
 

 

ররোহিঙ্গো ও স্থোনীয় জনগ োষ্ঠীর মোনুষগে সিোয়তো প্রদোগনর লগযে আইওএম বোাংলোগদশ সরেোগরর সোগে অাংশীদোহরগের হিহিগত 

হসহিয়োর এহেউট ররহিরোটহর ইনগেেশন আইগসোগলশনগলশন ও হিটগমন্ট রসন্টোর সম্পহে িত সিোয়তো প্রদোন েরগে 

েক্সবোজোগরর কুটুপোলাং েেোগম্পর অিেন্তগর অবহস্থত েেোম্প ২০ এক্সগটনশগন হব ত ২০ আ স্ট ২০২০ তোহরগে শরণোেী 

ত্রোণ ও প্রতেোবোসন েহমশনোর (আরআরআরহস)-এর সিোপহতগে এেটি নতুন হসহিয়োর এহেউট ররহিরোটহর 

ইনগেেশন আইগসোগলশনগলশন ও হিটগমন্ট রসন্টোর (সোহর আইটিহস) উগবোধন েরো িয়। এই রেন্দ্রটি স্থোপগনর 

মোধ্যগম আইওএম (আন্তজিোহতে অহিবোসন সাংস্থো) সব িগমোট হতনটি সোহর আইটিহস প্রহতষ্ঠো েরল রেগুগলোগত মোঝোহর 

রেগে তীব্র উপস িসম্পন্ন রেোহিড-১৯ ররো ীগদর হবহিন্ন রোেো এবাং হিহেৎসো প্রদোগনর জন্য ২৩০ টি রবড স্থোপগনর 

ব্যবস্থো রগয়গে। এই রেন্দ্রসমূি রটেনোে ও উহেয়ো উপগজলোর স্থোনীয় ও ররোহিঙ্গো-উিয় জনগ োষ্ঠীর জন্য রেোহিড-১৯ 

সাংক্রোন্ত স্বোস্থে রসবো প্রদোন েগর। 

এই রেন্দ্রটি স্থোপগনর পোশোপোহশ স্থোনীয় জনগ োষ্ঠীর ররো ীগদর রোমু ও িগেোহরয়োস্থ সোহর আইটিহস-গুগলোগত ররেোগরগলর 

রযগত্র সিোয়তো প্রদোগন েক্সবোজোগরর হসহিল সোজিনগে এেটি অেোম্বগুলন্স অনুদোন হিগসগব প্রদোন েরোও আইওএম 

ের্তিে েক্সবোজোর রজলোর স্থোনীয় সরেোরগে প্রদি সিোয়তোর মগধ্য অন্তর্ভিক্ত। স্বোস্থেেমীগদর জন্য হপহপই সরবরোি েরোর 

পোশোপোহশ আইওএম েক্সবোজোর রজলোর সদর িোসপোতোগল ১০ জন রমহডগেল অহেসোর, ১ জন ররহডওলহজস্ট, ১ জন 

ররহডওগ্রোেোর, ১ জন স্যোহনগটশন অহেসোর এবাং ১৫ জন পহরিন্নতো েমী হনযুক্ত েগরগে। এেোড়ো স্বোস্থে ও পহরবোর 

েল্যোণ মন্ত্রণোলগয়র আওতোধীন রোমু ও িগেোহরয়োস্থ সোহর আইটিহসগুগলোগত রবড সাংখ্যো বৃহি এবাং রসবোর মোগনোন্নয়গন 

আইওএম সিোয়তো প্রদোন েগর িগলগে। েেোম্পগুগলোগত এবাং স্থোনীয় জনগ োষ্ঠীর মগধ্য রেোহিড-১৯ জহনত হবরূপ প্রিোব 

রমোেোগবলোয় সোড়োদোন েম িেোণ্ড পহরিোলনোয় সমগ্র আ স্ট মোস জুগড়ই আইওএম বোাংলোগদশ সরেোগরর সোগে সমন্বয় 

সোধগনর মোধ্যগম েোে িক্রম পহরিোলনো েরো অব্যোিত ররগেগে।    

সোরমম ি 

 রেোহিড-১৯ জহনত প্রিোগবর েোরগণ 

সবগিগয় ঝ ুঁহেগত েোেো জনগ োষ্ঠীর প্রহত 

লযে ররগে, আইওএম ররোহিঙ্গো 

েেোম্পগুগলোগত এবাং স্থোনীয় জনগ োষ্ঠীর 

জন্য স্বোস্থে রসবো প্রদোন অব্যোিত ররগেগে। 

 ররোহিঙ্গো এবাং স্থোনীয় জনগ োষ্ঠীর সব িগমোট 

৫৭ জন নোরী প্রেমবোগরর মত প্রসবেোলীন 

রসবো লোি েগরগে এবাং এইিআইহি 

হবষয়ে পরোমশ ি ও স্বোস্থে পরীযো লোি 

েগরগে। 

 িোহর বষ িগণর েোরগণ ইহিআই-সি 

যহতগ্রস্ত ররোহিঙ্গো শরণোেীগদর সিোয়তো 

প্রদোগন আইওএম সুরযো দল েমীগদর 

সোগে েোজ েরগে। ঝ ুঁহে ও যয়যহত হ্রোস 

হনহিত েরগত যহতগ্রস্ত পহরবোরসমূিগে 

সিোয়তো প্রদোগন আইওএম সুরযো দল 

এসএম ও এসহড দলসমূগির সোগে দুইটি 

রেৌে মূল্যোয়ন পহরিোলনো েগরগে।  

 স্বতন্ত্রিোগব বো রেোগনর মোধ্যগম বো 

দল তিোগব পরোমশ ি প্রদোন; গৃিস্থোহল 

পহরদশ িন এবাং সোহর আইটিহসগুগলোগত 

এমএইিহপএসএস হবষয়ে সিোয়তো প্রদোন 

অেবো বোইসোইগেল বো টম-টগমর মোধ্যগম 

বোত িো রপ্ররগণর মোধ্যগম স্থোনীয় ও ররোহিঙ্গো 

জনগ োষ্ঠীর সব িগমোট ১৯৯,১২৯ জন 

সুহবধোগিো ীগে সিগেোহ তো প্রদোন েরো 

িগয়গে।  

https://bangladesh.iom.int/ cxbpsu@iom.int facebook.com/IOMBangladesh @iombangla-

 

১২,০০০,০০০ 

 জন িোহিদো সম্পন্ন মোনুষ  

 ৭১৮,৯২০ 

জন ররোহিঙ্গো ২৫ আ স্ট ২০১৭ 

রেগে এগসগে    

৮৬০,৪৯৪ 

জন ররোহিঙ্গো েক্সবোজোগর অবস্থোন েরগে 

আ স্ট ২০২০ 

আইওএম বোাংলোগদশ: ররোহিঙ্গো মোনহবে সাংেট সোড়োদোন েম িসূহি 

পহরহস্থহতর মোহসে প্রহতগবদন 

আইওএম েেোম্প ২০ এক্সগটনশগন অবহস্থত সোহর আইটিহস-এর উগবোধনী অনুষ্ঠোগনর আগয়োজন েগর। েহপরোইটঃ আইওএম 

https://bangladesh.iom.int/
mailto:cxbpsu@iom.int
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মোহসে প্রহতগবদন / আ স্ট ২০২০ 

 

 

রেস ব্যবস্থোপনো 

 বত িমোগন আইওএম েেোম্প ২ডহিউ, েেোম্প ২০ 

এক্সগটনশন ও েেোম্প ২৪-এ হতনটি হসহিয়োর 

এহেউট ররহিরোটহর ইনগেেশন 

আইগসোগলশনগলশন ও হিটগমন্ট রসন্টোর (সোহর 

আইটিহস) পহরিোলনো েরগে। সোহর আইটিহস-গুগলোগত 

মোঝোহর রেগে তীব্র উপস িসম্পন্ন রেোহিড-১৯-এ 

আক্রোন্ত নোরী ও পুরুষ ররো ীগদর হিহেৎসো রসবো 

প্রদোগনর জন্য প্রগয়োজন সোগপগয ২৩০ টি রবড 

স্থোপগনর সুহবধো রগয়গে। 

 েক্সবোজোর রজলোর স্থোনীয় জনগ োষ্ঠীর িোহিদো পূরগণ 

লগযে স্থোনীয় সযমতো বৃহির লগযে পহরিোহলত 

েম িেোগণ্ডর অাংশ হিগসগব, আইওএম রোমু ও 

িগেোহরয়োয় অবহস্থত সরেোহর ব্যবস্থোপনোধীন 

আইটিহসগুগলোগত অনুদোন হিগসগব ব্যহক্ত ত সুরযো 

সরঞ্জোম (হপহপই), হিহেৎসো সরঞ্জোম এবাং 

আসবোবপত্র প্রদোন েগরগে।  

হডসপ্যোি ও ররেোগরল ইউহনট  

 স্বোস্থে েোতগে সিোয়তো প্রদোগনর লগযে আইওএম 

রেোহিড-১৯ হডসপ্যোি ও ররেোগরল ইউহনট 

(হডআরইউ)-রে সমহন্বত েগরগে। আইওএম ের্তিে 

প্রদি ১৩টি েোনবোিন ও অন্যোন্য সাংস্থো ের্তিে প্রদি 

১১টি েোনবোিগনর সমন্বগয়  গড় রতোলো ২৪ টি 

েোনবোিগনর পুগলর মোধ্যগম সগেিজনে রেোহিড-১৯ 

আক্রোন্ত ররো ী, ররো ীর সাংিগশ ি আসো ব্যহক্ত এবাং 

স্থোনীয় জনগ োষ্ঠীর মগধ্যেোর ও ররোহিঙ্গো েেোগম্পর 

হিতগর েোতোয়োত েরো ব্যহক্তগদর ররেোর েরোর 

মোধ্যগম হডআরইউ েোে িক্রম পহরিোলনো অব্যোিত 

ররগেগে। রেোহিড-১৯ সম্পহে িত েোে িক্রগমর 

পোশোপোহশ সোইগলোন বো অন্য রেোন ধরগণর প্রোকৃহতে 

দুগে িো  পরবতী সমগয় ররেোগরল রসবো প্রদোগনর জন্য 

হডআরইউ সব িদো প্রস্তুত রগয়গে।    

 হরস্ক েহমউহনগেশন অেোন্ড েহমউহনটি এনগ জগমন্ট 

(আরহসহসই) 

