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পহ হশষ্টসমূি 
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২০১৯ র ৌথ সোড়োদোন পহ কল্পনো সংক্রোন্ত ব্যিিোস   জন্য “েহতগ্রস্ত জনসগোহি” শব্দটি রিোি কহমউহনটিগুস ো সি সংকসট  দ্বো ো 

প্রভোহিত সমগ্র জনসমহষ্টসকই হনসদ মশ কস । “িোহিদোসম্পন্ন” ব্যহি িো জনসগোহি দ্বো ো আক্রোন্ত জনসগোিী  একটি অংশসক রিোঝোয় 

 ো ো সংকসট  কো সণ সু েো পদসেপ গ্রিন িো মোনহিক সিোয়তো  িোহিদো সম্পন্ন হিসসসি হনরূহপত িসয়সে। “অভীষ্ট জনসগোহি” 

ি সত রসই সক  ব্যহিসদ  রিোঝোয়  ো ো এই সোড়োদোন পহ কল্পনো  আওতোয় হিহভন্ন সোিোয্য ও সিোয়তোমূ ক পদসেপ ও কো মক্রসম  

জন্য সুহনহদ মষ্টভোসি উসেশ্যকৃত িসয়সে।  

  

িোং োসদশ স কো  র োহিঙ্গোসদ  “ি পূি মকভোসি উৎখোতকৃত মোয়োনমোস   নোগহ ক” হিসসসি অহভহিত কস । ইউএন এই জনসগোহিসক 

র োহিঙ্গো শ ণোথী হিসসসি উসেখ কস   ো সংহিষ্ট আন্তজমোহতক রেমওয়োসক ম  সোসথ সোমঞ্জস্যপূণ ম। র ৌথ সোড়োদোন পহ কল্পনো  এই 

নহথসত  থোস োগ্যভোসি উসেহখত দুইভোসিই একই জনসগোহিসক হনসদ মশ ক ো িসয়সে।  

এই নহথটি স্ট্র্যোসটহজক এহিহকউটিভ গ্রুপ ও সিস োগী সংস্থোগুস ো  পসে প্রণীত িসয়সে।  

 

এই নহথটিসত সিসিসয় গুরুত  মোনহিক িোহিদোসমূি ও সিোয়তো  িোহিদোসম্পন্ন ব্যহিসদ  প্রোক্কহ ত সংখ্যোসি সংকটটি সম্পসকম 

স্ট্র্যোসটহজক এহিহকউটিভ গ্রুসপ  পো স্পোহ ক রিোঝোপড়ো তুস  ধ ো িসয়সে। এটি একটি দৃঢ় প্রমোণ হভহত্তসক প্রহতহনহধত্ব কস  এিং 

উি হিষয়গুস ো সম্পসকম র ৌথ রকৌশ গত সোড়োদোন পহ কল্পনোসক অিহিত কস ।  

 

নহথসত ব্যিহৃত পদিীসমূি এিং উপক ণগুস ো  উপস্থোপনো জোহতসংঘ সহিিো সয়  পে রথসক রকোন রদশ, সীমোনো, শি  িো এ োকো 

িো এ  কর্তমপসে  আইনগত অিস্থো, িো এ  সীমোন্ত িো সীমোস খো  হিষসয় রকোন প্রকো  মতোমত ব্যি কস নো।   

 

প্রচ্ছদ হিত্রঃ ইউএনএফহপএ/এহ সন জসয়স/২০১৮ 
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    শব্দ সংসেসপ  তোহ কো  

  

এএহপ আক্রোন্ত জনসগোহি  প্রহত দোহয়ত্বশী তো এনহপএম িোহিদো ও জনসংখ্যো পহ িীেণ 

এএফহি সশস্ত্র িোহিনী হিভোগ এনটিএফ জোতীয় টোস্কসফোস ম 

এিহিউহি এহকউট ওয়োটোহ  িোইহ য়ো ওটিহপ আউটসপসশন্ট রথ োহপউটিক রপ্রোগ্রোম 

হিএসএফহপ িোসেট সোহিসমন্টো ী হফহিং রপ্রোগ্রোমস হপইআ ইউ সু েো হিষয়ক জরুহ  সোড়োদোন ইউহনট 

হিআ এহস িোং োসদশ রু ো  আিভোন্সসমন্ট কহমটি হপএ িহিউ গভ মিতী ও স্তন্যদোয়ী মহি ো 

হসএফএস হশশু িোন্ধি স্থোন হপএসইএ র ৌন রশোষণ ও হনপীড়ন িসত সু েো 

হসআইহস কযোম্প-ইন-িোজম হপএসএস মসনোসোমোহজক সিোয়তো 

হসএমআ  হিহনকযো  ম্যোসনজসমন্ট অি র প হপিহিউহজ রপ্রোসটকশন ওয়োহক মং গ্রুপ/সসক্ট  

হসহপ হশশু সু েো আ হসও আিোহসক সমন্বয়কো ী  কো মো য় 

হসহপআইএমএস হশশু সু েো হিষয়ক তথ্য ব্যিস্থোপনো ব্যিস্থো আ ইহভএ শ ণোথী অন্তঃপ্রিোি সংক্রোন্ত জরুহ  অসিোয়ত্ব হনরূপণ 

হসহপহপ ঘূহণ মঝড় রমোকোসি ো হিষয়ক প্রস্তুহত কম মসূহি আ আ আ হস শ ণোথী ত্রোণ ও প্রতযোিোসন কহমশনো  

হসিহিউহস কহমউহনটি  সোসথ র োগোস োগ এসএএম হসহভয়ো  এহকউট ম্যো হনউহিশন 

হিহস রজ ো প্রশোসক এসইহজ স্ট্র্যোসটহজক এহিহকউটিভ গ্রুপ 

হিহজ মিোপহ িো ক এসআইএমএএি হসমুস শন এিো সোইজ 

হিহপএইিই জনস্বোস্থয প্রসকৌশ  অহধদপ্ত  এসএমইহপ সোইট ব্যিস্থোপনো ও প্রসকৌশ  প্রকল্প 

হিআ হস িযোহনশ হ হফউহজ কোউহন্স  এসএমএস সোইট ব্যিস্থোপনো সিোয়তো 

হিএসএস সমোজসসিো অহধদপ্ত  এসএমএসহি সোইট ব্যিস্থোপনো ও সোইট উন্নয়ন 

ইটিএস জরুহ  রটহ স োগোস োগ খোত এসও রকৌশ গত  েযমোত্রো 

এফহসএন পহ িো  গণনো সংখ্যো এসওহপ সোধো ণ পহ িো নো পদ্ধহত 

এফটিএস আহথ মক অনুস ণ রসিো এসএসিহিউহজ মহি ো ও রমসয়সদ  জন্য হন োপদ স্থোন 

হজহিহভ হ ঙ্গহভহত্তক সহিংসতো টিহিসক টোই-িোউন সোমগ্রী 

হজএফহি সোধো ণ খোদ্য হিত ণ টিএসএফহপ টোসগ মসটি সোহিসমন্টো ী হফহিং রপ্রোগ্রোম 

হজআইএইিএ মোনহিক সিোয়তোকসম ম হ ঙ্গ ইউএএসহস সঙ্গীিীন ও হিহচ্ছন্ন হশশু 

হজওহি িোং োসদশ স কো  ইউএনহিহপ জোহতসংঘ উন্নয়ন কম মসূহি 

আইএইিহপ ইন্টো ন্যোশনো  হিউম্যোহনসটহ য়োন পোট মনো হশপ ইউএনএফহপএ জোহতসংঘ জনসংখ্যো তিহি  

আইএম তথ্য ব্যিস্থোপনো ইউএনএইিহসআ  জোহতসংসঘ  শ ণোথী হিষয়ক িোইকহমশনো  

আইএনহজও আন্তজমোহতক রিস কোহ  সংস্থো ইউএনআইহসইএফ জোহতসংঘ হশশু তিহি  

আইওএম আন্তজমোহতক অহভিোসন সংস্থো ইউএনও উপসজ ো হনি মোিী কম মকত মো 

আইএসহসহজ ইন্টো -সসক্ট  রকোঅহি মসনশন গ্রুপ ইউএসসক উন্নত আশ্রয় স ঞ্জোম 

আইওয়োইহসএফ হশশু ও িোচ্চোসদ  খোদ্যদোন িহিউএএসএইি পোহন, পহ েন্নতো ও স্বোস্থযসসিো 

রজআইহসএ জোপোন ইন্টো ন্যোশনো  রকোঅপোস শন এসজহন্স িহিউহিসক রদয়োস  আটকোসনো  স ঞ্জোম 

রজআ হপ র ৌথ সোড়োদোন পহ কল্পনো িহিউএফহপ হিশ্ব খোদ্য কম মসূহি 

এ হজইহি স্থোনীয় স কো  প্রসকৌশ  অহধদপ্ত  িহিউহজ ওয়োহক মং গ্রুপ 

এ হপহজ ত   রপসিোহ য়োম গ্যোস এমওহপএমই প্রোথহমক ও গণহশেো মন্ত্রণো য় 

এমএএম রমোিোস ট এহকউট ম্যো হনউহিশন এমএসএনএ িহু-খোতীয় িোহিদ হনরূপণ 

এমএইিহপএসএস মোনহসক স্বোস্থয ও মসনোসোমোহজক সংস্থো এনএফআই নন-ফুি সোমগ্রী 

এমওহিএমআ  দুস মোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণো য় এনহজও রিস কোহ  সংস্থো 

এমওএফএ প  োষ্ট্র মন্ত্রণো য় এনহজওএহি এনহজও হিষয়ক ব্যযস ো 

এমওএইিএ স্ব োষ্ট্র মন্ত্রণো য় িহিউএইিও হিশ্ব স্বোস্থয সংস্থো 

এমওএইিএফিহিউ স্বোস্থয ও পহ িো  কল্যোণ মন্ত্রণো য়   
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আগি ২০১৭ রথসক িোং োসদশ স কোস   রনর্তসত্ব পহ িোহ ত দ্রুত ও কো মক  মোনহিক সিোয়তো কো মক্রসম  মোধ্যসম অসনক জীিন রেঁসিসে, গুরুত্বপূণ ম িোহিদোসমূি 

রমটোসনো সম্ভি িসয়সে এিং প্রোয় এক হমহ য়ন র োহিঙ্গো শ ণোথীসক সু েো প্রদোসন  পোশোপোহশ রিোি কহমউহনটিগুস ো  উপ  েহতক  প্রভোি রমোকোসি ো ক ো িসয়সে। 

র োহিঙ্গো সংকট সংক্রোন্ত অসনকগুস ো অজমন থোকস ও িোং োসদসশ এই সংকটটিসক সম্পূণ মভোসি হস্থহতশী  অিস্থোয় আনো সম্ভি িয়হন।  

 

িোং োসদশ স কো  এিং িোং োসদসশ  জনগণ মোয়োনমো  িসত আগত র োহিঙ্গোসদ  স্বোগত জোনোসত ঐহতিোহসক ঔদোয্যম প্রদশ মন ক ো অব্যিত র সখসে। আন্তজমোহতক 

কহমউহনটিও এই হিষসয় অসোমোন্য সংিহত  সোসথ সোড়োদোন কস সে। এটি অব্যিত  োখসত িসি। র োহিঙ্গো শ ণোথীসদ  জন্য মোনহিক সোড়োদোসন গুরুত ভোসি প্রসয়োজনীয় 

সিোয়তো  গহতশী তো  জন্য ২০১৯ র ৌথ সোড়োদোন পহ কল্পনো একটি িোিন হিসসসি কোজ ক সি।  

 

র ৌথ সোড়োদোন পহ কল্পনোটি একটি সমহন্বত কম মসূহি  ো হতনটি রকৌশ গত  েযমোত্রোসক রকন্দ্র কস  প্রণীত িসয়সে-সু েো হনহিত ক ো, জীিন  েোকো ী সিোয়তো প্রদোন 

ক ো এিং সোমোহজক সংিহত উন্নীত ক ো। এই পহ কল্পনোটি সক  মোনহিক খোতসক অন্তর্ভমি কস  এিং সু েো ও ল হঙ্গক মূ ধো োক ণ সি পো স্পোহ কভোসি প্রভোি 

হিস্তো কো ী মূ  হিষয়গুস োসক উপস্থোপন কস । কহমউহনটি  সমৃ্পিতো  উপ  রজো  রদওয়ো  সোসথ এই পহ কল্পনোটি আিিোওয়ো সংক্রোন্ত ঝ ুঁহক ও প্রোকৃহতক দুস মোসগ  

জন্য জরুহ  প্রস্তুহত ও সোড়োদোনসক সংিত কস ।  

 

আগোমী িেস   জন্য অগ্রোহধকো গুস ো  মসধ্য  সয়সে কযোম্পগুস োসত স কোস   রনর্তত্ব ও জিোিহদহিতো সংিতক ণ এিং শ ণোথীসদ  জীিসন  উপ  প্রভোি হিস্তো কো ী 

হসদ্ধোন্তগুস ো গ্রিসণ  রেসত্র শ ণোথীসদ  কো মক ী অংশগ্রিণ হনহিত ক সত সিোয়তো প্রদোন ক ো। এজন্য প্রসয়োজন রনর্তত্বদোনকো ী ভূহমকোগুস োসত নো ী  েমতোয়ন 

এিং একটি অন্তর্ভমহিমূ ক কম মসকৌশ  র খোসন এই হিষয়টি মসন  োখো িসি র  কহমউহনটিসত অসনক ব্যহি আসে  ো ো প্রহতিন্ধী, মোনহসক সমস্যোগ্রস্ত এিং অন্যোন্য 

সুহনহদ মষ্ট িোহিদোসম্পন্ন। দেতো, সেমতো ও সম্পসদ  রকৌশ গত িস্তোন্ত  সি হিদ্যমোন স্থোনীয় সেমতো  উপ  হনভ ম  কস  সোড়োদোন কম মসূহি  স্থোনীয় ক সণ  

প্রহতশ্রুহতগুস ো  েো ক োও একটি অন্যতম অগ্রোহধকো ।  

 

২০১৯ সোস  িোং সদশ স কো  এিং ইউএনএইিহসআ  ি মোন র ৌথ সনোিক ণ কম মসূহিটি ত্ব োহন্বত ক সি  ো  মোধ্যসম র োহিঙ্গোসদ  হনিন্ধন সম্পন্ন এিং তোসদ  

স্বতন্ত্রভোসি নহথর্ভিক সণ  আওতোয় আনো িসি  ো অসনসক  রেসত্রই প্রথমিোস   মসতো ক ো িসচ্ছ। িয়স, হ ঙ্গ ও অন্যোন্য লিহিত্রযপূণ ম হিষসয়  দ্বো ো পৃথকীকৃত উপোত্ত 

দ্বো ো সিোয়তো ও রসিো প্রদোসন পহ কল্পনো প্রণয়ন ও  েয হনধ মো ণ ক ো সিজত  িসি এিং র   পোশোপোহশ িোসয়োসমহিক হনিন্ধসন  মোধ্যসম সিোয়তো ও রসিো প্রদোন 

অহধকত  সংিত িসি। 

 

র োহিঙ্গো শ ণোথী সংকট পোশ্বমিতী রিোি কহমউহনটিগুস ো  উপ  গুরুত  আথ ম সোমোহজক প্রভোি রফ সে  ো  মসধ্য  সয়সে পহ সিসশ  দ্রুত েহতসোধন এিং িনজ সম্পসদ  

হিস োপ  ো তোসদ  জীহিকো  উপ  হিরূপ প্রভোি হিস্তো  ক সে। উি প্রভোিগুস ো হ্রোস ক সত ২০১৯ র ৌথ সোড়দোন পহ কল্পনোসত কতগুস ো গুরুত্বপূণ ম কম মসূহি অন্তর্ভমি 

ক ো িসয়সে। হিশ্বব্যোংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যোংক এিং হদ্বপেীয় উন্নয়ন সংস্থোগুস ো উসেখস োগ্যভোসি তোসদ  কম মসূহি  পহ হধ িোহড়সয়সে  হদও র   অহধকোংশ পদসেপগুস ো 

২০২০ সোস  এই অঞ্চস  িসিোসকো ী মোনুসষ  কোসে দৃশ্যমোন িসি। 

 

িোং োসদসশ আগত র োহিঙ্গো ো যুগ যুগ ধস  মোয়োনমোস  নোগহ কত্ব প্রদোসন অস্বীকৃহত সি হিহভন্ন ধ সণ  পদ্ধহতগত লিষসম্য  হশকো  িসয় আসসে। তো ো এখন একটি 

 োস্ট্র্হিিীন শ ণোথীসগোিী  ো ো একটি ঘনিসহতপূণ ম ও হিপদজনক এ োকোয় িোস ক সে  ো প্রোকৃহতক দুস মোসগ  ঝ ুঁহকপূণ ম। তো ো ভয়োিি হনপীড়ন রথসক পোহ সয় এসসসে 

 ো জোহতসংসঘ  ফযোক্ট ফোইহডং হমশন কর্তমক আন্তজমোহতক আইসন  আওতোয় গুরুত  অপ োধ হিসসসি অহভহিত িসয়সে। এ পস ও তোসদ  দুদ মশো  অিসোসন  পথ হিসসসি 

অসনক র োহিঙ্গো শ ণোথী সঠিক পহ হস্থহতসত মোয়োনমোস  রস্বচ্ছোমূ ক প্রতযোিত মনসক হনসদ মশ কস ।  

 

মোয়োনমোস  প্রতযোিত মন িসত িসি রস্বচ্ছোমূ ক, হন োপদ, ম মোদোসম্পন্ন এিং আিহশ্যকভোসি রটকসই  োসত যুগ যুগ ধস  িস  আসো উৎখোসত  এই িক্র ভোঙ্গো সম্ভি িয়। 

িোং োসদশ স কোস   সোসথ হদ্বপেীয় চুহি  মোধ্যসম এিং ইউএনএইিহসআ  ও ইউএনহিহপ এ  সোসথ একটি হত্রপেীয় সমসঝোতো স্মো সক  আওতোয় মোয়োনমো  স কো  

প্রতযোিত মসন  জন্য সিোয়ক পহ হস্থহত সৃহষ্ট  হিষসয় প্রহতশ্রুহত দোন কস সে। উি পদসেপগুস ো মোয়োনমোস  ি মোন। 

 

আম ো এই হিষসয় আত্মহিশ্বোসী র  ২০১৯ র ৌথ সোড়ো দোন পহ কল্পনোটি সু েো হনহিতক ণ, কো মক ীভোসি সিোয়তো প্রদোন এিং সোমোহজক সংিহত সৃহষ্ট  জন্য একটি দৃঢ় 

রেমওয়োক ম প্রদোসন  পোশোপোহশ মোনহিক সিোয়তো প্রদোনকো ী কহমউহনটি  মসধ্য, উন্নয়ন সিস োগীসদ  সোসথ িোং োসদশ স কোস   মসধ্যকো  সিস োহগতো, সমন্বয় এিং 

অংশীদোহ ত্ব লতহ   হভহত্ত হিসসসি কোজ ক সি।  

 

 

 

হময়ো রসসপো  

ইউ এন আিোহসক সমন্বয়ক  

িোং োসদশ 

 

 

 

 

হিসভন ক হ স 

প্রহতহনহধ  

ইউএনএইিহসআ  িোং োসদশ 

 

 

 

 

হগও হগ হগগোওহ  

িীফ অি হমশন 

আইওএম িোং োসদশ 
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িোং োসদশঃ কিিোজো  শ ণোথী জনসংখ্যো (৩১ হিসসম্ব  ২০১৮ এ  তথ্য অনু োয়ী) 
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• সংকট ও িোহিদো  সোহি মক প মোস োিনো  

• মোনহিক সোড়োদোসন  জন্য সু েো রেমওয়োক ম  

• ২০১৯ সোড়োদোন রকৌশ    

• সমন্বয় ও পহ িীেণ  

• নতুন কম মপন্থো এিং মোনহিক সোড়োদোন/উন্নয়ন হিষয়ক র োগসূত্র  

• পো স্পোহ কভোসি প্রভোি হিস্তো কো ী হিষয়সমূি 

• খোত অনু োয়ী অভীষ্ট জনসগোহি 

েহিঃ ইউহনসসফ/প্যোহিক ব্রোউন/২০১৭ 
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১।  োখোইন  োসজয র োহিঙ্গো জনসমহষ্ট কসয়কযুগ ধস  পদ্ধহতগত লিষম্য,  োষ্ট্রিীনতো এিং উসেশ্যমূ ক সহিংসতো  হশকো  িসয় আসসে। ১৯৭৮, 

১৯৯১-১৯৯২ ও ২০১৬ রত সংঘটিত সহিংস আক্রমসণ  ঘটনো  কো সণ এধ সণ  হনপীড়সন  মোত্রো রিসড় রগস  তো িহু িে  ধস ই র োহিঙ্গো মহি ো, 

রমসয়, রেস  ও পুরুষসদ  িোং োসদসশ িস  আসসত িোধ্য ক সে। তথোহপ আগি ২০১৭ রত সংঘটিত আক্রমসণ  ঘটনোটি িোং োসদসশ এ  োিত কোস   

বৃিত্তম ও দ্রুততম র োহিঙ্গো অনুপ্রসিসশ  সূত্রপোত ঘটোয়। এ প  রথসক ৪০০,০০০ হশশুসি আনুমোহনক ৭৪৫,০০০ জন র োহিঙ্গো কিিোজোস  পোহ সয় 

এসসসে। ইউএন হনসদ মহশত ইহডসপসডন্ট ইন্টো ন্যোশনো  ফযোক্ট-ফোইহডং হমশন অন হময়োনমো  এ তোসদ  পোহ সয় আসো  তোৎেহণক কো ণ হিসসসি 

“িতযো, িন্দীত্ব, ি পূি মক হনরুসেশ, হন মোতন, ধষ মণ, র ৌন দোসত্ব এিং অন্যোন্য ধ সণ  র ৌন সহিংসতো, হনপীড়ন এিং দোসত্ব” এ  সোসথ “হনধন ও 

হিতোড়সন  উপোদোন” এিং “জোহতগত হিসদ্বষ িসত উদ্ভতূ পদ্ধহতগত উৎপীড়ন ও লিষম্য”১ রক হিহিত ক ো িসয়সে।  

 

িোং োসদশ স কো  পোহ সয় আসো র োহিঙ্গোসদ  জন্য তো  সীমোন্ত উনু্মি র সখসে এিং মোনহিক সোড়োদোন কো মক্রসম রনর্তত্ব দোন ক সে। িোং োসদসশ  

জনগন এই মোনহিক হিপ মসয়  মুসখ আহতসথয়তো  হি   এক দৃষ্টোন্ত স্থোপন কস  িস সে। িত মমোন রপ্রেোপসট জোতীয় নীহতমো োসমূসি  সোসথ সঙ্গহত 

র সখ িোং োসদশ স কো  র োহিঙ্গোসদ  “ি পূি মক উৎখোতকৃত মোয়োনমোস   নোগহ ক” হিসসসি অহভহিত ক সে। সু েো ও সমোধোসন  আন্তজমোহতক 

রেমওয়োক ম এিং উৎসসদশ ও আশ্রয়প্রদোনকো ী রদশসি সোমহগ্রকভোসি আন্তজমোহতক কহমউহনটি  দোহয়ত্বশী তো  সোসথ সঙ্গহত র সখ ইউএন ব্যিস্থো 

এই জনসমহষ্টসক র োহিঙ্গো শ ণোথী হিসসসি অহভহিত কস । উপস োসেহখত এই পহ ভোষোগুস ো একই জনসমহষ্টসক রিোঝোসত ব্যিিো  ক ো িয়। 

 

২। জোনুয়োহ  ২০১৯ এ  তথ্য অনু োয়ী, ৯০০,০০০ এ ও অহধক  োষ্ট্রিীন র োহিঙ্গো শ ণোথী উহখয়ো ও রটকনোফ উপসজ োয় িসিোস ক সে। এ  

অহধকোংশই ৩৪টি অতযন্ত ঘনিসহতপূণ ম কযোসম্প িোস ক সে। কুতুপো ং-িোলুখোহ  এিপ্যোনশন সোইসট, র টি িসচ্ছ বৃিত্তম একক সোইট, আনুমোহনক 

৬২৬,৫০০ জন র োহিঙ্গোসক আশ্রয় রদওয়ো িসয়সে।  হদও সিসিসয় রিহশ অনুপ্রসিসশ  ঘটনো ২০১৭ এ  আগি রথসক হিসসম্বস   মসধ্য ঘসটসে, এ  

প িতীসতও অনুপ্রসিশ ি সেঃ জোনুয়োহ  ২০১৮ রথসক এই প মন্ত প্রোয় ১৬,০০০ জন র োহিঙ্গো িোং োসদসশ এসসসে।২ সীমোনো উন্মুি র সখ এিং মোনহিক 

সিোয়তো প্রদোনকো ী কহমউহনটি  সোসথ ঘহনিভোসি কোজ কস  মোনহিক সোড়োদোসন রনর্তত্ব প্রদোসন  মোধ্যসম িোং োসদশ স কো  প্রোয় এক হমহ য়ন 

র োহিঙ্গো শ ণোথী/ি পূি মক উৎখোতকৃত মোয়োনমোস   নোগহ কসদ  জীিন  েো কস সে। স কোহ  পদসেপগুস ো  সিোয়তোয় মোনহিক সিোয়তো 

প্রদোনকো ী কহমউহনটি র োহিঙ্গো এিং রিোি কহমউহনটি  িোং োসদহশসদ  জন্য জীিন  েোকো ী সু েো ও সিোয়তো প্রদোসন তোসদ  কো মক্রম দ্রুততো  

সোসথ সম্প্রসোহ ত কস সে। 

ক্রমিধ মমোন র োহিঙ্গো শ নোথী – অনুপ্রসিশ পূি মিতী জনসংখ্যোসি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 
১। এ/এইিআ হস/৩৯/৬৪, ২০১৮, ইহডসপসডন্ট ইন্টো ন্যোশনো  ফযোক্ট-ফোইহডং হমশন অন হময়োনমো  এ  প্রহতসিদন, পৃ.১৬, অনুসচ্ছদ ৮৮।হনসনোি হ ংসক পোওয়ো  োসিঃ  

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFM-Myanmar/A_HRC_39_64.docx  

 
২। আইএসহসহজ, ১০ জোনু. ২০১৮, র োহিঙ্গো সংকসট  পহ হস্থহত হিষয়ক প্রহতসিদন, কিিোজো । হনসনোি হ ংসক পোওয়ো  োসিঃ 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/bangladesh/document/situation-report-rohingya-crisis-coxs-bazar-10-january-2019   

 
 

 

৩১ হিসসম্ব  ২০১৮ প মন্ত নতুন 

আগমনকো ী ৭৪৫,০০০ জন 

সি মসমোটঃ ৯০৯,০০০ জন 

 

সংকট ও িোহিদো  সোহি মক প মোস োিনো  

 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFM-Myanmar/A_HRC_39_64.docx
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/bangladesh/document/situation-report-rohingya-crisis-coxs-bazar-10-january-2019
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____________________________________________ 
৩। আইএসহসহজ সহিিো য়, রসসেম্ব .২০১৮,  ২০১৮ এ  র ৌথ সোড়োদোন পহ কল্পনো  মধ্যিতীকো ীন প মোস োিনো, িোং োসদশ। হনসনোি হ ংসক পোওয়ো  োসিঃ 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/2018_jrp_mid_term_review_v28.pdf 

৪। এ/এইিআ হস/৩৯/৬৪, ২০১৮, আইহিআইহি…, পৃ.১৫, অনুসচ্ছদ ৭৯। 

৫। হশশু সু েো উপখোত, নসভম্ব .২০১৮, ইউএসহসএফ সো োংশ, “র োহিঙ্গো শ নোথীসদ  মসধ্য পোহ িোহ ক হিসচ্ছদ সম্পসকম ধো নো” , কিিোজো , িোং োসদশ।  

 

 

 

৩। িহুমুখী ও সমহন্বত এই কো মক্রসম  এক িেস   মসধ্য অিস্থো ক্রমোন্বসয় হস্থহতশী  িসচ্ছ। রমৌহ ক সিোয়তো প্রদোন ক ো িসয়সে, কযোম্পগুস োসত 

জীিন োত্রো  মোন উন্নত িসয়সে এিং দুস মোসগ  ঝ ুঁহক হ্রোস ক ো  জন্য গৃিীত পদসেপগুস ো অসনকোংসশই সফ  িসয়সে।  োন্নো  জন্য হিকল্প জ্বো োহন 

হিসসসি হ কুইি রপসিোহ য়োম গ্যোস (এ হপহজ) এ  সংস্থোসন  মোধ্যসম জ্বো োহন কোসে  িোহিদো রমটোসনোসি পহ সিসশ  উপ  অনুপ্রসিসশ  সোহি মক 

প্রভোি হ্রোস ক ো সম্ভি িসয়সে। ২০১৭ এ  রশষভোসগ সৃষ্ট রলোিো  এহকউট ম্যো হনউহিশন এ  প্রোদুভ মোি জরুহ  সীমো  হনসি আনো সম্ভি িসয়সে (১৯% 

রথসক ১২%) খোদ্য হন োপত্বো সংক্রোন্ত সূিকগুস ো উন্নত িসয়সে, টিকোদোসন  আওতোর্ভি এ োকো রিসড় ৮৯% িসয়সে এিং স্বোস্থয রকন্দ্রগুস োসত 

জন্মদোসন  িো  ২২% রথসক ৪০% এ উন্নীত িসয়সে।৩ উপস োি ও অন্যোন্য পহ সংখ্যোনগুস ো অভীষ্ট জনসমহষ্ট  কোসে প্রদত্ত রসিোগুস ো  রপৌুঁসে 

 োওয়ো এিং হিশ্বোসস োগ্যতো বৃহদ্ধ  হিষয়টি তুস  ধস । রসিোগুস ো সম্পসক ম এই হিশ্বোস সোড়োদোসন  প িতী প মোসয় সোিধোনতো  সোসথ পহ ি মো ক সত 

িসি।  

 

৪। এই সক  অগ্রগহত সসেও র োহিঙ্গো ো অতযন্ত হন োপত্তোিীন একটি পহ হস্থহত  মসধ্য  সয়সে। মোয়োনমোস  তোসদ  দুদ মশো  মূ  কো ণগুস ো এখন 

প মন্ত সঠিকভোসি আস োিনো ও সমোধোন ক ো িয় হন এিং তোসদ  ভহিষ্যৎ এখনও অহনহিত। তোসদ  প্রতযোিত মসন  জন্য সিোয়ক পহ হস্থহত সৃহষ্ট  

 সেয ২০১৮ রত ইউএনএইিহসআ , ইউএনহিহপ এিং মোয়োনমো  স কোস   মসধ্য একটি চুহি স্বোেহ ত িসয়হে । ইসতোমসধ্য এই সক  

শ ণোথী/ি পূি মক উৎখোতকৃত মোয়োনমোস   নোগহ কগণ স কোহ  সিোয়তো এিং মোনহিক সোিোসয্য  উপ  সম্পূণ মভোসি হনভ ম শী  িসত িোধ্য িসয়সে-

এিং এ ই সোসথ হনি মোসনকোস  প্রহতহদন তোসদ  অসিোয়ত্ব রিসড়সে। এই অসিোয়ত্বগুস ো হিহভন্ন খোত জুসড় প্রতীয়মোন। উদোি ণ হিসসসি ি ো  োয় 

র  ২০১৮ এ  িষ মোকো  কোটোসত সিোয়তো ক ো  জন্য সক  শ ণোথীসদ  রমৌহ ক জরুহ  আশ্রয় উপক ণ প্রদোন ক ো িসয়হে ; িত মমোসন তোসদ  আস ো 

মজব্যত এিং হন োপদ আশ্রয় প্রসয়োজন। আনুমোহনক ৮৬০,০০০ জন শ ণোথী হনয়হমতভোসি ন্যযনতম খোদ্য সিোয়তো পোসচ্ছ, তো পস ও মোত্র ২৪০,০০০ 

জন শ ণোথী তোসদ  খোদ্যোভযোসসক িো , িো  ও রতস   ন্যন্যতম প্যোসকসজ  িোইস  হনসত রপস সে। তোসদ  পুহষ্ট ও স্বোসস্থয  হনিয়তো হদসত এই 

সুস োগগুস োসক সম্প্রসোহ ত ক সত িসি। প্রোক-প্রোথহমক ও প্রোথহমক প মোসয়  হশেোথীসদ  ৫০% এিং তরুণ ও হকসশো -হকসশো ীসদ  ৯৭% 

মোনসম্মত হশেো গ্রিসণ  সুস োগ রথসক িহঞ্চত। দোহ দ্র্য, সহিংসতো ও লিষসম্য  িক্র ভোঙ্গসত হশেো  শহি  ভূহমকো অনস্বীকো ম। র োহিঙ্গো শ ণোথী 

হশশু ও তরুণসদ  জন্য হশেো গ্রিসণ  সুস োগ সিজ ভয ক সত িসি  োসত তো ো হনসজসদ  ও তোসদ  পহ িো সদ  জন্য হিহভন্ন ধ সণ  সমোধোন কোসজ 

 োগোসত হনসজসদ সক সেম কস  তু সত পোস । অনুরূপভোসি, িহিউএএসএইি, স্বোস্থয ও সু েো রসিোসমূসি  জন্য অব্যোিত ভোসি হিহনসয়োগ ক ো 

অতযন্ত গুরুত্বপূণ ম।  

 

৫। শ ণোথীসদ  তোৎেহণক মোনহিক িোহিদোগুস ো তোসদ  উৎখোত পূি মিতী িো উৎখোতজহনত মো োত্মক ধ সণ  মোনহসক হিপ মসয়  কো সণ জটি  

আকো  ধো ণ কস । ইউএন এ  ইহডসপসডন্ট ফযোক্ট-ফোইহডং হমশন এই হসদ্ধোসন্ত উপনীত িসয়সে র   োখোইন  োসজয “আকো , হনম মমতো ও পদ্ধহতগত 

ধ ণ” এ  “ধষ মণ, গণধষ মণ, র ৌন দোসত্ব, ি পূি মক নগ্নতো, র ৌন  োঞ্ছনো, অঙ্গিোহন এিং র ৌন প্রিো  [...] র গুস ো  পস  প্রোয়শই র্ভিসভোগীসদ  িতযো 

ক ো িসয়সে” এটিই প্রমোণ কস  র  “একটি অসোমহ ক জোহতসগোিীসক ভীত, আতংহকত এিং শোহস্ত প্রদোন ক সত একটি উসেশ্যপ্রসণোহদত রকৌশ ” 

ব্যিিো  ক ো িসয়সে।৪ রেঁসি  োওয়ো র োহিঙ্গো ো ভহিষ্যসত মোয়োনমোস  তোসদ  হন োপদ প্রতযোিত মসন  হিষসয় অহনিয়তো  একটি রিোঝো িিন কস  

িস সে। এই রপ্রেোপটটি িোহিক সংস্থোগুস ো  উপ  হিশ্বোস স্থোপসন  রেসত্র প্রভোি হিস্তো সি তোসদ  মসধ্য উসেখস োগ্য মোত্রো  উসদ্বগ ও  ন্ত্রণো  জন্ম 

রদয়। তোসদ  মোনহসক স্বোস্থয ও মসনোসোমোহজক র সক  িোহিদোগুস ো পূ ণ ক ো িয়হন রসগুস োও অতযন্ত গুরুত্বপূণ ম। এ  পোশোপোহশ ব্যহি ও কহমউহনটি 

উভয় প মোসয়ই হশেো ও জীহিকো  রেসত্র সুস োসগ  সীমোিদ্ধতো  কো সন তোসদ  অিস্থোজহনত লদনহন্দন ধক  রিসড়ই িস সে।  হদও শ ণোথী ো 

হনসজসদ  অিস্থো  উন্নহত ঘটোসত গৃিীত হিহভন্ন পদসেসপ  সোসথ সংগহত প্রকোশ ক সে এিং হনসজসদ সক সমৃ্পি ক সে তো প ও তোসদ  মসধ্য  ো ো 

সিসিসয় রিহশ অসিোয় মোনুষ হিসশষতঃ িয়স্ক, প্রহতিন্ধী, নো ী, ঝ ুঁহক  সম্মুখীন হশশু এিং সহিংসতো রথসক রেঁসি আসো ব্যহিসদ  জন্য অহধকত  

হনসিহদতভোসি সোড়োদোন ক ো প্রসয়োজন  োসত তোসদ  িোহিদোগুস ো রমটোসনো এিং মোনহসক সুস্থতো হনহিত ক ো সম্ভি িয়।  

 

৬। সু েো রসিো ও সিোয়তো  সিজ ভযতো ও মোন িোড়োসনো সক  র োহিঙ্গো হিসশষতঃ হকসশো ী ও মহি োসদ  জন্য অতযোিশ্যক। ২০১৮ রত হিহভন্ন 

কযোম্প িসত প্রোপ্ত হ ঙ্গহভহত্তক সহিংসতো ও অিমোননো  ঘটনোসমূি সম্পসকম অব্যোিতভোসি পোওয়ো প্রহতসিদনগুস ো হ ঙ্গহভহত্তক সহিংসতো (হজহিহভ) 

র োধ সংক্রোন্ত রকৌশ  সংিত ক ো এিং হজহিহভ হিষয়ক রকস ব্যিস্থোপনো, পোিো হিস োধী কম মসূহি এিং হশশু ও প্রোপ্তিয়স্কসদ  জন্য সিোয়তো বৃহদ্ধ  

প্রসয়োজনীয়তো তুস  ধস । রমৌহ কভোসি প্রসয়োজনীয় হিষয়গুস ো র মন- আস ো  ব্যিস্থো, আইনপ্রসয়োগকো ী কর্তমপসে  উপহস্থহত ও ন্যোয়হিিো  পোওয়ো  

হনিয়তোসি কহমউহনটিহভহত্তক সু েো প্রদোন সংক্রোন্ত কো মক্রম এিং পদসেপসমূিসক সংহিষ্ট সক  প্রহতিোসন  সিস োহগতোয় ২০১৯ এ ক্রমোগতভোসি 

সংিত ক সত িসি।  

 

৭। হনঃসঙ্গ ও হিহচ্ছন্ন হশশুসদ  (ইউএএসহস) জন্য একটি দৃঢ় ও পহ িো হভহত্তক হিকল্প রসিোব্যিস্থো লতহ  ক ো, তোসদ  হনসজসদ  পহ িো সক খ ুঁসজ 

রি  ক ো ও পুনহম ম ন ঘটোসনো  পোশোপোহশ তোসদ  দত্তক রনওয়ো পহ িো গুস ো  জন্য সিোয়তো  ব্যিস্থো ক ো অতযোিশ্যক। সোম্প্রহতককোস   

গসিষণোগুস ো এহতম ও হিহচ্ছন্ন র োহিঙ্গো হশশুসদ  অহভজ্ঞতো সম্পসক ম নতুন ধো ণো প্রদোন কস  এিং প্রমোণ কস  র  আক্রমণগুস ো সংঘটসন  সময় 

হিপু  সংখ্যক হশশু তোসদ  প্রোথহমক রদখোসশোনোকো ীসদ  রথসক হিহচ্ছন্ন িসয়  োয় এিং তো ো প্রতযেভোসি রদসখসে হকংিো অহনিো মকো ণিশত হিশ্বোস 

কস  র  তোসদ  হপতোমোতো িো রদখোসশোনোকো ী জীহিত রনই। এই কো সণ এসক  হশশু ও তোসদ  রদখোসশোনোকো ীসদ  জন্য মোনহসক স্বোস্থযসসিো ও 

মসনোসোমোহজক সিোয়তো  ব্যিস্থো ক ো এিং তোসদ  জন্য হিকল্প রসিোপ্রদোসন  সংস্থোন, তোসদ  পহ িো  অনুসন্ধোন ও পহ িোস   সোসথ পুনহম ম সন  

ব্যিস্থো ক ো আিশ্যক।  

  

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/2018_jrp_mid_term_review_v28.pdf
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৮। িোং োসদশ স কো  ও ইউএনএইিহসআ  কর্তমক র ৌথভোসি পহ িোহ ত  োিোইক ণ প্রহক্রয়োটি ২০১৮ এ  মধ্যভোসগ শুরু িসয়সে এিং এটি ২০১৯ 

এও ি সি। এই প্রহক্রয়োটি সংকসট  প্রোথহমক জরুহ  অিস্থো রথসক অহধকত  রটকসই সোড়োদোন কম মসূহিসত রূপোন্তস   রেসত্র একটি অহিসচ্ছদ্য অংশ। 

 োিোইক ণ প্রহক্রয়োটি  ফ োফ  িোং োসদশ স কো সক উৎখোতকৃত জনসমহষ্ট  অিস্থো সম্পসক ম সোহি মক ধো ণো রদওয়ো  পোশোপোহশ শ ণোথী/ি পূি মক 

উৎখোতকৃত মোয়োনমোস   নোগহ কসদ  পহ িয় নহথর্ভি ক ো  গুরুত্বপূণ ম িোহিদোটি রমটোসত সিোয়তো ক সি। সিসিসয় গুরুত  িোহিদো ও 

অসিোয়ত্বগুস োসক অহধকত  ভোস োভোসি হিহিত ও  েয ক ো  রেসত্র এই প্রহক্রয়োটি সোমহগ্রকভোসি সোড়োদোন কম মসূহিসক সিোয়তো ক সি। এ  

ফ োফ  হিসসসি অহধকত  সঠিক উপোত্ত (িয়স, হ ঙ্গ ও প্রহতিহন্ধতো  মসতো অন্যোন্য হিষয় দ্বো ো পৃথকীকৃত) পোওয়ো  োসি।  

 

৯। পহ সিশ ও িোং োসদহশসদ  জীহিকো  উপ  উসেখস োগ্য প্রভোি হিস্তোস   পোশোপোহশ  মোয়োনমো  রথসক শ ণোথীসদ  উৎখোত িওয়ো  কো সণ উহখয়ো 

ও রটকনোফ উপসজ ো  রমোট জনসংখ্যো হতন গুণ িসয়সে এিং উন্নয়সন  তোৎপ মপূণ ম নতুন হকছু সুস োগ সৃহষ্ট িসয়সে র গুস ো এখনও সম্পূণ মভোসি পূ ণ 

ক ো সম্ভি িয়হন। স্বোস্থয ও পোহন স ি োি রসিোসি রজ ো  অিকোেোসমো শ ণোথী/ি পূি মক উৎখোতকৃত মোয়োনমোস   নোগহ কসদ  সিোয়তো  জন্য 

রজ ো কর্তমপে কর্তমক সম্প্রসোহ ত ক ো িসয়সে। মোনহিক সোড়োদোসন  রেসত্র এই গুরুত্বপূণ ম অিদোনটি সোহি মক ব্যিস্থো  উপ  িোপ অসনকোংসশ হ্রোস 

কস সে। দুি ম  িন ও র্ভহম সম্পসদ  উপ  মোয়োনমোস   প্রোয় এক হমহ য়ন অসিোয় মোনুসষ  ি পূি মক উৎখোত মো োত্মক প্রভোি রফস সে। জনসংখ্যো  

আকহস্মক বৃহদ্ধ স্থোনীয় জনগসণ  একোংসশ  জন্য  েণীয় মোত্রোয় অথ মননহতক সুস োগ সৃহষ্ট ক স ও এই অনুপ্রসিসশ  কো সণ মুদ্র্োস্ফীহত ঘসটসে এিং 

অদে শ্রসম  র োগোন রিসড়  োওয়োয় লদহনক মজুহ   আকহস্মক পতন ঘসটসে। স কো  ও স্থোনীয় কর্তমপসে  রনর্তসত্ব স্থোনীয় জনগসন  হিহভন্ন সমস্যো 

সমোধোসন অব্যোিতভোসি কোজ ক ো  প্রসয়োজনীয়তো  সয়সে।  

 

১০। একটি প্রোকৃহতক দুস মোগপ্রিণ এ োকোয় সংঘটিত িওয়ো  কো সণ সু েো সংক্রোন্ত গুরুত্বিি এই সংকটটি আস ো ঘনীভূত িসয়সে। র োহিঙ্গো 

কযোম্পগুস ো এিং এগুস ো  আসশপোসশ  এ োকোগুস ো হিসশষভোসি অ হেত এিং এই অঞ্চস  সিো োি  ঘসট আিিোওয়ো  এমন প্রি  ঘটনোসমূসি  

রেসত্র এই এ োকোগুস ো মো োত্মকভোসি েহতগ্রস্ত িসত পোস । আিিোওয়ো সংক্রোন্ত ঘটনো সমূি রমোকোসি োয় সেমতো িোড়োসনো এিং প্রোকৃহতক দুস মোসগ  

জন্য প মোপ্ত হিকল্প পহ কল্পনো হনহিত ক ো   সেয িোং োসদসশ  কো মক ী দুস মোগ রমোকোসি ো  রকৌশ  ও ঝ ুঁহক হ্রোসস  জন্য গৃিীত পদসেপগুস ো  

উপ  হভহত্ত কস  কযোসম্প  রভতস  ও সং গ্ন এ োকোগুস োসত হিহভন্ন পদসেপ গ্রিণ অব্যোিত  োখো প্রসয়োজন। 

 

১১। র্ভহমধ্বস ও িন্যো  ঝ ুঁহক সম্পন্ন এ োকোগুস োসত স্থোন সংকু োন নো িওয়ো রথসক সৃষ্ট িসিোসস  স্থোসন  দু োিস্থোসি শ ণোথীসদ  জন্য সোড়োদোসন  

রেসত্র সক  খোসত  মূ  সমস্যোটি ি  ঘনিসহতপূণ মতো। এই রপ্রেোপটটি সু েো সংক্রোন্ত অজস্র সমস্যোসক িোহড়সয় তু সে। স্থোসন  এই অপ মোপ্ততো  

সোসথ যুি িসচ্ছ  অহধকত  দুগ মম কযোম্পগুস োসত রপৌুঁেোসনো  পথগুস ো  দু োিস্থো  ো  কো সণ প্রসয়োজন থোকো সসেও প মোপ্ত মোনহিক সিোয়তো রপৌুঁসে 

রদওয়ো সম্ভি িসচ্ছ নো। শ ণোথীসদ  মসনোসোমোহজক িোহিদোসমূি পূ সণ প্রসয়োজনীয় হিসনোদন ও কহমউহনটিহভহত্তক র োগোস োসগ  জন্য স্থোন ও েোউহন  

অপ মোপ্ততো তোসদ  মোহনসয় রনওয়ো  স্বোভোহিক প্রহক্রয়োসক ব্যিত কস  এিং তোসদ  হিসশষতঃ মহি ো ও হশশুসদ  সু েো সংক্রোন্ত ঝ ুঁহকগুস োসক িহধ মত 

কস । কুতুপো ং-িোলুখোহ  এিপ্যোনশন সোইসট  জন্য ৩,৭০০ এক  সি উহখয়ো ও রটকনোফ উপসজ োয় িোং োসদশ স কো  ি োেকৃত ভূহম  পহ মোণ 

৬,৫০০ একস  উন্নীত কস সে। ২০১৮ রত কযোসম্প  হভতস  হকংিো নতুনভোসি সম্প্রসোহ ত কযোম্পগুস োসত আনুমোহনক ৪৫,০০০ জন শ ণোথী/ি পূি মক 

উৎখোতকৃত মোয়োনমোস   নোগহ কসদ  পুনি মোসসন  কোজটি িোং োসদশ স কো  তদো হক কস সে। র সিতু এই এ োকোগুস োসত সোহি মকভোসিই ভূহম 

সম্পসদ  অপ মোপ্ততো  সয়সে তোই র  এ োকোগুস ো ি মভোিোপন্ন আিিোওয়ো সম্পন্ন নয় এিং র খোসন  োওয়ো ও উন্নত জীিন  োত্রো  সুস োগ সমূি প্রদোন 

ক ো সম্ভি, রসই এ োকোগুস োসত রমৌহ ক আন্তজমোহতক মোনহিক সিোয়তোসমূসি  মোন  েো ক সত ঘনিসহতপূণ মতো  সমস্যো  োঘি ক ো সম্ভি িয়হন। 

রকস ব্যিস্থোপনো  মত রগোপনীয়তো  েো ক ো আিশ্যক এমন প্রসয়োজনীয় রসিোগুস ো  সংস্থোসন  রেসত্রও ঘনিসহতপূণ মতো প্রভোি রফস ।  

 

১২। কযোসম্প  হভত  এিং শ ণোথী ও রিোি কহমউহনটি  মসধ্য উসদ্বগ ও সহিংসতো  ঘটনো  েয ক ো  োয়। এই ঘটনোগুস ো কযোম্প ও কযোসম্প  

িো পোসশ  কহমউহনটিসত পহ িত মনশী  সোমোহজক পহ হস্থহতসক প্রতীয়মোন কস   ো সংকসট  শুরু রথসক  েণীয়ভোসি পহ িহত মত িসয়সে। ব্যহিগত 

ও সোমহষ্টক উভয় ধ সণ  সংঘোত ও হিসেোভ  ো পোহ পোহশ্বমক রপ্রেোপটসমূি র মন কযোম্পগুস োসত অহত ঘনিসহতপূণ মতো এিং হশেো ও দেতো উন্নয়ন 

সংক্রোন্ত সুস োসগ  স্বল্পতো রথসক উদূ্ভত এমন হিষয়গুস ো সি অন্যোন্য হনয়োমকও এই পহ িত মসন  কো ণ। সোমোহজক সংস োগ সংিত ক ো  

সুস োগগুস োসক পুস োপুহ ভোসি কোসজ  োগোসনো   সেয স কোস   রনর্তসত্ব ২০১৯ এ  সোড়োদোন কম মসূহিসমূি সম্পন্ন ক ো িসি। এই ধো নোটি কযোসম্প  

হভতস  এিং কহমউহনটি ও শ ণোথীসদ  মসধ্য শোহন্তপূণ ম সিোিস্থোসন  গুরুত্বসক স্বীকৃহত রদয়।  

 

কিিোজো  রথসক আনুমোহনক ১০০,০০০ জন র োহিঙ্গো শ ণোথী/ি পূি মক উৎখোতকৃত মোয়োনমোস   নোগহ কসদ  পুনি মোসসন  একটি সোইট হিসসসি 

িোং োসদশ স কো  ভোসোন ি  নোমক িসঙ্গোপসোগস   একটি বৃিৎ ি দ্বীপসক হিহিত কস সে। অহত জনোকীণ ম কযোম্পগুস োসত ঘনিসহতপূণ মতো কমোসনো  

একটি পথ হিসসসি রনোয়োখো ী রজ ো  ভোসোন িস  পুনি মোসসন  এই প্রস্তোিটি উত্থোপন কস সে। সংহিষ্ট সু েো সংক্রোন্ত হিষয়সমূি, প্রসয়োজনীয় 

রসিোসমূসি  সিজ ভযতো  পোশোপোহশ পহ সিশগত ও আথ ম-সোমোহজক স্থোহয়ত্ব সি এ  হন োপত্তো, উপযুিতো ও কোম্যতো হনহিত ক সত ইউএন 

িোং োসদশ স কোস   সোসথ গেনমূ কভোসি সমৃ্পি িসয় এই পহ কল্পনোটি ক সে।  হদ পহ কল্পনোটি  অগ্রগহত িয় তোিস  উসদ্বগ দূ  ক ো এিং 

পুনি মোসন প্রহক্রয়ো পহ িো নোয় র োহিঙ্গো কহমউহনটি  সোসথ স্বচ্ছভোসি সমৃ্পি িওয়ো প্রসয়োজন িসি। ভোসোন ি  হিষয়ক পহ কল্পনো িো প্রসয়োজনীয়তোগুস ো 

রজআ হপ ২০১৯ এ অন্তর্ভমি রনই। 

 

১৩। মোনহিক সিোয়তো হিষয়ক অহভগম্যতো  জন্য হিধোন সংক্রোন্ত প্রসয়োজনীয়তোসমূসি  অিোধ প্রিোসি িোং োসদশ স কোস   সমন্বসয় উসেখস োগ্য 

অগ্রগহত সোহধত িসয়সে। তো পস ও মোনহিক সিোয়তো প্রদোনকো ী সিস োগী সংস্থোগুস ো প্রসয়োজনীয় হনষ্কৃহত ও হভসো  োসভ  রেসত্র পদ্ধহতগত 

অন্ত োয়গুস ো সম্পসক ম হ সপোট ম ক ো অব্যোিত র সখসে। এ সংক্রোন্ত সমস্যোগুস ো  হন সসন গৃিীত কো মক ী পদসেপগুস ো  মসধ্য অন্যতম িসচ্ছ দুস মোগ 

ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণো য় কর্তমক ‘মোনহিক সিোয়তো পোস’ এ  প্রি ন  ো সংহিষ্ট কর্তমপেসক কযোম্পগুস োসত প্রসিশ ক ো  জন্য অনুসমোহদত 
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____________________________________________ 
৬। প্রোিন জোহতসংসঘ  মিোসহিি রজনোস   িোন হক মুন এিং ইউহনসসফ, ইউএনএইিহসআ , িহিউএইিও, ওহসএইিএ, িহিউএফহপ,  এফএও, ইউএনএফহপএ ও ইউএনহিহপ এ  

প্রধোনগণ হিশ্ব ব্যোংক ও আন্তজমোহতক অহভিোসন সংস্থো  অনুসমোদন হনসয় হিশ্ব মোনহিক সিোয়তো সোহমট এ “পদসেপ গ্রিসন  অঙ্গীকো ” শীষ মক একটি নহথসত স্বোে  কস   োসত তো ো সংকসট  

সমসয় কো ম পহ িো নোয় একটি নতুন পন্থো সম্পসকম সম্মহত প্রদোন কস ন। এ  উসেশ্য শুধু মোনহিক িোহিদো পূ ণই নয়; ি ং এ  পোশোপোহশ সমসয়  সোসথ সোসথ িোহিদো, ঝ ুঁহক  ও অসিোয়ত্ব 

 োঘি ক ো। হিস্তোহ ত তসথ্য  জন্যঃ   https://agendaforhumanity.org/initiatives/5358   

 

আন্তজমোহতক কমীসদ  হিহিত ক সত সিোয়তো কস । সংকট সম্পহক মত কো মক্রসম  জন্য প  োষ্ট্র মন্ত্রণো য় কম মসূহি হিষয়ক অনুমহত (এফহি৭) এ  

স্থোহয়ত্বকো  হতন মোস রথসক েয় মোসস উন্নীত কস সে এিং এফহি৭ এ  মোধ্যসম আন্তজমোহতক কমীসদ  জন্য অহধক সংখ্যক হভসো  অনুসমোদন হদসচ্ছ। 

পহ িো নো কো মক্রসম  সিস োগী ো হিহভন্ন প মোসয় ( থোঃ রজ ো, উপসজ ো ও কযোম্প) জটি  হনষ্কৃহত প্রহক্রয়োজহনত কো সণ নোনোহিধ পহ িো নোগত 

িোধোসমূসি  হিষসয় হ সপোট ম ক ো অব্যোিত র সখসে। কো মকোহ তো বৃহদ্ধ  হিহভন্ন উপোয় হিহিত ক ো  জন্য সিস োহগতো প্রদোসন  পোশোপোহশ িোং োসদশ 

স কো  এই হিষয়ক পহ িীেণ ও তদো হক সম্পহক মত প্রসয়োজনীয়তোসমূি তুস  ধ সে। সোড়োদোন কো মক্রসম  সফ তো  জন্য উপস োি উপোয়গুস োসত 

অব্যোিতভোসি র ৌথ পদসেপসমূি পহ িো নো ক ো অতযোিশ্যক।  

 

১৪। হন োপদভোসি ও ম মোদো  সোসথ মোয়োনমোস  প্রতযোিত মসন  জন্য অসনক র োহিঙ্গো শ ণোথীই অব্যোিতভোসি তোসদ  ইচ্ছো  কথো জোনোয়। এেোড়োও 

তো ো  োখোইন  োসজয হন োপত্তো পহ হস্থহত, তোসদ  মোয়োনমোস   নোগহ কত্ব নো থোকো এিং রসখোসন তোসদ  অন্যোন্য অহধকো সমূি র মন ি োসফ ো  

স্বোধীনতো ও জীহিকো, স্বোস্থয ও হশেো  সিজ ভযতো হিষসয় তোসদ  উসদ্বগগুস োও সুস্পষ্টভোসি উসেখ কস । এ  পোশোপোহশ তো ো তোসদ  উৎস স্থোনগুস ো 

ও অন্যোন্য পেসন্দ  এ োকোগুস োসত হফস  র সত সেম িওয়ো  গুরুত্ব তুস  ধস ।  

 

১৫। শুধুমোত্র রটকসই প্রতযোিত মনই কসয়ক যুগ ধস  িস  আসো উৎখোসত  িক্র ভোঙ্গসত পোস -এটি অনুধোিন ক সত রপস  রস্বচ্ছোমূ ক, হন োপদ ও 

ম মোদো সম্পন্ন প্রতযোিত মন হনহিত ক সত সীমোসন্ত  উভয় পোসশই কোজ কস   োওয়ো স কো দ্বয়সক আন্তজমোহতক সম্প্রদোয় ঘহনিভোসি সিোয়তো প্রদোন 

কস   োসচ্ছ। এই ধ সণ  প্রতযোিত মসন  জন্য সিোয়ক পহ হস্থহত সৃহষ্ট ক ো  দোয়টি মোয়োনমো  স কোস   উপ  থোকস ও িোং োসদসশ  মোনহিক সিোয়তো 

প্রদোনকো ী সংস্থোগুস ো এই সংক্রোন্ত সিস োহগতো  জন্য প্রস্তুত  সয়সে। উদোি ণ হিসসসি ি ো  োয় শ ণোথী ো  োসত তোসদ  উৎস স্থোসন  পহ হস্থহত 

সম্পসকম জোনসত পোস  রসই হিষসয় মোয়োনমো  স কো , ইউএনএইিহসআ  এিং ইউএনহিহপ এ  মসধ্য ২০১৮ রত একটি সমসঝোতো স্মো ক স্বোেহ ত 

িয়। এই সমসঝোতো স্মো কটি উত্ত   োখোইন প্রসদসশ  গ্রোমগুস োসত স্বতন্ত্র মূল্যোয়ন পহ িো নো এিং  খন সম্ভি তখন  োসত শ ণোথী ো তোসদ  হনজ 

গ্রোম ও তো ো ভহিষ্যসত প্রতযোিত মন ক সত পোস  এমন স্থোনগুস ো পহ দশ মসন  ব্যিস্থো  পোশোপোহশ মোয়োনমোস  িোনহজট সুহিধো  ব্যিস্থো সম্পসক ম উসেহখত 

 সয়সে। এই মূল্যোয়ন ও পহ দশ মনগুস ো শ ণোথীসদ  অভযথ মনো  িসন্দোিস্ত এিং পুনঃএকীভূতক সণ  সম্ভোব্যতো সম্পসক ম তোসদ  িোস্তি ধো ণো প্রদোন 

ক সি।  খন পহ হস্থহত প্রতযোিত মসন  পসে অনুকূ  িসি তখন উভয় রদসশ  স কোস   সোসথ সিস োহগতো  মোধ্যসম আন্তজমোহতক সম্প্রদোয় শ ণোথীসদ  

প্রতযোিত মন প্যোসকজ ও পহ িিন ব্যিস্থো হনহিত ক ো  মোধ্যসম সিোয়তো প্রদোন ক সত প্রস্তুত থোকসি। শ ণোথী ো তোসদ  রদসশ হফস   োিো  প  

তোসদ  হন োপত্তো ও পুনঃএকীভূতক ণ পহ হস্থহত প মসিেণ ক সত আন্তজমোহতক সম্প্রদোয়সক তোসদ  কোসে অিোসধ রপৌুঁেোসনো  সুস োগ কস  হদসত িসি। 

রস্বচ্ছোমূ ক প্রতযোিোসসন  জন্য প্রস্তুহত হিষয়ক প্রসয়োজনীয় সিোয়তো প্রদোন ক সত সক  খোসত  সেমতো  সয়সে। হিপু  সংখ্যক শ ণোথী মোয়োনমোস  

প্রতযোিত মন ক সত সিোয়তো কোমনো কস  এমন পহ হস্থহতসত এই উসেসশ্য প মোপ্ত সম্পদ  সয়সে হকনো এটি হনহিত ক সত র ৌথ সোড়োদোন পহ কল্পনোটি 

প মোস োিনো ও িো নোগোদ ক ো িসি।  

 

১৬। এ  মধ্যিতী সমসয়, জীিন  েোকো ী ও মোনহিক িোহিদোগুস ো পূ সণ সময়মত অথ মোয়সন  পোশোপোহশ রিোি কহমউহনটিগুস োসত হিহভন্ন হিরূপ 

প্রভোি হন সন ক ো  প্রসয়োজনীয়তো  সয়সে। এই হিষসয় রকোন সসন্দি রনই র  স কো  ও দোতোসগোিী  উদো  ও সমহন্বত সিস োহগতো অসনক জীিন 

 েো কস সে এিং পহ হস্থহতসক হস্থহতশী  কস সে। তো পস ও িোহিদোগুস ো  অব্যোিত তীব্রতোসক অিমূল্যোয়ন ক ো  োসিনো। প্রভোহিত রিোি কহমউহনটি 

ও শ ণোথী/ি প্রসয়োগপূি মক উৎখোতকৃত মোয়োনমোস   নোগহ ক উভয় ধ সণ  জনসগোিী  িোহিদো হনিো সণ সিোয়তো  জন্য সম্পদ গহতশী ক ণ 

পদসেপগুস ো  পোশোপোহশ এই সংকটটি হনসয় কোজ ক ো কর্তমপেগুস োসক সংকট রমোকোসি ো সংক্রোন্ত পদসেপগুস োসত সিোয়তো প্রদোন ক সত িসি। 

রজআ হপ িহিভূ মত অনুদোনগুস োসি সোড়োদোন কম মসূহি  প্রকৃত অিস্থো ও অগ্রোহধকো গুস ো সম্পসক ম স্বচ্ছ ধো ণো  োভ ক সত আহথ মক অনুস সণ  উন্নহত 

সোধন ক সত িসি।  

 

১৭। দ্য হনউ ওসয় অি ওয়োহক মং৬ অনুসোস  নতুন অংহশদোহ ে ও সিস োহগতোগুস োসক গহতশী  ক ো  মোধ্যসম সংহিষ্ট সংস্থো ও আহথ মক সিোয়তো  

উৎসগুস ো  পহ স  হিস্তৃত ক ো িসয়সে। রমৌহ ক রসিোসমূি প্রদোসন  জরুহ  িোহিদো থোকোয় িোং োসদশ স কোস   অনুস োসধ হিশ্বব্যোংক (িহিউহি) ও 

এশীয় উন্নয়ন ব্যোংক (এহিহি) আহথ মক অনুদোসন  প্রস্তোি প্রদোন কস সে। আইহিএ১৮ হ হজওনো  সোি-উইসডো ফ  হ হফউহজস অযোড রিোি 

কহমউহনটিস এ  আওতোয় জু োই, ২০১৮ রত হিশ্বব্যোংসক  সভোপহত িোং োসদশ স কো সক ৩ িেস   জন্য ৪৮০ হমহ য়ন ি োস   অনুদোসন  রঘোষণো 

রদয় ( োসত কোনোিো কর্তমক প্রদত্ত ৮০ হমহ য়ন ি ো  পহ মোণ ঋণ অন্তর্ভমি)। এহিহি কর্তমক প্রস্তোহিত অনুদোসন  পহ মোণ ি  ২০০ হমহ য়ন ি ো  

 ো উৎখোতকৃত ব্যহিসদ  তোৎেহণক সিোয়তোয় রমৌহ ক অিকোেোসমো সংক্রোন্ত হিহনসয়োসগ সিোয়তো  জন্য প্রদোন ক ো িসি। আন্তজমোহতক সম্প্রদোয় 

অব্যোিতভোসি িোং োসদশ স কো সক সিোয়তো প্রদোন কস   োসি এিং সমগ্র কিিোজো  রজ ো  উন্নয়ন পহ কল্পনো  সোসথ সম্পৃি উন্নয়ন সংস্থোগুস ো  

সোসথ র োগোস োগ  েো ক সি।        

  

https://agendaforhumanity.org/initiatives/5358
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____________________________________________ 
৭। আইএসহসহজ সহিিো য়, রসসেম্ব .২০১৮,  ২০১৮ এ  র ৌথ সোড়োদোন পহ কল্পনো  মধ্যিতীকো ীন প মোস োিনো, িোং োসদশ। হনসনোি হ ংসক পোওয়ো  োসিঃ 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/2018_jrp_mid_term_review_v28.pdf  

৮। এ/এইিআ হস/৩৯/৬৪, ২০১৮, ইহডসপসডন্ট ইন্টো ন্যোশনো  ফযোক্ট-ফোইহডং হমশন অন হময়োনমো  এ  প্রহতসিদন, পৃ.১৮, অনুসচ্ছদ ১০০।হনসনোি হ ংসক পোওয়ো  োসিঃ 

https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/myanmarFFM/Pages/ReportoftheMyanmarFFM.aspx  

 

 

 

১৮। িোং োসদশ স কোস   রনর্তসত্ব মোনহিক সিোয়তো প্রদোনকো ী সংস্থোগুস ো িোহিদো হনরূপণ, প োমশ মদোন ও রকৌশ গত পহ কল্পনো প্রণয়সন হনসয়োহজত 

 সয়সে  ো  মোধ্যসমই ২০১৯ এ  জন্য এই অগ্রোহধকো প্রোপ্ত র ৌথ সোড়োদোন পহ কল্পনোটি প্রণীত িসয়সে। এই প্রহক্রয়ো  ফ  হিসসসিই রজ ো প মোসয় 

রিপুটি কহমশনো  (হিহস), শ ণোথী ত্রোণ ও প্রতযোিোসন কহমশনো  (আ আ আ হস) এ  সোসথ িোং োসদশ স কোস   সংহিষ্ট অহধদপ্ত  ও 

মন্ত্রণো য়গুস ো  (জনস্বোস্থয প্রসকৌশ  অহধদপ্ত , স্থোনীয় স কো  প্রসকৌশ  অহধদপ্ত , িন অহধদপ্ত , হসহভ  সোজমসন  কো মো য় এিং মহি ো ও হশশু 

হিষয়ক মন্ত্রণো য়সি) সোসথ সম্পৃি ক সণ  হনসয়োহজত এমন হিহভন্ন খোত ও সংস্থোগুস ো  মসধ্য ি মোন হদ্বপেীয় ও িহুপেীয় আস োিনোগুস ো সম্পন্ন 

িসচ্ছ। অন্যোন্য গুরুত্বপূণ ম সমন্বয় কো মক্রমগুস ো মোনহিক সিোয়তো প্রদোনকো ী সংস্থোগুস ো  সোসথ সশস্ত্র িোহিনী হিভোগ (এএফহি) রক সম্পহক মত কস । 

জোতীয় প মোসয় স্ট্র্যোসটহজক এহিহকটিভ গ্রুপ প  োষ্ট্র মন্ত্রণো য় ও এ  অধীনস্ত জোতীয় টোস্ক রফোস ম এ  পোশোপোহশ দুস মোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণো য় 

এিং পদসেসপ  ধ ণ ও পহ কল্পনো এিং খোত সম্পহক মত মোনদণ্ডসি তো ো রনর্তত্ব প্রদোন কস  এমন অন্যোন্য কোহ গহ  হিষয়সমূসি  রেসত্র সংহিষ্ট 

মন্ত্রণো য়গুস ো  সোসথ সমৃ্পিতো  হিষয়টি পহ িো নো কস । আগি এিং রসসেম্বস  পহ িোহ ত রজআ হপ ২০১৮ এ  হমি-টোম ম হ হভউ
৭
 এ অহধকত  

হিস্তোহ ত একটি িোহিদো হনরূপণ সংক্রোন্ত সোহি মক প মোস োিনো উসেহখত  সয়সে  ো ২০১৯ এ রকৌশ গত পহ কল্পনো প্রহক্রয়োক সণ অিদোন র সখসে।  

 

 

১। র োহিঙ্গো জনসগোিী  সংকটটি মূ ত একটি সু েো হিষয়ক সংকট। ইউএন হনসদ মহশত ইহডসপসডন্ট ইন্টো ন্যোশনো  ফযোক্ট-ফোইহডং হমশন অন 

হময়োনমো ৮ এ িহণ মত  সয়সে র  র োহিঙ্গো ো ি  রসই সক  শ ণোথী  ো ো “মোনিোহধকো সমূসি  স্পষ্ট  ংঘন  ো আন্তজমোহতক আইনসমূসি  আওতোয় 

ঘৃণ্যতম অপ োধ হিসসসি সসন্দিোতীতভোসি অহভহিত” রথসক প োয়ন কস সে। শ ণোথী হিসসসি তো ো র  সক  েহত  সম্মুখীন িসয়সে রসগুস ো  

পোশোপোহশ আজ তো ো  োষ্ট্রিীন। তোসদ  দুদ মশো  মূ  কো ণ ও সমোধোন উভয়ই মোয়োনমোস  পোওয়ো  োসি।  

 

২।  খন হন োপত্তো ও ম মোদো হনসয় প্রতযোিত মন ক ো সম্ভি িসি রসই সমসয় হনজ রদসশ প্রতযোিত মসন  হিষসয় র োহিঙ্গো শ ণোথী ো িো িো  তোসদ  

আগ্রসি  কথো প্রকোশ কস । র োহিঙ্গোসদ  প্রতযোিত মসন  অহধকো সক স্বীকৃহত হদসয় আন্তজমোহতক সম্প্রদোয় মোয়োনমোস  রস্বচ্ছোমূ ক, হন োপদ ও 

ম মোদোপূণ মভোসি প্রতযোিত মসন  জন্য পহ হস্থহত  খন রটকসইভোসি সিোয়ক িসি তখন িোং োসদশ রথসক প্রতযোিোসসন  হিষসয় তোসদ  সিোয়তো প্রদোসন  

অঙ্গীকো  প্রদোন কস সে। হকন্তু তো  পূসি ম র োহিঙ্গো শ ণোথীসদ  হিহভন্ন মোনহিক সিোয়তো প্রদোনকো ী সংস্থো  সিস োহগতোয় িোং োসদশ স কো  কর্তমক 

প্রদত্ত সু েো ও সিোয়তো গ্রিণ ক ো প্রসয়োজন িসি।  

 

৩। র ৌথ সোড়োদোন পহ কল্পনো ২০১৯ হনহিত কস  র  র োহিঙ্গোসদ  জন্য মোনহিক সোড়োদোন কম মসূহি একটি সোধো ণ হিসিষণধমী রেমওয়োক মসক রকন্দ্র 

কস  প্রণীত িসয়সে  ো   েয ি  সক  শ ণোথী রমসয়, রেস , মহি ো ও পুরুষসদ  জন্য সু েো ও সমোধোনমূ ক ফ োফ  অজমন ক ো। জীিন েো, 

হন োপত্তো ও সু েো হনহিত ক ো, রমৌহ ক রসিোসমূি প্রদোন ক ো, দুদ মশো  োঘি ক ো এিং ম মোদো পুনরুদ্ধো  ক ো  জন্য কম মসূহি সংক্রোন্ত সক  হসদ্ধোন্ত 

ও সমহন্বত পদসেপগুস ো ঝ ুঁহক, অসিোয়ত্ব ও সুহনহদ মষ্ট িোহিদোগুস ো সম্পহক মত এই সোধো ণ হিসিষণ রথসক পোওয়ো  োয়। শ ণোথীসদ  হিহভন্নভোসি 

সমৃ্পি ক ো এিং তোসদ  জীিন ও কহমউহনটিসক প্রভোহিত কস  এধ সণ  হসদ্ধোন্তগুস ো  রেসত্র তোসদ  অংশগ্রিণ ক সত সেম ক ো অতযন্ত গুরুত্বপূণ ম। 

কো ণ এটি একটি সি মোত্মক ও অন্তর্ভমহিমূ ক রকৌশ   ো রিোি কহমউহনটিগুস ো  দৃহষ্টভহঙ্গ ও িোহিদোগুস োসক হিসিিনো কস । এসত রিোঝো  োয় র  

সু েো এই মোনহিক সোড়োদোন কম মসূহি  মূ হভহত্ত। 

 

৪। ২০১৭-২০১৮ রত িোং োসদশ স কো  ও মোনহিক সিোয়তো প্রদোনকো ী সিস োগী সংস্থোগুস ো জরুহ  ও প্রসয়োজনীয় রসিো প্রদোসন র ৌথভোসি কোজ 

কস সে। ক্রমিধ মমোন মোনগত হিষয়সমূসি  উপ   েয র সখ ম মোদো পুনরুদ্ধো  ও বৃহদ্ধ, কহমউহনটিগুস ো  েমতোয়ন, শ ণোথীসদ  টিসক থোকো  েমতো 

িোড়োসত হিসশষোহয়ত সু েো ও মোনহিক সিোয়তো প্রদোন, কো মক ীভোসি েহতক  সোমো  রদওয়ো  প্রহক্রয়োগুস ো  সূত্রপোত হন সন এিং কহমউহনটি 

হভহত্তক সু েো প্রদোন প্রহক্রয়োগুস ো  উন্নহত সোধসন  জন্য এই পদসেপগুস োসক এহগসয় হনসত িসি। এ  রপেসন মূ  কো ণটি থোকসি রটকসই সু েো 

ও সমোধোনগুস ো অজমন ক ো।  

 

৫। কোহ গহ  দেতোসমূি রশখো ও উন্নয়সন  সুস োগ সৃহষ্ট  মত পদসেপ গ্রিণ কস  টিসক থোকো  েমতো লতহ  ও আত্মহিশ্বোস িোড়োসনো  মোধ্যসম স্বল্প 

ও মধ্যম রময়োসদ শ ণোথীসদ  হিহভন্ন সমোধোসন  জন্য প্রস্তুত ক ো একটি গুরুত্বপূণ ম অগ্রোহধকো । এধ সণ  কম মসূহিগুস ো িোং োসদসশ কো মক ীভোসি 

েহতক  সোমো  রদওয়ো  প্রহক্রয়োগুস ো  রমোকোসি ো ক সি এিং তোসদ  ভহিষ্যৎ প্রতযোিত মনসক অহধকত  রটকসই ক সি। মোনহিক সোড়োদোন কম মসূহি  

সু েো সংক্রোন্ত রেমওয়োক মটি রসই সক  শ ণোথীসদ  সেমতোসমূি উন্নীত ক সি  ো ো সহক্রয় অংশগ্রিণ এিং অসিোয় ও হিসশষ িোহিদো সম্পন্ন 

ব্যহিসি র োহিঙ্গো কহমউহনটি  সক  সদস্যসদ  সম্পৃি ক ো  মোধ্যসম হনসজসদ  সু েো ও সমোধোন প্রণয়সন অিদোন  োখসি। 

 

৬। খোদ্য হন োপত্তো, জীহিকো, স্বোস্থয, িহিউএএসএইি, হশেো প্রোহপ্ত  সুস োগ, কযোম্প ব্যিস্থোপনো এিং উন্নয়ন পদসেপসমূসি  মোধ্যসম কসয়কটি 

গুরুত্বপূণ ম সু েো পদসেপ, হশশু সু েো (হসহপ) এিং হ ঙ্গহভহত্তক সহিংসতো (হজহিহভ) সংক্রোন্ত ঝ ুঁহকগুস ো হন সন,  োঘি এিং/অথিো রমোকোসি ো 

ক ো  হিষয়টিসক স্বীকৃহত হদসয় র োহিঙ্গো সংকটজহনত প্রভোিগুস োসক হ্রোস ক সত এিং একটি শহিশো ী সোড়োদোন কম মসূহি হনহিত ক সত সিোয়তো 

প্রদোনকো ী সংস্থোগুস ো হিহভন্ন খোত জুসড় একটি সমহন্বত হিসিষণ পহ িো নো কস সে।           

 

 

 

 

 

 

মোনহিক সোড়োদোসন  জন্য সু েো রেমওয়োক ম 

 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/2018_jrp_mid_term_review_v28.pdf
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/myanmarFFM/Pages/ReportoftheMyanmarFFM.aspx
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৭। হিহিত িোহিদোগুস োসক  থো থভোসি উপস্থোপন ক সত এিং রমৌহ ক অহধকো গুস ো রভোগ ও সমোনভোসি মোনহিক সিোয়তোগুস ো  োভ ক সত 

র োহিঙ্গোসদ  সমথ ম কস  তু সত একটি অন্তর্ভমহিমূ ক ও অংশগ্রিণমূ ক রকৌশস  সিোয়তো প্রদোসন  হিষয়টিসক সোড়োদোন কম মসূহিসত অগ্রোহধকো  

রদওয়ো িসি। সক  রসিোপ্রদোনকো ী সংস্থো, সোইট ব্যিস্থোপনো খোত এিং কযোম্প ব্যিস্থোপনো দোহয়সে হনসয়োহজত কযোম্প ইনিোজম (হসআইহস) কম মকত মোসদ  

সোসথ সমন্বয় কস  সু েো প্রদোন হিষয়ক সংস্থোগুস ো এই কোজটি সম্পন্ন ক সি। এ  উসেশ্যটি ি  িহধ মত আওতো ও হিদ্যমোন কহমউহনটি হভহত্তক 

সু েো প্রহক্রয়োগুস ো ব্যিিোস   মোধ্যসম অন্তর্ভমহি এিং মোনসম্পন্ন রসিো  সিজ ভযতো হনহিত কস  কহমউহনটি  অংশগ্রিসণ  উন্নয়ন ও সংিতক ণ। 

হশশু ও যুিক, প্রহতিন্ধী ব্যহি, িয়স্ক ব্যহি, জটি  র োগোক্রোন্ত িো অতযন্ত অসুস্থ ব্যহি, এইিআইহভ/এইিস আক্রোন্ত ব্যহিসদ  সুহনহদ মষ্ট িোহিদোগুস োসি 

নো ী রনর্তত্বোধীন গৃিস্থোহ গুস ো  হদসক হিসশষ মসনোস োগ প্রদোন ক ো িসি।  

 

৮। শ ণোথীসদ  স োসহ  অংশগ্রিণ িোড়োসত যুি, পুরুষ ও নো ী কহমটি প্রহতিো ক ো িসি এিং মোনহিক সিোয়তো  সোসথ জহড়ত হসদ্ধোন্ত গ্রিসন 

অথ মিিভোসি অংশগ্রিণ হনহিত ক সত কহমউহনটি  রস্বচ্ছোসসিক ো কহমউহনটিসত এই সংক্রোন্ত সংসিদনশী তো িোড়োসত কোজ ক সি। এটি শ ণোথীসদ  

হিহভন্ন সমস্যোসমূি হিসশষত র গুস ো কযোসম্প হন োপত্তো ও সু েো, স্বোস্থযসসিো, খোদ্য এিং িহিউএএসএইি এ  সোসথ সম্পহক মত রসগুস োসক অহধকত  

গভী ভোসি হিসিষণ এিং খোতগুস ো  পো স্পোহ ক প্রভোসি  মোধ্যসম রমোকোসি ো ক সত সিোয়তো ক সি। উদোি ণ হিসসসি ি ো  োয় হিসশষ িোহিদো 

সম্পন্ন, প্রহতিন্ধী ও ি োসফ োয় অেম ব্যহিসি অন্যোন্যসদ  মসধ্য স্বোস্থযসসিোসমূসি  সিজ ভযতো ও গ্রিণস োগ্যতো িোড়োসত রপ্রোসটকশন ওয়োহক মং গ্রুপ 

স্বোস্থয খোসত  সোসথ ঘহনিভোসি কোজ ক সি। সিসিসয় রিহশ ঝ ুঁহকসত থোকো ব্যহিসদ  উপ  ঋতুহভহত্তক আিিোওয়ো সংক্রোন্ত ঝ ুঁহক এিং প্রোকৃহতক 

দুস মোসগ  প্রভোি হ্রোস ক ো হনহিত ক সত একটি কহমউহনটি হভহত্তক রকৌশ  এিং রমোিোই  সু েো দ গুস ো  মোধ্যসম সসিতনতো বৃহদ্ধ এিং জরুহ  

অিস্থো  প্রস্তুহত ও রমোকোসি ো  সোমথ্যম িোড়োসনো  উপস ও গুরুত্ব প্রদোন ক ো িসি।  

 

৯। ঝ ুঁহক, হুমহক, অসিোয়ত্ব ও ঘটনোি ী  পোশোপোহশ ধ ন ও প্রিণতোগুস ো গভী ভোসি অনুধোিন ও হিসিষসণ প্রমোণ হনভ ম  সু েো পহ িীেণ 

কম মসূহিগুস ো িোড়োসনো িসি। সোমোহজক ও নৃতোহেক দৃহষ্টসকোণসি িহু-স্ত ীয় সোমোহজক জটি তো ও হক্রয়োশী তো উসন্মোিসন   সেয একটি অহধকত  

