থাপনা
ইউমনবটর ওই এলাকার জনগবণর সাবথ এই মনবয় কথা বলা উমচি এবং প্রবয়াজবন সািময়ক স্থানান্তবরর জনয
সহায়িা করা এবং সিথযন করা উমচি।

মবস্তৃ ি প্রস্তুমি বািযাঃ

মশমবর পর্যাবয়, কার্যকরী িামি োসক্টর োিবসমজং সহজির করার লযয,
সকল কযাম্পগুমলবি এসএিএস এবং
অনযানয িানমবক সহায়িাকারী োদর জনয সিস্ত োর্াগাবর্াবগর চযাবনলগুমলর একটি িযামপং থাকা উমচি, র্াবি
বািয া োপ্ররণ করার উপর্ক্ত উপায়গুমলর উপর প্রমিমষ্ঠি মনবদয শনা োদওয়া হয়। োর্ োর্াগাবর্াগ বযবস্থাগুবলা
সহজলভয
করা হবব:
-

এসএিএস সংহমিকারী / োেোবসবকবদর সংিযা এবং অনযানয সংস্থাগুবলার বামডোি বামডবি বািয া
পাঠাবনার যিিা
মকছসংিযক কমিউমনটি োগাষ্ঠী
বিমর করা হবয়বছ র্ারা বািয া সরবরাহ করবি পাবর
এসএিএস এর টাউন হল মিটিং, কমিউমনটি মলিারমশপ সভা ইিযামদ সংগঠিি করার যিিা
ইিাি ও িসমজোদর োিগাবোন এর িাধযবি বািয া োপ্ররণ
োরমিও শ্রুি গ্রুপ
প্রমিমিয়া ও িথয োকে, সাইনগ এবং োনাটিশববািয কযাবম্প সহজলভয হবব।

মসমিমস অনবিামদি িামি োসক্টর বািয া অনবিামদি হবল, এই িূল বািয াগুমলর প্রচারণা, কযাম্প মভমত্তক প্রাসমিক
োর্াগাবর্াগ চযাবনলগুমল বযবহার কবর সবযামধক কভাবরজ মনমিি করার জনয এসএিএস সংস্থাগুমল এবং প্রাসমিক
োসক্টর অংশীদারবদর দ্বারা গ্রহণ করা উমচি। এসএিএস কিীবদর পাশাপামশ সংগঠক এবং অনযানয সম্প্রদাবয়র
োগাষ্ঠী োদর প্রধান বািয াগুমল সম্পবকয
এবং কযাম্পগুমলবি িাবদর কীভাবব প্রচার করা উমচি এবং িাবদর
প্রমশযবণর জনয কযাম্প মভমত্তক CWC পমরকল্পনা উন্নি করা উমচি (ANNEX)
নজেিামলকা :
কমিউমনটির সাবথ োর্াগাবর্াগ
কযাম্প মভমত্তক কমিউমনটি চযাবনবল মচত্রাংমকি করা
এসএি / মসিামব্লউমস কিীরা কযাম্প োলবভবল প্রধান
সংববদনশীল

িামি োসক্টরাল বািয াগুমলবি প্রমশমযি ও

কযাম্প পর্যাবয়র সংহমিকারী সকল এবজমন্স মশমবর পর্যাবয় প্রধান
বািয াগুমলবি সংববদনশীল

িামি োসক্টরাল প্রস্তুমি

কযাম্প োলবভোল মসিামব্লউমসর উন্নি সবচিনিা িূলক কযাবম্পইন
উচ্চ ঝুঁ কিপূণয এলািায় পকরবার সজে কিরাপত্তািূলক প্রস্তুকি মনবয় িমশালা
ম