 আইওএম ১০ টি স্বোস্থে হবষয়ে আউটরীি দল ততহর 

েগরগে েোরো িলমোন ও পহরেহিত হরস্ক 

েহমউহনগেশন অেোন্ড েহমউহনটি এনগ জগমন্ট 

(আরহসহসই), গৃিস্থোহলহিহিে রসবো এবাং েহমউহনটি 

হিহিে সতেিতোমূলে েোে িক্রমসমূি সাংিতেরণ ও 

বোস্তবোয়গন েহমউহনটি স্বোস্থে েমী (হসএইিডহিউ)-

রদর সোগে ঘহনষ্ঠিোগব েোজ েগর েোগি। রেগসর 

সাংখ্যো বোড়গল সব িগমোট ৪০ জন সোহর আইটিহস েমী  

এবাং ৫০ জন হসএইিডহিউ সোহর আইটিহস-গুগলোগত 

রেো দোগনর জন্য প্রস্তুত রগয়গে। 

 বষ িোেোগল সাংঘটিত রেোন প্রোকৃহতে দুগে িো  এর 

েোরগণ আিত ব্যহক্ত এবাং হলঙ্গহিহিে সহিাংসতো 

(হজহবহি)-এর হশেোর িওয়ো ব্যহক্তগদর রেস 

ব্যবস্থোপনোসি হবহিন্ন ধরগণর ররো ীগদর স্বোস্থে পরীযো 

েরগত মোনহসে স্বোস্থে ও মগনোসোমোহজে সিোয়তো 

(এমএইিহপএসএস) উপেরণসমূগির ব্যবিোর 

সম্পগেি স্বোস্থে হবষয়ে দলসমূি ধোরণো লোি েগরগে। 

স্বোস্থে েোত, হবশ্ব স্বোস্থে সাংস্থো এবাং জোহতসাংঘ 

জনসাংখ্যো তিহবল ের্তিে আগয়োহজত ধষ িণ ও অন্তরঙ্গ 

সঙ্গী বোরো সহিাংস হনে িোতগনর সমু্মেীন িওয়ো 

ব্যহক্তগদর হলহনেেোল ব্যবস্থোপনো হবষয়ে প্রহশযণ 

আগয়োজগন আইওএম সিোয়তো প্রদোন েগরগে। 

 ২৯ আ স্ট ২০২০ তোহরগে রটেনোগের বোিোরেড়ো 

ইউহনয়গন অবহস্থত শোমলোপুর পহরবোর েল্যোণ রেগন্দ্র 

বোাংলোগদশ সরেোর ের্তিে আগয়োহজত “তেগশোর বোন্ধব 

স্বোস্থে রসবো” শীষ িে েম িসূহির উগবোধনী অনুষ্ঠোগন 

আইওএম-এর এমএইিহপএসএস দলসমূি 

অাংশগ্রিণ েগরগে। উক্ত অনুষ্ঠোগন সিোপহতে েগরন 

স্বোস্থে ও পহরবোর েল্যোণ মন্ত্রণোলগয়র সহিব জনোব 

রমোঃ আলী নূর েোর সোগে উপহস্থত হেগলন রমহডেেোল 

অহেসোর ইন িোজি েক্সবোজোগরর ডঃ রিদোগয়ত উল্লোি 

এবাং সোব-অেোহসস্টেোন্ট েহমউহনটি রমহডেেোল 

অহেসোর আমোনুল্লোি। এই েম িসূহিটির উগেশ্য িগি 

পহরগবগশর সোগে মোহনগয় রনওয়োর ইহতবোিে 

রেৌশলসমূি হশেগত হেগশোর-হেগশোরীগদর সিোয়তো 

েরো এবাং হলঙ্গহিহিে সহিাংসতো ও মোদেোসহক্ত 

প্রহতগরোগধ অাংশগ্রিণেোরীগদর মগধ্য সাংগবদনশীলতো 

বৃহি েরো। রেলোধুলো ও হবগনোদন, মগনোজো হতে 

হশযো, সগিতনতো বৃহিমূলে অহধগবশন এবাং ব্যহক্ত 

পে িোগয় পরোমশ ি দোগনর মত হবহিন্ন েম িেোগণ্ডর বোরো 

এই বয়গসর হেগশোর-হেগশোরীগদর জন্য 

মগনোসোমোহজে সিোয়তো প্রদোগনর সাংস্থোন েরোর 

মোধ্যগম আইওএম-এর এমএইিহপএসএস দল 

সরেোর ের্তিে গৃিীত েম িসূহিগত সিোয়তো প্রদোন 

েগব।       

 েেোম্প ২৪, েেোম্প ২০ ও েেোম্প ২০ এক্সগটনশগন 

আগয়োহজত প্রোেহমে স্বোস্থে রসবো, আরহসহসই, 

েহমউহনটিহিহিে সতেিতোমূলে েোে িক্রম এবাং 

েহমউহনটির সম্পৃক্ততো ও সমন্বয় হবষয়ে ৪-হদন 

ব্যোপী এেটি প্রহশযগণ স্বোস্থে আউটরীি দগলর ৩২ 

জন েমী অাংশগ্রিণ েগরগে। 

 েহমউহনটির রনর্তবৃে, মসহজদ েহমটি, নোরী গ্রুপ, যুব 

গ্রুপ এবাং দুগে িো  ব্যবস্থোপনো ইউহনটগুগলোর জন্য 

বোস্তবোয়ন সিগেো ী সাংস্থোসমূি (মুহক্ত, আরটিএমআই, 

হবহজএস এবাং ওয়োর্ল্ি েনসোন ি/গমডএয়োর) েহমউহনটি 

স্বোস্থে হবষয়ে ৯৫টি আগলোিনো সিো আগয়োজন 

েগরগে। 

 ররো ী িহত ি সাংক্রোন্ত পিহত সম্পগেি অহিমত 

জোনোগনোর জন্য এেটি সুগেো  হিগসগব ইমোম, মোহঝ, 

দুগে িো  ব্যবস্থোপনো ইউহনট এবাং নোরী গ্রুপগুগলোগে 

 ঠিত  েহমউহনটি গ্রুপগুগলোর ৮০ জন সদস্য এেটি 

েেোম্প ২০ এক্সগটনশগনর সোহর আইটিহস-রত এেটি 

‘ভ্রমণ ও পহরদশ িন’ সেগর অাংশগ্রিণ েগরন।  

জরুহর প্রস্তুহত 

 হব ত ১৭ আ স্ট ২০২০ তোহরগে আইওএম েেোম্প 

২০ এক্সগটনশগন নব্য হনহম িত সোহর আইটিহস উগবোধন 

েগর। এই এেটি আইটিহস-ই এেেিোগব আইওএম-

এর রেস ব্যবস্থোপনো হবষয়ে সযমতোর রযগত্র ৫৮টি 

রবড যুক্ত েরগে েো প্রগয়োজন সোগপগয ১২০টি রবড 

পে িন্ত বোড়োগনো রেগত পোগর। জনোব রমোঃ মোিবুব 

আলম তোলুেদোর, যুগ্ম সহিব ও শরণোেী ত্রোণ ও  

প্রতেোবোসন েহমশনোর (আরআরআরহস); জনোব রমোঃ 

আহতকুর রিমোন, েমোহন্ডাং অহেসোর (সুপোহরগন্টনগডন্ট 

অব পুহলশ), ১৪ আম িড পুহলশ ব্যোটোহলয়োন রমম্বোস ি 

(এহপহবএন); ডঃ রমোঃ মোিবুবুর রিমোন, হসহিল 

সোজিন, েক্সবোজোর, জনোব রমোঃ আব্দুস সবুর, 

উপসহিব এবাং েেোম্প-ইন-িোজি, েেোম্প ২০ ও েেোম্প 

২০ এক্সগটনশন; জনোব রমোঃ হনেোরুজ্জোমোন, 

উপগজলো হনব িোিী েম িেত িো, উহেয়ো; ডঃ রঞ্জন বড়ুয়ো, 

উপগজলো স্বোস্থে ও পহরবোর পহরেিনো েম িেত িো 

(ইউএনএেহপও), উহেয়ো উপগজলো স্বোস্থে েমগেক্স 

এবাং ডঃ মুগেশ কুমোর প্রজোপহত, স্বোস্থে েোত হবষয়ে 

সমন্বয়ে, েক্সবোজোগরর পৃষ্ঠগপোষেতোয় এই উগবোধনী 

অনুষ্ঠোনটি আগয়োহজত িয়। 

 

 

অহিবোসন স্বোস্থে হবিো   

রেোহিড-১৯-এর অনুরূপ উপস ি হবহশষ্ট েহমউহনটি সদস্যগদর জন্য সমু্মে সোহরর স্বোস্থে েমী ণ হিহেৎসো রসবো প্রদোন েরগে। েহপরোইটঃ 

আইওএম 

২ 



মোহসে প্রহতগবদন / আ স্ট ২০২০ 

 

 

