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মার্চ  থেদক, কদরানা ভাইরাস মহামারীটি কক্সবাজাদরর অদেক্ষাকৃত েবুচল স্থানীয় 
সম্প্রোদয়র মানদুের উের বযােকভাদব প্রভাব থেদলদে। একাধিক জাতীয় এবাং 
আঞ্চধলক লকডাউদনর কারদে, আদয়র সুদ াগগুধল উদেখদ াগযভাদব হ্রাস থেদয়দে, 
েধরবাদরর ক্রয় ক্ষমতার উের প্রভাব থেদলদে এবাং খােয সুরক্ষার থক্ষদে 
হুমধকস্বরূে ধহদসদব থেখা ধেদয়দে। এই সাংকট থমাকাদবলার অাংশ ধহদসদব, 
ডাধিউএেধে "দেশাল সাদোটচ  টু থহাস্ট কধমউধনটি (এসএসএইর্ধস)" থপ্রাগ্রাদমর 
মািযদম কক্সবাজাদরর ৮টি উেদজলার  োাঁর্ লদক্ষর ও থবধশ স্থানীয় সম্প্রোদয়র 
থলাকদের খােয এবাং নগে সহায়তা প্রোন করদে। সুধবিাদভাগী ও কমীদের 
ধনরােত্তা রক্ষা করার সাদে  সাদে ডাধিউএেধের প্রদয়াজনীয় েধরদেবা অবযাহত 
রাখদত েুধি, সু্কল ধেধডাং এবাং লাইভধলহুড এর ধবধভন্ন  কমচসূধর্দত  প্রদয়াজন 
অন ুায়ী  অধভদ াজন করা হদয়দে। এরই মদিয, ঘূধেচঝড় থমৌসুদমর প্রস্তুধত ধহদসদব 
ঘূধেচঝড় আশ্রয়দকন্দ্রগুধলদত সামাধজক েরূত্ব বজায় থরদখ ধডসাস্টার ধরস্ক 

ধরডাকশন (ধডআরআর) থপ্রাগ্রাদমর  কাজ অবযাহত রদয়দে।  

উদেখদ াগয েধরসাংখযান                                 (আগস্ট, ২০২০)  

১৩৫,০০০ জন ধশশু 
এনাধজচ   সম্পন্ন  ধবসু্কট 

থেদয়দে  
৩০ টি  ঘধূেচঝড় আশ্রয়স্থল 
েনুবচাধসত করা হদয়দে   

৭,২১৫ জন  
 
মধহলা এবাং ধশশু 

 ৫৪০,০০০ জন  

২০২০ সাদলর মার্চ  মাদস সরকারীভাদব লকডাউন থঘােো 
করার ের থেদক, স্থানীয়  সম্প্রোদয়র েধরবারগুধল এধপ্রল মাদস 
ক্রমবিচমান ভাদব ক্রয় করার ক্ষমতা এবাং ডাদয়দটর 
গুেগতমাদনর হ্রাস হওয়ার মদতা ঝুাঁ ধকেেূচ তেয ধরদোটচ  কদরদে।   

 প্রায় সমস্ত উত্তরোতাই প্রধত সপ্তাদহ গদড় ২,১০০ টাকা (২৫ ডলার) 
আয় হ্রাদসর কো জাধনদয়দেন।  

 শুিুমাে ৪২  শতাাংশ েধরবার একটি গ্রহেদ াগয ডাদয়ট এর কো  
প্রধতদবেন কদরদেন*, এটি  কদরানা েূবচবতী সমদয় ৮০  শতাাংশ 
ধেল।  
( উৎস: শরোেী এবাং থহাস্ট সম্প্রোদয়র উের  থকাধভড-১৯ এর  প্রভাব সম্পধকচ ত এদসসদমন্ট)   

এোড়া, আদয়র ক্ষধত েবুচল ডাদয়দট ধবদশেভাদব অবোন থরদখদে বদল উদেখ 
করা হদয়দে। আদয়র ক্ষধত ধলঙ্গ-ধভধত্তক সধহাংসতার ঝুাঁ ধক বাড়াদনার থক্ষদেও 
অবোন রাদখ।   
 