অস্থায়ী কমিউনাল মেল্টাে িযামপং
ভূ মিধ্বস বা বনযাকবমলি এলাকায় না থাকা প্রমিটি কযাবম্পর কমিউমনটি কাঠাবিাগুমল এসএিএস এবজমন্স দ্বারা
এইচএইচএবসর জনয সািময়ক কমিউনাল আশ্রয় মহসাবব সনাক্ত করা হবব। কযাবম্পর োবমশরভাগ কমিউমনটি
ভববনর অস্থায়ী প্রকৃ মির কারবণ এবং সীমিি কাঠাবিাগি অিন্ডিার দরুণ (বর্িন বাুঁশ এবং প্ল্ামস্টবকর
শীট) এটি আশা করা র্ায় না োর্ এই আশ্রয়স্থলগুমল ঘূমণযঝড বা গ্রীষ্মিন্ডলীয় ঝবডর সিয় সরযা োদবব,
িবব োবমশরভাগ িসমজোদ এবং অনযানয জায়গায় ভারী বায় প্রমিবরাবধর সমবধাগুোলা উন্নি করা হবয়বছ এবং
বনযা ও ভূ মিধ্বোসর কারবণ স্থানচযমি ঘবট থাকবল, পমরবাবরর পনবযাসন বা নিন প্ল্টটিবি স্থানান্তমরি না
হওয়া পর্যন্ত িারা দূবর্যাবগর পবর অস্থায়ী আশ্রবয়র মবকল্প বযবস্থা মনবি পাবর। ভূ মিধ্বস বা বনযা প্রবণ
এলাকায় বসবাসকারীবদর জনয ভারী বৃমি হওয়ার আবগ এটি সািময়ক স্থানান্তবরর জনযও সম্ভাবয মবকল্প।

অস্থায়ী কমিউনাল আশ্রবয়র জনয বরাে করা কাঠাবিা প্রাথমিকভাবব িসমজদ ও িানমবক প্রমিষ্ঠান গুমল হবলও
এর পাশাপামশ চাইল্ড োেন্ডমল োস্পস, উইবিন োেন্ডমল োস্পবসস, অস্থায়ী মশযা োকে (টিএলমস) / ELCs,
অথবা অমেস োক ও আইওএি এবং ইউএনএইচমসআর এবং অনযানয অংশীদারবদর দ্বারা উন্নি করা হবয়বছ।

োস্থয

ও পমি মলমনকগুমলোি প্রমিমদনকার সংকটপূণয জীবনর্াত্রার পমরবর্বাগুমল চামলবয় র্াওয়ার প্রবয়াজনীয়িার কারবণ
অস্থায়ী সাম্প্রদাময়ক আশ্রয়স্থল মহসাবব এটি মবববচনায় আনা হববনা।
এই সমবধাগুমলোক মচত্রাময়ি করা
উমচি র্াবি সাব-ব্লক এর কমিউমনটি গুমল মনকটস্থ সমবধা োকবে
োর্বি পাবর র্মদ িাবদর বাসস্থান বাবসর অবর্াগয হবয় যমিগ্রস্ত হয়৷ এই সমবধাগুমল সন্ধযা / রাবির সিয়ও
োর্ন পাওয়া র্ায় োসই বযবস্থা করা উমচি।
িূল বািয াটি হল শুধিাত্র র্মদ োসই ব্লকগুমলবি বনযা বা ভূ মিধ্বোসর কারবণ িানর্বক মবিামডি করা হয় বা
স্থানান্তমরি হওয়ার কথা বলা হয় িবব িানর্ পূবযমনধযামরি অস্থায়ী কমিউনাল আশ্রয়স্থবল মিমলি হবব এবং
িারপবর সহায়িা বা আরও মনবদয বশর জনয অবপযা করবব। উচ্চ ঝুঁ মকপূণয ভূ মিধ্বস বা বনযা কবমলি স্থানগুমলবি
ভারী বৃমিপাবির সিয় পমরবারগুমলর আশ্রবয়র যমি হওয়ার আবগ একটি মনরাপদ এলাকাবি বা প্রমিববশী
বা সািময়ক কমিউনাল আশ্রবয়র সাবথ থাকার জনয জরুরী স্থান মনধযারোণ উৎসামহি করা হয়। এসএিএস
এবজন্সী, মিএিইউসহ, এই স্থানান্তবরর সিয় পমরবারগুবলাবক সিথযন করা উমচি। ঘূমণয ঝড় মথরক আশ্রয় মনওয়াে
জনয মকান পমেবারেে এই সমবধামকন্দ্রগুরলামি ্াওয়া উমচি হরব না।
কযাম্প স্তবরর এই িথযগুমলর জনয িূল কাজগুমল:
•
•
•
•