 আইওএম হডআরইউ-এর জন্য দুইটি েোনবোিন 

জীবোণুমুক্তেরণ পগয়ন্ট হনম িোগণর েোজ সম্পন্ন েগরগে 

েোর এেটি রটেনোগের রলদো সোহর আইটিহসর 

(েেোম্প ২৪) হনেগট অবহস্থত এবাং অন্যটি উহেয়োর 

েেোম্প ২০ এক্সগটনশন সোহর আইটিহসর হনেগট 

অবহস্থত। এর পোশোপোহশ, স্বোস্থে দলসমূি রলদো ও 

েেোম্প ২০ এক্সগটনশন আইটিহসগুগলোগত মোর্ত স্বোস্থে 

রসবো প্রদোগনর ব্যবস্থো  গড় তুলগে। 

 আইওএম সোহর আইটিহসগত েোতোর িেোহরটির 

প্রহতহনহধবৃেগে স্বো ত জোহনগয়গে এবাং রেোহিড-১৯ 

সোড়োদোন েম িেোণ্ড িলোেোলীন স্বোস্থে ও 

এমএইিহপএসএস েোে িক্রমসমূি সম্পগেি তোগদর 

অব ত েগরগে (ডোন পোগশর েহব দ্রষ্টব্য)।       

 রেোহিড-১৯ সম্পহে িত পহরহস্থহতর প্রহত সজো  দৃহষ্ট 

রোেোর পোশোপোহশ আইওএম েেোম্পগুগলোগত অবহস্থত 

৩৫টি স্বোস্থে রেগন্দ্র আউটগপগশন্ট ও ইনগপগশন্ট 

স্বোস্থে রসবো, রেৌন ও প্রজনন হবষয়ে স্বোস্থে রসবো, 

স্বোস্থে হবষয়ে প্রিোরণোমূলে ও এমএইিহপএসএস 

েোে িক্রম এবাং এইিআইহি ব্যবস্থোপনোর সাংস্থোন 

হনহিতেরণ অব্যোিত ররগেগে।  

রেস ব্যবস্থোপনো এবাং ররেোগরল/ হডসপ্যোি ররেোগরল 

ইউহনট (হডআরইউ) 

 ১৩১টি ররেোগরল হবষয়ে অনুগরোগধ সোড়ো প্রদোন েরো 

িগয়গে (স্থোনীয় জনগ োষ্ঠীর সিোয়তোর জ্ন্ন্য ৩৮% 

এবাং ররোহিঙ্গো শরণোেীগদর সিোয়তোর জ্ন্ন্য ৬২%) 

 ১৬৪ জন ব্যহক্ত পহরবিন রসবো লোি েগরগে 

(গেোহিড-১৯-এ আক্রোন্ত ৩০ জন ররো ী এবাং 

আক্রোন্ত হিগসগব সগেিজনে ২৪ জন ব্যহক্তগে 

আইটিহসগত হনগয় েোওয়ো; ২১ জন ব্যহক্তগে 

রেোয়োগরহন্টন রেগন্দ্র হনগয় েোওয়ো; ১৭ জন মোনহবে 

সোড়োদোগন হনযুক্ত েমীগে স্বোস্থে পরীযোর জন্য হনগয় 

েোওয়ো, েোড়ো পোওয়ো ১২ জন ররো ীগে তোগদর 

আশ্রয়স্থগল রপৌুঁগে রদওয়ো; ৫৯ জন হনয়হমত 

ররো ীগে হনগয় েোওয়ো এবাং সৎেোগরর জন্য এেজন 

ব্যহক্তর মৃতগদি তোর েহমউহনটিগত রপৌুঁগে রদওয়ো) 

 হতনটি আইটিহসগত সব িগমোট ১২৪ টি সিল রবড 

ব্যবিোরগেোগ্য অবস্থোয় রগয়গে; রেোহিড-১৯-এ 

আক্রোন্ত হিগসগব ২৭ জন সগেিজনে ররো ী এবাং ৩ 

জ ন আক্রোন্ত ররো ীগে আ স্ট মোগস এই 

আইটিহসগুগলোগত িহত ি েরো িগয়গে (সব িগমোটঃ ১৭৮ 

জন, আক্রোন্তঃ ৪৭ জন) 

 রেস ব্যবস্থোপনো, সাংক্রমণ প্রহতগরোধ ও হনয়ন্ত্রণ, 

রেৌন হনে িোতন ও হনপীড়ন রেগে সুরযো এবাং 

মোনহসে স্বোস্থে সাংক্রোন্ত প্রোেহমে হিহেৎসো হবষয়ে ৩ 

হদন ব্যোপী এেটি প্রহশযগণ সোহর আইটিহসগুগলোর 

১০৩ জন নতুন হলহনেেোল েমী অাংশগ্রিণ েগর। 

 আক্রোন্ত ররো ীর সাংষ্পগশ ি আসো ১৫ জন ব্যহক্তগে 

েেোম্প ২০ এক্সগটনশগনর রেোয়োগরহন্টন রেগন্দ্র 

রেোয়োগরহন্টগন রোেো িগয়গে। 

 রেোয়োগরহন্টন রেগন্দ্র িহত ি িওয়ো আক্রোন্ত ররো ীর 

সাংষ্পগশ ি আসো ব্যহক্তগদর জন্য পরোমশ ি রসবো উন্নত 

েরগত েেোম্প ২০ এক্সগটনশগনর ররোহিঙ্গো জনগ োষ্ঠীর 

১০ জন স্বোস্থে হবষয়ে রস্বিোগসবেগে মোনহসে স্বোস্থে 

সাংক্রোন্ত প্রোেহমে হিহেৎসো হবষয়ে এেটি প্রহশযণ 

প্রদোন েরো িগয়গে। 

 প্রশমন হিহেৎসো রসবো ও গৃিস্থোহল-হিহিে হিহেৎসো 

রসবো হবষগয় ৩৮ জ ন স্বোস্থে েমীগে প্রহশযণ প্রদোন 

েরো িগয়গে। 

 

 

মোনহসে স্বোস্থে ও মগনোসোমোহজে সিোয়তো  

 স্বতন্ত্রিোগব বো রেোগনর মোধ্যগম বো দল তিোগব 

পরোমশ ি প্রদোগনর মোধ্যগম; গৃিস্থোহল পহরদশ িন এবাং 

সোহর আইটিহসগুগলোগত এমএইিহপএসএস হবষয়ে 

সিোয়তো প্রদোগনর মোধ্যগম এবাং বোইসোইগেল বো টম-

টগমর মোধ্যগম বোত িো রপ্ররগণর মোধ্যগম স্থোনীয় ও 

ররোহিঙ্গো জনগ োষ্ঠীর সব িগমোট ১৯৯,১২৯ জন 

সুহবধোগিো ীগে (নোরী সুহবধোগিো ীঃ ৯৮,৪৭৬ জন 

এবাং পুরুষ সুহবধোগিো ীঃ ১০০,৬৫৩ জন) 

এমএইিহপএসএস সম্পগেি অব ত েরো িগয়গে। 

 হবহজহস এবাং মুহক্ত নোমে আইওএম-এর বোস্তবোয়ন 

সিগেো ী দুইটি সাংস্থোর ৪৮ জন নোরী হসএইিডহিউ  

প্রোেহমে মগনোসোমোহজে সিোয়তোেরণ সম্পহেিত 

দযতো হবষয়ে ২-হদন ব্যোপী এেটি প্রহশযগণ 

অাংশগ্রিণ েগরগে। 

ঘূহণ িঝড় প্রস্তুহত ও সোড়োদোন  

 আইওএম-এর েয়টি স্বোস্থে রপোস্ট এবাং িোরটি 

প্রোেহমে স্বোস্থে রসবো রেগন্দ্র ম্যোস েেোজুয়োহলটি 

ইহন্সগডন্স (এমএসআই) ব্যবস্থোপনো হেগটর সাংস্থোন 

রগয়গে। প্রহতটি এমএসআই ব্যবস্থোপনো হেট (েোর 

মগধ্য রগয়গে জরুহর ঔষধ, িমো ব্যবস্থোপনো ও 

পুনরুজ্জীহবতেরগণর উপেরণ ও সরঞ্জোম এবাং 

হপহপই) রমোবোইল রমহডেেোল দল ের্তিে ব্যবহৃত িগব 

এবাং সোইগলোন পরবতী সমগয়র মত রে রেোন 

ধরগণর বড় যয়যহতর ঘটনোয় ১০০ জন ররো ীগে 

েোগত এই হেট হদগয় হিহেৎসো রসবো প্রদোন েরো েোয় 

রসই িোগব এগুগলোগে ততহর েরো িগয়গে। event s 

 

৮,৭৪৫টি 

নমুনো সাংগ্রি েরো িগয়গে এবাং 

রসগুগলো রলদোয় অবহস্থত 

হসহিয়োর এহেউট ররহিরোটহর 

ইনগেেশন 

আইগসোগলশনগলশন ও 

হিটগমন্ট রসন্টোর ও স্বতন্ত্র 

হতনটি সোমহয়ে পৃেেীেরণ 

রেন্দ্র রেগে েক্সবোজোগর 

অবহস্থত পরীযো োগর পহরবিন 

েরো িগয়গে 

৪৭ জন 

ব্যহক্ত েোরো ১৮ জন আক্রোন্ত 

ররো ীর সাংষ্পগশ ি এগসহেল ১৩টি 

েেোগম্প েোজ েরো আইওএম-

এর েন্টোক্ট রিহসাং দল এবাং 

সিোয়তো প্রদোনেোরী সাংহিষ্ট 

অন্যোন্য দগলর মোধ্যগম রসই 

সেল ব্যহক্তগদর সেল্িোগব 

সনোক্ত, পে িগবযণ এবাং  

রেোয়োগরহন্টগন রোেো িগয়গে  

সতেিতো 

আইওএম সোম্প্রহতে সমগয় উগবোধনকৃত আইগসোগলশন ও হিহেৎসো রেগন্দ্র েোতোর িেোহরটির প্রহতহনহধ দগলর জন্য পহরদশ িন সেগরর আগয়োজন 

েগরগে।  েহপরোইটঃ আইওএম 

৩ 



মোহসে প্রহতগবদন / আ স্ট ২০২০ 

 

 

প্রোেহমে স্বোস্থে রসবো এবাং রেৌন ও প্রজনন স্বোস্থে 

(এসআরএইি) রসবো  

 ৬৯,৯৩১টি আউটগপগশন্ট েন্সোগেশন প্রদোন েরো 

িগয়গে েোর মগধ্য শরণোেীগদর জন্য হেল ৮২% এবাং 

স্থোনীয় জনগ োষ্ঠীর জন্য ১৮% ( ত মোগসর 

আউটগপগশন্ট েন্সোগেশগনর সাংখ্যো হেল ৬০,৩৫১) 

 হপ্রগিনশন অব মোদোর টু িোইর্ল্ িোন্সহমশন 

(হপএমহসটি) েম িসূহির অাংশ হিগসগব শরণোেী ও 

স্থোনীয় জনগ োষ্ঠীর সব িগমোট ৫৭০ জন নোরী 

প্রেমবোগরর মত প্রসব-পূব ি রসবোয় (এএনহস) 