পুঙ্খোনুপুঙ্খ ও গভী  হিসিষণ পহ িো নো ক ো িস  রসটি সমগ্র সোড়োদোন কম মসূহিসত সু েো মূ ধো োক ণ সংক্রোন্ত পদসেপগুস োসক পথ প্রদশ মন 

ক সি।  

 

১০। কহমউহনটি  প্রহতহনহধত্বকো ী হিহভন্ন িয়স ও অিস্থোসন  পুরুষ ও নো ী সদস্যসদ  সোসথ হনয়হমত আস োিনো  উপ  হভহত্ত কস  এিং সক  সংহিষ্ট 

স কোহ  কর্তমপসে  সোসথ সমন্বয় কস  র োহিঙ্গো শ ণোথীসদ  হিহভন্ন সমস্যো তুস  ধ সত প োমশ মদোনমূ ক কম মসূহিগুস োসক অব্যোিত  োখসত িসি। 

র োহিঙ্গো পুরুষ, মহি ো, রেস  ও রমসয় ো  োসত তোসদ  প্রসয়োজনীয় তথ্য সিসজ  োভ ক সত পোস  রসই ব্যিস্থো ক সত িসি এিং তো ো  োসত তোসদ  

জীিন ও ভহিষ্যতসক প্রভোহিত কস  এমন হসদ্ধোন্তগুস ো গ্রিসণ  প্রহক্রয়ো  পোশোপোহশ সম্ভোব্য সমোধোন, কো মক ী পুনি মোসন এিং প্রতযোিত মসন  উপোয় 

খ ুঁজসত অংশগ্রিণ কস  রসটি হনহিত ক সত িসি। সু েো, সোইট ব্যিস্থোপনো এিং কহমউহনটিগুস ো  সোসথ র োগোস োসগ  জন্য হনসয়োহজত সংস্থোগুস ো 

এই সংক্রোন্ত সোড়োদোসন  হিষসয় অিগত ক সত, হিসশষত কযোম্প প মোসয় শ ণোথীসদ  মতোমতগুস ো অহধকত  পদ্ধহতগতভোসি অন্যোন্য সংস্থোগুস োসক 

জোনোসনো  মোধ্যসম, গুরুত্বপূণ ম ভূহমকো পো ন কস  িস সে। শ ণোথী কহমউহনটি  েমতোয়ন ও তোসদ  টিসক থোকো  সেমতো িোড়োসত এিং সোমোহজক 

উসদ্বগজহনত ঝ ুঁহকগুস ো হ্রোস ক সত গুরুত্বপূণ ম অিকোেোসমো হিসসসি জরুহ  হভহত্তসত অন্তর্ভমহিমূ ক কযোম্প পহ িো নো অিকোেোসমো গেন, 

কহমউহনটিহভহত্তক হশশু সু েো কহমটি এিং কহমউহনটি রসন্টো , হকসশো  সংঘ, হশশু িোন্ধি স্থোন ও মহি ো ও রমসয়সদ  জন্য হন োপদ স্থোনসি অন্যোন্য 

কহমউহনটি রসন্টো , হিসনোদনমূ ক ও সু েো স্থোনগুস োসক অগ্রোহধকো  প্রদোনসি কহমউহনটিসক গহতশী  ক ো  পদসেপগুস ো িোড়োসত িসি। একটি 

স্বচ্ছ ও আস োিনোমূ ক প্রহক্রয়ো  মোধ্যসম প মোয়ক্রসম আত্মপ্রকোশ ক ো কহমউহনটিসক প্রহতহনহধত্বকো ী হনি মোহিত কহমটিগুস ো সোড়োদোন কম মসূহি  সক  

স্তস  কো মক্রসম  পহ কল্পনো ও িোস্তিোয়সন শ ণোথীসদ  অংশগ্রিণ ও প্রভোহিত ক ো  অহধকো  িোস্তিোহয়ত ক সত সোিোয্য ক সি। এই কো সণ কহমউহনটি 

হভহত্তক রকৌশ টিসক পুন োয় ি িৎ ক ো ২০১৯ এ  জন্য একটি গুরুত্বপূণ ম রকৌশ গত অগ্রোহধকো । এটি সোড়োদোন কম মসূহি  রকসন্দ্র শ ণোথীসদ  স্থোন 

হদসি, তোসদ  মতোমতগুস ো তুস  ধ সি এিং শ ণোথী ও রিোি কহমউহনটি উভসয়  কোসে মোনহিক সিোয়তো প্রদোনকো ী সংস্থোগুস ো  জিোিহদহিতো 

িোহড়সয় হদসি।   

 

১১। হশশু সু েো হিষয়ক সোহি মক গহতপথটিসক অনুস ণ ও রমোকোসি ো ক সত গুরুত্বপূণ ম হিষয়োহদ ও রভৌসগোহ ক তীব্রতো অনু োয়ী একটি পহ হস্থহত ও 

সতকীক ণ ব্যিস্থো গসড় রতো ো িসি  োসত হশশু সু েোয় হনসয়োহজত সংস্থোগুস ো হশশুসদ  অিস্থো সম্পহক মত র সকোন উসেখস োগ্য পহ িত মন সম্পসক ম 

অন্যোন্য সংস্থোগুস ো রথসক সতকীক ণ িোত মো রপসত পোস । এ  পোশোপোহশ খোদ্য হন োপত্তো, হশেো ও স্বোস্থয হিষয়ক হিদ্যমোন উপোত্তভোণ্ডো  ব্যিিো  কস  

একটি সমহন্বত হিসিষণ পহ িোহ ত িসি  ো হনসয়োহজত সংস্থোগুস োসক সোড়োদোন কম মসূহিসত দেতো, কো মকোহ তো ও হিস্তৃহত  রেসত্র উসেখস োগ্য অগ্রগহত 

আনসত সেম ক সি। শ ণোথী ও রিোি কহমউহনটিগুস োসক অহধক সু েো ঝ ুঁহকসত থোকো রমসয় ও রেস সদ  হিহিত ক সত িসি এিং স কো  প্রদত্ত 

হনয়হমত সিোয়তোসি হিসশষোহয়ত রকস ব্যিস্থোপনো রসিো প্রদোন ক সত িসি। সঙ্গীিীন হশশুসদ  জন্য হিহিতক ণ ও নহথর্ভিক ণ, পহ িোস   অনুসন্ধোন 

রকস ব্যিস্থোপনো এিং উপযুি হিকল্প পহ িোস   ব্যিস্থো অথিো কহমউহনটিহভহত্তক  সে  সংস্থোন িোড়োসত ও সংিত ক সত িসি। হজহিহভ অনুখোসত  

সোসথ সমন্বয় কস  র ৌন ও হ ঙ্গহভহত্তক সহিংসতো  হশকো  হশশুসদ  সিোয়তো প্রদোসন হশশু সু েোয় হনসয়োহজত সংস্থোগুস োসক কসেো ভোসি রিষ্টো ক সত 

িসি। রকস ব্যিস্থোপনো প্রহশেণ, প োমশ ম ও অনুশী নসি রশখো  অন্যোন্য রকৌশস   মোধ্যসম সমোজকমীসদ  সেমতো িোড়সত থোকসি।       

 

১২। র োহিঙ্গো শ ণোথীসদ  ৫২% ি  মহি ো ও রমসয়৯। মোয়োনমোস  থোকোকো ীন এিং িোং োসদসশ আসো  সময় তোসদ  অসনসকই ব্যোপকভোসি এিং 

ভয়োিি ধ সণ  র ৌন সহিংসতো  হশকো  িসয়সে। উৎখোসত  পস  ঘস োয়ো ও সঙ্গী কর্তমক সহিংসতো, ি প্রসয়োগপূি মক হিসয়, রশোষণ ও পোিো সি 

তো ো এখনও হজহিহভ এ  অসমোনুপোহতক ঝ ুঁহকসত  সয়সে। সোংস্কৃহতক িি মোসমূি, কযোসম্প  হভত  হন োপত্তোিীনতো, আত্মউন্নয়ন ও পহ িোস   জন্য 

কোহ গহ  দেতো অজমসন  সুস োসগ  স্বল্পতো এিং হশেো  োসভ  সুস োসগ  অভোিসি হিহভন্ন কো সণ হকসশো ী রমসয়সদ  রেসত্র হজহিহভ সংক্রোন্ত ঝ ুঁহক  

মোত্রো অসনক রিহশ। নো ী  েমতোয়ন, স্বোধীনতো এিং সম্পসদ  উপ  অহভগম্যতো ও হনয়ন্ত্রসণ  রেসত্র  েণশী  সোমোহজক ও সোংস্কৃহতক প্রথোগুস ো  
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____________________________________________ 
৯। আ আ আ হস-ইউএনএইিহসআ  পহ িো  শুমোহ  

 

 

 

িোড়হত িোুঁধো  সৃহষ্ট কস । সক  খোসত  পোশোপোহশ মোনহিক সিোয়তো প্রদোসন রনর্তসত্ব  সক  স্তস  হ ঙ্গ মূ ধো োক সণ  প্রসো  ও গ্রিণ এিং 

হজহিহভ এ  প্রহতস োধ একটি অগ্রোহধকো  িস  হিসিহিত িসি।   

 

১৩। সহিংসতো, হিসচ্ছদ এিং ি পূি মক উৎখোসত  রনহতিোিক প্রভোিগুস ো  সোসথ মোহনসয় রনওয়ো  সংগ্রোসম  কো সণ পোহ িোহ ক কোেোসমোগুস ো 

উসেখস োগ্যভোসি েহতগ্রস্ত িসয়সে। এ  ফ োফ স্বরূপ বৃদ্ধ ও প্রহতিন্ধীসদ  মত সিসিসয় অসিোয় ব্যহি ো অসনক রেসত্রই পহ িো  রথসক হিহেন্ন িসয় 

হগসয়সে। বৃদ্ধ পুরুষ ও নো ী, হিসশষতঃ হিধিো ো সিসিসয় রিহশ সহিংসতো, হন মোতন ও অিসি ো  ঝ ুঁহকসত  সয়সে এিং অসনক রেসত্রই তো ো 

প্রসয়োজনীয় তথ্য, রসিো ও সু েো সিোয়তোগুস ো পোসচ্ছনো। সংকসট  ফ োফ  হিসসসি ৬,১০০ জন হশশু তোসদ  প্রোথহমক  েদোনকো ী রথসক পৃথক 

িসয় হগসয়সে। প্রহতিন্ধী ব্যহিসদ ,  ো ো ি োসফ োয় অেম, সমগ্র শ ণোথী জনসগোহি  রিসয় অহধক এিং সুহনহদ মষ্ট হকছু িোহিদো  সয়সে এিং ি পূি মক 

উৎখোসত  কো সণ তো ো তোসদ  শো ীহ ক এিং/অথিো মোনহসক হিক সত্ব  জন্য অসিোয় িওয়োয় প োয়নকোস  এিং প িতী সমসয় অহধকত  দুদ মশো  

সম্মুখীন িসয়সে। কম মসূহি প্রণয়ন ও রসিো প্রদোসন  সক  রেসত্র বৃদ্ধ পুরুষ ও নো ী এিং প্রহতিন্ধী ব্যহিসদ  অন্তর্ভমহিসক অগ্রোহধকো  রদওয়ো িসি।   

 

১৪। মোয়োনমোস  সহিংসতো  হশকো  িসয়সে হকংিো সহিংসতো প্রতযে কস সে এমন হশশু ও হিসশষ িোহিদোসম্পন্ন ব্যহিসি সক  শ ণোথীসদ  জন্য 

মোনহসক পীড়ন একটি প্রকট সমস্যো হিসসসি রদখো  োওয়োয় শ ণোথীসদ  জন্য মোনহসক স্বোস্থয ও মসনোসোমোহজক হিসশষোহয়ত সিোয়তো প্রদোন ক ো 

অতযন্ত প্রসয়োজন। একটি গসিষণোয় রদখো  োয় র  ১৭% হশশু ভয়োিি মোনহসক স্বোস্থয হিপ মসয়  হশকো । তোসদ  জন্য উন্নতমোসন  মোনহসক 

হস্থহতশী ক ণ সিোয়তো প্রদোসন  পোশোপোহশ অহধকত  কোেোসমোগত ও উসেশ্যকৃত মসনোসোমোহজক সিোয়তো প্রদোন িোড়োসনো  প্রসয়োজনীয়তো  সয়সে 

এিং সোিোয্য হনভ ম শী তো, আ স্য, আশোিীনতো ও অসিোয়সত্ব  মত তোসদ  হিহভন্ন সমস্যো, র গুস ো ব্যহিগত সুস্থতো ও কহমউহনটি  সেমতো  উপ  

রনহতিোিক প্রভোি রফ সে, রসগুস ো হনিো সণ  জন্য সিোয়ক পহ হস্থহত ও উদ্ভোিনী সমোধোন সৃহষ্ট ক োও আিশ্যক।      

 

১৫। প্রজন্মোন্তস  িস  আসো  োষ্ট্রিীনতো  পহ হস্থহত র োহিঙ্গো জনসগোহিসক অতযন্ত অসিোয় কস  তুস সে। তোসদ  এই অসিোয়ত্ব িোং োসদসশ প োয়সন  

পূসি ম, প োয়নকোস  ও প িতীসত সম্মুখীন িওয়ো সোম্প্রহতককোস   ভয়োিি অহভজ্ঞতো  কো সণ িহুগুসণ রিসড় হগসয়সে। যুগ যুগ ধস  িস  আসো 

িঞ্চনো  অিসোন ও রটকসই সমোধোন অজমসন  োখোইন  োসজয র োহিঙ্গো জনসগোহি  আইহন ম মোদো সুহনহিত ও নহথর্ভি ক সত, হিসশষ কস  নোগহ কত্ব 

পুনি মিোস , মোয়োনমোস   স কো সক আন্তজমোহতক সম্প্রদোয় কর্তমক সিোয়তো প্রদোন ক ো অতযন্ত জরুহ । হিসশষতঃ হনপীড়ন ও হন মোতসন  ঝ ুঁহক হ্রোস 

ক ো হিষয়ক সু েো রেমওয়োসক ম  সোসথ সোমঞ্জস্য র সখ শ ণোথীসদ  আইহন ম মোদো  স্বীকৃহত হদসত এিং সু েো হিষয়ক হিদ্যমোন সমস্যোগুস োসক তুস  

ধ সত অব্যোিতভোসি প োমশ মদোনমূ ক পদসেপ গ্রিণ ক োও আিশ্যক। 
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এসও ১. শ ণোথী মহি ো, পুরুষ, রমসয় ও 

রেস সদ  সহম্মহ তভোসি সু েো প্রদোন ক ো 

স্বতন্ত্র ব্যহি ও কহমউহনটিগুস ো  েমতোয়ন 

ক ো এিং সোড়োদোসন  অন্তর্ভমি সক  হিষয় 

 োসত েহতগ্রস্ত জনসগোিী  অহধকো   েো ও 

কল্যোণ সোধসন  জন্য সিোয়ক পহ সিশ 

লতহ সত অিদোন  োসখ রসটি হনহিত ক ো 

এসও ২. েহতগ্রস্ত জনসগোহি  জন্য জীিন 

 েোকো ী সিোয়তো প্রদোন ক ো 

মহি ো, পুরুষ, রমসয় ও রেস সদ  জন্য 

সমোনভোসি অহভগম্যতো হনহিত, দুস মোগ ঝ ুঁহক 

 োঘি ও দুস মোগ রমোকোসি োয় আগোম প্রস্তুহত 

হনহিত ক সত রসিোসমূসি  মোন ও 

র ৌহিকতো বৃহদ্ধ ক ো   

 

 

এসও ৩. সোমোহজক সংিহত বৃহদ্ধ ক ো 

 

িোং োসদশ স কোস   সোসথ ঘহনিভোসি কোজ 

কস  রিোি কহমউহনটিসি আক্রোন্ত 

জনসগোহি  জন্য মোনসম্পন্ন রসিোসমূসি  

অহভগম্যতো হনহিতক ণ, টিসক থোকো  

সেমতো িোড়োসনো ও সুসংিত ক ো এিং 

পহ সিশ ও িোস্তুসংস্থোসন  পুনি মোসসন  

মোধ্যসম সোড়োদোন কম মসূহিসক হস্থহতশী  ও 

রটকসই ক ো   

১. ২০১৯ সোস , িোং োসদশ স কোস   পূণ ম সিস োহগতোয় র োহিঙ্গো শ ণোথী সেসট  সোড়োপ্রদোন কো মক্রম িোস্তিোহয়ত িসি এিং এ  পোশোপোহশ 

হন হিহচ্ছন্নভোসি র োহিঙ্গো সংকট হন সসন রটকসই সমোধোন রখোুঁজো িসচ্ছ। মোনহিক সোড়োদোসন  জন্য সু েো রেমওয়মোসক  জন্য অভীষ্ট দুটি কো মক্রসম  

অতযোিশ্যকতো সু েো হিষয়ক সিস োগী সংস্থোগুস ো  দ্বো ো হিহিত িসয়সে,  র মন হশশুসদ  জন্য সুহনহদ মষ্ট সু েো কম মসূহি এিং সু েো ও হ ঙ্গ 

মূ ধো োক সণ সক  মোনহিক সিোয়তো প্রদোনকো ী সিস োগী সংস্থোগুস ো  প্রহতশ্রুহত আদোয়  ো সক  খোসত সমহন্বত ও উন্নত ক ো িসি। নো ীপুরুসষ  

সমৃ্পিক সণ  অহঙ্গকো ,  ো পুস ো কম ম খোসত / এ োকোয় উন্নত ও সমহন্বত কো মক্রম হিসসসি িোস্তিোয়ন ক ো। সক  খোসত  ন্যযনতম মোন  েো কস  

এিং অভীষ্ট সক  ব্যহিসদ  িোহিদো পূ ন কস  এমন রসিোসমূসি  িহধ মত অহভগম্যতো  উপ  সোড়োদোন কো মক্রসম গুরুত্ব আস োপ ক ো িসি। জীিন েো 

ও শ নোথীসদ  অিস্থো  উন্নহত ঘটোসি এধ সন  অতযোিশ্যক ও অগ্রোহধকো সম্পন্ন পদসেপগুস োসক এই পহ কল্পনোটিসত অন্তর্ভমি ক ো িসি।             

 

২. রজহপআ  এ   েয িস ো আক্রোন্ত জনসগোিী এিং প্রসয়োজসন কিিোজো  রজ ো  জনগসণ  জন্য কো মক্রম পহ িো নো। র োহিঙ্গো শ নোথীসদ  এিং 

সিসিসয় রিহশসংখ্যক র োহিঙ্গো আশ্রয় গ্রিন কস সে কিিোজো  রজ ো  রটকনোফ ও উহখয়ো উপসজ ো  অতযন্ত েহতগ্রস্ত এমন সোতটি আশ্রয়দোতো 

ইউহনয়সন  রিোি কহমউহনটিসক এই কো মক্রসম  অন্তভূমি ক ো িসয়সে। 

 

৩. এই পহ কল্পনো িো কো মক্রসম   েয িস ো শ ণোথীসদ  ভোষ্যগুস ো সিোইসক অিগত ক ো, রকন্দ্র রথসক র্তণমূস   সোড়োদোন কো মক্রম প মন্ত সু েোসক 

মূ  হভহত্ত হিসসসি লতহ সত অতযন্ত গুরুত্বপূণ ম এিং রেঁসি থোকো  জন্য হশেো ও জীহিকো  সুস োগ লতহ  কস  এমন জীিন োত্রো  এধ সন  পুি মশত মগুস ো  

উন্নয়ন ঘটোসনো এ  অন্তর্ভমি,  ো রটকসই ও ম মোদোপূণ ম জীিসন  জন্য আশো সঞ্চো ক। সোড়োদোন কো মক্রম আক্রোন্ত র োহিঙ্গো জনসগোহি  জন্য 

সিোয়তো  অব্যোিত  োখসি এিং ধোসপ ধোসপ ন্যযনতম মোনহিক গুণোি ী অজমসন কোজ ক সি। িোং োসদশ স কোস   রনর্তসত্ব দেতো বৃহদ্ধ কস  হনহদ মষ্ট 
কম মপ্রকসল্প  (সহম্মহ তভোসি, তসি সীহমত পহ সস  নয়, রজ ো স্বোস্থয কমসিসি হিহকৎসো স ি োি, প্রহশেণ ও জনি  সংস্থোসন  হিধোন র সখ) মোধ্যসম 

প্রসয়োজনীয় রসিোসমূিসক শহিশো ী/সমসয়োপস োগী ক ো এিং উসেশ্য সোধসন উন্নয়ন কো মসমূিসক (সহম্মহ তভোসি,  তসি সীহমত পহ সস  নয়, এহিহি  

প্রকসল্প  সোসথ সমৃ্পি কস  িোং োসদহশ ফোয়ো  সোহভ মস ও উপসজ ো প্রশোসনসক দেতো উন্নয়সন  সিোয়তো প্রদোন) সসি মোচ্চ গুরুসত্ব  সোসথ িোস্তিোয়ন 

ক ো। দুস মোগ ঝ ুঁহক হ্রোস এিং কম মএ োকোয় িষ মো রমৌসুসম ঝ ুঁহক হ্রোসস  জন্য গৃিীত সুপোহ শসমূসি  িোস্তিোয়ন প্রহক্রয়ো সি   োখো  হনিয়তো প্রদোন কস  

ইসতোমসধ্য ঘসট  োওয়ো িড় ধ সন  সোইসিোন অথিো অন্যোন্য প্রোকৃহতক দুস মোগ রমোকোসি োয় আগোম প্রস্তুহত রনয়ো িসয়সে। ২০১৮ সোস   সোইসিোন ও 

িষ মো রমৌসুসম  অহজমত অহভজ্ঞতো এিং অহজমত হশেোগুস ো  উপ  হভহত্ত কস  ২০১৯ সোস   দুস মোগ ঝ ুঁহক হ্রোস এিং রমোকোসি ো  প্রস্তুহত রনয়ো িসি। 

হিহভন্ন খোসত উন্নতমোসন  সুহিধোসমূসি  ব্যিস্থো ক স  আিিোওয়ো-িোন্ধি ও  রটকসই পহ সিশ উন্নয়সন কো মক  ভূহমকো  োখো  োসি।  
 

৪. মোনহিক সোড়োদোসন  জন্য সু েো রেমওয়মোসক  পহ কল্পনোসত শ ণোথী জনসগোহি  রমৌহ ক িোহিদো রমটোসনো এিং  আত্মম মোদোসিোধ হফহ সয় আনো 

হিষসয় আস োকপোত ক ো িসয়সে। সোিোয্য সেমতো িোড়োসত এিং কো মক্রসম  গড় মোন অজমসন রসিোপ্রদোসন  িোস্তসিোপ হি এিং সিোয়তো  নতুন 

পদ্ধহত প্রসয়োজন। হিহিধ সৃজনশী  কম মপন্থো খ ুঁসজ রি  ক সত কম ম খোতগুস ো /এ োকোগুস ো  সোমথ্যম িোড়োসনো িসচ্ছ র ন হনহিত িওয়ো  োয় 

হশশুহকসশো হকসশো ীসদ  িোহিদো পূ ণ িসচ্ছ, তো ো র ন রকোসনোক্রসমই র্ভ িশত িোদ নো পসড়। অভীষ্ট কম মসূহি রনয়ো িসয়সে অহত অসিোয় জনসগোিী 

হিহিতক সণ  জন্য র মনঃ প্রহতিন্ধী, প্রিীণ, দীঘ মসময়ধস  অসুস্থ ব্যহি, এিং প্রসয়োজসন তোসদ  তথ্যউপোত্ত  োিোইিোেোইসয়  মোধ্যসম ও কযোসম্প 

হিস্তৃত উন্নয়নমুখী কো মক্রসম  মোধ্যসম তোসদ  জন্য মোনহসক পহ ি মো িোড়োসনো  জন্য। 
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৫. কযোম্প প মোসয় সোইট পহ কল্পনো এিং সমহষ্টগত দীঘ মসময়োহদ আশ্রয় ব্যিস্থো  মোধ্যসম সোড়োদোন কম মসূহিসত রসিো  উন্নত মোন এিং র ৌহিকতো 

ক্রমিধ মমোন িোস  িোস্তিোয়ন ক ো িসি। দুগ মম অঞ্চস   আশ্রয়স্থ গুস ো  স্বতন্ত্র লিহশষ্টয ও ঘণত্ব এিং প্রোথহমক প মোসয় সোড়োদোন কো মক্রসম অতযন্ত 

সীহমত সুহিধো  কো সণ সম্প্রহত কযোসম্প রসিো  অসমপ্রসো  রদখো  োসচ্ছ  হদও তখন তোৎেহণকভোসি  জরু ী িোহিদো রমটোসনো িসয়হেস ো। হিহভন্ন 
রসিো  র মনঃ হশেো  স্থোন, পুহষ্ট রকন্দ্র, স্বোস্থয রকসন্দ্র  অিস্থোন হিসিিনো কস  সীহমত স্থোসন  উপযুি ব্যিিোস   মোধ্যসম প্রসতযসক  জন্য প্রসয়োজনীয় 

সিোয়তো হনহিত ক সত িসি। ২০১৯ এ িোং োসদশ স কোস   প্রতযে প মসিেণ ও পহ িীেসণ একটি সমহষ্টগত দীঘ মসময়োহদ আশ্রয় পহ কল্পনো রকৌশ  

িোস্তিোয়ন ক ো িসি  ো   েয  থোকসি জনি /জনশহি  প মোপ্ততো বৃহদ্ধ ক ো।  
 

৬. সমহষ্টগত দীঘ মসময়োহদ পহ কল্পনো প্রহক্রয়ো   েয িস ো কযোসম্প  নকশো  উন্নয়ন সোধন ক ো  োসত অহধক কো মক  রসিো  অহভগম্যতো এিং উন্নত 

জীিন োত্রো ক ো  োয়। র সক  রসিো রথসক িহুমুখীভোসি ব্যিিোস   মোধ্যসম সুহিধো রনয়ো  োয় রসগুস ো হিহিত ক ো িসি এিং এ  মোধ্যসম কহমউহনটি  

গুরুত্বপূণ ম পোিহ ক স্থোনসমূি হিহিত ক সত এিং সং েণ ক ো সম্ভি িসি। রকন্দ্র ও িোজো সি  কযোসম্প  িত মমোন স্থোপনোগুস ো  পহ কল্পনো  হভহত্ত 

কস  ঘনিসহতপুণ ম কযোম্পগুস ো  সমস্যো সমোধোন ক ো র সত পোস । পহ সিশ ও প্রহতসিসশ  পুনি মোসসন, নদী তী িতী স্থোপনোগুস ো সুসংিত ও উন্নত 

ক ো এিং িনোঞ্চস   সু েোয়  গুরুত্ব হদসত িসি। আন্তজমোহতক মোনদড অনু োয়ী প্রহত িগ মমোইস  জনসংখ্যো  ঘনত্ব ৪৫ জন িস ও অহধর্ভি ৬,৫০০ 

এক  এ োকোয় িগ মমোই  প্রহত ২০ জন হিসসসি  েযমোত্রো হস্থ  ক ো িসয়সে  ো আন্তজমোহতক মোনসূিসক ও নীসি। সোমহষ্টক পহ কল্পনো  হভহত্তসত 

কযোম্প প মোসয়  িত মমোন সীমোিদ্ধতো  মসধ্য একটি িোসস োগ্য পহ সিশ লতহ সত  থোসোধ্য পহ কল্পনো গ্রিন ক ো িসি। এই কো মক্রম এ হজইহি, 

আ আ আ হস অহফস ও হসআইহস কম মকত মোসদ  সমৃ্পি কস  িোং োসদশ স কোস   সোহি মক সিস োহগতোয় িোস্তিোয়ন ক ো িসি। হসআইহস  িত মমোন 

কযোম্প ব্যিস্থোপনো দেতো এিং প মসিেণ পহ কল্পনো  মোধ্যসম প মোয়ক্রসম স কোস   কোসে সোইট ব্যিস্থোপনো  মোহ কোনো িস্তোন্ত  ক ো িসি।  
 

৭. উন্নয়ন সিস োগী এিং স্থোনীয় জনগসণ  সোসথ কোজ ক ো  নতুন রকৌশ  অনুসন্ধোনসি সোড়োদোন কো মক্রমসক রটকসই ও সমসয়োপস োগীক সণ 

রজআ হপ অগ্রণী ভূহমকো  োখসি। ২০১৮ সোস   জোতীয় প মোসয়  হিহভন্ন সংস্থো  কম মশো ো ও গসিষনো  ফ োফ  হিসিিনোয় র সখ সুশী  সমোজ, 

জোতীয় এনহজওসমূি এিং হিহভন্ন প মোসয়  কর্তমপসে  সোসথ অংহশদোহ  হভহত্তসত উন্নয়ন কো মক্রম স্থোনীয়ক সণ  জন্য একটি র োিম্যোপ লতহ  ক ো 

িসি।   এই র োিম্যোসপ জোতীয় প মোসয়  সিস োগীসদ  জন্য সংহিষ্ট হিষসয় র মনঃ স্বোস্থয এিং িহিউএএসএইি রসিোখোত শীষ মক দেতো উন্নয়সন  
রূপস খো িোস্তিোয়সন  রকৌশ গত হদকহনসদ মশনো রদয়ো িসি এিং সংহিষ্ট স কোহ  সংস্থোসমূিসি মোনিোহধকো  কমীসদ  জন্য অহধকত  উন্নয়ন প্রহশেণ 

সিোয়তো প্রদোন ক ো িসি। রজআ হপ   েয িোস্তিোয়সন স্ট্র্োসটহজক এহিহকউটিভ গ্রুসপ  পোশোপোহশ কিিোজোস  স্থোনীয় খোসত উভয় রেসত্র সুশী  

সমোজসকও সহক্রয়ভোসি  সমৃ্পি ক ো িসয়সে। 

 

৮. র োহিঙ্গো সোড়োদোন কো মক্রসম মোনিোহধকো  কমীসদ  পহ িোহ ত র ৌন হনপীড়ন ও িয় োহন হিস োধী  সু েো (হপএসইএ) কো মক্রমসক অগ্রোহধকো  

রদয়ো িসয়সে। 'েহত নো ক ো ' নীহত  আওতোয় আম ো র সক  ব্যহিসদ  সু েো প্রদোসন িোধ্য থোহক, রসই সক  ব্যহিসদ  উসেখস োগ্যভোসি েহতগ্রস্ত 

কস  এসইএ মোনহিক সিোয়তো কো মক্রসম  হিশুদ্ধতোসক ব্যিত কস । শ ণোথী জনসগোহি এিং েহতগ্রস্ত রিোি কহমউহনটি  জন্য েয়েহত কহমসয় 

আনো হিষয়ক জিোিহদহিতো িো স্বচ্ছতো অতযন্ত জটি  একটি ব্যোপো । এই উসেশ্যসক সোমসন র সখ মোনিোহধকো  সংস্থো/কহমউহনটিগুস ো রিি অি 

সোিঅহফস গ্রুপ এিং স্ট্র্যোসটহজক এহিহকউটিভ গ্রুপ অনুসমোহদত হপএসইএ রকৌশ  িোস্তিোয়ন ক সে এিং এটি সোড়োদোন কো মক্রসম  মোেপ মোসয়  

কমীসদ  মোসঝ প্রিো  ক ো িসয়সে। ২০১৯ সোস  কহমউহনটি সসিতনতো বৃহদ্ধমূ ক এিং হি োজমোন অহভস োসগ  ব্যিস্থোসক গুরুত্ব হদসয় এই হপএসইএ 

রকৌশ  িোস্তিোয়ন প্রহক্রয়ো অব্যোিত  োখো িসি। খোত ও সংস্থোসমূসি  সোসথ র ৌথভোসি হপএসইএ রনটওয়মোক কযোসম্প কহমউহনটিহভহত্তক অহভস োগ 

হন সন ব্যিস্থো প্রহতিো ক সি  ো র ফোস   রসিো এিং আন্তঃসংস্থো সমন্বয় ব্যিস্থোসক শহিশো ী কস  তু সি এিং কহমউহনটিগুস োসক এই কম মপ্রহক্রয়ো  

প্রহতটি ধোসপ  সসঙ্গ সমৃ্পি ক সত িসি। অহধকন্তু সক  মোনিোহধকো  কমী এিং সংহিষ্ট কর্তমপসে  জন্য এই রনটওয়মোক র ৌথ হপএসইএ প্রহশেণ 

(সোমহগ্রক আি ণ হিহধ ও  েোকিি) চূড়োন্তক ণ অব্যোিত  োখসি।  

 

৯. উন্নয়ন কমী ো জোতীয় এিংস্থোনীয় কমীসদ  রসিো কো মক্রসম  সোসথ যুি কস  তোসদ  দেতো িোড়োসত এিং জ্ঞোন উন্নয়সন সিোয়তো ক সি। 

আ আ আ হস, হিহস এিং সংহিষ্ট মন্ত্রনো য়সক রসিো প্রদোসন এিং তোসদ  দোহয়ত্ব পো সন সেম কস  তু সত সিোয়তো প্রদোন ক ো িসি। সুহনহদ মষ্টভোসি, 

রজ ো স্বোস্থয কমসিি, জনস্বোস্থয প্রসকৌশ  অহধদপ্ত  (হিহপএইিই), আ আ আ হস এিং কযোম্প ব্যিস্থোপনোয় দোহয়ত্বপ্রোপ্ত হসআইহস, আইন প্রসয়োগকো ী 

সংস্থোসমূি এিং হিহস ও উহখয়ো এিং রটকনোফ উপসজ ো  হনি মোিী কম মকত মোসদ  (ইউএনও) দেতো উন্নয়ন সিস োহগতো প্রদোন ক ো িসি। 
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সমন্বয় ও পহ িীেণ 

 

১. রিকসিোল্ডো সদ  এই ধ সন  জটি  সমহষ্ট  সোসথ কোসজ  রেসত্র মোনহিক অিস্থো  জরু ী প্রসয়োজনীয়তো হিসিিনো কস  স্বচ্ছ ও কো মক ভোসি 

সমন্বয় ক ো অপহ িো ম। দেতো সোসথ সম্পসদ  সসি মোচ্চ ব্যিিো  সমন্বসয়  মোধ্যসম হনহিত ক সত িসি, তোৎেহণকভোসি দ্রুততো  সোসথ কো মক্রসম  

ব্যিধোন ও লদ্বততোগুস ো এিং িোস্তিোয়সন  িযোস ঞ্জগুস ো হিহিত ক সত িসি। এই পন্থোয়ই সঠিকভোসি সিস োহগতো ও সু েো িোহিদোসম্পন্নসদ  কোসে 

হনহদ মষ্ট সমসয় রপৌুঁেোসি। 

 

২. মোনহিক সোড়োদোন কো মক্রম িোং োসদশ স কোস   সমন্বসয়  মোধ্যসম পহ িোহ ত িসচ্ছ, এই সমন্বসয়  ফস  ২০১৩ সোস  “মোয়োনমো  শ ণোথী ও 

অনহথর্ভি মোয়োনমোস   নোগহ ক হিষয়ক জোতীয় রকৌশ ” প্রণয়ন ক ো িসয়সে। প  োষ্ট্র মন্ত্রণো য়সক প্রধোন কস  ২৯টি মন্ত্রণো য় ও অহধদপ্ত  সি 
এই রকৌশ  ন্যোশনো  টোস্ক রফোস ম (এনটিএফ) গেন কস সে,  ো সোড়োদোন কো মক্রম প মসিেসণ সজোগ দৃহষ্ট  োখসে এিং রকৌশ গত হনসদ মশনো প্রদোন 

ক সে। র োহিঙ্গো শ ণোথীসদ  ধো োিোহিক অনুপ্রসিসশ  কথো হিসিিনোয় র সখ, মোয়োনমোস   ি পূি মক উৎখোতকৃত নোগহ কসদ  জন্য কো মক ভোসি 

সমন্বসয়  ব্যিস্থো ক সত দুস মোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণো সয়  অধীসন শ ণোথী ত্রোণ ও স্বসদশ প্রতযোিোসন কহমশনো  (আ আ আ হস) হনসিহদতভোসি 

হনযুি আসেন। দুস মোগ ঝ ুঁহক হ্রোসসি িোং োসদহশ রিোি কহমউহনটি  জন্য সোড়োদোন কো মক্রসম  ফ প্রসূ ও কো মক  সমন্বসয় সংহিষ্ট রজ ো  রিপুটি 

কহমশনো  (হিহস) এ  গুরুত্বপূণ ম/ব্যহদ্ধদীপ্ত ভূহমকো এিং প্রোথহমক দোয়দোহয়ত্ব  সয়সে।  

 

৩. ইউএনএইিহসআ  ও আইওএম এ  আিোহসক সমন্বয়কো ীসক রকোসিয়ো  কস  ঢোকোয় স্ট্র্যোসটহজক এহিহকউটিভ গ্রুসপ মোনিোহধকো  সংস্থোগুস ো  

জন্য রকৌশ গত হনসদ মশনো এিং জোতীয় প মোসয় স কোহ  সমৃ্পিতো হনহিত ক ো িসয়সে। রজ ো প মোসয় হসহনয়  রকোঅহি মসনট  ইন্টো সসক্ট  

রকোঅহি মসনশন গ্রুপ পহ িো নো ক সেন  ো হিষয়হভহত্তক খোত এিং মোনিোহধকো  কহমউহনটিগুস ো  প্রহতহনহধত্বকো ী ওয়মোহকং গ্রুপ সমন্বয়কো ীসদ  

সমন্বসয় গঠিত দ সক অন্তর্ভমি কস  এিং আ আ আ হস এিং হিহস  সোসথ সমন্বয় হনহিত কস  (উপসজ ো হনি মোিী কম মকত মো-ইউএনও রক সমৃ্পি 

কস  এিং উপসজ ো প মোসয় ইউএনও এিং আইএসহসহজ রক রকোসিয়ো  কস  হনয়হমতভোসি পহ িোহ ত সমন্বয় হিষয়ক সভোসি) পহ িো নো ক ো িসি।  

 

৪. কিিোজোস  সোড়োদোন কো মক্রম সমন্বয় ক সেন ঢোকোয় অিস্থোন ত এমন হতন জন রকোসিয়ো  এ  কোসে হসহনয়  রকোঅহি মসনট  স োসহ  প্রহতসিদন 

জমো রদসিন। হসহনয়  রকোঅহি মসনট  সোি অহফস গ্রুসপ  প্রধোন কম মকত মোসদ  সভোয় সভোপহতত্ব ক সিন, র খোসন জোতীয় ও আন্তজমোহতক এনহজওসমূি, 

ইউএন সংস্থোসমূি এিং দোতো সংস্থোগুস ো  কিিোজোস   প্রহতহনহধগণ উপহহিত থোকসিন। একটি সহিিো সয়  সিোয়তোয়  হসহনয়  রকোঅহি মসনট  
ইন্টো সসক্ট  রকোঅহি মসনশন গ্রুপ (আইএসহসহজ) এ  সভোপহতত্ব ও পহ িো নো ক সিন এিং সোড়োদোন কো মক্রমসক হনসদ মশনো রদসিন। অহধকন্তু ২০১৯ 

সোস  কযোম্পগুস োসত মোনহিক সোড়োদোন পদসেপসমূসি  পোশোপোহশ স কোস   রনর্তসত্ব রিোি কহমউহনটি  িোহিদোগুস োসক তুস  ধ োসি 

কহমউহনটিগুস ো  হভতস  ও িোইস  শোহন্তপূণ ম সিোিস্থোন প্রহতিোয় একটি সমন্বয় ব্যিস্থো গসড় রতো ো িসি। সোমহগ্রক সোড়োদোন কো মক্রম সুসংিতক সণ  

পোশোপোহশ প্রহতহনহধত্ব শহিশো ীক ণ এিং জোতীয় প মোসয় সুশী  সমোসজ  সিস োগীবৃসন্দ  অংশগ্রিণ িোড়োসনো   সেয এই িযোটফম ম হসহনয়  

রকোঅহি মসনট  এিং আইএসহসহজ  সিোয়তোয় রিপুটি কহমশনো , হিহস/সজ ো প্রশোসসক  মোধ্যসম পহ িোহ ত িসি। সমগ্র রজ ো  দুস মোগ ঝ ুঁহক হ্রোস 

হিষয়ক পহ কল্পনোও রজ ো প্রশোসসক  মোধ্যসম পহ িো নো ক ো িসি। 

 
খোত অনুসোস  সিস োগী সংস্থো  সংখ্যো 

সমন্বয়  
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৫. িোং োদশ স কো  মোনহিক সোড়োদোন কো মক্রসম রনর্তত্ব প্রদোন ক সি এিং কো মক্রসম  সমন্বয় সোধন ক সি। আ আ আ হস রক রকোসিয়ো  কস  

কিিোজোস  খোতসমূসি  সমন্বয়কো ীসদ  জন্য পহ িো নো সংক্রোন্ত সমন্বয় হিষয়ক হনয়হমত সভো পহ িোহ ত িসি। খোতপ মোসয় িোস্তিোয়ন সংহিষ্ট 

মন্ত্রণো য় এিং অহধদপ্ত সমূি সোড়োদোন কো মক্রম  িোস্তিোয়সন হনসদ মশনো হদসি এিং স কোহ  কো মো য়সমূসি গঠিত সমম্বয় দ গুস ো  উপ  হভহত্ত কস   
খোতসমূসি  সিস োহগতো হনসয় রসিোপ্রসমূসি   থো থভোসি মূ ধো োক ণ সংক্রোন্ত কো মক্রম পহ িোহ ত িসি। 

 

৬. কযোম্প প মোসয় আ আ আ হস কো মো সয়  তেোিধোয়সন রসই সক  কযোম্প-ইন-িোজম কম মকত মোসদ  পহ িো নোয় কযোসম্প  সমন্বয় সম্পন্ন ক ো িসি, 

 ো ো িোং োসদশ স কোস   মোধ্যসম কযোম্প ব্যিস্থোপনো  দোহয়ত্ব গ্রিসণ মসনোনীত িসয়সেন। ২০১৮ সোস   প মন্ত অহতহ ি কযোম্পগুস ো হিহিত কস  

সীমোনো র খো টোনো িসয়সে  ো রমোট ৩৪ টি মসনোনীত কযোসম্প  হিশো  র োহিঙ্গো জনসগোহি  আিোসন ব্যিস্থোপনো প মসিেণ দেতো িোড়োসনো  রেসত্র 

সিোয়ক িসয়সে। সোইট ব্যিস্থোপনো খোসত  পৃিসপোষকতোয়, হসআইহসসক কযোম্প ব্যিস্থোপনোয় সিস োহগতো ক সত সিগুস ো কযোসম্প সোইট ব্যিস্থোপনো 

সিোয়তো (এসএমএস) সংস্থো প্রহতিো ক ো িসয়সে। কযোম্প প মোসয় খোতসমূসি  রফোকো  পসয়ন্টসদ  অংশগ্রিসণ হসআইহস হনয়হমতভোসি আসয়োহজত 

সমন্বয় সভোয় সভোপহতত্ব ক সিন। এই রফোকো  পসয়ন্ট ো ি  কযোসম্প রসিোপ্রদোনকো ী সংস্থোসমূসি  মোে কমীবৃন্দ  ো ো কযোসম্প  সীমোনো  হভতস  

হনজস্ব রসিোপ্রদোসন  হনহদ মষ্ট কোহ গহ  রেসত্র  তেোিধোয়ন ও সমন্বয় ক সে,  ো প্রোয়শঃ নোনো সংস্থো  মোধ্যসম িোস্তিোহয়ত িসচ্ছ। সক  সংস্থোসমূসি  

সোসথ হসআইহস- ো হন হিহচ্ছন্ন র োগোস োগ িজোয়  োসখ এিং কযোম্প প মোসয় সোহি মক রসিো কো মক্রম পহ িীেণ কস   ো  মোধ্যসম কো মক্রসম  ব্যিধোন ও 

লদ্বততোসমূিসক হিহিত ও তুস  ধ ো হনহিত ক ো সম্ভি িয়।  

 

৭. কযোম্প ব্যিস্থোপনো কো মক্রসম  মসধ্য কহমউহনটি  কোসে রপোুঁেোসনো এিং অংশগ্রিণ হনহিত ক োসক অন্তর্ভমি ক ো িসয়সে  ো সোইট ব্যিস্থোপনো ও 

সু েো খোতসমূসি  সোসথ সমন্বসয়  মোধ্যসম িোস্তিোয়ন ক ো িসি। সু েো ও সোইট ব্যিস্থোপনো সিস োগীসদ  মোধ্যসম  ২০১৯ সোস   পদসেপসমূসি  
অংশ হিসসসি কযোম্প প মোসয় নতুন কহমউহনটি  প্রহতহনহধত্ব মসি  প মোয়ক্রসম িোস্তিোয়ন ক ো িসি, র খোসন র্তণমূ  প মোসয়  সংগেন এিং ধমীয় 

রনর্তবৃন্দসক সমৃ্পি ক ো িসি। অহধকন্তু, হসআইহস, এসএমএস সংস্থোসমূি এিং অন্যোন্য সিস োগীসদ  মোধ্যসম কযোম্প প মোসয় রসিো প্রদোন এিং 

দোহয়ত্ব পো ন ও গ্রুসপ  সদস্যসদ  কো মক্রসম সিোয়তো  জন্য কসয়কটি কহমউহনটি  গ্রুপ প্রহতিো ক ো িসয়সে। 

 

৮. স কোস   হনহিড় সিস োহগতোয় ২০১৯ সোস  আ আ আ হস এিং হসআইহসসদ  জন্য দেতো উন্নয়ন সিোয়তো/প্রহশেণ অব্যোিত  োখো িসি। 

কযোম্প প মোসয় সমন্বয় সোধসন  স কোস   রনর্তত্ব পুনঃসজো দো ক সণ সিোয়তো রদয়ো িসি, এিং িোহিদো ও অনুস োসধ  হভহত্তসত  ি অহভজ্ঞতো  

আস োসক জোতীয় প মোসয়  গুণীজনসক রনর্তত্বদোসন সেম কস  রতো ো িসি। 

 

৯. আইএসহসহজ সোড়োদোন কো মক্রসম  প্রোথহমক প মোসয় এনহজও হ য়োসজোুঁ কো মক্রসম আহ্বোয়সক  দোহয়ত্ব পো ন ক সি এিং ২০১৮ সোস  গঠিত স্বোধীন 

িোং োসদশ র োহিঙ্গো সোড়োদোন এনহজও রফো োম এ  কো মক্রম প মোয়ক্রহমকভোসি পহ ি মো ক ো িসি। এই এনহজও িযোটফম ম এ  অভীষ্ট  েয িস ো 

শতোহধক স্থোনীয়, জোতীয় এিং আন্তজমোহতক এনহজওসমূসি  সমন্বয়, এযোিসভোসকহস ও অংহশদোহ  মসনোভোি িোড়োসনো পোশোপহশ সোড়োদোন কো মক্রসম  

মোনহিক রসিো  আওতো  প্রসো  ঘটোসনো। এই এনহজও মসঞ্চ  সমন্বয় রকৌশ গত হনি মোিী দ , এইিওএসওহজ এিং আইএসহসহজসি সক  প মোসয়  

হসদ্ধোন্ত গ্রিণ এিং কম মসূহি-প্রনয়ণ সমন্বয় সভোয় অংশগ্রিণ ক সিন। আ আ আ হস এিং রিপুটি কহমশনো /হিহস/সজ ো প্রশোসসক  তেোিধোয়সন 

স কো  পহ িোহ ত পদ্ধহত সমন্বয় সভোয় এনহজও মঞ্চ হনয়হমতভোসি অংশ হনসি এিং স কোস   এনহজও অযোসফয়োস ম ব্যযস োসক কো মক্রম সমন্বয়ক সণ 

সিোয়তো ক সি। 

 

১০. ২০১৯ সোস  একটি রজডো  িোসি  কো মক্রমও শুরু ক ো িসি র খোসন খোতসমূি এিং মোনিোহধকো  কমীসদ  রজডো , হজহিহভ ও হপএসইএ 

কো মক্রমসক রজো দো  ও সমসয়োপস োগী কস  মূ ধো োয় িোস্তিোয়সন মোনিোহধকো  এযকশন ওয়মহকং গ্রুপ, সু েো ওয়মহকং গ্রুপ, হজহিহভ উপ-খোত এিং 

হপএসইএ রনটওয়োহক মংগুস ো  রজডো  হিসিষণ, হিসিষণ-স ঞ্জোম  এিং দেতো হিষয়ক উন্নয়সন  জন্য সমহন্বত প্রহশেসণ  মোধ্যসম সসিতনতো এিং 
কোহ গহ  সিোয়তো প্রদোন ক ো িসি। রজডো  িোি রজডো , হজহিহভ ও হপএসইএ ধো ণো মূ ধো োয় িোস্তিোয়সন অহধকত  জিোিহদহিতো হনহিত ক সি 

এিং রজডো  সমতো ইসুয, হজহিহভ ঝ ুঁহক, অহধক কম মসংস্থোসন  িোহিদো রমটোসনো  পোশোপোহশ কহমউহনটিগুস ো  কো মক্রসম নো ী সিোয়তো ও হকসশো ীসদ  

কথো আমস  হনসয়সগ তোসদ  প্রহতহনহধত্ব িোড়োসনো হিষয়ক কো মক্রমসমূি খোত ও মোনিোহধকো  কমীসদ  মোধ্যসম একত্র ক ো িসি।  এই রজডো  িোি 
ইউএন উইসমন ইউএনএফহপএ এিং ইউএনএইিহসআ -এ  সোসথ অংহশদোহ  হভহত্তসত পহ িোহ ত িসি। 

 

১১. ২০১৮ সোস   রশসষ  হদসক একটি হশখন প মোস োিনো কম মশো ো এিং প মোস োিনো হমশনসি জোতীয় প মোসয় একটি সমন্বয় প মোস োিনো সম্পন্ন ক ো 

িসয়সে। স কোস   সোসথ প োমশ ম কস  উসেশ্যসমুসি  সোসথ সঙ্গহতপুন ম একটি সমন্বয় কোেোসমো গেসন সমন্বয় প মোস োিনো রথসক প্রোপ্ত সুপোহ শগুস োসক 
িোস্তিোয়ন ক ো িসি। এই সমন্বয় রকৌশ /পদ্ধহত িো কোেোসমো  মোধ্যসম এটি হনহিত ক ো িসি র  গুরুত্বপুণ ম রিকসিোল্ডো সদ  মসধ্য  থোথ ম ঐকয িজোয় 

আসে, জিোিহদহিতো  মোধ্যমগুস ো স্বচ্ছ ও সি  আসে এিং মতোমসত  অহভন্ন হিষয়গুস ো হিহিত কস  িোস্তিোয়সন  উসদ্যোগ রনয়ো িসয়সে। হসহনয়  

রকোঅহি মসনটস   পহ িো নোয় সক  সিস োগীসদ  সমন্বয় এিং  ইন্টো সসক্ট  রকোওহি মসনশন গ্রুপ সহিিো সয়  সিস োহগতো  মোধ্যসম একটি সোহি মক 

সুসঙ্গত ও সংস োগশী  মোনহিক সোড়োদোন কো মক্রম এিং হিহভন্ন সিস োগী ও কিিোজো  প মোসয়  খোতসমূসি  সুহনহদ মষ্ট প্রদোন ক ো হনহিত ক ো িসি। 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

অধ্যোয় ১- সোহি মক প মোস োিনো এিং সোড়োদোন রকৌশ   

22 

 

 

 

 

১. সিস োগীসদ  সোসথ সোড়োদোন পহ কল্পনো  িোস্তিোয়ন কো মক্রম অনুস সণ ২০১৯ সোস   রজআ হপ  জন্য একটি সোমহগ্রক মহনটহ ং রেমওয়োক ম গেন 

ক ো িসয়সে। প্রসতযক রকৌশ গত উেসশ্য  হিপ ীসত ফ োফ  িণ মনো িো সোফল্য হনণ ময় ক ো িসয়সে এিং রসইসি উসেশ্য িোস্তিোয়সন খোতওয়োহ  

সূিক সোজোসনো িসয়সে  োসত কো মক্রসম  অজমন এিং ব্যিধোনগুস ো সঠিক ও স্বচ্ছভোসি পহ িীেণ ক ো  োয়, অপ্রসয়োজনীয় লদ্বততো হনণ ময় ক ো য়োয় এিং 

পহ কল্পনো তত্বোিধোসন  জন্য হনসদ মশনো রদয়ো  োয়। প মোপ্ত তসথ্য  আন্তঃখোসত   থো থ হিসিষসণ  অনুসমোদন এই রেমওয়োসক ম  োখো িসয়সে। খোতগুস ো 

তোসদ  সূিসক  হিপ ীসত অগ্রগহত  োিোই ও রশ্রহণিদ্ধক সণ দোয়িদ্ধ। তথ্য ব্যিস্থোপনো ওয়হক মং গ্রুপসি (আইএমিহিউহজ) আইএসহসহজ সহিিো সয়  

মোধ্যসম এই সক  সূিকসমূি কহমসয় আনো িো সংসকোিন ক ো িসি এিং উপ অহফসস  প্রধোন কম মকত মো (এইিওএসওহজ) ও খোত সমন্বয়সক  

সিস োহগতোয় হিসিষণ ক ো িসি। এই রেমওয়োক মটি পহ হশসষ্ট সংযুি ক ো িসয়সে। 

 

২. লত্রমোহসক অগ্রগহত প্রহতসিদসন  হভহত্তসত রজআ হপ  মধ্যিতীকো ীন অগ্রগহত প মোস োিনো ক ো িসি। মোে প মোসয়  অিস্থো মূল্যোয়ন কস  রজআ হপ 

২০১৯ এ  প্রসয়োজনীয় সংসশোধন এিং  সমন্বসয়  জন্য জুন মোসস পূণ ম মধ্যিতীকো ীন প মোস োিনো ক ো িসি।  রকৌশ গত উসেশ্য এিং খোসত  প্রধোন 

সূিকসমূসি  উসেখসি মোসি ম  রশসষ এিং রসসেম্বস   রশসষ পহ কল্পনো  হিপ ীসত অগ্রগহত প্রহতসিদন লতহ  ক ো িসি।  
 

৩. শ ণোথী ও রিোি কহমউহনটি  িোহিদোসমূি ও িোহিদো  সোসথ কো মক্রসম  ব্যিধোনগুস ো হনণ মসয় তথ্য ব্যিস্থোপনো ও হনরূপণ ওয়োহক মং গ্রুপ 

প মোয়ক্রহমকভোসি নোনোহিধ খোসত  িোহিদো হনরূপণ কো মক্রম সমন্বয় ক সি। সঠিক ও রজো োস ো  েযমোত্রো স্থোপসন  জন্য রটকনোফ ও উহখয়ো  সিগুস ো 

ইউহনয়সন  প্রথম িহুখোতীয় িোহিদো হনরূপণ সম্পন্ন ক ো িসয়সে এিং ২০১৮ সোস  সম্পোহদত রিোি কহমউহনটি  জন্য সোড়োদোন কো মক্রসম  সমন্বয় 

সোধন ক ো িসয়সে। এনএিহিউহজ এ  সভোপহত হিসসসি আইএসহসহজ রক হনধ মো ন কস  আ ইএএসএইি, আইওএম এিং 

ইউএনএইিহসআ   সিস োহগতোয় িহুখোতীয় িোহিদো হনরূপণ সমন্বয় ক ো িসি। কো মক্রসম তোসদ  দেতো িোড়োসনো  জন্য হিহভন্ন ধ সণ  হনরূপণ 

পদ্ধহত  সমন্বসয়  পোশোপোহশ পো স্পহ ক কোহ গহ  খোসত  িোহিদো হনরূপন (স মনঃ পুহষ্ট জহ প এিং খোদ্য হন োপত্তো হনরূপণ) এ  ফ োফ সমূসি  

পোশোপোহশ  ইউএনহিহপ ও হিহভন্ন উন্নয়ন সিস োগীবৃসন্দ  কর্তমক সম্পোহদত িহধ মত পহ সস   হিসিষণ আইএসহসহজ সহিিো সয়  মোধ্যসম একত্র ক ো 

িসি।  ো   েয িস ো সোড়োদোন কো মক্রসম রকৌশ জহনত এিং প্রোসয়োহগক হসদ্ধোন্ত গ্রিসণ  জন্য িোহিদো, ব্যিধোন ও প্রভোি এিং ফ োফস   একটি 

সোহি মক হিসিষণ প্রহক্রয়ো প্রণয়ন ক ো। 

 

৪. রজআ হপ  হিপ ীসত ি োে তিহি  আহথ মক অনুস ণ রসিো  মোধ্যসম অনুস সণ  পোশোপোহশ খোত প মোসয়ও পহ িীেণ ক ো িসি। আ আ আ হস 

ও অন্যোন্য সিস োগীসদ  সোসথ আস োিনো  মোধ্যসম অগ্রহধকো হভহত্তসত কো মক্রম এিং সম্পদ ি োসে  জন্য হিহভন্ন উৎস রথসকও তিহি  সংগ্রি ক ো 

িসি। আশো ক ো িসচ্ছ র , রজআ হপ ২০১৯ এ  সিস োহগতো েোড়োই হদ্বপোহেক অনুদোনসমূসি  ব্যিিো  এিং অহনয়হমত দোতোবৃসন্দ  অিদোন সোহি মক 

সোড়োদোন কো মক্রম িোস্তিোয়সন অন্যোন্য সিস োগীসদ  মসধ্য গুরুত্বপূণ ম ভূহমকো পো ন ক সি। সম্পদ িন্টসন  সেমতো িোড়োসনো   সেয আইএসহসহজ 

সোড়োদোন কো মক্রম জুসড় তিহিস   আহথ মক অনুস ণ িোড়োসনো  হিষসয় আ আ আ হসসক সিোয়তো প্রদোন ক সি এিং এ  পোশোপোহশ সোড়োদোন 

র োহিঙ্গো শ ণোথীসদ  জন্য সোড়োদোন কম মসূহিসত সমন্বয় ব্যিস্থো 

র োহিঙ্গো সংকসট িোং োসদশ স কো সক সিোয়তো ক সত ঢোকো ও কিিোজোস  স্থোপতয 

কম ম অব্যোিত  সয়সে। এই সিস োহগতো উপস োি সক  প মোসয় ঢোকো ও কিিোজো  

উভয় স্থোসন হিস্তৃত ক ো িসি।  

 

মহনটহ ং  
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কো মক্রসম  রকৌশ গত উসেসশ্য  আস োসক তিহিস   আহথ মক অনুস ণ  ও কো মক্রসম  সোহি মক অগ্রগহত পহ িীেণ সুসংিত ও সমসয়োপস োগী ক ো 

িসি। 

 

 

১. িোং োসদশ স কোস   দীঘ মসময়োহদ উন্নয়ন  েযমোত্রো  সোসথ মোনিোহধকো  হিষয়ক ি মোন কো মক্রসম  িোস্তিোয়ন মোধ্যমগুস ো  র োগসূত্র হনহিত ক ো  

 সেয উন্নয়ন কমীসদ  মসধ্যকো  সম্পকম রজো দো ক সণ মোনিোহধকো  কহমউহনটি প্রসিষ্টো িোহ সয়  োসচ্ছ। রকৌশ গত স্তস  আন্তজমোহতক আহথ মক প্রহতিোন 

ও দোতো সংস্থোসমূসি  সোসথ ঢোকো প মোসয় র োগোস োগও এই পদ্ধহত  অন্তগ মত।   

 

২. রমৌহ ক িোহিদো পূ সণ জরু ী রসিো সিোয়তো প্রদোসন  প্রসয়োজনীয়তো  আস োসক িোং োসদশ স কোস   অনুস োসধ হিশ্ব ব্যোংক ও এহশয়োন উন্নয়ন 

ব্যোংক হতন িেস   জন্য অনুদোন সিোয়তো  প্রস্তোি এসনসে। শ ণোথী এিং রিোি কহমউহনটিগুস ো  জন্য হিশ্ব ব্যোংসক  আঞ্চহ ক উপশোখো  

আইহিএ১৮ অনু োয়ী ২০১৮ সোস  হিশ্ব ব্যোংক সভোপহত ৪৮০ হমহ য়ন ইউএস ি ো  (কোনোিো রথসক গৃিীত ৮০ হমহ য়ন ইউএস ি ো সি) অনুদোন 

সিোয়তো রঘোষণো কস সেন। জীহিকো ও অিকোেোসমো (স মনঃ  সোইসিোন রসন্টো  ও  োস্তোঘোট  হনম মোণসি) স্বোস্থয ও হশেো  মত গুরুত্বপুণ ম খোত এিং 
িহুখোতীয় কো মক্রসম পদসেপ গ্রিসন  মোধ্যসম শ ণোথী ও রিোি কহমউহনটি উভয় জনসগোহিসক সুহিধো প্রদোন ক ো িসচ্ছ। স্বোস্থয রসিো স ি োি প্রকল্প, 

হশেো ও দেতো প্রহশেণ প্রকল্প এিং িহুমুখী রসিো সিোয়তো সংক্রোন্ত প্রকল্পসমূি িোস্তিোয়সন অনুদোসন  প্রথম প মোসয়  এই ২৪০ হমহ য়ন ইউএস 

ি ো  প্রদোন ক ো িসি। 

 

৩. এশীয় উন্নয়ন ব্যোংক ২০০ হমহ য়ন ইউএস ি োস   অনুদোন সিোয়তো হদসয়সে। প্রথম প মোসয়  ১০০ হমহ য়ন ইউএস ি ো  ২০১৮ সোস   মোসস 

অনুসমোদন রদয়ো িসয়সে,  ো িোস্তুচুযত মোনুসষ  তোৎেহণক প্রসয়োজন রমটোসনো  জন্য রমৌহ ক অিকোেোসমো হনম মোসণ  ব্যয় ক ো িসয়সে। তোৎেহণক 
প্রসয়োজনীয়তোসমূসি  মসধ্য  সয়সে হিশুদ্ধ পোহন ও স্বোস্থয রসিো স ি োি, দুস মোগ ঝ ুঁহক ব্যিস্থোপনো, হিদুযৎ স ি োি এিং কযোসম্প  োওয়ো   োস্তো ও 

কযোসম্প  রভতস    োস্তোঘোট লতহ  । প্রথম প মোসয়  কো মক্রসম  অগ্রগহত  ওপ  হভহত্ত কস  হদ্বতীয় প মোসয়  সিোয়তো রদয়ো িসি। পহ হস্থহত সুষমক সণ  

জন্য হিশ্ব ব্যোংক ও এহশয়োন উন্নয়ন ব্যোংসক  উভয় তিহিস   মোধ্যসম স কো  ও মোনিোহধকো  কমীসদ  র ভোসি দে কস  লতহ  ক ো িসয়সে রসভোসি 

উন্নয়ন কমীসদ  দেতো  সোসথও জরু ী সোড়োদোন কো মক্রসম  সংস োগ ঘটোসনো িসয়সে। 

 

৪. মোনিোহধকো  কহমউহনটি িোং োসদশ স কো সক সিোয়তো প্রদোন অব্যোিত  োখসি এিং হিশ্ব ব্যোংক ও এহশয়োন উন্নয়ন ব্যোংকসি ককিিোজো  রজ ো  

উন্নয়ন পহ কল্পনোয় যুি িসয় উন্নয়ন কমীসদ  সোসথ সুসম্পকম/হ য়োসজোুঁ িজোয়  োখসি এিং হিহভন্ন সমন্বয়কো ী সংস্থো  উপস্থোহপত সুস োগসুহিধোহদ 

প্রোধোন্যসি প্রসো  ঘটোসি। তসি উন্নয়নমুখী কো মক্রসম  িোস্তিোয়ন পদ্ধহত  রশ্রহণহিন্যোসক ণ এিং ঢোকো ও কিিোজোস   মসধ্য রকৌশ গত 

এযোিসভোসকহস এিং প্রকল্প হিষয়ক কো মক্রসম  র োগসূত্রক ণ একটি জটি  প্রহক্রয়ো িসি। 

 

৫. ২০১৯ সোস  হিশ্ব ব্যোংক ও এহশয়োন উন্নয়ন ব্যোংক িোং োসদসশ  ি মোন অন্যোন্য উন্নয়ন কো মক্রসম আহথ মক সিোয়তো এিং কযোসম্প ও কযোসম্প  

আশপোসশ  আশ্রয়দোতো কহমউহনটি ও কহতপয় কম মখোত  োিোই-িোেোই কস  তোসদ  জন্য সিোয়তো প্রদোন ক সি। রজআ হপ ২০১৯ এ  িোহিদোয় হিশ্ব 

ব্যোংক ও এহশয়োন উন্নয়ন ব্যোংসক  অনুদোন যুি ক ো িয় নোই,  োসিোক হিশ্ব ব্যোংক ও এহশয়োন উন্নয়ন ব্যোংক সংহিষ্ট খোসত  সোসথ অংহশদোহ   

হভহত্তসত সমন্বয় সোধন কস  খোতসমূসি  আয়ব্যয় প্রহক্রয়ো সোসথ যুি িসয়সেন। অহধকন্তু ২০১৯ সোস   অভীষ্ট জনসগোহি  সক  মোনহিক িোহিদো 

পু সণ   েযমোত্রো নো থোকস ও উন্নয়ন তিহি  প্রিোি রথসক প্রোপ্ত সম্পদসমূি একটি গুরুত্বপূণ ম অিদোন  োখসি।  
 

৬. পুস ো কিিোজো  রজ ো  মোনিোহধকো  তিহিস   সোসথ হম  র সখ অন্যোন্য উন্নয়ন সংস্থো  দোতোবৃন্দ  োিোই-িোেোই এ  মোধ্যসম কো মক্রসম অিদোন 

 োখসে। ২০১৯ সোস  এইসক  সম্পকম  থো থভোসি হিত্রোয়ন ক ো িসি এিং এ  প্রসো  ঘটোসনো িসি। ইসতোমসধ্য গৃিীত কো মক্রম িোস্তিোয়সন 

রকৌশ গত হিহনসয়োগ হনহিত ক ো িসয়সে এিং সোড়োদোন কো মক্রম রটকসইক সণ উসদ্যোগ গ্রিণ ক ো িসয়সে। ইউস োহপয়োন ইউহনয়ন ি মোন 

সেমতো  ম্যোহপংসয় রনর্তত্ব হদসচ্ছ। ২০১৯ সোস  আইএসহসহজ সহিিো য় কো মক্রসম  সোসথ একজন এিপোট ম হনযুি ক সিন হ হন রজ ো প মোসয়  

মোনিোহধকো  কমীসদ  ি মোন পদসেপগুস ো  সোসথ হকভোসি মূ ত ঢোকোয় অিহস্থত িোং োসদসশ  উন্নয়ন সংস্থো ও রনটওয়োসক ম  সোসথ উত্তম র োগসূত্র 

িজোয়  োখো  োয় রস হিষসয় স্ট্র্যোসটহজক এসিহকউটিভ গ্রুসপ  সোসথ কোজ কস  নতুন অংহশদোহ  ও সিস োহগতো  তত্বোিধোয়ন ক সিন।  

  

নতুন কম মপদ্ধহত এিং মোনহিক সিোয়তো/উন্নয়ন হিষয়ক রনিোস 
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পো স্পহ কভোসি প্রভোি হিস্তো কো ী হিষয়সমূি  

২০১৯ সোস  খোতগুস ো  মসধ্য পো স্পহ কভোসি প্রভোি হিস্তো কো ী হিষয়সমূিসক গুরুত্বসিকোস  প্রোধোন্য রদয়ো িসি। সু েো এিং ল হঙ্গক হিশয়গুস োসক 

মূ ধো োক ণ, পহ সিশ ও িোস্তুসংস্থোসন  পুনি মোসন, সোমোহজক সিহত বৃহদ্ধ এিং প্রোকৃহতক দুস মোসগ  রমোকোসি ো  প্রস্তুহতসক পো স্পহ কভোসি প্রভোি 

হিস্তো কো ী হিষয় হিসসসি র ৌথভোসি গৃিীত পদসেপ গ্রিসণ  রেসত্র  েযিস্তু ক ো িসি। পো স্পহ কভোসি প্রভোি হিস্তো কো ী হিষয় সংক্রোন্ত পহ িো নো 

কো মক্রম ঐকযিদ্ধ ও কো মক ভোসি এহগসয় হনসয়  োওয়ো  জন্য ২০১৮ সোস  আন্তঃখোতীয় সংস োগ সম্পকম স্থোপন ক ো িসয়সে  োসত উসেখস োগ্যভোসি 

িহুখোতীয় হিদুযৎ ও পহ সিশ হিষয়ক কোহ গহ  ওয়োহক মং গ্রুপ (সোইট ব্যিস্থোপনো, রসল্টো  এিং এনএফআই ও খোদ্য হন োপত্তো খোত সি) এিং মোনহিক 

সিোয়তোয় ল হঙ্গক হিষয়োি ী সম্পহক মত ওয়োহক মং গ্রুপসক সংিত ক ো িসি। ২০১৮ সোস   প্রোথহমক কো মক্রসম  ওপ  হভহত্ত কস  প্রোকৃহতক দুস মোসগ  

রমোকোসি ো  প্রস্তুহত এিং সোমোহজক সংস োগ সেমতো িোড়োসনো িসি।  

 

সমগ্র খোতসমূসি  হিস্তোহ ত িণ মনো পহ হশষ্ট-১ এ যুি ক ো িসয়সে। 

 

 

সু েো ও হ ঙ্গ মূ ধো োক সণ  ব্যিধোনগুস োসক  হিহিত কস  আক্রোন্ত জনসগোহি  প্রহত প্রকৃত দোহয়ত্বসিোধ রথসক ২০১৯ সোস  সোড়োদোন কো মক্রম 

িোস্তিোয়ন ক ো িসি। সোড়োদন কো মক্রমসক উত্তমরূসপ িোস্তিোয়সন  জন্য অহভস োগ ও মতোমত প্রদোন ব্যিস্থো  উন্নয়ন, ল হঙ্গকভোসি সংসিদনশী  

উপক সণ  স ি োি, িোহিদো অনু োয়ী সুস োগসুহিধো প্রদোন এিং হ ঙ্গ ও িয়সস  হভহত্তসত পৃথকীকৃত তথ্য সংগ্রি ও হিসিষণ এই দোয়দোহয়সত্ব  মসধ্য 

যুি ক ো িসয়সে। মহি ো, পুরুষ, রমসয় ও রেস  এিং িয়স্ক ও প্রহতিন্ধীসি অসিোয়  জনসগোহি  জন্য রসিো পোওয়ো  সুস োগ িোড়োসনো িসি। র োহিঙ্গো 
ও রিোি কহমউহনটি  ধম ম ও সংস্কৃহত  প্রহত শ্রদ্ধো র সখ, রকন্দ্র রথসক সক  প মোসয় তোসদ  সু েোসি নো ী ও হকসশো ীসদ  জন্য কম মসংস্থোসন  ব্যিস্থো 

ক ো িসি এিং কো মক্রসম তোসদ  প্রহতহনহধত্ব িোড়োসনো িসি। সু েো, হজহিহভ উপখোত এিং মোনিোহধকো  অযোকশন ওয়োহক মং গ্রুসপ রজডো  হিষয়ক 

কোহ গহ  সিোয়তো ও  হনসদ মশনো প্রদোন ক ো িসি। 

 

 

সোইট ব্যিস্থোপনো এিং সোইট উন্নয়ন, আশ্রয় ও খোদ্য হন োপত্তো খোতসমূসি  আহ্বোসন িহুখোতীয় হিদুযৎ ও পহ সিশ হিষয়ক কোহ গহ  ওয়োহক মং গ্রুপ 

(ইইটিহজ) পহ সিশ ও িোস্তুসংস্থোসন  পুনি মোসসন কোহ গহ  হনসদশ মনো প্রদোন অব্যোিত  োখসি। ২০১৮ সোস  আন্তঃখোত সমন্বয় িসত সৃষ্ট কো মক্রমসমূিসক 

অব্যোিত  োখসত ও হিস্তৃত ক সত হিকল্প জ্বো োনী হিসসসি এ হপহজ  সংস্থোন  োখোসি দুস মোগ ঝ ুঁহক হ্রোসস উঁচুহনচু জোয়গো সমোন ক ো, িন উজোড় 

প্রহতস োসধ পুনঃিনোয়ন এ  র ৌথ কম মসূহি গ্রিসন  মত হিহভন্ন পদসেপ রনয়ো িসয়সে। িজময (স্লোজ/কোদোমোটি, কঠিন িজময ও রমহিসক  িজমযসি) 

ব্যিস্থোপনো িোড়োসনো িসি। পোহন  হিশুদ্ধ মোন এিং র্তণমূ প মোসয়  স্বোস্থযসসিো হনহিড়ভোসি পহ িীেণ ক ো িসি। ২০১৯ এ সোড়োদোন কম মসূহি  

আওতোয় উন্নতমোসন  িোুঁশ সংগ্রসি  জন্য একটি িোুঁশ পহ ি মো রকন্দ্র প্রহতিো ক ো িসি  োসত নষ্ট িো কহঞ্চিোুঁশ িোদ রদয়ো  োয় এিং িোুঁসশ  অহতহ ি 

িোষ ক ো এড়োসনো  োয়। পহ সিশ ও কযোসম্প  অিকোেোসমো  েোয় হননমোসন  িোুঁশ  োিোই-িোেোই নো কস  ক্রয় ক ো সম্পহক মত আি ণ একটি িড় সমস্যো 

হিসসসি হিহিত ক ো িসয়সে। 

 

 

কিিোজো  রজ োয় ঘূহণ মঝড়, িন্যো অথিো তীব্র আিিোওয়োজহনত অন্যোন্য ঘটনো  অহতসম্ভোব্যতো  কো সণ িেস  দুইিো  দুস মোগ িো ঝসড়  রমৌসুম আসস। 

র  কো সণ ২০১৯ সোস   দুস মোগ রমোকোসি ো  আগোম প্রস্তুহত এিং জরুহ  অিস্থো হিষয়ক পহ কল্পনো প্রণয়ন ক সত িসি। ১৯৬০ সো  রথসক এ প মন্ত 

িোং োসদশ আিিোওয়ো অহধদপ্ত  িোং োসদসশ িসয়  োওয়ো রমোট ৩৩টি ঘূহণ মঝড়সক নহথর্ভি কস সে,  ো  ১১টি স োসহ  কিিোজো  রজ োয় আঘোত 

রিসনসে। িোং োসদসশ গসড় প্রহত ১৭ মোসস একটি িড় ঘূহণ মঝড় সংঘটিত িসয়সে এিং কিিোজো  রজ োয় সুহনহদ মষ্টভোসি প্রহত ৫.৭ িেস  একটি ঘূহণ মঝড় 

সংঘটিত িসয়সে। অহত সম্প্রহত, কিিোজো  রজ োয় ২০০৪, ২০১৫ ও ২০১৭ সোস  ঘূহণ মঝড় আঘোত রিসনসে। ২০১৮ সোস   রমৌসুম রসৌভোগ্যিশত 

হকছুটো ভোস ো হে  িস  এসময় রকোসনো িড় ধ সণ  ঘূহণ মঝড় িো িন্যো িয় হন, হকন্তু ২০১৯ সোস  এ কম নোও িসত পোস ।  

 

অগ্রোহধকো হভহত্তসত তোৎেহণক সোড়োদোন রসিো প্রদোসন  দেতো, ন্যযনতম সিোয়তো প্যোকসজ  স ি োি ক োসি প্রসয়োজসন ৭২ ঘন্টো  মসধ্য তীব্র 

আিিোওয়োজহনত কো সণ রকোসনো জরুহ  অভীি জনসগোহি  কোসে সিোয়তো রপৌুঁসে রদয়ো  মত হিষয়গুস োসক রজআ হপ ২০১৯ সোস   আগোম প্রস্তুহতসত 

যুি ক ো িসয়সে। ঘূহণ মঝড় ধ ন-১ এ  লিহশষ্টযসমূসি , র মনঃ কিিোজো  রজ োয় ভূহমধ্বস ও কযোসম্প  ব্যোপক েয়েহত, আক্রোন্ত ও সোমহয়কভোসি 

িোস্তুচুযত অভীষ্ট জনসগোহি  ব্যোপক িোহিদো, ওপ  হভহত্ত কস  আগোম প্রস্তুহত ও দুস মোগ রমোকোসি ো  পহ কল্পনো রনয়ো িসয়সে। রস্বচ্ছোসসিী দস   

জন্য  সোড়োদোন কো মক্রসম রমোিোই  রফোন রসিো সংক্রোন্ত দেতো  উন্নয়ন হিষয়ক প্রহশেণসি রজ ো, উপসজ ো ও কযোম্প প মোসয়  সোড়োদোন কো মক্রম 

প্রহক্রয়ো  প্রধোন স ি োিসমূি, প মোস োিনো ও সুষমক সণ  সোসথ   থোথ ম সুসম্পকম প্রহতস্থোপসন  হিষয়টি এই পহ কল্পনোয়  োখো িসয়সে। ম তযোসগ  

জন্য প মোপ্ত জোয়গো নো থোকো এিং হিসশষতঃ নো ী ও হশশুসদ  সহ সয় রনওয়ো  মত স্থোন ও সহ সয় রনওয়ো সংক্রোন্ত অন্যোন্য জটি তো  মত হিষয়সমূি 

িড় ধ সন  প্রহতিন্ধকতো হিসসসি রথসকই  োসচ্ছ। স কোস   তোহ কোিদ্ধ হিদ্যমোন ঘূহণ মঝড় আশ্রয় রকসন্দ্র  সংকু োন অনু োয়ী উহখয়ো  ৭৫ টি আশ্রয় 

রকসন্দ্র ৬৭,৫৫০ জন এিং রটকনোসফ  ৬৭টি রকসন্দ্র ৬২,২০০ জসন  ব্যিস্থো ক ো সম্ভি িসয়সে। ২০১৯ সোস  কযোম্প সীমোনো  রভতস  ৫৯ টি 

হশেো রকসন্দ্র  উন্নয়ন সি  র সখ ঘূহণ মঝড় আশ্রয় রকন্দ্র হিসসসি ও িত মমোসন  ৬০টি রকন্দ্রসক ব্যিিোস োপস োগী ক ো  পোশোপোহশ আ ও হকছু ঘূহণ মঝড় 

রমোকোসি ো  প্রস্তুহত হশখন রকন্দ্র লতহ  ক ো িসি। উন্নয়ন সিস োগীসদ  মোধ্যসম রটকনোফ ও উহখয়োয় ঘূহণ মঝড় আশ্রয় রকসন্দ্র  পুনি মোসন ও হনম মোণ, 

এিং রিোি কহমউহনটি  জন্য রসিোদোন ২০১৯ সোস   রজআ হপ  িোসজসট  অন্তর্ভমি ক ো িয় নোই। হিশ্ব ব্যোংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যোংক জ িোয়ু 
সহিষ্ণু ৭৩টি  িহুমুখী রকসন্দ্র  সোসথ প্রসয়োজসন  একোংশ পু সণ সিস োহগতো ক সি হকন্তু সিগুস ো রকসন্দ্র  পুনি মোসসন আ ও নতুন তিহিস   প্রসয়োজন 

 সয়সে। রজ ো, উপসজ ো ও ইউহনয়ন প মোসয় িত মমোসন  দুস মোগ ব্যিস্থোপনো কহমটিগুস োসক কো মক সণ সিোয়তো অব্যোিত  োখো িসি। 

সু েো ও হ ঙ্গ মূ ধো োক ণ 

 

পহ সিশ ও িোস্তুসংস্থোসন  পুনি মোসন 

 

প্রোকৃহতক দুস মোগ রমোকোসি ো  প্রস্তুহত 
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আিিোওয়ো  তীব্রতো  কো সণ রকোসনো  িোস্তি ঘটনো  ওপ  এিং র ৌথভোসি তোৎেহণক িোহিদো হনরূপসণ  ফ োফস   ওপ  হভহত্ত কস   মোনিোহধকো  

সমন্বয় টোস্ক টিসম  সোসথ সিস োহগতো কো মক   োখসত ইউএন এিং দুস মোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণো সয়  সিসভোপহতসত্ব অহতহ ি  সম্পদ 

ব্যিস্থোপনোয় প্রসয়োজসন কো মক  সংস োগ রকৌশ  প্রণয়ন ক ো িসি। শ ণোথীসদ  স্বোভোহিক অিস্থোয় হফহ সয় রনওয়ো  প িতী পহ কল্পনো প্রণয়সন  

পোশোপোহশ মোনহিক আসিদনসমূি, জরু ী স ি োি শৃঙ্খ ো এিং জরু ী সোড়োদোন সেমতো এই রকৌশস   মসধ্য অন্তর্ভমি ক ো িসয়সে। ঘূহণ মঝসড়  

পূি ম প্রস্তুহত এিং রমোকোসি ো  হিস্তোহ ত পহ কল্পনো আ োদোভোসি পহ িো নো ও িো নোগোদ ক ো িসি। 