সনাক্ত অস্থায়ী কমিউনাল আশ্রয়স্থল সনাক্তকরবণর উপর দবর্যাগ বযবস্থাপনা ইউমনোটর জনয মিমেং
সািময়ক কমিউনাল আশ্রয়স্থবলর অবস্থান সম্পবকয কমিউমনটির জনয মিমেং
বনযা ও ভূ মিধ্বোসর োযবত্র িাবদর মনকটিি বরােকৃ ি স্থানান্তর পবয়বন্ট এইচএইচএসবক বািয া
পাঠাবনার জনয একটি ব্লক মভমত্তক িাপসই করা বািয া োপ্ররণ
সিস্ত োস্টকবহাল্ডারবদর োবাঝাবনার জনয োর্ এই অস্থায়ী কমিউনাল আশ্রয়গুমল সাইবলান এর জনয নয়

নজেিামলকা :
অস্থায়ী কমিউনাল আশ্রয় িযামপং
অস্থায়ী কমিউনাল োশিাবরর িামলকা (ANNEX)
কযাম্প স্তবর প্রমিমষ্ঠি অস্থায়ী কমিউনাল আশ্রবয়র প্রাক-মনরবপয ও প্রমিমিয়াশীল স্থানান্তবরর
জনয SOP
অস্থায়ী কমিউনাল আশ্রবয়র আবশপাবশর এলাকায় িিাগি বািয া প্রচারণা

মবিেণ পরয়ন্টসিূহ
িাদয ও আশ্রবয়র জনয কযাচবিন্ট-মভমত্তক মবিরণ পবয়ন্টগুমল এিবনা দূবর্যাগ পরবিী সহায়িা পাওয়ার জনয
প্রাথমিক অবস্থাোন আবছ- এবংএগুবলাবক আবরা শমক্তশালী করা হবয়বছ - যমির বা অবর্াগযিার কারবণ
মবিরণ পবয়ন্টগুমল অবযবহারবর্াগয হবয় থাকবল কযাম্প স্তবর মববকেীকৃ ি মবিরণ পমরচালনা করার প্রবয়াজন
হবি পাবর । মিন ধরবনর মবিরণ পবয়ন্ট রবয়বছ র্া এসএিএস এবজমন্সগুমলর মচত্রাময়ি করা উমচি
(ANNEX):
•
•
•

িিয োসক্টরাল মিমিমবউশন পবয়ন্টস (আইওএি আশ্রয়, িাব্লুএেমপ িাদয) র্া সহজলভয
প্রাথমিক মবিরণ পবয়ন্ট হবব
কনবটইনাোরর অবস্থান (আইওএি িামি োসক্টর)
কযাম্প মভমত্তক বন্টবনর পৃষ্ঠবপার্ণ করা

হবল

অিএব কযাবম্পর িবধয সম্ভাবয সািময়ক কমিউনাল আশ্রবয়র জনয কমিউমনটির অবকাঠাবিা ছাডাও প্রমিটি
কযাবম্পর িবধয সম্ভাবয জরুরী বযাক আপ মবিরণ সাইট সনাক্ত করা উমচি, র্া 200-300 এইচএইচ-এর
োছাট আকাবরর মবিরণ োক মিটিাট কবর মদবি পাবর, োসইসাোথ প্রববশ পথবক কযাবম্পর প্রধান সডকগুমলর
(আমিয োরাি, েটবল মেল্ড, পযানবাজার) োথবক এই মবিরণ সাইটগুমলবি পনবযহাল করবিও সহায়িা কবর
। প্রববশ পথ প্রধানি সাডা প্রদাবনর সিবয় োক /মপ্রপমজশন্ড পাবত্র কবর পণয আনবি োপাটযার এর জনয
োিালা হবব। এসমি টিিগুমল র্মদ বনযা ঝুঁ মকপূণয অঞ্চবলর িধয মদবয় র্ায় িবব এই প্রববশ পথ গুমলবক োসি
/ সযান্ডবযাগগুমলর সাবথ শমক্তশালীকরবণর প্রবয়াজন হবি পাবর। এসএিএস এবজন্সীর উমচি পর্যাপ্ত মভড
মনয়ন্ত্রণ বযবস্থা স্থাপন মনমিি করা।
মবিরণ সাইটগুবলা মবদযিান কমিউনাল অবকাঠাবিা হবি পাবর এবং প্রবয়াজন হবল একটি সািময়ক
কমিউনাল আশ্রয় োকে মহসাবব মদ্বগুণ হবি পাবর। আদশযভাবব এটি একটি বড োিালা স্থান বা োস্পস মনবয়ই
একটি কাঠাবিা হবব, োর্িাবন উদ্বাস্তুবদর জনয অবপযািান এলাকা এবং মবিরবণর জনয সািগ্রীগুমল স্টক
করার স্থান থাকবি পাবর।