অাংশগ্রিণ েগরগে এবাং এইিআইহি হবষয়ে পরোমশ ি 

ও পরীযো রসবো লোি েগরগে। 

 েক্সবোজোগর বসবোসরত ৪০০ জন এইিআইহি 

(হপএলএইিআইহি) আক্রোন্ত ব্যহক্তর জন্য এহন্ট-

ররগিোিোইরোল ড্রো  (এআরহি) সরবরোগির রেৌে 

পহরেিনোয় অবদোন রোেগত মো রেগে হশশুগত 

এইিআইহি সাংক্রমগণর প্রহতগষধে হিগসগব 

আইওএম জোতীয় এইডস ও এসটিহড হনয়ন্ত্রণ 

েম িসূহিগে ২০ রবোতল রনহির েোহপন হসরোপ সরবরোি 

েগরগে। 

 আইওএম হবহিন্ন ধরগণর এসআরএইি রসবো প্রদোন 

েগর েোগে এবাং হব ত আ স্ট মোগস ৪,২২৫ নোরী 

প্রসব-পূব ি রসবো ও ৬৩৩ জ্জন প্রসব-পরবতী রসবো 

লোি েগরগে এবাং েেোম্পগুগলোগত অবহস্থত ২২টি 

স্বোস্থে রেগন্দ্র দয অেোগটগন্ডন্টগদর সিোয়তোয় ২৩১টি 

হশশু জন্মগ্রিণ েগরগে। 

 ঝ ুঁহেপূণ ি  ি িপোত প্রহতগরোগধ আইওএম হবহিন্ন 

েম িেোগণ্ড সিোয়তো প্রদোন েরগে এবাং পহরবোর 

পহরেিনো সম্পহে িত হবষগয় ৩,২১৯ জন নোরীর সোগে 

রেো োগেো  েরো িগয়গে। এর পোশোপোহশ, আইওএম-

এর সিোয়তোয় উহেয়ো ও রটেনোে উপগজলোর স্বোস্থে 

েমগেগক্স সোমহগ্রেিোগব জরুহর মোর্ত ও 

নবজোতেগদর স্বোস্থে রসবো অব্যোিতিোগব প্রদোন েরো 

িগি। 

 ৩৮৬ জন েনসোলগটন্ট, রমহডেেোল অহেসোর, 

হসএইিডহিউ এবাং হের্ল্ সুপোরিোইজোর এসআরএইি 

হবষয়ে প্রহশযণ লোি েগরগে। 

 রেোহিড-১৯ মিোমোরীর সময়েোগল ২৩ জন 

হসএইিডহিউ হের্ল্ সুপোরিোইজোর এসআরএইি ও 

হজহবহি রসবোসমূি হবষয়ে এেটি হদন-ব্যোপী 

প্রহশযেগদর জন্য প্রহশযগণ অাংশগ্রিণ েগরগে েোর 

মোধ্যগম পরবতীগত ৩৫৮ জন হসএইিডহিউ-রে 

প্রহশযণ প্রদোন েরো িগয়গে। 

 েেোম্প ২৩-এর ৪০ জন নোরী, পুরুষ ও হেগশোর-

হেগশোরীগদর হনগয় আইওএম এসআরএইি দল 

সগিতনতো বৃহিমূলে অহধগবশন পহরিোলনো েরো 

অব্যোিত ররগেগে। 

স্বোস্থে রেন্দ্রসমূগির হপহপই সরঞ্জোম হিগসগব 

৩০,০০০টি হডগিোগজবল অেোগপ্রোন, ১,৪০০ বোক্স 

গ্লোিস, ৩,৯৪০টি অেোলগেোিল-হিহিে 

স্যোহনটোইজোর, ৫,৪০০টি েোিোরঅল, ৪২০ বোক্স 

সোহজিেেোল মোস্ক, ৪৪৪ বোক্স স্বোস্থে পরীযোর গ্লোিস, 

৫,১০০টি রেস শীর্ল্, ৩,৪০০টি রেএন-৯৫ মোস্ক, 

১,৭০০টি এন-৯৫ মোস্ক, ৮৫০টি হ্যোন্ড 

স্যোহনটোইজোর, ১,০২০টি িোত রধোুঁয়োর তরল সোবোন 

প্রদোন েরো িগয়গে। 

 

রোমু ও িগেোহরয়োস্থ সোহর আইটিহস-গুগলোগত এবাং 

আইটিহসগুগলো রেগে স্থোনীয় জনগ োষ্ঠীর ররো ীগদর 

জন্য ররেোগরল সিোয়তো প্রদোগন েক্সবোজোগরর 

হসহিল সোজিনগে এেটি অেোম্বগুলন্স অনুদোন হিগসগব 

প্রদোন েরো িগয়গে।      

 স্বোস্থে সাংক্রোন্ত েোে িক্রম পহরিোলনো, লহজহস্টক্স ও সরেোরগে সিোয়তো প্রদোন 

রেোহিড-১৯ সোড়োদোন েম িসূহিগত সিোয়তো 

প্রদোগন ৪৪ জন নতুন েমী রেো দোন েগরগে 

েোর মগধ্য ৪ জন হলহনেেোল সুপোরিোইজোর, ১৪ 

জন রমহডেেোল অহেসোর, ১৪ জন রমহডেেোল 

অেোহসস্টেোন্ট, ১ জন ল্যোব রটেহনহশয়োন, ১ জন 

নোস ি সুপোরিোইজোর, ৬ জন সুপোরিোইজোর 

এবাং ১ জন েোগম িহস অেোহসস্টেোন্ট অন্তর্ভিক্ত। 

 

আইওএম-এর হনরহবহিন্ন সরঞ্জোম সিোয়তোয় 

আইগসোগলশনগলশন ও হিটগমন্ট 

রসন্টোরগুগলোগত ২৮৫টি নমুনো পরীযো েরো 

িগয়গে ও ২২ জনগে িহত ি েরো িগয়গে।             

আইওএম সরেোহর স্বোস্থে রেন্দ্রগুগলোগে হপহপই 

সরবরোগির মোধ্যগম সিোয়তো প্রদোন েগর েোগি। 

এই সেল হপহপই-এর মগধ্য রগয়গে ৪০০টি 

বোগয়োহ্যোজোড ি ব্যো , ৫,০০০টি রেস শীর্ল্, 

১,০০০টি এন-৯৫ মোস্ক, ৩০টি অহক্সগজন 

হসহলন্ডোর, ৫০টি পোলস অহক্সহমটোর, ররো ীগদর 

জন্য ৩০টি রবড, ৩০টি েোহস্টে রিয়োর, ৪০০টি 

রবড শীট, ৫০টি রতোষে, ২০০টি মশোহর, ২০০০টি 

টোাং হডগপ্রসর এবাং ৫০০টি হ্যোন্ড স্যোহনটোইজোর।  

 

১৯৯,১২৯ জন 

স্থোনীয় ও শরণোেী জনগ োষ্ঠীর 

সুহবধোগিো ীগে সোহর 

আইটিহসগুগলোগত স্বতন্ত্রিোগব, 

রেোগনর মোধ্যগম বো দল তিোগব 

পরোমশ ি প্রদোন; গৃিস্থোহল পহরদশ িন 

এবাং এমএইিহপএসএস সিোয়তো 

প্রদোন অেবো এবাং বোইসোইগেল বো 

টম-টগমর মোধ্যগম বোত িো রপ্ররণ েরো 

িগয়গে (নোরী সুহবধোগিো ীঃ 

৯৮,৪৭৬ জন এবাং পুরুষ 

সুহবধোগিো ীঃ ১০০,৬৫৩ জন) 

৪৮ জন 

নোরী েহমউহনটি স্বোস্থে েমী েোরো 

হবহজহস এবাং মুহক্ত নোমে আইওএম-

এর বোস্তবোয়ন সিগেো ী সাংস্থোয় 

েম িরত রগয়গে তোরো প্রোেহমে 

মগনোসোমোহজে সিোয়তোেরণ 

সম্পহে িত দযতো হবষয়ে ২-হদন 

ব্যোপী এেটি প্রহশযগণ অাংশগ্রিণ 

েগরগে 

৩৫% 

আউটপ্যোগশন্ট েন্সোগেশন ৫ 

বেগরর হনগির হশশুগদর প্রদোন 

েরো িগয়গে  

৪ 
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িোহিদো ও জনসাংখ্যো হবষয়ে মহনটহরাং (এনহপএম)  