 

 

িোং োসদশ স কোস   রনর্তসত্ব ২০১৯ সোস  সোড়োদোন কো মক্রসম  

সুস োগসুিোধোহদ সঠিক উত্তমরূসপ প্রসয়োগ ক সত আক্রোন্ত জনসগোহি  

জন্য সুস োগসুহিধো প্রসয়োসগ  সম্ভোিনো খ ুঁসজ রি  ক ো িসি এিং 

সোমোহজক সংিহত বৃহদ্ধক সণ সিোইসক উৎসোহিত ক ো িসি। 

সোমোহজক সংিহত ধো ণোয় রটকসই সমোধোসন  (স্থোনীয়সদ  

একত্রীক ণ) রকোসনো রূপস খো রনই হকন্তু কযোসম্প  রভতস   

কহমউহনটি এিং আশ্রয়দোতো কহমউহনটি ও শ ণোথীসদ -'ি পূি মক 

উৎখোতকৃত মোয়োনমোস   নোগহ ক’রদ  শোহন্তপূণ ম সিোিস্থোসন  

তোৎপ মসক প্রোধোন্য রদয়ো িসয়সে। অতএি, কো মক্রম ও প্রকসল্প  

পহ কল্পনো এমনভোসি ক ো িসি র ন আক্রোন্ত জনসগোহি  

মোনহসকিোপ কহমসয় আনো  োয় এিং স কো  ও মোনিোহধকো  

সিস োগীসদ  সংহিষ্ট নীহতমো ো  সোসথ হম  র সখ ঐসক  

কহমউহনটি  মসধ্য ইহতিোিক সুসম্পকম (পোশোপোহশ িসিোস) িজোয় 

 োখসত সিোইসক উদ্বুদ্ব ক ো  োয়। খোতগুস ো জ্ঞোন হিহনময় ক সে, 

কো মক্রম িোস্তিোয়সন স্থোনীয়ভোসি কম মসংস্থোসন  ব্যিস্থো ক সে এিং 

স্থোনীয় ব্যিসোয়ী ও উৎপোদনকো ীসদ  সিোয়তো ক সে। পো স্পহ ক 

শ্রদ্ধোসিোধ ও শোহন্তপূণ ম সিিস্থোনসক উদু্বদ্বক সণ হিস োধ 

সংসিদনশী তো, সোড়দোন কো মক্রম ও সমন্বয় সেমতোসক অনুসপ্র ণো 

রজোগোসি।  সমস্যো আক্রোন্ত উহখয়ো ও রটকনোফ উপসজ ো  

কহমউহনটিসমূি এিং জনসগোহি  জন্য প্রসয়োজনমোহফক 

সিস োহগতো   েযমোত্রো রজো দো  ক ো িসয়সে, সক  খোসত  সোসথ 

সমন্বয় কস  উহখয়ো ও রটকনোসফ  সক  ইউহনয়ন এিং সক  

কযোসম্প  ব্যোপক/সোহি মক িহুখোত হনরূপসণ  কোজ ি সে। অহধকন্তু 

িহধ মত  েযমোত্রো হস্থ  এিং খোত জুসড়  কো মক্রম িোস্তিোয়ন হিষয়ক 

পহ কল্পনো, রিোি কহমউহনটিগুস োসত দ্রুত প্রভোি রফ সত সেম 

এমন কম মসূহিগুস োসক হিহিত কস  রজ ো প্রশোসক ও উপসজ ো 

হনি মোিী কম মকত মো  তেোিধোয়সন কো মক্রম পহ িো নো ক ো িসি।  
 
 
 

 

 

 

সোমোহজক সংিহত 
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অধ্যোয় ২-খোত হিষয়ক রকৌশ সমূি  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• সু েো 

✓ হ ঙ্গ হভহত্তক সহিংসতো (হজহিহভ) 

✓ হশশু সু েো 

• খোদ্য হন োপত্তো 

• হশেো 

• সোইট ব্যিস্থোপনো এিং সোইট উন্নয়ন (এসএমটসহি) 

• স্বোস্থয  

• পুহষ্ট  

• হিশুদ্ধ পোহন, পয়ঃব্যিস্থো ও ব্যহিগত স্বোস্থয রসিো (িহিউএএসএইি) 

• আশ্রয় ও এনএফআই 

• কহমউহনটি  সোসথ র োগোস োগ (হসিহিউহস) 

•  হজহিকস 

• জরু ী রটহ স োগোস োগ 

• সমন্বয়   

েহিঃ আইএসহসহজ /নয়নো রিোস /২০১৮ 
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খোসত  উসেশ্য 

১. কো মক্রম পহ িীেণ ও সমথ মসন কম ম এ োকোয় অহভগম্যতো িোড়োসনো, রজো পূি মক প্রতযোিোসন প্রহতস োধ এিং শ ণোথীসদ  অহধকোস   ওপ  সন্মোন 

র সখ শ ণোথী মহি ো, পুরুষ, রমসয় ও রেস  সিো  ধো োিোহিভোসি নোম হনিন্ধন ও নহথক ণ িোড়োসনো।  

এসও-১ এ  সোসথ সম্পহক মত 

 

২. সোড়োদোন কো মক্রসম  জন্য একটি কহমউহনটিহভহত্তক প্রহক্রয়ো লতহ  ক ো এিং সিসিসয় রিহশ ঝ ুঁহকসত থোকো  সক  িয়সস  লিহিত্রযময় িোহিদোসম্পন্ন 

ও অসিোয় মহি ো, পুরুষ, রমসয় ও রেস সদ   রসিো প্রদোন ক ো।  
এসও-১ ও ২ এ  সোসথ সম্পহক মত 

 

৩. স কো  ও স্থোনীয় সিস োগীসদ  সিস োহগতো  মোধ্যসম শোহন্তপূণ ম সিোিস্থোন উদু্বদ্বক সণ সিোয়তো ব্যিস্থো শহিশো ী ক ো এিং শ ণোথী ও আশ্রয়দোতো 

কহমউহনটিগুস ো  মসধ্য সোমোহজক সংিহত িোড়োসনো 

এসও-১ ও ৩ এ  সোসথ সম্পহক মত 

 

৪. প্রসতযক ব্যহি  িোহিদো  হদসক নজ  র সখ আক্রোন্ত ব্যহিসকহন্দ্রক রসিো  গুণগত মোন িোড়োসনো এিং হজহিহভ ঝ ুঁহক প্রহতস োধ ও কহমসয় আনো, এিং 

মহি ো, রমসয় ও হজহিহভ ঝ ুঁহকসম্পন্ন অন্যোন্যসদ  জন্য কম মসংস্থোসন  ব্যিস্থো ক ো 

এসও-১ ও ২ এ  সোসথ সম্পহক মত 

 

৫. অহত ঝ ুঁহকসম্পন্ন হশশুসদ  জন্য  িয়ঃসহন্ধকো ীন ঝ ুঁহক ব্যিস্থোসি হিসশষোহয়ত হশশু সু েো রসিো  ব্যিস্থো ক ো।  

এসও-১ ও ২ এ  সোসথ সম্পহক মত 

 

৬. সু েো  জন্য একটি সমহন্বত ও িহু-খোতীয় সংস োগ রকৌশ  প্রণয়ন ক ো।  

এসও-১, ২ ও ৩ এ  সোসথ সম্পহক মত 

 

 

সু েো খোসত প্রসয়োজনীয় তিহি  

৩৮.৯ হমহ য়ন ইউএস ি ো  

 

 

হশশু সু েো খোসত প্রসয়োজনীয় তিহি  

২৩.৫ হমহ য়ন ইউএস ি ো  

 

 

হ ঙ্গহভহত্তক সহিংসতো খোসত প্রসয়োজনীয় তিহি  

২৩.৫ হমহ য়ন ইউএস ি ো  

 

অভীষ্ট জনসগোহি
১০-১০১.২৪ হমহ য়ন 

র োহিঙ্গো শ ণোথী- ৯০,৬৫১,২১১ 

িোং োদশী রিোি কহমউহনটি- ৩৩৫,৯৩০  
খোসত  প্রকসল্প  সংখ্যো- ১১ 

খোত সিস োগী সংস্থো  সংখ্যো- ২৮ 

 

অভীষ্ট জনসগোহি-২৮৪,১১৯ 

র োহিঙ্গো শ ণোথী-২৮৪,১১৯ 

িোং োদশী রিোি কহমউহনটি-  

খোসত  প্রকসল্প  সংখ্যো- ১৩ 

খোত সিস োগী সংস্থো  সংখ্যো- ৩০ 

 

অভীষ্ট জনসগোহি-৬১০,১১৭ 

র োহিঙ্গো শ ণোথী- ৬১০,১১৭ 

িোং োদশী রিোি কহমউহনটি-  

খোসত  প্রকসল্প  সংখ্যো- ১৩ 

খোত সিস োগী সংস্থো  সংখ্যো- ২৪ 

 

র োগোস োসগ  ঠিকোনোঃ 

এনো হপস োহস 

pelosi@unhcr.org 
িোং োসদশ স কো  

আ আ আ হস, এমওিহিওহসএ, রজ ো 

ওহসহস 

র োগোস োসগ  ঠিকোনোঃ 

 োহঞ্জহন পোস্কো োহসঙ্গোম 

rpaskarasingam@unicef.org  
 

র োগোস োসগ  ঠিকোনোঃ 

রনসজমো ইব্রোিীম 

neibrahim@unfpa.org 

সু েো 

mailto:pelosi@unhcr.org
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িোহিদো হিসিষণ 

র োহিঙ্গো শ নোথীসদ  সংকটটি মূ ত একটি সু েোজহনত সংকট। 

রদশিীন র োহিঙ্গো ো তো ো হময়োনমোস  কসয়ক দশক ধস  িহঞ্চত িসয় 

আসসে এিং তোসদ  রমৌহ ক মোনিোহধকোস   স্বীকৃহত  অভোসি  মধ্য 

হদসয় রেঁসি আসে। ২০১৭ সোস   আগি রথসক, ৭,৪৫,০০০ এ ও 

রিহশ শ নোথী ো আশ্রয় রিসয়হে  ( ো  মসধ্য ১৬০১০১২ জন ২০১৮ 

সোস  এসসহে )। এ ো ২০১৭ সোস   আসগ আশ্রয় িোওয়ো ১,৭০,০০০ 

জসন  সসঙ্গ অনুপ্রসিশ কস হে । তো ো অব্যোিত হন মোতন ও 

সহিংসতো রথসক আশ্রয় হনসত িোং োসদসশ আসস; এিং অহতহ ি 

সু েো ঝ ুঁহক এিং স্থোনোন্ত জহনত অহনিয়তো  কো সণ তোসদ  

মসনোসোমোহজক অসিোয়ত্ব িহুগুসণ রিসড় হগসয়হে । এক র্ততীয়োংশ 

উদ্বোস্তু পহ িোস   অন্তত একটি সুহনহদ মষ্ট সু েো ঝ ুঁহক  সয়সে  ো  জন্য 

হিসশষোহয়ত সু েো হিসিিনো দ কো । 

 

র সিতূ র োহিঙ্গো শ নোথী ো সহিষ্ণু এিং একটি শহিশো ী কহমউহনটি 

হভহত্তক সু েো ও স্ব-সিোয়তো ব্যিস্থো  উপ  হনভ ম  কস , এজন্য আইন 

প্রসয়োগকো ী সংস্থো  উপহস্থহত রজো দো  ক োসি শ ণোথীসদ  

ন্যোয়হিিো  প্রোহপ্ত হনহিত ক ো এিং লিষম্য, মোনি ও মোদক পোিো  

রমোকোসি ো  জন্য গৃিীত পদসেপগুহ  িোডোসনো  প্রসয়োজন  সয়সে। 

রফোকোস গ্রুসপ  আস োিনো  মোধ্যসম সু েো পহ িীেসণ  ফ োফ গুহ  

একইভোসি হনসদ মশ কস  র  মহি ো ও রমসয়সদ  পোশোপোহশ পুরুষসদ  

এিং রেস সদ  জন্য  থো থ আস ো  ব্যিস্থো ( োস্তোয় এিং িিনস োগ্য 

উভয় ধ সন  আস ো), অহধকত  সু েো এিং হ ঙ্গ সংসিদনশী  

অিকোেোসমো, আস ো রিহশ সখ্যক কহমউহনটি রসন্টো  ও হিসনোদনমূ ক 

স্থোপনো  প্রসয়োজনীয়তো  সয়সে।১৩ 

 

সংকসট  সূত্রপোসত  প  রথসক পোহ িোহ ক কোেোসমোগুহ  

উসেখস োগ্যভোসি ব্যোিত িসয়সে  ো  ফস  িয়স্ক, হিসশষতঃ হিধিো 

এিং প্রহতিহন্ধ ব্যহি  ো ো হিহচ্ছন্ন িস  সমস্যোয় পসড় এমন ব্যহিসদ  

অসিোয়ত্ব িোডসে। হ ঙ্গ পহ িয় এিং র ৌন অহভস োজসন  কো সণ 

লিষসম্য  ঝ ুঁহক এিং র ৌন হন মোতন, রশোষণ এিং পোিো সি হনপীড়সন  

হুমহক  জন্য সুহনহদ মষ্ট িোহিদোসম্পন্ন ব্যহিসদ  রেসত্র হনহদ মষ্ট সু েো  

প্রসয়োজন  সয়সে। এহদসক, যুিকসদ  সুহনহদ মষ্ট িোহিদো  সয়সে এিং 

তো ো অন্যোন্য িয়সস  তু নোয় রিহশ সু েো ঝ ুঁহক  সম্মখুীন িয় কো ণ 

তো ো প্রোয়শই অভীষ্ট কম মসূহি রথসক উপকৃত িয় নো এিং হশেো  িো 

কম মসংস্থোসন  সুস োগগুস ো গ্রিন ক সত নো রপস  কযোসম্প  মসধ্য অ স 

সময় কোটোয়। 
 

হন োপত্তো 

সক  শ নোথীসদ  মসধ্য হশশুসদ  শতক ো িো  ৫৫% এিং তোসদ  

রিহশ ভোসগ  অহি সম্ব সু েো সিোয়তো দ কো । হশশু ো মোনহসক 

                                                           
 

সমস্যো, অিসি ো, হন মোতন,   েদোনকো ীসদ  রথসক হিসচ্ছদ, র ৌন 

সহিংসতো, হশশু হিিোি,  হশশু শ্রম ও পোিো সি হিহভন্ন গুরুত  

হন োপত্তো ঝ ুঁহকগুহ   মধ্য হদসয়  োসচ্ছ। মোয়োনমোস   ি ম সহিংসতো 

রদসখ হশশু ো মো োত্মক দুদ মশো রভোগ ক সে, পোশোপোহশ িোং োসদসশ  

রপৌেোসনো  প  অব্যোিত িোপ এিং অহনহিত জীিন োত্রো  সম্মুখীন 

িসচ্ছ। ২০১৪ সোস   অসক্টোিস , প্রোয় ৬১০০ জন সঙ্গীিীন এিং হিহচ্ছন্ন 

হশশু হনিহন্ধত িসয়সে এিং কযোম্পগুস োসত হশশু পোিো , হন মোতন ও 

রশোষসণ  ঝ ুঁহক রিহশ। এই দুি ম  রগোিী  বৃিত্ত  অংশ (৪৭%
১৪
) 

প্রহতহনহধত্বকো ী িসচ্ছ রমসয় ো  ো ো হিসশষতঃ িোল্যহিিোি, র ৌন 

লিষম্য, হন মোতন এিং অিসি ো  ঝ ুঁহক  সম্মুখীন। সঙ্গীিীন এিং 

হিহচ্ছন্ন িসয় পড়ো হশশুসদ  জন্য পহ িো হভহত্তক হিকল্প  ে ব্যিস্থো  

পোশোপোহশ তোসদ  পোহ িো সক খ ুঁসজ রি  ক ো এিং পুনহম মহ ত ক ো 

এিং  েদোনকো ী পহ িো গুস োসক সিোয়তো প্রদোসন  ব্যোপক 

প্রসয়োজনীয়তো  সয়সে।
১৫

 

 

র সিতু হশশুসি সক  িয়সী ও হিহভন্ন মোনহসক িোপ একটি িড় 

উসদ্বসগ  হিষয় তোা্ই মোনহসক স্বোস্থয ও মসনোসোমোহজক সিোয়তো  

ব্যোপক প্রস োজনীয়তো  স সে।
1
 িোল্যহিিোি একটি রনহতিোিক টিসক 

থোকো  রকৌশ  র খোসন ১২ িে  িয়সী রমসয়সদ ও হিসয় রদওয়ো 

িসচ্ছ। রেস  ো হশশুশ্রম, পোিো  ও লিষ্যসম  উচ্চ ঝ ুঁহকসত  সয়সে। ৭ 

িে  িয়সীসদ  অপব্যিিো  ও লিষম্যমূ ক কোসজ ব্যিিো সি ঘৃণ্যতম 

হশশুশ্রসম ব্যিিোস   হিষয়টি পহ িীেণ ক ো সংহিষ্ট সংস্থোগুস ো 

অব্যোিত  োখসি। হকসশো  িয়সী ো হসদ্ধোন্ত গ্রিসণ সীহমত 

অংশগ্রিসণ  কো সণ হশেো ও জীিনমুখী দেতো বৃহদ্ধ এিং হন োপদ 

জীহিকো  সুসয়োসগ  অভোসি মত সুহনহদ মষ্ট ঝ ুঁহকসত  সয়সে। সসি মোপহ , 

শহিশো ী সতকমক ণ ব্যিস্থো ও পহ িীেণ পদ্ধহত  মোধ্যসম হশশু 

অহধকো  ভসঙ্গ   ঙ্ঘসন  হিষসয় ব্যিস্থো গ্রিসন  রেসত্র রিোধগম্যতো ও 

সময়োনুিহত মতো  উন্নয়ন ক ো দ কো ।   

 

হ ঙ্গহভহত্তক সহিংসতো 

শ নোথী জনগসণ  মসধ্য ৫২% ি  মহি ো ও রমসয়।
১৬
 তোসদ  

অসনসক হময়োনমো  রথসক আসো  আসগ ও পস  ব্যোপক ও মো োত্মক 

র ৌন সহিংসতো  হশকো  িসয়সে এিং রদশতযোসগ  প  পোহ িোহ ক 

সহিংসতো, রজো পূি মক হিিোি/িোল্য হিিোি, হন মোতন ও পোিো সি 

হিহভন্ন ধ সন  হজহিহভ এ  নোনো মোত্রো  ঝ ুঁহকসত আসে। হজহিহভ 

হিষয়ক জরুহ  রকস ব্যিস্থোপনো এিং হশশু ও িয়স্ক ব্যহিসদ  

মসনোসোমোহজক সিোয়তো  হিষসয় ২০১৮ সোস   নসভম্ব  মোস প মন্ত 

মোত্র ৪৩% রেসত্র ন্যযনতম রসিো  হিস্তো  অহজমত িসয়সে।  

 

৩৪ টি কযোসম্প  মসধ্য ৪টিসত এখনও অপহ িো ম ন্যযনতম হজহিহভ 

রসিোসমূসি (সকস ব্যিস্থোপনো, হপএসএস এ  সিজ ভযতো, ধষ মসণ  

রেসত্র হিহনকযো  ম্যোসনজসমন্ট (হসএমআ ), আইনী প োমশ ম এিং 

 ০-৪ িে  িয়সী 

হশশু 

৫-১১ িে  িয়সী 

হশশু 

১২-১৭ িে  িয়সী 

হকসশো  

১৮-৫৮ িে  িয়সী পুণ ম িয়স্ক 

ব্যহি 

>৫৯ িে  িয়সী ব্যহি 

র োহিঙ্গো রমোট নো ী রমোট পুরুষ নো ী পুরুষ নো ী পুরুষ নো ী পুরুষ নো ী পুরুষ নো ী পুরুষ 

সু েো ৪৭১,৩৮৬ ৪৩৫,১২৫ ৮১,৫৮৬ ৮১,৫৮৬ ৯৯,৭১৬ ১০৮,৭৮১ ৬৩,৪৫৬ ৬৩,৪৫৬ ২০৮,৪৯৮ ১৬৩,১৭২ ১৮,১৩০ ১৮,১৩০ 

হসহপ ১৪৭,৭৪২ ১৩৬,৩৭৭ ২৫,৫৭১ ২৫,৫৭১ ৩১,২৫৩ ৩৪,০৯৪ ১৯,৮৮৮ ১৯,৮৮৮ ৬৫,৩৪৭ ৫১,১৪১ ৫,৬৮২ ৫,৬৮২ 

হজহিহভ ৩১৭,২৬১ ২৯২,৮৫৬ ৫৪,৯১০ ৫৪,৯১০ ৬৭,১১৩ ৭৩,২১৪ ৪২,৭০৮ ৪২,৭০৮ ১৪০,৩২৭ ১০৯,৮২১ ১২,২০২ ১২,২০২ 

   ০-১৭ িে  িয়সী হশশু ও হকসশো  ১৮-৫৮ িে  িয়সী পুণ ম িয়স্ক 

ব্যহি 

>৫৯ িে  িয়সী ব্যহি 

িোং োসদহশ রমোট নো ী রমোট পুরুষ  নো ী   পুরুষ  নো ী পুরুষ নো ী পুরুষ 

সু েো ১৭৪,৬৮৪ ১৬১,২৪৬  ৯৬,০৭৬   ৮৮,৬৮৫  ৭৩,৩৬৭ ৬৭,৭২৩ ৫,২৪১ ৪,৮৩৭ 

হসহপ - -  -   -  - - - - 
হজহিহভ - -  -   -  - - - - 

 

পৃথকীকৃত উপোত্ত 
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মহি ো ও রমসয়সদ  জন্য হন োপদ স্থোন) সংস্থোন রনই; ৫টিসত ২৫-

৫০% ও অন্য ৮টিসত ২৫% হজহিহভ রসিো  হিস্তো   সয়সে। উপ ন্তু, 

মহি ো ও রমসয়সদ  তোসদ  আশ্রসয়  িোইস   োওয়ো  ভয় ও ি োিস  

সীমোিদ্ধতো  কো সণ এই পহ সষিোটিসত অহভগম্যতো সীহমত। রিোি 

কহমউহনটিসি সক  জনসংখ্যো  জন্য জীিন েোকো ী রসিো  

প্রসয়োজনীয় হিস্তৃহত অজমন ক সত কমপসে ১১৫টি হজহিহভ রকস 

ব্যিস্থোপনো রসিো হিষয়ক এহি পসয়ন্ট
১৭
 প্রসয়োজন। 

হজহিহভ এ  হশকো  িওয়ো ব্যহিসদ  জন্য প্রসয়োজনীয় অপহ িো ম 

স্বোস্থযসসিোগুস োসত অহভগম্যতো অতযন্ত সীহমত র খোসন প্রোয় ৫৬% 

সোইসট প্রসয়োজনীয় রসিোসমূসি  অভোি  সয়সে। অিোহঞ্ছত গভ মধো ন, 

র ৌন সংক্রোমক র োগ এিং মহি ো ও রমসয়সদ  সোমোহজক ক ে 

প্রহতস োসধ অন্যোন্য র ৌন ও প্রজনন স্বোস্থয রসিোসমূসি  সমন্বসয় 

হসএমআ  সম্প্রসো ণ ক ো গুরুত্বপূণ ম। এহদসক, হজহিহভ এ  হশকো  

িওয়ো ব্যহিসদ  ঘহনষ্ট ব্যহি কর্তমক সহিংসতো সিসিসয় রিহশ উসদ্বসগ  

হিষয়। কহমউহনটি প মোসয় হজহিহভ ঝ ুঁহক কমোসনো  রেসত্র পুরুষ, 

মহি ো, রেস  ও রমসয়সদ  অথ মপূণ ম অংশগ্রিসণ  মোধ্যসম সু েো 

পহ সিশ এিং সিোয়তো প্রহক্রয়োগুহ সক শহিশো ী ক ো  প্রসিষ্টো রনয়ো 

উহিত। িোং োসদহশ রিোি কহমউহনটিগুস ো  মসধ্য প্রোয় ৮৫% 

এ োকো  হজহিহভ রসিো ব্যিস্থোয় গুরুত ভোসি সীহমত প্রসিশোহধকো  

 সয়সে। 

 

িোং োসদসশ  শ ণোথীসদ  আইহন অিস্থো সনোি ক ো এিং গুরুত্বপূণ ম 

সু েো হিষয়গুস ো, হিসশষ কস  নোগহ ক নহথর্ভিক ণ, ন্যোয়হিিোস   

অহধকো , হশেো অহধকো  এিং জীহিকো  রেসত্র অহভগম্যতো  

হিষয়গুস ো সনোি ক সত স্থোয়ী প োমশ ম প্রদোন পদসেসপ  পোশোপোহশ 

রটকসই সমোধোনগুস ো  জন্য কোজ ক ো প্রসয়োজন। জন্ম, হিিোি, 

হিিোি হিসচ্ছদ এিং মৃতুয  মত সিসিসয় গুরুত্বপূণ ম ঘটনোগুস ো  জন্য 

নোগহ ক নহথর্ভিক সণ কো মক  অহভগম্যতো অন্যতম একটি 

অগ্রোহধকো । 

 

সোড়োদোন রকৌশ  

২০১৯ সোস , সু েো হিষয়ক সিস োগী সংস্থোগুস ো তোসদ  সু েো 

প মসিেণ কম মসূহি  পোশোপোহশ কযোম্প প মোসয় ও সোমহগ্রকভোসি 

প োমশ ম প্রদোন ও সু েো কম মকোসড  ধো োিোহিকতো ও মূ  হিষয়গুস ো 

হিহিত ক ো  জন্য ঝ ুঁহক, হুমহক ও অসিোয়ত্বগুস োসক হিসিষণ ক ো 

বৃহদ্ধ ক সি। সক  উদ্বোস্তু নো ী, পুরুষ, রমসয় এিং রেস সদ  

অব্যোিতভোসি হনিন্ধন ও নহথর্ভিক ণ িোডোসনো  জন্য হিসশষ 

মসনোস োগ রদওয়ো িসি। এভোসি, সমগ্র শ ণোথী জনসংখ্যো  হিদ্যমোন 

ইউহনফোসয়ি র হজসস্ট্র্শন িোটোসিসসক একহত্রত এিং িো নোগোদ 

ক ো  জন্য ২০১৯ সোস  িোং োসদশ-ইউএনএইিহসআ   োিোইক ণ 

অনুশী ন র ৌথভোসি পহ িোহ ত িসি। এই গুরুত্বপূণ ম অনুশী ন 

শ নোথীসদ  নহথর্ভিক ণ সংক্রোন্ত রসিো প্রদোন ক সি,  ো সক  

মোনহিক সংস্থো  সিোয়তো পহ িো নোসক শহিশো ী ক সি। সু েো 

িজোয়  োখসত এিং একটি সিোয়ক সু েো পহ সিশ লতহ  ক সত, 

উদ্বোস্তুসদ  অহধকোস   প্রহত শ্রদ্ধো বৃহদ্ধমূ ক কম মকোসণ্ড  জন্য সক  

স্তস  হনয়হমত সীমোনো এিং িসহত পহ দশ মন এিং সু েো হিষয়ক 

প োমশ ম প্রদোন ক ো অব্যোিত থোকসি। 

 

২০১৮ সোস  শ ণোথীসদ  রকন্দ্র কস  প্রণীত সু েো হিষয়ক কম মসূহি  

রকৌশ গত পদ্ধহত  উপ  হভহত্ত কস , সু েো কম মকোসড 

কহমউহনটিহভহত্তক পদ্ধহত  পুনি মিো  ক ো ২০১৯ সোস  একটি 

অগ্রোহধকো  হিসোসি হিসিহিত িওয়ো অব্যোিত থোকসি। 

সমোন্ত ো ভোসি,  সু েো ও ল হঙ্গক সমতোসক মূ ধো োয় আনসত, মোে 

প মোসয় শ ণোথী জনসগোিী হিষয়ক কম মকোড সমন্বয়সক শহিশো ী 

ক োসক অগ্রোহধকো  রদওয়ো িসি। ২০১৮ সোস  ‘হনি রথসক উপস ’ 

পদ্ধহতসত প্রহতহিত কযোম্প রফোকো  পসয়ন্টগুস ো  রনটওয়োক ম 

শহিশো ী এিং সংিত ক ো িসি। কযোম্প-ইন-িোজম কম মকত মোসদ  সোসথ 

ঘহনি প োমশ ম কস , পহ িীেণ এিং িোহিদো অনুসোস  সোডো রদওয়োয় 

তোসদ  সেমতো এিং শ ণোথীসদ  কোেোকোহে রথসক প োমশ ম ও রসিো 

স ি োি ক ো  রেসত্র হনয়হমত পহ দশ মন পহ িো নো, হনসদ মশনো এিং 

সেমতো বৃহদ্ধ  সুস োসগ  সমথ মন রদওয়ো িসি। দোয়মুহি এিং 

সোমোহজক উসদ্বগ কহমসয় কযোম্পগুস োসক হন োপদ ক সত অিদোন 

 োখসত ন্যোয়হিিো  পহ িো নো ক সি। সমগ্র সোড়োদোন কম মসূহিসত 

হিদ্যমোন ব্যিধোন সসেও, সু েো হিষয়টিসক মূ ধো োয় হনসয় আসো এিং 

এ  জন্য একটি িহুখোতীয় পদ্ধহত িসি প িতী িেস   গুরুত্বপুণ ম 

রকৌশ গত উসেশ্য। স্বোস্থয, খোদ্য হন োপত্তো, িহিউএএসএইি, আশ্রয় 

ও সোইট ব্যিস্থোপনো  মত প্রধোন খোতগুহ সক অগ্রোহধকো  রদওয়ো িসি 

এিং খোসত  প্রকল্প পহ কল্পনো এিং িোস্তিোয়ন ক ো  জন্য কোহ গহ  

সু েো হনসদ মহশকো স ি োি ক ো িসি। 

 

কম মসুহি  সময়কো  জুসড সিোয়তো  জন্য একটি সমহন্বত এিং আস ো 

অংশগ্রিণমূ ক পদ্ধহতসক উৎসোহিত ক ো  জন্য আউটহ ি রপ্রোগ্রোম 

এিং হিদ্যমোন কহমউহনটিহভহত্তক সু েো ব্যিস্থোগুস ো অনোন্যসদ  সি 

হিসশষ িোহিদোসম্পন্ন ব্যহি র মনঃ প্রহতিন্ধী, িয়স্ক ব্যহি, গুরুত  

অসুস্থ ব্যহি, এইিআইহভ/এইিস হনসয় িসিোস ত এিং মহি ো-প্রধোন 

পহ িো গুস োসক অভীষ্ট ক সি। হিসশষ িোহিদোসম্পন্ন ব্যহি, প্রহতিহন্ধ 

ও ি োিস  অেম ব্যহি োসি স্বোস্থযসসিো রসিোসমূসি  হিস্তো  ও 

অহভগম্যতো শহিশো ী ক ো  জন্য সু েো এিং স্বোস্থয রসিোসমূসি 

কম ম ত ো জন্য একসত্র কোজ ক সি  ো স্থোনীয় স্বোস্থযসসিো ব্যিস্থো  

হিস্তো  ও অহভগম্যতো  উভয় রেসত্র প্রস োজয িসি। জরুহ  হন োপত্তো 

প্রস্তুহত এিং রমৌসুমী আিিোওয়ো সম্পহক মত ঝ ুঁহক এিং প্রোকৃহতক দুস মোগ 

রমোকোসি োয় রমোিোই  সু েো দ গুহ  (হপআ ইউ)সমন্বয় একটি 

প্রধোন কোজ িসি। সোমোহজক সংিহত 

প্রোহপ্ত  সুস োসগ  অহভগম্যতোসি জোতীয় ব্যিস্থোসমূসি  অহভগম্যতো 

উন্নত ক ো   সেয জন্য সক  স্তস   প োমশ ম প্রদোন পদসেপগুস োসক  

রকৌশ গতভোসি স্থোনীয় প্রসিষ্টোগুস ো  সংসগ যুি ক ো িসি। 

 

হশেো ও িিনস োগ্য দেতোসমূসি  উন্নয়ন সম্পহক মত সুস োসগ  

অভোসি  কো সণ শ নোথীসদ , হিসশষত মহি ো ও হকসশো ী রমসয়সদ  

পোশোপোহশ সোধো ণ অসথ ম যুিসক ো সু েো ঝ ুঁহক এিং সম্ভোব্য েহতক  

মোহনসয় রনওয়ো  ব্যিস্থোজহনত হুমহক  সম্মখুীন।সু েো সংক্রোন্ত 

পদসেপগুস ো  সক  রেসত্র এই িয়সস  সকস   জন্য সোড়োদোন 

কম মসূহি রকৌশ গতভোসি অগ্রোহধকো  প্রদোন ক সি। অসনক যুিক 

আসে  ো ো অ স এিং িতোশোগ্রস্ত। এই সংক্রোন্ত পহ হস্থহত 

রমোকোসি ো  জন্য অনোনুিোহনক ও িিনস োগ্য দেতো উন্নয়ন, হশেো, 

 থো থ মোনহসক সিোয়তো এিং হিসনোদনমূ ক রখ োধু ো কো মক্রম 

সম্পহক মত উসদ্যোগগুস ো িোডোসনো িসি,  ো  মধ্য হদসয় অসনক যুিক 

হনসজসদ সক ক্রমশ লতহ  ক সত পোসি। সু েো সিস োগী ো কযোসম্প 

ইমোম এিং অন্যোন্য প্রথোগত রনতোসদ  সোসথ কোজ ক সি  ো ো সু েো 

পহ সিশ উন্নত ক ো  জন্য কহমউহনটি  সকস   হিশ্বোসভোজন। 

হিসশষোহয়ত সু েো সিস োগী ো হিসশষতঃ যুিতী নো ী ও রমসয়সদ  

সেমতো লতহ , সু েো-সংসিদনশী  রনর্তত্ব দেতো, আত্মহনভ ম শী তো 

এিং আত্মহিকোসশ  উপ  রকোহিং উপ  গুরুত্ব আস োপকো ী রেোট 

আকোস   প্রকল্প এিং রিোি ও শ ণোথী উভয় জনসগোিী  জন্য 

জনসসিো প্রোহপ্ত ব্যিস্থোসক শহিশো ীক সণ  দ্বো ো রসিো  অহভগম্যতো 

িোড়োসত সোড়োদোসন তোসদ  ভূহমকো মূ  সু েো রিকসিোল্ডো  হিসসসি 

িস ও, তো ো রিোি কহমউহনটিগুস ো  জন্য আইনী ও জনসসিো 

সংক্রোন্ত অগ্রোহধকো  িোহিদোসমূসি  মূল্যোয়ন এিং পূ ণ ক ো অব্যোিত 

 োখসি। 
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হশশু সু েো 

২০১৯ সোস  র ৌথ সোড়োদোন পহ কল্পনোয় হশশু সু েো ব্যিস্থোসক 

স কো ী পহ িোহ ত রসিোসমূসি  সোসথ সম্পকমযুি এিং মোসন  

উন্নতক সন  মোধ্যসম শহিশো ী ক ো  জন্য সোমোহজক সু েো হিভোগ 

(হিএসএস) এ  সোসথ সমন্বয় সোধন ক ো  একটি হিসশষ উসেশ্য 

অন্তর্ভমি  সয়সে। সমহষ্টগত হিসিষণ ও পহ কল্পনো হভহত্তসত, রকস 

ব্যিস্থোপনো এিং হিকল্প রসিো  মসতো রেত্রগুস ো  সোসথ সম্পহক মত মূ  

কো মক ী কোেোসমোসমূিসক সমন্বয় ক ো িসি এিং র ৌথ হশেো 

উসদ্যোগগুস ো অন্যোন্য প্রধোন সংহিষ্ট মন্ত্রণো য় র মন সমোজকল্যোণ, 

হিিো , মহি ো ও হশশু হিষয়ক মন্ত্রণো সয় মোধ্যসম গ্রিন এিং প্রসো  

ক ো িসি। রসিো  মোন এিং হিস্তো  হনহিত ক সত গুরুত্বপূণ ম সিস োগী 

হিসসসি স্থোনীয় হশশু সু েো হিষয়ক এনহজও এিং নোগহ ক সংস্থোগুস ো 

অংশীদোহ সত্ব  সোসথ জহডত থোকসি  ো রকোহিং, প োমশ মদোন এিং 

র ৌথ িোস্তিোয়সন  পন্থোগুস ো  মোধ্যসম পো স্পহ কভোসি প্রযুহিগত ও 

প্রোহতিোহনক েমতোসক শহিশো ী ক সি। সমন্বয়কো ী স্থোনীয় 

অংশীদো সদ  অংশগ্রিণসক উৎসোহিত ক ো  জন্য, স্থোনীয় 

অংশীদো সদ  জন্য ৩ মোস রময়োসদ  একটি সমন্বয় পসদ  লতহ  ক ো 

িসি। হসহপএসএস হশশু সু েো ব্যিস্থোগুহ  শহিশো ী ক সত এিং 

হশশুসদ  হন োপত্তো  জন্য িোধ্যতোমূ ক প্রহশেণ, হপএসইএ এিং সক  

মোনহিক সংগেসন  আি সণ  হনসদ মহশকোসিি হশশুসদ  জন্য সক  

কম মকোড  োসত হন োপদ িয় তো হনহিত ক সি। 

 

গুরুত্বপুণ ম হিষয়োি ী এিং রভৌসগোহ ক অিস্থোসন  হভহত্তসত হশশু 

সু েো  সোমহগ্রক হিত্র অনুস ণ ক সত এিং এই হিষয়ক সোড়োদোসন, 

হশশু সু েো খোসত  সিস োগীসদ  জন্য হশশুসদ  সম্পহক মত অিস্থো  

মসধ্য র সকোসনো পহ িত মন পহ  হেত িস  সতকম ক ো  জন্য একটি 

পহ হস্থহত হিষয়ক এিং সতকমতো ব্যিস্থো হিহভন্ন সংস্থো দ্বো ো প্রহতহিত 

ক ো িসি। উপ ন্তু, ভহিষ্যদ্বোণীপূণ ম উপোসত্ত  রসট র মনঃ খোদ্য 

হন োপত্তো, হশেো এিং স্বোস্থয ব্যিিো  ক ো একটি সংিত হিসিষণ 

অংশীদো সদ  কো মকোহ তো, দেতো এিং হিস্তৃহত  উন্নয়সন  জন্য 

পদ্ধহতগত সোড়োদোসন উসেখস োগ্য পহ িত মন আনসত সেম ক সি।  

 

শ ণোথী এিং রিোি কহমউহনটিগুস োসত, হন োপত্তো  উচ্চ ঝ ুঁহকসত থোকো 

রমসয় এিং রেস সদ  সনোি ক ো িসি এিং তোসদ  হিসশষোহয়ত রকস 

ব্যিস্থোপনো রসিো প্রদোন ক ো িসি। এসত রসিো প্রদোনকো ীসদ  

র ফো ো গুস ো অন্তর্ভমি থোকসি, তসি তো এই ধ সন  হশশু আসে এমন 

শ ণোথী পহ িোস   জন্য হিহকৎসো, মোনহসক স্বোস্থয এিং মসনোসোমোহজক 

সিোয়তো(এমএইিহপএসএস), আইনী ও নগদহভহত্তক সিোয়তো  

(হিএসএস কর্তমক স ি োিকৃত) মসধ্য সীমোিদ্ধ থোকসি নো। 

সঙ্গীহিিীন হশশুসদ  সনোিক ণ এিং নহথর্ভিক ণ, পহ িো  

অনুসন্ধোন রসিো (প্রসয়োজন ও সুস োগ অনুসোস  সীমোসন্ত  দুই পোসশ), 

রকস ব্যিস্থোপনো এিং  থো থ হিকল্প পহ িো  িো কহমউহনটিহভহত্তক 

 সে  ব্যিস্থো িোডোসনো এিং শহিশো ী ক ো িসি। হজহিহভ উপখোসত  

সোসথ সমন্বয় সোধন কস  হশশু এিং হজহিহভ হশকো  হশশুসদ  সিোয়তো 

রদয়ো িসি। রকস ব্যিস্থোপনো প্রহশেণ, প োমশ মদোন এিং রকোহিংসি 

হশেো কমীসদ  মোধ্যসম সোমোহজক কমীসদ  সেমতো বৃহদ্ধ অব্যিত 

থোকসি। 

 

হকসশো  িয়সীসদ সি হশশুসদ  জন্য সু হেত পহ সিশ 

কহমউহনটিহভহত্তক হশশু সু েো কহমটিগুস ো  মোধ্যসম অব্যোিতভোসি 

িোডোসনো িসি  ো ো হশশু সু েো সম্পহক মত ঝ ুঁহকগুস ো পহ িীেণ ক সি 

এিং কহমউহনটি  রনর্তত্বোধীন কম ম পহ কল্পনোগুস ো লতহ  ক সি  ো 

সহিংসতো, হন মোতন ও হনপীড়ন, পোিো  এিং হশশুসদ  কোসজ  োহগসয় 

হশশুসদ  র ফো  ক ো  মোত্রোগুস োসক প্রভোহিত কস  এমন ধ সন  

সোমোহজক িি মোগুস োসক রমোকোসি ো ক সত কোজ ক সি। েহতগ্রস্ত 

জনসংখ্যো  হনকট জিোিহদহিতো হনহিত ক ো  জন্য একটি প্রতযোহশত 

মতোমত প্রদোন প্রহক্রয়ো  মোধ্যসম কহমউহনটিহভহত্তক রকৌশ গুস োসক 

রসিো স ি োিকো ীসদ  সোসথ যুি ক ো িসি। শ নোথী কযোম্প এিং 

রিোি কহমউহনটি উভয় রেসত্র সু েো, প্রহতস োধ এিং সোড়োদোন 

রসিোগুস ো বৃহদ্ধ ক ো  জন্য সোমোহজক জনি সক শহিশো ী ক সত 

হিহনসয়োগ ক ো িসি, হিসশষত রসই সক  ব্যহিসদ  জন্য  োসদ  

মো োত্মক হন োপত্তো ঝ ুঁহক  সয়সে। সম্প্রদোয়গুস ো ও হিসশষ কস  

হকসশো হকসশো ীসদ  জন্য মূল্যোয়ন, হিসিষণ, কম মসূহি প্রণয়ন এিং 

রসিোসমূসি  হন ীেসণ  অংশীদো  এিং সিোয়ক হিসোসি জহড়ত ক ো 

িসি এিং শোহন্তপূণ ম সিস োহগতো বৃহদ্ধমূ ক কম মসূহিগুস ো  সোসথ 

সিস োগী হিসোসি অংশগ্রিসণ  জন্য সমথ মন প্রদোন ক ো িসি। হকসশো  

ও যুি রকন্দ্রগুস ো  উন্নয়ন একটি অংহশদোহ ত্বমূ ক উসদ্যোসগ 

পহ িোহ ত িসি,  ো  মোধ্যসম হসহপ সংস্থোগুস ো অন্যোন্য খোতসক 

সিস োহগতো ক সি। এ  মসধ্য হশেো এিং হশেো গ্রিসন  সুস োগ 

সংক্রোন্ত সমোধোনসমূসি  সিসৃহষ্ট ও প্রসো , হশেোগ্রিসণ দেতো, 

িোকুহ   র োগ্যতো, শো ীন কোজ (উসদ্যোসগ  দেতোসি)  এিং 

েমতোয়ন প্রভৃহত অন্তর্ভমি িসত পোস  র গুস ো  রেসত্র রমসয়সদ  

হিষসয় গুরুত্ব আস োপ ক ো িসি। সম্ভোব্য রেত্রগুস োসত হকসশো  

রনর্তত্বোধীন উসদ্যোগগুস োসক উৎসোহিত ক ো  জন্য প্রহতটি িোসি  

সোসথ একটি মূ  তিহি  সংযুি ক ো িসি। 

 

হ ঙ্গহভহত্তক সহিংসতো 

হজহিহভ রকস ব্যিস্থোপনো ও মসনোসোমোহজক সিোয়তো এিং 

এসএসিহিউহজ কো মক্রসম  সম্প্রসো সণ  জন্য মহি ো ও রমসয়সদ  

েমতোয়সন  হিষয়টি অন্তর্ভমি ক ো  জন্য একটি সমহন্বত রসিো 

পদ্ধহত  মোধ্যসম তথ্য ও রসিোসমূসি  উন্নতত  অহভগম্যতো অহজমত 

িসি। হজহিহভ সংক্রোন্ত ঝ ুঁহকগুস ো হ্রোস ক ো  জন্য শ ণোথীসদ  দেতো 

ও সেমতো রজো দো  ক ো   সেয এ  পহ পূ ক হিসোসি ব্যোপক 

কহমউহনটি গহতশী ক ণ রকৌশ  গ্রিন ক ো িসি। এসেসত্র রকস 

ব্যিস্থোপনো রসিো প্রদোনকো ী ো হজহিহভ এিং হসহপ হিসশষজ্ঞসদ  সোসথ 

র ৌন সহিংসতো  হশকো  হশশুসদ  জন্য রসিো  পহ স  আ ও 

সমপ্রসোহ ত ক সি। হজহিহভ  হশকো সদ  জন্য সমসয়োহিত 

হসএমআ  সি মোনসম্মত হপএসএস এিং স্বোস্থযসসিো হিধোন হনহিত ক ো  জন্য, হজহিহভ উপখোত হনসনোি কোজগুস ো ক সি: 

• হশকো  ব্যহিসদ  রকন্দ্র কস  রকস ব্যিস্থোপনো  জন্য প্রহশহেত সমোজকমীসদ  ও রকস পহ িো কসদ  সংখ্যো িোডোসনো; 

• অন্যোন্য র ৌন ও প্রজনন স্বোস্থযসসিো সি হিহকৎসো কমীসদ  প্রহশেসণ  পোশোপোহশ ধষ মসণ  প  মোনসম্মত হিহনকো  

• ব্যিস্থোপনো প্রদোসন  জন্য ধষ মসণ  প িতী উপক ণ এিং সংহিষ্ট হিহকৎসো স ি োসি  সোসথ হসএমআ  সেমমতো প্রসো  ক ো; 

• ন্যোয়হিিো  এিং হন োপত্তো রসিো  রেসত্র হশকো  িওয়ো ব্যহিসদ  অহভগম্যতো উন্নত ও দৃঢ় ক সত আইন ও হন োপত্তো সংহিষ্টসদ  

(পুহ শ, হিিো ক এিং পোিহ ক প্রহসহকউট )সক সসিতন ক ো, অপ োধীসদ  রদোষী সোব্যস্ত ক ো, হজহিহভ  হশকো  ব্যহিসদ  ন্যোয়হিিো  

এিং হন োপত্তো পহ সষিোয় হন োপত্তো, উপক ণ সিোয়তো এিং আইহন রসিোসমূসি  ব্যিিো  ক ো হনহিত ক ো, তোসদ  সম্মোন ও ম মোদো 

রদয়ো,  োসত তো ো ভীত নো িয় এিং ন্যোয়হিিোস  দ্রুত ও কো মক ী অহভগম্যতো  োভ কস ; 
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১০। সু েোঃ  র সিতু সুহনহদ মষ্ট উসেসশ্য  সুহনহদ মষ্ট  েযমোত্রো থোসক তোই সমগ্র শ ণোথী জনসগোহি ই সু েো  প্রসয়োজনীয়তো  সয়সে এিং এটি সোহি মক  েযমোত্রো  অন্তগ মত।  

হ ঙ্গ হভহত্তক সহিংসতোঃ হজহিহভ উপখোসত জহড়ত কহমউহনটি  কোসে রপৌুঁেোসত ২০১৮ রত একটি প্রহতফ নমূ ক পদ্ধহত অনুস ণ ক ো িসয়হে   ো  মোধ্যসম এই খোত িোস্তিসম্মতভোসি অভীষ্ট জনসগোিী  কোসে 

রপৌুঁেোসত পো সি।  

হশশু সু েোঃ উপোত্ত হিসিষণ ও অনুধোিসন  জন্য লিহশ্বক হসহপ এওআ  কর্তমক িোহিদো হনরূপন ও হিসিষণ রেমওয়োক ম (এনআইএএফ) অন্যোন্য হিদ্যমোন তসথ্য  উৎসস  সোসথ র ৌথভোসি পহ িোহ ত িসয়হে । 

এনআইএএফ প্রহক্রয়ো  তসথ্য  উৎসগুস ো  মসধ্য হে ঃ (ক) ইউএনএইিহসআ /আ আ আ হস শ ণোথী হিষয়ক পৃথকীকৃত উপোত্ত (পহ িো  শুমোহ ), (খ) আইওএম হিটিএম সোইট মূল্যোয়ন, (গ) এফএস পহ িো  

জহ প,  (ঘ) স্বোস্থয ও পহ িো  সম্পহক মত মূল্যোয়ন ও (ঙ) হশেো িোহিদো হনরূপন। এনআইএএফ প্রহক্রয়ো  মোধ্যসম উপোসত্ত  কো মকোহ তো ও সম্পূ কতো  মোধ্যসম িোহিদোসম্পন্ন ও অগ্রোহধকো প্রোপ্ত হশশু হিহিত ক সত 

হশশু সু েো উপখোত হনসনোি উপোসয় একটি  ‘তীব্রতো রস্ক ’ লতহ  ক সে। 

ক) িোহিদো সম্পন্ন শ ণোথী  হশশু (হসআইএন)- ০-১৮ িে  িয়সী ২৮৪,১১৯ জন শ ণোথী হশশু তীব্র ও তোৎেহণক হসহপ সিোয়তো  িোহিদোয়  সয়সে। এই সংখ্যোটি রমোট জনসংখ্যো  ৩১% এিং ৫৮% হশশুই 

সংকসট  কো সন েহতগ্রস্ত িসয়সে। সিসিসয় েহতগ্রস্ত ও িোহিদোসম্পন্ন দ গুস ো িসচ্ছঃ ১) গৃিস্থোহ সত হনিহন্ধত ১৩২,৯৫৭ জন হশশু  োসদ  হসহপ সংক্রোন্ত সোড়োদোসন  সোসথ সম্পহক মত হিসশষ িোহিদো  সয়সে, ২)  

গৃিস্থোহ সত হনিহন্ধত ৪৫,৮৭০ জন হশশু  োসদ   োসদ  পহ িোস   অন্তত একজসন  হিসশষ িোহিদো  সয়সে; 

খ) সিসিসয় েহতগ্রস্ত এ োকোঃ ১) িোল্য হিিোি আসে িস  হনহিত ক ো কযোম্পসমূি  থোঃ ০১ই/০৭ ও ২২, ২)  পোহ িোহ ক জীহিকো অজমসন হনসয়োহজত হশশু আসে িস  হনহিত ক ো ও হশশু শ্রম থোকো কযোম্পসমূি 

 থোঃ ৪/৪/৪এিট/৫/৮ই/৯/১৩, ০১ই/৭ ও ২২। উি এ োকোগুস োসত িসিোস ত হসআইএন হশশু  সংখ্যো ১০৫,২৯২ জন।  

(গ) িোহিদো সম্পন্ন রিোি কহমউহনটি  হশশুঃ ০-১৮ িে  িয়সী ১০৭,১৬২ জন রিোি কহমউহনটি  হশশু তীব্র ও তোৎেহণক হসহপ সিোয়তো  িোহিদোয়  সয়সে। এই সংখ্যোটি রমোট রিোি কহমউহনটি  হশশুসদ  সংখ্যো  

৫৮%। 

১১। রিোি কহমউহনটি ও কযোসম্প  আসশপোসশ িসিোস ত অসনক শ ণোথীসক গণনো ক ো নোও িসত পোস ।  

 

১২। আইএসহসহজ, ১০ জোনু. ২০১৮, র োহিঙ্গো সংকসট  পহ হস্থহত হিষয়ক প্রহতসিদন, কিিোজো । হনসনোি হ ংসক পোওয়ো  োসিঃ 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/bangladesh/document/situation-report-rohingya-crisis-coxs-bazar-10-january-2019   

১৩। ইউএনএইিহসআ  কযোম্প িসহত ও সু েো রপ্রোফোই , এহপ্র  ২০১৯। হনসনোি হ ংসক পোওয়ো  োসিঃ https://data2.unhcr.org/en/documents/details/63821  

১৪। হশশু সু েো উপখোত ৪িহিউ। 

১৫। সোম্প্রহতক এক গসিষণোয় রদখো হগসয়সে র  িহু সংখ্যক হশশু এহতম িো হিহচ্ছন্ন িসয়  োওয়ো দৃঢ়ভোসি হশশু হিশ্বোস কস  র  তোসদ  হপতোমোতো িো  ে দোনকো ী ো আক্রমসন  সময় মো ো হগসয়সে। হশশু সু েো উপখোত, 

কিিোজো , িোং োসদশ, নসভম্ব  ২০১৮, “র োহিঙ্গো শ নোথীসদ  মসধ্য পোহ িোহ ক হিসচ্ছদ সম্পসকম ধো নো”। 
১৬। সোম্প্রহতক এক মূল্যোয়সন রদখো হগসয়সে র  র োহিঙ্গো শ ণোথীসদ  মসধ্য মোত্র ১৩% এ  মোনহসক স্বোস্থয ও মসনোসোমোহজক সিোয়তো  অহভগম্যতো  সয়সে;  ো রথসক এটি প্রতীয়মোন িয় র  হিদ্যমোন রসিো  হিস্ত্রো িোহিদো  

তু নোয় অপ্রতু । 

১৭। ইউএনএইিহসআ -আ আ আ হস এ  পহ িো  শুমোহ  হিষয়ক উপোত্ত।  

১৮ হজহিহভ রসিো  হিস্তৃহত ম্যোপ, হজহিহভ উপখোত, আগি ২০১৮। 

১৯। একটি রকন্দ্র প্রোয় ৬,০০০ ব্যহিসক অন্তর্ভমি কস  এমন ধো নো  উপ  হভহত্ত কস এই সংখ্যোটি প্রোক্কহ ত।  

 

 

• হজহিহভ প্রহতস োধ ও সোড়োদোন কো মক্রসম  মোধ্যসম মূ  অংশীদো সদ (মহি ো, রমসয়, রেস  এিং পুরুষসদ  সি) অংশগ্রিন হনহিত 

ক ো  জন্য সম্প্রদোসয়  রকহন্দ্রক পদ্ধহত  শহিশো ীক ণ। 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

েহিঃ হিআ এহস / কোমরু  িোসোন/ ২০১৭ 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/bangladesh/document/situation-report-rohingya-crisis-coxs-bazar-10-january-2019
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/63821
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খোসত  উসেশ্য 

১। র োহিঙ্গো শ নোথীসদ  জন্য জীিন  েোকো ী খোদ্য সিোয়তো  হিধোন সময়মত ও রটকসইভোসি হনহিত ক ো। 

এসও ১ এিং ২ এ  সোসথ সম্পহক মত 

 

২। র োহিঙ্গোসদ  জন্য িিনস োগ্য দেতো উন্নয়ন সুস োগ সৃহষ্ট এিং রিোি কহমউহনটি  জীহিকো এিং হস্থহতশী তো িোড়োসনো।  

এসও ১ এিং ২ এ  সোসথ সম্পহক মত 

 

৩। র োহিঙ্গো শ নোথীসদ  অনুপ্রসিসশ  কো সণ সৃষ্ট পহ সিশগত প্রভোি রমোকোসি ো ও প্রোকৃহতক সম্পদ বৃহদ্ধ এিং পুনরুদ্ধোস   মোধ্যসম সোমোহজক 

সমন্বয়সক সমথ মন ক ো।  

এসও ১ এিং ৩ এ  সোসথ সম্পহক মত 

 

                                                              িোহিদো হিসিষণ 

খোদ্য হন োপত্তো সূিকগুস ো  প্রিণতো হনসদ মশ কস  র  র োহিঙ্গো শ ণোথী জনসগোহি  মসধ্য সোমহগ্রক খোদ্য 

হন োপত্তো উন্নত িসয়সে,  ো সম্ভিত পণ্য এিং ভোউিো  হভহত্তক কম মসূহিগুস ো  মোধ্যসম হনয়হমত এিং 

কো মক ী সোধো ণ খোদ্য সিোয়তো কো মক্রসম  কো সণ সম্ভি িসয়সে। িত মমোন অিস্থোয় প্রহত ব্যহি  প্রহত 

সি মহনন লদহনক প্রসয়োজনীয় হকস োকযো হ  এিং খোদ্য লিহিসত্রয  জন্য খোদ্য সিোয়তো উপ  শ ণোথী 

জনসগোিী ১০০% হনভ ম শী । এই হনভ ম তো  হপেসন  হিহভন্ন কো সণ  মসধ্য  সয়সে হনজ খোদ্য উৎপোদসন 

সুস োসগ  অভোি, খোসদ্য  জন্য সীহমত আহথ মক ও রভৌত সোমথ ম, ি োিস  হিহধহনসষধ, সু েো হিষয়গুহ  

এিং  োন্নো  জ্বো োহন  এিং শহি  উৎসগুস ো  সীহমত প্রোহপ্ত। জনসংখ্যো  খোদ্য সিোয়তো এভোসিই িজোয় 

 োখো জরুহ  কো ণ খোদ্য স ি োি ব্যোিত িস  হিদ্যমোন জরু ী অিস্থো খো োসপ  হদসক র সত পোস  ও 

ভোসমোন র োহিঙ্গোসদ  জনসংখ্যো  রেঁসি থোকো  ঝ ুঁহক আ ও রিসড় র সত পোস । খোদ্যতোহ কোগত লিহিত্রয 

িজোয়  োখসত, এ  সংসগ জহড়ত ো িোংসকট ফুি এহসসসটসন্স  কম মকোণ্ড র মন, টোটকো খোিোস   ভোউিো  

এিং গ ম খোিোস   হিধোসন  মোধ্যসম এহগসয়  োসচ্ছ। তসি, র ো আউটটি সোম্প্রহতক খোদ্য িোহিদো এিং 

তিহি  প্রহতশ্রুহতগুহ   প্রহতস োহগতোমূ ক অগ্রোহধকো  দ্বো ো হকছুটো িযোস সঞ্জ  সম্মখুীন িসয়সে। 

 

মূ ত স্থোনোন্ত  ও স্থোনচুযহত, আিিোওয়োজহনত দুস মোগ, কহমউহনটিগুস ো  মসধ্যকো  উসত্তজনো এিং নতুন 

র োসক  অনুপ্রসিসশ  জন্য জরুহ  খোদ্য সিোয়তো  িোহিদো রকসস োি দ্রুত িোস  রিসডসে। এেোডোও, 

হিহচ্ছন্ন পহ িো গুস ো  রেোট রেোট পহ িোস  হিভি িওয়ো  প্রিণতোও িহধ মত পোহ িোহ ক রকসস োসি  

জন্য দোয়ী। 

 

রিোি কহমউহনটি  মসধ্য দহ দ্র্সদ  খোদ্য ও পুহষ্ট হন োপত্তো একটি ক্রমিধ মমোন উসদ্বসগ  হিষয়। অসনসক 

পূসি ম  কৃহষ জহমসত ( ো প্রোয়শই স কোহ  িনভূহম) অহভগম্যতো িোহ সয় রফস সে এিং একই সোসথ স্বল্প 

মজুহ   শ ণোথী শ্রম িোজোস  কোসজ  সুস োগ কসম  োসচ্ছ। তো ো আসগ র সক  িনজ পণ্য  উপ  হনভ ম  

ক ত তো আ  রনই। এটি আ ও স্পষ্ট িসয় উসেসে র  সোড়োদোসন হনসয়োহজত সংস্থোগুস োসক রিোি 

কহমউহনটি খোদ্য হন োপত্তো  প্রহত গুরুত্ব হদসত িসি, হিসশষত কস  সিসিসয় েহতগ্রস্তসদ  প্রহত অহধক 

গুরুত্ব প্রদোন ক সত িসি। এেোডো, প্রোকৃহতক দুস মোগ ও িন উজো  রিোি কহমউহনটি এিং র োহিঙ্গো 

উভসয়  জন্য খোদ্য হন োপত্তোিীনতো িোহডসয় তু সত পোস  এিং উভয় জনসগোিী  উপ  এই সংক্রোন্ত প্রভোি এিং প্রোকৃহতক দুস মোসগ  সম্ভোিনো িোড়োসত 

পোস । 

 

পৃথকীকৃত উপোত্ত 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

খোদ্য হন োপত্তো 

 

 ০-৪ িে  িয়সী 

হশশু 

৫-১১ িে  িয়সী 

হশশু 

১২-১৭ িে  িয়সী 

হকসশো  

১৮-৫৮ িে  িয়সী পুণ ম 

িয়স্ক ব্যহি 

>৫৯ িে  িয়সী ব্যহি 

 রমোট নো ী রমোট 

পুরুষ 

নো ী পুরুষ নো ী পুরুষ নো ী পুরুষ নো ী পুরুষ নো ী পুরুষ 

র োহিঙ্গো ৪৭১,৩৮৬ ৪৩৫,১২৫ ৮১,৫৮৬ ৮১,৫৮৬ ৯৯,৭১৬ ১০৮,৭৮১ ৬৩,৪৫৬ ৬৩,৪৫৬ ২০৮,৪৯৮ ১৬৩,১৭২ ১৮,১৩০ ১৮,১৩০ 

   ০-১৭ িে  িয়সী হশশু ও হকসশো  ১৮-৫৮ িে  িয়সী পুণ ম 

িয়স্ক ব্যহি 

>৫৯ িে  িয়সী ব্যহি 

 রমোট নো ী রমোট 

পুরুষ 

 নো ী   পুরুষ  নো ী পুরুষ নো ী পুরুষ 

িোং োসদহশ ১৭৪,৬৮৪ ১৬১,২৪৬  ৯৬,০৭৬   ৮৮,৬৮৫  ৭৩,৩৬৭ ৬৭,৭২৩ ৫,২৪১ ৪,৮৩৭ 

 

 

খোদ্য হন োপত্তো খোসত প্রসয়োজনীয় 

তিহি  

২৫৫ হমহ য়ন ইউএস ি ো  

 

দুস মোগ প্রস্তুহত ৯৯% 

হনয়হমত সিোয়তো ১% 

 

অভীষ্ট জনসগোহি-১.২৪ হমহ য়ন 

র োহিঙ্গো শ ণোথী- ৯০৬,৫১২ 

িোং োদশী রিোি কহমউহনটি- 

৩৩৫,৯৩০  
খোসত  প্রকসল্প  সংখ্যো- ২২ 

খোত সিস োগী সংস্থো  সংখ্যো- ৩৯ 

 

র োগোস োসগ  ঠিকোনোঃ 

রি ো আহতহত  

stella.atiti@wfp.org   
িোং োসদশ স কো  

আ আ আ হস, রজ ো খোদ্য 

হনয়ন্ত্রক, কৃহষ সম্প্রসো ণ অহধদপ্ত  
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 সাড়াদান ককৌশল 

করাবহঙ্গাদদর জন্য সমদয়াপদ াগী ও কেকসই জীিনরক্ষাকারী খাদ্য সহায়তার ব্যিস্থা বনবিত ও রক্ষা করা: এই কসক্টর িত তমান ৯০৬,৫১২ জন শরণার্থী এিং 

নতুন অনুপ্রদিশকারী সকদলর জন্য শততহীনভাদি কযাম্পবভবিক খাদ্য সহায়তা প্রদান চাবলদয়  াদি এিং বিনামূদে খাদ্য বিতরণ (বজএফবি)কক ই-ভাউচার 

ব্যিস্থায় রূপান্তর,   কমৌবলক খাদ্য চাবহদার জন্য িাজার বভবিক কম তসূবচ পবরচালনা এিং সুবিধাদভাগীদদর ১৯টি পছন্দমাবফক খাদ্যপণ্য২১কর্থদক পছন্দ কদর 

কনওয়ার সুদ াগ কদওয়া (ক গুদলা কযাদম্প বনিবিত ই-ভাউচাদরর কদাকানগুবলদত পাওয়া  ায়,  ার ফদল তাদদর খাদ্যতাবলকাগত বিবচত্র্য উন্নত হয় এিং 

তারা বিবভন্ন ধরদনর খাদ্য পছন্দ করদত পাদর)অব্যাহত রাখদি। উপরন্তু এই পদদক্ষপগুদলা স্থানীয় অর্থ তনীবত শবিশালীকরদণ অিদান রাখদি। বজএফবি 

কর্থদক ই-ভাউচার বসদেদম রূপান্তরটি পদ্ধবতগত  াদত ৪৬,০০০ টি পবরিাদরর নাম তাবলকাভুি করা হদয়দছ এিং এটি আশা করা হদে ক  জুলাই ২০১৯ 

সাল নাগাদ, সমস্ত অভীষ্ট পবরিারদক ই-ভাউচাদর খাদ্য বিতরণ পদ্ধবতর আওতায় আনা  াদি। 

বজএফবি পদণ্যর বিবনমদয় খাদ্য (চাল, িাল এিং রান্নার কতল) এিং ই-ভাউচাদরর মূে প্রবত বদন প্রবত ব্যবির ২,১০০ বকদলাকযলবর গ্রহদণর মাত্র্ার উপর 

বভবি কদর বনধ তারণ করা হদয়দছ। এজন্য  ব্াংদকে খাদ্য সহায়তা, োেকা খাদদ্যর২২ জন্য ভাউচার পদ্ধবতর দ্বারা সম্পূরণ করা হদি এিং এর সদঙ্গ সিদচদয় 

অসহায়২৩ কেণীর ও  ারা সীবমত খাদ্য ক্রদয় সক্ষম ব্যবিদদর অভীষ্ট করা হদি  াদত তাদদর খাদ্যবিবচত্র্য বনবিত করাও সম্ভি হয়। চলমান ককৌশল 

অনু ায়ী, ব্াংদকে খাদ্য সহায়তার জন্য নবর্থভুি হওয়ার আদগ সকল নতুন আগমনকারী এিং স্থানচ্যযত ব্যবিদদর কফাটি তফাইি বিস্কুে এিং জরুরী খাদ্য 

প্রদান অব্যাহত র্থাকদি। িষ তা কমৌসুদমর জন্য অবতবরি ক াগান পূদি তই মজুদ করা হদি। শরণার্থী কযাম্পগুবলর বশক্ষা ককন্দ্রগুবলদত আগত বশশুদদর 

কফাটি তফাইি বিস্কুে প্রদান করা অব্যাহত র্থাকদি। এো স্বল্পদময়াদদ বশশুদদর ক্ষুধা বনিারণ করদি এিং তাদদর বনয়বমতভাদি উপবস্থত হদত উৎসাবহত 

করদি। রান্না করা খাদ্য (বখচুব়ি)২৪ নতুনভাদি অনুপ্রদিশকারী ও প্রাকৃবতক দুদ তাদগ বিবেন্ন ব্যবিদদর জরুবর সহায়তা বহসাদি এিং বিদশষ চাবহদা সম্পন্ন 

ব্যবিদদর (িয়স্ক, অক্ষম, অপুবষ্টর ঝ ুঁবকদত র্থাদক ব্যবি ক মন, কমিয়ষ্ক বশশু, গভ তিতী ও স্তন্যদায়ী মাদয়দদর) জন্য চলমান সহয়তা বহসাদি প্রদান করা 

অব্যাহত র্থাকদি।  বিদশষ পুবষ্ট কক্ষদত্র্ পবরিীক্ষণ ও ব্যিস্থা গ্রহদণর জন্য খাদ্য বনরাপিা খাত পুবষ্ট খাদতর সাদর্থ ঘবনষ্ঠভাদি সমন্বয় চাবলদয়  াদি। এছা়িাও, 

গরম খাদ্য পবরদিশন কম তকাদের সম্পূরক বহসাদি এই খাত কবমউবনটির রান্নাঘরগুদলা চলমান রাখদি। 

করাবহঙ্গা শরনার্থীদদর জন্য িহনদ াগ্য দক্ষতার উন্নয়ন এিং কহাে কবমউবনটির জীবিকা এিং টিদক র্থাকার ক্ষমতা বৃবদ্ধ: কাবরগবর প্রবশক্ষণ, িহুমুখী মবহলা 

ও যুি ককন্দ্র ও কছাে িাগান (বনজস্ব কভাগ এিং আদয়র জন্য)এর মত উদদ্যাগ ক গুদলা সামাবজক-অর্থ তবনবতক ক্ষমতায়নদক উন্নত কদর এমন কা তক্রমগুবলর 

মাধ্যদম কযাদম্পর মদধ্য িহনদ াগ্য দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক কম তসূবচগুদলাদক এই খাত সমর্থ তন প্রদান করদি। খাদ্য বনরাপিা খাত কসই সকল তরুণদদর 

লক্ষযিস্তু করদি  ারা বশক্ষা কা তক্রদম করদত পারদছ না। িবধ তত ফলাফল বনবিত করার জন্য সহদ াবগতার কক্ষত্র্ বচবিত করদত এই খাত বশক্ষা খাদতর 

সাদর্থ ঘবনষ্ঠভাদি কা তক্রম  সমন্বয় করদি। এই খাত বৃক্ষদরাপণ, ঢাল বস্থবতশীলকরণ (কেদরবসং এিং োফত করাপদণর মাধ্যদম) এিং স়িক ও কসতুর কমরামত 

ও উন্নয়দন অংশগ্রহদণর জন্য শরনার্থীদদর (খাদদ্যর ক্রয়ক্ষমতা িাড়াদনার জন্য) প্রদণাদনা সহায়তা প্রদান করদি। সম্পূরকতা বনবিত করার জন্য এই 

কা তক্রমটিদক পবরদিদশর কাবরগরী দদলর মাধ্যদম সংবিষ্ট অন্যান্যদদর সাদর্থ সমন্বয় করা হদে। কহাে কবমউবনটির জন্য আয় বৃবদ্ধমূলক কা তক্রম, দক্ষতা 

উন্নয়ন এিং মূে সংদ াজন ও িাজাদরর সাদর্থ ক াগসূত্র্ বতবর কদর খাদ্য উৎপাদন (ফসল উৎপাদন, মৎস্য, কছাে স্তন্যপাবয় পশু ও হাুঁস) বৃবদ্ধর মাধ্যদম 

কেকসই জীবিকা এিং বস্থবতস্থাপকতা বৃবদ্ধর লদক্ষয এই খাত বিবভন্ন কম তসূবচ িাস্তিায়ন করদি। িাস্তিায়ন পদ্ধবতর একটি উদেশ্য হদি িাজাদরর সক্ষমতা 

বৃবদ্ধ। কবমউবনটির দুদ তাগ বস্থবতস্থাপকতা, অিকাঠাদমা উন্নয়ন/পুনবন তম তাণ, িনায়ন এিং প্রাকৃবতক সম্পদ ব্যিস্থাপনার জন্য সম্ভাব্যতা অনুসাদর কাদজর 

বিবনমদয় নগদ অর্থ ত অর্থিা কাদজর বিবনমদয় নগদ অর্থ ত মদিলটি ব্যিহার করা হদি। 

প্রাকৃবতক সম্পদ পুনদরাদ্ধার ও বৃবদ্ধর দ্বারা শাবন্তপূন ত সহািস্থাদন সহায়তা ও করাবহঙ্গা শরনার্থীদদর অনুপ্রদিদশর প্রভাি কমাকাদিলা ও লাঘি: এই খাতটি 

কযাদম্পর বনকেিতী এলাকায় মারাত্মক পবরদিশ বিপ তয় কমাকাদিলায় ভূবম পুনঃবস্থবতশীলকরণ, িনায়ন, জলাভূবমর পুনি তাসন ও বিস্তার, সংবিষ্ট দূদ তাগ 

ঝ ুঁবক (ভূবমধ্বস ও আকবিক িন্যা) হ্রাস এিং শরনার্থী ও কহাে কবমউবনে উভয় জনদগাষ্ঠীর বস্থবতস্থাপকতা বৃবদ্ধদত সহায়তা বদদি। এসকল প্রভাি উভয় 

জনদগাষ্ঠীদক সমানভাদি প্রভাবিত করদি। তাই ক ৌর্থভাদিই এসকল কম তকাণ্ড পবরচালনার মাধ্যদম এগুদলা কমাকাদিলা করা হদি  াদত শাবন্তপূন ত সহািস্থাদন 

এসকল কম তকাে অিদান রাদখ। দূদ তাগ ঝ ুঁবক হ্রাস বিষয়ক পবরকল্পনা ও িাস্তিায়ন িাংলাদদশ সরকার ও এমওবিএমআদরর কনতৃদে পবরচাবলত ককৌশল ও 

কম তকােগুদলার সম্পূরক হদি এিং কসগুদলাদক সহায়তা প্রদান করদি। 

____________________________________________ 

২০। হিদ্যমোন পহ হস্থহতসত, প্রহত ব্যহি  লদহনক ন্যযনতম প্রসয়োজনীয় হকস োকযোস োহ  িজোয়  োখো  জন্য শ ণোথী জনসংখ্যো খোদ্য হিত সণ  উপ  ১০০% হনভ ম শী । 

এভোসি; রসক্ট  সমগ্র শ ণোথী জনসংখ্যো জরুহ  খোদ্য সিোয়তোসি  েয ক সি। রটকনোফ ও উহখয়োয় ধো ণোকৃত জনসংখ্যো ৫৪৮,৪৭৪ জন। তোসদ  সক সক সমথ মন 

প্রসয়োজন নো িস ও, উচ্চ প মোসয়  দোহ দ্র্য এিং র োহিঙ্গো অনুপ্রসিসশ  প্রভোি হিসিিনোয় কমপসে ৬০ শতোংসশ  জীহিকো সমথ মন প্রসয়োজন িস  মসন ক ো িয়;  ো  মোসন 

৩৩ া্৯৩০ রিোি কহমউহনটি সদস্যসক আগোমী িে  সিোয়তো রদয়ো িসি। 

২১। আতপ িো , মসু  িো , আসয়োহিনযুি  িণ, ফটি মফোইি সয়োহিন রত  (রূপিোুঁদো-পহ প্যোক), ফটি মফোইি সয়োহিন রত  (সেশ/তী -পহ প্যোক), হিহন, টোটকো ক মী 

শোক, টোটকো  ো  শোক, আলু, রেঁয়োজ, মহ ি (কোুঁিো, শুকনো, গুুঁসড়ো), ি সদ  গুুঁসড়ো, হিম, র ব্য, ওয়োইএসহপ, কুমড়ো। 

২২। শোকসিহজ, হিম, মোে, মস ো। 

২৩। পোুঁি িেস   হনসি  িয়সী হশশু, প্রহতিন্ধী/গুরুত  অসুস্থ ব্যহি/গভ মিতী ও স্তন্যদোয়ী মো। 

২৪। িো , িো , রত , মস ো, শোকসিহজ, হিম অথিো মোংস (গরু অথিো মু হগ) 
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খোসত  উসেশ্য সমূি  

১। সংকসট েহতগ্রস্ত শ ণোথী এিং রিোি কহমউহনটি  হশশু ও যুিকসদ  জন্য (৩ রথসক ২৪ িে  িয়স) হন োপদ ও সু হেত পহ সিসশ হশেোগ্রিসন  

তোৎেহণক অহভগম্যতোসক হিস্তৃত ও শহিশো ী ক ো  

রকৌশ গত উসেশ্য ১ ও ২  এ  সসঙ্গ সম্পহক মত 

 

২।  শ নোথী হশশু এিং যুিকসদ  জন্য হশেো দোন ও হশেো গ্রিন ব্যিস্থো  মোন উন্নত ক ো  ো হশেো খোসত  মোনদসণ্ড  সোসথ সোমঞ্জস্যপুণ ম িসি এিং 

এ  পোশোপোহশ হশেোদোন সম্পমহকত রপশোগত দেতো উন্নয়সন  সুস োগ সৃহষ্ট এিং রিোি কহমউহনটি  হশশুসদ  জন্য হশেো ব্যিস্থো উন্নয়সন সিোয়তো 

ক ো 

রকৌশ গত উসেশ্য ১ ও ২  এ  সসঙ্গ সম্পহক মত 

 

৩। হশশু ও যুিকসদ  হশেো  প্রসোস  শ নোথী ও রিোি কহমউহনটি  অংশগ্রিণ ও সম্পৃিতো বৃহদ্ধ ক ো 

রকৌশ গত উসেশ্য ৩  এ  সসঙ্গ সম্পহক মত 

িোহিদো হনরূপন সমীেো  ফ োফ :  

র োহিঙ্গো শ ণোথীসদ  জন্য হশেোগ্রিসণ  রেসত্র তোৎেহণক অহভগম্যতো  হিষসয় উসেখস োগ্য 

অগ্রগহত সোহধত িস ও তোসদ  মসধ্য ৩ রথসক ১৪ িেস   ৩৯ % হশশু এিং ১৫ রথসক ২৪ 

িেস   ৯৭ % হকসশো -হকসশো ী ও যুিক-যুিতী রকোনও ধ সন  হশেো গ্রিণ ক সে নো। ৩-

১৪ িেস   হশশুসদ  হশেোদোন ব্যিস্থো উন্নত ক সত িস  আ ও  প্রোয় ২,০০০টি অহতহ ি 

হশেোসকন্দ্র স্থোপন ক ো দ কো  । এ   জন্য অহতহ ি ৬৮ এক  জহম  প্রসয়োজন িসি। 

হশেোদোন রকন্দ্রগুস োসত হশেো দোন ও হশেো গ্রিসন  জন্য মোনসম্মত ও কো মক  হশেো 

উপক সণ  এিং প মোপ্ত হশহেত র োহিঙ্গো হশেো দোনকো ী হনসয়োহজত ক ো  রেসত্র  অভোি 

 য়সে। 

  

হশেো  োসভ অংশগ্রিসন অনীিো  রপেসন সু েোজহনত উসদ্বগসি সমোজ-সোংস্কৃহতক হিশ্বোস 

ও আি ণসমূি প্রভোি হিস্তো  কস । ৪০% হকসশো ী ও ৩৩% হকসশোস   িোিো-মো মসন কস  

তোসদ  সন্তোনসদ  হশেো  প্রসয়োজন রনই -  ো হশেো  প্রসয়োজনীয়তো ও হশশু অহধকোস   

ব্যোপোস  সসিতনতো লত ী কো মক্রসম  ঘোটহত িস  হনসদ মশ কস । প্রোপ্তিয়স্ক িওয়ো  প  

হকসশো ীসদ  ি োিস   উপ  হনয়ন্ত্রন আস োপ ও সোমোহজক হিহধ হনসষসধ  সসঙ্গও এ  সম্পমক 

 সয়সে। ৬ রথসক ১৪ িেস   (৩২% রমসয়সদ , ২৫% রেস সদ  রেসত্র) হশশুসদ  রেসত্র 

হন োপত্তো  হিষয়টি জহড়ত  ো ১৫-১৮ িেস   হশশুসদ  তু নোয় রিহশ (রমসয়সদ  রেসত্র 

৩২% ও রেস সদ  রেসত্র ১৮%)। 

 

সম্প্রহত শ নোথীসদ  ব্যোপক অনুপ্রসিসশ  ফস  কিিোজো  রজ োয় নোজুক পহ সিশ লত ী 

িসয়সে  হদও শ নোথী অনুপ্রসিসশ  আসগ কিিোজো  রজ ো  হশেো  িো  সি মহনন হেস ো । তখন প্রথম রশ্রণীসত ভহত ম  জোতীয় গড় িো  হে  ৯৮%, 

আ  কিিোজো  রজ োয় রেস সদ  ভহত ম  গড় িো  হে  ৭২.৬ % ও রমসয়সদ  ভহত ম  গড় িো  হে  ৬৯.১%।  রসখোনকো   হিদ্যো য় অিকোেোসমোগুস োও 

পহ সিশগত ঝ ুঁহক রমোকোসি ো  জন্য লতহ  হেস ো নো এিং রসগুস ো দ্রুত রম োমসত  দ কো  হেস ো । এ োকো  িোং োসদশী হশেক ো রিশী রিতসন  

জন্য কযোসম্প  হশেো দোন রকন্দ্রগুস োসত র োগদোসন  কো সণ স কোহ  স্কু গুস োসত  হশেসক  পহ  হেত িসচ্ছ। এই কো সন র োহিঙ্গো অনুপ্রসিসশ   