নজেিামলকা:
সম্ভাবয কযাম্প স্তবরর মবিরণ সাইটগুমলর িামলকা এবং GPS স্থানাঙ্কগুমল (ANNEX)

মপাটযাে মিামবলাইরজেন প্রমিয়া

গামডর িাধযবি
কযাম্পগুমলবি প্রববশ
সীমিি হবব এবং উমিয়া-বালিালী (আমিয) োরাি মবমভন্ন কারবণ
অবর্ৌমক্তক হবি পাবর প্রবববশর জনয। অিএব, কক্সবাজার-বটকনাে িহাসডক এবং / অথবা জরুরী ত্রাণ
সািগ্রীগুমলর সাবথ স্টকর্ক্ত প্রাক-স্থানী পাবত্র োথবক োবক কবর পণয পমরবহন োনয়ার িাধযবি সাহাবর্যর প্রবয়াজন
হবি পাবর, কযাবম্পর িবধয পূবযমনধযামরি মবিরণ পবয়ন্টগুমলবি। অিএব প্রমিটি কযাবম্প মসএেিমব্লউ এর িাধযবি
পমরবশামধি জরুরী োপাটযার সহায়িা োজারদার করার জনয একটি পদ্ধমি থাকা উমচি র্াবি সংমযপ্ত োনাটিবশ
সহজলভযিা পাওয়া র্ায়।
মবিরণ পবয়ন্টগুবলা, প্রববশ পথ
এবং ত্রাণ সািগ্রীগুমলর জনয সম্ভাবয মপক-আপ পবয়ন্টগুমল এসএিএস কিীবদর
এবং োেোবসবকবদর কাবছ ভালভাবব পমরমচি হওয়া উমচি, র্াোি িারা
োপাটযারগুমল আনবি এবং ত্রাণ
সািগ্রীগুমল মদবয় োর্বি পাবর। উচ্চ দৃশযিানিা এবং সনাক্তকরণ টযাগগুমল (এবি একটি ইউমনক সংিযা এবং
এবি কযাবম্পর নাি সহ োলিা) িাঠ পর্যাবয় এসএিএস সংস্থার দ্বারা প্রবর্ামজি হবব।
নজেিামলকা :
কযাম্প পর্যাবয় দ্রুি োপাটযার Mobilization প্রমিয়া স্থাপন
উচ্চ দৃশযিানিা