 রডইহল ইহন্সগডন্ট হরগপোটি িাং রমেোহনজম সম্পহে িত 

েোে িক্রগম আইওএম এনহপএম সোইট ব্যবস্থোপনো 

েোতগে অব্যোিতিোগব সিোয়তো প্রদোন েগর 

িগলগে। হবহিন্ন ঘটনো সম্পহে িত তথ্যোবলী এই 

ডেোশগবোড ি ব্যবিোর েগর পোওয়ো েোগব। এর 

পোশোপোহশ, আ স্ট মোগসর প্রেম িোগ  িোব আশ্রয় 

েোত এবাং সোইট ব্যবস্থোপনো ও সোইট উন্নয়ন 

েোতসমূগির সোগে রেৌেিোগব এহসএহপএস-

এনহপএম অেোনোলোইহসস এেটি প্রহতগবদন প্রেোশ 

েগরগে। এই প্রহতগবদনটির নোম ‘বষ িোেোগলর 

প্রিোব ও রেোহিড-১৯-এর সাংক্রমণ ররোধেগি 

গৃিীত পদগযপসমূি – ররোহিঙ্গো েেোম্পগুগলোগত 

আশ্রয় স্থোপনো ও অবেোঠোগমোসমূগির যয়যহত’। ৩ 

পৃষ্ঠোর এই সাংহযপ্ত প্রহতগবদগন ররোহিঙ্গো 

শরণোেীগদর বহধ িত আশ্রয় সিোয়তো সম্পহে িত 

িোহিদোসমূি হসিোন্ত গ্রিণেোরী ব্যহক্তগদর হনেট 

উপস্থোপন েরো িগয়গে। রেোহিড-১৯-এর সাংক্রমণ 

ররোধেগি গৃিীত পদগযপসমূি, অস্থোয়ী আশ্রয় 

উপেরণ এবাং বষ িোেোগলর আবিোওয়োর সহম্মহলত 

প্রিোগব েেোম্পগুগলোগত জীবন ধোরণ েরো অতেন্ত 

েঠিন িগয় পগড়গে। আইওএম এনহপএম ের্তিে 

পহরিোহলত রডইহল ইহন্সগডন্ট হরগপোটি িাং রমেোহনজম, 

রশেোর র েোহপড ডেোগমজ রিহরহেগেশন রমেোহনজম 

এবাং েহমউহনটি হেডব্যোে অেোন্ড ররসপন্স 

রমেোহনজম-এর মোধ্যগম উক্ত প্রহতগবদনটি ২০১৯ 

সোল রেগে ২০২০ সোল সময়েোগলর উপোগির 

তুলনোমূলে হবগিষণ েগর। 

“২০২০ সোগলর রম এবাং জুলোই মোগসর মগধ্য 

ররোহিঙ্গো শরণোেীগদর হবপুল সাংখ্যে আশ্রয়স্থল 

যহতগ্রস্ত িয় েো হব ত ২০১৯ সোগলর এেই 

সময়েোগল িওয়ো যয়যহতর পহরমোগণর রিগয় 

১০০% এরও রবহশ। শুধুমোত্র হতন মোস 

সময়েোগলই ঝড়, িোহর বষ িণ, ঢোল হবচ্যেহত 

(ভূহমধস ও ভূহমযয়) এবাং বন্যোর মত প্রোকৃহতে 

দুগে িো সমূগির েোরগণ েেোম্পগুগলোগত প্রোয় 

২০,০০০ গৃিস্থোহল যহতগ্রস্ত িগয়গে।”      

এই প্রহতগবদনটি সোড়োদোগন হনগয়োহজত 

সাংস্থোসমূগির জন্য প্রস্তুহত গ্রিণ ও সোড়োদোন 

সম্পহে িত পহরেিনো প্রণয়গন অতেন্ত সিোয়ে। উক্ত 

প্রহতগবদনটি এেোগন রদেো েোগব। 

 েোহর হর সিগেোহ তো ও উপোি সাংগ্রি সম্পহে িত 

সিোয়তোর মোধ্যগম এনহপএম ২০২০ আইএসহসহজ 

জগয়ন্ট-মোহে রসক্টর নীডস অেোগসসগমন্ট (গজ-

এমএসএনএ)-রে অব্যোিতিোগব সিগেোহ তো 

প্রদোন েগর েোগি। এনহপএম-এর উপোি 

সাংগ্রিেোরী ণ দুইটি ইউহনয়গন স্থোনীয় জনগ োষ্ঠীর 

এমএসএনএ-এর জন্য গৃিস্থোহল পে িোগয় মূল্যোয়ন 

পহরিোলনো েগরগে। এর পোশোপোহশ, এনহপএম-এর 

েমী ণ শরণোেী ও স্থোনীয় জনগ োষ্ঠীর জন্য 

বহুসাংখ্যে মুখ্য তথ্যদোতোর সোযোৎেোর 

(গেআইআই) পহরিোলনো েগরগে।  

 এনহপএম ইন্টোরঅেোহক্টি িগয়স ররসপন্স রসক্টরোল 

নীডস অেোগসসগমগন্টর হবতীয় রোউন্ড সম্পন্ন েগরগে 

স্বোস্থে, ওয়োশ, েোদ্য হনরোপিো, আশ্রয়/এনএেআই, 

এসএমএসহড-এই পোুঁিটি েোতগে হবগবিনো েগর 

রেোগনর মোধ্যগম সাংহযপ্ত েগলো-আপ সোযোৎেোর 

গ্রিণ েগর েক্সবোজোগর অবস্থোনরত ররোহিঙ্গো 

শরণোেীগদর রেগে প্রোপ্ত তগথ্যর উপর হিহি েগর 

এেটি জহরপ পহরিোলনো েরো এই েম িগেৌশলটির 

আওতোধীন। এই পিহতগত রেোহিড-১৯ 

পহরহস্থহতগতও হনরোপদ উপোগয় মতোমত গ্রিণ েরো 

েোয়। আইওএম-এর েহমউহনগেশন ের 

েহমউহনটিস আইহিআর েম িসূহির মোধ্যগম উক্ত 

জহরগপ মতোমত প্রদোনেোরীগদর হনব িোহিত েরো 

িগয়গে। এই মূল্যোয়নটি আ োমী মোসগুগলোগতও 

অব্যোিত েোেগব এবাং প্রহত রোউগন্ডর পগর এেটি 

প্রহতগবদন ততহর েরো িগব। হবতীয় রোউগন্ডর 

প্রহতগবদনটি শীঘ্রই প্রেোহশত িগব।  

 রলবোনগন আইওএম হডসগেসগমন্ট িেোহোং ইউহনট 

ম্যোহিক্স (হডটিএম) ইউহনটগে এনহপএম সিোয়তো 

প্রদোন েরগে। হডটিএম ইউহনটগে এনহপএম 

রলবোনগন বসবোসরত বোাংলোগদহশ অহিবোসী 

শ্রহমেগদর রেগে তথ্য সাংগ্রগি সিোয়তো প্রদোন 

েরগে। তবরুগত সোম্প্রহতেেোগল সাংঘটিত 

হবগফোরগণর ঘটনো বোাংলোগদহশ অহিবোসী শ্রহমেগদর 

উপর হে ধরগণর প্রিোব রেগলগে এই জহরপটি রসই 

হবষগয় আগলোেপোত েরগব। 

 হরটোনী মোইগগ্রন্টস অেোগসসগমগন্টর হবতীয় রোউগন্ডর 

েোে িক্রগমর রযগত্র ঢোেোহিহিে হরম্যোপ হডটিএম 

দলগে এনহপএম অব্যোিতিোগব সিগেোহ তো েগর 

েোগি। জহরগপর প্রেম রোউগন্ড অাংশগ্রিণেোরী 

তথ্যদোতোগদর রেগে এনহপএম ও হরম্যোপ-এর 

উপোি সাংগ্রিেোরী ণ রেোগনর মোধ্যগম উপোি 

সাংগ্রি েরগব েোর লযে েোেগব এই তথ্যদোতোগদর 

িোহিদো ও সমস্যোগুগলো হব ত হতন মোগস েীিোগব 

পহরবহত িত িগয়গে রসই সম্পগেি জোনো। 

 এহসএহপএস-এনহপএম আইওএম-এর 

েহমউহনগেশন ের েহমউহনটিস দগলর সোগে 

রেৌেিোগব রেোহিড-১৯ সম্পগেি সম্যে ধোরণো 

হবষয়ে হসহরগজর জন্য এেটি প্রহতগবদন প্রেোশ 

েগরগে েোর মগধ্য রেোহিড-১৯ েোরগণ েম িসূহির 

হবহধহনগষধ সম্পহে িত িোর মোগসর উপোি অন্তর্ভিক্ত 

েোেগব। উক্ত প্রহতগবদনটি এেোগন পোওয়ো েোগব। 

 

 র েোহপড রজন্ডোর অেোনোলোইহসস সম্পহে িত েোে িক্রগম 

রজন্ডোর িোব এবাং তোগদর অন্যোন্য সিগেো ীগদর 

হবগিষণী সিোয়তো প্রদোন েগর িগলগে এবাং এর 

পোশোপোহশ রজআরহপ প্রহক্রয়োয় সিোয়তো প্রদোগন 

েোতওয়োহর সোহিতে (গ ৌণ উপোি) পে িোগলোিনোর 

মোধ্যগম সিোয়তো প্রদোন অব্যোিত ররগেগে। 

 গবষণো উপেরণ ও প্রহশযগণর হবষগয় হশশু সুরযো 

হবষয়ে সোব-লোস্টোর এবাং এইজ অেোন্ড 

হডজঅেোহবহলটি ওয়োহে িাং গ্রুগপর সোগে ঘহনষ্ঠিোগব 

েোজ েরোর মোধ্যগম এই িোব হসডহিউহস-এর সোগে 

আ’রোর বোেোনোঃ আমোগদর িোবনোর উপরও েোজ 

েগর িগলগে।  

েেোম্প ২০ এক্সগটনশগন হসডহিউহস মূল্যোয়ন। েহপরোইটঃ আইওএম 

৫ 

https://npm-iom.shinyapps.io/Incident_Dashboard/
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20200820_acaps_report_impact_of_the_monsoon_covid-19_containment_measures.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20200825_covid_19_explained_edition_8.pdf
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সুরযো 

সুরযো দলসমূি বষ িোেোলীন সোড়োদোন েোে িক্রগম সিোয়তো 

প্রদোন অব্যোিত ররগেগে 

আ গস্টর বন্যো ও ভূহমধস রমোেোগবলোয় বষ িোেোলীন 

সোড়োদোগনর অাংশ হিগসগব ইহিআই-সি রেসেল ররোহিঙ্গো 

শরণোেী িোরী বষ িগণর েোরগণ যহতগ্রস্ত িগয়গে তোগদর 

সিোয়তো প্রদোগন আইওএম-এর সুরযো দলসমূি 

আইওএম-এর অন্যোন্য েমীগদর সোগে সহম্মহলতিোগব 

েোজ েগরগে। আইওএম-এর সুরযো দলসমূি ঝ ুঁহে ও 

দুব িলতো হ্রোস হনহিতেরগণর মোধ্যগম যহতগ্রস্ত 

পহরবোরসমুিগে সিোয়তো প্রদোগনর জন্য এসএম এবাং 

এসহড দলগুগলোর সোগে দুইটি রেৌে মূল্যোয়ন পহরিোলনো 

েগরগে। 

রেোহিড-১৯-এর সময়েোগল মোনহসে িোপ সৃহষ্টেোরী 

পহরহস্থহত রমোেোগবলোয় েমীগদর দযতোবৃহিমূলে সিোয়তো 

প্রদোন েরো 

আইওএম-এর েমী ও সুরযো সিগেো ী সাংস্থোসমূগির 

জন্য আইওএম-এর ‘হনগজর েত্ন এবাং মোনহসে িোপ 

সৃহষ্টেোরী পহরহস্থহতর সোগে মোহনগয় রনওয়ো’ নোমে পুহস্তেো 

এবাং ‘হবপে িগয়র সময়েোগল আশো-রেোহিড-১৯ সম্পহে িত 

প্রহতবন্ধেতোসমূি’ উপেরগণর ব্যবিোর হবষয়ে দুইটি 

প্রহশযেগদর জন্য প্রহশযণ (টিওটি) েম িশোলো বোাংলোয় 

পহরিোলনো েরো িগয়গে। আইওএম-এর সব িগমোট ২৬ জন 

েমী এবাং আইওএম-এর সুরযো সিগেো ী সাংস্থোসমূগির 

২৩ জন েমী উপগরোক্ত প্রহশযগণ অাংশগ্রিণ েগরগে। 

েোউন্টোর-িোহেহোং (হসটি) 