প্রভোসি  হিষসয় রসখোসন উসদ্বসগ  সৃহষ্ট িয়। 
২৭ 

পৃথকীকৃত উপোত্ত 

 ০-৪ িে  িয়সী 

হশশু 

৫-১১ িে  িয়সী হশশু ১২-১৭ িে  িয়সী 

হকসশো  

১৮-৫৮ িে  িয়সী পুণ ম িয়স্ক 

ব্যহি 

>৫৯ িে  িয়সী ব্যহি 

 রমোট নো ী রমোট পুরুষ নো ী পুরুষ নো ী পুরুষ নো ী পুরুষ নো ী পুরুষ নো ী পুরুষ 

র োহিঙ্গো ১৭১,২৮৫ ১৭১,২৮৫ ২৭,৩৪২ ২৭,৩৪২ ৯৯,৭১৬ ১০৮,৭৮১ ৩৮,৯৬১ ৩৮,৯৬১ ৭৯৬ ৬৭০   

   ০-১৭ িে  িয়সী হশশু ও হকসশো  ১৮-৫৮ িে  িয়সী পুণ ম িয়স্ক 

ব্যহি 

>৫৯ িে  িয়সী ব্যহি 

 রমোট নো ী রমোট পুরুষ  নো ী   পুরুষ  নো ী পুরুষ নো ী পুরুষ 

িোং োসদহশ ৬২,৫৮০ ৫৭,৭৫১  ৬২,৪৫০   ৫৭,৬৪৬  ১৩০ ১০৫   

হশেো খোসত প্রসয়োজনীয় তিহি  

৫৯.৫ হমহ য়ন ইউএস ি ো  

 

দুস মোগ প্রস্তুহত ৯৮% 

হনয়হমত সিোয়তো ২% 

অভীষ্ট জনসগোহি- ৪,৬২,৪০০ 

  

র োহিঙ্গো শ ণোথী- ৩,৪২,৫৬৯ 
িোং োদশী রিোি কহমউহনটি- ১,২০,৩৩১ 

 

খোসত  প্রকসল্প  সংখ্যো- ১৩ 

খোত সিস োগী সংস্থো  সংখ্যো- ২৪ 

র োগোস োসগ  ঠিকোনোঃ 

রেিহ ক হভনসসন্ট  

edusector.cxb@humanitarianre
sponse.info 
িোং োসদশ স কো  

প্রোথহমক হশেো অহধদপ্ত  

 

হশেো খোত 
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সাড়াদান ককৌশল: 

শরণার্থী বশশু ও যুি সম্প্রদাদয়র জন্য বশক্ষার সুদ াগ সৃবষ্ট ও স্থানীয় 

িাংলাদদবশদদর জন্য বিদ্যালয় অিকাঠাদমা সহদ াবগতা ও সক্ষমতা 

বৃবদ্ধর জন্য বশক্ষাখাত ২০১৯ সাদল প্রার্থবমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয় 

(এমওবপএমই) এিং কক্সিাজাদরর কজলা প্রার্থবমক বশক্ষা কা তালয় 

কতৃতপদক্ষর সদঙ্গ কাজ করদি।   

মান : শরনাবর্থ তদদর জন্য গৃহীত বশক্ষাদান ও বশক্ষাগ্রহণ সংক্রান্ত 

পদদক্ষপগুদলা মানসম্মত বশক্ষা উপকরদণর অভাদির কারদণ  

বনম্নমাদনর।  এ অিস্থায়  দরকার বশক্ষাদকদন্দ্রর পবরসর এিং কছদল ও 

কমদয়দদর পৃর্থকভাদি বশক্ষা প্রদাদনর জন্য বশক্ষার্থীদদর কন্টাক্ট আওয়ার  

িাড়দনা এিং ৪ কর্থদক ৬টি বশক্ষা ককন্দ্রদক বনদয় এক একটি গুে 

বতবরসহ সহ কিশ বকছু ককৌশল অিলম্বন করা ক দত পাদর।২৮ এজন্য 

বশক্ষার্থীদদর তাদদর পারদশীতার উপর বভবি কদর বিবভন্ন দদল বিভি 

করদত হদি।  

স্থানীয় সম্প্রদাদয়র উপর করাবহঙ্গা অনুপ্রদিদশর চাপ কমাদনার জন্য 

পদ্ধবতগত সংহবত িাড়াদনাসহ বিদ্যালয় অিকাঠাদমার পুনি তাসন, 

বশক্ষার ব্যিস্থার উন্নয়ন ও স্থানীয় বিদ্যালয়গুদলাদত কম তরত বশক্ষকদদর 

কপশাগত দক্ষতা বৃবদ্ধর মত ব্যিস্থা গ্রহন করা হদি। কপশাগত দক্ষতা 

উন্নয়দনর জন্য একটি ব্যাপক ও অব্যাহত স্কীম গ্রহদনর মাধ্যদম 

বশক্ষকদদর সক্ষমতা বৃবদ্ধ করা হদি  াদত স্থানীয় িাংলাদদবশ সরকাবর 

বিদ্যালদয়র বশক্ষকদদর উপর শরণার্থীদদর বিদ্যালয়গুদলার বনভ তরতা  

কদম এিং স্থানীয় িাংলাদদবশ বিদ্যালয় বশক্ষকরা সরকাবর 

বিদ্যালয়গুদলাদত তাদদর চাকুরী অব্যাহত রাদখ। 

অবভগম্যতা: ভবত ত হওয়া বশক্ষার্থী বনদয় চলমান কা তক্রম (বিদ্যমান বশক্ষা 

সম্পবক তত স্থাপনা সুদ াগ ও কসিাসহ) অব্যাহত রাখার পাশাপাবশ ক  

সকল বশশু ও যুিক-যুিতী  বিদ্যালদয় ভবত ত হয়বন, তাদদর জন্য বশক্ষার 

সুদ াগ বতরীর উপর গুরুে কদওয়া হদি। কছদল ও কমদয়দদর জন পৃর্থক 

িবব্উএএসএইচ ব্যিস্থা, নতুন বশক্ষাদকন্দ্র বনম তানসহ বিকল্প বশক্ষা 

প্রদান ব্যিস্থা ক মন,  িাসস্থান বভবিক বশক্ষাদকদন্দ্রর ( াদত কসখানকার 

িবব্উএএসএইচ ব্যিস্থা ব্যিহার করা 

 ায়) মাধ্যদম বশক্ষার সুদ াগ বতবর করা হদি। ভ্রাম্যমান বশক্ষাদকন্দ্র ও 

যুি প্রবশক্ষণসহ অন্যান্য আউেবরচ সাবভ তস, স্থান সংকুলাদনর জন্য ২০১৯ 

সাদলর সাইে ব্যিস্থাপনা খাদতর সমবষ্টগত পবরকল্পনাদক সহদ াগীতা 

করদি।  

 

 

 

 

 

 

 

 

বশক্ষার সুদ াগ বতরীদক অগ্রাবধকার কদয়ার জন্য এই খাদতর কা তক্রম 

একটি চাবহদা বনরূপণ সমীক্ষা দ্বারা বনয়বন্ত্রত হদি,  াদত কযাম্পদগুদলার 

স তদিাচ্চ চাবহদা বনধ তারণ করা  ায়। িােবিিাহ, বশশুেম, অিদহলার 

বশকার ও প্রবতিবিসহ ক  সকল বশশু ও যুিকরা ঝ ুঁবকদত আদছ, তাদদর 

বশক্ষা সুবিধার আওতায় আনা  বনবিত করদত এই সমীক্ষার সাদর্থ সাদর্থ 

একটি মূোয়ন সমীক্ষার ফলাফলও ব্যিহার করা হদি । 

অগ্রাবধকারমূলক কা তক্রমগুদলা  র্থা র্থ সমন্বয় বনবিত করদত, বশক্ষা 

খাত, কযাম্প প তাদয়র বশক্ষা কফাকাল পদয়দন্টদদর সক্ষমতা ও সম্পিৃতা 

বৃবদ্ধ কা তক্রম অব্যহত রাখদি।  

যুি সম্প্রদায় ও স্থানীয় জনগদণর অংশগ্রহণ:  বকদশার-বকদশারী ও 

যুিক-যুিতীদদর বশক্ষার উন্নবত এিং দক্ষতা বৃবদ্ধর অনুকুল পবরদিশ 

সৃবষ্টর জন্য উপখাতগুদলা সহ সুরক্ষা খাদতর সহদ াগীতায় বশক্ষা খাত 

কম তসূচী প্রণয়ন করদি। এ সকল কম তসূবচ সাক্ষরতা, সংখ্যাজ্ঞান ও 

জীবিকার দক্ষতা উন্নয়দনর জন্য িয়সবভবিক বশক্ষা পদ্ধবতদক মূোয়ন 

ও কা তকবর করদত সহায়তা বদদি। খাদ্য বনরাপিা খাতসহ অন্যান্য খাত 

যুি সম্প্রদায়দক বৃবিমূলক প্রবশক্ষদণর সুদ াগ কদর বদদয় সহদ াবগতা 

করদি।  

স্থানীয় জনগণ ও শরনার্থী বশিীর উভয় কক্ষদত্র্ই, ২০১৯ সাদলর 

অগ্রাবধকার হদে অংশগ্রহদণর জন্য প্রচারণা এিং কবমউবনটির উন্নয়ন 

। বশক্ষা ব্যিস্থায় এলাকািাসীর অংশগ্রহণমূলক সমৃ্পিতা উন্নয়দন 

বিদ্যালয় ব্যিস্থাপনা কবমটি, কবমউবনটি বশক্ষা কবমটি গঠনসহ দুদ তাগ 

ব্যিস্থাপনা ও বিদ্যালয় ব্যিস্থাপনা ইতযাবদ নানা বিষয়দক শবিশালী 

করা হদি। এছাড়া, বপতা-মাতা  াদত সন্তানদদর বশক্ষা, উন্নয়ন ও 

সমৃবদ্ধদক সমর্থ তন কদর তার জন্য  ত্নদানকারীরা (বকদশার-বকদশারী 

সহায়কারীসহ) তাদদর প্রবশবক্ষত করদত অংশগ্রহন করদি।

____________________________________________ 

২৫। শ ণোথীসদ  জন্য অভীষ্ট  েযমোত্রোঃ ৩-১৪ িে  (১০০%); ১৫-১৮ িে  (৬০%); ১৯-২৪ িে  (৭%)।  রিোি কহমউহনটি  জন্য অভীষ্ট  েযমোত্রোঃ ৩-৫ িে  

(৭০%); ৬-১৪ িে  (৫৫%); ১৫-১৮ িে  (৩০%); ১৯-২৪ িে  (৬%)।  

২৬। কিিোজো  হশেো খোত, হশেো িোহিদো হনরূপন হিষয়ক র ৌথ মূল্যোয়নঃ কিিোজোস   র োহিঙ্গো শ ণোথী, জুন ২০১৮। হনসনোি হ ংসক পোওয়ো  োসিঃ  

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/cxb_jena_assessment_report-180607.pdf 

 এিং হশেো খোসত  ব্যিধোন হিসিষণঃ আ ইএহসএইি/হসএইিআ  এমএসএনএ 
২৭। ইউএসএআইহি, ১৮ অসক্টোি  ২০১৮,  ‘হশেো ও ঝ ুঁহক হিষয়ক দ্রুত মূল্যোয়ন (আ ইআ এ), প্রোথহমক ফ োফ  হিহনময়। 

২৮। একজন হশেক/হশেো দোনকো ী হিহশষ্ট রশ্রণীকসে কোটোসনো ঘণ্টো  সংখ্যো হিসসসি িহণ মত। 

 

 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/cxb_jena_assessment_report-180607.pdf
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খোসত  উসেশ্যসমূি: 

১। মোনসম্পন্ন ও পহ িীহেত সিোয়তো ও সু েোয় শ ণোথীসদ  সমোন ও হন োপদ অহভগম্যতো, সি মসম্মত মোনদণ্ড অনুসোস  িহুমুখী দুস মোগকো ীন প্রস্তুহত 

সমন্বয় এিং স্থোনীয় জনগসণ  সমৃ্পিতো ও প্রহতহনহধত্ব হনহিত কস  কযোম্প-ইন-িোজম কম মকত মোসদ  দ্বো ো কযোম্প পহ িো নোয় িোং োসদশ স কো   কর্তমক 

সিোয়তো প্রদোন ক ো। 

এসও ১ এ  সসঙ্গ সম্পহক মত 

২। হন োপদ, ম মোদোসম্পন্ন ও হস্থহতশী  জীিন োত্রো হনহিতকো ী অিকোেোসমো হনম মোন ও  েণোসিেণ, জনগসণ  অংশীদো মূ ক ও মধ্যিতীকো ীন 

পহ কল্পনো  মোধ্যসম িসহত এ োকো ও তো  হনকটিতী এ োকোসমূসি  পূণ মোঙ্গ উন্নয়ন।  

এস ও ১, ২,  ৩ এ  সসঙ্গ সম্পহক মত 

৩। শ নোথীসদ  হসদ্ধোন্ত গ্রিসণ সিোয়তো এিং িোহিদো, রসিো  প মোপ্ততো ও ঘোটহত সনোিক ণ।  

 এস ও  ১ ও ২ সোসথ সম্পহক মত 

িোহিদো হনরূপন 

২০১৮ সোস   রশষ প মন্ত রিশী  ভোগ র োহিঙ্গো শ নোথী (৯৯.৩%) কিিোজো  রজ ো  ২টি উপসজ োয় 

অিহস্থত ৩৪টি  কযোসম্প  অিস্থোন ক সে। এ  মসধ্য কুতুপো ং, িোলুখোহ  সোইসট ২৩টি কযোসম্প ৬  োখ 

শ নোথী  সয়সে । দ্রুত গসড় উেো এ সক  অপহ কহল্পত কযোসম্প অতযোহধক জনসংখ্যো  কো সণ 

মো োত্মক হন োপত্তো শংকো  সয়সে।  র খোসন প্রোথহমকভোসি  েয হেস ো প্রহতটি মোনুসষ  জন্য ২০ ঘন. 

হমটো  জোয়গো  ( আন্তজমোহতক মোন ৪৫ ঘন. হমটো ) রসখোসন ৩নং কযোসম্প প্রহতজসন  জন্য মোত্র ১০ 

ঘন. হমটো , ও ১নং কযোসম্প প্রহতজসন  জন্য মোত্র ১১ ঘন. হম. জোয়গো  সয়সে। খোড়ো ঢোলু ও িন্যোপ্রিন 

হনচু জহমসত গসড় উেো কযোম্পগুস োসত রমৌহ ক িোহিদোপু ণ ও পহ সিশগত ঝ ুঁহক প্রশমসন র  সক  

অপহ িো ম অিকোেোসমো উন্নয়ন ও  েণোসিেণ ক ো িসচ্ছ তো  অিস্থোও রিশ নোজুক,  হদও ২০১৮ 

সোস  ১০,৮০০ হমটো  অহতহ ি  োস্তো ও ১,৪৩,৮৮৮ হম. পোহন হনষ্কোশসন  ব্যিস্থো ক ো িসয়সে। 

আশ্রয়স্থ  গুস ো  খি ঘনিসহতপুণ ম িওয়ো  ফস  আগুন ও সংক্রহমত র োগ েহড়সয় পড়ো  আশংকো 

 সয়সে। অন্যহদসক, িন উজো  িওয়ো  ফস  ভূহমধ্বস  ও িন্যো  ঝ ুঁহক রিসড়সে। একো সণ ২০১৮ 

সোস  নসভম্ব  মোসস  মোঝোমোহঝ ভূহমধ্বসস   ঝ ুঁহকসত থোকো ২৬,৬৩৮ শ নোথীসক অহধকত  হন োপদ 

জোয়গোয় সহ সয় রনওয়ো িসয়সে। এই খোত, কযোম্প লত ী  সময় একটি  কো মক  ও পূণ মোঙ্গ পহ কল্পনো  

অভোিসক হিহিত কস সে। এেোড়ো, নুযনতম মোন িজোয় র সখ িত মমোন কযোম্পগুস ো পুনঃসংগঠিত এিং 

সসখোসন জনসংথ্যো কমোসনো দ কো । জহম  পহ মোণ ও জনসংখ্যো হিসোি কস  রদখো িসয়সে র ,  

পূণ মহিন্যোস ক স  কযোম্পগুস োসত জনপ্রহত ২০ ঘন.হম. জোয়গো ি োদ্ধ ক ো সম্ভি। িত মমোন কযোম্পগুস ো 

আিোসন ব্যিস্থোয় অহধিোসীসদ  মসধ্য শো ীহ ক ও মোনহসক িোপ, সোমোহজক উসদ্বগ ও হ ঙ্গ হভহত্তক 

সহিংসতো  (হজহিহভ) ঘটনো ঘটসে।  

 

স্থোনীয় িোং োসদশী অহধিোসীসদ  হকছুটো সিোয়তো রদয়ো সসেও সম্পসদ  জন্য প্রহতস োহগতো  ফস  শ ণোথী ও িোং োসদশীসদ  মসধ্য কযোম্প হনকটিতী 

স্থোসন জীহিকো  সম্ভোব্য েহত ও জীিন োত্রো  অিনহত  কো সন উসত্তজনো  সৃহষ্ট িসচ্ছ। অহধকোংশ শ নোথী কযোসম্প জনপ্রহতহনহধসত্ব  অভোি  সয়সে। 

 হদও  শো িোগোন ও ৪ নং কযোম্প  এ   িহধ্বমতোংসশ এিং হনিহন্ধত কযোম্পগুস োসত কহমটি গেন ক ো িসয়সে, হকন্তু রসখোসন নো ী, যুি, িয়স্ক এিং  

প্রহতিহন্ধসদ  িোদ হদসয় অথিো সীহমত সংখ্যক র সখ কহমউহনটি রনতো ও মোহঝ ো শুধুমোত্র পুরুষসদ ই হনি মোিন কস সে। অহভস োগ ও মতোমত প্রদোন 

ব্যিস্থোসি কহমউহনটি  উসদ্যোগগুস ো  দোয়িদ্ধতো ও শ নোথী জনগসণ  কোসে রপৌেোসনো  প্রহক্রয়ো  এখনও সীমোিদ্ধ,  ো আ ও উন্নত ও প্রসোহ ত ক সত 

িসি। সমস্ত কযোসম্প একটি ন্যোয়সংগত ও সঙ্গহতপূণ ম রসিো ব্যিস্থো হনহিত ক সত ও মূ  সমস্যো হিহিত ক ো  জন্য সক  খোসত  সমন্বসয় আইএসহসহজ  

রনর্তসত্ব ি মোন সমীেো  সসঙ্গ কযোম্প হভহত্তক সোহভ মস ম্যোহপং িো সমীেো  প্রসয়োজন  সয়সে। 
 
পৃথকীকৃত উপোত্ত 

 

 

 

 

 

সোইট ব্যিস্থোপনো ও সোইট উন্নয়ন খোত  

 

 

সোইট ব্যিস্থোপনো ও সোইট উন্নয়ন  

খোসত প্রসয়োজনীয় তিহি  

৯৮.৭ হমহ য়ন ইউএস ি ো  

 

অভীষ্ট জনসগোিী-১.২৪ হমহ য়ন 

র োহিঙ্গো শ ণোথী- ৯০৬,৫১২ 

িোং োদশী রিোি কহমউহনটি- 

৩৩৫,৯৩০  
খোসত  প্রকসল্প  সংখ্যো- ৭ 

খোত সিস োগী সংস্থো  সংখ্যো- ১৮ 

 

র োগোস োসগ  ঠিকোনোঃ 

ওহ সয়ন িোটোইহ  

smcxb.coord@gmail.com  
িোং োসদশ স কো  

আ আ আ হস 

 

 ০-৪ িে  িয়সী 

হশশু 

৫-১১ িে  িয়সী 

হশশু 

১২-১৭ িে  িয়সী 

হকসশো  

১৮-৫৮ িে  িয়সী পুণ ম 

িয়স্ক ব্যহি 

>৫৯ িে  িয়সী ব্যহি 

 রমোট নো ী রমোট 

পুরুষ 

নো ী পুরুষ নো ী পুরুষ নো ী পুরুষ নো ী পুরুষ নো ী পুরুষ 

র োহিঙ্গো ৪৭১,৩৮৬ ৪৩৫,১২৫ ৮১,৫৮৬ ৮১,৫৮৬ ৯৯,৭১৬ ১০৮,৭৮১ ৬৩,৪৫৬ ৬৩,৪৫৬ ২০৮,৪৯৮ ১৬৩,১৭২ ১৮,১৩০ ১৮,১৩০ 

   ০-১৭ িে  িয়সী হশশু ও হকসশো  ১৮-৫৮ িে  িয়সী পুণ ম 

িয়স্ক ব্যহি 

>৫৯ িে  িয়সী ব্যহি 

 রমোট নো ী রমোট 

পুরুষ 

 নো ী   পুরুষ  নো ী পুরুষ নো ী পুরুষ 

িোং োসদহশ ১৭৪,৬৮৪ ১৬১,২৪৬  ৯৬,০৭৬   ৮৮,৬৮৫  ৭৩,৩৬৭ ৬৭,৭২৩ ৫,২৪১ ৪,৮৩৭ 
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সোড়োদোন রকৌশ   

২০১৯ সোস  এই খোত আ আ হস, িোং োসদশ স কো , হিসশষত সশস্ত্র িোহিনী হিভোগ, স্থোনীয় স কো  প্রসকৌশ  অহধদপ্ত  এিং পেী হিদুযৎ রি মোিসক সিোয়তো 

প্রদোন ক সি। শ নোথীসদ  সমৃ্পিতো ও টিসক থোকো  সেমতো বৃহদ্ধ, হিসশষ কস  িষ মোকো সি হিহভন্ন সমসয় কযোসম্প একটি সু হেত ও মোনসম্পন্ন পহ সিশ 

িজোয়  োখসত, হিসশষত: স্থোনীয় প মোসয়  রটকসইভোসি সেমতো বৃহদ্ধ কস  অব্যোিতভোসি সোইট ব্যিস্থোপনো  সসঙ্গ সংহিষ্ট সকস   ও সিস োগীসদ   

সেমতোবৃহদ্ধসত ৩৪টি কযোসম্প  হসআইহসসক সোইট ব্যিস্থোপনো সিোয়তো প্রদোন অব্যোিত থোকসি। ২০১৯ হসআইহসগুস োসক জনি  ও  ন্ত্রপোহত প্রদোন সিোয়তো 

অব্যিত  োখসি।  সক  খোসত  সসঙ্গ সমন্বয় কস  ঘোটহত ও িোহিদো হনরুপণসি সক  ধ সণ  রসিো ও সুহিধো  সমন্বয়  ও নজ দো ী রজো দো ক সণ  

হিষয়টি মোনহিক সিোয়তো সংস্থোগুস ো কর্তমক  প্রদত্ত সোইট ব্যিস্থোপনো সিোয়তো  অন্তর্ভমি। ২০১৯ সোস  কহমউহনসকশন উইদ কহমউহনটি (হসিহিউহস) ওয়োহক মং 

গ্রুসপ  সোসথ র ৌথভোসি জনসগোিী  সোসথ র োগোস োগ রজো দো   ও জিোিহদহিতো প্রহতিোসি কযোসম্প  অহভস োগ  ও মতোমত প্রদোন ব্যিস্থো  রজো দো  ক োসি 

সু েো খোসত রজডো  ইন হিউসমসনটিহ য়োন অযোকশন এিং হসিহিউহস ওয়োহক মং গ্রুসপ  সোসথ অংশীদোহ সত্ব কহমউহনটিসক সমৃ্পিক ণ এিং কহমউহনটি 

প্রহতহনহধসত্ব  পদ্ধহত প্রহতিো ক ো িসি। সু েো ও ল হঙ্গক হিষয়গুস োসক প্রোধোন্য হদসয় কযোসম্প  থো থ জীিন োত্রো  মোন হনহিত ক সত এই খোত কোজ 

ক সি। ২০১৮ সোস   অহভজ্ঞতো  আস োসক এসএমএস সংস্থোগুস ো িহুমুখী ঝ ুঁহক ব্যিস্থোপনো  সমন্বয়, কযোম্প পহ কল্পনো ও িোস্তিোয়ন এিং কহমউহনটিহভহত্তক 

ঝ ুঁহক প মোস োিনো ও প্রশমসন  হেত জনসগোহিসক জহড়ত ক সি। এেোড়ো  দূ মস োগ সংক্রোন্ত ঘটনোগুস ো  মূল্যোয়ন, স্থোনীয় র োকজনসক ঝ ুঁহক সম্পসকম প্রহতহনয়ত 

তথ্য প্রদোন, জরু ী প্রস্তুহত সমন্বয় এিং কযোম্প প মোসয় ব্যিস্থোগ্রিসণ  প্রসিষ্টো িো োসি।  

 

সোমহষ্টক পহ কল্পনো: আ আ হস  রনর্তসত্ব পহ িোহ ত  সোইট পহ কল্পনো ওয়োক মসফোসস ম  অধীসন সোমহষ্টক (িসহত), মধ্য (কযোম্প) ও ক্ষুদ্র্ (কহমউহনটি) প মোসয় 

এই খোত ২০১৯ সোস   ও প িতী সমসয় কযোসম্প  আিোসন ব্যিস্থো  রভৌত উন্নয়সন  জন্য কোজ ক সি। ২০১৯ সোস  কযোসম্প  মোন উন্নয়সন এিং র ৌহিক 

রসিোপ্রদোসন কযোম্পগুস ো পুনগ মেসন  জন্য ২০১৮ সোস  প্রণীত সোমহষ্টক িসহত রকৌশ  র োি ম্যোপ হিসোসি কোজ ক সি।  এটি িোস্তিোয়সন কযোসম্প অিকোেোসমো  

হনম মোসন  জন্য হিশ্বব্যোংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যোংসক  তিহি প্রোপ্ত এ হজইহিসি অন্যোন্য প্রহতিোন ও খোসত  সসঙ্গ সমন্বয় কস  এ খোসত  সদস্য ো কোজ 

ক সি। হিপ ময় প্রশমণ, ন্যযনতম স্থোন সংকু োনসি হিহভন্ন রসিো   হেত উন্নয়ন, প্রোপ্যতো, উন্নয়ন  এিং সুিুভোসি তো হিত সণ  জন্য অহধিোসীসদ  জহড়ত 

কস  কযোম্পহভহত্তক সোইট পহ কল্পনো লত ী ক ো িসি।  

 

সোইট রম োমত, সোইট উন্নয়ন, পহ সিশ ও আস ো  ব্যিস্থো: আস কটি অগ্রোহধকো  িসচ্ছ কযোম্প ও কহমউহনটি প মোসয় সোইট  েণোসিেণ প্রসকৌশ  প্রকসল্প  

অধীসন অিকোেোসমো হনম মোন ও  েণোসিেণ, র খোসন  ন্ত্রপোহত ও প্রসণোদনো  সঠিক ভোসি র ৌথ ব্যিিো , িোস্তিোয়ন ত প্রকল্পগুস ো রথসক হশেনীয় হিষয়, 

নকশো, হনম মোনপদ্ধহত ও আিিোওয়োগত সমস্যোি ী  হিসিিনো এিং উন্নত রকৌশ  ও রটকসই উপক সন  ব্যিিো  ক সত িসি। এ  মসধ্য  সয়সে হিহভন্ন 

রমৌসুসম হন োপসদ িোুঁটো   োস্তো  রনটওয়োক ম, রসতু, ঢো  সমত ক ণ ও হনষ্কোশন ব্যিস্থো  ো সক  রশ্রহণ  জনগসণ  িোহিদো পূ ণ ক সত পোস ।  ২০১৯ সোস  

খোদ্য হন োপত্তো খোসত  সসঙ্গ সমন্বয় কস  পহ সিশগত হন োপত্তো, শ ণোথী ও স্থোনীয়সদ  জহড়ত কস  কোসজ  হিহনমসয় খোদ্য কমমসূহি  মোধ্যসম জীহিকোয়ন ও 

দেতো উন্নয়ন ক ো  একট সমহন্বত প্রসিষ্টো এই খোসত  রকন্দ্রহিন্দু িসি । এেোড়ো একটি হন োপদ পহ সিশ লতহ   জন্য এনোহজম ও এনভো য়সমন্ট রটকহনকযো  

গ্রুসপ  সুপোহ সশ  হভহত্তসত সোইট িোনো োস ম গোইসি ন্স অনু োয়ী কহমউহনটি  সসঙ্গ আস োিনো কস  মু  এ োকোগুস োসত একটি  অহভন্ন সড়ক আস োহকত 

ব্যিস্থোও এই খোত হনহিত ক সি।  শ নোথীসদ  প্রহত ক ণীয় হিষয়গুস ো  পহ কল্পনো ও িোস্তিোয়ন ক সত, সু েো খোত ও আইএসহসহজ  সমন্বসয়, 

কযোম্পগুস ো  জীিন োত্রো  মোন হনয়হমত  প মসিেণ ও মূল্যোয়ন ক সি। এ  মসধ্য  সয়সে শ নোথী  সংখ্যো গণনো, সোইট রপ্রোফোইহ ং, কযোম্পগুস োসত রসিো  

হিস্তৃহত হিসিষণ, রসিো  প্রহক্রয়োক ণ  এিং সেমতো উন্নয়ন। এেোড়ো, হনয়হমত তথ্য সংগ্রি এিং প্রহতসিদন লতহ  ক োও অব্যিত থোকসি।  

 

____________________________________________ 

২৯। পহ িীেণ ও মূল্যোয়ন কো মক্রসম  জন্য এই খোত সমগ্র শ ণোথী জনসগোহিসক ক সি এিং দুস্ া্ োগ ঝ ুঁহক হ্রোস, কোসজ  হিহনমসয় নগদ অথ ম, সোমোহজক সংিহত, পহ সিশ সু েো ও 

উন্নয়ন কো মক্রসম  জন্য রিোি কহমউহনটিসক অভীষ্ট ক সি।  
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খোসত  উসেশ্যি ী: 

১। প্রজনন স্বোস্থয, মো, নিজোতক, হশশু এিং হকসশো  স্বোস্থয, মোনহসক  ও মসনোসোমোহজক সিোয়তো এিং অসংক্রোমকস োসগ  প্রহত হিসশষ গুরুত্বসি 

েহতগ্রস্ত জনসগোিী  জন্য সমহন্বত  ও উন্নত প্রোথহমক ও মোধ্যহমক স্বোস্থযসসিো ও জীিন েোকো ী স্বোস্থযসসিোয় সমোন অহভগম্যতো হনহিত ক ো 

এসও ১,২ ও ৩ এ  সোসথ সম্পহক মত 

২।মিোমো ী  সম্ভোিনো  সয়সে এধ সন  র োসগ  প্রোদু মভোি প্রহতস োসধ সমসয়োপস োগী ব্যিস্থো গ্রিণ ক ো এিং িন্যো ও ঘূহণ মঝড়সি অন্যোন্য জরু ী 

সমসয় স্বোস্থযসসিো প্রদোসন  জন্য প্রস্তুহত গ্রিন ক ো, এসও ১ ও ২ এ  সোসথ সম্পহক মত 

৩।ল হঙ্গক হিসিিনোসমূি ও অসিোয় ব্যহিসদ  হিসশষ হিসিিনোয় র সখ কহমউহনটিসক সমৃ্পিতো ক ো  মোধ্যসম শ নোথী ও রিোি কহমউহনটি  

জন্য স্বোস্থযসম্মত জীিন োত্রো, স্বোস্থয রসিো  কোম্যতো হিষয়ক উন্নত আি ণ এিং অপহ িো ম রসিো প্যোসকজগুস ো  ব্যিিো  হনহিত ক ো 

এসও ১,২ ও ৩ এ  সোসথ সম্পহক মত 

৪।প্রসদয় রসিোগুস ো  গুণগত মোন হনহিত ক ো এিং নুযনতম মোন িজোয়  োখো  রেসত্র পহ িীেণসি র ৌহিক ও দোয়িদ্ধ স্বোস্থযসসিো হিত ণ 

পদ্ধহত  উপ  গুরুত্ব হদসয় স্বোস্থয খোসত  সমন্বয় ও তথ্য ব্যিস্থোপনো রজো দো  ক ো। , এসও ৩ এ  সোসথ সম্পহক মত 

 

িোহিদো হিসিষণ  

সমীেো এ োকোয় প্রহতজন গসড় িেস  ২-৪ িো  স্বোস্থয রকন্দ্র রথসক রসিো গ্রিণ কস সে। সপ্তোসি 

৭ হদন ২৪ ঘন্টো রখো ো থোসক এমন সহক্রয় প্রোথহমক স্বোস্থযসসিো রকন্দ্রগুস ো িেস  ৫৪ িোজো  

শ নোথীসক স্বোস্থযসসিো প্রদোন কস সে (আদশ ম িসচ্ছ ১:২৫,০০০) । প্রোহন্তক জনসগোিী ও অসিোয় 

ব্যহিসদ  জন্য স্বোস্থযসসিো  অহভগম্যতো রনই। অস্থোয়ী স্বোস্থযসসিো অিকোেোসমো  পোশোপোহশ 

জনিস   অভোি ও রসিো  হনন প মোসয়  মোনদসণ্ড  কো সণ ধো োিোহিকভোসি স্বোস্থয রসিো প্রদোসন  

রেসত্র ন্যন্যতম মোন িজোয়  োখো সম্ভি িসচ্ছ নো  ো একটি উসদ্বসগ  হিষয়। নন-কহমউহনসকি  

র োগ, মোনহসক ও মসনোসোমোহজক সিোয়তো রসিো এিং হিসশষোহয়ত রসিো র মন িক্ষু হিহকৎসো,  

িয়স্কসদ   ে, মুসখ  হিহকৎসো, প্রহতিন্ধীসদ  রসিো এিং ব্যথো  উপশম প্রভৃহত রসিোসমূসি  

পহ স  সীহমত। এই রসিোগুস ো সমোনভোসি সক  জনসগোহি  কোসে রপৌেোসনো দ কো । রিোি 

কহমউহনটি  স্বোস্থয সুহিধোগুস ো িোড়োসনো  জন্যও সিোয়তো দ কো । স কোহ  রসিো  উপ  িোপ 

কমোসনো  জন্য র ফোস ন্স খ ি িিসন  একট পদ্ধহত থোকো দ কো । 

স্বোস্থয মন্ত্রণো সয়  হনয়হমত জোতীয় স্বোস্থয কো মক্রম র োহিঙ্গো জনগসণ   হনকট রপৌেোসনো এিং 

হিসশষত, উপসজ ো ও কযোম্প প মোসয় স্বোস্থযসসিো সমন্বসয়  জন্য সিোয়তো প্রদোসন  প্রসয়োজন 

 সয়সে। নন-কহমউহনসকি  র োসগ  হিহকৎসো এিং অপহ িো ম প্রজনন, মোর্তত্ব ও নিজোতসক  

স্বোস্থযসসিো  অহভগম্যতো  ঘোটহত একটি অন্যতম সমস্যো। এেোড়ো হন োপদ ঐহচ্ছক পহ িো  

পহ কল্পনো  ব্যিস্থোও রজো দো  ক ো দ কো । মোত্র ৪৩% রেসত্র প্রসি রসিো  প্রোহপ্ত প্রমোণ কস  

র  এসক  রসিো  প্রসয়োজনীয়তো ও িোহিদো  সয়সে। হিসশষ কস , কহমউহনটি প মোসয় নিজোতসক  

জন্য রসিো নগণ্য এিং র ফোস ন্স হ সেজ উন্নত ক ো দ কো । সিসিসয় ঝ ুঁহকসত  সয়সে র ৌন ও প্রজনন স্বোস্থয এিং হিসশষ িোহিদোসম্পন্ন রগোিী 

র মন, র ৌনকমী, হ ঙ্গ সহিসংতো  রথসক রেঁসি  োওয়ো মোনুষ এিং হকসশো ীসদ  এ রসিো  আওতোয় হনসয় আসসত িসি। হনয়হমত টিকোদোন 

কমমসূহি  উন্নহত িসয়সে হকন্তু আ ও হকছু জোয়গোয় এ  প্রসো  িোড়োসত িসি। মৃতুয  জন্য সিসিসয় দোয়ী র োগ র মন তীব্র শ্বোস সংক্রমন, অজোনো 

কো সণ জ্ব  এিং পোহনিোহিত তীব্র  িোয়হ য়ো  উপ  প ীেোগোস   রসিো  মোধ্যসম নজ দোহ  িোড়োসত িসি। র োসগ  প্রোদু মভোিসি িন্যো ও ঝসড়  

সময় প্রহতকো  সুহিধো হভহত্তক প্রস্তুহত  হনহিত ক সত িসি,  ো  জন্য প্রচু   হিহনস োগ দ কো । েহতগ্রস্ত জনসগোহি  স্বোস্থয ও স্বোস্থযসসিো  

উন্নত পহ িীেণ হনহিত ক সত িসি এিং িত মমোন তথ্য ব্যিস্থোপনো পদ্ধহতটিসক মূল্যোয়ন ক সত িসি। হিহভন্ন  স্বোস্থয সুহিধো  ও সু েো রসিোগুস ো  

মসধ্য র োগসূত্রসক রজো দো  ক সত িসি।  

পৃথকীকৃত উপোত্ত 

 

 

স্বোস্থয খোত 

 

 

সোইট ব্যিস্থোপনো ও সোইট উন্নয়ন  

খোসত প্রসয়োজনীয় তিহি  

৯৮.৮ হমহ য়ন ইউএস ি ো  

 

অভীষ্ট জনসগোহি-১.২৪ হমহ য়ন 

র োহিঙ্গো শ ণোথী- ৯০৬,৫১২ 

িোং োদশী রিোি কহমউহনটি- 

৩৩৫,৯৩০   
খোসত  প্রকসল্প  সংখ্যো- ২৮  

খোত সিস োগী সংস্থো  সংখ্যো- ৪৯ 

 

র োগোস োসগ  ঠিকোনোঃ 

িক্ট  ি হিন্দো  হসং  

coord_cxb@who.int 
িোং োসদশ স কো  

হসহভ  সোজমন (স্বোস্থয মন্ত্রণো য়) 

 

 ০-৪ িে  িয়সী 

হশশু 

৫-১১ িে  িয়সী 

হশশু 

১২-১৭ িে  িয়সী 

হকসশো  

১৮-৫৮ িে  িয়সী পুণ ম 

িয়স্ক ব্যহি 

>৫৯ িে  িয়সী ব্যহি 

 রমোট নো ী রমোট 

পুরুষ 

নো ী পুরুষ নো ী পুরুষ নো ী পুরুষ নো ী পুরুষ নো ী পুরুষ 

র োহিঙ্গো ৪৭১,৩৮৬ ৪৩৫,১২৫ ৮১,৫৮৬ ৮১,৫৮৬ ৯৯,৭১৬ ১০৮,৭৮১ ৬৩,৪৫৬ ৬৩,৪৫৬ ২০৮,৪৯৮ ১৬৩,১৭২ ১৮,১৩০ ১৮,১৩০ 

   ০-১৭ িে  িয়সী হশশু ও হকসশো  ১৮-৫৮ িে  িয়সী পুণ ম 

িয়স্ক ব্যহি 

>৫৯ িে  িয়সী ব্যহি 

 রমোট নো ী রমোট 

পুরুষ 

 নো ী   পুরুষ  নো ী পুরুষ নো ী পুরুষ 

িোং োসদহশ ১৭৪,৬৮৪ ১৬১,২৪৬  ৯৬,০৭৬   ৮৮,৬৮৫  ৭৩,৩৬৭ ৬৭,৭২৩ ৫,২৪১ ৪,৮৩৭ 
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সোড়োদোন রকৌশ :  

স্বোস্থয অহধদপ্তস   সমন্বয় রকসন্দ্র  সিোয়তোয় স্বোস্থয খোসত  সোড়োদোন 

কো মক্রম িহিউএইিও এ  সোসথ র ৌথভোসি কিিোজো  রজ ো  হসহভ  

সোজমসন  (স্বোস্থয মন্ত্রণো য়) রকো-সিয়ো  হিসসসি পহ িো নো কস ।স্বোস্থয 

খোসত  সসঙ্গ গৃহিত রকৌশ  িোস্তিোয়সন জহড়তসদ  স্থোনীয়ক ণ ও 

হিসকহন্দ্রক ণসক গুরুত্ব হদসয় এই খোতটি ২০১৯ সোস  কম মসূিী প্রণয়সন   

জন্য একটি ব্যিস্থো শহিশো ীক ণ রকৌশ  গ্রিণ ক সি। সংকসট 

েহতগ্রস্ত ব্যহিসদ  জীিন েোকো ী এিং প্রোথহমক ও মোধ্যহমক 

স্বোস্থযসসিো প্রোহপ্ত ও ব্যিিো  হনহিত ক সত এই খোতটি স্বোস্থয রকন্দ্র, 

প্রোথহমক স্বোস্থয রকন্দ্র গুস োসত রসিো  হনধ মোহ ত প্যোসকসজ  সসঙ্গ সঙ্গহত 

র সখ এিং স কোহ  প্রোথহমক স্বোস্থয রসিোসকসন্দ্র (অপহ িো ম রসিো 

গুস ো  সসঙ্গ সঙ্গহতপূণ ম) প্রসয়োজনীয় প্রোথহমক স্বোস্থয রসিো 

প্যোসকসজগুস ো  অহভগম্যতো, উন্নত মোন ও ব্যিিো সক শহিশো ী 

ক সি। ২০১৯  সোস  এই খোতটি অপহ িো ম স্বোস্থয সুহিধোগুস োসক  দ্রুত 

কো মক  ক সি এিং স্বোস্থযসসিোগুস োসক কো মক  ও একত্রীভূি ক সি। 

মোে প মোসয় সমন্বয় কোেোসমো লতহ  কস  নজ দো ী িোড়োসি, রসিো  

অভোি ও র  সক   রেসত্র উন্নহত দ কো  রসগুস োসক অব্যোিতভোসি 

হিহিত ক ো সি একটি শহিশোহ  মোে প মোসয়  সমন্বয় কোেোসমো ও উন্নত 

তথ্য ব্যিস্থোপনো পদ্ধহত  মোধ্যসম পহ হিেণ কো মক্রম সুসংিত ক সি।  

 

সময়মত ঝ ুঁহক হিহিতক ণ, স্থোয়ী র ফোস   ও ফোুঁহক রদওয়ো ব্যহিসদ  

খ ুঁসজ রি  ক ো এিং অব্যোিতভোসি স্বোস্থয কম মকোসণ্ড  উন্নয়ন হনহিত 

ক সত সক সক একটি মোনসম্পন্ন ব্যিস্থো  অধীসন আনসত িসি। বৃদ্ধ  

ও প্রহতিহন্ধ , দু োস োগ্য ও মোনহসক র োসগ আক্রোন্ত এিং অসিোয় রশ্রহণ  

অন্যোন্য ব্যহিসি েহতগ্রস্ত জনসগোিী  কোসে সুস্থভোসি জীিন োপন ক ো 

এিং স্বোস্থয রসিো  কোম্যতো হিষয়ক আি ণ সম্পহক মত হিষয়গুস ো তুস  

ধস  সিোয়তো প্রদোসন কহমউহনটি  সমৃ্পিতো অতযন্ত গুরুত্বপূণ ম। 

প্রোথহমক স্বোস্থয রকন্দ্র গুস োসত এিং কহমউহনটি প মোসয় 

ননকহমউহনসকি  র োসগ  হিহকৎসো এিং মোনহসক স্বোস্থযসসিো ও 

মসনোসোমোহজক সিোয়তো  অহভগম্যতো ও ধো োিোহিকতো ধস   োখো  

মোধ্যসম িোহিদোজহনত িোধোগুস ো দূ  ক সত পদসেপ গ্রিন ক সত 

িসি। এই খোত মোনহসক স্বোস্থয হিষয়ক রসিোগুস োসক প্রোথহমক স্বোস্থয 

রসিোসকন্দ্রগুস োসত অন্তভূমি ক সি। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
র ৌন প্রজনন, মো, নিজোতক হশশু ও হকসশো ী স্বোসস্থয  জন্য এই খোতটি  

হমহনমোম ইহনহশয়ো  সোহভ মস প্যোসকজ (এমআইএসহপ) রথসক সমহন্বত 

র ৌন ও প্রজনন স্বোস্থযসসিো (এসআ এইি)প মন্ত রসিোকো ম প মোয়ক্রসম 

হিস্তো  ক সি। এসত হ ঙ্গ হভহত্তক সহিংসতোয় (হজহিহভ)কো মক  

ব্যিস্থোসি সপ্তোসি প্রহতহদন ২৪ ঘণ্টো শহিশো ী র ফোস ন্স ব্যিস্থোহিহশষ্ট 

জরু ী ধোত্রী রসিো ও  নিজোতসক  রসিো (ইএমওএনহস) অন্তমভূি 

থোকসি। এই খোসত  মোধ্যসম র ৌন প্রজনন স্বোসস্থয  উপক ণ স ি োি 

ও স্বোস্থয রসিো প্রদোনকো ীসদ  সেমতো বৃহদ্ধ  হিষয়টি সমন্বয় ক ো িসি। 

এেোড়ো মোর্তত্ব ও প্রসিপ িতী মৃতুয  কো ণ  োিোই ও জরু ী  

প্রসয়োজনীয়তোগুস ো প মোস োিনো ক ো িসি। হ ঙ্গ হভহত্তক সিোয়তোসি 

সু েো জন্য র ফোস   ধোপগুস োসক উন্নত কস  হ ঙ্গ হভহত্তক সহিংসতো  

রসিোসি সু েো রসিোগুস ো  র ফোস স   হিহনময় ব্যিস্থো উন্নত ক ো 

িসি।  

 

স কোহ  িোসপোতোস   উপ  িোপ কমোসনোসি অসস্ত্রোপোিোস   

িোহিদোপূ সণ  জন্য স্বোস্থয খোসত  জন্য মোে প মোসয়  িোসপোতো সক 

রটকসই সিোয়তো প্রদোন এ খোতটি  একটি অগ্রোহধকো । জনস্বোস্থয 

প্রহতস োধ ব্যিস্থোগুস োসক রটকসই ক ো সি হশশু ও গভ মিতী মোসয়সদ  

জন্য হনয়হমত টিকোদোন কম মসূহি  প্রসোস  এ খোতটি প্রহতশ্রুহত। র োসগ  

প্রোদুভ মোি অগ্রীম সনোিক সণ  ও রমোকোিস ো  জন্য রজ ো প মোসয় 

প ীেোগো গুস োসক শহিশো ীক ণসি র োসগ  প্রসকোসপ  উপ   

নজ দো ী  জন্য ২০১৯ সোস   হিহনসয়োগ ক ো িসি।  স্বোস্থয 

রকন্দ্রগুস োসত িহিউএএসএইসি  হিষয়টিসক সিোয়তো ক ো িসি 

এিংিোসপোতোস   রমহিকযো  িজময ব্যিস্থোপনো  জন্য একটি  কো মক্রম 

অগ্রোহধকো  হভহত্তসত িোস্তিোয়ন ক ো িসি। র োহিঙ্গোসদ  জন্য হনয়হমত 

জোতীয় স্বোস্থয কম মসূিী  (টিহি এিং  এইিআইহভসি) প্রসোহ ত ক সত 

স্বোস্থযখোত রজ ো স্বোস্থয কম মকত মোগসণ  সসঙ্গ হনহিড়ভোসি কোজ ক সি। 

র োহিঙ্গো ও িোঙো ী উভয় জনসগোহি  পুহষ্ট ও স্বোস্থয খোসত  মধ্যকো  

র ফোস   ব্যিধোন পূ সণ এিং দীঘ মস্থোয়ী ও তীব্র পুহষ্ট িোহিদো পূ সণ 

পুহষ্টখোসত  সসঙ্গ র োগসূত্র স্থোপন ক ো িসি।   

 

েহিঃ ইউএনএইিহসআ  /  জো  আন মল্ড /২০১৭ 
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খোসত  উসেশ্যি ী: 

১।উচ্চ ও মধ্যম মোত্রো  তীব্র অপুহষ্ট রমোকোসি ো  জন্য জীিন েকো ী কো মক্রসম  মোধ্যসম ৫ িেস   রেোট হশশু, গভ মিতী ও স্তন্যদোয়ী নো ীসদ  অহতহ ি 

মৃতুয  িো  ও র োসগ  প্রসকোপ কমোসনো 

এসও ২ এ  সোসথ সম্পহক মত   

 

২।অপুহষ্ট প্রহতস োধক কো মক্রম শহিশো ী ও ও প্রসো  ক ো  মোধ্যসম রেস -রমসয় এিং গভ মিতী ও স্তন্যদোয়ী নো ীসদ  মসধ্য অপুহষ্ট  প্রসকোপ কমোসনো 

এসও ২ এ  সোসথ সম্পহক মত 

 

৩।সময় মসতো পুহষ্ট উপোত্ত সংগ্রি ও হিসিষণ, তথো ব্যিস্থোপনো এিং কো মক  সমন্বসয়  মোধ্যসম খোতস  কম মকোডগুহ সক রজো দো ক ণ 

এসও ১, ২ ও ৩ এ  সোসথ সম্পহক মত   

 

                                                                      িোহিদো হিসিষণ  

মৃতুয  িো  প্রহতস োসধ ও অহভষ্ট জনসগোহষ্ট  পুহষ্ট িোহিদোপূ সণ স্বোস্থযখোসত  সিস োগী সংস্থোগুস ো 

সক  কযোসম্প জীিন েোকো ী কো মক্রম ও পুহষ্ট রসিো হিস্তৃত কস সে।  

অপুহষ্ট  িো  উহিøউএইিও  ইমো সজন্সী রেসসিোল্ড ১৫% এ  নীসি িস ও ৬ এহপ্র /রম, 

২০১৮ সোস  পহ িোহ ত এসএমএআ টি পুহষ্ট জ ীপ অনু োয়ী, অস্থোয়ী কযোসম্প তো হে  

১৯.৩%, অসক্টোি / নসভম্ব , ২০১৭ রত হে  ১২%, হকন্তু নয়োপোড়ো কযোসম্প তো প্রোয় 

অপহ িহত মত হেস ো (১৪.৩% রথসক ১৩.৮৩%) । ৬-২৩ মোস িয়সস  হশশুসদ  মসধ্য 

 িশূন্যতো  িো  হে  ৫০% এ  রিশী এিং ০-৫৯ মোস িয়সী হশশুসদ  মসধ্য খি মোকৃহত  িো  

হে  ৪০% এ  রিশী,  ো শংকো  কো ণ।  

 

খোদ্য হন োপত্তো কো মক্রম ও জীহিকো  সুস োগ ও সীমোিদ্ধতো  কো সণ র োহিঙ্গো জনসগোহি  খোদ্য 

তোহ কোয় লিহিসত্রয  অভোি  সয়সে। অস্থোয়ী কযোম্পগুস োসত ৬-২৩ মোস িয়সীসদ  মসধ্য মোত্র 

৭.৩% এিং নয়োপোড়ো 

কযোসম্প ২৯.৭% হশশু ন্যন্যতম গ্রিণস োগ্য খোদ্য পোয়।  অস্থোয়ী কযোসম্প ৫০% হশশুসদ  (০-৬ 

মোস িয়সী) এিং নয়োপোড়ো কযোসম্প ২৬% হশশুসক  থো থভোসি মোসয়  দুধ খোওয়োসনো িয় নো। 

অস্থোয়ী কযোসম্প ৪৫% এিং নয়োপোড়োয় ২৪% হশশুসক সময়মসতো মোসয়  দুধ খোওয়োসনো িয় নো 

।  হদও ৫ িেস   কম িয়সী হশশুসদ  মসধ্য র োসগ  প্রসকোপ হকছুটো কসমসে, হকন্তু িষ মোকোস  

পোহন িোহিত র োসগ   সথষ্ট প্রসকোপ রদখো  োয়। র োহিঙ্গো জনসগোিী  জন্য পুহষ্ট রসিো  আ ও উন্নহত ও প্রসো  ক ো  জন্য িহুখোতীয় সিস োগীতো 

প্রসয়োজন। 

 

পৃথকীকৃত উপোত্ত 

 

 

 

 

 

 

 

 

পুহষ্ট 

 

 

পুহষ্ট খোসত প্রসয়োজনীয় তিহি  

৪৮.২ হমহ য়ন ইউএস ি ো  

 

অভীষ্ট জনসগোহি
৩০- ৩৪৭,৫৯০ 

র োহিঙ্গো শ ণোথী- ৩৪৭,৫৯০  

িোং োদশী রিোি কহমউহনটি- ৪৪,২৫৬ 
খোসত  প্রকসল্প  সংখ্যো- ৮ 

খোত সিস োগী সংস্থো  সংখ্যো- ১৫ 

 

র োগোস োসগ  ঠিকোনোঃ 

ইনসগ হনউ 

ineu@unicef.org 
িোং োসদশ স কো  

হসহভ  সোজমন (স্বোস্থয মন্ত্রণো য়) 

 

 ০-৪ িে  িয়সী 

হশশু 

৫-১১ িে  িয়সী 

হশশু 

১২-১৭ িে  িয়সী 

হকসশো  

১৮-৫৮ িে  িয়সী পুণ ম িয়স্ক 

ব্যহি 

>৫৯ িে  িয়সী ব্যহি 

 রমোট নো ী রমোট পুরুষ নো ী পুরুষ নো ী পুরুষ নো ী পুরুষ নো ী পুরুষ নো ী পুরুষ 

র োহিঙ্গো ২০৪,৫১০ ৯৮,৮২৬ ৯৪,৯৫১ ৯৮,৮২৬   ৬৫,৬২৮  ৪৩,৯৩১    

   ০-১৭ িে  িয়সী হশশু ও হকসশো  ১৮-৫৮ িে  িয়সী পুণ ম িয়স্ক 

ব্যহি 

>৫৯ িে  িয়সী ব্যহি 

 রমোট নো ী রমোট পুরুষ  নো ী   পুরুষ  নো ী পুরুষ নো ী পুরুষ 

িোং োসদহশ ২২,৪৫১ ২১,৮০৩  ২০,৯৪৮   ২১,৮০৩  ১,৫০৩    
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সোড়োদোন রকৌশ : 

পুহষ্ট খোসত  রকৌশ  ও কম মকোণ্ড স্বোস্থয ও পহ িো  কল্যোণ মন্ত্রণো সয়  

অধীনস্ত জনস্বোস্থয পুহষ্ট ইন্সটিটিউট এ  সসঙ্গ সমন্বয় কস  

কিিোজোস   হসহভ  সোজমসন  কো মো য় কর্তমক পহ িোহ ত িয়। এই 

খোত ২০১৮ সোস   ি মোন সুহিধো ও রসিোসমূি অব্যোিত  োখসি, 

 োসত ৫ িেস   নীসি অপুহষ্টসত রভোগো হশশু, গভ মিতী ও স্তন্যদোয়ী 

নো ী এিং অন্যোন্য অসিোয় মোনুষসদ  হিহিতক ণ, হিহকৎসো  জন্য 

রপ্র ণ ও হিহকৎসো রশসষ ফস ো আপ ক ো  োয়। ২০১৯ সো  প্রধোন 

 েয িসি আউটটহ ি, র ফোস   ও ফস োআপ রসিোসি পুহষ্ট রসিো  

মোন িোড়োসনো ।  হিহচ্ছন্ন রসিোগুস ো একত্রীভূত ক ো িসি,  োসত উন্নত 

পুহষ্টসসিো প্রদোন ক ো  োয়। অব্যোিত রসিো প্রদোসন   সেয  টোসগ মসটি 

সোহিসমন্টোহ  হফহিং  রপ্রোগ্রোম (টিএসএফহপ), আউট রপসসন্ট 

রথ োহপউটিক রপ্রোগ্রোম ও অন্যোন্য পুহষ্ট সুহিধোগুস োসক অন্তভূমি কস  

পুহষ্ট রসিোসক পুন মগেন ক ো িসি।  পহ সসিো  আওতোয় সক  

কমীসদ  হনয়হমত প্রহশেণ ও পুনঃপ্রহশেণ এিং উন্নত  ন্ত্রপোহত 

ব্যিিোস  মোধ্যসম রসিো  মোনসক আ ও উন্নত ক ো  িসি। এেোড়ো 

কমীসদ  জ্ঞোন, দেতো এিং আত্মহিশ্বোস  োসত তোসদ  উন্নতত  রসিো 

প্রদোসন  সেম ক সত সিোয়ক িয়, তো  জন্য তেোিধোন ও রকোহিং 

এ  ব্যিস্থো ক ো িসি।  

 

এেোড়ো পুহষ্ট খোত ৫ িেস   কম হশশু, গভ মিতী ও স্তন্যদোয়ী মোসয়সদ  

ও অন্যোন্য অসিোয় ব্যহিসদ   অপুহষ্ট  ঝ ুঁহক রথসক  েো  জন্য  হিসশষ 

প্রহতস োধ ব্যিস্থো হনসি। এ  অন্তভূমি থোকসি হিএফএসএহপ র টি  

স্বোস্থযহিহধ, আি ণ এিং পুহষ্ট হিষয়ক অন্যোন্য হিষয়গুস ো সম্বসন্ধ মোে 

প মোসয় আস োিনো ও দ গত প মোস োিনো  মোধ্যসম গৃিস্থোহ  প মোসয় 

নিজোতসক  ও হশশুসদ  খোদ্য রসিো  (আইওয়োইহসএফ) কো মক  

প্রসয়োগ িোস্তিোয়সন  ক ো িসি। হ ঙ্গহভহত্তক সহিংসতো, হশশু সু েো, 

হশেো খোতসি সম্ভোব্য অন্যোন্য খোসত  সসঙ্গ সমন্বয় কস  এটি ক ো 

িসি। চূড়োন্ত প মোসয়, সক  ওটিহপ এিং টিএসএফহস গুস োসত 

আা্ইওয়োইহসএএফ  

 

 

 

 

 

 

প োমশ ম প্রদোন ক ো িসি। স্বোস্থয খোসত  সসঙ্গ সমন্বয় কস  আ ও 

র সি কোজ ক ো িসি, তো িস ো হভটোহমন-এ প্রিো ণো, হকসশো ীসদ  

আয় ন, ফহ ক এহসি, মোইসক্রো হনউসিন্ট এ  পহ পূ সক  ব্যিস্থো 

ও কৃহমনোশক কম মকোণ্ড পহ িো নো ক ো।  

 

পুহষ্টখোত  উচ্চমোসন  রসিোসি উপকো সভোগীসদ  কোসে রসিো রপৌসে 

রদওয়ো এিং এই সংক্রোন্ত লদ্বততো ও ব্যিধোনসমূি দূ ীক ণ হনহিত 

ক সত খোসত  সিস োগীসদ  সসঙ্গ সমন্বয় ও সিোয়তো রজো দো ক ণ 

অব্যিত  োখসি।  কিিোজোস  রটকহনকযো  ওয়োহক মং গ্রুসপ  সভো ও 

সমন্বয় েোড়োও  পুহষ্টখোত  পুহষ্ট সিস োগীসদ  কযোম্প প মোসয় সমন্বয়সক  

রজো দো  ক সি এিং  কযোসম্প রসিো ও সুহিধোগুস োসক সমহন্বত 

ক সত সিোয়তো ক সি।  

 

খোসত  কম মকোডসক পহ িোহ ত ক সত কসয়কটি মূল্যোয়ন সমীেোসি 

পহ িীেণ ও উপোত্ত হিসিষণ  উপক ণগুস ো  মোন উন্নতক ণ ও 

সক  কম মকোসড  প্রমোন সংগ্রসি  হনয়হমত কোজ অব্যোিত থোকসি।  

কহমউহনটি  হিশ্বোস র  সক  সমোজ-সোংস্কৃহতক, ধমীয় ও অন্যোন্য 

হিষয়সক প্রভোহিত কস  রসগুস ো সম্পসকম ভোস োভোসি ধো ণো রপসত 

পুহষ্ট খোত তোসদ  উপ হদ্ধ, জ্ঞোন, মসনোভোি এিং আি সণ  উপ  

সমীেো িো োসি। এই সম্পহক মত  ি জ্ঞোসন  উপ  হভহত্ত কস  

হিদ্যমোন আইওয়োইহসএফ ও অন্যোন্য উপক ণগুস োসক সংসশোহধত 

এিং কহমউহনটি  সোসথ র োগোস োসগ  রকৌশ গুস োসকও পহ মোহজমত 

ক ো িসত পোস । পুহষ্ট রসিোসমূসি  মোন ও কো মকোহ তো হিষয়ক 

পহ কল্পনো ও পহ িীেণ সম্পসকম কহমউহনটিগুস ো  ভোষ্য জোনসত পুহষ্ট 

খোত একটি মতোমত প্রদোন ও র োগোস োসগ  ব্যিস্থো প্রহতিো ক সি।

____________________________________________ 

৩০। প্রহতটি সুহনহদ মষ্ট পুহষ্ট হিষয়ক পদসেপ র মনঃ তীব্র অপুহষ্ট  হিহকৎসো, অণুপুহষ্ট সম্পু ণ, িযোসেট সোসিসমন্টোহ  হফহিং রপ্রোগ্রোম (হিএসএফহপ) এিং প োমশ ম দোসন  

মোধ্যসম  থো থ মোর্তত্ব, নব্জোতক ও হশশুসদ  খোদ্য প্রদোন (এমআইওয়োইহসএফ) িি মো অভীষ্ট জনসগোিী  অনুপোত, ২য় এসএমএআ টি জহ সপ  প্রোপ্ত তীব্র অপুহষ্ট  প্রোদুভ মোসি  

পোশোপোহশ সম্ভোব্যতো  উপ  হভহত্ত কস  গ্রিণ ক ো িসয়হে । িোহিদোসম্পন্ন জনসগোিী হনধ মো সন অভীষ্ট সক  গ্রুসপ  সসি মোচ্চ সঙ্খযোসক হিসিিনোয়  োখো িসয়হে   োসত অভীষ্ট 

সমগ্র জনসগোহি  কোসেই পুহষ্ট হিষয়ক সিোয়তোগুস ো রপৌুঁসে রদওয়ো  োয়।  

  

 

ছবির ক্রেবিট: আইএসবসজি / নয়ন ক্রিোস / 2018 
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খোসত  উসেশ্য 

১. অভীষ্ট রেস , রমসয়, নো ী ও পুরুষসদ  জন্য জীিন  েোকো ী িহিউএএসএইি এ   কো মক  ও প মোপ্ত ব্যিস্থো হনহিত ক ো। 

এসও ২ ও ৩ এ  সসঙ্গ সম্পহক মত 

 

২. েহতগ্রস্ত জনসগোষ্টী  ভোস ো থোকো  জন্য জনস্বোসস্থয  ঝ ুঁহক প্রশমসণ অভীষ্ট রেস , রমসয়, নো ী ও পুরুষসদ  িহধ মত িোস  স্বোস্থযসম্মত আি সন  

উপোয় এিং একক ও র ৌথ পদসেপ গ্রিসণ উৎসোহিতক ণ হনহিত ক ো। 

এসও ২ এ  সসঙ্গ সম্পহক মত 

 

৩. িহিউএএসএইি সম্পহক মত সক  সিোয়তো  োসত রটকসই টিসক থোকো  সেমতো বৃহদ্ধ  পন্থো  উপ  গুরুত্ব হদসয় অভীষ্ট রেস , রমসয়, নো ী 

ও পুরুষসদ  হন োপত্তো, সু েো ও ম মোদো  উন্নয়ন কস  রসটি হনহিত ক ো।  

এসও ১ ও ৩ এ  সসঙ্গ সম্পহক মত 

িোহিদো হিসিষন 

হন োপদ পোহন প্রোহপ্তসত সমোহধকো : ৭৩% িস্তিোহ ত পোম্পসমূি কমো ক   সয়সে এিং একটি পোহন  

উৎস ৪৭ জন ব্যিিো  কস  র খোসন পোহন  উৎসস  জন্য আদশ ম সংখ্যো িসচ্ছ ২৫০ জন। পোহন  

মোন, অসম হিস্তৃহত (কো ন অসনক ব্যহিসক পোহন আনসত অসনকদূ  র সত িয়), রটকনোফ কযোসম্প 

পোহন পহ িিন ব্যিস্থো, অগভী  ন কূসপ  পোহন  মোন ও উৎপোদন হনসদ মশ কস  র  পোহন স ি োসি  

অভীষ্ট মোন অহজমত িয়হন ও ২০১৯ সোস  অসনক পদসেপ গ্রিন ক সত িসি। রটকনোফ কযোসম্প 

পোহন  উৎসস  দূ ত্ব ও  োইসন দোুঁহড়সয় থোকো  সময়সি মোত্র ৫৬% র োসক  পোহন পোওয়ো  রেসত্র 

হিহভন্ন প্রহতিন্ধকতো  সয়সে। ন কূপগুস ো িন্যো ও ভূহমধ্বসস  সময় ঝ ুঁহকপূণ ম। ন কূপ ও 

গৃিস্থোহ সত (  ো সম্ভিত পহ িিন িো জমোসনো  সময় িসয়সে)  খা্িই দূহষত পোহন পোওয়ো রগসে। 

উৎসস ২৫% ও গৃিস্থোহ সত ৭০% পোহন দূহষত পোওয়ো রগসে। পহ িো গুস ো গসড় ১৫ হ টোস   

কম পোহন রপসয় থোসক। শুষ্ক রমৌসুসম পোহন  অভোি পহ  হেত িয় হিসশষ কস  রটকনোসফ, র খোসন 

সোমোন্য িো রকোন ভূগভ মস্থ জ  আসে। 

 

স্বোস্থযহিহধ  অহভগম্যতো: হন োপদ এিং ম মোসম্পন্ন রটকসই স্বোস্থযহিহধ স্থোপনো এখনও প মোপ্ত 

পহ মোসণ রনই। ৫৩% পহ িো  দূ ত্ব, ভীড় , অিস্থোন ও ভস   োওয়োসি হিহভন্ন অহভগম্যতো সংক্রোন্ত 

সমস্যো  সম্মুখীন িয়। ৪৯ % রমসয় এিং ৪০% মহি ো ো ল্যোহিন সুহিধো এিং ৪০% রমসয় এিং 

৩৪ % মহি ো রগোসস   স্থোপনোগুস ো ব্যিিোস   রেসত্র অহন োপদ রিোধ ক সে। মহি ো ও রমসয় ো 

িসত ঘস   রভত  অস্থোয়ী িোথরুম ব্যিিো  এিং  োসত ল্যোহিন ব্যিিো  নো ক সত পো ো  অিস্থো  

সোসথ মোহনসয় হনসচ্ছ। ভূহম  অসমত তো, হনম মোণ সীমোিদ্ধতো, ব্যিিো স োগ্য স্থোসন  অপ্রতু তো এিং 

িসহত স্থোপসন  অপহ কল্পনো কযোসম্প  িোজো  িোজো  ল্যোহিন রথসক ম  রতো ো, পহ িিন ও ব্যিস্থোপনো জটি  ও িোধোগ্রস্থ কস সে। জনসংখ্যো  

প্রোয় এক র্ততীয়োংশ অহনয়হন্ত্রত পদ্ধহতসত কঠিন িজময হনঃস ন কস  এিং িজমযগুহ  প্রোয়ই প্রধোন নো োসত আটসক থোসক িয়  ো  ফস  পোহন 

প্রিোসি িোধো  সৃহষ্ট িয় ও িজময রভসস রিড়োয়। 

 

পহ চ্ছন্নতো এিং কহমউহনটি  সমৃ্পিতো : িোত রধোয়ো  জন্য সোিোন ব্যিিো  নো ক ো  রেসত্র ৩৫% সোেোৎকো  প্রদোনকো ী পহ িো  এিং উন্মুি 

স্থোসন ম তযোসগ  রেসত্র ৬৫% পহ িোস   (হিসশষত হশশু) ি মোন িি মো এটিই প্রমোণ কস  র  পহ চ্ছন্নতো হিষয়ক অনুশী ন অতযন্ত কম। এটি  

সসঙ্গ উচ্চ জনসংখ্যো  ঘনত্ব এিং ভীড় হিহভন্ন র োসগ  ঝ ুঁহক বৃহদ্ধ কস । হিসশষ কস , মহি োসদ  হনকট পহ চ্ছন্নতো ও স্বোস্থযহিহধ প্রিো  সীহমত।  

এ  জন্য দোয়ী হিহভন্ন কো সণ  মসধ্য  সয়সেঃ  ো  জন্য র োহিঙ্গো কহমউহনটি  সোসথ র োগোস োগ িোড়োসনো ও তোসদ সক সমৃ্পিতো ক ো  জন্য 

প্রসয়োজনীয় দেতো এিং ভোষো জোনো নো থোকো। স্বোস্থযহিহধ সংক্রোন্ত টপ-আপ হকট (সোিোসন  মত রভোগ পণ্য) এিং মোহসক স্বোস্থযহিহধ ব্যিস্থোপনো 

উপক সণ  ব্যিিোস    রেসত্রও উসেখস োগ্য অগ্রগহত সোহধত িয় হন। 

পৃথকীকৃত উপোত্ত 

 

িহিউএএসএইি খোত 

 

িহিউএএসএইি খোসত প্রসয়োজনীয় 

তিহি  

১৩৬.৭ হমহ য়ন ইউএস ি ো  

 

অভীষ্ট জনসগোিী
৩১- ১.০৫ 

হমহ য়ন 

র োহিঙ্গো শ ণোথী- ৭৬৮,৩২১ 
িোং োদশী রিোি কহমউহনটি- 

২৮৪,১৭৪ 
খোসত  প্রকসল্প  সংখ্যো- ২২ 

খোত সিস োগী সংস্থো  সংখ্যো- ৩৮ 

 

র োগোস োসগ  ঠিকোনোঃ 

ইনসগ হনউ 

ineu@unicef.org 
িোং োসদশ স কো  

হসহভ  সোজমন (স্বোস্থয মন্ত্রণো য়) 

 

 ০-৪ িে  িয়সী 

হশশু 

৫-১১ িে  িয়সী 

হশশু 

১২-১৭ িে  িয়সী 

হকসশো  

১৮-৫৮ িে  িয়সী পুণ ম 

িয়স্ক ব্যহি 

>৫৯ িে  িয়সী ব্যহি 

 রমোট নো ী রমোট পুরুষ নো ী পুরুষ নো ী পুরুষ নো ী পুরুষ নো ী পুরুষ নো ী পুরুষ 

র োহিঙ্গো ৩৯৯,৫২৭ ৩৬৮,৭৯৪ ৬৯,১৪৯ ৬৯,১৪৯ ৮৪,৫১৫ ৯২,১৯৮ ৫৩,৭৮৩ ৫৩,৭৮৩ ১৭৬,৭১৪ ১৩৮,২৯৮ ১৫,৩৬৬ ১৫,৩৬৬ 

   ০-১৭ িে  িয়সী হশশু ও হকসশো  ১৮-৫৮ িে  িয়সী পুণ ম 

িয়স্ক ব্যহি 

>৫৯ িে  িয়সী ব্যহি 

 রমোট নো ী রমোট পুরুষ  নো ী   পুরুষ  নো ী পুরুষ নো ী পুরুষ 

িোং োসদহশ ১৪৭,৭৭১ ১৩৬,৪০৪  ৮১,২৭৪   ৭৫,০২৩  ৬২,০৬৩ ৫৭,২৮৯ ৪,৪৩৪ ৪,০৯২ 
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অধ্যায় ২-খাত বিষয়ক ককৌশলসমূহ  

সোড়োদোন রকৌশ  

জনস্বোস্থয প্রসকৌশ  অহধদপ্তস   (হিহপএইিই) রনর্তসত্ব, ২০১৮ 

সোস   জরুহ  কো মক্রসম  সসি মোত্তম অনুশী নগুস ো হিসিিনোয় র সখ 

এই খোসত  িোহিদো হিসিষণ ও রকৌশ  প্রণয়ন কস সে। রসিোসমূসি  

উন্নহত, প্রস্তুহত এিং ব্যিস্থো গ্রিণ, সমহন্বতক ণ ও যুহিসঙ্গতক সণ  

জন্য এ োকো  রফোকো  এসজহন্স, কযোম্প রফোকো  পসয়ন্টগুস ো সোইট 

ব্যিস্থোপনো এিং হসআইহসগুস ো  সোসথ কোজ অব্যিত  োখসি। নো ী 

ও রমসয়সদ  প োমশ ম এিং তোসদ  আগ্রসি  উপ  গুরুসত্ব  হভহত্তসত 

রকৌশ টি জীিন  েোকো ী িহিউএএসএইি সিোয়তো, হস্থহতশী তো 

উন্নয়ন, কহমউহনটিসক সমৃ্পিক ণ, হন োপত্তো, ময়মোদো এিং 

মোহ কোনো  উপ  গুরুত্ব আস োপ ক সি। অযোহকউট ওয়োটো  িোয়হ য়ো 

(এিহিউহি) এিং অন্যোন্য সংক্রোমক র োগ এই খোসত  মূ  উসদ্বসগ  

কো ণ। 

 

উন্নত পোহন পহ সষিো: এই খোত ১৪০টি পোহন িন্টন অঞ্চস  পোইপ 

রনটওয়োক মসি নতুন গভী  ন কূপ খনন এিং কূপ হনম মোণসক 

অগ্রোহধকো  রদসি এিং পোশোপোহশ এিং পোহন  উৎস এিং রসখোসন 

ও িসতিোহড় প মো য় পোহন  গুণমোন প ীেো কস  ক্ষুদ্র্ ও মোঝোহ -

রস্কস  পৃিতস   পোহন স ি োিসক হিস্তৃত ক সি। র সকোসনো পোহন 

িন্টন ব্যিস্থো নকশো প্রনয়ণ ও িোস্তিোয়সন জনগণসক সমৃ্পি ক ো 

িসি। 

 

উন্নত পহ সিশগত পহ চ্ছন্নতো: হ ঙ্গ সংসিদনশী  সংসিদনশী তো 

এিং কহমউহনটি  সোসথ প োমসশ ম  উপ  গুরুত্ব হদসয়, ল্যোহিনগুস ো  

গুণগতমোন এিং স্থোহয়ত্ব িোডোসনো  রেসত্র উসেখস োগ্যভোসি 

হিহনসয়োগ ক ো  প্রসয়োজন  সয়সে। এই জন্য ল্যোহিন এিং রগোসস   

স্থোপনোগু   জন্য রটকসই, প্রযুহিগত ও সোংস্কৃহতকভোসি  থো থ 

নকশো প্রণয়সন  হদসক, অন-সোইট ও উন্নত িজময ব্যিস্থোপনো 

(হসওয়ো  রনটওয়োক ম) ও  

 

 

 

পহ সশোধন সুহিধো  জন্য আ ও হিহনসয়োসগ  প্রসয়োজন। কযোম্প ও 

রিোি কহমউহনটিগুস োসত কঠিন িজময ব্যিস্থোপনো এিং িোহড  ও 

ময় ো জমো ক ো  স্থোসন িজময পৃথক ক ো  কম মকোড এিং জহম 

ভ োসট  কোজ পহ িো নো ও  েণোসি  েসণ  জন্য রপ্র ণোদোয়ক 

হিষয়গুহ   মূল্যোয়ন ক ো  জন্য দৃহষ্ট রদয়ো িসি। রিোি 

কহমউহনটিগুস োসত ল্যোহিন লতহ   জন্য সংসশোহধত 

কহমউহনটিহভহত্তকপূণ ম পহ চ্ছন্নতো পদ্ধহতগুস ো সম্প্রসোহ ত ক ো িসি 

এিং সম্ভোব্যতো অনু োয়ী নগদ অথ ম হভহত্তক পদ্ধহতগুস ো    মোধ্যসম 

সোহি মক কম মসূহিসত রসিো  সংস্থোসন ভো সোম্য  েো ক ো িসি।  

 

স্বতন্ত্র ও সমহষ্টত স্বোস্থয রসিো কোম্যতো হিষয়ক আি সণ  অহভস োজন: 

এ খোত িহিউএএসএইি এ  সোসথ সংহিষ্টসদ  স্বোস্থযসসিো উন্নয়সন  

কোসজ উসেখস োগ্যভোসি সেমতো বৃহদ্ধ  রেসত্র সিয়তো প্রদোন ক সি; 

কযোম্প প মোসয় স্বোস্থযহিহধ প্রিত মকসদ  একটি ব্যোপক ম্যোহপং কস  

ব্যিধোনগুস ো হিহিত এিং সি মহনন মোন হনহিত ক ো িসি। এই 

খোতটি রকো  ফযোহসহ ট স টিমসক সেমতো বৃহদ্ধ  পদ্ধহত হিসোসি 

সিোয়তো প্রদোন অব্যোিত  োখসি এিং িহিউএএসএইি সংহিষ্ট মূ  

ব্যহিসদ  আি ণগত পহ িত মন হিষয়ক তে এিং পদ্ধহত, 

কহমউহনটি  অংশীদোহ ত্ব এিং অংশগ্রিণ এিং সু েো ও হ ঙ্গ 

ইতযোহদ পো স্পোহ কভোসি প্রভোি হিস্তো কো ী হিষয়গুস ো  উপ  

প্রহশেণ প্রদোন ক সি। অহতহ ি সেমতো বৃহদ্ধ  রেসত্র হশশুসদ  

উপ  এিং ঋতুস্রোি সংক্রোন্ত পহ চ্ছন্নতো হিষয়ক সসিতনতো লতহ   

উপ  গুরুত্ব রদয়ো িসি। হসিহিউহস ও স্বোস্থয খোসত  সিস োহগতোয় 

িহিউএএসএইি খোত স্বোস্থযসম্মত আি ণ এিং র োসগ  সংসকতসি 

আি ণগত পহ িত মন প মসিেসণ  জন্য একটি প্রহক্রয়ো লতহ  ক সি।

____________________________________________ 

৩১। এই খোত িোহিদোসম্পন্ন সক  জনসগোিীসকই অভীষ্ট কস । িহিউএএসএইি খোসত   জনসগোিী  কোসে রপৌুঁেোসনো  এিং র সকোন ধ সন  পোহন, পহ চ্ছন্নতো ও 

স্বোস্থযহিহধ সংক্রোন্ত রসিোসমূসি  িোহিদোয় সোড়োদোসন  সেমতো  সয়সে।    
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খোসত  উসেশ্য 

১. প্রোকৃহতক দুস মোগ িো অন্যোন্য ঘটনোয় েহতগ্রস্থ পহ িোস   জীিন েোয় জরু ী আশ্রয়/এনএফআই সিোয়তো প্রদোন।  এসও ২ এ  সোসথ 

সম্পহক মত 

 

২., দুসভ মোগ হ্রোস, দুস মোগ ঝ ুঁহক হ্রোস, এিং উন্নত সু েো, ম মোদো, এিং হন োপত্তোয় অিদোন র সখ জীিন োত্রো  অিস্থো  উন্নহত। এসও ১ ও ২ এ  

সোসথ সম্পহক মত 

 

৩. সোমোহজক সংিহত এিং হস্থহতস্থোপকতো উন্নয়ন।  এসও ৩ এ  সোসথ সম্পহক মত 

 

৪. পহ সিসশ  উপ  িোপ কমোসনোসি রটকসই সমোধোন ব্যিিো  হনহিত ক ো।  এসও ৩ এ  সোসথ সম্পহক মত  

 

িোহিদো হিসিষন 

কযোম্প এিং সোইট গুরুত ভোসি ঘনিসহতপুণ ম,  ো শো ীহ ক ও মোনহসক সুস্থতো, হিসশষ কস  

হশশু, মহি ো এিং প্রহতিন্ধী ব্যহিসদ  উপ  মো োত্মক প্রভোি রফস ।  োউড ১২ িোহিদো এিং 

জনসংখ্যো পহ িীেণ (এনহপএম) প্রহতসিদসন রদখো হগসয়সে র  গসড় ব্যহি প্রহত ১৮.৭৬ 

ঘনহমটো  স্থোন  সয়সে  ো এ  সোইট পহ কল্পনো  জন্য প্রস্তোহিত প্রহতটি ব্যহি  জন্য আদশ ম 

গড় পহ স  ৪৫ ঘনহমটোস   রিসয় উসেখস োগ্যভোসি কম। তদনুসোস , রিহশ ভোগ 

আশ্রয়সকসন্দ্র প্রহত ব্যহি  জন্য ৩৫ ঘনহমটো  আচ্ছোহদত িসিোসস্থোন রনই। তোেোডো, 

আশ্রয়স্থ  ও জনসোধো সণ  স্থোনগুস োসত প মোপ্ত আস ো  অভোি একটি িড় হন োপত্তো  হুমহক। 

এেোড়োও  োন্নো  জন্য কোে সংগ্রসি  সময় হিপদ ও সহিংসতো  হিষয়টি  সয়সে । রপোকো  

আক্রমসণ  কো সণ িোুঁসশ  মোনও খো োপ িসয় রগসে,  ো  ফস  আশ্রয়স্থ  সিসজ রভসঙ্গ 

র সত পোস । এই ধ সন  কসয়কটি ঘটনোয় ফস  চুহ  সংগঠিত িসয়সে িস  জোনো রগসে। 

হিসশষত হদসন  সিসিসয় গ ম অংসশ, আদ্র্মতো  কো সণ আশ্রয়স্থ গুহ সত অস্বহস্ত  োসগ িস  

মহি ো তথ্যদোতো ো জোহনসয়সে।  গত িে 
৩২
 মোনহিক সিোয়তো প্রদোনকো ী সংস্থোগুস ো ২২ 

হমহ য়ন িোুঁসশ  খটি ব্যিিো  কস সে। দ্রুত মোনহিক সিোয়তোজহনত িোহিদো রমটোসত ও িষ মোয় 