** গ্রহেদ াগয ডাদয়ট: গ্রহেদ াগয ডাদয়টসম্পন্ন েধরবারগুধল সািারেত  প্রধতধেন প্রিানত শাকসবধজ গ্রহে কদর সাদে  থতল এবাং ডাল এবাং মাদঝমদিয মাাংস, মাে এবাং েগু্ধ জাতীয় খাবার গ্রহে কদর । 
(উৎস : ডাধিউএেধের শরোেী এবাং থহাস্ট সম্প্রোদয়র উের  থকাধভড-১৯ এর  প্রভাব সম্পধকচত এদসসদমন্ট, থম ২০২০)   

১০৬  ধিধনক  
েধুি থসবা প্রোন করা হয়  

এধপ্রল মাদস েুড কনসাম্পসন  থস্কার  
(উৎস : ডাধিউএেধের শরোেী এবাং থহাস্ট সম্প্রোদয়র উের  থকাধভড-১৯ এর  

প্রভাব সম্পধকচ ত এদসসদমন্ট) 

স্থানীয় সম্প্রোয়  

৭০০,০০০ জন  

স্থানীয়  সম্প্রোদয়র উের  থকাধভড-১৯ মহামারীর প্রভাব 

  (উৎস: ডাধিউএেধের থজন্ডার এদসসদমন্ট,জনু ২০২০)   

 স্থানীয় সম্প্রোদয়র জনয ধরদোটচ                                            
থসদেম্বর ২০২০  



 

 

  ডাধিউএেধের স্থানীয় সম্প্রোদয়র জনয ধরদোটচ  —থসদেম্বর ২০২০  

WFP SCHOOL FEEDING PROGRAMME 

“২০২০ সাদলর মার্চ  থেদক সরকারী লকডাউদনর সময় আমাদের 
থকানও আদয়র উৎস ধেল না। ১০ সেসয ধবধশি  আমাদের 
েধরবাদরর সকলদকই  কদয়ক মাস িদর ডাধিউএেধের  ধবদশে 
সহায়তা েযাদকদজর উের ধনভচ র করদত হদয়ধেল।" 
এসএসএইর্ধস থপ্রাগ্রাম ২০২০ সাদলর এধপ্রল থেদক কক্সবাজার জদুড় স্থানীয় 
সম্প্রোদয়র োাঁর্ লক্ষাধিক সবদর্দয় েবূচল জনদগাষ্ঠীদক সহায়তা ধেদয় আসদে। প্রধতটি 
েধরবারদক ডাধিউএেধে  র্াল, ধবসু্কট, ডাল, থতল এবাং নগে অেচ (৪,৫০০ 
টাকা / ৫৩ মাধকচ ন ডলার) প্রোন কদরদে। এোড়াও ডাধিউএেধে সরকার  
সমধেচত আইদসাদলশন /ধিটদমন্ট থসন্টার এবাং  হাসোতালগুধলদত সবচদমাট ৪,৫০০ 
জন বযধিদক জীবনরক্ষামলূক খােয সহায়তাও সরবরাহ কদরধেল। সমস্ত 
এসএসএইর্ধস ধবতরে ২০২০  সাদলর অদটাবদরর মদিয থশে করার েধরকল্পনা করা 

হদয়দে। 

একটি েধরবাদরর জীবদন ডাধিউএেধের সহায়তা সম্পধকচ ত অধভজ্ঞতা 

                  থহাস্ট সম্প্রোদয়র জনয ধবদশে সহায়তা  থপ্রাগ্রাম (এসএসএইর্ধস)  

কক্সবাজাদরর উধখয়ায় জধরনা ও শাহাদবর ১০ সেসয ধবধশি েধরবার / েধব: ধনহাব রহমান  

লাইভধলহুড থপ্রাগ্রাম (ইএেএসএন) 

শাহাব(৪৫)একজন ধডআরআর শ্রধমক    

তাধমম(৩) েুধি সহায়তা থেদয়দে 

জধরনা (৩৮) একজন ইএেএসএন 
কা চক্রদম অাংশগ্রহেকারী  

জাদহে (১৩), নাধেজা (১১) এবাং মহুাম্মে (৭) সু্কল ধেধডাং থপ্রাগ্রাদমর  মািযদম ধবসু্কট থেদয় োদক 

থকাধভড -১৯ মহামারী কালীন সমদয় এই েধরবার এসএসএইর্ধস সহায়তা থেদয়ধেল 

“আমাদের েধরবার থ  সকল িরদের ডাধিউএেধের সহায়তা থেদয়দে 
তার মদিয ইএেএসএন থপ্রাগ্রামটি থসরা ধেল। আমার এখন ধনদজর 
বযবসা আদে এবাং আধম এটি প্রসাধরত করদত র্াই "  