নযস্ত করা হয়

কযাম্প পর্যাবয় মপ্র পমজশনবির িাধযবি

জরুমর োপাটযারবদর জনয আইমি িমদ্রি ও মপ্র পমজশন্ড করা আবছ

জরুমে প্ররয়াজরন জমি েনাক্তকেণ

একটি বৃহৎ
োেোলর
আবহাওয়া ইবভন্ট (কযাট II) এর সিয় োর্টি িাবদর আশ্রয়স্থল োথবক কমিউমনটির স্থানচযমির উপর বযাপক
প্রভাব োেলবি পাবর, োসগুমল মসআইমস োথবক অনবিাদন িলিমব থাকা পর্যন্ত িস কযাম্প স্থানান্তবরর
প্রবয়াজন হবি পাবর। স্থানান্তবরর জনয সিস্ত সম্ভাবয সহজলভয োস্পসগুমল মচত্রাময়ি করা হয়, এসএিএস
এবজমন্সগুমল সম্ভাবয অবস্থায় জরুরী আশ্রয়স্থান গুবলার অবস্থান জানাবনার িাধযবি িা মচত্রাময়ি করবি হবব।
োর্ োকানও মবদযিান মনরাপদ প্ল্টগুমলোি (এিনমক পমরবর্বাগুমলর জনয বরাে থাকবলও) আইওএি, এওআর
এর প্রমিটি কযাবম্পর িবধয একটি অনশীলন করা উমচি। প্ল্টগুমলর সংহমি িামলকাটি মনবয় োকমবইএর এমরয়া
োকাঅমিযবনটর বসববন, র্ার সাবথ সংমেি এসএি এবজমন্স দবর্যাগ পরবিী সিবয়র পর স্থানান্তর এর বযপাবর
সিন্বয় সাধন করবি পাবর।
জরুমর অবস্থার োযবত্র

এই প্ল্টগুমল বযবহারবর্াগয মহসাবব মবববচনা করার জনয সবযমনে িান থাকা উমচি,

মববশর্ কবর ওয়াশ এবং প্রববশ পবথ (পথ, মসমুঁ ড ইিযামদ)।
র্মদ স্থানটিবি পর্যাপ্ত োসবা মবধান থাবক, িাহবল মবধান অনর্ায়ী োসক্টর মনবদয মশকা োিািাববক পূণয
স্থানান্তর পযাবকজ ও মসআইমস এবং এমরয়া সিন্বয়কারীর সবি সিন্বয় সাধন কবর অমবলবম্ব স্থানান্তর ঘটবি
পাবর। র্মদ পমরবর্বাগুমল সহজলভয না হয় িবব কযাম্প স্তবরর মবকল্প সিাধানগুমল মচমিি করবি হবব
এসএিএস এবজমন্স দ্বারা, োর্িাবন সম্ভাবয স্থানান্তমরি এলাকার পমরবর্বা মবধান সনাক্ত করা হোয়বছ। স্থানান্তবরর

প্রবয়াজন হবল, এই (বিৌমিক বা মলমিি) অনবিাদন প্রমিয়ার জনয কযাম্প স্তবরর মসআইমসগুমলর সাবথ
আবলাচনা করা উমচি।

নজেিামলকা:
জরুমর প্রবয়াজবন জমি শনাক্তকরণ
জরুমর অবস্থায় মনরাপদ স্থাবনর
পমরবর্বাগুমলবি প্রবববশর িাধযবি

িযামপং, আইওএি এমরয়া োকাঅমিযবনশন টিিবক পাঠাবনা

জরুরী স্থানান্তর এলাকার্ নূযনিি WASH োসবা স্থাপন করা হবয়বছ

বযবসাে ধাোবামহকিা
িযামরন োইবভ ভূ মিধ্বস ও ঝবডর কারবণ অথবা কক্সবাজার-বটকনাে হাইওবয় োি বনযার কারবণ কক্সবাজারবক
কযাম্পগুমল োথবক আলাদা কবর োদয়া োর্বি পাবর োবশ মকছ সিবয়র জনয ।
এই পমরমস্থমিবি বযবসাময়ক ধারাবামহকিা মনমিি করার জনয উমিয়াবি বা কযাবম্পর কাছাকামছ (বকাটয বাজার,
বালিালী) বসবাসকারী কিযযি সাডা প্রদানকারী কিীবদর িামলকা প্রমি কযাবম্প (বটকনাবের জনয একই)
বিমর করা উমচি।
এই কিী / কযাম্প

মভমত্তক োেোবসবকরা ইিাবজযমন্স োরসপন্স টিি গঠন করবব র্মদ

এবং োর্াগাবর্াবগর জনয কযাম্প মবমেন্ন করা হয়।

চামহদার

িূলযায়নকরণ

এই কিীবদর কযাম্পগুমলবি োর্ োকানও পূবযমনধযামরি স্টক

এবক্সস করার জনয একটি োপ্রাবটাকল থাকা উমচি এবং জরুরী অবস্থায় সাডা
মসদ্ধান্ত োনওয়ার যিিা থাকবি হবব।