হসটি সম্পহে িত সগিতনতো বৃহি এবাং পোিোগরর হশেোর 

িওয়ো ব্যহক্তগদর সিোয়তো প্রদোন েরো অব্যোিত রগয়গে 

মোনব পোিোর সম্পহে িত এেটি বোস্তব ঘটনোর উপর হিহি 

েগর হনহম িত েহমে পুহস্তেোর ১,২৩০টি েহপ হবতরগণর 

মোধ্যগম ররোহিঙ্গো শরণোেী এবাং স্থোনীয় জনগ োষ্ঠীর 

সদস্যগদর মোনব পোিোর হবষয়ে সগিতনতো বৃহির মোধ্যগম 

আইওএম সাংগবদনশীলতো বৃহি েগর িগলগে। এেোড়োও 

মোনব পোিোগরর হশেোর িওয়ো ১২ জন ব্যহক্ত (৪ জন নোরী 

ও ৮ জন পুরুষ)  বোহদ পশুপোলন ও ক্ষুদ্র ব্যবসোয় 

উগদ্যো  সাংক্রোন্ত পুনগরেত্রীেরণ সিোয়তো লোি েগরগে 

এবাং মোনব পোিোগরর হশেোর িওয়ো ৫ জন ব্যহক্ত মোনহসে 

পরোমশ ি সিোয়তো লোি েগরগে। 

হশশু সুরযো 

পহরবিন দুঘ িটনো রেগে হশশুগদর রযো েরো 

রেোহিড-১৯ েোরগণ জোহরকৃত লেডোউন হশহেল িওয়োয় 

অস্থোয়ী হশযো রেন্দ্রসমূি এেনও বন্ধ েোেো সগেও 

পহরবিন দুঘ িটনো বৃহি রপগয়গে েোর েোরগণ শরণোেী 

হশশুরো মোরোত্মেিোগব আঘোতপ্রোপ্ত িগি অেবো মৃতুেবরণ 

েরগে। এই হবষগয় ঝ ুঁহেপূণ ি রমোড়গুগলো আইওএম সুরযো 

দল, েেোম্প ের্তিপযসমূি এবাং এসএমএসহড দল 

সহম্মহলতিোগব েোজ েরগে। 

হলঙ্গহিহিে সহিাংসতো (হজহবহি) 

হজহবহি সুরযো দল অতেোবশ্যেীয় হপহপই এবাং অন্যোন্য 

এনএেআই হবতরণ অব্যোিত ররগেগে 

ঋতুস্রোব হবষয়ে স্বোস্থেহবহধ ব্যবস্থোপনোয় মিোমোরীর প্রিোব 

হবগবিনোয় এগন আইওএম এবাং এর সিগেো ী সাংস্থো, 

পোলস, নোরী ও বোহলেো হনয়হমত স্যোহনটোহর প্যোড ও 

হড হনটি হেট হবতরণ হনহিত েগরগে। আইওএম এ 

পে িন্ত ২,৫৫৮টি সোবোন, ২,১৬৬টি মোস্ক, ১২৯টি হড হনটি 

হেট এবাং ১,৭৩৬টি েোহমস হবতরণ েগরগে।  

হজহবহি দলসমূি সগিতনতো বৃহি এবাং সযমতো বৃহি 

হবষয়ে অহধগবশন পহরিোলনো েগরগে 

উহেয়ো ও রটেনোগের পোলাংেোলী ও সোবরোাং ইউহনয়ন 

পহরষগদ আইওএম ইউহনয়ন পহরষগদর সদস্য, হশযে, 

ধমীয় রনতো ও সোধোরণ জন ণসি সব িগমোট ৬০ জন 

অাংশগ্রিণেোরীগে হনগয় রেোহিড-১৯ প্রহতগরোধ এবাং এই 

সম্পহে িত সগিতনতোর উপর দুইটি েম িশোলো পহরিোলনো 

েগরগে। সুরযো সম্পহে িত রমৌহলে হবষয়, হজহবহি, 

হনরোপদ ররেোগরল এবাং হপএসইএ সম্পহে িত হবষগয়র 

উপর আইওএম হজহবহি দল েেোম্প ২০ এক্সগটনশন ও 

েেোম্প ২৪-এ অবহস্থত রেোয়োগরন্টোইন ও আইটিহস 

স্থোপনোসমূগি েম িরত হলহনেেোল ও নন-হলহনেেোল 

েমীগদর জন্য সযমতো বৃহি েম িশোলো এবাং প্রহশযণ 

পহরিোলনো েগরগে। আইওএম-এর সোইট ব্যবস্থোপনো ও 

সোইট উন্নয়ন ইউহনগটর সোগে েম িরত রস্বিোগসবীগদর 

জন্য ‘হনগজর েত্ন এবাং মোনহসে িোপ সৃহষ্টেোরী পহরহস্থহতর 

সোগে মোহনগয় রনওয়ো’ এবাং ‘হবপে িগয়র সময়েোগল আশো’ 

হবষয়ে দুইটি প্রহশযেগদর জন্য প্রহশযণ (টিওটি) 

পহরিোলনো েরো িগয়গেেোগত সব িগমোট ১৯৩ জন েমী 

অাংশগ্রিণ েগরগে (১১৩ জন পুরুষ, ৮০ জন নোরী)।   

আইওএম-এর সুরযো দগলর েমী ণ েেোগম্পর অিেন্তগর ‘িোট ি টু িোট ি উইে মোই িোইর্ল্’ শীষ িে পুহস্তেোটি উপস্থোপন েরগে।েহপরোইটঃ আইওএম ২০২০ 

 

৬৫৮ জন 

ইহিআই-রে সনোক্ত িগয়গে এবাং 

১৯৫ জন হনবন্ধন, েোদ্য সিোয়তো, 

স্বোস্থে রসবো ও অন্যোন্য মোনহবে 

রসবোর জন্য সুপোহরশ েরো িগয়গে  

৪৭ জন 

ররোহিঙ্গো ও স্থোনীয় জনগ োষ্ঠী রেগে 

মোনব পোিোগরর হশেোর িওয়ো 

ব্যহক্তগে (১৪ জন নোরী, ৩১ জন 

পুরুষ, ১ জন বোহলেো, ১ জন 

বোলে) সনোক্ত েরো িগয়গে এবাং 

সিোয়তো প্রদোন েরো িগয়গে 

৩৫টি  

রেস (২২ জন বোহলেো, ১৩ জন 

বোলে) হশশু সুরযো দল ের্তিে 

পহরিহলত রেস ব্যবস্থোপনোর 

মোধ্যগম সনোক্ত েরো িগয়গে এবাং 

তোগদর সিোয়তো প্রদোন েরো িগয়গে  

৭৫৮ জন 

হশশু (৮৭ জন বোহলেো, ৫০ জন 

বোলে) সিোয়তো গ্রিণ েগরগে   

৬ 



মোহসে প্রহতগবদন / আ স্ট ২০২০ 

 

 

পোহন, পহরিন্নতো ও স্বোস্থেহবহধ (ওয়োশ) 