জধরনা (৩৮) ২০১৮ থেদক  ডাধিউএেধের এনহাধসাং েুড ধসধকউধরটি অযান্ড 
ধনউধিশন (ইএেএসএন) থপ্রাগ্রাদম অাংশ ধনদয়দে। ধতধন বযধিগত বযবসাদয়র জনয থ  
১৫,০০০ টাকা থেদয়দেন োওয়ার োশাোধশ ধকভাদব মরুগী এবাং োগল োলন করদত 
হয় ধশদখদেন। প্রধশক্ষে এবাং স্বধনভচ র থগাষ্ঠীদত অাংশগ্রহদের মািযদম ধতধন এখন ধসদ্ধান্ত 
থনওয়ার থক্ষদে আরও আত্মধবশ্বাসী। লকডাউদনর সমদয় ধতধন তার বযবসাদয়র থেখাদশানা 
কদরদেন। ইএেএসএন এর ধনয়ধমত থপ্রাগ্রাম স্থধগত করার সময়, ২৩,৫৪৩  জন মধহলা 
অাংশগ্রহেকারীরা এসএসএইর্ধস এর মািযদম নগে অেচ এবাং খােয সহায়তা থেদয়ধেদলন। 
ইএেএসএন থপ্রাগ্রাদমর মািযদম ৩৪ জন ডাধিউএেধের সুধবিাদভাগী মধহলা মাস্ক ততধরদত  
ধন ুি হদয়দে এবাং ২০,৭০০ এরও থবধশ মাস্ক ততরী কদরদে। ২০২০ সাদলর জলুাই থেদক 
ইএেএসএন ধনয়ধমত  কা চক্রম েুনরায় শুরু কদরদে। 



এটি স্বদের মদতা 
“আমরা কখনই ভাধবধন থ  আমরা েজুদনই  একসাদে 
কাজ কদর েধরবারদক সহায়তা করদত োরব। এখন আমার 
স্ত্রীর বযবসা আদে, আমারও উোজচ ন আদে। আমরা  আদগ 
থ  থলান ধনদয়ধেলাম তা েধরদশাি করদত থেদরধে  এবাং 
আমরা আদয়র অাংশও সঞ্চয় করদত থেদরধে  া  মহামারী 
র্লাকালীন সমদয় আমাদের অদনক সহায়তা কদরধেল। 
আমার বাচ্চারা সুস্থ আদে এবাং আমরা এখন আমাদের 
েধরবাদরর ১০ জনদক খাওয়াদত এবাং ভরে থোেে করদত 
োধর। আমাদের েধরবার সুখী আদে  তদব আমরা আরও 
ধশখদত এবাং আরও প্রধশধক্ষত হদত আগ্রহী ”  

“আমাদের থেদলটি অেুধিদত থভাদগ 
এবাং েবুচল হদয় জন্মগ্রহে কদরধেল, 
তদব এখন থস  তাাঁর বয়সী 
অনযানয ধশশুদের মদিয স্বাস্থযকর।"  
 
জধরনা প্রেদম তার েুে তাধমদমর (৩) 
জনয েুধি সহায়তা থেদতন, এরের  
িীদর িীদর ডাধিউএেধের  মাঝাধর তীব্র 
অেুধি ধর্ধকৎসা  থপ্রাগ্রাদম ভধতচ  হয়। 
থকাধভড -১৯ প্রােভুচ াদবর সমদয় মাদয়দের 
“ধমজার আোর আমচ সাকচ ামোদরস 
(মওুয়াক)”এর থকৌশলগুধল সম্পদকচ  
প্রধশক্ষে থেওয়া হয়  াদত ধিধনদক 
থলাকসমাগম সীধমত থরদখ মাদয়রা ঘদর 
বদসই তাদের ধশশুদের েধুির অবস্থা 
মলূযায়ন করদত োদরন। ডাধিউএেধে  
জদুন থেকুয়ায় ১৬ টি নতুন ধিধনক 
থখালা সহ ১০৬ েুধি ধিধনক েধরর্ালনা 
করদে, থ খাদন (মওুয়াক)” এর  
ধর্ধকত্সা থেয়া হদয় োদক।   