জানাবনার োযবত্র িাঠ পর্যাবয়

এই কিীরা িাবদর দাময়ে সম্পবকয সম্পূণযরূবপ অবগি হওয়া উমচি এবং র্মদ িাবদর সংস্থার দ্বারা কযাবম্পর
একিাত্র সমিয় কিী / োেোবসবক হওয়ার সম্ভাবনা থাবক, োর্ মনেমলমিি দাময়েগুমল পূরণ করবব:
•
•
•

িাবদর োসক্টবরর জনয প্রভামবি জনসংিযার িূলযর্াচাই
মসআইমস মলয়াবজান / োর্াগাবর্াগ (র্মদ মসআইমস উপমস্থি থাবক - িব সম্ভবি না,র্মদ এবক্সস মবমেন্ন
থাবক)
িাঠ পর্যাবয় অংশীদার োদর সিন্বয় সাধন

এই অবস্থায়, এসএিএস এবজমন্সটি কক্সবাজার পর্যাবয় মসআইমস-র সবি র্ক্ত হবি হবব এবং মেল্ড োথবক আসা
িথয ভাগ কবর োনবব এবং িাবদর প্রমিমিয়া আপবিট করবব। জরুরী সাডা প্রদানকারী অংশীদারবদর সাবথ

সিন্বয় সাধন হবব কক্সবাজার পর্যাবয়, অথবা কযাবম্প দূরবিী সাডা প্রদান পমরচালনার সিন্বয় সাধবনর
জনয োহায়াটসঅযাপ গ্রুপ, োোন বা শারীমরক মিটিংবয়র িাধযবিও ঘটবি পাবর৷
এসএিএস এবজমন্সগুমল মনমিি করবি হবব োর্ িাবদর কিীবদর / োেোবসবকবদর র্ারা এই জরুরী সাডা প্রদান
দবলর অংশ গঠন করবব িাবদর এসএিএস অমেবস প্রববশ এবং এসএি প্রমিমিয়ার অংশ মহসাবব োর্ োকানও
পূবযমনধযামরি েিয / সরঞ্জাি অযাবক্সস করবি হবব। কক্সবাজাবর োর্াগাবর্াবগর োযত্র র্মদ মবমেন্ন হয় িবব
প্রমিটি কযাবম্প একজন স্পি দলীয় োনিা থাকা উমচি োর্ মসদ্ধান্ত োনবব।

নজেিামলকা:
কযাম্প মভমত্তক এসএি োিামবলাইজারোদর িামলকা, এবং কযাবম্পর কাছাকামছ থাকা োকানও কিী /
োেোবসবকবদর িামলকা
কযাবম্পর কাছাকামছ বসবাসকারী জরুরী অপাবরশনাল পাটযনাসয স্টাে / োেোবসবকবদর িামলকা
কযাবম্প মসআইমস ও এসএি অমেবস মসএেিমব্লউ এবং অনযানয প্রশাসমনক েিয বিমর করা হবয়বছ