প্রস্তুহত  জন্য ব্যিহৃত রিহশ ভোগই িোুঁশই খো োপ মোসন  ও একইসোসথ রসগুস ো  স্থোহয়ত্বও 

সীহমত।  এ  পোশোপোহশ প্রোয় সমস্ত কোেোসমো অপহ সশোহধত  িোুঁশ ব্যিিো  কস  মোটি  সোসথ 

স োসহ  সংস োগ র সখ হনহম মত িসয়সে,  ো রপোকো  আক্রমণ এিং পিসন  জন্য আদশ ম পহ সিশ লতহ  কস সে। উপস  উসেহখত কো ণগুহ  

হনসদ মশ কস  র  কযোসম্প  মসধ্য রিহশ ভোগ িোুঁশ প িতী ০-২০ মোসস  মসধ্য প্রহতস্থোহপত ক সত িসি,  ো প্রতযোশো  তু নোয় অসনক কম সময়। 

কযোসম্প এখনই ব্যোপক কীটপতসঙ্গ  েহত রদখো রগসে,  হিসশষ কস  কহত মত িোসেঁ  কোণ্ডগুস ো, হিসশষত র গুস ো িষ মো রমৌসুসম ( ো হিসশষ কস  

কীটপতসঙ্গ  জন্য আকষ মণীয়) কোটো িসয়সে, রসগুস ো এখনও অপহ পক্ক। আশ্রয়/এনএফআই খোসত  সিস োগী সংস্থোগুস ো ২০১৮ সোস   জু োই 

এিং আগসি
৩৩
 এ রসক্টস   কম মকোসড আ ও সিোয়তো  জন্য একটি আশ্রয় জহ প পহ িো নো কস হে   োসত প্রোপ্ত ফ োফ গুস ো এনহপএম 

 োউড ১২ হ সপোসট ম 
৩৪
 উসেহখত আশ্রয় ও এনএফআই সংক্রোন্ত িোহিদো  সোসথ হমস   োয়। ২০১৮ সোস  শ ণোথীসদ  প্রদত্ত আশ্রয় সোমগ্রী এিং 

দুস মোগ ঝ ুঁহক কমোসনো  প্রহশেণ প্রহতকূ  আিিোওয়োয় সু েো প্রদোন ক ো  জন্য অপ মোপ্ত। আশ্রয়স্থ গুস ো মজব্যত নো িওয়ো, মো োমোস   হননমোন, 

ব্যহিগত  োন্নো  এিং স্নোসন  স্থোনোভোি, এিং িোয়ুি োি  ও রগোপনীয়তো  অভোি ইতযোহদ শ ণোথীসদ  আশ্রয় সংক্রোন্ত উসদ্বসগ  হিষয়।  

পৃথকীকৃত উপোত্ত 

 

 

 

 

 

 

আশ্রয় ও এনএফআই 

 

 

আশ্রয় ও এনএফআই  খোসত প্রসয়োজনীয় 

তিহি  

১২৮.৮ হমহ য়ন ইউএস ি ো  

 

দুস মোগ প্রস্তুহত -৪% 

হনয়হমত-৯৬% 

অভীষ্ট জনসগোহি
৩২- ১.০৩ হমহ য়ন 

র োহিঙ্গো শ ণোথী- ৯০৬,৫১২ 
িোং োদশী রিোি কহমউহনটি- ১২৫,০০০ 
খোসত  প্রকসল্প  সংখ্যো- ১৬ 

খোত সিস োগী সংস্থো  সংখ্যো- ২৮ 

 

র োগোস োসগ  ঠিকোনোঃ 

তহনয়ো িযোনসসক 

sheltercxb.coord@gmail.com 
িোং োসদশ স কো  

আ আ আ হস 

 

 ০-৪ িে  িয়সী 

হশশু 

৫-১১ িে  িয়সী 

হশশু 

১২-১৭ িে  িয়সী 

হকসশো  

১৮-৫৮ িে  িয়সী পুণ ম 

িয়স্ক ব্যহি 

>৫৯ িে  িয়সী ব্যহি 

 রমোট নো ী রমোট 

পুরুষ 

নো ী পুরুষ নো ী পুরুষ নো ী পুরুষ নো ী পুরুষ নো ী পুরুষ 

র োহিঙ্গো ৪৭১,৩৮৬ ৪৩৫,১২৫ ৮১,৫৮৬ ৮১,৫৮৬ ৯৯,৭১৬ ১০৮,৭৮১ ৬৩,৪৫৬ ৬৩,৪৫৬ ২০৮,৪৯৮ ১৬৩,১৭২ ১৮,১৩০ ১৮,১৩০ 

   ০-১৭ িে  িয়সী হশশু ও হকসশো  ১৮-৫৮ িে  িয়সী পুণ ম 

িয়স্ক ব্যহি 

>৫৯ িে  িয়সী ব্যহি 

 রমোট নো ী রমোট 

পুরুষ 

 নো ী   পুরুষ  নো ী পুরুষ নো ী পুরুষ 

িোং োসদহশ ৬৫,০০০ ৬০,০০০  ৩৫,৭৫০   ৩৩,০০০  ২৭,৩০০ ২৫,২০০ ১,৯৫০ ১,৮০০ 
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রটকনোসফ  হকছু উদ্বোস্তু আিোসসন  সম্ভোব্য রটকসই উন্নয়সন  ফস  জহমদো  ো ভোডো িোডোসত পোস  িস  জোহনসয়সে। প্রহতসিদন িসত জোনো 

রগসে র : 

• মূল্যোয়ন ক ো িসয়সে এমন ৭৮% এ  রিহশ পহ িো  অহতহ ি িোুঁশ, রত প  এিং দহড হকসনসে। 

• কোহ গহ  পহ দশ মনকোস  রদখো  োয় পহ দহশ মত ৬২% িোসস্থোসন রকোন িোযু়ি োিস   ব্যিস্থো হে  নো। 

• রটকনোসফ ভোডো রদওয়ো ৭৬% পহ িো  অনুমোন কস  র , আশ্রস্থস   আকো  িোডস  ভোডো িোডসি। রটকনোসফ ভোডো পহ সশোধকো ী 

২৩% পহ িোস   রকউ রকউ মসন কস  র , রটকসই উন্নহত  জন্য তোসদ  অনুমহত রদওয়ো িসি নো। ২৪% পহ িোস   ভোডো িোডসি 

িস  মসন কস । 

 

সোড়োদোন রকৌশ   

শ ণোথী ত্রোন ও প্রতযোিোসন হিষয়ক কহমশন (আ আ আ হস) এ  

কো মো য় এই খোসত স কোস   সিস োগী সংস্থো। আ আ আ হস 

কো মো য় স কোহ  নীহত এিং খোসত  রকৌশ গুহ   মধ্যস্থতোকো ী 

হিসসসি একটি গুরুত্বপূণ ম ভূহমকো পো ন কস । আ আ আ হস 

শ ণোথীসদ  জীিন োত্রো  উন্নহত  জন্য কোজ ক ো অব্যিত  োখসি। 

 

জরুহ  আশ্রয়/এনএফআই প্রস্তুহত এিং সোড়োদোন: এহগসয়  োওয়ো, 

জরু ী আশ্রয়/এনএফআই প্রস্তুহত এিং প্রহতহক্রয়ো ব্যিস্থো এই খোসত 

উচ্চ অগ্রোহধকো  পোসি। িসঙ্গোপসোগস   তী িতী কিিোজো  রজ ো 

গত দশক ধস  হিধ্বংসী ঘূহণ মঝসড়  সনু্মখীন িসয়সে। স্থোনোন্তহ ত 

এিং মধ্যসময়োহদ আশ্রয়স্থ  েোডো কযোসম্প হিদ্যমোন আশ্রয়স্থ গুহ  

৪০ হকস োহমটো / ঘণ্টো প মন্ত িোযু় গহত প্রহতস োধ ক সত পোস  িস  

ধো নো রদওয়ো িসয়সে। ২০১৭, ২০১৬ এিং ২০১৫ সোস    থোক্রসম 

৬৫ এিং ১৩০ এিং ১৪৮ হকস োহমটো /ঘণ্টো িোতোসস  গহতসিসগ  

তু নোয় ২০১৮ সোস  কিিোজো  রজ োয় িোতোসস  গহতসিগ িো কো 

হে । ২০১৮ সোস  আশ্রয়সকন্দ্রগুহ সত স ি োি ক ো উন্নয়নক ণ 

হকসট  িোুঁশগুহ   মোন হ্রোস পোসচ্ছ,  ো  ফস  রসগুস ো  সোমহগ্রক 

শহি কসম  োসচ্ছ। 

 

২০১৯ সোস   প্রথম লত্রমোহসসক ২০১৮ সোস  প্রথম ঘূহণ মঝড় প্রিন  

রমৌসুসম  আসগ রদওয়ো টোই-িোউন হকটস (টিহিসক) পহ দশ মনসক 

অগ্রোহধকো  রদওয়ো িসি। উধ্বমূখী গহতসক প্রহতস োধ ক ো  জন্য 

টোই-িোউন দহড়গুহ   সথোপযুিভোসি রিসধ  োখো হনহিত ক ো 

গুরুত্বপূণ ম। গৃিস্থোহ   িোহিদো মূল্যোয়ন উপ  হভহত্ত কস  অহতহ ি 

টিহিসক স ি োি ক ো র সত পোস । টিহিসক পহ দশ মসন  পোশোপোহশ, 

উচ্চ িোযু়পিোি উন্মূি স্থোনসমূসি  রেসত্র অংশীদো সদ  ওয়ো -ব্রোহসং 

হকট (িহিউহিসক) হিত ণ ক ো  প োমশ ম রদওয়ো িসয়সে। 

িোহিউহিসক ৪০ রথসক ৬০ হকহম/ঘণ্টো গহতসিসগ  িোয়ুপ্রিোসি  

রেসত্র হিদ্যমোন আশ্রসয়  ৫০% িোযু় প্রহতস োধ বৃহদ্ধ ক সত পোস । 

শ ণোথীসদ  প্রযুহিগত সিোয়তো এিং অংশীদো সদ  হিত ণ প িতী 

পহ িীেণ টিহিসক এিং িহিউহিসক কো মক ীতোসক হনহিত ক সি। 

আিোসন উন্নতক ণ–হন োপত্তো, স্থোহয়ত্ব, খ ি এিং ম মোদো  

হিষয়গুস ো হিসিিনো কস  স কোস   সসঙ্গ প োমশ ম কস  রশল্টো  

র সপন্সসক যুহিসঙ্গত ক ো  জন্য ২০১৯ সো  একটি গুরুত্বপূণ ম িে  

িসি। আিোসন  

 

রকৌশ টি আিিোওয়ো প্রহতস োধ বৃহদ্ধ  জন্য িোুঁসশ  রসোহস মং ও 

পহ সশোধন এিং এ  সংসগ রগোড়ো ও দহড ব্যিিোস   উপ  রজো  

হদসি। ইহতপূসি ম র সক  পহ িো  আপসগ্রি রশল্টো  হকটস 

(ইউএসসক) রপসয়সে তোসদ  স্থোনোন্তহ ত আশ্রয় সিোয়তো প্রদোন ক ো 

িসি। এসত হিনোমূসল্য মূ  উপক ণ, ঐহচ্ছক উপক সণ  জসন্য একটি 

ভোউিো  ব্যিস্থো এিং প্রহতকূ  আিিোওয়ো  আঘোতগুহ   হিরুসদ্ধ 

হস্থহতস্থোপকতো প্রদোসন  জন্য প্রযুহিগত সিোয়তো অন্তর্ভমি থোকসি। 

 

অহধকোংশ শ ণোথী রকসস োিসক স্থোনোন্তহ ত আশ্রয় সিোয়তো  

 েযিস্তু ক ো িসি। স্ট্র্োকিোি ম সোইট িযোসন  অংশ হিসসসি, নতুন 

গেন ক ো এিং িত মমোসন কম ঘনিসহতপুণ ম কযোম্পগুহ সত মধ্যসময়োহদ 

আশ্রয়স্থ  হনম মোণ ক ো িসি এিং রসখোসন িোসস্থোনগুস ো আচ্ছোদন 

মোন পূ ণ ক ো িসি। মধ্যসময়োহদ আশ্রসয়  হিকল্প ি  নতুন আশ্রয় 

হনম মোণ  ো সি মহনন মোন পূ ণ কস  এিং রসখোসন দে শ্রহমসক  

প্রসয়োজন িয়। এটি একটি চূডোন্ত পণ্য নয় তসি উন্নতত  কোেোসমোসত 

রপৌুঁেোসনো  এক ধোপ কোেোকোহে। 

 

িোুঁসশ  স্থোয়ী সোিোই রিইন: পোুঁি িেস   আশ্রয় হনম মোসণ  সমসয়  

মসধ্য িেস  কমপসে দুইিো  পহ পক্ক িোুঁসশ  প্রোপ্যতো এিং সম্ভোব্য 

স ি োঞ সমসন্ধ সোিোই রিইন মূল্যোয়ন মোধ্যসম রসক্ট সক অিহিত 

ক ো িসি। হিহভন্ন িোুঁশ প্রজোহত ও হনম মোণ সোমগ্রী  উপ  পহ সিশগত 

িোপ েহডসয় রদওয়ো  জন্য হিহভন্ন িোুঁশ প্রজোহত  এিং অন্যোন্য 

রটকসই উপক সণ  িহধ মত ব্যিিো  উৎসোহিত ক সত রসক্ট  কো মক্রম 

অব্যোিত  োখসি। িোং োসদশ িন গসিষণো ইনহিটিউট 

(হিএফআ আই) এ  সিোয়তোয় রসক্ট টি িোুঁসশ  মজুদবৃহদ্ধ ও 

জীিন োত্রো  মোন উন্নহত  জন্য রিোি সম্প্রদোয়সক িোুঁশ িোসষ

আশ্রয়/এনএফআই খোত হিনোমূা্সল্য এনএফআই হিত সণ হিকল্প 

পদ্ধহত  অসন্বষণ ক সি। হিনোমূা্সল্য হ কুইফোইি রপসিোহ য়োম গ্যোস 

(এ হপহজ) হিত ণ এিং িোসস্থোসন রসৌ  আস ো  ব্যিস্থো স ি োিও 

অব্যোিত থোকসি কো ণ িোজো  এখনও িোহিদোনু োহয় ও প্রসয়োজনীয় 

পহ মোসণ আইসটমগুহ  স ি োি ক সত সেম নয়। রসক্ট  িোজোস  

পোওয়ো সোমগ্রীগুস ো অহভগম্য  

 

 

 

 

 

 

 

ক ো সিজত  ক সি। তোই অংশীদো সদ  রপ্রোগ্রোহমং গোইি ক ো  

একটি সম্পূণ ম এনএফআই িোহিদো এিং িোজো  মূল্যোয়ন প্রসয়োজন 

িসি। হিত ণ প িতী পহ িীেণ পদ্ধহত দ্বো ো এনএফআই হিষয়ক 

কম মকোডগুস ো  হিষসয় অিগত ক ো িসি।

____________________________________________ 

৩২। আশ্রয়/এনএফআই খোত, আন্তজমোহতক অহভিোসন সংস্থো (আইওএম), হিউম্যোহনটোহ য়োন রিঞ্চমোক ম কনসোহল্টং (এইিহিহস) এিং হিউম্যোহনটোহ য়োন ব্যোমব্য, হিউম্যোহনটোহ য়োন 

ব্যোমব্য রটকহনকযো  হ সপোট মঃ কিিোজো , িোং োসদসশ  র োহিঙ্গো কযোসম্প িোুঁসশ  স্থোহয়ত্ব বৃহদ্ধ, রসসেম্ব  ২০১৮। হনসনোি হ ংসক পোওয়ো  োসিঃ    

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/bangladesh/document/bamboo-inception-technical-reports  
৩৩। আশ্রয়/এনএফআই খোত িোং োসদশ, আশ্রয় জহ প, আগি ২০১৮। হনসনোি হ ংসক পোওয়ো  োসিঃ   

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/bangladesh/document/shelter-survey-august-2018   
৩৪। আইওএম-এনহপএম, সোইট মূল্যোয়নঃ  োউড ১২, অসক্টোি  ২০১৮। হনসনোি হ ংসক পোওয়ো  োসিঃ  
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/bangladesh/assessment/needs-and-population-monitoring-npm-bangladesh-round-12-site  
 

 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/bangladesh/document/bamboo-inception-technical-reports
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/bangladesh/document/shelter-survey-august-2018
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/bangladesh/assessment/needs-and-population-monitoring-npm-bangladesh-round-12-site
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অধ্যায় ২-খাত বিষয়ক ককৌশলসমূহ  

 

 

 

খোসত  উসেশ্য 

১. খোসত  েহতগ্রস্ত জনসগোিী  অহধকো  এিং সিজ ভয সম্পদগুস ো হিষয়ক জীিন েোকো ী তথ্য এিং জ্ঞোসন  হিশদ অহভগম্যতো হনহিত 

ক ো  জন্য কহমউহনটি  সেমতো এিং সম্পৃিতো  পোশোপোহশ র োগোস োগ সুসংিতক ণ এিং সমহন্বতক সণ  জন্য সমন্বয় ও প্রিো ণো শহিশো ী 

ক ো।  

এসও ১, ২ ও ৩ এ  সোসথ সম্পহক মত 

২. িোহিদোহভহত্তক, কম মেম, হদ্বমূখী এিং হিহভন্ন খোসত  র োগোস োগ মোধ্যম প্রহতিো ও শহিশো ীক ণ এিং তসথ্য  স ি োি এিং প্রোপ্যতো 

শহিশো ী ক ো।  

এসও ১, ২ ও ৩ এ  সোসথ সম্পহক মত 

৩. সম্প্রদোসয়  কো মক  অংশগ্রিণ, অংশগ্রিণমূ ক পদ্ধহত  প্রসয়োগ এিং কো মক ী অহভস োগ মতোমত এিং মতোমত প্রদোন পদ্ধহত  মোধ্যসম 

েহতগ্রস্ত মহি ো, পুরুষ, রমসয় এিং রেস সদ  হনকট দোয়িদ্ধতো ও তোসদ  অংশগ্রিণসক শহিশো ীক ণ। 
এসও ১, ২ ও ৩ এ  সোসথ সম্পহক মত 

 

িোহিদো হিসিষণ  

২০১৮ সোস , হসিহিউহস ওয়োহক মং গ্রুসপ  সদস্যসদ  প্রসিষ্টো তসথ্য  অহভগম্যতো উন্নত ক সত 

অিদোন র সখসে, সোম্প্রহতক গসিষণো  ৭৫% উত্ত দোতো ো িস সেন র  হিগত েয় মোসস
৩৫
 

এ তসথ্য প্রসিশ্যতো সিজত  িসয়সে। এ  পস ও খোত/সদস্যসদ  দ্বো োএই উপক ণগুস ো  

ব্যিিোস   হিষসয়, হিসশষ কস  ঝ ুঁহকপূণ ম জনসগোহিসি, কহমউহনটি  সমৃ্পিতো ও প্রিোস  

উসেখস োগ্য দুি ম তো  সয়সে।   

 

অহজমত অগ্রগহত সসেও, গুণগত মোনসম্পন্ন সোড়োদোন এিং জিোিহদহিতো পদ্ধহত  সক  

িোহিদো রমটোসত আস ো কোজ ক ো দ কো । হিসশষ কস  সোইট ব্যিস্থোপনো এিং হসিহিউহস 

সংহিষ্টসদ   দ্বো ো অহভস োগ িো মতোমত সংগ্রসি  জন্য এিং রসগুস োসত সোডো রদওয়ো  জন্য 

হকছু পদ্ধহত ইহতমসধ্যই স্থোপন ক ো িসয়সে, তসি সমস্ত কযোম্পগুহ সত তো ো মোনোনসই নয়। 

অসনক সংগেন এখনও অহভস োগ িোিগুস ো  উপ  হনভ ম  কস , র গুস ো অহশহেত জনসগোিী 

ব্যিিো  ক সত পোস  নো এিং এসেসত্র কহমউহনটি  হনকট হিশ্বোসস োগ্য এিং কো মক  তথ্য 

স ি োি কস  মতোমসত  ঘূহণ মপোক িন্ধ ক ো  জন্য অংশীদো সদ  আ ও সিোয়তো  প্রসয়োজন। 

মোন উন্নহত এিং সম্প্রদোসয়  সুহিধো  মোধ্যসম সমথ মন প্রসোহ ত ক ো  একটি স্বতন্ত্র 

প্রসয়োজনীয়তো  সয়সে; উদোি ণস্বরূপ, স্থোনীয় এিং হনভ ম স োগ্য তথ্য প্রদোন, র োগোস োগ এিং 

জিোিহদহিতো  জন্য ইনসফো িোি প্রহতিো ক ো র সত পোস । পুরুষ এিং মহি োসদ  উভয় জন্য 

তসথ্য  সিসিসয় হনভ ম স োগ্য মোধ্যম ি  কহমউহনটি  সদস্য িো প্রহতহনহধ এিং অন্য রকোন 

ব্যহিমোধ্যম। তসি, তথ্য িোি আস ো হনভ ম স োগ্য
৩৬
 ক সত আস ো রিহশ প্রসিষ্টো  প্রসয়োজন 

আসে।  

 

ভোষো  িোধো রমোকোসি ো  একটি সোমঞ্জস্যপূণ ম এিং হনসিহদত পদ্ধহত হনহিত ক ো  জন্য আ ও সিোয়তো  প্রসয়োজন। র োহিঙ্গোসদ  মোত্র ৩১% 

মোনুষই ব্যঝসত রপস হেস ন র  ত্রোন কমী ো এমন ভোষোসত কথো িস   ো তোসদ  কোসে রিোধ্যগম্য, এিং র োহিঙ্গো শ ণোথীসদ  এক র্ততীয়োংসশ ও 

রিহশ মোনুষ িিগ্রোসম 
৩৭
 ভোষোয় একটি সোধো ণ িোকযও ব্যঝসত পোস  নো। এটো প্রমোণ কস  র  শ নোথী জনগসণ  উসেসশ্য প্রণীত সোধো ণ তথ্য 

উপক ণগুস ো িোহম মজ অথিো র োহিঙ্গো ভোষোয়  হিত িওয়ো উহিত।  

 

র োগোস োসগ  উপোসয় একটি গুরুত্বপূণ ম ফোুঁক এিং একক িযোসনস   মোধ্যসম টপ-িোউন র োগোস োগ উপ  একটি অহতহ ি হনভ ম তো  সয়সে। 

কহমউহনটি রনতো ো এখনও কযোসম্প তথ্যপ্রিোসি রগটহকপো  হিসোসি কোজ কস । আ ও সমন্বয়কৃত হসিহিউহস সোড়োদোন এিং খোসত কহমউহনটি  

অংশীদোহ ত্ব এিং জিোিহদহিতো িোড়োসনো  জন্য রকো ন বৃিত্ত  প্রিো ণো ক ো িস  রসটি শ ণোথী এিং রিোি কহমউহনটি উভয়সক উপকৃত ক সত 

পোস । প্রকৃত অিস্থো সম্পসক ম সুস্পষ্টভোসি অনুধোিন ক ো, র সকোনও উসত্তজনো রমোকোসি ো ক ো এিং হিহভন্ন সম্প্রদোসয়  মসধ্য ও অভযন্তস  

শোহন্তপূণ ম সিোিস্থোনসক হনহিত ক সত েহতগ্রস্ত রিোি কহমউহনটি  সোসথ র োগোস োসগ  প্রসয়োজনীয়তোসমূসি  মূল্যোয়ন আিশ্যক। উপ ন্তু, 

পহ িহত মত রপ্রেোপসট প্রসয়োজনীয় পহ িত মনশী  তথ্য এিং জ্ঞোসন  ব্যিধোন পূ ণ ক সত আস ো গসিষণো িো সমীেো িো মূল্যোয়ন প্রসয়োজন 
 

 

 

পৃথকীকৃত উপোত্ত 

 

 

  

 

 

সোড়োদোন রকৌশ  

 

কহমউহনটি  সোসথ র োগোস োগখোসত 

প্রসয়োজনীয় তিহি  

১১ হমহ য়ন ইউএস ি ো  

 

দুস মোগ প্রস্তুহত -২% 

হনয়হমত-৯৮% 

অভীষ্ট জনসগোহি
৩২- ১.২৪ হমহ য়ন  

র োহিঙ্গো শ ণোথী- ৯০৬,৫১২ 
িোং োদশী রিোি কহমউহনটি- ৩৩৫,৯৩০ 
খোসত  প্রকসল্প  সংখ্যো- ০৬ 

খোত সিস োগী সংস্থো  সংখ্যো- ১৩ 

 

র োগোস োসগ  ঠিকোনোঃ 

রমোঃ মোিব্যব্য   িমোন 

cxb.cwcwg@gmail.com 
িোং োসদশ স কো  

আ আ আ হস 

 

 ০-৪ িে  িয়সী 

হশশু 

৫-১১ িে  িয়সী হশশু ১২-১৭ িে  িয়সী 

হকসশো  

১৮-৫৮ িে  িয়সী পুণ ম িয়স্ক 

ব্যহি 

>৫৯ িে  িয়সী ব্যহি 

 রমোট নো ী রমোট পুরুষ নো ী পুরুষ নো ী পুরুষ নো ী পুরুষ নো ী পুরুষ নো ী পুরুষ 

র োহিঙ্গো ৪৭১,৩৮৬ ৪৩৫,১২৫ ৮১,৫৮৬ ৮১,৫৮৬ ৯৯,৭১৬ ১০৮,৭৮১ ৬৩,৪৫৬ ৬৩,৪৫৬ ২০৮,৪৯৮ ১৬৩,১৭২ ১৮,১৩০ ১৮,১৩০ 

   ০-১৭ িে  িয়সী হশশু ও হকসশো  ১৮-৫৮ িে  িয়সী পুণ ম িয়স্ক 

ব্যহি 

>৫৯ িে  িয়সী ব্যহি 

 রমোট নো ী রমোট পুরুষ  নো ী   পুরুষ  নো ী পুরুষ নো ী পুরুষ 

িোং োসদহশ ১৭৪,৬৮৪ ১৬১,২৪৬  ৯৬,০৭৬   ৮৮,৬৮৫  ৭৩,৩৬৭ ৬৭,৭২৩ ৫,২৪১ ৪,৮৩৭ 

 

কহমউহনটি  সোসথ র োগোস োগ 

mailto:cxb.cwcwg@gmail.com
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অধ্যায় ২-খাত বিষয়ক ককৌশলসমূহ  

র োহিঙ্গো ও রিোি কহমউহনটি উভয় জনসগোহি  তথ্য ও র োগোস োগ 

িোহিদো অব্যোিতভোসি পু ণ ক সত হসিহিউহস খোত শ ণোথী ত্রোন ও 

প্রতযোিোসন হিষয়ক কহমশন (আ আ আ হস) ও সংহিষ্ট 

সিস োগীসদ  হননহ হখত অগ্রোহধকো , উসো্শ্য ও কম মকোণ্ড 

পহ িো নোসি হিহভন্ন সিস োগীতো প্রদোন ক সি: 

 

তসথ্য  জটি  িোহিদো পূ সণ  মোধ্যসম: র োহিঙ্গো ও রিোি কহমউহনটি 

জনসগোহি  সক  সদস্যসদ  পহ িত মনশী  তথ্য িোহিদো ও র োগোস োগ 

অগ্রহধকো কো সক পু ণ ক সত সংহিি সক  সংস্থো কম মসূহিমূ ক 

পদ্ধহত অি ম্বন ক সি। দ গত তথ্য অহধসিশন, ইনসফো িোি, 

আউটহ ি কম মকোড র মন, মূল্যোয়ন, সমীেো, গসিষনো, অহিও-

হভজুসয়  উপক ণ প্রিো , মুসখোমুহখ তথ্য হিহনময়সি  থো থ হিষয়, 

ভোষো ও তথ্য পহ ষ্কো  ও সিজসিোধ্যভোসি প্রদোসন  জন্য উদ্ভোিনী 

পদ্ধহতগুস োসক হসিহিউহস কমী ো অব্যোিতভোসি সিোয়তো প্রদোন 

ক সি।    

 

হিষয়িস্তু লতহ  ও হিহনময়: স কো  ও রজ ো কর্তমপসে  প োমশ মক্রসম 

সংহিষ্ট সংস্থোগুস ো কহমউহনটি হভহত্তক, প ীহেত ও  থো থ ভোষোয় 

অহিও, হভহিও ও েহি সন্বহ ত আইইহস উপক ণ লতহ  অব্যিত 

 োখসি। হসিহিউহস অন োইন সংস োসগ  মোধ্যসম িোহম মজ, র োহিঙ্গো, 

িিগ্রোসম  ও ইংস হজ ভোষোয় প্রণীত এসক  উপক সণ রদখো  োসি। 

স কোহ  নীহত অনু োহয়, শ নোথী/রজো পূি মক স্থোনোন্তহ ত হময়োনমোস   

নোগহ কসদ  জন্য তথ্য জোতীয় ভোষো, িোং োয় উপস্থোপন ক ো  োসি 

নো। সক  খোসত  সমন্বসয় ইনসফো িোিগুস ো িো নোগোদ হসিহিউহস 

উপক ণ হদসয় হনয়হমতভোসি সহিত ক ো িসি। হসিহিউহস সদস্য ো 

মোে কমী, অনুিোদক, রসচ্ছোসসিক ও কহমউহনটি প্রহতহনহধ ো  োসত 

কো মক ভোসি র োগস োগ ও েহি সম্বহ ত উপক ণ র মন, ফ্ল্যোশ কোি ম 

ও এহনসমশন  থো থভোসি ব্যিিো  ক সত পোস  রসজন্য কোহ গহ  

সেমতো উন্নয়ন সিোয়তো প্রদোসনও জহড়ত থোকসি। প্রিহ ত অফ-

এয়ো  রশ্রোতো দ  লতহ   মোধ্যসম কযোম্প এ োকো  দূি ম  র হিও 

রনটওয়োসক ম  িযোস ঞ্জটি অহতক্রম ক ো  োসি। অহধকত  হ সয় -

টোইম তথ্য রশয়োহ ং হনহিত ক সত  সেম পহ সিশ লতহ  ও 

রনটওয়োক ম কোভোস জ উন্নত ক ো  জন্য এসভোসকহস অব্যিত থোকসি।  

 

হফিব্যোক ও দোয়িদ্ধতো পদ্ধহত রজো দো ক ণ: হফিব্যোক ও 

দোয়িদ্ধতো  রকৌশস   িত মমোন সেমতো  উপ  হভহত্ত কস  ও 

এসএমএসহি খোসত  সমন্বসয়, ওয়োহক মং গ্রুপ, ২০১৮ সোস   প্রণীত 

হসিহিউহস দোয়িদ্ধতো  রমহনসফসিোসক কো মক  কস  ওয়োন-িপ 

রসন্টো সি (কমপসে প্রহত কযোসম্প একটি কস )একটি মোনসম্মত 

পদ্ধহত প্রহতিো  উপ  রজো  হদসি।ইনসফো িোসি  (হসিহিউহস 

ওয়োহক মং গ্রুপ, সু েো ও এসএম খোসত  অধীসন ৮৯টি ি মোন ও 

প্রোয় ৫০টি পহ কল্পনোধীন) মোধ্যসম হপএসইএস সি িহুমুহখ মোধ্যম ও 

সংহিষ্ট সংস্থো কর্তমক গৃহিত হফিব্যোক/অহভস োসগ  প মোয়ক্রসম 

কো মক  ব্যিস্থোগুস োগুস ো ব্যিিো  কস  র োহিঙ্গো ও স্থোনীয় জনগন 

উভসয়  নো ী, পুরুষ, রেস  ও রমসয়সদ  কোসে হিহভন্ন হিষসয় 

হফিব্যোক/অহভস োগ সংগ্রি কস  এিং সময়মসতো  থো থ তথ্য প্রদোন 

কস  ওয়োন-িপ রসন্টো গুস ো কোজ ক সি।   

 

সমন্বয়: জনগনসক সমৃ্পিক সণ  সেমতো ও কো মক  র োগোস োগসক 

পুন োয় এিং হসিহিউহস নীহতগুস ো  ব্যপক ব্যিিো  ও সমন্বসয়  

জন্য সক  খোসত  িহুমোহত্রক অংহশদো  ও উপকো সভোগীসদ  মসধ্য 

হসিহিউহস ওয়োহক মং গ্রুপ প্রিো ণো ও সমন্বয় অব্যোিত  োখসি। 

সময়মসতো,  থো থ ও প্রোসহঙ্গক তথ্য প্রদোন কযোম্প ও স্থোনীয় জনগন 

উভয় স্থোসন রথসক গুজি ও র্ভ  তথ্য হনমূ ম    ক সি।   

  ____________________________________________ 

৩৫। হিহিহস হমহিয়ো অযোকশন, কিিোজো , িোং োসদশ, রসসেম্ব  ২০১৮, একটি সোধো ণ রসিো মূল্যোয়ন। হনসনোি হ ংসক পোওয়ো  োসিঃ    

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/research_report_csp_evaluation_study.pdf.  

৭৫% তথ্যপ্রদোনকো ী জোহনসয়সে র  হিগত েয় মোসস তসথ্য  অহভগম্যতো সিজত  িসয়সে।  
৩৬। গ্রোউড িুথ সহ উশন (হজটিএস), আগি ২০১৮, কিিোজো  ব্যস টিন#১ িোহিদো ও রসিো, আগি ২০১৮ । হনসনোি হ ংসক পোওয়ো  োসিঃ   

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/bangladesh_bulletin_needsservices_082018.pdf    
৩৭। িোন্সস ট স উইদআউট িি মোস ম, কিিোজো , িোং োসদশ, অসক্টোি  ২০১৮। র োহিঙ্গো শ ণোথীসদ  জন্য সোড়োদোসন ভোষোগত রিোঝোপড়ো। হনসনোি হ ংসক পোওয়ো  োসিঃ  
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/bangladesh/document/language-lesson-what-we%E2%80%99ve-learned-about-communicating-rohingya  

েহিঃ আইএসহসহজ /নয়নো রিোস /২০১৮ 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/research_report_csp_evaluation_study.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/bangladesh_bulletin_needsservices_082018.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/bangladesh/document/language-lesson-what-we%E2%80%99ve-learned-about-communicating-rohingya
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খোসত  উসেশ্য 

১. হন োপদ ও কো মক ভোসি সিোয়তো প্রদোন, জরু ী প্রস্তুহত ও মোনহিক সিোয়তো কমীসদ  সেমতো বৃহদ্ধ   সেয সোড়োদোন এ োকোয় হিদ্যমোন 

রটহ স োগোস োগ েমতো িোডোসনো।  

এসও ২ এিং ৩ এ  সোসথ সম্পহক মত  

 

২. প্রযুহিগত সমোধোন এিং অংশীদো সদ  সেমতো বৃহদ্ধ  দ্বো ো েহতগ্রস্ত কহমউহনটি  জন্য গুরুত্বপূণ ম তথ্য এিং র োগোস োগ রসিোসমূসি  

অহভগম্যতো উন্নতক সন  জন্য আন্তঃখোতীয় উসদ্যোগগুস ো  সোসথ সিস োহগতো।  

এসও ১ এিং ২ এ  সোসথ সম্পহক মত 

 

৩. প্রযুহিগত সিোয়তো, সমন্বয়, তথ্য হিহনময় ও সিজীক ণ কো মক্রসম  মোধ্যসম মোনহিক সোড়োদোসন  কো মকোহ তো িোডোসনো। 

 এসও ২ এ  সোসথ সম্পহক মত  

 

িোহিদো হিসিষণ  

জরুহ  রটহ স োগোস োগখোত (ইটিএস) ২০১৮ সোস  কিিোজোস   সম্পুণ ম এ োকো, কুতুপো ং-

িোলুখোহ   িহধ মত সোইট এিং অন্যোন্য সক  কযোম্পগুস োসক অন্তর্ভমি ক সত হন োপত্তো রিতো  

অিকোেোসমোসক উন্নত কস সে এিং অহতহ ি রিতো  ত সঙ্গ  ব্যিস্থো ও এনহজওসদ  

উচ্চেমতোসম্পন্ন রিতো   ন্ত্রপোহত (হভএইিএস) আমদোহন  অনুমহত  জন্য আস োিনো ক সে 

 োসত ইটিএসস  অিকোেোসমোসত এনহজওগুস ো হভএইিএস র হিওসত অহভগম্যতো  োভ কস । 

র সিতু কযোম্পগুস োসত রমোিোই  রনটওয়োক ম কোভোস সজ  অহনিয়তো  সয়সে, তোই রসটি 

কো মক ভোসি ব্যিিো  ক সত ২০১৯ সোস  রনটওয়োসক ম  েমতোবৃহদ্ধ ও  েনোসিেণ ক সত 

িসি।    

র সিতু মোনহিক কো মক্রমগুস ো হস্থহতশী  িসয়সে, কযোম্পগুস ো  কোসে রথসক সমন্বয় ক ো  কথো 

আস োিনো ক ো িসয়সে ও সোড়োদোন কো মক্রসম  হিসকন্দ্রীক সন সিোয়তো  জন্য তো একটি িোহিদো 

হিসোসি আহি মভূত িসয়সে । এজন্য উন্নত উপোত্ত সংস োগ এিং হসআইহস কো মো য়সি কো মক্রম 

এ োকোয় সিোয়তো প্রসয়োজন।   

জরুহ  রটহ স োগোস োগ দূস মোগ প্রস্তুহত ও র সপন্স কযোপোহসটি  শহিশো ীক সণ  প্রসয়োজন 

আসে কো ণ হ হপটো গুস ো  জন্য িত মমোসন রকোন হপ্রপহজশনি হিকল্প  ন্ত্রোংশ রনই ও জরু ী-

পদ্ধহত পুন োবৃসত্ত  সময় ব্যিিোস   জন্য হভএইিএফ িোডসসটগুস ো  অভোি  সয়সে এিং 

দূস মোগ রমোকোসি ো  সময় রটহ স োগোস োগ  ন্ত্রপোহত কো মক ভোসি ব্যিিোস   রেসত্র মোনহিক সিোয়তো কমীসদ  দেতোবৃহদ্ধ প্রসয়োজন।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জরুহ  রটহ স োগোস োগ খোসত 

প্রসয়োজনীয় তিহি  

১.১ হমহ য়ন ইউএস ি ো  

 

অভীষ্ট সংস্থো- ২০  
র োহিঙ্গো শ ণোথী- ৩৪২,৫৬৯ 
িোং োদশী রিোি কহমউহনটি- ১২০,৩৩১ 
খোসত  প্রকসল্প  সংখ্যো- ০১ 

খোত সিস োগী সংস্থো  সংখ্যো- ০১ 

 

র োগোস োসগ  ঠিকোনোঃ  

হমন সুন 

min.sun@wfp.org 
িোং োসদশ স কো  

আ আ আ হস 

 

জরুহ  রটহ স োগোস োগ 
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সোড়োদোন রকৌশ  

স কোহ  রটহ স োগোস োগ হনয়ন্ত্রণকো ী সংস্থো িোং োসদশ 

রটহ স োগোস োগ হনয়ন্ত্রণ কহমশন রটহ স োগোস োগ  ন্ত্রপোহত এিং 

হেসকোসয়হন্স রস্পক্ট্রোসম   োইসসন্স প্রদোন কস । হভএইিএফ 

রনটওয়োক ম িজোয় র সখ মোে প মোসয়  কম মকোণ্ডগুস োসক সিোয়তো ক ো  

যুহিসঙ্গত উপোয়গুহ  খ ুঁসজ রি  ক সত এিং রটহ স োগোস োসগ  

স ঞ্জোম ও ব্যিিো কো ীসদ  প্রহশেণ রদওয়ো  মোধ্যসম কম ম এ োকোয় 

িযোসন গুহ   সিজ ভযতো বৃহদ্ধ ক সত ইটিএসগুহ  স কোস   সোসথ 

র োগোস োগ  েো ক সি। একটি রমোিোই  জরু ী সমন্বয় রকন্দ্র 

প্রহতিো  সেমতো হনসয় রটহ স োগোস োগ সম্পদগুস ো দ্রুত স্থোপনো  

জন্য পূি মহনধ মোহ ত থোকসি। 

 

 হজহিক খোত কর্তমক প্রহতহিত দুটি সোধো ণ মোনহিক রকসন্দ্র  

মোধ্যসম মধু েড়ো ও র দো এ োকোয় সংস োগ  েো ক ো িসি। তথ্য 

রকন্দ্রগুহ সত ইন্টো সনট রসিো প্রদোন ক ো িসি এিং মোনহিক কোসজ 

সংহিিসদ  এিং হসআইহস কম মকত মোসদ  সোসথ সংস োগ স্থোপসন  জন্য 

কযোসম্প  িো পোসশ একটি পসয়ন্ট-টু-পসয়ন্ট রনটওয়োক ম স্থোপন ক ো 

িসি।  

 

হসিোহিউহজ িহিউহজ-  সসঙ্গ ক্রমোগত সিস োহগতোয়, সম্প্রদোসয়  

কম মকোসড  জন্য রসিো হিসোসি র োগোস োগ ও তথ্য রকন্দ্রগুস ো  জন্য 

অহিও হভজুয়ো  এিং পোওয়ো  স ঞ্জোম প্রদোন সিোয়তো প্রদোন ক ো 

২০১৯ সোস  অব্যোিত িসি। 

 

ইটিহস কোসনক্ট অযোহিসকশনটি মৃদুমোত্রো  মতোমত এিং রকস িযোহকং 

কো মকোহ তোসি হ সপোটি মং িযোটফম ম হিসোসি  েণোসিেণ ক ো িসি, 

ব্যিিো কো ীসদ  প্রসয়োজনীয়তো অনু োহয় ব্যোক এডসক পহ িত মন 

ক ো  জন্য অহতহ ি উন্নয়ন ক ো িসি  োসত অহভস োগ ব্যিস্থোপনো 

ও অহফস রথসক অহফসস র ফোস   স ি োি ক সত একটি িযোটফম ম 

লতহ  ক ো  োয়।  

 

কোহ গহ  উপসদষ্টো, স ঞ্জোম সমথ মন এিং স কোহ  দুস মোগ সমন্বয় 

পদ্ধহতগুহ  সংসগ আ ও ভোস োভোসি সংযুি ক ো ও র োগোস োগ উন্নত 

ক ো  মোধ্যসম সোইসিোন প্রস্তুহত কম মসূহি (হসহপহপ) এ  

রটহ স োগোস োগ েমতো িোডোসনো  জন্য আ ও কোজ ক ো িসি,  োসত 

এ খোসত  র সপসন্স সংসগ সংহিি সক সক অহধকত  সংযুি ক ো 

 োয়। 

   

েহিঃ িহিউএফহপ /প্যোহিক রশফোি ম /২০১৮ 
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খোসত  উসেশ্য 

১. সমহন্বত প্রসিষ্টো উৎসোহিতক ণ এিং স্থোনীয় স ি োি েমতো শহিশো ীক সণ  মোধ্যসম প্রসণোদনোমূ ক ও সমহথ মত র ৌথ কম মপ্রসিষ্টো এিং 

মূ  স ি োি সম্পসদ  র ৌথ ব্যিিোস   হভহত্তসত স ি োি কম মকোসণ্ড  উন্নয়ন।  

এসও ৩ এ  সোসথ সম্পহক মত  

 

২. মোনহিক স ি োি কম মকোণ্ডগুস ো  সমথ মসন সময়মত এিং হনর্ভম  তথ্য এিং উপোত্ত সংগ্রি,  সৃহষ্ট এিং হিহনময় ক ো এিং সমস্ত  হজহিক 

খোসত  কো মক্রমগু   স্বচ্ছতো হনহিত ক ো।  

এসও ৩ এ  সোসথ সম্পহক মত  

 

৩. সোিোই রিইসন িহু ভোসি সনোিকৃত িোধো এিং ঘোটহত রমোকোসি ো  জন্য স ি োি রসিো  মূল্যোয়ন, নকশো প্রণয়ন ও িোস্তিোয়ন, এিং 

সম্পূ ক স ি োি সিোয়তো  মোধ্যসম মোনহিক প্রহতহক্রয়ো উন্নতক ণ।  

এসও ৩ এ  সোসথ সম্পহক মত  

 

িোহিদো হিসিষণ  

কিিোজোস   প্রহতহক্রয়োসত  হজহিক একটি প্রধোন অপোস শনো  িযোস ঞ্জ  সয় রগসে। িড 

িড রকসন্দ্র (স মন, ঢোকো) স ি োিকো ী, পহ িিনকো ী এিং মজুদ েমতো  সিজ ভযতো  

ফস  িোং োসদসশ একটি সুপ্রহতহিত ব্যিসোহয়ক পহ সিশ  সয়সে,  তসি সোিোই রিইসন  নীসি  

হদসক স ি োি সম্পদ ক্রমিধ মমোনভোসি হননমুখী। 

কিিোজোস   অভযন্তস  িহধ মত স ি োি সেমতো  অব্যোিত িোহিদো  সয়সে। কযোসম্প  

আসশপোসশ কম ম এ োকোয় একটি জরুহ  র সপন্স গ্যোপ,  ো  ফস  কিিোজো  রজ ো  মসধ্য 

প্রহতহহেত রিোস জ রনটওয়োক ম ও গুদোসম  স্থোসন  সীহমত প্রোপ্যতো  কো সণ মোনহিক সিোয়ক 

সম্প্রদোসয়  কো মক ী পহ কল্পনো ও হিত ণ ক ো  েমতো প্রভোহিত িয়। প্রোকৃহতক হিপ মসয় 

সীহমত হস্থহতস্থোপকতো  কো সণ রিোস জ েমতো সোিোই রিইন ধো োিোহিকতোয় একটি মূ  

হিষয়। 

তোেোডো, অহতহ ি সু েো প্রিণতো ব্যহতস সক প্রধোন নগ  ও িন্দ  কোেোসমো  মসধ্য টোম মোক 

সংস োগ সি িোং োসদশ একটি কো মক ী আন্তঃ-সমোিো  িোন্সফো  রনটওয়োক ম  সয়সে  ো ২০১৭ 

সোস  প্রোয় ২৬ এআই টিইউ (২৫ ফুট সমতুল্য ইউহনট) পহ িো নো কস সে ।  োইসিোক, গত 

িে  কিিোজো  জুসড কযোম্প সম্প্রসো সণ  পোশোপোহশ  ব্যোপক ভীসড়  কো সণ মূ   োস্তোগুহ  

হদসয় সময়মত ও হনভ ম স োগ্য স ি োি ব্যিত িসচ্ছ। র সপসন্স  অংশ হিসোসি কযোম্পগুহ সত মোধ্যহমক পহ িিন অিকোেোসমো প্রহতহিত িসয়সে, 

তসি িযোহফক সীমোিদ্ধতো র মন টনজ র গুস শন এিং অিকোেোসমো সংক্রোন্ত সমস্যোগুহ  স ি োি হিত সণ  জন্য একটি িোধো, এিং অভযন্ত ীণ 

/ িহিমু মখী ি োিস  ভো সোম্য িজোয়  োখো  একটি িড িযোস ঞ্জ। 

অিসশসষ, ঘূহণ মঝস   মসতো প্রোকৃহতক দুস মোগ একটি সম্ভোব্য ঘটনো,  এিং িন্যো,  ো  তীব্রতো এিং প্রভোি স ি োসি  জন্য গুরুত্বপূণ ম। প্রোকৃহতক 

দু মঘটনো  প  েহতগ্রস্ত অিকোেোসমো এিং সড়সক সীহমত অযোসিসস  কো সণ মোনহিক ত্রোণ সোমগ্রীগুস ো  অব্যোিত অযোসিস এিং হিত ণ উভয়ই 

সীহমত িসয় পস । ২০১৯ সোস  ঘূহণ মঝড় এিং িন্যো রমৌসুম জুসড় এই সমস্যোগুস ো অব্যোিত থোকসি, এমনহক র গুস ো মোনহিক সিোয়তো 

পহ িিসন  রেসত্র  ব্যিহৃত িওয়ো মজুদ সুহিধোগুস ো  স্থোনীয় স ি োি েমতো আ ও সীহমত িসয়  োওয়ো  সম্ভোিনো  সয়সে। 

িত মমোসন কিিোজো  রজ োয় মোনহিক সিোয়তো কম মকোসণ্ড  সীহমতক সণ দোয়ী প্রধোন  হজহিক সীমোিদ্ধতোগুস ো হনসন সংহেপ্তভোসি রদওয়ো ি : 

১. রশষ প্রোসন্ত মজুদ েমতো  সিজ ভযতো  অভোি; 

২. শ ণোথী িসহত এিং অস্থোয়ী সোইট প মন্ত সডক অিকোেোসমোসত জট; 

৩. উদ্বোস্তু িসহত ও অস্থোয়ী সোইটগুহ   মসধ্য  োনিোিসন  নোজুক এিং অপ মোপ্ত প্রসিশ্যতো; এিং  

৪. সো ো িে  জুসড সম্পূণ মরূসপ কো মক ী থোকো  জন্য উপযুি স ি োি সুহিধো, সম্পদ, অিকোেোসমো এিং দেতো  ন্যযনতম প্রোপ্যতো। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 হজহিক খোসত প্রসয়োজনীয় তিহি  

২.৮ হমহ য়ন ইউএস ি ো  

 

অভীষ্ট সংস্থো- ৬০  
র োহিঙ্গো শ ণোথী- ৩৪২,৫৬৯ 
িোং োদশী রিোি কহমউহনটি- ১২০,৩৩১ 
খোসত  প্রকসল্প  সংখ্যো- ০১ 

খোত সিস োগী সংস্থো  সংখ্যো- ০১ 

 

র োগোস োসগ  ঠিকোনোঃ  

হমন সুন 

min.sun@wfp.org 
িোং োসদশ স কো  

আ আ আ হস 

 

 হজহিক 
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সোড়োদোন রকৌশ  

িোং োসদশ স কোস  -সনর্তত্বোধীন সোড়োদোসন  সিোয়তোয়,  হজহিক 

খোতটি মোনহিক সিোয়তো স ি োি ব্যিস্থো এ  সংসগ সংহিিসদ  

উপস  উসেহখত িযোস ঞ্জ রমোকোসি োয় সমথ মন ক ো   সেয, 

 হজহিক রসক্ট  অপোস শনটি হিজোইন ক ো িসয়সে  োসত তো 

হননহ হখত কোজ ক সত পোস : 

 

১. প্রহতিোসন  মসধ্য আনুভূহমক সিস োহগতো শহিশো ীক ণ এিং 

সোিোই রিইন সংক্রোন্ত িযোস ঞ্জগুস ো সমধোসন প্রসিষ্টো এিং 

প মসিেসণ  সমন্বয় সোধন ক ো  জন্য সুহনহদ মষ্ট র ৌথ সমন্বয় িো 

সেমতো গেন ক ো প্রসয়োজন,  উসেখস োগ্যভোসি,  তোসদ  পণ্য 

পহ িো নো/হিয়োস ন্স প্রহক্রয়ো যুহিসঙ্গতক সণ  সোসথ সোসথ সিস োগী 

সংস্থোগুহ সক প্রোসহঙ্গক স ি োি দূি ম তো  উপ  প্রহশেণ ; 

 

২. রফো োম সমন্বয় এিং সোধো ণ রসিোসমূি ব্যিিোস   জন্য জোতীয় 

মোনহিক সিোয়তো সংগেসন  মসতো স্থোনীয় সংস্থোগুস ো  আকষ মণ বৃহদ্ধ; 

 

৩. স্থোনীয়, আঞ্চহ ক ও জোতীয় স ি োি েমতো এিং অপোস টিং 

পহ সিশ সংহিি মূ  তথ্য পণ্যগুহ  সংগ্রি,  একত্রীক ণ, হিসিষণ 

এিং হিহনময় ক ো  জন্য তথ্য ব্যিস্থোপনো (আইএম) সিোয়তো প্রহতিো 

এিং িজোয়  োখো  োসত সময়মত এিং সঠিক আইএম পসণ্য র মন 

তথ্য  হজহিক ও সেমতো মূল্যোয়ন এিং অহভগম্যতো সীমোিদ্ধতো 

সংক্রোন্ত মোনহিত্র প্রস্তুহত  উপ  হভহত্ত কস  অিহিতমূ ক হসদ্ধোন্ত 

গ্রিণ হনহিত ক ো  োয়; 

৪. কিিোজো  রজ োয় মোনহিক সিোয়তো পণ্য পহ িিন ক ো  জন্য 

সোধো ণ রসিোগুস ো  ঘোটহত মূল্যোয়ন,  প্রনয়ণ এিং িোস্তিোয়ন ক ো,  

র খোসন পৃথক প্রসিষ্টো  মোধ্যসম এসক  রসিো  ঘোটহত রমোকোসি ো 

একটি পদ্ধহতগত সীমোিদ্ধতো  ফ োফ । িত মমোসন, এই ঘোটহতগুহ  

রজ োগুহ সত গুদোসম  সিজ ভযতো সম্পহক মত,   ো  জন্য এই রসক্ট  

তো  সোধো ণ গুদোম রসিো িোহ সয় র সত িোয়; 

 

৫. প্রোকৃহতক দুস মোগ প্রস্তুহত এিং সোিোই রিইসন  ধো োিোহিকতো 

িজোয়  োখো হিষয়ক প্রসিষ্টো  অংশ হিসোসি অহতহ ি স ি োি সম্পদ 

গসড রতো ো এিং মূ  স ি োি অিকোেোসমোসত হিঘ্ন সৃহষ্টকোহ  

ঝ ুঁহকগুহ  মূল্যোয়ন এিং এ  জন্য প্রস্তুহত; 

 

৬. হদ্বপোহেক স্তস   উপ  িো িহুপোহেক-সংস্থোসক তোসদ  

কো মেমতোসক শহিশো ী ক সত সেমতো  হিহল্ডংসয়  মোধ্যসম 

সিোয়তো  র মন প্রহশেণ (র মন রমৌহ ক মোনহিক সিোয়তো স ি োি 

রকোস ম) এিং হসমুস শন (র মন ঘূহণ মঝড প্রস্তুতক ণ হি ) িো 

অপোস শসন  কোহ গহ  হদকগুহ সত স োসহ  প োমশ ম প্রদোন। 

 

 হজহিক িোিোস   লিহশ্বক দৃহষ্টভহঙ্গ এিং  েযগুস ো  সোসথ সঙ্গহত 

র সখ, কিিোজো   হজহিক খোত স্থোনীয়ভোসি পহ িোহ ত স ি োি 

ব্যিস্থো  প্রস্তুহত, স্থোনীয় স্তস   সংহিষ্টসদ  অংশগ্রিণ এিং 

সমন্বয়সোধসন  জন্য প্রসণোদনো, সোধো ণভোসি সনোিকৃত ফোুঁক, তথ্য 

হিহনময় এিং সসি মোত্তম অনুশীহ ত রসিো ব্যিস্থো  মোধ্যসম  হজহষ্টক 

র সপন্স বৃহদ্ধ   সেয অব্যোিতভোসি  েয  োখসি।  হিসশষত, 

 হজহিক রসক্ট  অপোস শন রময়োদপূহত ম  সোসথ সঙ্গহত র সথ 

 হজহিক েমতো  প্রতযোহশত উন্নহত  উপ  সোধো ণ রসিোসমূসি  

পুন োবৃহত্ত এিং দীঘ মসময়োদী হনভ ম তো এডোসনো  জন্য সহক্রয়ভোসি তো  

হক্রয়োক োপ পহ িো নো ক সি। 

  

েহিঃ আইএসহসহজ /নয়নো রিোস /২০১৮ 
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খোসত  উসেশ্য 

১. একটি কো মক  প্রহতহক্রয়ো হনহিত ক সত র োহিঙ্গো শ ণোথী র সপসন্স  রনর্তত্ব এিং সমন্বসয় সিোয়তো প্রদোন। 

 এসও ১, ২ ও ৩ এ  সোসথ সম্পহক মত 

 

২. প্রসঙ্গ, প্রসয়োজহনয়তো, অগ্রোহধকো , প্রহতহক্রয়ো  অগ্রগহত এিং ঘোটহতসমূসি  একটি সমহন্বত ধো ণোসক প্রসোহ ত ক ো।  

এসও ১, ২ ও ৩ এ  সোসথ সম্পহক মত 

 

৩. র োহিঙ্গো শ ণোথী সিোয়তো  জন্য প্রস োিনো এিং সম্পদ সৃহষ্ট  প্রসিষ্টোসক রনর্তত্বপ্রদোন।  

এসও ১, ২ ও ৩ এ  সোসথ সম্পহক মত 

 

৪. সু েো এিং হ ঙ্গসমতোসক মূ ধো ো  আনসত একটি সমহন্বত এিং িহুমুখী পদ্ধহত  প্রসো  ক ো।  

এসও ১ এ  সোসথ সম্পহক মত 

 

িোহিদো হিসিষণ  

জোতীয় ও কিিোজো  প মোসয়, র োহিঙ্গো শ ণোথী এিং কিিোজোস  েহতগ্রস্ত জনসগোিী  

সো োদোসন িোং োসদশ স কোস   রনর্তসত্ব এিং সমন্বসয় গঠিত,  ো ো ২০১৩ সোস  

মোয়োনমোস   শ ণোথী ও নহথিহি মভূত হময়োনমোস   নোগহ কসদ  জন্য একটি জোতীয় নীহত 

প্রণয়ন কস হে । এই রকৌশ  প  োষ্ট্র মন্ত্রণো য় (এমওএফএ) এ  সভোপহতসত্ব এিং ২৯ 

টি মন্ত্রণো য় এিং সংস্থো,  ো ো র সপসন্স  তেোিধোন ও রকৌশ গত হদকহনসদ মশনো রদয়, 

তোসদ  অন্তমভূি কস  ঢোকো প মোসয় জোতীয় টোস্কসফোস মটি (এনটিএফ) প্রহতিো কস হে । 

দুস মোগ ব্যিস্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণো সয়  অধীসন আ আ আ হস রজ ো প মোসয় শ ণোথী 

প্রহতহক্রয়ো  কো মক ী সমন্বসয়  দোহয়সত্ব  সয়সে। 

সংকসট  ব্যিস্থোপনোয় এিং সোডো রদওয়ো  জন্য িোং োসদশ স কো সক সমথ মন ক ো  জন্য, 

মোনহিক সিোয়তোকোহ  সংস্থোগুস োসক িত মমোসন ঢোকো প মোসয় জোহতসংসঘ  আিোহসক 

সমন্বয়কো ী, আইওএম এিং ইউএনএইিহসআ  এ  সি-সভোপহত রকৌশ গত হনি মোিী দ  

(এসইহজ) -এ  রনর্তসত্ব সমন্বয় ক ো িয়। র সপন্সটিসক িত মমোসন আ আ আ হস, রিপুটি 

কহমশনো  এিং সংহিষ্ট  োইন মন্ত্রণো সয়  সিস োহগতোয় একটি রসক্ট  হভহত্তক কোেোসমো  

মোধ্যসম সমন্বয় ক ো িসয়সে,  ো  মসধ্য মোনহিক সিোয়তোকোহ  সংস্থো: জোহতসংঘ 

সংস্থোগুস ো, জোতীয় ও আন্তজমোহতক এনহজও, দোতো এিং অন্যোন্য অংশীদো  অন্তর্ভমি 

 সয়সে। 

সময়মত এিং কো মক ী ব্যিস্থোগ্রিসন  জন্য মোনহিক সিোয়তোয় প্রসিশ্যতো, িোহিদোগুস ো  একটি র ৌথ হিসিষণ এিং শ ণোথী এিং েহতগ্রস্থ 

রিোি সম্প্রদোয়গুস ো  কথো রশোনো, সোমঞ্জস্যপূণ ম এিং কো মক ী তথ্য ব্যিস্থোপনো, সমন্বয় (উপসজ ো ও কযোম্প প মোসয় সমন্বয় প্রহক্রয়ো সি), 

র োগোস োগ এিং প্রিো ণো  প্রসয়োজন আসে। রজ ো প মোসয়, িত মমোসন হসহনয়  রকোঅহি মসনট  দ্বো ো সিোয়তো প্রদোন ক ো িয়, হ হন সোি-অহফসসস 

গ্রুপ (এইিওএসওহজ) এিং ইন্টো সসক্ট  রকোঅহি মসনশন গ্রুপ (আইএসহসহজ) এ  প্রধোনসদ  পহ িো নো কস ন। সম্পসদ  কো মক  ব্যিিো  এিং 

পুন োবৃহত্ত এহড়সয়, সময়মত,  প্রসয়োজন ও প্রমোণ-হভহত্তক মোনহিক সিোয়তো  মূ  উসেসশ্য,  িহুমোহত্রক সক  সংস্থোগুহ   মসধ্য ঘহনি 

র োগোস োগসি একটি িহুখোতীয় দ কো ।  

 হদও সমন্বয় রজো দো  ও গুরুত্বপূন ম সমস্যোগুস ো হিহিত, রমোকোসি ো এিং সমোধোন ক ো  জন্য গুরুত্বপূণ ম প্রসিষ্টো িো োসনো িসয়সে, তব্যও 

 থো থভোসি মোনহিক সংস্থো ও িোং োসদশ স কো  কর্তমক সিোয়তো প্রদোন ক ো  জন্য ও পহ িহত মত পহ হস্থহত এিং িোহিদো  উপ  হভহত্ত কস  

সমন্বসয়  প্রসয়জহনয়তো রমটোসত একটি কো মক  ও উপযুি সমন্বয় রকৌশ  খ ুঁসজ রি  ক ো  জন্য ২০১৯ সোস  আ ও অসনক কোজ ক সত িসি। 

 

পৃথকীকৃত উপোত্ত 

 

 

 

 

 

 

সমন্বয় প্রসয়োজনীয় তিহি  

৪.২ হমহ য়ন ইউএস ি ো  

 

অভীষ্ট জনসগোহি- ১.২৪ হমহ য়ন 
র োহিঙ্গো শ ণোথী- ৯০৬,৫১২ 
িোং োদশী রিোি কহমউহনটি- ৩৩৫,৯৩০ 
খোসত  প্রকসল্প  সংখ্যো- ০৫ 

খোত সিস োগী সংস্থো  সংখ্যো- ০৫ 

 

র োগোস োসগ  ঠিকোনোঃ  

জন রিোয়সোয়সট  

seniorcoordinator@iscgcxb.org 
িোং োসদশ স কো  

হিহস, আ আ আ হস 

 

 ০-৪ িে  িয়সী 

হশশু 

৫-১১ িে  িয়সী হশশু ১২-১৭ িে  িয়সী 

হকসশো  

১৮-৫৮ িে  িয়সী পুণ ম িয়স্ক 

ব্যহি 

>৫৯ িে  িয়সী ব্যহি 

 রমোট নো ী রমোট পুরুষ নো ী পুরুষ নো ী পুরুষ নো ী পুরুষ নো ী পুরুষ নো ী পুরুষ 

র োহিঙ্গো ৪৭১,৩৮৬ ৪৩৫,১২৫ ৮১,৫৮৬ ৮১,৫৮৬ ৯৯,৭১৬ ১০৮,৭৮১ ৬৩,৪৫৬ ৬৩,৪৫৬ ২০৮,৪৯৮ ১৬৩,১৭২ ১৮,১৩০ ১৮,১৩০ 

   ০-১৭ িে  িয়সী হশশু ও হকসশো  ১৮-৫৮ িে  িয়সী পুণ ম িয়স্ক 

ব্যহি 

>৫৯ িে  িয়সী ব্যহি 

 রমোট নো ী রমোট পুরুষ  নো ী   পুরুষ  নো ী পুরুষ নো ী পুরুষ 

িোং োসদহশ ১৭৪,৬৮৪ ১৬১,২৪৬  ৯৬,০৭৬   ৮৮,৬৮৫  ৭৩,৩৬৭ ৬৭,৭২৩ ৫,২৪১ ৪,৮৩৭ 

 

সমন্বয় 
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অধ্যায় ২-খাত বিষয়ক ককৌশলসমূহ  

২০১৯ সোস  একটি জ্ঞোত, প্রমোণহভহত্তক, অহধকত  সমহন্বত পহ কল্পনো এিং অহধক শহিশো ী অগ্রোহধকোস   হদসক অগ্রস  িসত র োহিঙ্গো শ ণোথী 

র সপসন্স  জন্য একোট দে ও  েয উপযুি সমন্বয় কোেোসমো  হিষয়টিসক আ ও পহ স্কো  ও সুদৃঢ় ক ো িসি। 
 
সোড়োদোন রকৌশ  

২০১৯ সোস , সমন্বয় কো মক্রম প্রোথহমকভোসি হনসি  হিষয়গুস ো  

হদসক মসনোস োগ রদসি: 

 

• এনটিএফ, দোতো ও অংশীদো  কহমউহনটি  পোশোপোহশ ঢোকোয় 

অন্যোন্য রিকসিোল্ডো সদ  সোসথ এসইহজ সমন্বয় কোজ। 

 

• সোড়োদোন কম মসূহি হিষয়ক িক্র ব্যিস্থোপনো: িোহিদোগুস ো প মোস োিনো 

এিং হিসিষণ, রকৌশ গত পহ কল্পনো এিং আহপ  (সংকট সি), 

এিং সোড়োদোন এিং প মসিেণ। 

 

• অহভগম্যতো  িোধোসমূি হন ীেণ এিং হিসিষণ, এিং তোসদ  

রমোকোসি ো  প্রোসহঙ্গক রিকসিোল্ডো সদ  জহডত ক ো। 

 

• মোনহিক সিোয়তোমমূ ক হসদ্ধোন্ত গ্রিণ, প োমশ ম প্রদোন এিং 

পোিহ ক তসথ্য সিোয়তো ক ো  জন্য উপোত্ত এিং তথ্য ব্যিস্থোপনো, 

 ো  ফস  হনয়হমত তথ্য পণ্য লতহ  িসি। পহ পূ ক রিটোসিসগুহ   

হদসক ক্রমোগত কোজ ক ো; উদোি ণস্বরূপ, িহুখোতীয় িোহিদো 

মূল্যোয়ন, রসিো ম্যোহপং এিং র হজহস্ট্র্  মূল্যোয়ন। 

 

• কহমউহনটি  েমতো এিং অগ্রোহধকো গুস ো রিোধগম্যতো ও 

দোয়িদ্ধতো রজো দো  ক সত রসক্ট  এিং মোনহিক সিোয়তোকো ী 

সিস োগীসদ  সোসথ কোজ ক ো।  

 

• সোড়োদোসন  স্থোয়ীত্ব হনহিত ক ো  জন্য জোতীয় সিস োগীসদ  
সেমতো লতহ   মোধ্যসম স্থোনীয়ক সণ একটি র োিম্যোসপ  হদসক 

অহগ্রম প্রসিষ্টো গ্রিন। 
• হ ঙ্গসমতো এিং সু েো  ব্যোপোস  সংস্থো এিং রসক্টস   সেমতো 
বৃহদ্ধ  োসত কম মসূহি িসক্র  সি প মোসয় র সপন্স জুসড রসগুস োসক 

মূ ধো োয় হনসয় আসো  ব্যোপো টি হনহিত ক ো  োয়। 

 

• সু েো রসক্ট /সংহিষ্টসদ  সিস োহগতোয় সু েো কম মপহ কল্পনো  
রকন্দ্রহিন্দু উন্নয়সন সিোয়তো ক ো এিং এটি  

 হনয়হমত প মসিেণ ক ো িয় তো হনহিত ক ো। 

 

• ঘুহণ মঝসড়  রমৌসুসম  পূসি ম এসআইএহমএি সি খোত এিং মোনহিক 

সিোয়তোকো ী সিস োগীসদ  সোসথ প মোপ্ত ঘূহণ মঝড প্রস্তুহত এিং 

আপদকো ীন পহ কল্পনো হনহিত ক ো।  

 

• সম্পদ ব্যিিো , মোনহিক সিোয়তোয় এসিসস  প্রসো  ও 

আন্তজমোহতক আইসন  প্রহত শ্রদ্ধো লতহ   জন্য কর্তমপে, মোনহিক 

সিোয়তো প্রদোনকো ী অংশীদো , দোতো এিং প্রহতসিশী রদশগুহ   

প্রহতহনহধসদ  সি িোং োসদসশ  িোহিস  এিং অভযন্ত ীণ মূ  

অংশীদো সদ  সসঙ্গ র োগোস োগ ক ো।  

 

• উহখয়োয় মোনহিক সিোয়তো িোসি  অব্যোিত ব্যিস্থোপনো  মোধ্যসম 
উপসজ ো স্তস   সমন্বয়সক সিোয়তো   সেয হিসকন্দ্রীভূত সমন্বয় 

কো মক্রমগুস ো পুনি মিো  ও সি  ক ো।   
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• পো স্পোহ কভোসি প্রভোি হিস্তো কো ী হিষয়সমূি  

• র োহিঙ্গো রজআ হপ পহ িীেণ রেমওয়োক ম ২০১৯   

• সংস্থোসমূি এিং অথ মোয়ন হিষয়ক প্রসয়োজনীয়তোসমূ
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পহ হশষ্ট ১ 

পো স্পোহ কভোসি প্রভোি হিস্তো কো ী হিষয়সমূি  

 

এই পহ হশষ্টটি ২০১৯ সোস  পো স্পোহ কভোসি প্রভোি হিস্তো কো ী হিষয়সমূিসক হকভোসি খোসত  অভযন্তস  হকংিো হিহভন্ন খোসত  মসধ্য অগ্রস  

ক ো  োসি রসই হিষসয় হিস্তোহ ত আস োিনো কস । সু েো ও ল হঙ্গক মূ ধো োক ণ, পহ সিশ ও িোস্তুসংস্থোসন  পুনি মোসন, সোমোহজক সংিহত ও 

শোহন্তপূণ ম সিোিস্থোন এিং প্রোকৃহতক দুস মোগ রমোকোসি ো প্রস্তুহতই িসি ২০১৯ এ  র ৌথ পদসেপগুস ো  মূ   েয।   

 

সু েো ও ল হঙ্গক মূ ধো োক ণ  

  

 

 

হিহভন্ন খোত ও সংস্থো কর্তমক প্রদত্ত প্রসয়োজনীয় রসিোগুস ো  মোণ সংিত ক সত সোড়োদোন কম মসূহি জুসড় আক্রোন্ত জনসগোহি  জন্য সু েো, হ ঙ্গ ও 

জিোিহদহিতো মূ ধো োক সণ  উপ  রজো  হদসয় একটি সি মোত্মক প্রহশেণ, পহ িীেণ ও মূল্যোয়ন কম মপহ কল্পনো ২০১৯ এ সু েো খোত রকৌশস   

সোসথ সংযুি ক ো িসি। সু েো  সোসথ সংহিষ্ট নয় এমন কমী ো মোে ও পহ িো নো প মোসয় হ ঙ্গ ও জিোিহদহিতো, হজহিহভ ও হশশু সু েো 

মূ ধো োক ণ, আি ণহিহধ এিং হপএসইএ সি সু েো মূ নীহতগুস ো  উপ  প্রহশেণ  োভ ক সি। কোেোসমোিদ্ধ ও সুস্পষ্ট দোহয়ত্বসি অন্যোন্য 

খোসত অংশগ্রিণকো ী সু েো রফোকো  পসয়সন্ট  একটি ব্যিস্থো সৃহষ্ট ক ো িসি  োসত অব্যিতভোসি সং োপ পহ িো নো ও অন্যোন্য খোসত  

দ গুস োসক হনয়হমতভোসি কোহ গহ  সিোয়তো প্রদোন ক ো সম্ভি িয়। রিকহ ি, টিপ-শীট এিং অন্যোন্য স ঞ্জোমগুস ো খোতসমূসি  সমন্বয়সক  

সোসথ র ৌথ ভোসি লতহ  ক ো িসি  োসত তোসদ  অংশীদো সদ  িোস্তিোয়ন কোজসক হদকহনসদ মশনো রদওয়ো সম্ভি িয়। নীহত প্রণয়ন ও রনর্তত্বদোনকো ী 

প মোসয় সু েো খোসত  রকৌশ গত  েযমোত্রো নং ৬ অনুসোস  হিহভন্ন খোত জুসড় স্থোন হদসত এিং সোড়োদোন কম মসূহি  রকন্দ্রহিন্দুসত সু েোসক 

 োখসত হসদ্ধোন্ত গ্রিণ পহ িো নোয় হিদ্যমোন সংসিদনশী ক ণ এিং প োমশ মদোন অব্যিতভোসি ভূহমকো  োখসি। সোইট ব্যিস্থোপনো ও সোইট উন্নয়ন 

(এসএমএসহি) খোসত  সোসথ সমন্বয় কস  সু েো মূ ধো োক ণ পদসেপগুস ো পহ িোহ ত িসি র গুস ো  মূ   েয িসি অথ মিি অহভগম্যতো, 

মোনহিক সিোয়তো  সংস্থোসন হন োপত্তো ও ম মোদো এিং সমোন ও অথ মিি প্রহতহনহধত্ব, অংশগ্রিণ ও রনর্তত্ব হনহিত ক ো  ো র োহিঙ্গো শ ণোথী 

সোড়োদোসন  রেসত্র এখনও একটি গুরুত  শূন্যস্থোন হিসসসি হিহিত িসচ্ছ কো ণ মোত্র ৪টি কযোসম্প অংশগ্রিণমূ ক ও হনি মোহিত কযোম্প কহমটি 

 সয়সে। হসদ্ধোন্ত গ্রিসন নো ীসদ  সমোন সমৃ্পিতো, তোসদ  প্রহতহনহধত্ব এিং সু েো ঢোস   সোসথ েমতোয়সন  হিষয়টি পহ িীেণ ক ো িসি। 

জিোিহদহিতো  রেসত্র সুহনহদ মষ্ট মতোমত ও হিদ্যমোন অহভস োগ ক ো  পদ্ধহত রসই সক  রসিো ও এ োকোসত হিস্তৃত ক সত িসি র খোসন িত মমোসন 

রসগুস ো রনই হকংিো অকো মক  অিস্থোয়  সয়সে। কহমউহনটিগুস ো  সোসথ এিং কহমউহনটি  সোসথ র োগোস োগ ওয়োহক মং গ্রুপ ও এসএনএসহি 

খোসত  সোসথ কহমউহনটি  সমন্বয় কস  উদ্ভোিনী জিোিহদহিতো ও মতোমত প্রদোন প্রহক্রয়োগুস ো উন্নত ক সত িসি। এ  মসধ্য হিসশষভোসি 

হপএসইএ রত এই খোত এ  অংশগ্রিণ ও হপএসইএ এ  রনটওয়োক ম রক সিোয়তো প্রদোন অব্যিত  োখসি  ো  মসধ্য প্রহতটি কযোসম্প একটি ওয়োন-

িপ অহভস োগসকন্দ্র হিহিতক সণ একটি কহমউহনটিহভহত্তক পদ্ধহত ব্যিিো  ক ো অন্তর্ভমি থোকসি। 

 

হশশু সু েো  অংশীদো  ো নহথর্ভি ক সি এিং অংশগ্রিণমূ ক পদ্ধহতসত ভোস ো িি মোগুস োসক হিহনময় ক সি  োসত রেস , রমসয় এিং তোসদ  

 েদোনকো ী ো তোসদ  পৃথকীকৃত িোহিদো পূ সণ গৃিীত পহ কল্পনো ও পহ িীেণ পদসেপগুস োসত সমৃ্পি িসি। অল্পিয়সী রেস  ও রমসয় কর্তমক 

অংশগ্রিসণ  রেসত্র রমোকোসি ো ক ো অনন্য ঝ ুঁহক ও িোধোগুস ো “হশশু ও হকসশো  িোি” প্রহতিো  মোধ্যসম তুস  ধ ো িসি র খোসন হকসশো  

হকসশো ী ো পহ িীেণ, প্রহতসিদন, পহ কল্পনো, িোস্তিোয়ন ও মূল্যোয়সন রনর্তত্ব প্রদোন ক সি। অংশীদো  সংস্থোগুস ো রনর্তত্ব কোেোসমো ও কহমউহনটি  

কো মপদ্ধহতসত মহি ো কহমউহনটি রস্বচ্ছোসসিকসদ  হনসয়োগদোন ও অংশগ্রিণ হনহিত ক সি এিং কহমউহনটিহভহত্তক গ্রুপ, সমপ মোসয়  

হশেোদোনকো ী ও হকসশো  িোিগুস োসক প্রহশেণ হদসি  োসত তো ো হশশু ও  েদোনকো ীসদ  জোনোসত পোস  র  রকোন পদ্ধহতসত অহভগম্য র ফোস   

পথ ব্যিিো  কস  রকোন স্থোন রথসক রমৌহ ক রসিোগুস ো পোওয়ো  োসি। র  স্থোনগুস োসত ইসতোমসধ্য  থো থ হশশুসকহন্দ্রক অহভস োগ ও মতোমত 

প্রদোন পদ্ধহত রনই রসগুস োসি সক  অংশীদোহ  সংস্থোয় এই পদ্ধহত প্রহতিো ক ো িসি এিং একটি আদশ ম িি মো হিসসসি অংশীদো  সংস্থোগুস ো 

হ ঙ্গ, িয়স ও প্রহতিন্ধকতো অনুসোস  পৃথকভোসি এই রসিো  ব্যিিো  পহ িীেণ ক সি। অন্যোন্য খোসত  সংস্থোগুস োও হশশু সু েো মূ ধো োক ণ 

এিং সি মসম্মত ও পহ িীহেত কম মপহ কল্পনো  উপ  প্রহশেণ গ্রিণ ক সি।  

 

২০১৭ এ  রশষভোসগ অহত অল্প সমসয়  মসধ্য শত সিস্র মহি ো, পুরুষ, রমসয় ও রেস  িোং োসদসশ শ ণোথী হিসসসি আসস এিং রসই সময় 

িয়স, হ ঙ্গ ও লিহিত্রয মূ ধো োক ণ র সন্স  হভত  হদসয় কযোম্পগুস ো পহ কল্পনো ও নকশো ক ো  প মোপ্ত সময় হে  নো। ল হঙ্গকভোসি সংসিদনশী  

রসিোগুস ো  রেসত্র অহভগম্যতো িত মমোসন সীহমত। ২০১৯ এ সু েো খোত প্রদত্ত সিোয়তো  সোসথ সু েো ও ল হঙ্গক মূ ধো োক ণ সক  খোসত  

সোড়োদোসন সোমসন  সোহ সত থোকসি।  হদ মোনহিক সিোয়তো পদসেপগুস ো হ ঙ্গহভহত্তক িোহিদোসমূসি  অগ্রোহধকো  অনুসোস  পহ কল্পনো ক ো নো 

িয় তোিস  সিসিসয় অসিোয় মোনুষসদ  িোহিদোগুস ো পূ ণ ক ো সম্ভি নোও িসত পোস । মহি ো ও রমসয়সদ  তোসদ  প্রহতিন্ধকতো ও সমস্যোগুস ো 

তুস  ধ ো  এিং হসদ্ধোন্ত গ্রিণ প্রহক্রয়োয় প্রভোি হিস্তোস   সুস োগ থোকসত িসি। তোই সক  খোসত সু েো ও ল হঙ্গকভোসি সংসিদনশী  

কম মপদ্ধহতগুস ো  মূ ধো োক ণ একটি গুরুত্বপূণ ম অগ্রোহধকো  হিসসসি হিসিহিত িসয় থোসক।   
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খোদ্য হন োপত্তো খোত হিত ণ রকন্দ্রগুস োসত অিকোেোসমোগত অহভগম্যতো  উন্নয়ন ও সু েো ঝ ুঁহকগুস ো  প্রভোি সীহমত ক সি। রস্বচ্ছোসসিকসদ  

ব্যিিো , কুহ , পোহন সংগ্রসি  স্থোন, দুগ্ধপোন ক োসনো  পসয়ন্টগুস ো  সিজ ভযতো এিং ল হঙ্গকভোসি সংসিদনশী  ভীড় হনয়ন্ত্রণ পদ্ধহত ইসতোমসধ্য 

িোলু ক ো িসয়সে। িিনস োগ্য দেতো  উন্নয়ন এিং সেমতো বৃহদ্ধ  জন্য অন্যোন্য পদসেপগুস ো প্রোহন্তকোয়সন  ঝ ুঁহকসত থোকো সিসিসয় অসিোয় 

মোনুষ র মন নো ী, বৃদ্ধ ও প্রহতিন্ধীসদ   েয কস  পহ িোহ ত িসচ্ছ। এই কম মসূহিটিসত র োহিঙ্গো ও রিোি কহমউহনটি উভয় জনসগোিী  রেসত্রই 

নো ী প্রধোন পহ িো  ও একক মো অগ্রোহধকো  প্রোপ্ত সুহিধোসভোগী হিসসসি হিহিত িসচ্ছ।  

 