 আ স্ট মোগস আইওএম-এর ওয়োশ ইউহনট রেোট 

আেোগরর এেটি পোহন প্রবোগির রনটওয়োে ি হনম িোগণর 

েোজ সম্পন্ন েগরগে। েেোম্প ২০ এক্সগটনশগন 

আরও হতনটি পোহনর রনটওয়োে ি হনম িোগণর েোজ 

িলমোন রগয়গে। 

 প্রহতগবদগন উগল্লহেত সময়েোগল আইওএম-এর 

ওয়োশ ইউহনট প্রেি বোস্তবোয়ন েোে িক্রগম 

সিগেোহ তো প্রদোনেোরী সাংস্থোসমূগির মোধ্যগম 

েেোম্প ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৮, ১৯, ২৩, ২৪ এবাং 

২৫-এ সব িগমোট ১৯,৩৭১টি সোবোগনর প্যোগেট 

হবতরণ েগরগে। প্রহতটি সোবোগনর প্যোগেগট ৮টি 

র োসগলর সোবোন এবাং ৭টি েোপড় রধোয়োর সোবোন 

রগয়গে েো েেোগম্পর সোধোরণ সদস্য সাংখ্যে 

সদস্যহবহশষ্ট এেটি শরণোেী পহরবোগরর এে মোগসর 

িোহিদো পূরণ েরগব। রেোহিড-১৯ এর হবস্তোগরর 

ঝ ুঁহে েমোগনোর পন্থো হিগসগব সিগেো ী সাংস্থোসমূি 

রেসেল সুহবধোগিো ী পহরবোর শোরীহরে দূরে 

বজোয় ররগে িলগে এবাং সোধোরণ স্থোগন 

জনসমোগবশ এহড়গয় িলগে তোগদর ঘগর ঘগর হ গয় 

সোবোগনর প্যোগেট হবতরণ েগরগে। 

 সিগেো ী সাংস্থোসমূি রেোহিড-১৯ এর হবস্তোর 

প্রহতগরোধ, েোদ্য হনরোপিো, বজিে ব্যবস্থোপনো এবাং 

আইওএম-এর ওয়োশ ইউহনগটর হনগদ িশনো অনুেোয়ী 

স্বোস্থে হবহধমোলোর অনুশীলন সাংক্রোন্ত বোত িোসমূি 

প্রিোর অব্যোিত ররগেগে। সিগেো ী সাংস্থোসমূি 

সব িগমোট ১৫৯,৪০৯টি গৃিস্থোহল অহধগবশন 

পহরিোলনোর মোধ্যগম মোগস  গড় হতন বোর 

২০০,৩২৮ জন সুহবধোগিো ীর েোগে বোত িো রপৌুঁগে 

হদগয়গে। সিগেো ী সাংস্থোসমূি রম োগেোন ব্যবিোর 

েগর ৪,০৪৪টি বোত িো প্রদোনমূলে অহধগবশন 

পহরিোলনোর মোধ্যগম প্রহতগবদগন উগল্লহেত 

সময়েোগল  গড় দুই বোর আনুমোহনে ১৫১,৪৭৫ 

জন সুহবধোগিো ীর েোগে বোত িো রপৌুঁগে হদগয়গে। এর 

পোশোপোহশ, েেোম্প ইন িোজি (হসআইহস), সোইট 

ব্যবস্থোপনো এবাং স্থোনীয় রনতোগদর সোগে সমন্বগয়র 

মোধ্যগম রেোহিড-১৯ এর হবস্তোগরর ঝ ুঁহে হ্রোগস 

সতেিতো অবলম্বন, সোবোন, পোহন ও প্রগয়োজনীয় 

পহরষ্কোরে সোমগ্রী হদগয় িোত রধোয়োর সুহবধোর 

সাংস্থোন এবাং বজিে ব্যবস্থোপনো হনহিত েরোর লগযে 

পশু জবোই এবাং বজিে ব্যবস্থোপনো প্রহক্রয়োগে 

হনয়মতোহন্ত্রে েরোর হবষগয় সিগেো ী সাংস্থোসমূি 

েোজ েগরগে। 

 প্রহতগবদগন উগল্লহেত সময়েোগল আইওএম-এর 

ওয়োশ সিগেো ী সাংস্থোসমূি েেোম্প ২৪ ও ২৫-এ 

সুহবধোগিো ী পহরবোরসমূগির মগধ্য ৩৯১টি গৃিস্থোহল 

পে িোগয়র িোত রধোয়োর উপেরণ রসট হবতরণ 

েগরগে। প্রহতটি রসগটর মগধ্য পোহনর েলসি এেটি 

বোলহত, পোহন িহত ি বোলহত রোেোর জন্য এেটি 

েোহস্টগের স্টেোন্ড এবাং ব্যবহৃত পোহন সাংগ্রি ও 

রেগল রদওয়োর জন্য এেটি েোহস্টগের  োমলো 

রগয়গে। 

 আইওএম-এর ওয়োশ ইউহনট ওয়োশ সম্পহেিত 

রসবো প্রদোগন আইওএম-এর দোহয়গে েোেো 

এলোেোয় অবহস্থত েেোম্পসমূগির পোশোপোহশ 

সিগেো ী সাংস্থোসমূগির মোধ্যগম ওয়োশ সিোয়তো 

প্রদোন েরগত েোেো আগরেটি েেোগম্পর শরণোেী ও 

স্থোনীয় জনগ োষ্ঠীর পহরবোরসমূগির মগধ্য পহরেহিত 

৬২,৫০০টি উপেরগণর মগধ্য ৫০,৬৯৮টি উপেরণ 

আইওএম-এর প্রদোন েগরগে। 

 ওয়োশ ইউহনট উহেয়ো ও রটেনোগে সোহর আইটিহস-

গুগলোগে সিোয়তো প্রদোগন ৬০০ রেহজ ৬৫% 

এইিটিএইি রলোহরন প্রদোন েগরগে। িোত রধোয়োর 

েোগজ ব্যবিোরগেোগ্য ০.০৫% রলোরোইগনগটড 

সহলউশন প্রস্তুত েরগত এবাং সোধোরণ পহরষ্কোগরর 

েোজ ও আহঙ্গনো জীবোণুমুক্তেরগণর েোগজ 

ব্যবিোরগেোগ্য ০.৫% রলোরোইগনগটড সহলউশন 

প্রস্তুত েরগত রলোহরন প্রদোন েরো িগয়গে। েেোম্প 

২০ এক্সগটনশগন নব্য হনহম িত আইটিহস-রত ১৬টি 

িোত রধোয়োর সুহবধোযুক্ত স্থোপনো হনম িোণ েরো 

িগয়গে। এই সেল স্থোপনো হনম িোগণর স্থোন ওয়োশ 

েেোগম্পর রেোেোল পগয়ন্ট, সোইট ব্যবস্থোপনো দল, 

হসআইহস, েেোগম্পর অন্যোন্য সহক্রয় ওয়োশ সাংহিষ্ট 

সিগেো ী সাংস্থোসমূগির সোগে আগলোিনোর মোধ্যগম 

অেবো স্বোস্থে েোগতর অনুগরোধ অনুেোয়ী সোড়োদোগন 

হনব িোিন েরো িগয়গে। 

 বোস্তবোয়ন সিগেো ী এনহজও-গুগলোর মোধ্যগম 

আইওএম েেোম্প ৯, ১০, ১২ ও ১৩-রত জন্মদোগন 

সযম নোরীগদর মগধ্য ১৫,৪৯১টি রমন্সিল 

(এমএইিএম) উপেরণ হবতরণ েগরগে। 

 গৃিস্থোহল পে িোয় রেগে শুরু েগর সোহব িে বজিে 

ব্যবস্থোপনোর উপর গুরুে আগরোপ েরগত আইওএম 

লোল ও সবুজ রগের গৃিস্থোহলর বজিে রেলোর হবন 

হবতরণ এবাং এই সম্পহে িত প্রহশযণ প্রদোগনর 

পহরেিনো প্রণয়ন েগরগে। প্রহতগবদগন উগল্লহেত 

সময়েোগল হতনটি সিগেো ী এনহজও েেোম্প 

২ডহিউ, ৯, ১০, ১৩, ১৮, ১৯ ও ২৪-এ সব িগমোট 

৩১,৩৯২টি গৃিস্থোহলর বজিে রেলোর হবন প্রদোন 

েগরগে। প্রহতটি পহরবোর তজব ও অজজব বজিে 

পৃেেিোগব রেলোর জন্য এেটি সবুজ ও এেটি লোল 

ময়লো রেলোর হবন রপগয়গে। 

 েেোম্প ২০ এক্সগটনশগন আইওএম ২২টি পুনব িোহসত 

পহরবোগরর মগধ্য টপ-আপ স্বোস্থেহবহধ উপেরণ 

হবতরণ েগরগে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ঘগর ঘগর হ গয় সোবোন হবতরণঃ রেোহিড-১৯ এর হবস্তোগরর ঝ ুঁহে েমোগনোর পোশোপোহশ ররোহিঙ্গো েেোগম্প প্রগয়োজনীয় স্বোস্থেহবহধ উপেরগণর সিজলিেতো হনহিত েরো, েহপরোইটঃ আইওএম ২০২০ 

৮ 



মোহসে প্রহতগবদন / আ স্ট ২০২০ 

 

 

আশ্রয় দল আ স্ট মোগস রিলে, িোনহজশন অেোন্ড হরগেোিোহর হডহিশগনর সিগেোহ তোয় রেোহিড-১৯ সোড়োদোন েম িসূিীগত সিোয়তো প্রদোন েগরগে। এেোড়ো স্থোনীয় জনগ োষ্ঠীর জন্য 

অন্তব িতীেোলীন আশ্রয় সিোয়তো (টিএসএ) এবাং হনরোপদ আশ্রয় সম্পহে িত সযমতো বৃহিসি অন্যোন্য হনয়হমত েোে িক্রম িোলু রগয়গে। 

আশ্রয় ও নন-ফুড আইগটম (এনএেআই) 

রেোহিড-১৯ এর েোরগণ ব্যোপেিোগব যহতগ্রস্ত ররোহিঙ্গো শরণোেীগদর জন্য এনএেআই হবতরণ েম িসূিী। েহপরোইটঃ আইওএম ২০২০ 