োনা অযাবক্সস োরসপন্স

ইবভবন্ট কিীবদর

/ োেোবসবকবদর প্রমশযণ / মিমেং

েিযসিূহ িামলকাভক্তকেণ

ঘটনাে প্রাথমিক প্রমিরবদন ও িূলযায়ন
এসএি োোকাল পবয়ন্ট গুবলা এবং িাবদরবক মনবয়াগকৃ ি িাহজী/ মিএিইউ/ কমিউমনটি োোকাল পবয়বন্টর
িামলকা ( অযাবনক্স)
এসএিএস োোকাল পবয়ন্টগুবলা এবং িাহজী/মিএিইউ/ কমিউমনটি োোকাল পবয়ন্ট গুবলার িবধয প্রাথমিক
প্রমিববদন ও িূলযায়ন মনবয় মিটিং আর োেমনং
ঘটনার প্রাথমিক প্রমিববদন োটিবপ্ল্ট েরিযাট আকাবর স্থামপি করা
প্রমি সপ্তাবহ এসএিএস এবং কমিউমনটি োোকাল পবয়ন্ট গুবলার িবধয োর্াগাবর্াগ ঠিক আবছ মকনা র্াচাই
করা
জরুমে সিন্বয় কাঠারিা গঠন
কযাম্পমভমত্তক দূবর্যাগ বযবস্থাপনা কমিটি স্থাপন
মনমিি োসক্টর পবয়ন্ট গুবলার িামলকা
োসক্টর োোকাল পবয়বন্টর কযাম্প মভমত্তক কিযযি সাডা পমরকল্পনা রবয়বছ ( সাডা দানকারী
অংশীদার মচমিি করা হবয়বছ)
জরুমর মি িমব্লউ োর্াগাবর্াগ িামলকার সাবথ োসক্টবরর সিন্বয়করণ ও কার্যকামর োর্াগাবর্াগ
িামলকা মচমিি করা হবয়বছ, োসইসাবথ মস আইমস অমেবস িমদ্রি হবয় কযাবম্প কিযরি সকল
এবজমন্সবক মদবয় োদয়া হবয়বছ (অযাবনক্স)
কযাম্প মভমত্তক জরুমর সাডা প্রদান ওয়াটস এপ গ্রুপ
কযাম্পমভমত্তক ওয়াকয শপ প্রস্তুমিকরণ
কযাম্পমভমত্তক জরুমর সাডা প্রদান পমরকল্পনা োর্টা মস আইমস কিৃয ক র্াচাইকৃ ি এবং োসক্টর ও
পাটযনারবদর সাবথ বন্টন করা হবয়বছ
োলবভল কযাম্প মভমত্তক চামহদা আর মভন্নিিীিার চচযা

কযাম্প মভমত্তক অমনমিি পমরকল্পনা, িামলকাভক্ত অংশীদার, স্টক, মবিরণ পবয়ন্ট, োপাটযার রুট, মনবযাসন
পবয়ন্ট এবং অংশীদারবদর বযবসাময়ক ধারাবামহকিা পমরকল্পনা, শারীমরক ববঠক পবয়ন্ট র্া মস আইমস
কিৃয ক র্াচাইকৃ ি
ঝুঁ মকে িূলযায়নকেণ
কযাম্প মভমত্তক ভূ মিধ্ববসর ঝুঁ মক িূলযায়নকরণ সম্পন্ন।
কযাম্প মভমত্তক বনযায় ঝুঁ মক িূলযায়নকরণ সম্পন্ন
এমরয়া এবজমন্সর দ্বারা পমরচামলি েলােল এবং িানমচত্র
বনযার ঝুঁ মক
ভূ মিধ্ববসর ঝুঁ মক
প্রববশ পথ
মনকাশ বযবস্থার োনটওয়াকয
ঝুঁ মক দূবযল করবণর িানমচত্র
এসমি/ মি আর আর সহায়িাকারীগণ কিৃয ক অঞ্চলগুবলার সংহমি মবদযিান রািা োর্িাবন মনরসন
করা র্ায়
েযাককৃ ি কাজ গুবলার প্রমিববদনবক অনসরণ করা
কমিউমনটিবক চলিান কাজগুবলার র্ত্ন ও রযণাববযবণ মনবজ র্ক্ত হওয়া
দূর্য াগ বযবস্থাপনা ইউমনট
১০০ সদসয মবমশি দূবর্যাগ বযবস্থাপনা ইউমনট
দূবর্যাগ বযবস্থাপনা ইউমনবটর োর্াগাবর্াগ িামলকা (ANNEX)
দূবর্যাগ বযবস্থাপনা ইউমনবটর মহসাবমনকাশ সরঞ্জাি
১০০ মেচ্ছারসবক কিৃয ক মেমনং সম্পন্ন:
আমি মনরাপত্তা, োিাুঁজ এবং উদ্ধার এবং োস্টয এইি ( এেএসমসমি) োেমনং
সাইবলান প্রস্তুমি োপ্রাগ্রাি (মসমপমপ) োেমনং
সরযা/মপএেএ োেমনং
মিএিইউ এর প্রমিমদবনর কার্যিিএর
স্থাপন