হন োপত্তো ও ম মোদো, অথ মিি অহভগম্যতো, জিোিহদহিতো, অংশগ্রিণ এিং েমতোয়ন সম্পহক মত সু েো মূ নীহতগুস ো িিনস োগ্য দেতো উন্নয়ন 

এিং এই সংক্রোন্ত কম মসূহিগুস ো  হভহত্ত স্থোপন ক সি। খোদ্য সিোয়তো  প্রভোি নহথর্ভিক ণ, প্রহক্রয়োসমূসি  অব্যিত উন্নয়ন সম্পসকম প োমশ মদোন 

এিং সিসিসয় অসিোয় মোনুষসদ   েয ক ো সম্পসক ম জোনোসত শহিশো ী পহ িীেণ ব্যিস্থো গ্রিণ ক ো িসয়সে। সিসিসয়  থো থ পদ্ধহতটি রিসে 

হনসয় সু েো ঝ ুঁহকগুস ো হিসিিনো ক ো এিং হজহিহভ ও অন্যোন্য ধ সণ  সহিংসতো প্রহতস োসধ ব্যিস্থো গ্রিণ ক ো (ভোউিো  ব্যিস্থোসি) পহ িীেসন  

অন্তর্ভমি থোকসি। খোসদ্য  অহধকত  সিজ ভযতো িোল্যহিিোি ও ি পূি মক হিিোি এিং অন্যোন্য ধ সণ  লিষম্যসি হন োপত্তোিীনতো  মোহনসয় 

রনওয়ো  রকৌশ গুস ো হ্রোস পোসি।  

 

খোদ্য সিোয়তো  সোসথ হ সঙ্গ  সোসথ সম্পহক মত হিষয়গুস োসি অন্যোন্য সমস্যোগুস ো উপস্থোপসন  জন্য অহভস োগ ও মতোমত প্রদোসন  পদ্ধহত স্থোপন 

ক ো িসয়সে। ভহিষ্যসত এই খোতটি প্রকল্প পহ িীেণ ও প্রহতসিদসন হ ঙ্গ ও িয়সহভহত্তক হিসিষণ যুি ক সি। আশ্রয় ও এনএফআই খোত 

এিং সোইট ব্যিস্থোপনো খোসত  সোসথ সমন্বয় কস  জ্বো োহন কোসে  জন্য অথ ম প্রদোন হকংিো জ্বো োহন কোে সংগ্রসি মহি ো ও হশশুসদ  সমৃ্পিতো  

প্রসয়োজন  োঘসি  জন্য খোদ্য হন োপত্তো খোত হিকল্প জ্বো োহন হিত ণ কম মসূহি  প্রসো  ঘটোসচ্ছ। এই গুরুত্বপূণ ম কম মসূহিটি পহ িো  হিসশষত 

মহি োসদ  উপ  অব্যোিতভোসি  োন্নো  জন্য জ্বো োহন রখোুঁজো  িোপ কমোসি। এ  পোশোপোহশ এটি তোসদ  সহিংসতো  হশকো  িওয়ো  ঝ ুঁহক কমোসি।    

 

  

 

 

সম্প্রহত হনহম মত হশেো খোসত  স্থোপনোগুস ো প্রহতিন্ধী হশেোথী ও কমীসদ  অহভগম্যতো িোড়োসি এিং ল হঙ্গকভোসি পৃথকীকৃত িহিউএএসএইি 

স্থোপনোগুস োও এসেসত্র সিোয়ক িসি। হশেো খোসত  সিস োগী সংস্থোগুস ো র মন শ ণোথী হশশু ও হকসশো সদ  হশেোদোসন অহধকসংখ্যক নো ীসদ  

সমৃ্পি ক সে রতমহন রেস  ও রমসয়সদ  কোসে হশেো সুহিধো রপৌুঁসে রদওয়ো হনহিত ক সত একটি ভো সোম্যপূণ ম ল হঙ্গক অনুপোত প্রসয়োজন। 

কহমউহনটি হশেো কহমটি এিং হশেোসকন্দ্র ব্যিস্থোপনো কহমটিগুস োসত অহধকিোস  অথ মপূণ মভোসি নো ীসদ  অংশগ্রিণ এিং হসদ্ধোন্ত গ্রিসণ তোসদ  

সমৃ্পি ক ো িসি হশেো খোসত  মূ   েয।  

 

হিষয়িস্তু ও পদ্ধহতসমূি  োসত হ ঙ্গ, সংস্কৃহত ও সংঘষ ম সম্পসক ম সংসিদনশী  িয় রসটি হনহিত ক সত জীিনমুখী দেতো ও সোধো ণ হশেো  জন্য 

হশেো দোন ও হশেো গ্রিসণ  উপক ণ প্রণয়সন  রেসত্র একটি অংশগ্রিণমূ ক পদ্ধহত অনুস ণ ক ো িসি। হশশু ও হকসশো সদ  অহধকো , 

নোগহ ক হশেো এিং হশশু সু েো ও হজহিহভ র ফোস   ব্যিস্থোগুস ো  মোধ্যসম জরুহ  রসিোসমূসি  সিজ ভযতো সি ল হঙ্গক সমতো এিং সু েো 

মূ নীহতগুস োসক শহিশো ীক সণ হশেো দোন ও হশেো গ্রিসণ  উপক ণগুস ো ভূহমকো  োখসি। হশেো রকন্দ্রগুস ো  িোইস  হশশু অহধকো , হশশু 

প্রহতপো ন এিং গৃিস্থোহ  প মোসয় ল হঙ্গক সংসিদনশী তো সম্পসক ম জ্ঞোন িোড়োসত  েদোনকো ীসদ  জন্য রসশন পহ িোহ ত িসি।  

 

কম মসূহি  িোস্তিোয়ন সম্পসকম অিগত ক সত উপোত্ত সংগ্রি অংশগ্রিণমূ ক পদ্ধহতসত পহ িোহ ত িসি র  পদ্ধহতগুস ো হশশু ও হকসশো সদ  জন্য 

হিসশষভোসি প্রণীত (প্রিহ ত রফোকোস গ্রুপ আস োিনো  িোইস )। হশশু সু েো (হসহপ) উপখোত এিং হশেো উপখোত ঝ ুঁহকসমূসি  উপ  

আস োকপোত ক সত এিং হশশু হন োপত্তো িোড়োসত র ৌথভোসি ম্যোহপং অনুশী ন পহ িো নো ক সি। এসেসত্র হনয়হমত কম মসূহি  জন্য এিং জরুহ  

প্রসয়োজসন সোি মজনীন স্থোনগুস োসক ব্যিিো  ক সি।       

 

 

 

 

সু েো খোসত  সোসথ সমন্বয় কস  কহমউহনটি  অংশগ্রিণ ও েমতোয়ন বৃহদ্ধসত এসএমএসহি খোত কোজ ক সি। সু েো খোত ও হসিহিউহস 

ওয়োহক মং গ্রুসপ  সোসথ সমন্বয় কস  ল হঙ্গকভোসি সংসিদনশী  অহভস োগ ও মতোমত প্রদোসন  ব্যিস্থো প্রহতিো এিং  েণোসিেসণ  মোধ্যসম এই 

খোত শ ণোথীসদ  সোসথ র োগোস োসগ  একটি হদ্বমুখী ব্যিস্থো গসড় তু সি।  

 

কযোম্পগুস োসত হনয়হমত মূল্যোয়ন পহ িো নো  মোধ্যসম হিসশষতঃ িোহিদো, ব্যিধোন ও রসিো  হিস্তৃহত সম্পসকম তথ্য সংগ্রি ও প্রদোন কস  এই 

খোতটি এটি হনহিত ক সি র  মোনসম্মতভোসি রমৌহ ক ও আিহশ্যক রসিোগুস ো  সংস্থোন  সয়সে এিং অসিোয় ব্যহি োসি সকস  রসই রসিোগুস ো 

পোসচ্ছ। উপস োন্তু শ ণোথীসদ  জন্য একটি বৃিত্ত  অন্তর্ভমহিমূ কতো ও হন োপত্তো হনহিত ক সত সোমহষ্টক পহ কল্পনো রকৌশ  প্রণীত িসয়সে এিং 

২০১৯ এ এ  িোস্তিোয়সন  মোধ্যসম একটি সু হেত পহ সিশ পুনঃপ্রহতিো ক ো সম্ভি িসি।  

 

সক  শ ণোথীসদ  জন্য ল হঙ্গক সমতো ও একটি হন োপদ পহ সিশ হনহিত ক সত সোইট উন্নয়ন কো মক্রমগুস ো  হিষসয় পহ কল্পনো ক ো অব্যিত 

থোকসি এিং সসি মোচ্চ মোত্রোয় অন্তর্ভমহি হনহিত ক সত কম মসূহিগুস ো প্রণীত িসি। এই খোতটি অহধক ও স্বল্প মোত্রোয় ঘনিসহতপূণ ম স্থোনগুস োসত 

খাদ্য বনরাপিা 

হশেো 

সোইট ব্যিস্থোপনো ও সোইট উন্নয়ন (এসএমএসহি) 
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পহ হশষ্টসমূি 

 

 

মহি ো, রমসয়, রেস  ও পুরুষ কর্তমক সম্মুখীন িওয়ো সমস্যোগুস ো  পোথ মকয প মসিেণ ক সি এিং সোড়োদোসন  জন্য  থো থ খোতগুস োসক প োমশ ম 

প্রদোন ক সি। সক  কযোসম্প রসৌ িোহ ত  োস্তো  িোহত িসোসনো এিং  েণোসিেণও হন োপত্তো হনহিত ক োয় অিদোন  োখসি।   

 

 

 

সু েো খোসত  সোসথ সংস োগ স্থোপন ও সু েো পহ িীেণ সংক্রোন্ত কো মক্রম রথসক গৃিীত গুরুত্বপূণ ম মতোমসত  উপ  হভহত্ত কস  ২০১৯ এ  

কম মসূহিসত সু েো ও হ ঙ্গ মূ ধো োক সণ স্বোস্থয খোত অঙ্গীকো োিদ্ধ। র সকোন ধ সণ  জরুহ  অিস্থোয় (স মন িষ মোকো  িো সোইসিোন সম্পহক মত) 

সু েো সম্পহক মত র ফোস  গুস ো ত্ব োহন্বত ক সত স্বোস্থয খোত রমোিোই  রমহিসক  দ গুস োসত হনসিহদতভোসি সু েো কম মকত মোসদ  হনসয়োহজত 

কস সে  ো ২০১৯ এও অব্যিত থোকসি। স্বোস্থয খোসত সু েো  মূ ধো োক সণ ক ণীয় সম্পসক ম সু েো খোত স্বোস্থয খোসত  সোসথ একটি পহ িো নো 

পদ্ধহত  খসড়ো প্রস্তুত ক সে এিং এটি স্বোস্থয হিষয়ক সিস োগী সংস্থোগুস ো  কোসে রপৌুঁসে রদওয়ো িসি। এ  পোশোপোহশ স্বোস্থয রকন্দ্রগুস োসত 

সু েো মূ ধো োক সণ  িত মমোন অিস্থো  োিোই ক সত র ৌথভোসি মোে পহ দশ মন কম মসূহি গ্রিসণ  হিষসয় পহ কল্পনো ক ো িসচ্ছ।  

 

ল হঙ্গক হিসিিনোগুস ো স্বোস্থয হিষয়ক সক  পদসেসপ  রকসন্দ্র অিস্থোন কস । হকন্তু অহধক ঝ ুঁহকসত থোকো এিং হিসশষ িোহিদোসম্পন্ন জনসগোিী  

(স মনঃ র ৌনকমী, িো ক-িোহ কো ও তরুণ-তরুণী এিং হজহিহভ এ  হশকো  ব্যহি) জন্য র ৌন ও প্রজনন স্বোস্থয (এসআ এইি) অতযন্ত গুরুত্বপূণ ম 

এিং সোহি মক প্রজনন স্বোস্থযসসিো সংক্রোন্ত সোড়োদোসন এটিসক অন্তর্ভমি ক ো প্রসয়োজন। হকসশো -হকসশো ীসদ  িোহিদো ও প্রহতিন্ধকতোগুস ো অনুধোিন 

ক সত হ ঙ্গ ও িয়সস  হভহত্তসত পৃথকীকৃত উপোত্ত (এসএহিহি) সংগ্রি ক ো িসি। আইএসহসহজ জনসংখ্যো প্রোক্ক সন  হভহত্তসত পহ িোহ ত 

ন্যযনতম প্রোথহমক রসিো প্যোসকজ (এমআইএসহপ) গণনো অনুসোস  প্রজননেম মহি ো ও রমসয়সদ  মসধ্য আনুমোহনক ৬,৫৫৫ জন আগোহম ১২ 

মোসস র ৌন সহিংসতো  হশকো  িওয়ো  সম্ভোব্য ঝ ুঁহকসত  সয়সে। স্বোস্থযখোত অতযন্ত ঘহনিভোসি হ ঙ্গহভহত্তক সহিংসতো (হজহিহভ) উপখোসত  সোসথ 

কোজ কস  এিং ভহিষ্যসত হজহিহভ এ  জন্য স্বোস্থযখোসত  কম মপহ কল্পনো  িোস্তিোয়সন এই অংশীদোহ ত্ব অব্যিত  োখসি।                                                        

 

 

 

গভ মিতী ও স্তন্যদোনকো ী মহি ো, হকসশো ী ও হশশুসদ  প্রহত পুহষ্ট খোত গভী ভোসি আস োকপোত কস সে। সিস োগী সংস্থোগুস ো এটি হনহিত 

ক সি র  পুহষ্ট হিষয়ক স্থোপনোগুস োসত উপহস্থহত হন োপদ থোকসি এিং মহি ো কমীসদ  দ্বো ো পহ িোহ ত হিস্তো মূ ক কম মসূহিগুস ো এমনভোসি 

পহ িোহ ত িসি  োসত তোসদ  হন োপত্তো ব্যিত নো িয়। মহি ো ও হকসশো ী ো  োসত প্রসয়োজনীয় তথ্য ও সংিোদগুস ো পোয় এিং তোসদ  প্রসয়োজনীয় 

পুহষ্ট রসিো  োসভ সমথ ম িয় রসটি হনহিত ক সত ২০১৯ এ পুহষ্ট খোত হজহিহভ, সু েো ও অন্যোন্য খোসত  সোসথ আ ও ঘহনিভোসি কোজ ক সি।  

 

রিোঝোপড়োসক প্রভোহিত ক ো সোমোহজক, সোংস্কৃহতক, ধমীয় ও অন্যোন্য হিষয়গুস ো  পোশোপোহশ নো ীসদ  রদওয়ো পুহষ্ট রসিো   থো থ ব্যিিো  

সম্পসক ম জোনসত পহ িোহ ত জহ পগুস ো ভহিষ্যসত প্রহতিন্ধকতোগুস ো কমোসত এিং গুরুত্বপূণ ম তথ্য ও রসিো  অহভগম্যতো িোড়োসত সোিোয্য ক সি। 

পুহষ্ট ও অন্যোন্য মোনহিক রসিোগুস ো সম্পসক ম মতোমত প্রদোসন উৎসোহিত ক সত হিদ্যমোন মতোমত প্রদোন পদ্ধহতগুস োসক র োহিঙ্গো মহি ো ও রমসয় 

কর্তমক সম্মখুীন িওয়ো হিহভন্ন সমস্যো (স মনঃ তোসদ  স্বোে তো  িো  কম িওয়ো) অনু োয়ী সংসিদনশী  ক সত িসি।      

 

  

র োহিঙ্গো নো ী ও রমসয়সদ  সোংস্কৃহতক ও সু েো িোহিদোগুস ো অনু োয়ী স্থোপনোগুস ো  উন্নয়ন ও অহভস োজন সি সু েো ও হ ঙ্গ সম্পহক মত হিষসয় 

িহিউএএসএইি সংস্থোগুস ো  সংসিদনশী তো িোড়োসত িহিউএএসএইি খোত সু েো খোত ও হজহিহভ উপখোসত  সোসথ সমন্বসয় অব্যিত  োখসি। 

হিসশষতঃ মহি ো, রমসয় ও প্রহতিন্ধীসদ  জন্য িহিউএএসএইি অিকোেোসমোগুস ো  অহভগম্যতো ও হন োপদ ব্যিিো  সম্পহক মত হিষয়গুস োসত 

কযোম্প প মোসয় সমন্বয় িোড়োসত পদসেপ গ্রিণ ক ো িসি। কযোম্প প মোসয় হসদ্ধোন্ত গ্রিসণ নো ীসদ  অংশগ্রিণ িোড়োসত ম্যোহপং ও সিোয়তো গ্রুপ 

প্রহতিো এিং এ  পোশোপোহশ মতোমত ও অহভস োগ প্রদোন পদ্ধহতগুস ো  সংিতক ণ সোড়োদোন কম মসূহি  একটি গুরুত্বপূণ ম অংশ িসয় থোকসি। 

 

েহতগ্রস্ত জনসগোিী  প্রহত জিোিহদহিতো  জন্য রলোিো  িহিউএএসএইি িোিো  কর্তমক প্রণীত হন োপত্তো ও ম মোদো হিষয়ক পোুঁিটি ন্যযনতম 

অঙ্গীকো  িোস্তিোয়সন িহিউএএসএইি সংস্থোগুস ো তোসদ  প্রহতশ্রুহত পুন োয় উসেখ কস সে। জনসগোিীসক রকন্দ্র কস  প্রণীত এই অঙ্গীকো গুস ো 

িহিউএএসএইি সোড়োদোন কম মসূহি  মোণ ও কো মকোহ তো উন্নয়সন  উসেসশ্য কোজ কস  এিং এটি হনহিত কস  র  সক  সিস োগী সংস্থো কর্তমক 

হ ঙ্গ, হজহিহভ, হসহপ, প্রহতিন্ধীত্ব এিং িয়সস  মত গুরুত্বপূণ ম হিষয়গুস ো হিসিিনোয় আনো িসয়সে।  

 

 

  

আশ্রয়/এনএফআই সংক্রোন্ত সক  কো মক্রম শ ণোথী সু েো  সোহি মক আওতো  অন্তর্ভমি। কো মক ী আশ্রয়/এনএফআই কম মসূহি  জন্য সু েো ও 

ল হঙ্গক মূ ধো োক ণ সিসিসয় গুরুত্বপূণ ম। আশ্রয়/এনএফআই খোত এিং সু েো খোত ২০১৮ এ শুরু ক ো ঘহনি সিস োহগতো  উপ  হভহত্ত কস  

কো ম পহ িো নো অব্যিত  োখসি। পোহ িোহ ক সহিংসতো/হজহিহভ কমোসত গৃিীত পদসেপগুস ো  োসত সুহনহদ মষ্টভোসি গৃিোয়ন ও আশ্রয় সংক্রোন্ত 

পদসেপগুস ো  সোসথ সংযুি থোসক রসটি আশ্রয়/এনএফআই খোত হনহিত ক সি। শ ণোথীসদ  মতোমসত  পহ সপ্রহেসত নতুন আশ্রয় 

পদসেপগুস োসত তো ো  োসত অন্তর্ভমি ক ো িয় আশ্রয়/এনএফআই খোত রসটি হনহিত ক ো অব্যিত  োখসি।  

 

পুহষ্ট 

িহিউএএসএইি 

আশ্রয়/এনএফআই 

 

স্বোস্থয 
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মহি ো, হশশু ও পুরুষসদ  সি মোত্মকভোসি অহধকত  হন োপদ ও ভোস ো থোকো হনহিত ক সত ২০১৯ এ আশ্রয় সিোয়তোয় অহধকত  রটকসই 

উপক ণ ব্যিহৃত িসি। এ  পোশোপোহশ জ্বো োহন কোে সংগ্রসি  হিপদ কমোসত, গৃিস্থোহ সত ব্যিহৃত রসৌ িোহত  উন্নয়সন এিং অন্ধকো  

স্থোনগুস োসত হন োপত্তো  সমস্যো  োঘসি এই খোতটি এ হপহজ হিষয়ক পদসেপগুস ো হিস্তৃত ক ো এিং এ  ব্যিিো  িোড়োসনো  উপ  গুরুত্ব আস োপ 

ক সি। 

 

র সিতু শ ণোথীসদ  একটি অংশ িত মমোসন রটকনোফ উপসজ োয় ব্যহিগত মোহ কোনোধীন,  ীজ রনওয়ো এিং স কোহ  জহমসত ভোড়ো প্রদোন কস  

িসিোস ক সে তোই আশ্রয়/এনএফআই ও সু েো খোত গৃিোয়ন, ভূহম ও সম্পহত্ত (এইিএ হপ) সংক্রোন্ত হিষয়গুস ো  উপ  রটকসই আশ্রয় 

সিোয়তো  োভকো ী শ ণোথীসদ  প োমশ ম দোন ক সি।  

 

 

 

আইএসহসহজ সহিিো য় ও খোতগুস ো  সিোয়তোয় ও সমন্বসয় হ ঙ্গ ও িয়স দ্বো ো পৃথকীকৃত উপোত্ত (এসএহিহি) সংগ্রি, ব্যিিো  ও হিসিষণ ক ো 

িসি। সমোন ও  থো থভোসি রসিো  অহভগম্যতো, অংশগ্রিণ এিং হসদ্ধোন্ত গ্রিসণ সমৃ্পিতো হনহিত ক সত হন হিহচ্ছন্নভোসি হিহভন্ন পদসেপ 

গৃিীত িসি। সক  পদসেসপ মহি ো ও রমসয়সদ  েমতোয়ন একটি গুরুত্বপূণ ম হিষয় হিসসসি হিসিহিত িসি। সু েো মূ নীহতগুস োসক অন্তর্ভমি 

কস  পদ্ধহতসক সমুন্নত ক ো এিং সক  পদসেপ ও রকৌশস  অথ মিি অহভগম্যতো, হন োপত্তো ও ম মোদো হনহিত ক সত হসিহিউহস এ  কো মক্রমগুস ো 

অব্যিতভোসি ভূহমকো  োখসি। অংশগ্রিণ; েমতোয়ন; রকোন েহত নো ক ো; সক  িয়স, হ ঙ্গ ও লিহিত্রয অনু োয়ী অথ মিি অহভগম্যতো এিং 

জিোিহদহিতো-সু েো হিষয়ক এই মূ  হনণ মোয়কটি  েো ক ো িসি। 

 

হিহভন্ন পন্থোয় অহধকো  ও  থোথ মতো হিষয়ক িোহিদো হভহত্তক তথ্য প্রদোন, মতোমত সংগ্রসি  জন্য সংস্থোনগুস ো  প্রহতিো ও উন্নয়ন এিং একটি 

কো মক ী ও সংসিদনশী  মতোমত ও অহভস োগ প্রদোসন  পদ্ধহত  সংস্কৃহত হনহিত ক োই িসি মূ   েয। তথ্য রকন্দ্র, র হিও, হভহিও ও অহিও 

িিব্য, রপোিো , হফ ো , হ ফস ট, স োসহ  রসশন এিং ঘস  ঘস  প্রিো  কো মক্রম এসেসত্র অিদোন  োখসত পোস । হিষয়িস্তু উপক ণ ও 

িিব্যগুস ো একটি আস োিনোমূ ক পদ্ধহতসত লতহ  ক ো িসি  োসত সংহিষ্টতো ও রকোন েহত সোধন নো ক ো হনহিত িয়। এই হিষয়টি  েণোসিেণ 

ক সত হসিহিউহস ওয়োহক মং গ্রুসপ  অহধনস্ত জিোিহদহিতো উপখোত হিসশষভোসি কোজ ক ো অব্যিত  োখসি।  

  

হসিহিউহস 
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পহ সিশ ও িোস্তুসংস্থোসন  পুনি মোসন 

 

 

 

শ ণোথী কযোসম্প  মত একটি বৃিৎ মোনি িসহতসত িহু গুসণ িোহড়সয় রদওয়ো প্রভোসি  সোসথ মোনুসষ  হন োপত্তো ও সু েো  উপ  পহ সিশগত 

সু েো ও সং েণ স োসহ  প্রভোি হিস্তো  কস । শ ণোথী কযোসম্প  হভতস   এিং আসশপোসশ  ভূহম েয় ও ভোঙ্গসন  লিহশষ্টয সম্পন্ন। এ  সোসথ 

িষ মোকো ীন বৃহষ্ট এিং প্রোকৃহতক দুস মোগ যুি িসয় শ ণোথীসদ  ও সুহনহদ মষ্টভোসি হিসশষ িোহিদো সম্পন্ন শ ণোথীসদ  শো ীহ ক হন োপত্তোসক ঝ ুঁহক  

সম্মুখীন ক সে। ২০১৮ এ তরুণ, নো ী ও কহমউহনটি  অন্যোন্য গ্রুপগুস ো পহ চ্ছন্নতো, িনোয়ন, পহ সিশগত সু েো এিং বৃেস োপণ সংক্রোন্ত 

সংসিদনশী তো বৃহদ্ধ প্রিো ণোয় সমৃ্পি িসয়হে । জ্বো োহন ও পহ সিশ হিষয়ক সিস োগী সংস্থোগুস ো  সোসথ সহম্মহ তভোসি এিং সংহিষ্ট অন্যোন্য 

খোসত  সোসথ সমন্বয় কস  ২০১৯ এ সু েো হিষয়ক সংস্থোগুস ো কযোম্পগুস ো  হভতস  এিং িোইস  পহ সিশ  েোয় মোনহিক সিোয়তোদোনকো ী 

কমী ও শ ণোথীসদ  অব্যিতভোসি সংসিদনশী  ক সি। রটকসই ও পহ েন্ন জ্বো োহন হিষয়ক কম মসূহিসমূি র গুস ো হজহিহভ সংক্রোন্ত ঝ ুঁহক  োঘসি 

প্রতযে িো পস োে প্রভোি  োখসত পোস  রসগুস ো  িোস্তিোয়সন সু েো খোত সুপোহ শ ক সি। উদোি ণস্বরূপ এ হপহজ ও রসৌ িোহত ব্যিিোস  

উৎসোহিত ক ো।  

 

কম মসূহি  সক  রেসত্র হসহপ উপখোসত  সংস্থোগুস ো কযোসম্প ও রিোি কহমউহনটিসত পহ সিশ হিষয়ক পদসেপগুস োসত অংশ হনসত শ ণোথী ও 

কমীসদ  উৎসোহিত ক ো  মোধ্যসম রটকসই পহ সিশ হনহিত ক সত কোজ কস   োসচ্ছ। প্রস্তোহিত এই পদসেসপ অভীষ্ট হশশু ও হকসশো  োসি 

ি মোন হসহপ কম মসূহি  আওতোধীন সক  হশশু ও হকসশো  কযোম্পগুস োসত লত্রমোহসকভোসি পহ িোহ ত বৃেস োপণ কম মসূহি ও কহমউহনটি  পহ েন্নতো 

কো মক্রসম অংশ হনসি। পুনি মোসন কম মকোণ্ড সম্পহক মত একটি  থো থ পহ সিশগত হিসিষণ পহ িো নো  জন্য হসহপ উপখোসত  সিস োগী সংস্থোগুস ো 

একটি পহ কল্পনো প্রণয়ন ক সি (হসহপ/হসএফএস স্থোপনোগুস ো  জন্য)। এই হিসিষণটি প্রকসল্প  ইনপুট ও আউটপুসট  প্রভোিসমূি এিং এগুস ো 

অথ মননহতক, সোমোহজক ও পহ সিশগতভোসি কহমউহনটি  কল্যোসণ রকোন উসেখস োগ্য ভূহমকো  োখসি হকনো রসই সম্পসকম মূল্যোয়ন ক সি।     

 

 

 

আশ্রয়/এনএফআই এিং সোইট ব্যিস্থোপনো খোতগুস ো  সোসথ সমন্বয় কস  খোদ্য হন োপত্তো খোত কর্তমক পহ িোহ ত হিকল্প জ্বো োহন, জ্বো োহন সং েণ 

এিং পহ সিশগত সু েো হিষয়ক কম মসূহিগুস ো বৃেহনধন কমোসত উসেখস োগ্য অিদোন  োখসি। এই সংক্রোন্ত কো মক্রসম  মসধ্য  সয়সে উন্নত চু ো 

উৎপোদন ও ব্যিিোস  র োহিঙ্গো ও রিোি কহমউহনটিগুস োসক প্রহশেণ প্রদোন এিং খোদ্য প্রস্তুসত জ্বো োহন সং েণ হিষসয় ধো ণো বৃহদ্ধ ক ো।  

 

এসএমএসহি, আশ্রয় ও খোদ্য হন োপত্তো খোতগুস ো  অধীসন এিং জ্বো োহন ও পহ সিশ হিষয়ক কোহ গহ  ওয়োহক মং গ্রুপ (ইইটিিহিউহজ) এ  

কোহ গহ  হনসদ মশনো  বৃেস োপণ ও িনোয়ন, ভূহম হস্থহতশী ক ণ, নো ো সং েণ ও পুনরুদ্ধো , পয়ঃহনষ্কোশন, কঠিন িজময সংগ্রি এিং সংহিষ্ট 

কোসজ  হিহনমসয় খোদ্য/নগদ প্রদোসন  মত পহ সিশগত সু েো হিষয়ক কো মক্রসম খোদ্য হন োপত্তো খোত সিোয়তো প্রদোন ক সি। 

 

সম্পহত্ত  হিহনমসয় হিআ আ /খোদ্য সিোয়তো  মোধ্যসম হিত ণ সোইট এিং রসখোসন রপৌুঁেোসনো   োস্তোগুস ো সংিতক ণ, কোসজ  হিহনমসয় 

হিআ আ /খোদ্য কো মক্রম,  োন্নোঘ গুস ো  সংিতক ণ এিং হিআ আ  এ  সিোয়তোয়  োন্নো  সেমতো বৃহদ্ধসত  োন্নো  জন্য িোড়হত সোমগ্রী ক্রয় 

ক ো িসি।   

 

 

 

পহ সিশ হিষয়ক সসিতনতো ও মূ নীহতগুস ো খোত কর্তমক অনুসমোহদত হশেো দোন ও হশেো গ্রিসণ  উপক সণ  জীিনমুখী দেতো ও হিজ্ঞোসন 

সমহন্বত ক ো িসি। দূষণ ও বৃেহনধন কমোসত িজময ব্যিস্থোপনো ও পুনঃব্যিিোস   মত পহ সিশিোন্ধি অভযোসগুস ো উৎসোহিত ক ো  উপ  রজো  

রদওয়ো িসি। হশেো রকন্দ্রগুস ো  হভতস  এিং িোইস  আি ণগত পহ িত মন হনহিত ক সত কহমউহনটি হশেো কহমটি এিং হশেো রকন্দ্র ব্যিস্থোপনো 

কহমটি  মোধ্যসম  েদোনকো ী ও হশেকসদ   েয কস  সসিতনতো বৃহদ্ধমূ ক প্রিো ণো ও কো মক্রম পহ িোহ ত িসি। পহ সিশগত সং েসণ  

পোশোপোহশ সোমোহজক সংিহত িোড়োসত একটি র ৌথ হশেো স্থোপনো ও কহমউহনটি কো মক্রম হিসসসি কহমউহনটি িোগোন প্রহতিো ও  েণোসিেণ ক ো 

িসি (মোটিসক পোহন রশোষসণ সিোয়তো  মোধ্যসম িষ মোকোস   প্রভোি কমোসত বৃেস োপণ সি)।   
 

 

 

অত্র এ োকোয় পহ সিসশ  অিেয়  োঘসি এসএমএসহি, আশ্রয় ও খোদ্য হন োপত্তো  খোতগুস ো  অধীসন এিং ইইটিিহিউহজ এ  কোহ গহ  

হনসদ মশনোয় পহ িোহ ত বৃে র োপণ কো মক্রম এিং পহ সিশ সং েণ হিষয়ক পদসেপগুস ো (ভূহিত্র পুনি মিো সি) স কোস   নীহতমো ো ও ঋতুগত 

হিসিিনোগুস ো  সোসথ সোমঞ্জস্য কস  িোস্তিোহয়ত িসি। রভটিিো  ঘোসস  পোশোপোহশ জোরু ,  তন, কদম, গোমো  ও আকোশমহণ গোেগুস ো 

ইইটিিহিউহজ এ  কোহ গহ  হনসদ মশনো ও সিোয়তোয় র োপণ ক ো িসি এিং এসএমএসহি খোসত  আওতোয় ইইটিিহিউহজ এিং সোইট পহ কল্পনো 

ও সোইট উন্নয়ন ওয়োহক মং গ্রুসপ  মসধ্য সমন্বয় কস  জীি-প্রসকৌশ কৃত ভূহম হস্থহতশী ক ণ হিষয়ক সমোধোনগুস ো কযোম্পগুস োসত ব্যিহৃত িসি। 

 

হিহভন্ন কযোসম্প ৪৬টি িোহত হিষয়ক সোড়োদোন দ  গেন এিং িোহত  আক্রমণ রথসক িোুঁিো  জন্য নতুন ওয়োি টোওয়ো  হনম মোণ এই সং েণ 

পদসেপগুস োসত অন্তর্ভমি থোকসি। পহ সিশগত সসিতনতো িোড়োসত কযোসম্প  আসশপোসশ  হিদ্যো য়গুস োসত পহ সিশ হিষয়ক হশেো কম মসূহি 

পহ িোহ ত িসি।   

সু েো 

খাদ্য বনরাপিা 

হশেো 

সোইট ব্যিস্থোপনো ও সোইট উন্নয়ন (এসএমএসহি) 



 

 

61 

পহ হশষ্টসমূি 

 

 

 

 

 

স্বোস্থয খোসত  জন্য রমহিসক  িজমযগুস ো  হন োপদ িসন্দোিস্ত হনহিত ক োই িসচ্ছ পহ সিশগত মূ  হিসিিনো। স্বোস্থয রসিো হিষয়ক িজময ব্যিস্থোপনো 

জ্বো োহন হনভ ম  এিং এটিসক  হদ িোসজভোসি ব্যিস্থোপনো ক ো িয় তোিস  সংক্রোমক ও নন কহমউহনসকি  র োগগুস ো েড়োসনো  পোশোপোহশ 

পহ সিসশ  উপ  েহতক  প্রভোি প সত পোস । িত মমোসন কযোম্পগুস োসত রমহিসক  িজময ব্যিস্থোপনো  জন্য রকোন একক ব্যিস্থো রনই  ো  ফস  

এই হিষসয় িজময মোটি িোপো রদওয়ো হকংিো পুহড়সয় রফ ো  মত স্বল্প কো মক  িসন্দোিস্ত গ্রিণ ক ো িসচ্ছ। ধো োস ো ও অন্যোন্য ধোতি পদোথ ম সি 

লজি উপক ণ এিং অন্যোন্য স্বোস্থয রসিো হিষয়ক িজময ব্যিস্থোপনোয় হন োপদ প্রহক্রয়োক ণ, িসন্দোিস্ত, লিহিত্রযক ণ এিং হনয়ন্ত্রসণ  জন্য একটি 

ব্যিস্থো গ্রিণ ক ো অতযন্ত জরুহ । র সিতু পহ হস্থহত  হিিোস  রকোন আদশ ম সমোধোন খ ুঁসজ পোওয়ো নোও র সত পোস  তোই মোনি স্বোস্থয ও পহ সিশ 

উভসয়  উপ  িজময ও হনগ মমসন  প্রভোি কমোসত ২০১৯ এ একটি রকৌশ  প্রণয়ন ও িোস্তিোয়ন ক ো িসি।   

 

 

 

ভূগভ মস্থ পোহন উসত্তো ন হিষসয় পহ িীেণ এিং পুনঃস ি োি ও পূ ণ ক ো হিষয়ক সেমতো  পোশোপোহশ পোহন  েক এিং উৎপোদনমুখী 

িোস্তুসংস্থোসন  উপ  রকোন ধ সণ  ব্যোপক প্রভোি কমোসত  িণোি পোহন  হমশ্রণ সম্পসকম অব্যিতভোসি মূল্যোয়ন ক সি। পয়ঃহনষ্কোশন সোইটগুস ো 

হিহভন্ন প্রহক্রয়ো  উপ  পহ সিসশ  প্রভোি এিং পয়ঃব্যিস্থোপনো  সি মসশষ দ্র্ব্য হিসিিনোয়  োখসি। িহিউএএসএইি অিকোেোসমো  সক  নকশোয় 

জ িোয়ু ও পহ সিশগত িোধো রমোকোসি ো  জন্য প্রহতস োধমূ ক ব্যিস্থোগুস ো  িহিউএএসএইি খোত অন্তর্ভমি ক সি।  

 

 

 

বৃেহনধন র োসধ হিকল্প জ্বো োহন হিসসসি ইইটিিহিউহজ এ  কোহ গহ  হনসদ মশনোয় এিং এসএমএসহি, আশ্রয় ও খোদ্য হন োপত্তো খোসত  অধীসন 

পহ িোহ ত এ হপহজ এ  সংস্থোন িোড়োসত আশ্রয়/এনএফআই হিষয়ক সিস োগী সংস্থোগুস ো কোজ ক ো অব্যিত  োখসি। এই খোতটি ২০১৯ এ 

সমগ্র শ ণোথী জনসগোিী  কোসে রপৌুঁেোসনো  পোশোপোহশ রিোি কহমউহনটি  একটি উসেখস োগ্য অংসশ  কোসে রপৌুঁেোসত িোয়।  

 

সোড়োদোন কম মসূহিসত িোুঁসশ  পহ সিশ িোন্ধি ব্যিিো  হনহিত ক সত আশ্রয়/এনএফআই খোত একটি িোুঁশ হিষয়ক কোহ গহ  ওয়োহক মং গ্রুপ গেন 

ক সি  োসত িোুঁসশ  স্থোহয়ত্ব, পহ ি মো ও জীহিকো  পন্থো হিসসসি এ  কো মকোহ তো সম্পসক ম জোনো  োয়। আগোমী িে গুস োসত অপহ পক্ব িোুঁশ 

সংগ্রসি  প্রসয়োজনীয়তো কহমসয় আশ্রসয়  জন্য ব্যিহৃত িোুঁসশ  জীিনকো  ও স্থোহয়ত্ব িোড়োসত িোুঁশ পহ ি মো রকন্দ্র স্থোপসন  হিষসয় 

আশ্রয়/এনএফআই খোত উসদ্যোগ গ্রিণ কস সে। 

 

 

 

পহ সিশগত সু েো ও পুনি মোসন সম্পহক মত হিসিিনোগুস োসক মূ ধো োক সণ এসএমএসহি, আশ্রয় ও ইইটিিহিউহজ সি অন্যোন্য খোসত  সোসথ 

হসিহিউহস ওয়োহক মং গ্রুপ সমন্বয়  েো ও সংিত ক সি। িিব্য, হিষয়িস্তু ও উপক ণসমূি প্রণয়ন, প মোস োিনো ও হিহনময় ক ো িসি।   

 

 

 

 

 

 

রটহ স োগোস োগ ও  হজহিক স ঞ্জোম িো োসত জ্বো োহন  উপ  হনভ ম শী তো রথসক সস  আসসত এিং িো িো  একই ধ সণ  খ ি কমোসত র খোসন 

কোহ গহ ভোসি সম্ভি রসই জোয়গোগুস োসত রসৌ  হিদুযসত  মসতো নিোয়নস োগ্য জ্বো োহন ব্যিিো  ক সত িসি।  

 

 

 

 

সোমোহজক সংিহত 

 

 

 

সোমোহজক সংিহত ও শোহন্তপূণ ম সিোিস্থোন বৃহদ্ধ ক সত সোমোহজক উসদ্বগ  োঘি কস  এিং শ ণোথী ও রিোি কহমউহনটি উভয়সকই সুহিধো রদয় 

এধ সন  সু েো কো মক্রমগুস ো  উপ  গুরুত্ব আস োপ ক ো িসি। এটি প্রোথহমকভোসি আন্তঃকহমউহনটি সং োপ এিং দ্রুত প্রভোি হিস্তো কো ী 

প্রকসল্প  মোধ্যসম সম্পন্ন িসি। 

 

কম মসূহি  িক্র জুসড় সংস োগকো ী ও হিহচ্ছন্নকো ী হিষয়গুস ো  হিসিষণসি সংঘষ ম হিষয়ক সংসিদনশী  কম মসূহি  উপ  একটি আন্তঃসংস্থো 

প্রহশেসণ অংশগ্রিসন  জন্য হসহপ এ  সিস োগী সংস্থোগুস োসক উৎসোহিত ক ো িসি। এই প্রহশেণটি একটি স্থোনীয় এনহজও এ  রনর্তসত্ব 

িহিউএএসএইি 

আশ্রয়/এনএফআই 

 

হসিহিউহস 

সু েো 

ইটিএস/ হজহিকস 

 

স্বোস্থয 
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পহ হশষ্টসমূি 

 

 

পহ িোহ ত িসি  োসদ  এই সম্পহক মত দেতো এিং স্থোনীয় রপ্রেোপসট অহভজ্ঞতো  সয়সে। এ  মোধ্যসম ি মোন কম মসূহিগুস ো শহিশো ী িসি এিং 

হকসশো  ও তরুণসদ  িোিগুস োসত শোহন্তপূণ ম সিোিস্থোন ও শোহন্ত প্রহতিো হিষয়ক মহিউস   হিহনমসয়  মোধ্যসম হিস্তৃত িসি। এ  পোশোপোহশ 

শ ণোথী কযোম্পগুস ো  আসশপোসশ  রিোি কহমউহনটি এ োকোগুস োসত র ৌথ সু েো রসিোগুস ো  অহভগম্যতোও এ  মোধ্যসম বৃহদ্ধ ক ো িসি। 

শ ণোথী ও রিোি কহমউহনটিগুস ো  মসধ্য হিসনোদনমূ ক কো মক্রম প্রি ন ক ো িসি। মোনহিক সিোয়তো  মোধ্যসম অথ মোয়নকৃত রসিো  সংস্থোন, 

সোহি মক হসহপ ব্যিস্থো শহিশো ীক ণ এিং হিসশষতঃ শ ণোথী ও রিোি কহমউহনটি উভসয়  জন্য রকস ব্যিস্থোপনো ও পহ িো হভহত্তক হিকল্প রসিো  

মত গুরুত্বপূণ ম রসিোগুস ো  সোমঞ্জস্যতো স্থোপসন প্রদত্ত সিোয়তো হিষয়ক সুস্পষ্ট িিব্য কহমউহনটিগুস ো  কোসে স কোহ  সংস্থোগুস ো  মোধ্যসম 

স োসহ  রপৌুঁসে হদসয় রসিোগুস ো  অহভগম্যতোয় সোম্যতো হিষয়ক উসদ্বগগুস ো কমোসনো সম্ভি। 

 

র সিতু িোং োসদহশ মহি ো ও রমসয় োও হজহিহভ এ  তীব্র ঝ ুঁহকসত  সয়সে তোই রিোি কহমউহনটিগুস ো  কোসেও হজহিহভ হিষয়ক রসিোগুস ো 

রপৌুঁসে রদওয়ো িসি। রিোি কহমউহনটিগুস োসত নো ী িোন্ধি রসিোসমূি প্রদোন ক ো িসি এিং শোহন্তপূণ ম সিোিস্থোন ও সংিহতসক সমুন্নত ক সত 

নো ী গ্রুপগুস ো  মসধ্য র ৌথ পদসেপ ও কো মক্রম গ্রিণ ক ো িসি।  

 

 

 

 

র োহিঙ্গো শ ণোথী ও স্থোনীয় জনসগোহি  মসধ্যকো  উসদ্বগ ও সংঘষ ম  োঘসি  উপ  ইহতিোিক ও প্রতযে প্রভোি হিস্তো  ক সি এধ সন  হিস্তৃত 

িনোয়ন কো মক্রম সি রিোি কহমউহনটিগুস ো  জন্য জীহিকো সিোয়তো প্রদোন ক ো িসি।   

 

 

 

 

রিোি ও কহমউহনটিগুস োসত হভতস   ও িোইস   সোমোহজক সম্পকমগুস োসক  েয কস  গৃিীত পোেযক্রম িহিভূ মত কো মক্রসম অংশগ্রিসণ  মোধ্যসম 

সোমোহজক সংিহত প্রহতিো ক ো িসি। কযোম্পগুস োসত হিসনোদসন  স্থোন সীহমত িওয়োয় স্কুস   সমসয়  পস  উৎসি ও উৎ োপসন  জন্য হশেো 

রকন্দ্রগুস ো র োহিঙ্গোসদ  সোংস্কৃহতক পহ িয় ও ঐহতি  েো ক সত একটি িযোটফম ম হিসসসি কোজ ক সি।  

 

সোড়োদোন কম মসূহি  শুরু রথসকই হশেো রকন্দ্রগুস োসত রিোি কহমউহনটি ও শ ণোথী হশেক-হশহেকো কর্তমক র ৌথ পোেদোসন  মধ্য হদসয় দুইটি 

জনসগোিী  মসধ্য আন্তঃসোংস্কৃহতক সং োপ ও রসৌিোসদ ম  সুিনো িসয়সে। 

 

একইভোসি হসইহস ও এ হসএমহস গুস োসত শ ণোথী প্রহশেক ও হপতোমোতো  পোশোপোহশ রিোি কহমউহনটি  হশেক-হশহেকোসদ  অংশগ্রিণ এই 

ধ সন  ভোি হিহনময় শহিশো ী কস সে। 

 

পড়োস খো  সমসয়  িোইস  কযোম্পগুস োসত শ ণোথী ও রিোি কহমউহনটি হশশু ও তরুণসদ  একত্রীকৃত ক সত পোস  এমন হিসনোদনমূ ক কো মক্রম 

(স মন রখ োধূ ো  আস , নৃতয হশেো িো প্রহতস োহগতো) প্রি সন  মোধ্যসম হনজ হনজ কহমউহনটিগুস োসত শোহন্তপূণ ম সিোিস্থোসন  জন্য দূত হিসসসি 

রিোি কহমউহনটি  হশেক-হশহেকোসদ  কোসজ  োগোসনো  মোধ্যসম আন্তঃকহমউহনটি সম্পকমগুস ো আ ও এহগসয় রনওয়ো  োয়।   

 

 

 

 

 

কযোম্পগুস োসত কো মক্রসম  লদহনক সমন্বসয় শ ণোথী জনসগোহি  সোসথ সমৃ্পিতো  সময় কহমউহনটি  হনি মোহিত প্রহতহনহধত্ব প্রহতিো ক ো  প্রহক্রয়ো  

মোধ্যসম সি শোহন্তপূণ ম সিোিস্থোন সমুন্নত কস  সিস োগী সংস্থোগুস ো কযোসম্প  হভতস  এিং রিোি কহমউহনটিগুস ো  সোসথ শোহন্তপূণ ম সিোিস্থোসন 

শ ণোথীসদ  উৎসোহিত ক সি।  

 

রিোি কহমউহনটিগুস োসত অিকোেোসমোসমূসি   েণোসিেণ ও ঝ ুঁহক হ্রোসমূ ক কো মক্রম এিং কোসজ  হিহনমসয় নগদ অথ ম কম মসূহিগুস োসত 

শ ণোথীসদ  পোশোপোহশ রিোি কহমউহনটি  সদস্যসদ  অংশগ্রিসণ সেম ক সত র ৌথ কম মসূহি প্রণয়সন  মোধ্যসম পোশ্বমিতী কহমউহনটিগুস োসত 

কযোসম্প  প্রভোি কমোসত সিস োগী সংস্থোগুস ো সমৃ্পি িসি। রিোি কহমউহনটি ও শ ণোথী ো  োসত সং োপ হিহনমসয়  জন্য হনয়হমতভোসি হমহ ত 

িসত পোস  রসজন্য সু েো খোসত  সোসথ সমন্বসয়  মোধ্যসম প্রোহতিোহনক রফো োম প্রহতিো  সম্ভোিনো খহতসয় রদখো িসি।   

 

 

 

 

শোহন্তপূণ ম সিোিস্থোন ি সত র োহিঙ্গো ও রিোি কহমউহনটি  জনসগোিী  মসধ্য এিং র োহিঙ্গো জনসগোিী  অভযন্তস  পো স্পোহ ক শ্রদ্ধোসিোসধ  একটি 

অিস্থো হি োজ ক োসক রিোঝোয়। মোনহসক এিং/হকংিো মসনোসোমোহজক সিোয়তো হিষয়ক প্রভোি সি শহিশো ী সোমোহজক সংিহত কল্যোসণ  একটি 

গুরুত্বপূণ ম উপোদোন। এই রপ্রেোপসট র োহিঙ্গো ও রিোি কহমউহনটি  মসধ্য সোি মজনীন স্বোস্থয সুহিধো হিস্তো  হনহিত ক ো  মোধ্যসম স্বোস্থয খোত 

সংিহত অজমসন অঙ্গীকো িদ্ধ। সোমোহজক উসদ্বগ কমোসত মোনসম্মত স্বোস্থয রসিো  অহভগম্যতো হনহিত ক ো অতযন্ত গুরুত্বপূণ ম এিং একইভোসি 

খাদ্য বনরাপিা 

হশেো 

সোইট ব্যিস্থোপনো ও সোইট উন্নয়ন (এসএমএসহি) 

স্বোস্থয 
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র োহিঙ্গোসদ  মসধ্য স্বোস্থয খোত হিষয়ক মোন রিোি কহমউহনটি  জন্য স কোহ  মোসন  সোসথ সোমঞ্জস্যপূণ ম। উপস োন্তু ২০১৯ এ স্বোস্থয খোত রজ ো 

স্বোস্থয কমসিসি  উপ  হিহনসয়োগ ক ো অব্যিত  োখসি।  

    

 

 

 

রিোি এিং র োহিঙ্গো কহমউহনটিগুস ো  মসধ্য পো স্পোহ ক শ্রদ্ধোসিোধ, হিশ্বোস ও সমতো হনহিত ক ো  সুহনহদ মষ্ট  সেয  আওতোয় রটকসই ও সমোন 

সিোয়তো  জন্য হিসিিনোসি কো ও েহতসোধন নো ক ো  পন্থোয় িহিউএএসএইি খোত সোড়োদোন অব্যোিত  োখসি। িহিউএএসএইি পদসেপগুস ো 

রথসক রিোি কহমউহনটি  জন্য সুহিধো আদোয় হনহিত ক সত উসেখস োগ্য পহ মোণ সম্পদ হনসয়োহজত ক ো িসি।  

 

পোইসপ  মোধ্যসম পোহন স ি োি রনটওয়োক ম ও িজময ব্যিস্থোপনো  স্থোপনোগুস ো শ ণোথী ও পোশ্বমিতী রিোি কহমউহনটি উভয়সকই সুহিধো হদসি। 

পোহন স ি োসি  রনটওয়োসক ম  নকশো রিোি কহমউহনটিগুস ো  অিস্থোনসক হিসিিনো কস  ক ো িসয়সে। র সকোন ধ সণ  িজময হনষ্কোশন িযোন্ট 

হকংিো কঠিন িজময মোটি িোপো রদওয়ো রিোি কহমউহনটি ও শ ণোথী উভয় জনসগোিীসকই সুহিধো প্রদোন ক সি।   

 

 

 

 

িোুঁশ হিষয়ক কোহ গহ  ওয়োহক মং গ্রুসপ  মোধ্যসম এই খোত িোুঁশ পহ ি মো ক ো  কো মক্রম প্রহতিো ও এ  উন্নয়ন ক সত এিং কযোম্পগুস ো  পোশ্বমিতী 

এ োকোয় িসিোস ত রিোি কহমউহনটি  সদস্য ও কযোম্প রথসক দূ িতী িোুঁশ িোহষসদ  সোসথ এই হিষয়ক জ্ঞোন হিহনময় ক সত িোয়। এই জ্ঞোন 

হিহনময় কো মক্রম রিোি কহমউহনটি  জন্য জীহিকো সংগ্রসি  সুস োগ কস  হদসত পোস । এই খোসত  অংশীদোহ  সংস্থোগুস ো কর্তমক পহ িোহ ত 

কো মক্রম দীঘ মসময়োসদ কম মসূহি পহ িো নো  প্রি ন ক ো  পথ খস  হদসত পোস   ো সম্ভিত রিস কোহ  খোসত  সোসথ ক ো িসি।  

 

 

 

 

শোহন্তপূণ ম সিোিস্থোন একটি ধো োিোহিক প্রহক্রয়ো। শ ণোথী ও রিোি কহমউহনটি উভসয়  জন্য িিব্য দোসন সংসিদনশী তো   েণোসিেণ এিং 

রসিো  সংস্থোসন ভো সোম্য  েো  মোধ্যসম হসিহিউহস ওয়োহক মং গ্রুপ শোহন্তপূণ ম সিোিস্থোন হনহিতক সণ অিদোন  োখসি। রিোি কহমউহনটিগুস ো  

কোসে রপৌুঁেোসত এিং তোসদ  সোিোয্য ক সত হসিহিউহস এ  সোসথ সংহিষ্ট সংস্থোগুস ো এসএমএসহি ও সু েো খোত, হজআইএইিএ িহিউহজ 

এিং স কোস   সোসথ িোসত িোত হমহ সয় কোজ ক সি।  

 

প্রোকৃহতক দুস মোগ প্রস্তুহত ও লদিঘটনো 

 

 

 

 

সমগ্র শ ণোথীসদ  হন োপদ স্থোসন সহ সয় হনসত সেম িওয়ো  জন্য একটি রটকসই ও িোস্তহিক শো ীহ ক সু েো  সমোধোন ব্যতীত ২০১৯ এ প্রোয় 

সক  শ ণোথী সোইসিোন জহনত মো োত্মক ঝ ুঁহক  মসধ্য থোকসি। সোইসিোসন  রেসত্র তীব্র অসিোয়ত্ব ও ঝ ুঁহক  আশেো ক ো িয়। এ  মসধ্য  সয়সে 

প্রোণিোহন ও িোড়হত মসনোসোমোহজক িোহিদো, নহথ িোহ সয়  োওয়ো, পহ িোস   হিহচ্ছন্ন িসয়  োওয়ো, কহমউহনটি সু েো ব্যিস্থোগুস ো দুি ম  িসয়  োওয়ো, 

সু েো রসিো রকন্দ্রগুস োসত রপৌুঁেোসনো কঠিন িসয়  োওয়ো, হজহিহভ এ  ঝ ুঁহক, মোনি পোিোস   ঝ ুঁহক, কহমউহনটি হকংিো জরুহ  স্থোন/আশ্রয়গুস োসত 

ইচ্ছোমোহফক িো সংঘিদ্ধভোসি স্থোনোন্ত  ইতযোহদ। এগুস ো  প্রহতটিসতই মহি ো, রমসয়, িয়স্ক এিং হিসশষতঃ প্রহতিন্ধী ব্যহিসদ  জন্য ঝ ুঁহক রিসড় 

 োয়।  

 

একটি প্রোকৃহতক দুস মোগপ্রিণ এ োকোয় অিহস্থত িওয়োয় এিং হিদ্যমোন পোহ পোহশ্বমকতোয় এই রকৌশ টি হনয়হমত কম মসূহিসত িোস্তিসম্মতভোসি 

হিআ আ  ও জরুহ  প্রস্তুহত সোড়োদোন হিষয়ক কো মক্রম অন্তর্ভমি ক সত এিং উচ্চ ঝ ুঁহকপূণ ম সমসয়  আসগই প্রস্তুহত গ্রিণ ক সত িোয়। প্রোকৃহতক 

দুস মোগ ও এ  প্রভোি হ্রোসমূ ক পদসেসপ  সোসথ সম্পহক মত ঝ ুঁহকগুস ো  হিষসয় সসিতনতো বৃহদ্ধ এিং একটি কহমউহনটিহভহত্তক পদ্ধহতসত 

হিআ আ  ও জরুহ  প্রস্তুহতমূ ক কো মক্রম পহ িো নো প্রোণিোহন প্রহতস োসধ  রেসত্র অতযোিশ্যক ও অসন্যোন্য উপোয়। 

 

জরুহ  অিস্থো  জন্য প্রস্তুহত গ্রিসণ হসিহিউহস ওয়োহক মং গ্রুপ ও এসএমএসহি খোসত  সোসথ র ৌথভোসি সু েো হিষয়ক সিকো ী সংস্থোগুস ো 

সোমঞ্জস্যপূণ ম িিব্য প্রদোন ক সি  োসত হনসন িহণ মত হিষয়গুস ো হনহিত িয়ঃ ১) ঝ ুঁহক হ্রোসস  উপোয়গুস ো সম্পসক ম সসিতনতো বৃহদ্ধ; ২) ৭টি হিষয় 

এিং সিসিসয় অসিোয় গৃিস্থোহ  ও ব্যহিসদ   েো ক সত ও সোিোয্য প্রদোসন কহমউহনটি  গুরুত্ব সম্পসকম অিগত ক ো; ৩) সু েো ঝ ুঁহক হ্রোস ক ো 

ও গুজি র োধ ক ো (পহ িোস   হিহচ্ছন্ন িসয়  োওয়ো, মোনি পোিো  ইতযোহদ সম্পসক ম)। হজহিহভ সংক্রোন্ত প্রস্তুহত  রেসত্র কোজ ক ো সু েো হিষয়ক 

জরুহ  সোড়োদোন ইউহনট (হপইআ ইউ) হজহিহভ উপখোসত  সদস্যবৃন্দ ( ো ো জরুহ  অিস্থোয় সোমসন থোকো ব্যহিসদ  প্রহশেণ প্রদোন কস ) সি 

সু েো হিষয়ক সদস্যসদ  হনসয় গঠিত। জরুহ  রসিো ও সু েো সংক্রোন্ত সংিোদ রপসত অসিোয় কহমউহনটিগুস ো  জন্য তথ্য ও অহভগম্যতো  

উন্নয়ন সোধসন সোমসন থোকো দ টি মোনহসক প্রোথহমক হিহকৎসো, জরুহ  রসিো  জন্য র ফোস  , রকস ব্যিস্থোপনো রসিো এিং কহমউহনটি  (মহি ো, 

পুরুষ, রেস  ও রমসয়) কোসে রপোুঁেোসত কোজ কস ।  

 

আশ্রয়/এনএফআই 

 

হসিহিউহস 

িহিউএএসএইি 

সু েো 
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সুহনহদ মষ্টভোসি হসহপ প্রস্তুহত  পহ সপ্রহেসত ঝ ুঁহকসত থোকো হসহপ স্থোপনোগুস ো  ঝ ুঁহক হনরূপণ ও ম্যোহপং দুস মোগকোস  পহ িোস   হিহচ্ছন্ন িসয়  োওয়ো 

র োসধ রকৌশ  হিহিতক ণ, কযোম্পগুস োসত অস্থোয়ী/জরুহ  রসিোদোন ও হমহ ত িওয়ো  স্থোন পূসি মই হিহিতক ণ এিং সোইসিোসন  রেসত্র 

হসএফএস/হশশুসদ  স্থোনসি হিদ্যমোন হসহপ স্থোপনোগুস ো  শহিশো ীক ণ/পুনি মোসন অব্যোিত  োখসি।  হদ সোইসিোসন  কো সণ িড় ধ সণ  

জনসগোিী  স্থোনোন্তস   ঘটনো ঘসট রসসেসত্র স্থোনোন্তস   িোহিদো সম্পন্ন অসিোয় পহ িো গুস োসক সিোয়তো প্রদোন ক ো প্রসয়োজন িয় রসসেসত্র 

কোজ ক ো  জন্য হসহপ রস্বচ্ছোসসিকসদ  দ গুস োসক প্রহশেণ প্রদোন ক ো িসি। হকভোসি হসহপ সংক্রোন্ত ঝ ুঁহক পহ িীেণ ও কহমউহনটি  রনর্তসত্ব 

দুস মোগ সোড়োদোন পহ কল্পনো প্রণয়ন ক সত িয় এিং হকভোসি দুস মোগকোস  পহ িো  িসত হিহচ্ছন্ন িসয়  োওয়ো হশশুসদ  হিহিতক সণ সিোয়তো 

প্রদোন ক সত িয় রসই সক  হিষসয় কহমউহনটিহভহত্তক হসহপ দ গুস োসক প্রহশেণ প্রদোন ক ো িসি।  

 

 

 

 

এই খোত ভো সোম্যপূণ ম,  থো থ ও সমসয়োপস োগী খোদ্য হন োপত্তো হিষয়ক সোড়োদোন হনিয়তো প্রদোন ক সি। সোধো ণ খোদ্য হিত ণ (হজএফহি) 

ও ই-ভোউিোস   মোধ্যসম হিদ্যমোন খোদ্য সিোয়তোসক শহিশো ীক ণ, সেম ও  েণোসিেণ ক সি এিং এ  পোশোপোহশ সিসিসয় অসিোয় ব্যহি 

হকংিো  ো ো তোসদ  খোদ্য প্রস্তুসত সোমহয়কভোসি অেম িো হিত ন সোইট রথসক হিহচ্ছন্ন তোসদ  অন্তর্ভমি ক সত জরুহ  অিস্থোয় ও ঘটনো অনু োয়ী 

সোড়োদোন কো মক্রম পহ িো নো ক সি। র সি ব্যহি ো হিহচ্ছন্ন অিস্থোয় আসে তোসদ  জন্য কযোম্পগুস োসত রকৌশ গতভোসি সুহিধোজনক স্থোসন 

স োসহ  খোওয়ো  উপস োগী খোদ্য মজুদ ক সত িসি।  

 

কিিোজো  ও কযোম্পগুস ো  মসধ্য  োতোয়োসত   োস্তো িন্ধ িসয় রগস  মধু েড়ো  হজহিকস িোসি  শুকনো খোিো  মজুদ ক ো িসি। সোড়োদোসন  

আস কটি রকন্দ্রীয় হিষয় িসি “সোিোয্যকো ী ব্যিস্থো” ( ো হিত ণ রকন্দ্রগুস োসত ইসতোমসধ্যই ব্যিহৃত িসচ্ছ)। এই ব্যিস্থোটি সিসিসয় অসিোয় 

মোনুষসদ  সিোয়তোয় এিং সিসিসয় রিহশ িোহিদোসম্পন্ন ব্যহিসদ  জন্য  োন্নো ক ো খোিো  হিত ণ এিং অহভগম্যতো সংক্রোন্ত সমস্যো  রেসত্র খোদ্য 

রপৌুঁসে রদওয়ো সিোয়তো প্রদোসন রস্বচ্ছোসসিকসদ  গহতশী  ক ো  জন্য গ্রিণ ক ো িসি। রস্বচ্ছোসসিক ো দুটি পদ্ধহতসত কোজ ক সিঃ ক) হিত ণ 

রকন্দ্রগুস োসত খোদ্য হনসয় আসো; খ) সিসিসয় অসিোয়/হিহচ্ছন্ন/আভযন্ত ীণভোসি স্থোনোন্তহ ত ব্যহিসদ  জন্য খোদ্য হনসয় আসো। িোহিদো ও অহিগম্যতো 

হিষয়ক সমস্যো অনু োয়ী প্রহতমোসস প্রোয় ৪,০০০ জন সোিোয্যকো ীসক গহতশী  ক ো িসি।  

 

 

 

 

 

হশেো খোত হশেো উপক ণগুস ো (হশেো সোমগ্রী ও জরুহ  স ঞ্জোমসি) পূসি মই  থোস্থোসন  োখসি এিং হিহভন্ন কযোসম্প সিসিসয় রিহশ দুস মোসগ  

ঝ ুঁহকসত থোকো ১২% হশেো স্থোপনো  (আনুমোহনক ৫৮০টি হশেো স্থোপনো) রম োমসত  জন্য অনুমহত প্রদোন ক সি। সোইসিোন িো িন্যো রমোকোসি ো  

প্রস্তুহত হিসসসি হশেক ও এই খোসত  কযোম্প রফোকো  পসয়ন্ট োসি হশেো কমী ো হসমুযস শন, হিআ আ  প্রহশেণ এিং িযোডোি ম অপোস টিং 

প্রহসহিউ  (এসওহপ) হিষয়ক সসিতনতো ও কহমউহনটি  জন্য গুরুত্বপূণ ম িিসব্য অংশগ্রিণ ক সি। হশশুসদ  জন্য ঝ ুঁহকপূণ ম হশেো রকন্দ্রগুস োসক 

সোমহয়ক িো স্থোয়ীভোসি িন্ধ কস  রদওয়ো হনহিত ক সত িষ মোকো  িো ঘূহণ মঝড়প্রিণ সমসয়  আসগই উচ্চ ঝ ুঁহকপূণ ম এ োকোগুস োসত অিহস্থত হশেো 

রকন্দ্রগুস ো  ম্যোহপং িো নোগোদ ক ো িসি।  হদ হন োপত্তো হনহিত ক ো সম্ভি িয় তোিস  জরুহ  অিস্থো  রেসত্র হসএফএস এ  সোসথ স্থোন 

ভোগোভোহগ িো ঘস  িসস হশেো  োসভ  মত হিকল্প ও স্থোনোন্ত স োগ্য হশেো োসভ  পদ্ধহতগুস োসক উৎসোহিত ক ো িসি।  

 

ঘূহণ মঝসড়  সময় আশ্রয়সকন্দ্র সি হিহভন্নভোসি ব্যিিো  ক ো  োসি দুস মোগ রমোকোসি োয় সেম এমন মসি গুস ো  পোশোপোহশ স কোস   সোসথ 

র ৌথভোসি হশেোসকন্দ্রগুস ো  জন্য নতুন নকশো প্রণয়সন  কোজ এহগসয়  োসচ্ছ। র সিতু শ ণোথীসদ  জন্য রকোন ঘূহণ মঝড় আশ্রয়সকন্দ্র রনই তোই 

এই স্থোপনোগুস ো হনহম মত িস  রসটি ঘূহণ মঝড় রমোকোসি ো  প্রস্তুহত  রেসত্র একটি গুরুত্বপূণ ম পদসেপ হিসসসি হিসিহিত িসি।    

 

 

 

 

হসআইহস এ  সিোয়তোয় এসএমএসহি খোসত  সংস্থোগুস ো  মোধ্যসম, হিসশষতঃ িোং োসদশ ঘূহণ মঝড় প্রস্তুহত কম মসূহি (হসহপহপ) এ  রস্বচ্ছোসসিকসদ  

সমৃ্পি কস  এিং সেমটো বৃহদ্ধ হিষয়ক িোহিদো অনুসোস  সিোয়তো প্রদোন অব্যোিত র সখ এই খোতটি কযোম্প প মোসয় প্রস্তুহত ও জরুহ  অিস্থো 

সংক্রোন্ত পদসেপগুস োসক সমন্বয় ক সি। ২০১৯ এ  জোনুয়োহ  ও রফব্রুয়োহ  মোসস হসহপহপ রস্বচ্ছোসসিকসদ  সি মসশষ দ টিসক হনসয়োগ ও প্রহশেণ 

দোন ক ো িসি।  

 

ঘূহণ মঝসড়  রেসত্র পূি মোভোস প্রদোসন  ব্যিস্থো   েণোসিেসণ িোড়হত সিোয়তো প্রদোন, হসিহিউহস ওয়োহক মং গ্রুপ ও সু েো খোসত  সোসথ র ৌথভোসি 

ঝ ুঁহকগুস ো সম্পসক ম কহমউহনটি  সোসথ র োগোস োগ ক ো এিং জরুহ  অিস্থো হিষয়ক পহ কল্পনোগু  প্রণয়ন ক ো অব্যোিত থোকসি।  

 

 

 

 

স্বোস্থয খোসত  জন্য আিিোওয়ো সম্পহক মত জরুহ  অিস্থো হিষয়ক প্রস্তুহত  পোশোপোহশ র োহিঙ্গো এিং/অথিো রিোি কহমউহনটি  মসধ্য বৃিৎ আকোস   

র োসগ  প্রোদুভ মোি দুস মোগকোস  জরুহ  অিস্থো হিষয়ক পহ কল্পনো  আওতোধীন। আিিোওয়ো সম্পহক মত ঘটনোয় স্বোস্থযসকন্দ্রগুস ো েহতগ্রস্ত িস  

খাদ্য বনরাপিা 

হশেো 

সোইট ব্যিস্থোপনো ও সোইট উন্নয়ন (এসএমএসহি) 

স্বোস্থয 
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পহ হশষ্টসমূি 

 

 

 োসত জরুহ  স্বোস্থয রসিোগুস ো প্রদোন ক ো সম্ভি িয় রসজন্য স্বোস্থয খোতসক রমহিকযো  দ  এিং অন্যোন্য দ্রুত ব্যিস্থো রনওয়ো  পদ্ধহতগুস ো  

(সংক্রোমক র োসগ  রেসত্র পৃথকীক ণসি) সংস্থোন হনহিত ক সত িসি। এেোড়োও এই খোতসক িড় আকোস   সংক্রোমক র োসগ  প্রোদুভ মোসি  

রেসত্র মৃতসদিগুস ো  ব্যিস্থোপনো সি প্রোদুভ মোি হিষয়ক সোড়োদোসন কো মক  এসওহপ গুস ো  োসত থোসক রসটি হনহিত ক সত িসি এিং 

জীিন েোকো ী ও অতযোিশ্যক ঔষধ ও সোমগ্রী (জরুহ  স ঞ্জোম ও প্রোদুভ মোি তদন্ত উপক সণ  মত আসগ রথসক র সখ রদওয়ো সোমগ্রীসি) ক্রয়, 

মজুদ ও হিত ণ ক সত িসি।  

 

এমআইএসহপ এ  জন্য জরুহ  পহ কল্পনো, পহ চ্ছন্ন রিহ ভোহ  সোমগ্রীসি অন্যোন্য মো োমো  আসগ রথসকই প্রস্তুত  োখো এিং রিহসক ইমো সজহন্স 

অিসিহিক রকয়ো  (ইএমওহস) রকন্দ্র ও র ফোস   পন্থোগুস োসক শনোিক সণ  মোধ্যসম স্বোস্থয খোতসক জীিন  েোকো ী জরুহ  এসআ এইি 

রসিো হনহিত ক সত িসি। 

 

 

 

 

িন্যো, ঝড় ও ঘূহণ মঝড়সক অন্তর্ভমি কস  পুহষ্টখোত একটি শহিশো ী জরুহ  প্রস্তুহত ও সোড়োদোন পহ কল্পনো (ইহপআ হপ) প্রণয়ন কস সে  োসত 

সুহনহদ মষ্ট প্রভোিসমূসি  উপ  হভহত্ত কস  সোড়োদোন কো মক্রম প্রি সন খোসত  সিস োগী সংস্থোগুস োসক উসদ্যোগী ক সত হনয়োমকগুস োসক সুস্পষ্টভোসি 

সনোি ক ো িসয়সে। ২০১৮ এ  িষ মোকোস  ( ো  প্রভোি শুধু স্থোনীয়ভোসিই পহ  হেত িসয়সে) পুহষ্ট রসিো  ধো োিোহিকতো  েোয় অথিো ৭২ ঘণ্টো 

িো এ ও কম সমসয় এই রসিোগুস ো পুনঃপ্রহতিোয় সেম ক ো হনহিত ক সত এই কো মক্রমগুস ো কো মক ী ও প মোপ্ত হিসসসি প্রমোহণত িসয়সে। 

 হদ স্থোপনোগুস ো েহতগ্রস্ত এিং  োতোয়োসত  জন্য দুগ মম িয় তোিস  রমোিোই  পুহষ্ট দস   মোধ্যসম রসিো  সংস্থোন; হকছুহদসন  জন্য পুহষ্টসসিো 

পোওয়ো সম্ভি নো িস  রসিোদোনকো ীসদ  জন্য িোড়হত র শসন  সংস্থোন; পহ িিসন  হিঘ্নতো ও ঘূহণ মঝসড়  ২৪ রথসক ৭২ ঘণ্টো আসগ সক  রকন্দ্র 

িন্ধ কস  রদওয়ো  মত হিষয়গুস ো  রেসত্র হস্থহতশী ক ণসকন্দ্র রথসক ঘূহণ মঝড় রমোকোসি োয় সেম স্বোস্থযসকসন্দ্র র োগীসদ  স্থোনোন্ত সি কযোসম্প  

হনকটিতী স্থোপনো হকংিো মজুদ ক ো  রকন্দ্রগুস োসত স ঞ্জোম ও মো োমো   থো থভোসি সং হেত আসে এটি হনহিত ক ো এই পদ্ধহত  অন্তর্ভমি।   

 

 

 

 

কো মক ীভোসি সোড়োদোসন  সেমতো উন্নয়ন এিং হসমুযস শন িি মো ও জরুহ  মজুদগুস ো আসগ রথসকই িসন্দোিস্ত ক ো সি ভহিষ্যসত  হিপদগুস ো 

রমোকোসি ো  জন্য অহধকত  ভোস োভোসি প্রস্তুত িসত এই খোতটি কোজ কস   োসি। প্রোকৃহতক দুস মোগ ব্যিস্থোপনো  প্রোহতিোহনক রেমওয়োসক ম  

রকৌশ গত হনসদ মশনো ও কযোম্পগুস ো  জন্য সি মসম্মত ধো ণো  উপ  হভহত্ত কস  র সকোন জরুহ  অিস্থো  রেসত্র িহিউএএসএইি খোত একটি 

সোড়োদোন কম মসূহি গহতশী  ক সি।  

 

এিহিউহি প্রোদুভ মোসি  ঘটনো  রেসত্র িহিউএএসএইি এিং স্বোস্থয এিহিউহি প্রস্তুহত ও সোড়োদোসন  র ৌথ পহ কল্পনো  সোসথ সোমঞ্জস্য র সখ 

সক  সিস োগী সংস্থো কর্তমক িহিউএএসএইি সোড়োদোন রজো দো  ক ো িসি।  

 

 

 

 

অভীষ্ট জনসগোিী  ন্যযনতম অসধ মক অংসশ  জন্য এই খোত জরুহ  আশ্রয়/এনএফআই সোমগ্রীগুস ো আসগ রথসকই মজুদ  োখো অব্যোিত  োখসি। 

কযোম্পগুস োসত ওয়ো িোউজ ও কসন্টইনো  প মোসয় জরুহ  মজুদগুস োসক ম্যোহপং ক ো িসয়সে  ো মোহসকভোসি িো নোগোদ ক ো িয়। উপসজ ো ও 

কযোম্প প মোসয় এই খোসত  জরুহ  রফোকো  পসয়ন্টসদ  হনি মোহিত ক ো িসয়সে। হনসয়োগকৃত এই খোসত  জরুহ  রফোকো  পসয়ন্টসদ  জরুহ  

অিস্থোয় সোড়োদোসন  জন্য প্রহশেণ প্রদোন ক ো িসয়সে এিং তো ো ঘূহণ মঝড়প্রিণ সময় ও িষ মোকোস   আসগ তোসদ  ধো ণোগুস ো ঝো োই ক ো  

জন্য রসশসন অংশগ্রিণ ক সি।  

 

এই খোত হশেো খোসত  সোসথ র ৌথভোসি হশেোসকন্দ্র ও ঘূহণ মঝড় আশ্রয়সকন্দ্র উভয়ভোসি ব্যিিো  ক ো  োয় এমন স্থোপনোগুস ো  নকশো প্রণয়সন 

কোজ ক সে। প মোপ্ত প মোসয় িোস্তিোহয়ত িস  এই স্থোপনোগুস ো ঘূহণ মঝসড়  সময় শ ণোথীসদ  সু েো প্রদোন ক সি।  

 

 

 

িহু-িযোটফম মহিহশষ্ট পূি মোভোস প্রদোন রসিো  অহভগম্যতো সংিতক ণ ও দুস মোগ প্রস্তুহত হিষয়ক তথ্য সম্পসকম জোনোসত অব্যোিতভোসি কোজ কস  

 োওয়ো  পোশোপোহশ ঘূহণ মঝসড়  পূসি ম কহমউহনটিগুস োসক িহু-িযোটফম মহিহশষ্ট পূি মোভোস প্রদোন, গুজি সনোিক ণ ও হসদ্ধোন্ত গ্রিণকো ীসদ  কোসে 

কহমউহনটি  সমস্যোগুস ো রপৌুঁসে হদসত হসিহিউহস সিস োগী সংস্থোগুস ো কোজ ক সি। রকোন মো োত্মক দুস মোগ ঘসট  োওয়ো  সোসথ সোসথ হসিহিউহস 

সিস োগী সংস্থোগুস ো হসিহিউহস স্থোপনোসমূসি  েহত ও কো মক্রম িোধোগ্রস্ত িওয়ো সম্পসক ম মূল্যোয়ন ক সি এিং হনয়হমত কো মক্রম পুনঃপ্রহতিো 

িওয়ো  পহ হস্থহত সৃহষ্ট িওয়ো  পূি মপ মন্ত তথ্য হিহনময় ও মতোমত সম্পহক মত প্রহতসিদন রপশ ক ো  জন্য মধ্যিতী সমোধোনগুস ো হিহিত ও 

িোস্তিোহয়ত ক সি।    

 

 

পুহষ্ট 

িহিউএএসএইি 

আশ্রয়/এনএফআই 

 

হসিহিউহস 
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পহ হশষ্টসমূি 

 

 

 

 

 

 

 

 

মো োত্মক ঘূহণ মঝসড়  ঘটনো  জন্য প্রস্তুহত  রেসত্র  হজহিকস খোত একটি হনভ ম স োগ্য তথ্য ব্যিস্থোপনো পদ্ধহত লতহ  ও  েণোসিেণ ক সি। এই 

পদ্ধহত  মোধ্যসম  োতোয়োসত   োস্তো  অিস্থো ও পহ িো নো পদ্ধহত  ফোুঁকগুস ো দ্রুত িো নোগোদ ক ো; হনষ্পহত্ত ব্যিস্থো  অগ্রোহধকো  ও  হজহিকস 

সংক্রোন্ত প্রহতিন্ধকতোগুস ো  রেসত্র অহভগম্যতো হনহিত ক সত অিকোেোসমোগত মূল্যোয়ন পদ্ধহতগুস োসক সংিত ক ো; মজুদ িোড়োসনো  িোহিদো  

দ্রুত বৃহদ্ধ হকংিো হিদ্যমোন ব্যিস্থো  হিহঘ্নত িওয়ো  ঘটনো অহতহ ি সং েণ সেমতো  েো ক ো এিং পোহনস োধক সং েসণ  জন্য কযোসম্প  

হভতস  ও িোইস  একটি অহতহ ি ২০” সোধো ণ কসন্টইনো  স্থোপন ক ো িসি। এেোড়োও মো োত্মক জরুহ  অিস্থোয় হন োপদ সং েণ হনহিত 

ক সত ওয়ো িোউজগুস োসত এই খোত সেমতো বৃহদ্ধসি ঝ ুঁহক হ্রোস পদসেপসমূি গ্রিণ ক সি। 

 

জরুহ  রটহ স োগোস োগ খোত জরুহ  অিস্থো  রেসত্র কো মপহ কল্পনো  এ োকোগুস োসত মোনহিক সোিোয্য প্রদোনকো ী সংস্থোগুস ো মসধ্য সংস োগ ও 

র োগোস োগ মূল্যোয়ন, রম োমত ও  েণোসিেণ ক সি। র সকোন জরুহ  ঘটনো  পূসি মই এই খোত প্রসয়োজনীয়  ন্ত্রপোহতগুস ো ক্রয় ও  থোস্থোসন 

 োখো  ব্যিস্থো ক সি।  

 

রিোি কহমউহনটি  সম্পিৃতো-২০১৮ এ  অজমনগুস ো  উপ  হভহত্ত কস  এহগসয়  োওয়ো  

পহ সিসশ  উপ  প্রভোি হ্রোস কস  সোমোহজক সংিহত সমুন্নত ক ো  পোশোপোহশ সিসিসয় েহতগ্রস্ত জনসগোহি  জন্য মোনসম্মত রসিো ও দেতো 

বৃহদ্ধ হিষয়ক সিোয়তো  অহভগম্যতো উন্নয়সন  জন্য র ৌথ সোড়োদোন পহ কল্পনো  আওতোয় রিোি কহমউহনটিসক সিোয়তো প্রদোসন   েয হস্থ  ক ো 

িসয়সে। ২০১৯ এ রিোি কহমউহনটিগুস োসক সিোয়তো প্রদোসন  গুরুত্বপূণ ম উপোদোনগুস ো  মসধ্য  সয়সে-জীহিকো হনি মোসি  উপোয় শহিশো ীক ণ, 

হশেো  োসভ  সুস োগ ও পহ সিশগত েহতসমূি  োঘি ক ো।  

 

২০১৮ এ  রজআ হপ এ  আওতোয় রিোি কহমউহনটি সংক্রোন্ত অজমনসমূসি  হভহত্তসত কো ম পহ িো নো 

 
পহ সিশ ও িোস্তুসংস্থোসন  পুনি মোসন-বৃেহনধন একটি মো োত্মক সমস্যো। বৃেস োপণ কো মক্রম বৃহদ্ধ  মোধ্যসম বৃেহনধন সম্পহক মত সমস্যোগুস ো 

 োঘসি রজআ হপ এ  সিস োগী সংস্থোগুস ো একসোসথ কোজ কস  িস সে। ২০১৮ এ কযোম্পগুস োসত ও সিসিসয় েহতগ্রস্ত পোশ্বমিতী 