জাদহে(১৩),নাধেজা(১১)এবাং মহুাম্মে 
(৭)) একসাদে সু্কদল থ দত েেন্দ কদর 
এবাং সু্কদল তারা প্রাপ্ত উচ্চ শধি সম্পন্ন 
ধবসু্কট থেদয় োদক এবাং সু্কদল থ  েড়ার  
উেকরেগুধল থেদয় োদক থসগুধলও তারা 
েেন্দ কদর।  ২০২০ সাদলর মার্চ  মাদস 
তাদের সু্কল বন্ধ হওয়ার ের থেদক, তারা 
ডাধিউএেধের ঘদর ঘদর ধবতরে 
কা চক্রদমর মািযদম বাসায় বদসই ধবসু্কট 
োদে।  ডাধিউএেধে এ কা চক্রম ৫টি  
উেদজলায় (উধখয়া, থটকনাে, থেকুয়া, 
মদহশখালী, কুতুবধেয়া) েধরর্াধলত করদে।   
 
আগস্ট থেদক, ধশশুরা ধবসু্কদটর   
োশাোধশ  েটুি ধশশু সাইদজর মাস্ক  
থেদত শুরু কদরদে। মদুখাশগুধল  
ডাধিউএেধের থসলে ধরলাদয়স থপ্রাগাদম 
অাংশ থনয়া শরোেীদের দ্বারা  ততধর। 

 

জধরনা এবাং শাহাদবর বাতচ া ভধবেযত কা চক্রম  

সু্কল ধেধডাং  ধনউধিশন  

“আধম একজন ধনয়ধমত  শ্রধমক  
ধেলাম, তদব আধম এই নতুন 
কাজটি উেদভাগ করধে কারে 
আমাদক অধনয়ধমত আয় বা 
আদগর মদতা থেধরদত োওনা 
টাকার  ধবেদয় ধর্ন্তা করদত হদব 
না।"  
শাহাব কযাশ-ের ওয়াকচ  ধস্কমগুধলদত 
অাংশ থনয়, থ খাদন ধতধন উধখয়ার 
ঘূধেচঝড় আশ্রয়দকদন্দ্র হাত থিায়ার থস্টশন 
স্থােদনর মদতা েদু চাগ ঝুাঁ ধকহ্রাস 
প্রকল্পগুধলদত সহায়তা কদরন। ধতধন 
সপ্তাদহ ৬ ধেন কাজ কদরন এবাং 
প্রধতধেন ৬০০ টাকা (৭ মাধকচ ন ডলার) 
োন। ডাধিউএেধে  এই বের এ ে চন্ত 
২,২৫০ একর জধম জদুড় েুনরায় 
বনায়দনর কাজ সহ থকাধভড-১৯ এবাং 
ঘূধেচঝড় প্রস্তুধতর ধবেদয় সদর্তনতা প্রর্ার 
েধরর্ালনা করদে।  

ধডসাস্টার ধরস্ক ধরডাকশন  

েদটা থক্রধডট: WFP/ Nihab Rahman, Brook Dubois, Nalifa Mehelin ডাধিউএেধের স্থানীয় সম্প্রোদয়র জনয ধরদোটচ  —থসদেম্বর ২০২০  

ডাধিউএেধে োতা সাংস্থাদের প্রধত  
িনযবাে জ্ঞােন কদর   

মাধকচ ন  ুিরাষ্ট্র,  ুিরাজয, অদেধলয়া, কানাডা, ইউদরাধেয়ান 
ইউধনয়ন, ফ্রাস, জাোন, থনোরলযান্ডস, থডনমাকচ , নরওদয়, থসৌধে 

আরব,সুইজারলযান্ড, কাতার, ইতাধল, লাদক্সমবাগচ 

২০২০ অদটাবদরর মদিয এসএসএইর্ধস 
ধবতরে সম্পন্ন করা।  
 

মদহশখালী এবাং কুতুবধেয়া উেদজলা থেদক 
শুরু কদর উধখয়া এবাং থটকনােসহ অনযানয 
উেদজলায় লাইভধলহুড কমচসূধর্ সম্প্রসাধরত  
করা।   
 
 
নতুন ধিধনকগুধলদত েধুি েধরদেবাগুধল 
প্রসাধরত করা (দসদেম্বদর থেকুয়ায় ৪টি 
এবাং থটকনাদে ২টি)।  

সামদনর ধেনগুধলদত, ডাধিউএেধে েধরকল্পনা করদে:   