জনয িামসক কার্যপমরকল্পনা

মিএিইউ কমিমনউবকশন মে স্থাপন এবং চালনা
মিএিইউ কিৃয ক
মনবদয শকরণ

ঝুঁ মকপূণয

জায়গার

সীিানা

এবং

সংববদনশীলিা

কমিউমনটিে সারথ ম্াগার্াগ
কযাম্প মভমত্তক কমিউমনটি চযাবনবল মচত্রাংমকি করা
এসএি / মসিামব্লউমস কিীরা কযাম্প োলবভবল প্রধান িামি োসক্টরাল বািয াগুমলবি প্রমশমযি ও সংববদনশীল

কযাম্প পর্যাবয়র সংহমিকারী সকল এবজমন্স মশমবর পর্যাবয় প্রধান
সংববদনশীল

িামি োসক্টরাল প্রস্তুমি বািয াগুমলবি

কযাম্প োলবভোল মসিামব্লউমসর উন্নি সবচিনিা িূলক কযাবম্পইন
উচ্চ ঝুঁ রকপূণয এিাকায় পরিবাি সদে রনিাপত্তািূলক রস্তুরত মনবয় কমশািা
ম
অস্থায়ী কমিউনাল আশ্রয় িযামপং
অস্থায়ী কমিউনাল োশিাবরর িামলকা (ANNEX)
কযাম্প স্তবর প্রমিমষ্ঠি অস্থায়ী কমিউনাল আশ্রবয়র প্রাক-মনরবপয ও প্রমিমিয়াশীল স্থানান্তবরর জনয SOP
অস্থায়ী কমিউনাল আশ্রবয়র আবশপাবশর এলাকায় িিাগি বািয া প্রচারণা
মবিেণ পরয়ন্টসিূহ
সম্ভাবয কযাম্প স্তরেে মবিেণ সাইটগুমলে িামলকা এবং GPS স্থানাঙ্কগুমল (ANNEX)
মপাটযাে মিামবলাইরজেন প্রমিয়া
কযাম্প পর্যাবয় দ্রুি োপাটযার Mobilization প্রমিয়া স্থাপন
উচ্চ দৃশযিানিা

নযস্ত করা হয় কযাম্প পর্যাবয় মপ্র পমজশনবির িাধযবি

জরুমর োপাটযারবদর জনয আইমি িমদ্রি ও মপ্র পমজশন্ড করা আবছ
জরুমে প্ররয়াজরন জমি েনাক্তকেণ
জরুমর অবস্থায় মনরাপদ স্থাবনর িযামপং, আইওএি এমরয়া োকাঅমিযবনশন টিিবক পাঠাবনা পমরবর্বাগুমলবি
প্রবববশর িাধযবি
জরুরী স্থানান্তর এলাকার্ নূযনিি WASH োসবা স্থাপন করা হবয়বছ
বযবসাে ধাোবামহকিা
কযাম্প মভমত্তক এসএি োিামবলাইজারোদর িামলকা, এবং কযাবম্পর কাছাকামছ থাকা োকানও কিী /
োেোবসবকবদর িামলকা
কযাবম্পর কাছাকামছ বসবাসকারী জরুরী অপাবরশনাল পাটযনাসয স্টাে / োেোবসবকবদর িামলকা
কযাবম্প মসআইমস ও এসএি অমেবস মসএেিমব্লউ এবং অনযানয প্রশাসমনক েিয বিমর করা হবয়বছ
োনা অযাবক্সস োরসপন্স ইবভবন্ট কিীবদর / োেোবসবকবদর প্রমশযণ / মিমেং

Annexes
•
•

Disaster Management Unit Guidelines
Disaster Management Unit Workplan

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Note:

Disaster Management Unit Training Schedule
DMU Contact List
Emergency 3W Contact List
SD Risk Assessment
Initial Assessment Communication Tree
CwC Multisector messages
Distribution Site Database
Temporary Communal Shelter Database
Emergency Staffing list