কহমউহনটিগুস োসত প্রোয় ৩,৪০,১৭৪টি িো ো র োপণ ক ো িসয়সে। এ  পোশোপোহশ শ ণোথী ও রিোি কহমউহনটিগুস োসত ২,৪০,০০০টি পহ িো সক 

অন্তর্ভমি কস  প্রণীত একটি পহ কল্পনোসি এ হপহজ এ  দ্বো ো  োন্নো  রসট ও হসহ ডো  হিত ণ িোড়োসত রিশ কসয়কটি সংস্থো র ৌথভোসি কোজ 

ক সে।  

 

হশেো-হশেোদোন উপক সণ  মোন বৃহদ্ধ ও হশেোথীসদ  ধস   োখসত সিোয়তো প্রদোসন অনুদোসন  মোধ্যসম ৫৯,৯১৩ জন হশেোথীসক (১০০টি প্রোথহমক 

হিদ্যো য় ও ১৪টি মোধ্যহমক হিদ্যো সয় ) সিোয়তো প্রদোন ক ো িসয়সে। সি মসমোট ২,৪৬৯ জন হশেক-হশহেকোসক প্রহশেণ প্রদোন ক ো িসয়সে।  

 

স্বোস্থয-অহধক সংখ্যক র োগীসদ  রসিো হদসত সিোয়তো ক সত কহমউহনটি হিহনক, ইউহনয়ন প মোসয় স্বোস্থযসকন্দ্র ও িোসপোতো  সি ২৭টি স কোহ  

স্বোস্থযসকন্দ্রসক সিোয়তো প্রদোন ক ো িসয়সে। হিসশষতঃ মোনি সম্পদ সিোয়তো  (নোস ম, রমহিকযো  কম মকত মো ও রমহিকযো  হিসশষজ্ঞ) পোশোপোহশ 

হিহভন্ন ধ সণ  মো োমো  ও  ন্ত্রপোহত  োসভ  মোধ্যসম রজ ো সদ  িোসপোতো   োভিোন িসয়সে।  

 

িহিউএএসএইি-৪৪৯টি নতুন এিং ১৪৪টি রম োমতকৃত গভী  ন কূপ ও িস্তিোহ ত পোম্প রথসক ১৪৪,২৫০ জন ব্যহি সুহিধো  োভ ক সে। 

১৩০টি ল্যোহিন িক এিং ৩২৫টি িোত রধোয়ো  স্থোন হনহম মত িসয়সে। িোং োসদসশ  জনস্বোস্থয প্রসকৌশ  অহধদপ্তস   (হিহপএইিই) পোহন 

প ীেোগো টি েহতগ্রস্ত রিোি কহমউহনটিগুস ো  রসিোয় উন্নত ক ো িসয়সে। রজহ  কযোসন  মত নন-ফুি সোমগ্রী ও অন্যোন্য উপক ণ হিত ণ 

ক ো িসয়সে।   

 

আশ্রয়/এনএফআই- োন্নো  চু ো ও এ সম্পহক মত প্রহশেণসি ২,২৩০টি পহ িো  এ হপহজ সোমগ্রী রপসয়সে। িষ মোকোস  হিত ণকৃত 

আস্রয়/এনএফআই সিোয়তো ও রত প , কম্ব  ও রসৌ িোহত রথসক ১৩,০০০টি পহ িো  সুহিধো  োভ কস সে।  

 

খোদ্য হন োপত্তো-৬৪,০০০টি পহ িো  (৩,২০,০০০ জন ব্যহি) উন্নত কৃহষ হিষয়ক িি মো ও গৃিস্থোহ সত িোগোন ক ো  সেমতো বৃহদ্ধ এিং উপোজমসন  

জন্য কোহ গহ  দেতোসি হিহভন্ন ধ সণ  জীহিকো অজমন সংক্রোন্ত সিোয়তো  োভ কস সে। ৭০,০০০ জন ভূহমিীন কৃষক খোদ্য উৎপোদন সিোয়তোও 

 োভ কস সে।   

 

সোইট ব্যিস্থোপনো/সোইট উন্নয়ন-এসএমইহপ কর্তমক ১০ হকস োহমটো  খো খনন কোজসি হনম মোণকোজ ও দুস মোসগ  ঝ ুঁহক  োঘি কো মক্রমসি কোসজ  

হিহনমসয় নগদ অথ ম পদসেপগুস ো রথসক ৬৫,০০০ জন ব্যহি সুহিধো  োভ কস সে। দুস মোগ ঝ ুঁহক হ্রোসস সেমতো বৃহদ্ধসত দুস মোগ ব্যিস্থোপনোয় 

সংহিষ্ট স্থোনীয় সংস্থোগুস োসক  েয কস  দেতো বৃহদ্ধ  অন্যোন্য পদসেপ গ্রিণ ক ো িসয়সে। 

 

ইটিএস/ হজহিকস 
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সু েো/হজহিহভ/হশশু সু েো-হজহিহভ প্রহতস োধ ও সোড়োদোন হিষয়ক ৪০টি দ্রুত প্রভোি হিস্তো কো ী প্রকল্প রথসক ৬২,১১৩ জন ব্যহি সুহিধো  োভ 

কস সে। সু েো মূ নীহত হিষয়ক প্রহশেণগুস োসত ১৮৬ জন স কোহ  কম মকত মো অংশগ্রিণ কস সে। হশশুসদ  জন্য অহধকত  হন োপদ পহ সিশ 

হনহিত ক সত ৪,৩০০টি কহমউহনটিহভহত্তক কহমটি প্রহতহিত িসয়সে এিং জীিনমুখী দেতো কম মসূহি, হশশু সু েো ও হজহিহভ প্রহতস োধ হিষয়ক 

সসিতনতো বৃহদ্ধ, প্রহতসিদন রপশ ও রকসস  র ফোস   রথসক ৯০টি তরুণ িোসি  ৪,০০০ জন হকসশো  সুহিধো রপসয়সে।  

 

২০১৯ এ  র ৌথ সোড়োদোন পহ কল্পনোয় রিোি কহমউহনটি  জন্য সিোয়তো 

 

সোমোহজক সংিহত/শোহন্তপূণ ম সিোিস্থোন সমুন্নতক ণ, স্থোনীয়ক ণ এিং শ ণোথী ও রিোি কহমউহনটি উভয় জনসগোিী  অংশগ্রিসণ  উপ  

বৃিত্ত ভোসি  েয র সখ উপস োি কো মক্রসম  অহধকোংশই ২০১৯ এ অব্যোিত থোকসি।  

 

ি মোন িহু-খোতীয় িোহিদো হনরূপণ (এমএসএনএ) এ  ফ োফ  েহতগ্রস্ত রিোি কহমউহনটি  অগ্রোহধকো  প্রোপ্ত িোহিদোগুস ো অনু োয়ী প্রণীত 

কম মসূহিগুস োসক িোস্তিোহয়ত ক সি।  

 

এ হপহজ সোমগ্রী হিত ণ িোড়োসনো  পোশোপোহশ িোং োসদশ স কোস   সোসথ সমন্বয় কস  িড় ধ সন  িনোয়ন কো মক্রম পহ িো নো  মোধ্যসম 

পহ সিশগত পুনি মোসসন সিোয়তো  উপ  িোড়হত গুরুত্ব আস োপ ক ো িসি। শ ণোথী জনসগোিীসক সোিোয্য ক সত প্রণীত ভোউিো হভহত্তক 

পদ্ধহতগুস ো রথসক রিোি কহমউহনটিগুস ো অহধক মোত্রোয় সুহিধো  োভ ক সত থোকসি  ো স্থোনীয় িোজোস  হিহভন্ন ধ সন  কৃহষজোত পসণ্য  ক্রয় 

উসেখস োগ্যভোসি বৃহদ্ধ ক সি।   

 

২০১৯ এ িোং োসদশ স কো সক হিশ্বব্যোংক (িহিউহি) ও এশীয় উন্নয়ন ব্যোংক (এহিহি) কর্তমক প্রদত্ত সিোয়তো  োস্তোঘোট ও ঘূহণ মঝড় আশ্রয়সকসন্দ্র  

পুনি মোসসন  মত অিকোেোসমোগত কোজ, কযোম্পগুস ো  পোশ্বমিতী রিোি কহমউহনটিগুস োসত দীঘ মসময়োহদ িোহিদোগুস ো উপস্থোপসন স্বোস্থয ও হশেো 

সিোয়তো প্রদোসন  মোধ্যসম রমৌহ ক রসিোগুস ো  সংস্থোনসক সংিত ক সি। ২০১৯ এ  র ৌথ সোড়োদোন পহ কল্পনো  কো মক্রমগুস ো   েয িসি 

এই সক  উসেখস োগ্য অিদোসন  পহ পূ ক হিসসসি কোজ ক ো।  

  

ছবির ক্রেবিট: আইএসবসজি / রুই পদ্ধলো / 2018 
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পহ হশষ্ট ২ 

 

র োহিঙ্গো রজআ হপ পহ িীেণ রেমওয়োক ম ২০১৯  

 

রজআ হপ ২০১৯ িোস্তিোয়ন সংক্রোন্ত কো মোি ী অনুস সণ  জন্য িোহিদো ও জনসংখ্যো পহ িীেণ (এনহপএম) এিং মূল্যোয়ন হিষয়ক সেমতো 

প্রকল্প (এহসএহপএস) এ  সিোয়তোয় রজআ হপ ২০১৯ এ  জন্য একটি সোহি মক পহ িীেণ রেমওয়োক ম প্রণীত িসয়সে। এই পহ িীেণ 

রেমওয়োক মটি  উসেশ্য ি  হিস্তো , িোস্তিোয়সন অগ্রগহত ও রসিোসমূসি  মোন সম্পহক মত প্রমোণোহদ অব্যোিতভোসি লতহ   মোধ্যসম ২০১৯ এ 

সোড়োদোন কম মসূহি  প্রভোি উপস্থোপন ক ো। পহ িত মনগুস োসক তুস  ধস  এিং  েযমোত্রো অজমসন অগ্রগহতগুস োসক হকভোসি পহ মোপ ক ো িসি 

রসই হিষসয় হিস্তোহ ত আস োিনো ক োই এই রেমওয়োসক ম   েয।  

 

রকৌশ গত  েযমোত্রোগুস ো  আস োসক অগ্রগহত অনুধোিসন  জন্য শহিশো ী দীঘ মসময়োহদ আন্তঃখোতীয় হিসিষণ প্রসয়োজন এিং এজন্য প্রহতটি 

রকৌশ গত  েমোত্রো  হিপ ীসত ফ োফ  হিি ণী সংজ্ঞোহয়ত িসয়সে এিং রসগুস ো  হিপ ীসত খোত প মোসয় সূিকগুস ো হনধ মোহ ত িসয়সে। 

রকৌশ গত  েযমোত্রো এিং ফ োফ  হিি ণীগুস ো হনসন িহণ মত ি । পহ িীেণ রেমওয়োসক ম   েযমোত্রোগুস ো ি ঃ 

• মূ  সূিকগুস ো  উপ  উপোসত্ত  সমসয়োহিত সংগ্রি, হিসিষণ ও হিত ণ হনহিত ক ো 

• হিদ্যমোন প োমশ মদোন ও পহ িো নো সংক্রোন্ত হসদ্ধোন্ত গ্রিণ হিষসয় অিগত ক সত ব্যিধোনগুস ো  োসত দ্রুত হ হপিদ্ধ ক ো িয় রসটি হনহিত 

ক ো 

• িোং োসদশ স কো , দোতোসংস্থো ও পহ িো নোকো ী সংস্থোগুস োসি অন্যোন্য রিকসিোল্ডোস   কোসে সোড়োদোন কম মসূহি হিষয়ক মোনসম্পন্ন তথ্য 

 োসত উপস্থোহপত িয় রসটি হনহিত ক ো 

• আন্তঃখোতীয় হিসিষণ রজো দো  ক ো 

 

হনজস্ব সূিক অনু োয়ী খোতগুস ো হনজ হনজ অগ্রগহত পহ মোপ ক সি। সূিকগুস ো  আস োসক অহজমত অগ্রগহত আইএহসহজ সহিিো য় কর্তমক তথ্য 

ব্যিস্থোপনো ওয়োহক মং গ্রুপ (আইএমিহিউহজ) এ  সোসথ একহত্রত ক ো িসি এিং খোতসমূসি  সমন্বয়কো ী ও এইিওএসও রদ  সিস োহগতোয় 

হিসিষণ ক ো িসি।  

 

লত্রমোহসকভোসি িযোশসিোি ম লতহ  কস  পহ কল্পনোটি মধ্যিতী সমসয় প মোস োিনো ক ো িসি। ৪িহিউ এ  মোধ্যসম প্রহতমোসস অহধকোংশ সূিকগুস ো  

জন্য উপোত্ত একহত্রত ক ো িসি। মোে প মোসয় পহ হস্থহত  হিিত মসন  উপ  হভহত্ত কস  প্রসয়োজনীয় সংসশোধন ও পহ মোজমনগুস ো সম্পন্ন ক সত 

২০১৯ এ  জুন মোসস রজআ হপ ২০১৯ এ  একটি সম্পূণ ম মধ্যিতীকো ীন প মোস োিনো সম্পোহদত িসি। মোি ম এিং রসসেম্ব  মোসস  রশসষ 

রকৌশ গত  েযমোত্রো এিং খোতগুস ো  মূ  সূিকসি পহ কল্পনোটি  আস োসক অগ্রগহত সম্পসকম একটি িযোশসিোি ম প্রহতসিদন লতহ  ক ো িসি।  

 

িোহিদো ও ব্যিধোনগুস োসক হিহিত ক সত িোহিদো হনরূপণ ওয়োহক মং গ্রুপ (এনএিহিউহজ) শ ণোথী ও রিোি কহমউহনটিগুস োসত প মোবৃত্তভোসি িহু-

খোতীয় মূল্যোয়ন সমন্বয় ক সি। অহধকত  ভো ভোসি  েযহস্থ  ক সত এিং রিোি কহমউহনটি  প্রহতহক্রয়ো  সমন্বয় সম্পসকম সুহনহদ মষ্ট ধো ণো রপসত 

২০১৮ এ  রশসষ রটকনোফ ও উহখয়ো উপসজ ো  সক  ইউহনয়নসক অন্তর্ভমি কস  প্রথম িহু-খোতীয় িোহিদো হনরূপণ কম মসূহি সম্পন্ন ক ো 

িসয়হে । আ ইএহসএইি, আইওএম-এনহপএম ও ইউএনএইিহসআ  এ  সিোয়তোয় এনএিহিউহজ এ  প্রধোন হিসসসি আইএসহসহজ সহিিো য় 

কর্তমক িহু-খোতীয় িোহিদো হনরূপণ কম মসূহি সমহন্বত িসি। অহধকত  গভী  কোহ গহ  খোত হিষয়ক মূল্যোয়সন  (স মনঃ পুহষ্ট এসএমএআ টি 

জহ প এিং খোদ্য হন োপত্তো আ ইহভএ) এিং ইউএনহিহপ কর্তমক পহ িোহ ত রপ্রেোপট হিষয়ক হিস্তোহ ত হিসিষসণ  সোসথ র ৌথভোসি 

ফ োফ গুস ো আইএসহসহজ সহিিো য় কর্তমক একহত্রত ক ো িসি এিং রকৌশ গত ও পহ িো নো সম্পহক মত হসদ্ধোন্ত গ্রিণ সম্পসকম অিগত ক সত 

অভীষ্ট জনসগোিী  অিস্থো, সোহি মক সোড়োদোন সংক্রোন্ত প্রভোি ও ফ োফ গুস ো  প মসিেসণ  জন্য হিসিষণ ক ো িি 
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রকৌশ গত  েযমোত্রোগুস ো  আওতোধীন ৭টি ফ োফ  হিি ণীঃ 

 

 

 

 

র ৌথ সোড়োদোন পহ কল্পনো ২০১৯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

এসও১ -শ ণোথী মহি ো , পুরুষ  ,রমসয় ও 

রেস সদ  জন্য র ৌথভোসি সু েো হনহিত ক ো 

এসও২ -েহতগ্রস্ত জনসগোিী  জন্য জীিন েোকো ী 

সিোয়তো প্রদোন 

 

এসও৩ -সোমোহজক সংিহত সমুন্নত ক ো  

১। প্রতযে সু েো রসিো এিং সু েো ও ল হঙ্গক 

হিসিিনোগুস োসক মূ ধো ো কস  এমন রসিোসমূি 

রথসক শ ণোথী ও রিোি কহমউহনটি  মহি ো, 

পুরুষ, রমসয় ও রেস  ো সুহিধো  োভ কস  

২। অভীষ্ট ব্যহি ো ও কহমউহনটিগুস ো হসদ্ধোন্ত 

গ্রিসণ অংশগ্রিণ কস  এিং তোসদ  েমতোয়সন 

ও রমৌহ ক অহধকো গুস ো রপসত সিোয়তো প্রদোন 

ক ো িয় 

৩। েহতগ্রস্ত জনসগোিীসক সমসয়োহিত এিং 

কো মক ীভোসি জীিন েোকো ী সিোয়তো প্রদোন ক ো িয়  

৪। সক  অভীষ্ট জনসগোিী  জন্য রসিোসমূসি  

অহভগম্যতো এিং তোসদ  জীিন োত্রো  মোন উন্নয়সন 

সোড়োদোন কম মসূহিসত প্রদত্ত সক  রসিো  মোন উন্নত এিং 

যুহিসঙ্গত ক ো  

৫। অভীষ্ট জনসগোিী কর্তমক সম্মুখীন িওয়ো দুস মোগ 

রমোকোসি োয় এিং প্রোকৃহতক দুস মোসগ  জন্য প্রস্তুহত 

গ্রিসণ সোড়োদোন কম মসূহিসত হনসয়োহজত সংস্থোগুস ো 

পদসেপ গ্রিণ কস   

৬। িোং োসদশ স কোস   সোসথ সমন্বয় কস  

মোনহিক সিোয়তো প্রদোনকো ী ও উন্নয়ন সিস োগী 

সংস্থোগুস ো সক  অভীষ্ট জনসগোিী  জন্য সম্পদ ও 

রসিো  সমোন অহভগম্যতো হনহিত কস   

৭। জোতীয় প মোসয়  সংস্থোগুস ো  পোশোপোহশ অভীষ্ট 

জনসগোিী  সেমতো উন্নয়সন  মোধ্যসম সোড়োদোন 

কম মসূহিটি হস্থহতশী  িসয়সে এিং এ  স্থোহয়ে 

হনহিত ক ো  সিোয়তো প্রদোন ক ো িসয়সে 
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১। প্রতযে সু েো রসিো এিং সু েো ও ল হঙ্গক 

হিসিিনোগুস োসক মূ ধো ো কস  এমন রসিোসমূি 

রথসক শ ণোথী ও রিোি কহমউহনটি  মহি ো, 

পুরুষ, রমসয় ও রেস  ো সুহিধো  োভ কস  

২। অভীষ্ট ব্যহি ো ও কহমউহনটিগুস ো হসদ্ধোন্ত 

গ্রিসণ অংশগ্রিণ কস  এিং তোসদ  েমতোয়সন 

ও রমৌহ ক অহধকো গুস ো রপসত সিোয়তো প্রদোন 

ক ো িয় 

 

৩। েহতগ্রস্ত জনসগোিীসক সমসয়োহিত এিং 

কো মক ীভোসি জীিন েোকো ী সিোয়তো প্রদোন 

ক ো িয় 

 

৪। সক  অভীষ্ট জনসগোিী  জন্য 

রসিোসমূসি  অহভগম্যতো এিং তোসদ  

জীিন োত্রো  মোন উন্নয়সন সোড়োদোন 

কম মসূহিসত প্রদত্ত সক  রসিো  মোন উন্নত 

এিং যুহিসঙ্গত ক ো 

৫। অভীষ্ট জনসগোিী কর্তমক সম্মুখীন িওয়ো 

দুস মোগ রমোকোসি োয় এিং প্রোকৃহতক 

দুস মোসগ  জন্য প্রস্তুহত গ্রিসণ সোড়োদোন 

কম মসূহিসত হনসয়োহজত সংস্থোগুস ো পদসেপ 

গ্রিণ কস  

৬। িোং োসদশ স কোস   সোসথ সমন্বয় কস  

মোনহিক সিোয়তো প্রদোনকো ী ও উন্নয়ন 

সিস োগী সংস্থোগুস ো সক  অভীষ্ট 

জনসগোিী  জন্য সম্পদ ও রসিো  সমোন 

অহভগম্যতো হনহিত কস  

৭। জোতীয় প মোসয়  সংস্থোগুস ো  পোশোপোহশ 

অভীষ্ট জনসগোিী  সেমতো উন্নয়সন  

মোধ্যসম সোড়োদোন কম মসূহিটি হস্থহতশী  

িসয়সে এিং এ  স্থোহয়ে হনহিত ক ো  

সিোয়তো প্রদোন ক ো িসয়সে 

১.১। র োহিঙ্গো মহি ো, পুরুষ, রমসয় ও রেস  ো 

হনিহন্ধত ও নহথর্ভি িসয়সে এিং ি প্রসয়োসগ  

মোধ্যসম তোসদ  হনজ রদসশ রফ ত পোেোসনো র োধ 

ক ো অব্যোিত আসে         

২.১। হসদ্ধোন্ত গ্রিসণ অংশগ্রিন ক সত র োহিঙ্গো 

মহি ো, পুরুষ, রমসয় ও রেস সদ  

কো মক ীভোসি প োমশ ম দোন ও হনসয়োহজত  ক ো 

িসয়সে         

৩.১। র োহিঙ্গো ও রিোি কহমউহনটি  মহি ো, 

পুরুষ, রমসয় ও রেস  ো প মোপ্ত ও সমোনভোসি 

হন োপদ পোহন পোসচ্ছ 

৪.১। র োহিঙ্গো মহি ো, পুরুষ, রমসয় ও 

রেস  ো হন োপদ পোহন এিং উন্নত পহ ষ্কো -

পহ চ্ছনতো রসিো  োসভ সমথ ম িসচ্ছ      

৫.১। প্রোকৃহতক ও মোনিসৃষ্ট দুস মোগ 

রমোকোসি োয় এিং রসগুস ো  প্রভোি হ্রোস 

ক সত মোনহিক সিোয়তো প্রদোনকো ী 

সংস্থোসমূি এিং সমন্বয় কোেোসমোগুস ো প্রস্তুত 

 সয়সে    

৬.১।  রটকসইভোসি রসিো প্রদোন হনহিত 

ক সত স্থোনীয় প মোসয় মোনহিক সিোয়তো 

প্রদোসন  সেমতো বৃহদ্ধ ক ো িসয়সে 

৭.১। কোেোসমোগত ও িোস্তুসংস্থোনহভহত্তক 

পদসেসপ  মোধ্যসম র োহিঙ্গো অনুপ্রসিসশ  

পহ সিশগত প্রভোিগুস োসক হিহিত ও হ্রোস 

ক ো িসয়সে     

১.২। র োহিঙ্গো মহি ো, পুরুষ, রমসয় ও রেস  ো 

তোসদ  িোসগৃসি ও আসশপোসশ  পহ সিসশ 

হন োপদ রিোধ ক সে  

২.২। মতোমত ও অহভস োগ প্রদোসন  

পদ্ধহতগুস োসক প্রহতহিত ও  েণোসিেণ ক ো 

ক ো িসয়সে  

৩.২। র োহিঙ্গো ও রিোি কহমউহনটি  মহি ো, 

পুরুষ, রমসয় ও রেস  ো প মোপ্ত ও সমোনভোসি 

হন োপদ পহ চ্ছন্নতো রসিো পোসচ্ছ 

৪.২। েহতগ্রস্থ র োহিঙ্গো মহি ো, পুরুষ, 

রমসয় ও রেস  ো প মোপ্তভোসি মসনোসোমোহজক 

সিোয়তো রসিো পোসচ্ছ 

৫.২। জীিন  েোকো ী পদসেপ গ্রিসন  

মোধ্যসম মোনহিক সিোয়তো প্রদোনকো ী 

সংস্থোসমূি এিং সমন্বয় কোেোসমোগুস ো 

প্রোকৃহতক ও মোনিসৃষ্ট দুস মোগ রমোকোসি ো 

ক সে  

৬.২। মোনহিক সিোয়তো প্রদোসন  রেসত্র 

 থোথ মতো, সময়োনুিতীতো, প্রোসহঙ্গকতো ও 

কো মকোহ তো হনিইত ক সত সোড়োদোন 

কম মসূহি জুসড় কো মক্রম পহ িীেণ ও মূল্যোয়ন 

পহ িো নো ক সত িসি 

৭.২। র োহিঙ্গো ও রিোি কহমউহনটি  

জনসগোিী  মসধ্যকো  এিং র োহিঙ্গোসদ  

হনসজসদ  মসধ্য হিদ্যমোন উসদ্বগগুস োসক 

দ্রুততো  সোসথ হিহিত ও প্রহতস োধ ক ো 

িসয়সে  

১.৩। র োহিঙ্গো মহি ো, পুরুষ, রমসয় ও রেস  ো 

রকস ব্যিস্থোপনো, র ফোস   রসিো ও আইনী 

সিোয়তোসমূি রভোগ ক সত পো সে    

২.৩। তোসদ  জীিন ও সোড়োদোন কম মসূহিসত 

অথ মপূণ মভোসি অংশগ্রিসন অিহিত িসয় হসদ্ধোন্ত 

গ্রিসন  অহধকো গুস ো সম্পসক ম েহতগ্রস্থ 

জনসগোিী প মোপ্ত ও সঠিক তথ্য  োসভ সেম 

িসচ্ছ         

৩.৩। র োহিঙ্গো ও রিোি কহমউহনটি উভয় 

জনিসহতসতই পহ চ্ছন্নতো ও িজময ব্যিস্থোপনো 

রসিো উন্নত ক ো িসয়সে ও অব্যোিতভোসি এই 

সংক্রোন্ত সিোয়তো প্রদোন ক ো িসচ্ছ 

৪.৩। র োহিঙ্গো মহি ো, পুরুষ, রমসয় ও 

রেস  ো উন্নত জীিন োত্রো  পহ সিশ পোসচ্ছ  

 ৬.৩। কো মক  আন্তঃখোতীয় সমন্বয় ও 

প োমসশ ম  মোধ্যসম মোনহিক সোড়োদোন সংিত 

ক সত িসি 

৭.৩। সং োপ ও র ৌথভোসি পদসেপ 

গ্রিসন  মোধ্যসম র োহিঙ্গো ও রিোি 

কহমউহনটি  জনসগোিী  মসধ্য পো স্পহ ক 

শ্রদ্ধোসিোধ ও হিশ্বোস স্থোপন ক ো িসয়সে 

১.৪। সহিংসতো, লিষম্য ও হনপীড়সন  হশকো  

র োহিঙ্গো শ নোথী হশশু ও হকসশো  ো হিহভন্ন 

ধ সন  সু েো রসিো পোসচ্ছ  

২.৪। ঝ ুঁহকপুণ ম িসহতগুস োসত িসিোস ত 

র োহিঙ্গো মহি ো, পুরুষ, রমসয় ও রেস সদ  

সম্মহতক্রসম তোসদ  পুনি মোহসত ক ো িসচ্ছ        

৩.৪। র োহিঙ্গো মহি ো, পুরুষ, রমসয় ও রেস  ো 

সমসয়োহিত ও জীিন  েোকো ী খোদ্য সিোয়তো 

পোসচ্ছ 

৪.৪। র োহিঙ্গো ও রিোি কহমউহনটি  মহি ো, 

পুরুষ, রমসয় ও রেস সদ  লিহিত্রযপূণ ম  খোদ্য 

ও পুহষ্ট প্রদোন এিং মোহনসয় রনওয়ো  

েহতক  পদ্ধহতগুস ো  উপ  তোসদ  

হনভ ম শী তো হ্রোস ক ো িসয়সে    

 ৬.৪। তথ্য হিহনময়, উপোত্ত সমন্বয় এিং 

র ৌথ হিসিষসণ  মোধ্যসম তথ্য ব্যিস্থোপনো 

হিষয়ক সেমতো এিং উপোসত্ত  মোন 

িোড়োসত িসি 

৭.৪। র োহিঙ্গো শ নোথী ো িিনস োগ্য দেতো 

উন্নয়সন  সুস োগগুস ো রথসক সুহিধো  োভ 

ক সে এিং রিোি কহমউহনটি  সদস্য ো 

মূ ধন ও আয় িোড়োসনো  উন্নত সুস োগসমূি 

 োভ ক সে 

১.৫। অসিোয় দ র্ভি র োহিঙ্গো মহি ো, পুরুষ, 

রমসয় ও রেস সদ  হিহিত ক ো িসয়সে ও তো ো 

অভীষ্ট সিোয়তোসমূি পোসচ্ছ এিং হিহভন্ন রসিো 

 োসভ  রেসত্র তোসদ  প্রহতিন্ধকতোগুস োসক দূ  

ক ো িসয়সে 

 ৩.৫। র োহিঙ্গো ও রিোি কহমউহনটি উভয় 

জনিসহতসতই স্বোস্থয ঝ ুঁহক ও সঙ্ক্রোমক 

ব্যোহধগুস োসক প মসিেণ ও প্রহতস োধ ক ো 

িসচ্ছ  

৪.৫। র োহিঙ্গো ও রিোি কহমউহনটি  মহি ো, 

পুরুষ, রমসয় ও রেস  ো প মোপ্ত ও সমোনভোসি 

মোনসম্পন্ন প্রোথহমক ও মোধ্যহমক প মোসয়  

হিহকৎসো রসিো  োভ ক সে 

 ৬.৫। স কো  কর্তমক পহ িোহ ত কম মসূহি ও 

ব্যিস্থো  সোসথ সোমঞ্জস্য র সখ মোনহিক 

সিোয়তো প্রদোন পহ িোহ ত িসচ্ছ 

৭.৫। মহি ো ও রমসয়সদ  অন্তর্ভমি ক সত 

িিনস োগ্য দেতো উন্নয়ন সংক্রোন্ত 

পদসেপগুস ো হিস্তৃত ও লিহিত্রযময় ক ো 

িসয়সে 

১.৬। র োহিঙ্গো শ নোথী িসহতগুস োসত হ ঙ্গ 

হভহত্তক সিোয়তোসি অপ োধ ও সহিংসতো র োধ 

ক ো হিষয়ক পহ হস্থহত  উন্নহত িসয়সে     

 ৩.৬। ৫ িেস   কম িয়সী হশশু, গভ মিতী ও 

স্তন্যদোয়ী মহি ো এিং অন্যোন্য অসিোয় ব্যহি ো 

এসএএম এিং এমএএম এ  জন্য হিহকৎসো 

রসিো পোসচ্ছ     

৪.৬। হশশু ো হশেো  মোসন  সোসথ সঙ্গহতপুণ ম  

মোনসম্পন্ন হশেো  োসভ  সুস োগ পোসচ্ছ    

 ৬.৬। রসিো প্রদোসন ধো োিোহিকতো ও 

কো মকোহ তো  েোয় রটকসই  হজহিি ও 

অিকোেোসমোগত ব্যিস্থোসি পহ িো নোয় 

সিোয়তো প্রদোন সংক্রোন্ত সেমতোসমূসি  

পহ িীেণ,  েণোসিেণ এিং সংস োজন 

ক ো িসচ্ছ     

 

১.৭। সোড়োদোন কম মসূহিসত সু েো ও ল হঙ্গক 

হিসিিনোগুস োসক মূ ধো োক ণ ক ো িসয়সে 

 ৩.৭। র োহিঙ্গো মহি ো, পুরুষ, রমসয় ও রেস  ো 

জীিন  েোকো ী আশ্রয় সিোয়তো রথসক সুহিধো 

পোসচ্ছ 

১.৭। ৫ িেস   কম িয়সী হশশু, গভ মিতী ও 

স্তন্যদোয়ী মহি ো এিং অন্যোন্য অসিোয় 

ব্যহি ো মোনসম্পন্ন পুহষ্ট রসিো পোসচ্ছ     

 ৬.৭। একটি রটকসই ও কহমউহনটি হভহত্তক 

সোইট ব্যিস্থোপনো কোেোসমো হনহিত ক সত 

কযোম্প পহ িো নো ব্যিস্থোগুস োসক হিস্তৃত 

ক ো িসচ্ছ 

 

১.৮। কহমউহনটিগুস োসত মহি ো ও পুরুষ 

রনর্তবৃন্দ হিহিত ও ল হঙ্গক সমতো সমুন্নত ক সত 

তোসদ  অংশগ্রিণ হনহিত ক ো িসয়সে    

  ১.৮। িট ি োে ও ভূহম ব্যিিো  

পহ কল্পনোসি সমহন্বত সোইট পহ কল্পনো 

পদ্ধহতগুস ো প্রহতহিত িসয়সে এিং 

ঘনিসহতপুণ মতো হ্রোস ক ো িসয়সে  

   

 

  

উপস োি সূহিটি www.humanitarianresponse.info রতও পোওয়ো  োসি 

http://www.humanitarianresponse.info/
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পহ হশষ্টসমূি 

 

 

খোত পহ িীেসণ  সূিকসমূি 

 

 

 

 

খোসত   েযমোত্রো ১ – সক  র োহিঙ্গো মহি ো, পুরুষ, রমসয় ও রেস সদ  হনিহন্ধত ও নহথর্ভি ক ো  পোশোপোহশ  োসষ্ট্র অহভগম্যতো, ি প্রসয়োসগ  মোধ্যসম 

তোসদ  হনজ রদসশ রফ ত পোেোসনো র োধ এিং তোসদ  অহধকোস   প্রহত শ্রদ্ধোশী  িসত পহ িীেণ ও প োমশ ম প্রদোন ক ো 

রকৌশ গত  েযমোত্রো ১ এ  সোসথ সম্পহক মত 

সূিক িোহিদোসম্পন্ন 

জনসগোিী 

রিজ োইন  েযমোত্রো উপোসত্ত  উৎস সংস্থো মোত্রো 

সু েো হিষয়ক ওয়োহক মং গ্রুপ 

(হপিহিউহজ), রফোকোস গ্রুপ হিসকোশন 

(এফহজহি) এ  পহ হস্থহত  সু েো 

হিষয়ক প্রহতসিদন এিং সীমোনো 

প মসিেণ সংক্রোন্ত সো োংশ রথসক প্রোপ্ত 

কযোসম্প  সু েো  হিষয়ক রপ্রোফোইস   

ফ োফ সমূসি  সংখ্যো 

০.৯২ হমহ য়ন ০ ৩টি পহ হস্থহত  

সু েো হিষয়ক 

প্রহতসিদন 

 

১২টি  সীমোনো 

প মসিেণ 

সংক্রোন্ত সো োংশ 

হপিহিউহজ সমন্বয় দ , 

ইউএনএইিহসআ , 

সিস োগীসদ  সু েো হিষয়ক 

পহ িীেণ প্রহতসিদন 

 

ইউএনএইিহসআ  কর্তমক 

প্রদত্ত ইনপুট অনুসোস  

হপিহিউহজ সমন্বয় দ  

হপিহিউহজ সমন্বয় দ  সু েো হিষয়ক পহ িীেসণ  

জন্য লত্রমোহসকভোসি 

 

সীমোনো প মসিেণ সংক্রোন্ত 

সো োংসশ  জন্য মোহসকভোসি 

শ নোথী অহধকো  সমুন্নত ও  েোয় 

গৃিীত প োমশ ম প্রদোন প্দসেসপ  সংখ্যো 

০.৯২ হমহ য়ন  ৭০ হপিহিউহজ, খোসত  ৫িহিউ, 

হ হখতভোসি ক ো সুহনহদ মি 

র োগোস োগসমূি 

হপিহিউহজ, খোসত  

৫িহিউ, হ হখতভোসি ক ো 

সুহনহদ মি র োগোস োগসমূি 

মোহসকভোসি 

পোিো  এিং িয়স ও হ সঙ্গ  হভহত্তসত 

লিষসম্য  হশকো  ব্যহি োসি আইনী 

সিোয়তো ও আনুষহঙ্গক রসিো প্রোপ্ত 

রকসস  সংখ্যো 

০.৯২ হমহ য়ন ২,৩১৯ ২,০০০ হপিহিউহজ, খোসত  ৫িহিউ, হপিহিউহজ এ  অংশীদো  

সংস্থোসমূি 

মোহসকভোসি 

হ ঙ্গ, িয়স, অিস্থোন ও সুহনহদ মষ্ট িোহিদো 

অনুসোস  পৃথকীকৃত ব্যহি  োসদ  হিষসয় 

উপোত্ত সং েণ ও িো নোগোদ ক ো 

িসয়সে,  তোসদ  শতক ো িো  

০.৯২ হমহ য়ন ১০০% ১০০% আ আ আ হস/ 

ইউএনএইিহসআ  কর্তমক 

পহ িোহ ত পহ িো  

গণনো/স ৌথ শনোিক ণ 

ইউএনএইিহসআ  মোহসকভোসি 

হ ঙ্গ ও িয়স অনুসোস  পৃথকীকৃত ব্যহি 

 োসদ  হিষসয় সি মোত্মক ও র ৌথ উপোত্ত 

ভোণ্ডোস   হভহত্তসত স্বতন্ত্রভোসি 

নহথর্ভিক ণ ক ো  ব্যিস্থো গ্রিণ ক ো 

িসয়সে, তোসদ  শতক ো িো  

০.৯২ হমহ য়ন ১০০% ১০০% আ আ আ হস/ 

ইউএনএইিহসআ  কর্তমক 

পহ িোহ ত পহ িো  

গণনো/স ৌথ শনোিক ণ 

ইউএনএইিহসআ  মোহসকভোসি 

 

 

খোসত   েযমোত্রো ২ – সোড়োদোন কম মসূহিসত একটি কহমউহনটি হভহত্তক পদ্ধহতসক সমুন্নত ক ো এিং রমসয়, রেস , মহি ো ও পুরুষ সক  িয়সস  এিং 

হিসশষ িোহিদোসম্পন্ন ও অসিোয় ব্যহিসি অহধক ঝ ুঁহকসত থোকো ব্যহিসদ  জন্য রসিো প্রদোন ক ো   

রকৌশ গত  েযমোত্রো ১ ও ২ এ  সোসথ সম্পহক মত  

সূিক িোহিদোসম্পন্ন 

জনসগোিী 

রিজ োইন  েযমোত্রো উপোসত্ত  উৎস সংস্থো মোত্রো 

রমৌহ ক সু েো ঝ ুঁহকসমূি হিষসয় 

কহমউহনটি পহ িোহ ত িিব্যগুস ো 

 োসদ  কোসে রপৌুঁসেসে, তোসদ  সংখ্যো 

০.৯২ হমহ য়ন ৫৫৫,০০০ ৬০০,০০০ ৫িহিউ হপিহিউহজ  সপ্তোসি দুই িো  

মোনহিক সিোয়তো প্রদোনকো ী সংস্থোসমূি 

কর্তমক সিোয়তো প্রদোনকৃত কহমউহনটি  

রনর্তত্বোধীন পদসেসপ  সংখ্যো   

০.৯২ হমহ য়ন প্রস োজয নয় ৬০ ৫িহিউ হপিহিউহজ/হসহপএসএস লত্রমোহসকভোসি  

 

প্রহতহিত ও সিোয়তো প্রদোনকৃত হকসশো  

ও যুিক উন্নয়ন িোসি  সংখ্যো র গুস ো 

অংশগ্রিণমূ ক মূল্যোয়ন, পহ কল্পনো ও 

পহ িীেসণ রনর্তত্ব প্রদোন কস   

০.৯২ হমহ য়ন ৫০ ৫০ ৫িহিউ হসহপএসএস  সপ্তোসি দুই িো  

সু েো প্রদোন রকস ব্যিস্থোপনো ব্যিস্থো  

মোধ্যসম অহধক ঝ ুঁহকসত থোকো হিহিত ও 

সিোয়তো প্রদোনকৃত ব্যহিসদ  সংখ্যো 

(হসহপ ও হজহভহি অন্তর্ভমি নয়)  

০.৯২ হমহ য়ন ৯৫,৩১২ ৮০,০০০ ৪িহিউ সু েো হিষয়ক অংশীদো  

সংস্থোসমূি/ হপিহিউহজ 
সপ্তোসি দুই িো  

 

 

খোসত   েযমোত্রো ৩ – স কোহ  ও স্থোনীয় সিস োগীসদ  সিোয়তো প্রদোন, শোহন্তপুণ ম সিোিস্থোন হনহিতক ণ এিং শ নোথী ও রিোি কহমউহনটি  হভতস  

ও মসধ্য সোমোহজক সংিহত বৃহদ্ধ কস  সোহি মক ব্যিস্থোসক শহিশো ীক সণ সিোয়তো প্রদোন ক ো  

রকৌশ গত  েযমোত্রো ১ ও ৩ এ  সোসথ সম্পহক মত 

সূিক িোহিদোসম্পন্ন 

জনসগোিী 

রিজ োইন  েযমোত্রো উপোসত্ত  উৎস সংস্থো মোত্রো 

হজহভহি হিষয়ক সোড়োদোন, হশশু সু েো, 

হপএসইএ, ও হসওহস সি হ ঙ্গ অনুসোস  

সু েো মূ নীহতসমূসি  উপ  প্রহশহেত 

প্রস োজয নয় ২,৪০০ ৩,২০০ ৪িহিউ হপিহিউহজ  সপ্তোসি দুই িো  

সু েো 
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অন্যোন্য খোসত  রসিো প্রদোনকো ীসদ  

সংখ্যো    

িহধ মত কোহ গহ  সু েো হিষয়ক দেতো 

হিষসয় প্রহশহেত হনসিহদত সু েো 

কম মকত মোসদ  সংখ্যো 

প্রস োজয নয় ৫,২০০ ৫,৫০০ ৪িহিউ হপিহিউহজ  সপ্তোসি দুই িো   

সেমতো বৃহদ্ধ এিং মোনসম্পন্ন রসিো 

প্রদোন ও অব্যোিত  োখো  জন্য স কোহ  

কম মকত মোসদ  সোসথ গৃিীত পদসেসপ  

সংখ্যো 

প্রস োজয নয় প্রস োজয নয় ৬০ ৪িহিউ হপিহিউহজ  সপ্তোসি দুই িো  

র োহিঙ্গো ও রিোি কহমউহনটিগুস ো  

মসধ্য সোমোহজক সংিহত  েো  জন্য 

গৃিীত র ৌথ পদসেসপ  সংখ্যো  

১.৩ হমহ য়ন ৪০ ৫০ ৪িহিউ হপিহিউহজ  সপ্তোসি দুই িো  

 

 

খোসত   েযমোত্রো-৪- স্বতন্ত্র িোহিদোয় সোড়োদোন, হজহিহভ সংক্রোন্ত ঝ ুঁহক প্রহত ওধ ও  োঘি এিং মহি ো, রমসয় ও হজহিহভ এ  হশকো  িওয়ো ব্যহিসদ  

েমতোয়সন  মোধ্যসম হজহিহভ এ  হশকো  িওয়ো ব্যহি হনভ ম  মোনসম্মত রসিোসমূসি  অহভগম্যতো বৃহদ্ধ ক ো 

রকৌশ গত  েযমোত্রো ১ ও ২ এ  সোসথ সম্পহক মত  

সূিক িোহিদোসম্পন্ন 

ব্যহি  সংখ্যো 

রিজ োইন  েযমোত্রো উপোসত্ত  উৎস সংস্থো মোত্রো  

হজহিহভ, রসিোসমূসি  অিস্থোন ও হশকো  

িওয়ো ব্যহিসদ  জন্য রসব্বোসমূসি  

সুহিধো সম্পহক মত সোধো ণ তথ্যসি 

সসিতনতো বৃহদ্ধমূ ক কো মক্রম রথ 

সুহিধো োভকো ীসদ  সংখ্যো (িয়স, হ ঙ্গ 

ও লিহিত্রয অনুসোস )  

৬১০,১১৭  ১০১,৫৬০ ২৪৩,৭৪৪  

৫িহিউ রটম্পস ট 

হজহিহভ এসএস সিস োগী 

সংস্থোসমূি 

প্রহত ২ সপ্তোসি  

ন্যন্যতম মোনসম্পন্ন কোেোসমোগত 

হপএসএস রসিোসমূি রথসক 

সুহিধো োভকো ীসদ  সংখ্যো (িয়স, হ ঙ্গ 

ও লিহিত্রয অনুসোস ) 

৬১০,১১৭ ১১১,৯০৭ ৩৯০,০০০ ৫িহিউ রটম্পস ট হজহিহভ এসএস সিস োগী 

সংস্থোসমূি 

প্রহত ২ সপ্তোসি  

কোেোসমোগত দেতো ও েমতোয়ন কম মসূহি 

রথসক সুহিধো োভকো ী মহি ো ও 

রমসয়সদ  সংখ্যো (িয়স অনুসোস ),  

৫৪১,২১৭ প্রস োজয নয় ৮১,১৮২ ৫িহিউ রটম্পস ট হজহিহভ এসএস সিস োগী 

সংস্থোসমূি 

প্রহত ২ সপ্তোসি  

প্রহশহেত রসিো প্রদোনকো ী ও সিোয়তো 

প্রদোনকো ী সংস্থো/ব্যহি  সংখ্যো (হজহিহভ 

এ  ন্যন্যতম মোনদণ্ড, হজহিহভ 

মূ ধো োক ণ, রকস ব্যিস্থোপনো, 

হজহিহভআইএমএস, হসএমআ , হজহিহভ 

আইএএসহস হনসদ মশনো ইতযোহদ)  

প্রস োজয নয় ৩,১৯১ ৭,৬৫৮ ৫িহিউ রটম্পস ট হজহিহভ এসএস সিস োগী 

সংস্থোসমূি 

প্রহত ২ সপ্তোসি  

৪৮ঘণ্টো  মসধ্য রসিো  জন্য হন োপদ 

স্থোসন রপ্রহ ত ব্যহিসদ  সংখ্যো িয়স, 

হ ঙ্গ ও লিহিত্রয অনুসোস ) 

৬১০,১১৭ প্রস োজয নয় প্রস োজয নয় ৫িহিউ রটম্পস ট হজহিহভ এসএস সিস োগী 

সংস্থোসমূি 

প্রহত ২ সপ্তোসি  

প্রসয়োজনীয় রসিো সিোয়তো প্রোপ্ত হশকো  

িওয়ো ব্যহিসদ  সংখ্যো (হপএসএস, 

স্বোস্থয, আইনী, েমতোয়ন কম মসূহি 

ইতযোহদসি) 

৬১০,১১৭ প্রস োজয নয় প্রস োজয নয় হজহভহি আইএমএস + 

হজহভহি এসএস মোহসক 

উপোত্ত সংগ্রি রটম্পস ট   

হজহিহভ আইএমহজ হিহজও 

+ অহতহ ি হজহভহি 

এসএস সিস োগী 

সংস্থোসমূি  

মোহসকভোসি 

 

 

খোসত   েযমোত্রো ৫-সিসিসয় রিহশ ঝ ুঁহকসত থোকো হকসশো  োসি ঝ ুঁহকসত থোকো সক  হশশুসদ  জন্য হিসশষোহয়ত হশশু সু েো রসিো প্রদোন ক ো 

রকৌশ গত  েযমোত্রো ১ ও ২ এ  সোসথ সম্পহক মত  

সূিক িোহিদোসম্পন্ন 

ব্যহি  সংখ্যো 

রিজ োইন  েযমোত্রো উপোসত্ত  উৎস সংস্থো মোত্রো  

িোহিদোসম্পন্ন হিসসসি হিহিত 

হকসশো  োসি হশশু  োসদ  হিহিত ক ো 

িসয়সে এিং  ো ো কোেোসমোগত হপএসএস 

রসিো গ্রিণ ক সে, তোসদ  সংখ্যো  

শ ণোথী হশশু 

২৮৪,১১৯  

রিোি 

কহমউহনটি  

হশশু 

১০৭,১৬২ 

৪৩০টি 

হসএফএস/হক

রশো  রকসন্দ্র 

১১৪,৩৮৭  

শ ণোথী হশশু 

২৮৪,১১৯  

রিোি 

কহমউহনটি  হশশু 

১০৭,১৬২ 

কো মক্রম হিষয়ক প্রহতসিদন, 

খোসত  ৫িহিউ 

হসহপএসএস সিস োগী 

সংস্থোসমূি  

মোহসকভোসি 

ঝ ুঁহকসত থোকো হশশু ো  ো ো হনসজসদ  

িোহিদো পূ সণ স্বতন্ত্র রকস ব্যিস্থোপনো 

রসিো গ্রিণ কস সে, তোসদ  সংখ্যো  

২৪,৮৭০  ১১,৪০৩ ২৪,৮৭০ রকস ব্যিস্থোপনো হিষয়ক 

িোটোসিজ/হসএম নহথ + 

হসহপআইএমএস 

হসহপএসএস সিস োগী 

সংস্থোসমূি  

মোহসকভোসি 

হিকল্প রসিো প্রোপ্ত হশশু ো  ো ো 

হনয়হমতভোসি ফস ো-আপ রসিো পোসচ্ছ, 

তোসদ  সংখ্যো 

৬,০০০ ১,২৬৩ ৬,০০০ রকস ব্যিস্থোপনো হিষয়ক 

িোটোসিজ হসহপআইএমএস 

হসহপএসএস সিস োগী 

সংস্থোসমূি  

মোহসকভোসি 

িিনস োগ্য দেতো উন্নয়ন সংক্রোন্ত 

কো মক্রমসি হিহভন্ন রসিো প্রোপ্ত হকসশো  ও 

যুিকসদ  সংখ্যো (১০-১৪ ও ১৫-১৮) 

িিনস োগ্য 

দেতো 

উন্নয়সন  জন্য 

৭৪,৯০০  

হভটি-৩,০০০ 

৩৬,২৮৬ ৭৪,৯০০ কো মক্রম হিষয়ক প্রহতসিদন হসহপএসএস সিস োগী 

সংস্থোসমূি  

মোহসকভোসি 
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খোসত   েযমোত্রো ৬-সু েো  জন্য একটি সমহন্বত িহুখোতীয় পদ্ধহত প্রণয়ন ক ো 

রকৌশ গত  েযমোত্রো ১ ও ২ এ  সোসথ সম্পহক মত  

সূিক িোহিদোসম্পন্ন 

ব্যহি  সংখ্যো 

রিজ োইন  েযমোত্রো উপোসত্ত  উৎস সংস্থো মোত্রো  

পহ িোহ ত খোত সম্পহক মত সু েো 

মূ ধো োক ণ হিষয়ক মূল্যোয়সন  সংখ্যো  

প্রস োজয নয় প্রস োজয নয় ৬ সমন্বয়কো ীসদ  মসধ্য একজসন  সোসথ 

আস কজসন  আস োিনো  

 

গুণগত প্রহতসিদনগুস ো প্রহতটি খোসত  

উদোি ণগুস োসক উপস্থোপন ক সি 

খোসত  

সমন্বয়কো ীগ

ণ 

লত্রমোহসকভোসি  

সু েো মূ ধো োক ণ সম্পহক মত সেমতো 

বৃহদ্ধ হিষসয় প্রহশহেত খোসত  অন্যোন্য 

সদস্যসদ  কমীসদ  শতক ো িো  

প্রস োজয নয় প্রস োজয নয় ৫০% খোসত  সমন্বয়কো ীসদ  সোসথ স্বতন্ত্র 

আস োিনো  

হপিহিউহজ লত্রমোহসকভোসি  

 োসদ  কম মপহ কল্পনো/সকৌশস  সু েো 

মূ ধো োক সণ  কম মসূহি  উপক ণ উন্নয়ন 

অন্তর্ভমি, তোসদ  সংখ্যো  

প্রস োজয নয় প্রস োজয নয় ৯ একজসন  সোসথ আস কজসন  র োগোস োগ 

এিং সমন্বয়কো ীসদ  মসধ্য আস োিনো   

 

গুণগত প্রহতসিদনগুস ো প্রহতটি খোসত  

উদোি ণগুস োসক উপস্থোপন ক সি 

হপিহিউহজ, 

খোসত  

সমন্বয়কো ীগ

ণ  

লত্রমোহসকভোসি  

 

 

 

 

 

খোসত   েযমোত্রো ১-র োহিঙ্গো শ ণোথীসদ  জন্য জীিন েোকো ী খোদ্য সিোয়তো  সমসয়োহিত সংস্থোন হনহিত ও  েো ক ো  

রকৌশ গত  েযমোত্রো ১ ও ২ এ  সোসথ সম্পহক মত 

সূিক িোহিদোসম্পন্ন 

ব্যহি  সংখ্যো 

রিজ োইন  েযমোত্রো উপোসত্ত  উৎস সংস্থো মোত্রো  

িয়স ও হ সঙ্গ  হভহত্তসত দ্র্ব্য অথিো ই-

ভোউিোস   মোধ্যসম হনয়হমত ও জরুহ  

খোদ্য সিোয়তো প্রোপ্ত শ ণোথীসদ  সংখ্যো  

৯০৬,৫১২ ১ ৫ রিকসিোল্ডো সদ  মতোমত িহিউএফহপ লত্রমোহসকভোসি  

ভোউিোস   মোধ্যসম ন্যযনতম ৩ ধ সণ  

টোটকো খোিো  পোওয়ো ব্যহিসদ  শতক ো 

িো   

১০০% 

 

(৯০৬,৫১২ 

শ ণোথী) 

প্রস োজয নয়  ৬০% ভোউিো  রফ ত পোওয়ো  নহথ  িোস্তিোয়নকো ী সংস্থোসমূি মোহসকভোসি  

গ্রিণস োগ্য খোদ্য রভোগ সংক্রোন্ত রস্কো  

(এফহসএস) থোকো অভীষ্ট ব্যহিসদ  

শতক ো িো   

১০০% 

(১,২৪২,৪৪৩) 

৬৭% ৮৫% এড োইন জহ প 

 

শ ণোথীসদ  অসিোয়ত্ব 

হিষয়ক মূল্যোয়ন  

সিস োগী সংস্থোসমূি 

 

খোদ্য হন োপত্তো খোত 

মধ্যিতীকো ীন ও িে  

রশসষ  

কযোসম্প  এফএসএস রফোকো  পসয়ন্টসদ  

দো ো/সোসথ আসয়োহজত আস োিনো  সংখ্যো   

১২ প্রস োজয নয়  ১২ (প্রহতমোসস 

কমপসে ১টি) 

আস োিনো  নহথ/হিি ণ  খোদ্য হন োপত্তো খোত  মোহসকভোসি  

 

 

খোসত   েযমোত্রো ২-র োহিঙ্গোসদ  জন্য িিনস োগ্য দেতো উন্নয়সন সুস োগসমূি সমুন্নত ক ো এিং রিোি কহমউহনটিগুস ো  জীহিকো ও টিসক থোকো  

েমতো বৃহদ্ধ ক ো    

রকৌশ গত  েযমোত্রো ১ ও ২ এ  সোসথ সম্পহক মত 

সূিক িোহিদোসম্পন্ন 

ব্যহি  সংখ্যো 

রিজ োইন  েযমোত্রো উপোসত্ত  উৎস সংস্থো মোত্রো  

হ ঙ্গ ও িয়সস  হভহত্তসত পৃথকীকৃত 

জীহিকো সিোয়তো প্রোপ্ত রিোি কহমউহনটি  

পহ িোস   সংখ্যো  

৬৭,২০০ প্রস োজয নয়  ৬৭,২০০ সুহিধোসভোগীসদ  নহথ  িোস্তিোয়নকো ী সিস োগী 

সংস্থোসমূি  

িে  রশসষ  

হ সঙ্গ  হভহত্তসত পৃথকীকৃত িিনস োগ্য 

দেতো উন্নয়ন হিষয়ক প্যোসকজ প্রোপ্ত 

ব্যহিসদ  শ ক ো িো    

২০৭,০০০ প্রস োজয নয়  ৮০,০০০ সুহিধোসভোগীসদ  নহথ  িোস্তিোয়নকো ী সিস োগী 

সংস্থোসমূি  

িে  রশসষ  

হ সঙ্গ  হভহত্তসত পৃথকীকৃত ি ম মোহনসয় 

রনওয়ো  রকৌশ  ব্যিিো  নো ক ো 

পহ িোস   শ ক ো িো  

১০০% প্রস োজয নয়  ৫০% এড োইন জহ প  

 

শ ণোথীসদ  অসিোয়ত্ব 

হিষয়ক মূল্যোয়ন  

সিস োগী সংস্থোসমূি  মধ্যিতীকো ীন ও িে  

রশসষ  

 

 

 

খোসত   েযমোত্রো ৩-র োহিঙ্গো শ ণোথীসদ  অনুপ্রসিসশ  মোধ্যসম সৃষ্ট পহ সিশগত প্রভোিসমূিসক তুস  ধ ো ও হ্রোস ক ো এিং প্রোকৃহতক সম্পসদ  

হিস্তো  ও পুনি মিোস   মোধ্যসম সোমোহজক সংিহতসক সিোয়তো প্রদোন ক ো     

রকৌশ গত  েযমোত্রো ১ ও ৩ এ  সোসথ সম্পহক মত 

সূিক িোহিদোসম্পন্ন 

ব্যহি  সংখ্যো 

রিজ োইন  েযমোত্রো উপোসত্ত  উৎস সংস্থো মোত্রো  

পহ সিশগত পুনি মিো  কম মসূহি  মোধ্যসম 

আওতোয় আনো/পুনি মোহসত এ োকো  

আয়তন (সিক্টস ) 

৩৩৫,৯৩০ প্রস োজয নয় ১৫০% 

১০০ এক   

মোে প মোসয়  প মসিেণ, 

রভৌসগোহ ক জহ প/পহ মোপ  

িোস্তিোয়নকো ী সংস্থোসমূি িে  রশসষ  

পহ সিশগত সসিতনতো ও পহ কল্পনোমূ ক 

কো মক্রসম  অংশগ্রিণকো ী অভীষ্ট রিোি 

কহমউহনটি  জনসগোিী  শতক ো িো   

১০০% 

৩৩৬,০০০ 

প্রস োজয নয় ৮০%  প্রকল্প পহ িীেণ হিষয়ক 

প্রহতসিদনসমূি  

িোস্তিোয়নকো ী সংস্থোসমূি মোহসকভোসি এিং িে  

রশসষ 

খাদ্য  বনরাপিা 
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পহ হশষ্টসমূি 

 

 

িনোয়ন, ভূহম হস্থহতশী ক ণ ও জ োশসয়  

পুনি মোসনসি সোইট পুনি মোসসন গৃিীত 

পদসেসপ  সংখ্যো   

৩৩৬,০০০ প্রস োজয নয় ২০০ মোে প মোসয়  প মসিেণ, 

প্রকসল্প  প্রহতসিদনসমূি   

িোস্তিোয়নকো ী সংস্থোসমূি িে  রশসষ 

 

 

 

 

 

খোসত   েযমোত্রো ১-সংকসট েহতগ্রস্ত শ ণোথী ও রিোি কহমউহনটি  হশশু ও যুিকসদ  (৩-২৪ িে ) জন্য একটি হন োপদ ও সু হেত পহ সিসশ 

সমোনভোসি হশেো  োসভ  সুস োসগ  তোৎেহণক অহভগম্যতো হিস্তৃত ও শহিশো ী ক ো   

রকৌশ গত  েযমোত্রো ১ ও ২ এ  সোসথ সম্পহক মত 

সূিক িোহিদোসম্পন্ন 

ব্যহি  সংখ্যো 

রিজ োইন  েযমোত্রো উপোসত্ত  উৎস সংস্থো মোত্রো  

শ ণোথী ও রিোি কহমউহনটিগুস োসত 

জীিনমুখী দেতো ও টিসক থোকো  েমতো 

বৃহদ্ধমূ ক কম মসূহিগুস োসি হশেোথীিোন্ধি 

পহ সিসশ  অহভগম্যতো  সুহিধো প্রোপ্ত হশশু 

ও হকসশো সদ  সংখ্যো (িয়স ও হ ঙ্গ দ্বো ো 

পৃথকীকৃত)  

৬৯৬,৪০০ ২৪২,৪৪৮ ৪৬২,৪৬০ ৫িহিউ সক  সহক্রয় অংশীদো  

সংস্থোসমূি 

পোহেকভোসি  

শ ণোথী কযোম্পগুস োসত ল হঙ্গকভোসি 

পৃথকীকৃত িহিউএএসএইি সুহিধো 

সম্বহ ত হন োপদ ও প্রসয়োজনীয় স ঞ্জোম 

থোকো হশেোসকন্দ্রগুস ো  সংখ্যো  

৪,৮২৭ ২,৪০৪ ২,৪২৩ ৫িহিউ সক  সহক্রয় অংশীদো  

সংস্থোসমূি 

পোহেকভোসি  

হিদ্যো য়/ল্যোহিন পুনি মোসসন  ফস  সুহিধো 

প্রোপ্ত হিদ্যো সয়  সংখ্যো (সিোি 

কহমউহনটিসত)  

২৩০ প্রস োজয নয় ২৩০ ৫িহিউ সক  সহক্রয় অংশীদো  

সংস্থোসমূি 

পোহেকভোসি  

 

 

খোসত   েযমোত্রো ২-হশেো খোসত  প্রিহ ত মোসন  সোসথ সোমঞ্জস্য র সখ শ ণোথী ও রিোি কহমউহনটি  হশশু ও হকসশো সদ  জন্য হশেো দোন ও হশেো 

গ্রিসণ  মোন উন্নত ক ো এিং হশেো দোন সম্পহক মত রপশোগত দেতো বৃহদ্ধ  সুস োগগুস োসক িহধ মত ক ো ও রিোি কহমউহনটি  হশশুসদ  জন্য হশেো  

প্রোসহঙ্গক উন্নয়সন সিোয়তো প্রদোন ক ো    

রকৌশ গত  েযমোত্রো ১ ও ২ এ  সোসথ সম্পহক মত 

সূিক িোহিদোসম্পন্ন 

ব্যহি  সংখ্যো 

রিজ োইন  েযমোত্রো উপোসত্ত  উৎস সংস্থো মোত্রো  

রমৌহ ক প্রহশেসণ অংশগ্রিণকো ী রিোি 

ও  

 

শ ণোথী কহমউহনটি রথসক আগত 

হশেক/হশেোদোনকো ীসদ  সংখ্যো   

৮,২৮৮ ৪,৫৯৩ ৩,৬৯৫ ৫িহিউ সক  সহক্রয় অংশীদো  

সংস্থোসমূি 

পোহেকভোসি  

হশেক/হশেোদোনকো ীসদ  জন্য 

ধো োিোহিক রপশোগত উন্নয়ন (হপহি) 

রসশসন  সংখ্যো (প্রহতমোসস ন্যযনতম একটি 

অনন্য  হিষসয়  উপ  হপহি)   

২,৮৪২ প্রস োজয নয়  ২,৮৪২ ৫িহিউ সক  সহক্রয় অংশীদো  

সংস্থোসমূি 

মোহসকভোসি  

হশেোখোসত  প্রিহ ত মোসন  সোসথ 

সোমঞ্জস্যপূণ ম প মোপ্ত হশেো উপক ণ, 

স ঞ্জোম ও  ন্ত্রপোহত পোওয়ো হশেোথীসদ  

সংখ্যো (শ ণোথী ও রিোি কহমউহনটিসত) 

৬৯৬,৪০০ ১৭১,১০১ ৪৬২,৪৬০ ৫িহিউ সক  সহক্রয় অংশীদো  

সংস্থোসমূি 

পোহেকভোসি  

 

 

খোসত   েযমোত্রো ৩-হশশু ও হকসশো সদ  হশেোয় শ ণোথী ও রিোি কহমউহনটি  অংশগ্রিণ ও সম্পিৃতো িোড়োসনো   

রকৌশ গত  েযমোত্রো ৩ এ  সোসথ সম্পহক মত 

সূিক িোহিদোসম্পন্ন 

ব্যহি  সংখ্যো 

রিজ োইন  েযমোত্রো উপোসত্ত  উৎস সংস্থো মোত্রো  

হশেোসকন্দ্র/হিদ্যো য় ব্যিস্থোপনো, দুস মোগ 

ঝ ুঁহক  োস/প্রস্তুহত ও সোড়োদোন এিং 

কহমউহনটি  অংশগ্রিণমূ ক সম্পিৃতো  

হিষসয় প্রহশহেত হিদ্যো য় ও কহমউহনটি 

হশেো কহমটি (হসইহস) এ  সংখ্যো (মহি ো, 

পুরুষ, রমসয় ও রেস ) (৫০% নো ী 

অংশগ্রিণসি)   

৫,০২৭ ১,৫১৭ ৩,০০০ ৫িহিউ সক  সহক্রয় অংশীদো  

সংস্থোসমূি 

পোহেকভোসি  

হশশু/যুিকসদ  অহধকো , সু েো ও 

হপতোমোতো  দোহয়ত্ব সম্পসক ম সংসিদনশী  

ক ো  েপ্রদোনকো ীসদ  সংখ্যো (হ ঙ্গ ও 

শ নো হথ/সিোি কহমউহনটি অনু োয়ী 

পৃথকীকৃত)  

২০০,০০০ ৭০,৫৪৭ ২০০,০০০ ৫িহিউ সক  সহক্রয় অংশীদো  

সংস্থোসমূি 

পোহেকভোসি  

সোমোহজক সংিহত পদসেপগুস োসত 

(পোেযক্রম িহিভূ মত কো মক্রম) সম্পিৃ 

শ ণোথী ও রিোস্থ কহমউহনটি  হশশু, যুিক 

ও সদস্যসদ  সংখ্যো (হ ঙ্গ ও িয়স দ্বো ো 

পৃথকীকৃত)  

৬৯৬,৪০০ ৮৭,৪২০ ২০০,০০০ ৫িহিউ সক  সহক্রয় অংশীদো  

সংস্থোসমূি 

পোহেকভোসি  

 

হশেো 
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খোসত   েযমোত্রো ১-কযোম্পগুস ো  ব্যিস্থোপনো, মোনসম্পন্ন ও পহ িীহেত সিোয়তো ও সু েো  োসভ শ ণোথীসদ  জন্য সমোন ও হন োপদ অহভগম্যতো 

হনহিত ক ো, সি মসম্মত ও প্রিহ ত মোন অনু োয়ী হিহভন্ন ধ সণ  দূস মোগ রমোকোসি ো  প্রস্তুহত এিং কহমউহনটি  সম্পিৃতো ও প্রহতহনহধসত্ব  সমন্বয় 

ক সত িোং োসদশ স কোস   কযোম্প-ইন-িোজম (হসআইহস) রদ  সিোয়তো ক ো    

রকৌশ গত  েযমোত্রো ১ ও ২ এ  সোসথ সম্পহক মত 

সূিক িোহিদোসম্পন্ন 

ব্যহি  সংখ্যো 

রিজ োইন  েযমোত্রো উপোসত্ত  উৎস সংস্থো মোত্রো  

কহমউহনটি  প্রহতহনহধত্ব ব্যিস্থো হিহশষ্ট কযোম্পগুস োসত 

িসিোসকো ী শ ণোথীসদ  শতক ো িো   

১০০% 

(৮৯৯,০০০) 

৮% 

(৭২,০০০) 

১০০% সোইসত  

প্রহতসিদনসমূি, 

আস োিনো ও ৪িহিউ 

এসএমএস সংস্থোসমূি পোহেকভোসি  

কো মক ী রসিো পহ িীেণ ব্যিস্থো হিহশষ্ট কযোম্পগুস োসত 

িসিোসকো ী শ ণোথীসদ  শতক ো িো   

১০০% 

(৮৯৯,০০০) 

প্রস োজয 

নয়  

১০০% সোইসত  

প্রহতসিদনসমূি, 

আস োিনো ও ৪িহিউ 

এসএমএস সংস্থোসমূি মোহসকভোসি  

সোইট ব্যিস্থস্পনো হিষসয় প্রহশহেত খোসত  সদস্য ও 

সিস োগীসদ  সংখ্যো  

প্রস োজয নয়  ৯৯২ ১০০% দেতো বৃহদ্ধ হিষয়ক 

প্রহতসিদনসমূি  

এ োকো সমন্বয়কো ী ও  

এসএমএস সংস্থোসমূি 

পোহেকভোসি  

হিহভন্ন ধ সণ  দুস মোগ রমোকোসি ো  পহ কল্পনো প্রণীত ও 

ব্যিহৃত িসয়সে এমন কযোম্পগুস োসত িসিোসকো ী 

শ ণোথীসদ  সংখ্যো  

১০০% 

(৮৯৯,০০০) 

প্রস োজয 

নয়  

১০০% কযোম্পহভহত্তক 

পহ কল্পনোসমূি 

এসএমএস সংস্থোসমূি প্রস োজয নয়  

 

 

খোসত   েযমোত্রো ২-হন োপদ, ম মোদোপূণ ম ও রটকসই জীিন োত্রো  পহ হস্থহত হনহিতকো ী হনম মোণ ও  েণোসিেণ কোসজ  সোসথ সম্পহক মত কহমউহনটি  

অংশগ্রিণ ও মধ্যিতীকো ীন সোমহষ্টক পহ কল্পনো  মোধ্যসম িসহত এ োকোসমূি ও পোশ্বমিতী স্থোনগুস োসক সোমহগ্রকভোসি উন্নত ক ো   

রকৌশ গত  েযমোত্রো ২ ও ৩ এ  সোসথ সম্পহক মত 

সূিক িোহিদোসম্পন্ন 

ব্যহি  সংখ্যো 

রিজ োইন  েযমোত্রো উপোসত্ত  উৎস সংস্থো মোত্রো  

গ্রিণস োগ্য স্থোনজুসড় এিং রসিো  

র ৌহিক অহভগম্যতোসি হন োপসদ 

িসিোস ত শ ণোথীসদ  শতক ো িো  

(সোইট পহ কল্পনো)  

১০০% 

(৮৯৯,০০০) 

০ ৫০% সোইট পহ কল্পনো ও সোইট 

উন্নয়ন সম্পহক মত 

প্রহতসিদনসমূি, আস োিনো 

এিং ৪িহিউ 

সোইট পহ কল্পনোয় 

হনসয়োহজত সংস্থোসমূি  

পোহেকভোসি  

িে জুসড়  োন ি োিস   পসথ  ৩০০ 

হমটোস   মসধ্য এিং িে জুসড় পোসয় রেঁসট 

ি ো  রটকসই  পসথ  ৩০ হমটোস   মসধ্য 

িসিোস ত শ ণোথীসদ  শতক ো িো     

১০০% 

(৮৯৯,০০০) 

প্রস োজয নয়  ৭০% সোইট পহ কল্পনো ও সোইট 

উন্নয়ন সম্পহক মত 

প্রহতসিদনসমূি, আস োিনো 

এিং ৪িহিউ 

সোইট উন্নয়ন ও রম োমসত 

হনসয়োহজত সংস্থোসমূি 

পোহেকভোসি  

সোহি মকভোসি ম্যোহপং ক ো এিং হিআ আ  

কো মক্রসম  মোধ্যসম খোত কর্তমক গ্রিণস োগ্য 

প মোসয় প্রোকৃহতক দুস মোগসমূি হ্রোস ক ো 

িসয়সে এমন কযোম্প ও কহমউহনটিগুস োসত 

িসিোস ত ব্যহিসদ  শতক ো িো     

১০০% 

(১,০৭৪,৪৭৬

) 

 ৮০% পহ সিশ ও হিআ আ  

সম্পহক মত প্রহতসিদনসমূি, 

আস োিনো এিং ৪িহিউ 

হিআ আ  ও পহ সিশ 

সম্পহক মত সংস্থোসমূি 

পোহেকভোসি  

 

 

খোসত   েযমোত্রো ৩-তথ্য প্রোহপ্ত  হভহত্তসত মোনহিক সিোয়তো প্রদোন সংক্রোন্ত হসদ্ধোন্ত গ্রিণ এিং র ৌথভোসি শ ণোথীসদ  মসধ্য িোহিদো হিহিতক ণ, 

রসিো  অহভগম্যতো ও ব্যিধোনগুস ো হনরূপণ ক োয় সিোয়তো প্রদোন ক ো    

রকৌশ গত  েযমোত্রো ১ ও ২ এ  সোসথ সম্পহক মত 

সূিক িোহিদোসম্পন্ন 

ব্যহি  সংখ্যো 

রিজ োইন  েযমোত্রো উপোসত্ত  উৎস সংস্থো মোত্রো  

িোহিদো ও রসিো  অহভগম্যতো 

হনয়হমতভোসি মূল্যোয়ন ক ো িয় এমন 

শ ণোথীসদ  শতক ো িো   

১০০% 

(৯০৬,০০০) 

১০০% ১০০% এনহপএম ও আ ইএহসএইি 

প্রহতসিদনসমূি এিং মূল্যোয়ন 

মূল্যোয়ন ও পহ িীেণকো ী 

সংস্থোসমূি 

মোহসকভোসি  

 

 

 

 

 

 

 

খোসত   েযমোত্রো ১-র ৌন প্রজনন, মোর্ত ও নিজোতক সম্পহক মত এিং হকসশো  স্বোস্থয; মোনহসক স্বোস্থয ও মসনোসোমোহজক সিোয়তো এিং নন-

কহমউহনসকি  র োগগুস ো  উপ  হিসশষ  েয র সখ সংকসট েহতগ্রস্ত জনসগোিী  জন্য মোনসম্পন্ন জীিন  েোকো ী এিং সি মোত্মক প্রোথহমক ও 

মোধ্যহমক প মোসয়  স্বোস্থয রসিো  সমোন অহভগম্যতো ও কো মক ী ব্যিিো  উন্নত ক ো   

রকৌশ গত  েযমোত্রো ১, ২ ও ৩ এ  সোসথ সম্পহক মত 

সূিক িোহিদোসম্পন্ন 

ব্যহি  সংখ্যো 

রিজ োইন  েযমোত্রো উপোসত্ত  উৎস সংস্থো মোত্রো  

২৪/৭ রসিো প্রদোনকো ী প্রোথহমক 

স্বোস্থযসসিো রকসন্দ্র  সংখ্যো  

৩৬ 

(৯০৬,৫১২ 

১৭ ৩৬ স্বোস্থযসকসন্দ্র  হনিন্ধন িই স্বোস্থয খোত মোহসকভোসি  

সোইট ব্যিস্থোপনো ও সোইট উন্নয়ন (এসএমএসহি) 

স্বোস্থয 
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জন 

শ ণোথীসি) 

এক িেস   হনসি  িয়হসসদ  মসধ্য পঞ্চ-

র োজযতোযুিতো  হিস্তো  (হ ঙ্গ ও 

উপসজ ো অনুসোস  পৃথকীকৃত) 

১০০% 

(৩০,১৭৫ 

হশশু < ১ 

িে ) 

৬৭% >৯৫% ি মোন পহ িীেণ  হিহজএইিএস/িহিউএইিও/

ইউএনআইহসইএফ 

িেস  দুইিো   

দেতোসম্পন্ন জন্মকো ীন পহ ি মোকো ীসদ  

সিোয়তোয় জন্মদোসন  শতক ো িো   

১০০%  

(৩২৫,০০ জন 

প্রজনসনোেম 

মহি ো  

মোসঝ) 

৪৩% >৫৫% হিএইিআইএস-

২/কহমউহনটি  তেোিধোন  

স্বোস্থযখোত/কহমউহনটি  স্বোস্থয 

িহিউহজ 

িেস  দুইিো   

এমএইিহজএহপ হিষসয় প্রহশহেত ন্যযনতম 

একজন স্বোস্থযসসিো প্রদোনকো ী হিহশষ্ট 

প্রোথহমক স্বোস্থয রসিোসকসন্দ্র  শতক ো িো  

১০০% 

(৯০৬,৫১২ 

জন 

শ ণোথীসি)  

প্রস োজয নয়  ১০০% এমএইিহপএসএস৪িহিউএস এমএইিহপএসএসিহিউহজ িেস  দুইিো   

 

 

খোসত   েযমোত্রো ২-মিোমোহ  িসত পোস  এমন র োগগুস ো  প্রহতস োধ ও সমসয়োহিত রমোকোসি ো হনহিত ক ো এিং িষ মোকো ীন ও ঘূহণ মঝসড়  মত 

অন্যোন্য স্বোস্থয হিষয়ক জরুহ  অিস্থোগুস ো  জন্য প্রস্তুত িওয়ো   

রকৌশ গত  েযমোত্রো ১ ও ২ এ  সোসথ সম্পহক মত 

সূিক িোহিদোসম্পন্ন 

ব্যহি  সংখ্যো 

রিজ োইন  েযমোত্রো উপোসত্ত  উৎস সংস্থো মোত্রো  

রকোন ধ সণ  প্রোদুভ মোসি  রেসত্র 

িোয়হ য়ো  হিহকৎসো  জন্য হিেোনো  সংখ্যো   

২৫০ 

(১,২৪২,৪৪২ 

জন শ ণোথী 

ও রিোি 

কহমউহনটিসি) 

২৩৩ ২৫০ স্বোস্থযসকসন্দ্র  হনিন্ধন িই স্বোস্থয খোত লত্রমোহসকভোসি  

২৪ ঘণ্টো  মসধ্যই তদন্ত কস  প্রমোহণত ও 

হনহিত ক ো ইিহিউএআ এস সম্পহক মত 

সতকমতো  শতক ো িো   

১০০% 

(১,২৪২,৪৪২ 

জন শ ণোথী 

ও রিোি 

কহমউহনটিসি) 

১০০% ১০০% ইিহিউএআ এস িহিউএইিও লত্রমোহসকভোসি  

 

 

খোসত   েযমোত্রো ৩-কহমউহনটি  সম্পিৃতো  মোধ্যসম ল হঙ্গক হিসিিনোগুস ো  প্রহত  েয র সখ অসিোয় ব্যহি োসি শ ণোথী ও রিোি কহমউহনটি  

জনসগোিী  মসধ্য স্বোস্থযক  জীিন োপসন উৎসোি প্রদোন, স্বোস্থযসসিো  োভ হিষয়ক আি ণ উন্নত ক ো এিং অতযোিশ্যক রসিো প্যোসকসজ  কো মক ী 

ব্যিিো  হনহিত ক ো   

রকৌশ গত  েযমোত্রো ১, ২ ও ৩ এ  সোসথ সম্পহক মত 

সূিক িোহিদোসম্পন্ন 

ব্যহি  সংখ্যো 

রিজ োইন  েযমোত্রো উপোসত্ত  উৎস সংস্থো মোত্রো  

গভ মকো ীন প োমশ ম িো রসিো রপসত 

গভ মোিস্থোয় ন্যযনতম একিো  র সকোন 

এনহজও অথিো স কোহ  হিহনসক  োওয়ো 

গভ মিতী মহি োসদ  শতক ো িো    

১০০% (প্রোয় 

২২,০০০ 

গভ মিতী 

শ ণোথী 

মহি োসদ  

মসধ্য) 

শ ণোথীসদ  

মসধ্য ৭২%  

১০০% এমএসএনএ (অথিো অন্য 

জনসংখ্যো  জহ প) 

 িেস  দুইিো   

প্রহশহেত কহমউহনটি 

স্বোস্থযকমী/সস্বচ্ছোসসিকসদ  সংখ্যো  

১,২০৮ 

(৯০৬,৫১২ 

শ ণোথীসি) 

৫০৩ (সম্পূণ ম 

প্রহশহেত)  

১,২০৮ কহমউহনটি  স্বোস্থয হিষয়ক 

ওয়োহক মং গ্রুপ 

আ ইএহসএইি/ইউএনএইি

হসআ  

লত্রমোহসকভোসি  

হসএইিদহিউ/হভ কর্তমক আসয়োহজত 

দ গত রসশসন  সংখ্যো (প্রহত সপ্তোসি 

প্রহত হসএইিদহিউ/হভ রত একটি)  

৬২,৮১৬ 

(৯০৬,৫১২ 

শ ণোথীসি) 

প্রস োজয নয় ৪৭,১১২ 

(িোহিদোসম্পন্ন 

৭৫% এ  

মসধ্য) 

কহমউহনটি  স্বোস্থয হিষয়ক 

ওয়োহক মং গ্রুপ 

আ ইএহসএইি/ইউএনএইি

হসআ  

লত্রমোহসকভোসি  

 

 

খোসত   েযমোত্রো ৪-ন্যযনতম মোন ও প্রদত্ত রসিো  মোন সম্পহক মত পহ িীেণ সি একটি র ৌহিক এিং দোহয়ত্বশী  স্বোস্থযসসিো প্রদোন ব্যিস্থো  পোশোপোহশ 

স্বোস্থযখোসত  সমন্বয় ও তথ্য ব্যিস্থোপনোসক শহিশো ী ক ো   

রকৌশ গত  েযমোত্রো ১, ২ ও ৩ এ  সোসথ সম্পহক মত 

সূিক িোহিদোসম্পন্ন 

ব্যহি  সংখ্যো 

রিজ োইন  েযমোত্রো উপোসত্ত  উৎস সংস্থো মোত্রো  

প্রহত িে  কমপসে ২ িো  স্বোস্থযখোসত  

সিোয়তো ও তেোিধোন গ্রিণ ক ো প্রোথহমক 

স্বোস্থযসকন্দ্র, স্বোস্থযসপোষ্ট ও মোেপ মোসয়  

িোসপোতোস   শতক ো িো   

১০০% 

(৯০৬,৫১২ 

শ ণোথীসি) 

১০০% (প্রহত 

িে  কমপসে ২ 

িো  পহ দহশ মত 

স্বোস্থযসকন্দ্রগুস ো

  মসধ্য)  

১০০% (প্রহত 

িে  কমপসে ২ 

িো  পহ দহশ মত 

স্বোস্থযসকন্দ্রগুস ো

  মসধ্য)  

পহ িীেন হিষয়ক রিকহ ি  স্বোস্থয খোত িেস  দুইিো   

মোহসক সুহি অনু োয়ী উপসজ ো ও রজ ো 

প মোসয় অনুহিত স্বোস্থযখোসত  সমন্বয় 

হিষয়ক সভো  সংখ্যো (প্রহতমোসস ৩ িো )  

৩৬ 

(১,২৪২,৪৪২ 

শ ণোথী ও 

রিোি 

কহমউহনটিসি) 

২৯ 

(িোহিদোসম্পন্নসদ

  মসধ্য ৮০%) 

২৯ 

(িোহিদোসম্পন্নসদ

  মসধ্য ৮০%) 

পহ িীেন হিষয়ক রিকহ ি  স্বোস্থয খোত মোহসকভোসি  
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কযোম্প স্বোস্থয রফোকো  পসয়ন্ট হিহশষ্ট 

কযোসম্প  সংখ্যো  

৩৪ 

(৯০৬,৫১২ 

শ ণোথীসি) 

৩৪  ৩৪ স্বোস্থযখোসত  কন্টোক্টহ ি স্বোস্থয খোত মোহসকভোসি  

 

 

 

 

 

 

 

 

খোসত   েযমোত্রো ১-তীব্র ও মধ্যিতী প মোসয়  এহকউট ম্যো হনউহিশন এ  হিহকৎসোয় জীিন েোকো ী পদসেপ গ্রিসণ  ব্যিস্থো  মোধ্যসম ৫ িেস   

কমিয়সী রেস  ও রমসয়, গভ মিতী ও স্তন্যদোয়ী মহি ো (হপ এ  িহিউ) এিং অন্যোন্য অসিোয় ব্যহিসদ  অতযোহধক র োগ ও মৃতুয িো  হ্রোস ক ো   

রকৌশ গত  েযমোত্রো ২ এ  সোসথ সম্পহক মত 

সূিক িোহিদোসম্পন্ন 

ব্যহি  সংখ্যো 

রিজ োইন  েযমোত্রো উপোসত্ত  উৎস সংস্থো মোত্রো  

হিহকৎসো  জন্য সম্প্রহত ভহত ম িওয়ো 

এসএএম এ আক্রোন্ত ৬-৫৯ মোস িয়সী 

রেস  ও রমসয়সদ  সংখ্যো     

৩৮,৩৯০ ০ ৩৪,৫৫১ মোহসক প্রহতসিদনসমূি খোসত  অংশীদোহ  

সংস্থোসমূি  

মোহসকভোসি  

সম্প্রহত ভহত ম িওয়ো এমএএম এ আক্রোন্ত 

৬-৫৯ মোস িয়সী রেস  ও রমসয়সদ  

সংখ্যো 

৯৫,১৯১ ০ ৮০,৯৮১ মোহসক প্রহতসিদনসমূি খোসত  অংশীদোহ  

সংস্থোসমূি  

মোহসকভোসি  

এসএএম ও এমএএম রথসক ৭৫% িো 

তো ও রিহশ মোত্রোয় আস োগ্য িওয়ো 

স্বোস্থযসকন্দ্র তযোগ ক ো ব্যহিসদ  শতক ো 

িো  

>৭৫% ০% >৭৫% মোহসক প্রহতসিদনসমূি খোসত  অংশীদোহ  

সংস্থোসমূি  

মোহসকভোসি  

  

 

 

খোসত   েযমোত্রো ২-অপুহষ্ট প্রহতস োধ হিষয়ক পদসেপগুস োসক শহিশো ীক ণ ও িহধ মত ক ো  মোধ্যসম রেস , রমসয়, গভ মিতী ও স্তন্যদোয়ী মহি ো 

(হপএ িহিউ) এিং অন্যোন্য অসিোয় ব্যহিসদ  অপুহষ্টজহনত রিোঝো  োঘি ক ো  

রকৌশ গত  েযমোত্রো ১, ২ ও ৩ এ  সোসথ সম্পহক মত 

সূিক িোহিদোসম্পন্ন 

ব্যহি  সংখ্যো 

রিজ োইন  েযমোত্রো উপোসত্ত  উৎস সংস্থো মোত্রো  

হভটোহমন এ টীকো প্রোপ্ত ৬-৫৯ মোস িয়সী 

রেস  ও রমসয়সদ  সংখ্যো  

২২৫,৮৭৬ ০ ১৯১,০৭৪ হভটোহমন এ কযোসম্পইন 

সংক্রোন্ত প্রহতসিদনসমূি 

ইউএনআইহসইএফ অধ ম-িোহষ মকভোসি 

িযোসেট সোসিসমন্টোহ  হফহিং রপ্রোগ্রোম এ  

আওতোধীন ৬-৫৯ মোস িয়সী রেস  ও 

রমসয়সদ  সংখ্যো 

১৭৯,৩৪৮ ০ ১৬১,৪১৩ মোহসক প্রহতসিদনসমূি খোসত  অংশীদোহ  সংস্থো  মোহসকভোসি  

মোর্তত্বকো ীন পুহষ্ট ও আইওয়োইহসএফ 

প োমশ ম প্রোপ্ত নতুন হপএ িহিউ রদ  

সংখ্যো 

৬১,৫৪০ ০ ৫৫,৫৪৪ মোহসক প্রহতসিদনসমূি পুহষ্ট খোত মোহসকভোসি  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পুহষ্ট 
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খোসত   েযমোত্রো ১-অভীষ্ট পুরুষ, মহি ো, রমসয় ও রেস সদ  জন্য জীিন  েোকো ী পোহন ও পহ েন্নতো রসিো কো মক , প মোপ্ত ও সমোন সংস্থোন হনহিত 

ক ো  

রকৌশ গত  েযমোত্রো ২ ও ৩ এ  সোসথ সম্পহক মত 

সূিক িোহিদোসম্পন্ন 

ব্যহি  সংখ্যো 

রিজ োইন  েযমোত্রো উপোসত্ত  উৎস সংস্থো মোত্রো  

পোন ক ো ও অন্যোন্য গৃিস্থোহ  কোসজ  জন্য প্রহত 

জন প্রহত হদন কমপসে ২০ হ টো  পোহন পোওয়ো 

কযোসম্প  অভীষ্ট ব্যহিসদ  সংখ্যো  

৯০৬,৫১১ ৬০৭,৬০০ ১০০% অিকোেোসমোগত ম্যোহপং 

৪িহিউ 

 

 

পোহন  মোন পহ িীেণ 

 

মূ  তথ্য প্রদোনকো ীসদ  সোেোৎকো   

আ ইএহসএইি 

িহিউএএসএইি সিস োগী সংস্থোসমূি 

হিহপএইিই/িহিউএইিও 

 

আইওএম 

এনহপএম/ইউএনআইহসইএফ/ইউএন

এইিহসআ  

মোহসকভোসি  

কো মক  ও  থো থভোসি নকশোকৃত ল্যোহিন 

রথসক সুহিধো পোওয়ো কযোসম্প  অভীষ্ট ব্যহিসদ  

সংখ্যো (হ ঙ্গ ও িয়স অনুসোস  পৃথকীকৃত) 

৯০৬,৫১১ ৬০২,৭৫০ ৯০৬,৫১১ অিকোেোসমোগত ম্যোহপং 

৪িহিউ 

আ ইএহসএইি 

িহিউএএসএইি সিস োগী সংস্থোসমূি 

মোহসকভোসি  

পোহন ও পহ েন্নতো রসিোসমূি রথসক সুহিধোপ্রোপ্ত 

রিোি কহমউহনটিগুস ো  অভীষ্ট ব্যহিসদ  সংখ্যো 

(হ ঙ্গ ও িয়স অনুসোস  পৃথকীকৃত)  

৩৫৫,৯৩০ ১৩০,১০০ ৩৫৫,৯৩০ ৪িহিউ 

 

 

পোহন  মোন পহ িীেণ 

 

 

মূ  তথ্য প্রদোনকো ীসদ  সোেোৎকো  

পহ িো গুস ো  জহ প   

িহিউএএসএইি সিস োগী সংস্থোসমূি 

হিহপএইিই/িহিউএইিও 

 

আইওএম এনহপএম  

 

ইউএনআইহসইএফ 

মোহসকভোসি  

 

 

 

খোসত   েযমোত্রো ২-েহতগ্রস্ত জনসগোহি  কল্যোসণ গণস্বোস্থয ঝ ুঁহকসমূিসক হ্রোস ক সত অভীষ্ট সক  মহি ো, পুরুষ, রমসয় ও রেস সদ  কোসে প্রসয়োজনীয় 

সোমগ্রীগুস ো আসে এিং তো ো স্বোস্থয রসিো পোওয়ো  আি সন  মোধ্যসম স্বতন্ত্র ও সমহষ্টগত পদ্ধহতগুস ো আয়ত্ব ক সত উৎসোহিত িসচ্ছ এটি হনহিত ক ো    

রকৌশ গত  েযমোত্রো ২ এ  সোসথ সম্পহক মত 

সূিক িোহিদোসম্পন্ন 

ব্যহি  সংখ্যো 

রিজ োইন  েযমোত্রো উপোসত্ত  উৎস সংস্থো মোত্রো  

ন্যযনতম ৩টি গুরুত্বপূণ ম পহ েন্নতো িি মো 

প্রদশ মসন সেম অভীষ্ট ব্যহিসদ  শতক ো 

িো  (হ ঙ্গ ও িয়স অনুসোস  পৃথকীকৃত) 

প্রস োজয নয় টিহিহি ৭০% রকএহপ জহ প 

 

পহ িো গুস ো  জহ প 

 

মূ  তথ্য প্রদোনকো ীসদ  

সোেোৎকো   

এমহপএম 

আ ইএহসএইি 

িহিউএএসএইি সিস োগী 

সংস্থোসমূি 

প্রহত ৩ মোসস  

পহ েন্নতো সম্পহক মত তথ্য প্রোপ্ত এিং এই 

হিষয় হনসয় সন্তুষ্ট অভীষ্ট মহি ো, পুরুষ, 

রেস  ও রমসয়সদ  (১.২ হমহ য়ন) 

শতক ো িো   

প্রস োজয নয় টিহিহি ৮০% সন্তুহষ্ট  োিোই জহ প  

মতোমত/অহভস োগ পদ্ধহত 

এনহপএম 

হসিহিউহস 

 

িহিউএএসএইি সিস োগী 

সংস্থোসমূি, আ ইএহসএইি  

প্রহত ৩ মোসস  

হিগত ৩ মোসস একটি িহিউএএস এইি 

পহ েন্নতো হকট এিং/অথিো একটি টপ 

আপ হকট এিং/অথিো একটি ভোউিো  

পোওয়ো অভীষ্ট িোহিদো সম্পন্ন পহ িোস   

সংখ্যো    

২৪৮,৪৮৮  ২৪৮,৪৮৮ ৪িহিউ িহিউএএসএইি সিস োগী 

সংস্থোসমূি 

মোহসকভোসি  

 

 

 

খোসত   েযমোত্রো ৩-রটকসই টিসক থোকো  েমতো বৃহদ্ধমূ ক পদ্ধহত  উপ  গুরুত্ব আস োপ কস  অভীষ্ট মহি ো, পুরুষ, রমসয় ও রেস সদ  সু েো, 

হন োপত্তো ও ম মোদো সক  িহিউএএসএইি সিোয়তো  মোধ্যসম সমুন্নত িয় এটি হনহিত ক ো   

রকৌশ গত  েযমোত্রো ১ ও ৩ এ  সোসথ সম্পহক মত 

সূিক িোহিদোসম্পন্ন 

ব্যহি  সংখ্যো 

রিজ োইন  েযমোত্রো উপোসত্ত  উৎস সংস্থো মোত্রো  

িহিউএএসএইি সংক্রোন্ত সোড়োদোসন সন্তুষ্ট 

িয়স্ক ও প্রহতিন্ধী ব্যহি োসি হ ঙ্গ ও 

িয়স অনুসোস  পৃথকীকৃত অভীষ্ট 

জনসগোিী  শতক ো িো    

প্রস োজয নয় টিহিহি ৮০% সন্তুহষ্ট হিষয়ক জহ প 

 

 

 

 

মতোমত ও অহভস োগ প্রদোসন  

ব্যিস্থো 

 

এনহপএম 

িহিউএএসএইি সিস োগী 

সংস্থোসমূি, আ ইএহসএইি 

প্রহত ৩ মোসস  

ঋতুস্রোি জহনত পহ েন্নতো  িোহিদো পূ ণ 

ক ো িসয়সে এমন অভীষ্ট প্রজননেম 

মহি ো ও রমসয়সদ  শতক ো িো    

২৮১,৮৬৫ টিহিহি ৬০% সন্তুহষ্ট হিষয়ক জহ প 

 

িহিউএএসএইি সিস োগী 

সংস্থোসমূি 

মোহসকভোসি  

িহিউএএসএইি 
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পহ হশষ্টসমূি 

 

 

মতোমত ও অহভস োগ প্রদোসন  

ব্যিস্থো 

 

এনহপএম 

িহিউএএসএইি কম মসূহিসত েহতগ্রস্ত 

জনসগোিী  হন োপত্তো ও ম মোদো সংক্রোন্ত 

৫টি ন্যযনতম প্রহতশ্রুহত  প্রহত শ্রদ্ধোশী  

িহিউএএসএইি সিস োগী সংস্থোগুস ো  

শতক ো িো   

প্রস োজয নয় টিহিহি ৭৫% জহ প (হজিহিউহস কর্তমক ৫টি 

ন্যযনতম প্রহতশ্রুহত হিষয়ক 

উপক ণ) 

িহিউএএসএইি খোসত  সমন্বয় 

িযোটফম ম 

প্রহত ৩ মোসস  

 

 

 

 

 

 

 

 

খোসত   েযমোত্রো ১-প্রোকৃহতক দুস মোগ িো অন্য রকোনভোসি েহতগ্রস্ত পহ িো গুস ো  জন্য জীিন  েোকো ী জরুহ  আশ্রয়/এনএফআই সিোয়তো প্রদোন 

ক ো    

রকৌশ গত  েযমোত্রো ২ এ  সোসথ সম্পহক মত 

সূিক িোহিদোসম্পন্ন 

ব্যহি  সংখ্যো 

রিজ োইন  েযমোত্রো উপোসত্ত  উৎস সংস্থো মোত্রো  

প্রোকৃহতক দুস মোগ অথিো অন্য রকোন 

হিপ ময় প িতী সমসয় জরুহ  

আশ্রয়/এনএফআই সিোয়তো প্রোপ্ত 

পহ িো গুস ো  শতক ো িো   

প্রস োজয নয় ১০০% ১০০% আশ্রয়/ এনএফআই খোসত  

সিস োগী সংস্থোসমূি  

আশ্রয়/ এনএফআই খোসত  দ   সপ্তোসি ২ িো   

পূসি ম সং হেত জরুহ  আশ্রয়/এনএফআই 

সিোয়তো হকসট  সংখ্যো  

প্রস োজয নয় ১১৩,৩২০ ৯০,০০০ আশ্রয়/ এনএফআই খোসত  

সিস োগী সংস্থোসমূি  

আশ্রয়/ এনএফআই খোসত  দ   মোহসকভোসি  

 

 

 

খোসত   েযমোত্রো ২-দুদ মশো  োঘি কস  দুস মোগ ঝ ুঁহক হ্রোস এিং সু েো, ম মোদো ও হন োপত্তো িোড়োসনো  মোধ্যসম জীিন োত্রো  মোন উন্নত ক ো   

রকৌশ গত  েযমোত্রো ১ ও ২ এ  সোসথ সম্পহক মত 

সূিক িোহিদোসম্পন্ন 

ব্যহি  সংখ্যো 

রিজ োইন  েযমোত্রো উপোসত্ত  উৎস সংস্থো মোত্রো  

অন্তি মতীকো ীন আশ্রয় সুহিধোপ্রোপ্ত 

পহ িোস   সংখ্যো  

১৮০,০০০ ০ ১৪৫,০০০ আশ্রয়/ এনএফআই খোসত  

সিস োগী সংস্থোসমূি  

আশ্রয়/ এনএফআই খোসত  দ   সপ্তোসি ২ িো   

মধ্যিতীকো ীন আশ্রয় সুহিধোপ্রোপ্ত 

পহ িোস   সংখ্যো  

১৮০,০০০ ০ ৩৫,০০০ আশ্রয়/ এনএফআই খোসত  

সিস োগী সংস্থোসমূি  

আশ্রয়/ এনএফআই খোসত  দ   সপ্তোসি ২ িো   

গৃিস্থোহ  প মোসয় উন্নত িোহত  সুহিধোপ্রোপ্ত 

পহ িোস   সংখ্যো  

১৮০,০০০ ০ ১৮০,০০০ আশ্রয়/ এনএফআই খোসত  

সিস োগী সংস্থোসমূি  

আশ্রয়/ এনএফআই খোসত  দ   সপ্তোসি ২ িো   

 

 

 

 

খোসত   েযমোত্রো ৩-সোমোহজক সংিহত ও টিসক থোকো  সেমতো বৃহদ্ধ ক ো  

রকৌশ গত  েযমোত্রো ৩ এ  সোসথ সম্পহক মত 

সূিক িোহিদোসম্পন্ন 

ব্যহি  সংখ্যো 

রিজ োইন  েযমোত্রো উপোসত্ত  উৎস সংস্থো মোত্রো  

আশ্রয়/এনএফআই সিোয়তো রথসক 

সুহিধোপ্রোপ্ত রিোি কহমউহনটি  পহ িোস   

সংখ্যো  

টিহিহস ৩,৫৫০ ২৫,০০০ আশ্রয়/ এনএফআই খোসত  

সিস োগী সংস্থোসমূি  

আশ্রয়/ এনএফআই খোসত  দ   সপ্তোসি ২ িো   

কিিোজোস   জন্য হিসশষভোসি প্রণীত 

একটি এইিএ হপ রকৌশ  প্রণয়ন ও 

অনুস ণ ক ো  

প্রস োজয নয় ০ ১ আশ্রয়/ এনএফআই খোসত  

সিস োগী সংস্থোসমূি  

আশ্রয়/ এনএফআই খোসত  দ   লত্রমোহসকভোসি 

এইিএ হপ সিোয়তো রথসক সুহিধোপ্রোপ্ত 

পহ িোস   সংখ্যো  

প্রস োজয নয় ০ ১৩,৯৮০ আশ্রয়/ এনএফআই খোসত  

সিস োগী সংস্থোসমূি  

আশ্রয়/ এনএফআই খোসত  দ   সপ্তোসি ২ িো   

 

 

খোসত   েযমোত্রো ৪-পহ সিসশ  উপ  প্রভোি কমোসত রটকসই সমোধোনগুস ো  ব্যিিো  িোড়োসনো    

রকৌশ গত  েযমোত্রো ৩ এ  সোসথ সম্পহক মত 

সূিক িোহিদোসম্পন্ন 

ব্যহি  সংখ্যো 

রিজ োইন  েযমোত্রো উপোসত্ত  উৎস সংস্থো মোত্রো  

 োন্নো  জন্য এ হপহজ এ  ব্যিিো  িসত 

সুহিধোপ্রোপ্ত পহ িোস   সংখ্যো  

১৮০,০০০ ২৮,৪০৭ ১৮০,০০০ আশ্রয়/ এনএফআই খোসত  

সিস োগী সংস্থোসমূি  

আশ্রয়/ এনএফআই খোসত  দ   সপ্তোসি ২ িো   

িোুঁসশ  টিিহিউআইহজ (স্থোহয়ত্ব, ব্যিিো  

ও জীহিকো) হনম মোণ ও কো মক  ক ো 

িসয়সে  

প্রস োজয নয় ০ ১ আশ্রয়/ এনএফআই খোসত  

সিস োগী সংস্থোসমূি  

আশ্রয়/ এনএফআই খোসত  দ   লত্রমোহসকভোসি 

আশ্রয়/এনএফআই 
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সমগ্র রদশজুসড় িোুঁসশ  সোিোই রিইন 

হিষয়ক মূল্যোয়ন প্রণয়ন ও অধ মিোহষ মকভোসি 

িো নোগোদ ক ো িসচ্ছ  

প্রস োজয নয় ০ ১ আশ্রয়/ এনএফআই খোসত  

সিস োগী সংস্থোসমূি  

আশ্রয়/ এনএফআই খোসত  দ   লত্রমোহসকভোসি 

 

 

 

 

 

 

খোসত   েযমোত্রো ১- েহতগ্রস্ত জনসগোিী কর্তমক জীিন েোকো ী তথ্য এিং অহধকো  ও সিজ ভয সম্পদগুস ো সম্পসক ম জ্ঞোসন  সোহি মক অহভগম্যতো 

হনহিত ক সত কহমউহনটি  সোসথ র োগোস োসগ  সেমতো ও কহমউহনটি  সম্পিৃতো সমন্বয় ও পুনি মিো  ক োয় সমন্বয় ও প োমশ ম প্রদোন কো মক্রম 

সুসংিত ক ো 

রকৌশ গত  েযমোত্রো ১, ২ ও ৩ এ  সোসথ সম্পহক মত 

সূিক িোহিদোসম্পন্ন 

ব্যহি  সংখ্যো 

রিজ োইন  েযমোত্রো উপোসত্ত  উৎস সংস্থো মোত্রো  

প্রোসহঙ্গক জীিন  েোকো ী তথ্য রপসত 

সোহি মকভোসি সেম িওয়ো  হিষসয় অিগত 

কস  এমন মহি ো, পুরুষ, রমসয় ও রেস সদ  

শতক ো িো   

১০০% ৪% ৬৫% মূল্যোয়ন, অনুশী ন, গসিষণো, 

রিজ োইন/হমি োইন/পহ িীেণ 

(এসএহিহি সি) 

হসিহিউহস এ  সদস্যবৃন্দ, 

আইএসহসহজ, আইওএম 

এনহপএম, অন্যোন্য গসিষণো 

সংস্থোসমূি  

লত্রমোহসকভোসি 

হসিহিউহস ওয়োহক মং গ্রুপ কর্তমক প্রস্তুতকৃত 

রসিো ও উপক ণ ব্যিিো কো ী সংস্থো, খোত ও 

িোটফসম ম  সংখ্যো  

১১৩ ৪৪ ৭৫ মূল্যোয়ন, অনুশী ন, গসিষণো, 

রিজ োইন/হমি োইন/পহ িীেণ 

হসিহিউহস িহিউহজ, 

হসিহিউহস এ  সদস্যবৃন্দ, 

আইএসহসহজ 

অধ ম-িোহষ মকভোসি 

প্রহত িে  ঘূহণ মঝড়প্রিণ ঋতু  পূসি ম 

পহ িোহ ত ঘূহণ মঝড় হিষয়ক তথ্য 

হিহনময়/অিগহত সংক্রোন্ত রসশসন  সংখ্যো  

১,০২০ ৩০৯ ১,০২০ ৪িহিউ, মূল্যোয়ন, অনুশী ন, 

গসিষণো (এসএহিহি সি) 

হসিহিউহস এ  সদস্যবৃন্দ, 

সোইট ব্যিস্থোপনো সংস্থোসমূি 

প্রহত ঘূহণ মঝড় প্রিণ 

সমসয়  পস  

 

 

খোসত   েযমোত্রো ২-িোহিদোহভহত্তক, িোস্তিোয়নস োগ্য, হদ্বমুখী ও িহুখোতীয় র োগোস োগ স্থোপসন  সম্পদসমূি প্রহতিো ও পুনি মিো  ক ো এিং তসথ্য  

হিহনময় ও অহভগম্যতো শহিশো ী ক ো   

রকৌশ গত  েযমোত্রো ১, ২ ও ৩ এ  সোসথ সম্পহক মত 

সূিক িোহিদোসম্পন্ন 

ব্যহি  সংখ্যো 

সূিক িোহিদোসম্পন্ন 

ব্যহি  সংখ্যো 

রিজ োইন  েযমোত্রো উপোসত্ত  উৎস 

প্রহতহিত এিং পুনি মিো /কো মক  ক ো 

র োগোস োসগ  সম্পদসমূসি  সংখ্যো 

(ইনসফো-িোি ও হসিহিউহস উপক ণ)  

৪৫০ ৩৬০ ৪৫০ ইনসফো-িোি িোটোসিজ, হিষয়িস্তু  

ম্যোহপং  

হসিহিউহস এ  

সদস্যবৃন্দ, সোইট 

ব্যিস্থোপনো সংস্থোসমূি 

লত্রমোহসকভোসি 

র োগোস োসগ  সম্পদগুস োসক তোসদ  

িোহিদো  সোসথ সঙ্গহতপূণ ম িস  মসন কস  

এমন মহি ো, পুরুষ, রমসয় ও রেস সদ  

শতক ো িো   

৮০% ৪৫% ৭৫% মূল্যোয়ন, অনুশী ন, গসিষণো, 

রিজ োইন/হমি োইন/পহ িীেণ 

(এসএহিহি সি) 

হসিহিউহস এ  

সদস্যবৃন্দ, 

আইএসহসহজ/এনহপএ

ম, অন্যোন্য গসিষণো 

সংস্থোসমূি  

লত্রমোহসকভোসি 

 

 

খোসত   েযমোত্রো ৩-কো মক ী কহমউহনটি  সম্পিৃতো, অংশগ্রিণমূ ক রকৌশ  এিং কো মক  মতোমত ও অহভস োগ সংক্রোন্ত সোড়োদোন ব্যিস্থো  মোধ্যসম 

েহতগ্রস্ত মহি ো, পুরুষ, রমসয় ও রেস সদ  অংশগ্রিণ ও তোসদ  প্রহত জিোিহদহিতো শহিশো ী ক ো   

রকৌশ গত  েযমোত্রো ১, ২ ও ৩ এ  সোসথ সম্পহক মত 

সূিক িোহিদোসম্পন্ন 

ব্যহি  সংখ্যো 

রিজ োইন  েযমোত্রো উপোসত্ত  উৎস সংস্থো মোত্রো  

মতোমত প্রদোসন  ব্যিস্থোসক অহভগম্য িস  

হিসিিনো কস  এমন মহি ো, পুরুষ, রমসয় 

ও রেস সদ  শতক ো িো   

৮০% ৪২% ৭৫% মূল্যোয়ন, অনুশী ন, গসিষণো, 

রিজ োইন/হমি োইন/পহ িীেণ 

(এসএহিহি সি) 

হসিহিউহস এ  

সদস্যবৃন্দ, 

আইএসহসহজ/এনহপএ

ম, অন্যোন্য গসিষণো 

সংস্থোসমূি  

লত্রমোহসকভোসি 

জীিনসক প্রভোহিত কস  এধ সণ  হসদ্ধোন্ত 

গ্রিসণ  জন্য প োমশ ম প্রদোন ক ো িসয়সে 

িস  অিগত কস  এমন মহি ো, পুরুষ, 

রমসয় ও রেস সদ  শতক ো িো   

৮০% ৫২% ৭৫% মূল্যোয়ন, অনুশী ন, গসিষণো, 

রিজ োইন/হমি োইন/পহ িীেণ 

(এসএহিহি সি) 

হসিহিউহস এ  

সদস্যবৃন্দ, 

আইএসহসহজ/এনহপএ

ম, অন্যোন্য গসিষণো 

সংস্থোসমূি  

লত্রমোহসকভোসি 

  

 

 

 

খোসত   েযমোত্রো ১-রসিোসমূি হন োপদ ও কো মক ীভোসি রপৌুঁসে হদসত এিং জরুহ  অিস্থোয় মোনহিক সিোয়তো প্রদোনকো ী সংস্থোগুস ো   প্রস্তুহত গ্রিণ 

ও সোড়োদোন হিষয়ক সেমতো সুসংিত ক সত সোড়োদোন কম মসূহি  এ োকোগুস োসত হিদ্যমোন রটহ স োগোস োগ সেমতো উন্নয়ন সোধন ক ো  

রকৌশ গত  েযমোত্রো ২ ও ৩ এ  সোসথ সম্পহক মত 

সূিক িোহিদোসম্পন্ন 

ব্যহি  সংখ্যো 

রিজ োইন  েযমোত্রো উপোসত্ত  উৎস সংস্থো মোত্রো  

পূসি ম সং হেত জরুহ  রটহ স োগোস োগ 

 ন্ত্রপোহত হকট  

১ ০ ১ রভৌত সম্পদ  িহিউএফহপ লত্রমোহসকভোসি 

কহমউহনটি  সোসথ র োগোস োগ ( হসিহিউহস ) 

জরুহ  রটহ স োগোস োগ  
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কযোসম্প  হভতস  একটি তো হিিীন 

রনটওয়োক ম স্থোপসন  মোধ্যসম মোনহিক 

সিোয়তো প্রদোসন  সোধো ণ স্থোনগুস োসক 

সংযুি ক ো    

১ ইন্টো সনট 

সংস োগসি ২টি 

মোনহিক 

সিোয়তো প্রদোন 

িোি  

সংস োসগ  ১০টি 

পসয়ন্ট 

সংযুি এ োকোগুস ো  ম্যোহপং  িহিউএফহপ লত্রমোহসকভোসি 

রটহ স োগোস োগ রসিোসমূি ব্যিিো কো ী 

এনহজও এ  সংখ্যো 

৭ ০  ৭ রিক রিোল্ডো সদ  মতোমত  িহিউএফহপ লত্রমোহসকভোসি 

কযোসম্প  এফএসএস রফোকো  পসয়ন্ট 

ব্যহিসদ  দো ো/সোসথ আসয়োহজত সভো  

সংখ্যো  

 প্রস োজয নয় ১২ (প্রহত মোসস 

অন্তত একিো ) 

আস োিনো  নহথ/হিি ণ  খোদ্য হন োপত্তো খোত মোহসকভোসি 

 

 

খোসত   েযমোত্রো ২-কোহ গহ  সমোধোসন  িোস্তিোয়ন ও সেমতো বৃহদ্ধ সংক্রোন্ত সিস োগী সংস্থোগুস ো  মোধ্যসম গুরুত্বপূণ ম তথ্য ও র োগোস োগ রসিোগুস ো 

 োসত েহতগ্রস্ত কহমউহনটিগুস ো সিসজই রপসত পোস  রসই  সেয গৃিীত আন্তঃখোতীয় পদসেপগুস ো  সোসথ র ৌথভোসি কোজ ক ো    

রকৌশ গত  েযমোত্রো ১ ও ২ এ  সোসথ সম্পহক মত 

সূিক িোহিদোসম্পন্ন 

ব্যহি  সংখ্যো 

রিজ োইন  েযমোত্রো উপোসত্ত  উৎস সংস্থো মোত্রো  

মতোমত প্রদোসন  ব্যিস্থো হিসসসি ইটিহস 

কোসনক্ট অযোপ ব্যিিো কো ী সংস্থো  সংখ্যো  

প্রস োজয নয় ২ ৬ অযোহিসকশন   িহিউএফহপ লত্রমোহসকভোসি 

রসিো এিং অহিও হভজুয়ো  ও হিদুযৎ 

স ি োিকো ী  সন্ত্র  সিোয়তো প্রোপ্ত তথ্য 

িোসি  সংখ্যো  

৩৭ ২৯ ৩৭ তথ্য িোসি  সিস োগী সংস্থোসমূি হসিহিউহস ওয়োহক মং 

গ্রুপ 

লত্রমোহসকভোসি 

ইটিএস রসিোসমূসি  উপ  প্রহশহেত 

আন্তঃপ্রহতিোন, এনহজও এিং স কোহ  

সংস্থো  সংখ্যো  

১৪ ৭ ১৪ প্রহশেসণ  িোহজ ো শীট   িহিউএফহপ লত্রমোহসকভোসি 

 

 

খোসত   েযমোত্রো ৩-কোহ গহ  সিোয়তো, সমন্বয়, তথ্য হিহনময় এিং সিজীক ণ কো মক্রসম  মোধ্যসম মোনহিক সোড়োদোসন  কো মকোহ তো বৃহদ্ধ ক ো   

রকৌশ গত  েযমোত্রো ২ এ  সোসথ সম্পহক মত 

সূিক িোহিদোসম্পন্ন 

ব্যহি  সংখ্যো 

রিজ োইন  েযমোত্রো উপোসত্ত  উৎস সংস্থো মোত্রো  

প্রহতহিত এিং পুনি মিো /কো মক  ক ো 

র োগোস োসগ  সম্পদসমূসি  সংখ্যো 

(ইনসফো-িোি ও হসিহিউহস উপক ণ)  

৪৫০ ৩৬০ ৪৫০ ইনসফো-িোি িোটোসিজ, হিষয়িস্তু  

ম্যোহপং  

হসিহিউহস এ  

সদস্যবৃন্দ, সোইট 

ব্যিস্থোপনো সংস্থোসমূি 

লত্রমোহসকভোসি 

র োগোস োসগ  সম্পদগুস োসক তোসদ  

িোহিদো  সোসথ সঙ্গহতপূণ ম িস  মসন কস  

এমন মহি ো, পুরুষ, রমসয় ও রেস সদ  

শতক ো িো   

৮০% ৪৫% ৭৫% মূল্যোয়ন, অনুশী ন, গসিষণো, 

রিজ োইন/হমি োইন/পহ িীেণ 

(এসএহিহি সি) 

হসিহিউহস এ  

সদস্যবৃন্দ, 

আইএসহসহজ/এনহপএ

ম, অন্যোন্য গসিষণো 

সংস্থোসমূি  

লত্রমোহসকভোসি 

 

 

 

 

 

 

খোসত   েযমোত্রো ১-সমহন্বত কো মক্রম পহ িো নো এিং স্থোনীয়  হজহিকস হিষয়ক সেমতো বৃহদ্ধ  মোধ্যসম প্রসণোহদত ও সিোয়তোকৃত র ৌথ 

পহ িো নোমূ ক পদসেপ ও রমৌহ ক  হজহিকস সম্পদগুস ো  র ৌথ ব্যিিোস   উপ  হভহত্ত কস   হজহিকস হিষয়ক পহ িো নো পদ্ধহত  উন্নহত 

সোধন ক ো   

রকৌশ গত  েযমোত্রো ৩ এ  সোসথ সম্পহক মত 

সূিক িোহিদোসম্পন্ন 

ব্যহি  সংখ্যো 

রিজ োইন  েযমোত্রো উপোসত্ত  উৎস সংস্থো মোত্রো  

সমন্বয় হিষয়ক পদসেপসমূসি  আস োসক 

“সন্তুষ্ট” ও “অতযন্ত সন্তুষ্ট” র টিং হিহশষ্ট 

 হজহিকস খোসত  সিস োগী 

সংস্থোসমূসি  সন্তুহষ্ট হিষয়ক মতোমসত  

শতক ো িো   

প্রস োজয নয় ৮৮% ৮৮ রিক রিোল্ডো সদ  জহ প  হজহিকস খোত  ৬ মোস 

সমন্বয় হিষয়ক সভোগুস োসত সহক্রয়ভোসি 

অংশগ্রিণকো ী সংস্থোসমূসি  সংখ্যো  

প্রস োজয নয় ৪০ ৪০ আস োিনো  হিি ণীসমূি   হজহিকস  িেস  ২ িো   

প্রহশেণ কো মক্রসম উপহস্থত  হজহিকস 

কমীসদ  সংখ্যো  

প্রস োজয নয় ৫৮ ৭৫ প্রহশেসণ  িোহজ ো শীট  হজহিকস খোত  লত্রমোহসকভোসি 

 

 

 

খোসত   েযমোত্রো ২-মোনহিক সিোয়তো হিষয়ক  হজহিকস কো মক্রম পহ িো নো  সিোয়তোয় সমসয়োহিত ও সঠিক উপোত্ত ও তথ্য সংগ্রি, প্রস্তুত ও 

হিহনময় ক ো এিং  হজহিকস খোসত  সক  কো মক্রসম স্বচ্ছতো হনহিত ক ো   

রকৌশ গত  েযমোত্রো ৩ এ  সোসথ সম্পহক মত 

সূিক িোহিদোসম্পন্ন 

ব্যহি  সংখ্যো 

রিজ োইন  েযমোত্রো উপোসত্ত  উৎস সংস্থো মোত্রো  

 হজহিকস  

 



 

 

 

82 

পহ হশষ্টসমূি 

 

 

আইএম পণ্যগুস ো  আস োসক “সন্তুষ্ট” ও 

“অতযন্ত সন্তুষ্ট” র টিং হিহশষ্ট  হজহিকস 

খোসত  সিস োগী সংস্থোসমূসি  সন্তুহষ্ট 

হিষয়ক মতোমসত  শতক ো িো   

প্রস োজয নয় ৭৩% ৮৫% রিক রিোল্ডো সদ  জহ প  হজহিকস খোত  ৬ মোস 

 হজহিকস সেমতো মূল্যোয়ন হিষয়ক 

িো নোগোদক সণ  সংখ্যো  

প্রস োজয নয় ১ ১৫ হিএ হসএ ওসয়িসোইট   হজহিকস খোত  লত্রমোহসকভোসি 

 হজহিকস খোত-িোং োসদসশ  

ওসয়িসোইসট প্রসিসশ  সংখ্যো  

প্রস োজয নয় ৮,৫৫৯ ৮,৫৫৯ গুগ  এনো োইটিকস    হজহিকস খোত  লত্রমোহসকভোসি/িোহষ ম

কভোসি  

 

 

 

খোসত   েযমোত্রো ৩-সোিোই রিইসন  সোধো ণভোসি হিহিত ব্যিধোন ও প্রহতিন্ধকতোগুস োসক তুস  ধ সত  হজহিকস সংক্রোন্ত রসিোসমূিসক মূল্যোয়ন, 

পহ কল্পনো ও িোস্তিোয়ন ক ো এিং িহধ মত মোত্রোয়  হজহিকস সিোয়তো প্রদোসন  মোধ্যসম মোনহিক সোড়োদোন কম মসূহিসক হিস্তৃত ক ো  

রকৌশ গত  েযমোত্রো ৩ এ  সোসথ সম্পহক মত 

সূিক িোহিদোসম্পন্ন 

ব্যহি  সংখ্যো 

রিজ োইন  েযমোত্রো উপোসত্ত  উৎস সংস্থো মোত্রো  

সোধো ণ  হজহিকস রসিোসমূসি  

আস োসক “সন্তুষ্ট” ও “অতযন্ত সন্তুষ্ট” 

র টিং হিহশষ্ট  হজহিকস খোসত  

সিস োগী সংস্থোসমূসি  সন্তুহষ্ট হিষয়ক 

মতোমসত  শতক ো িো   

প্রস োজয নয় ৯৪% ৯৪% রিক রিোল্ডো সদ  জহ প  হজহিকস খোত  লত্রমোহসকভোসি 

সং েণ রসিো সম্পহক মত সম্পূণ মভোসি পূ ণ 

ক ো অনুস োসধ  শতক ো িো  (গৃিীত, 

সং েণ রসিো প্রদত্ত ও হনষ্কৃত)   

প্রস োজয নয় ১০০% ৯০% ত্রোণ সোমগ্রী অনুস ণ অযোহিসকশন   হজহিকস খোত  লত্রমোহসকভোসি 

সোধো ণ  হজহিকস রসিোসমূি 

ব্যিিো কো ী সংস্থো  সংখ্যো  

প্রস োজয নয় ২১ ২০ ত্রোণ সোমগ্রী অনুস ণ অযোহিসকশন   হজহিকস খোত  লত্রমোহসকভোসি 

 

 

 

 

 

 

খোসত   েযমোত্রো ১-একটি কো মক ী সোড়োদোন কম মসূহি হনহিত ক সত সোড়োদোসন র োহিঙ্গো শ ণোথীসদ  রনর্তত্ব ও সমন্বসয় সিোয়তো প্রদোন ক ো   

রকৌশ গত  েযমোত্রো ১, ২ ও ৩ এ  সোসথ সম্পহক মত 

সূিক িোহিদোসম্পন্ন 

ব্যহি  সংখ্যো 

রিজ োইন  েযমোত্রো উপোসত্ত  উৎস সংস্থো মোত্রো  

িহুখোতীয় সিোয়তো প্রোপ্ত হ ঙ্গ ও িয়স 

অনুসোস  পৃথকীকৃত িোহিদোসম্পন্ 

ব্যহিসদ  সংখ্যো   

১,২৪২,৪৪২ ৯০৬,৫১২ পৃথকীকৃত  খোসত  প্রহতসিদনসমূি/পহ হস্থহত হিষয়ক 

প্রহতসিদনসমূি/মধ্যসময়োদী প মোস োিনো   

খোতসমূি/ সহিিো য়  সপ্তোসি ২ 

িো /মোহসকভোসি 

সংঘটিত ও হিি ণী হিহনময়কৃত কো মক ী 

এসইহজ, আন্তঃখোতীয় সমন্বয় ও রজ ো 

প মোসয়  এইিওএসও সভো  সংখ্যো  

প্রস োজয নয় ১৩৪ ১৩৪ সভো  হিি ণীসমূি  সহিিো য়/আ হসও লত্রমোহসকভোসি 

সমন্বয় িোি ব্যিিো কো ী অংশীদো  

সংস্থোসমূসি  সংখ্যো  

প্রস োজয নয় ৪০ ৪৫ অংশীদো  

সংস্থোসমূি  

িোি প্রহতসিদনসমূি  সহিিো য় লত্রমোহসকভোসি 

সংঘটিত ও হিি ণী হিহনময়কৃত 

অগ্রোহধকো  হিষয়িস্তুমূ ক ও পহ িো নো 

সংক্রোন্ত সমন্বয় সভো  সংখ্যো (উপসজ ো 

ও রজ ো প মোসয় সোমোহজক সংিহত  উপ  

গুরুত্ব আস োপ কস  সংঘটিত নগদ 

িহিউহজ, হজআইএইিএ িহিউহজ, হসএম 

সমন্বয় ও স্থোনীয় কর্তমপসে  সভো) 

প্রস োজয নয়  ১০৮ হিি ণীসমূি  সহিিো য়/হজআইএই

িএ িহিউহজ  

লত্রমোহসকভোসি 

সক  সংহিষ্ট রিক রিোল্ডো সদ  সোসথ 

সময়মত পহ িোহ ত ঘূহণ মঝড়/প্রোকৃহতক 

দুস মোসগ সোড়োদোসন  জন্য জরুহ  

পহ কল্পনো এিং এসআইএমইএি এ  

সংখ্যো   

প্রস োজয নয়  ২ এসআইএমইএি প্রহতসিদনসমূি  সহিিো য় লত্রমোহসকভোসি 

 

 

 

খোসত   েযমোত্রো ২-পহ সপ্রহেত, িোহিদো, অগ্রোহধকো , সোড়োদোসন অগ্রগহত ও ব্যিধোনগুস ো সম্পসক ম সোধো ণ রিোঝোপড়োসক সমুন্নত ক ো   

রকৌশ গত  েযমোত্রো ১, ২ ও ৩ এ  সোসথ সম্পহক মত 

সূিক িোহিদোসম্পন্ন 

ব্যহি  সংখ্যো 

রিজ োইন  েযমোত্রো উপোসত্ত  উৎস সংস্থো মোত্রো  

হ ঙ্গ, িয়স ও লিহিত্রয অনুসোস  পৃথকীকৃত 

উপোত্ত, সক  খোসত  পহ হস্থহত ও হ ঙ্গ 

হিষয়ক হিসিষণ সম্বহ ত এিং 

ব্যিধোনগুস োসক সুস্পষ্টভোসি হিহিত কস  

এমন পহ হস্থহত হিষয়ক প্রহতসিদসন  

সংখ্যো  

প্রস োজয নয় ৩৬ ১২ পহ হস্থহত 

হিষয়ক 

প্রহতসিদনসমূ

ি 

পহ হস্থহত হিষয়ক প্রহতসিদনসমূি সহিিো য়  মোহসকভোসি 

সি মোত্মক এিং পহ িো নো সম্পহক মত ও 

রকৌশ গত হসদ্ধোন্ত গ্রিসণ সহক্রয়ভোসি 

প্রস োজয নয় ৩৬ ১২ ৪িহিউ পণ্যসমূি  সহিিো য় মোহসকভোসি 

সমন্বয়  
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ব্যিহৃত হনষ্কৃত িওয়ো ৪িহিউ ও অন্যোন্য 

আইএম পসণ্য  সংখ্যো  

েহতগ্রস্ত জনসগোিী  জন্য (সিোি 

কহমউহনটি ও শ ণোথী) পহ িোহ ত ও  

প্রকোহশত সমহন্বত িহুখোতীয় িোহিদো 

হনরূপসণ  সংখ্যো 

প্রস োজয নয়  ২ 

এমএসএনএ২ 

এনহস 

জহ সপ  প্রহতসিদনসমূি  সহিিো য়/আ ইএহস

এইি/এনহপএম 

প্রহত এমএসএন এ 

িেস  ২িো   

ঘূহণ মঝড় হিষয়ক প্রস্তুহত/জরুহ  

পহ কল্পনো  িোস্তিোয়সন  অিস্থো হিষয়ক 

প্রস্তুতকৃত এমএসএনএ িো নোগোসদ  

সংখ্যো  

প্রস োজয নয়  ৬ িো নোগোদক সণ  তথ্য  সহিিো য়  ইহপইউ (িষ মোকোস  

সোপ্তোহিকভোসি) 

 

 

খোসত   েযমোত্রো ৩-র োহিঙ্গো শ ণোথীসদ  জন্য সোড়োদোসন প োমশ মদোন ও সম্পদ গহতশী ক ণ সংক্রোন্ত পদসেপগুস োসত রনর্তত্ব প্রদোন ক ো   

রকৌশ গত  েযমোত্রো ১, ২ ও ৩ এ  সোসথ সম্পহক মত 

সূিক িোহিদোসম্পন্ন 

ব্যহি  সংখ্যো 

রিজ োইন  েযমোত্রো উপোসত্ত  উৎস সংস্থো মোত্রো  

কিিোজো  কর্তমক আসয়োহজত এিং 

দোতোসংস্থো/সম্পদ গহতশী ক ণ হিষয়ক 

অনুিোসন দোতোসংস্থো এিং উচ্চ প মোসয়  

কম মকত মোসদ  পহ দশ মসন  সংখ্যো  

প্রস োজয নয় ১৫ ২০ পহ দশ মন অনুস ণ  সহিিো য়  লত্রমোহসকভোসি 

রজআ হপ অথ মোয়ন হিসিষণসি প্রস্তুত ও 

হিহনময়কৃত রজআ হপ পহ িীেণ/অথ মোয়ন 

হিষয়ক প্রহতসিদসন  সংখ্যো  

প্রস োজয নয়  ১২ মধ্যসময়োদী প মোস োিনো  অধ ম-িোহষ মক 

হিহভন্ন সংস্থো  সোসথ র ৌথভোসি একটি 

রকন্দ্রীয় সু েো হিষয়ক কম মপহ কল্পনো 

প্রণয়সন সিোয়তো প্রদোন ক ো এিং 

হনয়হমতভোসি পহ িীেণ ক ো  

প্রস োজয নয়  পহ কল্পনো অনুসোস  অগ্রগহত 

প মোস োিনো হিষয়ক ৮ 

এসইহজ সভো 

এসইহজ হিি ণীসমূি  লত্রমোহসকভোসি 

 

 

খোসত   েযমোত্রো ৪-সু েো এিং ল হঙ্গক মূ ধো োক সণ একটি সমহন্বত ও িহুখোতীয় পদ্ধহত অনুস ণ ক ো  

রকৌশ গত  েযমোত্রো ১, ২ ও ৩ এ  সোসথ সম্পহক মত 

সূিক িোহিদোসম্পন্ন 

ব্যহি  সংখ্যো 

রিজ োইন  েযমোত্রো উপোসত্ত  উৎস সংস্থো মোত্রো  

প্রহশহেত ও কো মক ী হপএসইএ, হজহিহভ 

এিং সু েো রফোকো  পসয়ন্টসদ  সংখ্যো  

৩৬ প্রস োজয নয় ১২ সমন্বয়কো ীসদ  মসধ্য 

একজসন  সোসথ 

আস কজসন  আস োিনো  

খোসত  

সমন্বয়কো ীসমূি  

লত্রমোহসকভোসি 

হিহভন্ন খোত ও অংশীদোহ  সংস্থোগুস ো  জন্য 

পহ িোহ ত হ ঙ্গ, হজহিহভ, হপএসইএ এিং 

সু েো মূ ধো োক ণ হিষয়ক 

প্রহশেণ/কম মশো ো  সংখ্যো 

প্রস োজয নয় প্রস োজয নয় ২ গুণগত প্রহতসিদনসমূি 

সক  খোসত  

উদোি ণসমূিসক প্রদশ মন 

ক সি  

আইএসহসহজ 

সহিিো য়  

প্রসয়োজন অনুসোস  

সু েো/হ ঙ্গসক মূ ধো ো কস  কম মসূহি  

এমন উপক ণগুস োসি 

কম মপহ কল্পনো/সকৌশ  হিহশষ্ট খোসত  

সংখ্যো 

প্রস োজয নয় প্রস োজয নয় ১০ সমন্বয়কো ীসদ  মসধ্য 

একজসন  সোসথ 

আস কজসন  আস োিনো  

হপিহিউহজ, খোসত  

সমন্বয়কো ীসমূি  

লত্রমোহসকভোসি 

হ ঙ্গ/ হজহিহভ/ হপএসইএ হিষয়ক 

নীহতমো ো ও প োমশ মদোনমূ ক পসণ্য  

সংখ্যো  

প্রস োজয নয় ২ ৩ গুণগত প্রহতসিদনসমূি 

সক  খোসত  

উদোি ণসমূিসক প্রদশ মন 

ক সি  

আইএসহসহজ 

সহিিো য়  

প্রসয়োজন অনুসোস  
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পহ হশষ্ট ৩ 

সংস্থোসমূি এিং অথ মোয়ন হিষয়ক প্রসয়োজনীয়তোসমূি 

   

সু েো  

 

অভীষ্ট জনসংখ্যো িোং োসদশী রিোি কহমউহনটি কযোসম্প  শ ণোথী রিোি কহমউহনটি  শ ণোথী 

সু েো  

১,২৪২,০০০ জন 

 

রজআ হপ সংস্থো  সংখ্যো 

৩৩৬,০০০ জন 

 

 

৯ 

৮৯৯,০০০ জন 

 

 

১১ 

৭,০০০ জন 

 

 

৪ 

হশশু সু েো  

২৮৪,০০০ জন  

 

রজআ হপ সংস্থো  সংখ্যো 

০ 

 

 

৭ 

২৮২,০০০ জন 

 

 

১৩ 

২,০০০ জন 

 

 

৪ 

হ ঙ্গ হভহত্তক সহিংসতো 

৬১০,০০০ জন 

 

রজআ হপ সংস্থো  সংখ্যো 

০ 

 

 

৭ 

৬০৫,০০০ জন 

 

 

১৩ 

৫,০০০ জন 

 

 

৪ 

 

সু েো  

 

অংশগ্রিণকো ী সংস্থো িোহিদো (ইউএস ি ো ) 

এহসটি অযো োসয়ন্স/হক্রহিয়োন এইি  ৩১৯,৪৩০ 

িোং োসদশ রু ো  অযোিভোনসসমন্ট কহমটি  ৭৬৫,০০০ 

কোহ তোস িোং োসদশ  ২০১,৩৫৪ 

িযোহনশ হ হফউহজ কোউহন্স   ১,২২২,৪০০ 

রিল্পএইজ ইন্টো ন্যোশনো  ইউসক  ৫৫৮,০০০ 

রিসভভটোস সুইস ইন্টো সকোঅপোস শন ৩৮০,০০০ 

ইন্টো ন্যোশনো  অগ মোনোইসজশন ফ  মোইসগ্রশন  ২,৭৫০,৬০০ 

ন ওসয়হজয়োন হ হফউহজ কোউহন্স   ১,০০০,০০০ 

অিফোম  ১,৬৯৭,১৬৮ 

ইউএন উইসমন ১,০৭০,২০২ 

ইউনোইসটি রনশন্স িোইকহমশনো  ফ  হ হফউহজস  ২৮,৯০০,০০০ 

রমোট ৩৮,৮৬৪,১৫৪ 

 

 

হশশু সু েো  

 

অংশগ্রিণকো ী সংস্থো িোহিদো (ইউএস ি ো ) 

অগ্র োত্রো অগ মোনোইসজশন  ২৪৯,৮৫৫ 

িোং োসদশ রু ো  অযোিভোনসসমন্ট কহমটি  ৬১৭,৪২৪ 

কোহ তোস িোং োসদশ  ৪১০,৩৩১ 

হসহিএম ইন্টো ন্যোশনো  ৪৬,৯২১ 

িযোহনশ হ হফউহজ কোউহন্স   ৪০৭,৮৯১ 

ইন্টো ন্যোশনো  অগ মোনোইসজশন ফ  মোইসগ্রশন  ৬০০,০০০ 

িযোন ইন্টো ন্যোশনো  ৯১১,৯৮১ 

রসইভ দ্য হি সিন  ১,৫৫০,০৪০ 

রটস  রদ রিোম-স োজোসন ৪৯০,০০০ 

ইউনোইসটি রনশন্স হি সিনস ফোড  ১১,৭৭৩,১৮০ 

ইউনোইসটি রনশন্স িোইকহমশনো  ফ  হ হফউহজস  ৫,৬৭৭,৫০৫ 

ওয়োল্ডম কনসোন ম রিসভ পসমন্ট অগ মোনোইসজশন  ৩০০,০০০ 

ওয়োল্ডম হভশন িোং োসদশ  ৫০০,০৫৮ 

রমোট ২৩,৫৩৫,১৮৬ 

 

 

হ ঙ্গহভহত্তক সহিংসতো 

 

অংশগ্রিণকো ী সংস্থো িোহিদো (ইউএস ি ো ) 

এহসটি অযো োসয়ন্স/িযোনিোি ম এইি  ৪৮৪,১৬৭ 

অযোকশন সসি  ো ফোইম (এহসএফ) ১৯৪,০০০ 

িোং োসদশ রু ো  অযোিভোনসসমন্ট কহমটি  ৮২৮,৪৭৫ 

রকয়ো  ইন্টো ন্যোশনো  ৬০০,০০০ 
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কোহ তোস িোং োসদশ  ১৩৯,৪০২ 

িযোহনশ হ হফউহজ কোউহন্স   ১৪০,০০০ 

ইন্টো ন্যোশনো  অগ মোনোইসজশন ফ  মোইসগ্রশন  ১,৫৪৫,২৯৫ 

ইন্টো ন্যোশনো  র হস্কউ কহমটি  ১,২০০,০০০ 

হ হ ফ ইন্টো ন্যোশনো   ৩৪০,০৭৫ 

ইউনোইসটি রনশন্স হি সিনস ফোড  ৩,৮১৪,২৭৬ 

ইউনোইসটি রনশন্স িোইকহমশনো  ফ  হ হফউহজস  ৭,১১৯,৫৬০ 

ইউনোইসটি রনশন্স পপুস শন ফোড   ৬,৫৫৭,০০০ 

ওয়োল্ডম হভশন িোং োসদশ  ৫০৮,৮৫৮ 

রমোট ২৩,৪৭১,১০৮ 

 

 

খোদ্য হন োপত্তো  

 

অভীষ্ট জনসংখ্যো িোং োসদশী রিোি কহমউহনটি কযোসম্প  শ ণোথী রিোি কহমউহনটি  শ ণোথী 

খোদ্য হন োপত্তো 

১,২৪২,০০০ জন  

 

রজআ হপ সংস্থো  সংখ্যো 

৩৩৬,০০০ জন 

 

 

১৮ 

৮৯৯,০০০ জন 

 

 

২১ 

৭,০০০ জন 

 

 

৮ 

 

 

 

 

অংশগ্রিণকো ী সংস্থো িোহিদো (ইউএস ি ো ) 

এহসটি অযো োসয়ন্স/হক্রহিয়োন এইি  ৯৭৫,৮৬৩ 

এহসটি অযো োসয়ন্স/িযোনিোি ম এইি  ৩৩০,৯৫৭ 

এহসটি অযো োসয়ন্স/ইন্টো িোি ম অগ মোনোইসজশন ফ  রিসভ পসমন্ট রকোঅপোস শন ৩,৭০৭,৮৭৮ 

অযোকশন সসি  ো ফোইম (এহসএফ) ৯,৪৪৮,২৮২ 

অগ্র োত্রো অগ মোনোইসজশন  ৭৬৩,৬৩১ 

িোং োসদশ রু ো  অযোিভোনসসমন্ট কহমটি  ৪,৩১১,৩৪৮ 

কোহ তোস িোং োসদশ  ৬১৫,৫০০ 

কনসোন ম ওয়োল্ডমওয়োইি  ৩,০৯৭,১৪৬ 

ফুি অযোড এহগ্রকো িো  অগ মোনোইসজশন অি দ্য ইউনোইসটি রনশন্স  ৪,৭০৩,০০০ 

রিসভভটোস সুইস ইন্টো সকোঅপোস শন ৮৮৮,৪৭৬ 

ইন্টো ন্যোশনো  অগ মোনোইসজশন ফ  মোইসগ্রশন  ৫,০০০,০০০০ 

ইন্টো ন্যোশনো  র হস্কউ কহমটি  ২৫০,০০০ 

মুহি কিিোজো   ১,৮৬১,৩৩৮ 

অিফোম  ৭,০৯১,৯৬৫ 

কোতো  িযোহ টি  ৩,১৮৬,৯৭০ 

হ হ ফ ইন্টো ন্যোশনো  ৩,৩০৬,৯৪১ 

রসইভ দ্য হি সিন  ১,৯৭৫,৩৫১ 

সহ িোহ সত ইন্টো ন্যোশনো  (এসআই) ৪১৯,৯৩৭ 

ইউএন উইসমন  ১,৮৪৯,৩৩৬ 

ইউনোইসটি রনশন্স িোইকহমশনো  ফ  হ হফউহজস  ৩,০০০,০০০ 

ওয়োল্ডম ফুি রপ্রোগ্রোম  ১৯৫,৭৬৩,৫৮১ 

ওয়োল্ডম হভশন িোং োসদশ  ২,৪৫২,৫০০ 

রমোট ২৫৫,০০০,০০০ 

 

 

হশেো  

 

অভীষ্ট জনসংখ্যো িোং োসদশী রিোি কহমউহনটি কযোসম্প  শ ণোথী রিোি কহমউহনটি  শ ণোথী 

হশেো  

৪৬৩,০০০ জন 

 

রজআ হপ সংস্থো  সংখ্যো 

১২০,০০০ জন 

 

 

৬ 

৩৪০,০০০ জন 

 

 

১২ 

৩,০০০ জন 

 

 

২ 

 

অংশগ্রিণকো ী সংস্থো িোহিদো (ইউএস ি ো ) 

এহসটি অযো োসয়ন্স/িযোনিোি ম এইি  ৩৩২,০৯২ 

িোং োসদশ রু ো  অযোিভোনসসমন্ট কহমটি  ৪,৫৪৫,০৬৯ 

হসওএএসটি িোি  ৩২৮,০৪২ 

রেডহশপ  ১৪১,৫৬৫ 

ইন্টো ন্যোশনো  র হস্কউ কহমটি  ৬০,৫০০ 

মুহি কিিোজো   ১,০৬৭,৯২২ 
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ন ওসয়হজয়োন হ হফউহজ কোউহন্স   ৭৭৫,০৫১ 

িযোন ইন্টো ন্যোশনো  ২,৭৪৯,০৮৮ 

হ হ ফ ইন্টো ন্যোশনো  ৩১৩,৫১৪ 

রসইভ দ্য হি সিন  ২,৪৫৫,৬৪৯ 

ইউনোইসটি রনশন্স হি সিনস ফোড  ৩৪,০০০,০০০ 

ইউনোইসটি রনশন্স িোইকহমশনো  ফ  হ হফউহজস  ১২,২৬৭,২০২ 

ওয়োল্ডম হভশন িোং োসদশ  ৪৬৪,২৫৬ 

রমোট ৫৯,৪৯৯,৯৫০ 

 

 

সোইট ব্যিস্থোপনো 

 

অভীষ্ট জনসংখ্যো িোং োসদশী রিোি কহমউহনটি কযোসম্প  শ ণোথী রিোি কহমউহনটি  শ ণোথী 

সোইট ব্যিস্থোপনো 

১,২৪২,০০০ জন 

 

রজআ হপ সংস্থো  সংখ্যো 

৩৩৬,০০০ জন 

 

 

৪ 

৮৯৯,০০০ জন 

 

 

৭ 

৭,০০০ জন 

 

 

১ 

 

অংশগ্রিণকো ী সংস্থো িোহিদো (ইউএস ি ো ) 

এহসটি অযো োসয়ন্স/হক্রহিয়োন এইি  ৫৪৯,৯৬৪ 

রকয়ো  ইন্টো ন্যোশনো  ৪০০,০০০ 

কোহ তোস িোং োসদশ  ১,০০০,০০০ 

ইন্টো ন্যোশনো  অগ মোনোইসজশন ফ  মোইসগ্রশন  ৪১,২০০,০০০ 

ন ওসয়হজয়োন হ হফউহজ কোউহন্স   ১০০,০০০ 

ইউনোইসটি রনশন্স িোইকহমশনো  ফ  হ হফউহজস  ৪৭,৫০০,০০০ 

ওয়োল্ডম ফুি রপ্রোগ্রোম  ৭,৯৮৬,৫৩৯ 

রমোট ৯৮,৭৩৬,৫০৩ 

 

 

স্বোস্থয  

 

অভীষ্ট জনসংখ্যো িোং োসদশী রিোি কহমউহনটি কযোসম্প  শ ণোথী রিোি কহমউহনটি  শ ণোথী 

স্বোস্থয  

১,২৪২,০০০ জন  

 

রজআ হপ সংস্থো  সংখ্যো 

৩৩৬,০০০ জন 

 

 

১৪ 

৮৯৯,০০০ জন 

 

 

২৪ 

৭,০০০ জন 

 

 

৫ 

 

 

 

 

 

অংশগ্রিণকো ী সংস্থো িোহিদো (ইউএস ি ো ) 

এহসটি অযো োসয়ন্স/হক্রহিয়োন এইি  ৪০০,৩৯৮ 

অযোকশন সসি  ো ফোইম (এহসএফ) ১,০৯১,৬০৩ 

িোং োসদশ রু ো  অযোিভোনসসমন্ট কহমটি  ৫,২৮১,০৯৮ 

রকয়ো  ইন্টো ন্যোশনো  ৫০০,০০০ 

হসহিএম ইন্টো ন্যোশনো  ১,৩৩২,৬১৫ 

দহ ত  ১৪৯,৮৮৩ 

রেডহশপ  ১,৮৫৬,৫০০ 

রি থ অযোড এডুসকশন ফ  অ  ৭৫৭,৮১০ 

রিল্পএইজ ইন্টো ন্যোশনো  ইউসক  ৫৭০,০০০ 

রিোপ ফোউসডশন ফ  উইম্যোন অযোড হি সিন অি িোং োসদশ  ৫০০,০০০ 

ইন্টো ন্যোশনো  অগ মোনোইসজশন ফ  মোইসগ্রশন  ১২,৪৫৫,৮৭৬ 

মো হস মো সয়হশয়ো  ৪০০,০০০ 

ওহিএটি রিল্পোস ম  ৮৩৯,৬৮৬ 

হপস উইডস জোপোন  ৪০০,০০০ 

হপ্রহময়ো  আ সজন্স ইন্টো ন্যোশনো  ১,০০০,০০০ 

কোতো  িযোহ টি  ৪০০,০০০ 

হ হ ফ ইন্টো ন্যোশনো  ৯৭৫,৫৪৯ 

র োসকয়ো ফোউসডশন–র োহিঙ্গো উইসমন ওসয় সফয়ো  রসোসোইটি  ২৫৫,৩৭২ 

রসইভ দ্য হি সিন  ৩,০৫৫,৪৪০ 

রটস  রদ রিোম-স োজোসন ৯২৪,২৯৬ 

ইউনোইসটি রনশন্স হি সিনস ফোড  ১৫,৬০৮,৩২০ 

ইউনোইসটি রনশন্স িোইকহমশনো  ফ  হ হফউহজস  ১৪,৭৭৯,২০০ 

ইউনোইসটি রনশন্স পপুস শন ফোড  ১৩,০০০,০০০ 
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ওয়োল্ডম কনসোন ম রিসভ পসমন্ট অগ মোনোইসজশন  ৫৬৮,২৩৩ 

ওয়োল্ডম রি থ অগ মোনোইসজশন  ১১,৬৪৬,৭০৭ 

রমোট ৮৮,৭৪৮,৫৮৬ 

 

 

পুহষ্ট 

 

অভীষ্ট জনসংখ্যো িোং োসদশী রিোি কহমউহনটি কযোসম্প  শ ণোথী রিোি কহমউহনটি  শ ণোথী 

পুহষ্ট 

৩৪৮,০০০ জন 

 

রজআ হপ সংস্থো  সংখ্যো 

৪৪,০০০ জন  

 

 

৫ 

৩০১,০০০ জন 

 

 

৮ 

২,০০০ জন  

 

 

২ 

 

অংশগ্রিণকো ী সংস্থো িোহিদো (ইউএস ি ো ) 

অযোকশন সসি  ো ফোইম (এহসএফ)  

কনসোন ম ওয়োল্ডমওয়োইি  ৫৭০,০০০ 

রসইভ দ্য হি সিন  ৬৬০,০০০ 

ইউনোইসটি রনশন্স হি সিনস ফোড  ১৪,৯৪০,০০০ 

ইউনোইসটি রনশন্স িোইকহমশনো  ফ  হ হফউহজস  ৭,৫০০,০০০ 

ওয়োল্ডম কনসোন ম রিসভ পসমন্ট অগ মোনোইসজশন  ৭০০,০০০ 

ওয়োল্ডম ফুি রপ্রোগ্রোম  ২১,৫০০,০০০ 

ওয়োল্ডম হভশন িোং োসদশ  ৪৫৮,০০০ 

রমোট ৪৮,০৫০,১৪৩ 

 

 

 

আশ্রয় ও নন-ফুি সোমগ্রী 

 

অভীষ্ট জনসংখ্যো িোং োসদশী রিোি কহমউহনটি কযোসম্প  শ ণোথী রিোি কহমউহনটি  শ ণোথী 

আশ্রয় ও নন-ফুি সোমগ্রী  

১,০৩২,০০০ জন  

 

রজআ হপ সংস্থো  সংখ্যো 

১২৫,০০০ জন 

 

 

 

৭ 

৮৯৯,০০০ জন 

 

 

 

১৬ 

৭,০০০ জন 

 

 

 

২ 

 

 

অংশগ্রিণকো ী সংস্থো িোহিদো (ইউএস ি ো ) 

এহসটি অযো োসয়ন্স/হক্রহিয়োন এইি  ৪,৯৫৩,৮১৩ 

এহসটি অযো োসয়ন্স/িযোনিোি ম এইি  ৪৩৫,৮৬৭ 

অগ্র োত্রো অগ মোনোইসজশন  ৮০০,০০০ 

িোং োসদশ রু ো  অযোিভোনসসমন্ট কহমটি  ৫,৩৫২,২৩৯ 

রকয়ো  ইন্টো ন্যোশনো  ১,৯৬৬,৮০০ 

কোহ তোস িোং োসদশ  ৫,৩৮৫,০০০ 

কহমউহনটি পোট মনো স ইন্টো ন্যোশনো  ১০০,০৩০ 

কনসোন ম ওয়োল্ডমওয়োইি  ২২৫,০০০ 

রেডস ইন হভস জ রিসভ পসমন্ট িোং োসদশ  ২,৮০৫,৪৩০ 

রেডহশপ  ৯০৩,৬৫৯ 

এইিইসকএস-হি ফসওসয় ক রদ  ইভোসঞ্জহ সস্কন কো সিন রশউইজ   ১,৭০০,০০০ 

ইন্টো ন্যোশনো  অগ মোনোইসজশন ফ  মোইসগ্রশন  ৪৮,৫৮৬,২১৩ 

পো স-িোং োসদশ ৮৬৩,৪৫০ 

কোতো  িযোহ টি  ৪,৯৮৯,০০০ 

ইউনোইসটি রনশন্স িোইকহমশনো  ফ  হ হফউহজস  ৪৮,৫৮৬,০০০ 

ওয়োল্ডম কনসোন ম রিসভ পসমন্ট অগ মোনোইসজশন  ১,১৪৭,৫০০ 

রমোট ১২৮,৮০০,০০১ 

 

পোহন, পহ চ্ছন্নতো ও স্বোস্থযহিহধ 

 

অভীষ্ট জনসংখ্যো িোং োসদশী রিোি কহমউহনটি কযোসম্প  শ ণোথী রিোি কহমউহনটি  শ ণোথী 

পোহন, পহ চ্ছন্নতো ও স্বোস্থযব্যিস্থো 

১,০৫২,০০০ জন  

 

রজআ হপ সংস্থো  সংখ্যো 

২৮৪,০০০ জন 

 

 

১৪ 

৭৬২,০০০ জন 

 

 

১৯ 

৬,০০০ জন 

 

 

৬ 
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অংশগ্রিণকো ী সংস্থো 

 

িোহিদো (ইউএস ি ো ) 

এহসটি অযো োসয়ন্স/হক্রহিয়োন এইি  ৮০০,২৪৬ 

অযোকশন সসি  ো ফোইম (এহসএফ) ৭,৫১৪,৮২৯ 

এসজহন্স ফ  রটকহনকযো  রকোঅপোস শন অযোড রিসভ পসমন্ট (এহসটিএহি) ৩৯৫,০১০ 

িোং োসদশ রু ো  অযোিভোনসসমন্ট কহমটি (হিআ এহস) ২৫,১৬৪,৪৭২ 

রকয়ো  ইন্টো ন্যোশনো  ৭১৮৩১৬ 

কোহ তোস িোং োসদশ  ৫০১,২৫০ 

কনসোন ম ওয়োল্ডমওয়োইি  ৭,৯৮০ 

িসয়স ওসয় থোনগো হি সফ ই হভ (জোম মোন এসগ্রো একশন)   ৩৯৫,০১০ 

রেডহশপ  ১,৬৭৩,৭৫৬ 

এইিইসকএস-হি ফসওসয় ক রদ  ইভোসঞ্জহ সস্কন কো সিন রশউইজ   ৫৯৬,৩৫৮ 

রিসভভটোস সুইস ইন্টো সকোঅপোস শন ৮৭২,৮১৩ 

ইন্টো ন্যোশনো  অগ মোনোইসজশন ফ  মোইসগ্রশন (আইওএম) ১৯,৬১১,৮৭৪ 

ইন্টো ন্যোশনো  র হস্কউ কহমটি (আইআ হস) ২৫০,০০০ 

মুহি কিিোজো  ৩৮০,৭৬৮ 

অিফোম ২,৭২৬,৫৯৯ 

হপ্রহময়ো  আ সজন্স ইন্টো ন্যোশনো  ৮৭৫,০০০ 

রসইভ দ্য হি সিন  ৬৯২,৬১১ 

সহ িোহ সত ইন্টো ন্যোশনো  ২,৪৭৫,৪৮৯ 

রটস  রদ রিোম-স োজোসন ৭০০,০০০ 

ইউনোইসটি রনশন্স হি সিনস ফোড  ৩০,০০০,০০০ 

ইউনোইসটি রনশন্স িোইকহমশনো  ফ  হ হফউহজস  ৩৯,২৪৩,১২৭ 

ওয়োল্ডম হভশন িোং োসদশ  ১,০৫০,০০০ 

রমোট ১৩৬,৬৪৫,৫০৮ 

 

 

 হজহিকস 

 

অংশগ্রিণকো ী সংস্থো িোহিদো (ইউএস ি ো ) 

ওয়োল্ডম ফুি রপ্রোগ্রোম  ২,৮০০,০০০ 

রমোট ২,৮০০,০০০ 

 

 

জরুহ  রটহ স োগোস োগ 

 

অংশগ্রিণকো ী সংস্থো িোহিদো (ইউএস ি ো ) 

ওয়োল্ডম ফুি রপ্রোগ্রোম  ১,১০০,০০০ 

রমোট ১,১০০,০০০ 

 

কহমউহনটি  সোসথ র োগোস োগ (হসিহিউহস) 

 

অভীষ্ট জনসংখ্যো িোং োসদশী রিোি কহমউহনটি কযোসম্প  শ ণোথী রিোি কহমউহনটি  শ ণোথী 

হসিহিউহস 

১,২৪২,০০০ জন  

 

রজআ হপ সংস্থো  সংখ্যো 

৩৩৬,০০০ জন 

 

 

৬ 

৮৯৯,০০০ জন 

 

 

৫ 

৭,০০০ জন 

 

 

৪ 

 

 

অংশগ্রিণকো ী সংস্থো িোহিদো (ইউএস ি ো ) 

অযোকশন সসি  ো ফোইম (এহসএফ) ৯৫৬,১৩৪ 

িোং োসদশ রু ো  অযোিভোনসসমন্ট কহমটি  ৭৭৬,০০০ 

হিহিহস হমহিয়ো অযোকশন ২,৬২৩,০০০ 

ইন্টো ন্যোশনো  অগ মোনোইসজশন ফ  মোইসগ্রশন  ২,৭৭৭,০০০ 

ইউনোইসটি রনশন্স হি সিনস ফোড  ৩,৬০০,০০০ 

ওয়োল্ডম রি থ অগ মোনোইসজশন  ২৭৮,০০০ 

রমোট ১১,০১০,১৩৪ 

 

 

সমন্বয় 

 

অংশগ্রিণকো ী সংস্থো িোহিদো (ইউএস ি ো ) 

রিসভভটোস সুইস ইন্টো সকোঅপোস শন ৮১০,৩১১ 

ইন্টো ন্যোশনো  অগ মোনোইসজশন ফ  মোইসগ্রশন  ১,৬৬০,০২৪ 
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পহ হশষ্টসমূি 

 

 

ইউএন উইসমন ২৫৭,০০০ 

ইউনোইসটি রনশন্স িোইকহমশনো  ফ  হ হফউহজস  ১,৪৭২,৬৬৫ 

রমোট ৪,২০০,০০০ 

 

 

 

সংস্থো অনুসোস  অথ মোয়ন হিষয়ক িোহিদো  

 

 

অংশগ্রিণকো ী সংস্থো িোহিদো (ইউএস ি ো ) 

এহসটি অযো োসয়ন্স/হক্রহিয়োন এইি  ৭,৯৯৯,৭১৪ 

এহসটি অযো োসয়ন্স/িযোনিোি ম এইি  ১,৫৮৩,০৮৩ 

এহসটি অযো োসয়ন্স/ইন্টো িোি ম অগ মোনোইসজশন ফ  রিসভ পসমন্ট রকোঅপোস শন   ৩,৭০৭,৮৭৮ 

অযোকশন সসি  ো ফোইম (এহসএফ) ২০,৯২৬,৯৯১ 

এসজহন্স ফ  রটকহনকযো  রকোঅপোস শন অযোড রিসভ পসমন্ট (এহসটিএহি) ৩৯৫,০১০ 

অগ্র োত্রো অগ মোনোইসজশন  ১,৮১৩,৪৮৬ 

িোং োসদশ রু ো  অযোিভোনসসমন্ট কহমটি (হিআ এহস) ৪৭,৬৪১,১৮৫ 

হিহিহস হমহিয়ো অযোকশন ২,৬২৩,০০০ 

রকয়ো  ইন্টো ন্যোশনো  ৪,১৮৫,১১৬ 

কোহ তোস িোং োসদশ  ৮,২৫২,৮৩৭ 

হসহিএম ইন্টো ন্যোশনো  ১,৩৭৯,৫৩৬ 

হসওএএসটি িোি   ৩২৮,০৪২ 

কহমউহনটি পোট মনোস ম ইন্টো ন্যোশনো  (হসহপআই) ১০০,০৩০ 

কনসোন ম ওয়োল্ডমওয়োইি  ৩,৯০০,১২৬ 

দহ ত  ১৪৯,৮৮৩ 

িযোহনশ হ হফউহজ কোউহন্স   ১,৭৭০,২৯১ 

িসয়স ওসয় থোনগো হি সফ ই হভ (জোম মোন এসগ্রো একশন)   ৩৯৫,০১০ 

ফুি অযোড এহগ্রকো িো  অগ মোনোইসজশন (এফএও) ৪,৭০৩,০০০ 

রেডস ইন হভস জ রিসভ পসমন্ট িোং োসদশ (এফআইহভহিহি) ২,৮০৫,৪৩০ 

রেডহশপ  ৪,৫৭৫,৪৮০ 

রি থ অযোড এডুসকশন ফ  অ  (এইিএএফইএ) ৭৫৭,৮১০ 

এইিইসকএস-হি ফসওসয় ক রদ  ইভোসঞ্জহ সস্কন কো সিন রশউইজ   ২,২৯৬,৩৫৮ 

রিল্পএইজ ইন্টো ন্যোশনো  ইউসক  ১,১২৮,০০০ 

রিসভভটোস সুইস ইন্টো সকোঅপোস শন ২,৯৫১,৬০০ 

রিোপ ফোউসডশন ফ  উইম্যোন অযোড হি সিন অি িোং োসদশ  ৫০০,০০০ 

ইন্টো ন্যোশনো  অগ মোনোইসজশন ফ  মোইসগ্রশন (আইওএম) ১৩৬,১৮৬,৮৮২ 

ইন্টো ন্যোশনো  র হস্কউ কহমটি (আইআ হস) ১,৭৬০,৫০০ 

মো হস মো সয়হশয়ো  ৪০০,০০০ 

মুহি কিিোজো  ৩,৩১০,০২৮ 

ন ওসয়হজয়োন হ হফউহজ কোউহন্স   ১,৮৭৫,০৫১ 

ওহিএটি রিল্পোস ম  ৮৩৯,৬৮৬ 

অিফোম ১১,৫১৫,৭৩২ 

হপস উইডস জোপোন (হপিহিউসজ) ৪০০,০০০ 

িযোন ইন্টো ন্যোশনো  ৩,৬৬১,০৬৯ 

হপ্রহময়ো  আ সজন্স ইন্টো ন্যোশনো  ১,৮৭৫,০০০ 

পো স-িোং োসদশ  ৮৬৩,৪৫০ 

কোতো  িযোহ টি  ৮,৫৭৫,৯৭০ 

হ হ ফ ইন্টো ন্যোশনো   ৪,৯৩৬,০৭৯ 

র োসকয়ো ফোউসডশন–র োহিঙ্গো উইসমন ওসয় সফয়ো  রসোসোইটি  ২৫৫,৩৭২ 

রসইভ দ্য হি সিন  ১০,৩৮৯,০৯১ 

সহ িোহ সত ইন্টো ন্যোশনো  ২,৮৯৫,৪২৬ 

রটস  রদ রিোম-স োজোসন ২,১১৪,২৯৬ 

ইউনোইসটি রনশন্স হি সিনস ফোড  ১১৩,৭৩৫,৭৭৬ 

ইউনোইসটি রনশন্স এনটিটি ফ  রজডো  ইকুয়োহ টি অযোড দ্য এমপোওয়ো সমন্ট অি ইউসমন (ইউএন উইসমন) ৩,১৭৬,৫৩৮ 

ইউনোইসটি রনশন্স িোইকহমশনো  ফ  হ হফউহজস  ২১৬,০৪৫,২৫৯ 

ইউনোইসটি রনশন্স পপুস শন ফোড (ইউএনএফহপএ)  ১৯,৫৫৭,০০০ 

ওয়োল্ডম কনসোন ম রিসভ পসমন্ট অগ মোনোইসজশন  ২,৭১৫,৭৩৩ 

ওয়োল্ডম ফুি রপ্রোগ্রোম (িহিউএফহপ) ২২৯,১৫০,১২০ 

ওয়োল্ডম রি থ অগ মোনোইসজশন (িহিউএইিও) ১১,৯২৪,৭০৭ 

ওয়োল্ডম হভশন িোং োসদশ  ৫,৪৩৩,৬৭২ 

রমোট ৯২০,৪৬১,২৭৩ 

 

 

 

 



 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 



 
 

 

 

91 

 