রেোহিড-১৯ সোড়োদোন েোে িক্রমসমূি 

 ১৭ আ স্ট তোহরগে ২০ এক্সগটনশগন হসহিয়োর 

অেোহেউট ররসহপগরটহর ইনগেেশন আইগসোগলশন 

এন্ড হিটগমন্ট রসন্টোর (সোহর আইটিহস) উগবোধন 

েগর রসেোগন প্রোেহমে আশ্রয় সিোয়তো প্রদোন 

সম্পন্ন েরো িগয়গে। সোম্প্রহতে সমগয় উগবোধনকৃত 

এই সোহর-আইটিহস-রট বত িমোগন ১২০টি রবড 

রগয়গে। শরণোেী ত্রোণ ও প্রতেোবোসন েহমশন 

(আরআরআরহস)-এর সিোয়তোয় আইওএম ের্তিে 

উক্ত উগবোধনী অনুষ্ঠোনটির আগয়োজন েরো 

িগয়হেল। 

 আ স্ট মোগস উিরণ, েক্সবোজোগর অবহস্থত 

অেোম্বগুলন্স হডসইনগেেশন রসন্টোগর সব িগমোট ৩৩টি 

অেোম্বগুলন্স জীবোণুমুক্ত েরো িগয়গে েোর মগধ্য 

আইওএম-এর অেোম্বগুলগন্সর সাংখ্যো ২৩টি এবাং 

বোাংলোগদশ ররড হক্রগসন্ট (হবহডআরহস)-এর 

অেোম্বগুলগন্সর সাংখ্যো ১০টি। 

 প্রহতগবদগন উগল্লহেত সময়েোগল আইওএম-এর 

দোহয়গে েোেো এলোেোর ১৬টি েেোগম্প সব িগমোট 

১২২টি রেোহিড-১৯ নন-ফুড আইগটম হবতরণ েরো 

িগয়গে। 

হনয়হমত আশ্রয়/এনএেআই েোে িক্রম 

 প্রহতগবদগন উগল্লহেত সময়েোগল েেোম্প ৮ডহিউ 

এবাং েেোম্প ১৩-এ অন্তব িতীেোলীন আশ্রয় সিোয়তো 

প্রদোন হবষয়ে েোে িক্রম সম্পন্ন েরো িগয়গে। 

 হ্নীলো এবাং সোবরোাং-এ স্থোনীয় জনগ োষ্ঠীর জন্য 

আশ্রয়ণ প্রেগির জন্য েোে িোরম্ভ সিো হব ত ২৪ 

আ স্ট ও ২৬ আ স্ট তোহরগে অনুহষ্ঠত িগয়গে। 

জরুরী প্রস্তুহত ও সোড়োদোন 

 েেোম্প ৮ডহিউ, ৯, ১০, ১৮, ২০, ২০ এক্সগটনশন, 

২৪ এবাং ২৫-এ দুগে িো পূণ ি আবিোওয়োর েোরগণ 

যহতগ্রস্ত, সুরযো সম্পহে িত হবষয়, রোস্তো হনম িোণ বো 

অন্য রেোন েোরগণ পুনব িোহসত গৃিস্থোহলসমূগির মগধ্য 

আইওএম সরোসহরিোগব সব িগমোট ১,৯৫৩টি জরুরী 

আশ্রয় উপেরণ হবতরণ েগরগে।  

 েেোম্প ৮ই, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬ এবাং ১৯-এ 

দুগে িো পূণ ি আবিোওয়োর েোরগণ যহতগ্রস্ত, সুরযো 

সম্পহেিত হবষয়, রোস্তো হনম িোণ বো অন্য রেোন েোরগণ 

পুনব িোহসত গৃিস্থোহলসমূগির মগধ্য েমন 

পোইপলোইগনর সিগেো ী সাংস্থোসমূি সব িগমোট 

৫০৯টি জরুরী আশ্রয় উপেরণ হবতরণ েগরগে। 

স্থোনীয় জনগ োষ্ঠীর জন্য হনরোপদ আশ্রয় হবষয়ে উগদ্যো  

 রিোস্ট েহমউহনটি রশলটোর হেগমটিে ওয়োহে িাং গ্রুপ-

এর সিোয়তোয় স্থোনীয় জনগ োষ্ঠীর জন্য হনরোপদ 

আশ্রগয়র উন্নহত সোধন সম্পহে িত তথ্যহিহিে 

উপেরণ প্রণয়গনর েোজ সম্পন্ন েরো িগয়গে। এই 

উপেরণ েমী, রোজহমহি/েোঠহমহি ও 

সুহবধোগিো ীগদর প্রহশযণ প্রদোগন এবাং আশ্রয় 

হবষয়ে উন্নয়ন প্রহক্রয়োয় ব্যবিোর েরো িগব। 

 ২৫ আ স্ট রেগে ২৭ আ স্ট পে িন্ত সব িগমোট ৩৭ 

জন েমী ও রস্বিোগসবীগে সুহবধোগিো ী এবাং 

েোঠহমহিগদর রেগে উপোি সাংগ্রি েরোর হবষগয় 

প্রোেহমে ধোরণো প্রদোন েরো িগয়গে রেেোগন 

প্রশ্নমোলোর মোধ্যগম েগর তথ্য সাংগ্রগির উপোয়, 

েহমউহনটি রেগে উপোি সাংগ্রিেোলীন আিরণহবহধ 

এবাং মোঠ পে িোগয় পরীযোর েরোর সময় রেোগবো 

উপেরণ হবষয়ে ব্যবিোহরে অহধগবশন পহরিোলনোর 

পিহত সম্পগেি আগলোিনো েরো িগয়গে। 

আশ্রয় েোে িক্রগম ব্যবিোগরর জন্য রবোরোে বোুঁগশর উপর 

রোসোয়হনে প্রহক্রয়োেরণ 

 আ স্ট মোগস হ্নীলোয় অবহস্থত আইওএম-এর বোুঁশ 

প্রহক্রয়োেরণ রেগন্দ্র আশ্রয় ও নন-ফুড আইগটম 

দল ৫০০টি রবোরোে বোুঁশ িোষ েগরগে।  

 

রশেোর/এনএেআই েেোশ-রবজড ইন্টোরগিনশন 

(েোগজর হবহনমগয় ন দ অে ি) 

 রশেোর/এনএেআই েেোশ-রবজড ইন্টোরগিনশগনর 

আওতোয় ররোহিঙ্গো ও স্থোনীয় জনগ োষ্ঠীর সদস্যসি 

হদনমজুরগদর সব িগমোট ৯,৩১৬ শ্রম-হদন হিগসগব 

মজুহর পহরগশোধ েরো িগয়গে। আশ্রয় হবষয়ে 

হবহিন্ন েোে িক্রম, হজহনসপত্র উঠোনোমো েগর ন দ 

অে ি উপোজিন, কুহলর েোজ এবাং অন্তব িতীেোলীন 

আশ্রয় সিোয়তো ও আইগসোগলশন ও হিটগমন্ট 

রসন্টোর হনম িোগণ সিোয়তো প্রদোগন অাংশগ্রিগণর 

রযগত্র েেোম্প ও স্থোনীয় জনগ োষ্ঠীর মগধ্য রেগে 

অতেন্ত প্রোহন্তে গৃিস্থোহলসমূিগে প্রোধোন্য রদওয়ো 

িগয়গে। 

৭ 
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রূপোন্তর ও পুনরুিোর হবিো  (টিআরহড) 

জ্বোলোহন ও পহরগবশ ইউহনট 

রসে েোস স্থোনীয় জনগ োষ্ঠী এবাং শরণোেী েহমউহনটির 

জন্য তরলীকৃত রপগিোহলয়োম গ্যোস (এলহপহজ) প্রদোন 

অব্যোিত ররগেগে 

আ স্ট মোস জুগড় হবহিন্ন েেোগম্পর সব িগমোট ১০৮টি 

ররোহিঙ্গো পহরবোর এবাং ইউহনয়ন পহরষগদর িোরটি পহরবোর 

তরলীকৃত রপগিোহলয়োম গ্যোস (এলহপহজ) উপেরণ গ্রিণ 

েগরগেন েোর মগধ্য রগয়গে এেটি েগর হসহলন্ডোর, রস্টোি, 

ররগুগলটর এবাং রিোস। এেোড়োও স্থোনীয় জনগ োষ্ঠীর 

১২,৩৬৫টি পহরবোগরর পোশোপোহশ ৭০,৯৩১টি ররোহিঙ্গো 

পহরবোর এেবোর েগর এলহপহজ হরহেল সুহবধো গ্রিণ 

েগরগেন। এর পোশোপোহশ রে সেল পহরবোগরর প্রধোন 

রেোন বয়স্ক ব্যহক্ত রসই সেল পহরবোগরর জন্য আইওএম-

এর হডগপো-টু-রডোর এলহপহজ হবতরগণর অাংশ হিগসগব 

সব িগমোট ২,৪৬১ জন বয়স্ক সুহবধোগিো ী হবগশষ সিোয়তো 

গ্রিণ েগরগেন েোগদর মগধ্য ১,২৩৪ জন হেগলন পুরুষ 

এবাং ১,২২৭ জন হেগলন মহিলো। সবগশগষ, প্রহতগবদগন 

উগল্লহেত সময়েোগল আইওএম রসে েোস েম িসূহির 

আওতোয় স্থোনীয় জনগ োষ্ঠী সব িগমোট ৯৮১ জন 

সুহবধোগিো ীগে শত িহবিীন ন দ অে ি সোিোয্য প্রদোন 

েগরগে। 

এলহপহজ হডগপোসমূগি রেোহিড-১৯ প্রহতগরোধমূলে প্রগিষ্টো 

অব্যোিত রগয়গে 

রেোহিড-১৯ প্রহতগরোধমূলে পদগযগপর অাংশ হিগসগব 

েেোম্প ও স্থোনীয় জনগ োষ্ঠীর হবতরণ রেন্দ্রসমূগি 

সোমোহজে দূরে রমগন িলো এবাং িোত রধোয়োগে 

উৎসোহিতেরণ অব্যোিত রগয়গে। রেোহিড-১৯-এর 

হবস্তোর ররোগধ ভূহমেো পোলগন সুহবধোগিো ীরো এলহপহজ 

হডগপোসমূগি আসোর পর তোগদর িোত রধোয়োর জন্য 

উৎসোহিত েরো িয়। এগযগত্র শোরীহরে দূরে হনহিত 

েরগত দুইটি পদগযপ গ্রিণ েরো িগয়গেঃ ১) এেটি 

িগের সুহবধোগিো ী ণ হডগপোগুগলোগত এেহত্রত িগয় 

আসগত আসগত পোরগব েোর েোরগণ হডগপোগত হিড় েম 

িগব, এবাং ২) সুহবধোগিো ী ণ রেন পোশোপোহশ দোুঁড়োগত 

নো পোগর এবাং সোহরবিিোগব এে হমটোগরর রবহশ দূরগে 

দোুঁড়োয় রসটি েোহলগত আঁেো হিহ্ন ও বোুঁগশর খ ুঁটি ব্যিোর 

েগর হনহিত েরো িগব। সবগশগষ, হবপুল জনসমো ম 

এড়োগত উহেয়ো ও রটেনোগে আগরো েগয়েটি অস্থোয়ী 

হডগপো স্থোপন েরো িগয়গে। 

দুগে িো  ঝ ুঁহে হ্রোস (হডআরআর) 

ভূহমধস সাংক্রোন্ত সগিতনতো বৃহিমূলে েোে িক্রম অব্যোিত 

রগয়গে 

ইউহনয়ন দুগে িো  ব্যবস্থোপনো েহমটি (ইউহডএমহস)-রে 

শহক্তশোলী েরোর জন্য আইওএম ভূহমধস রমোেোগবলোর 

প্রস্তুহতমূলে েোে িক্রম পহরিোলনো েরগে। মোসব্যোপী িোরী 

বষ িণ স্থোনীয় জনগ োষ্ঠীর জন্য ভূহমধগসর ঝ ুঁহে বৃহি 

েগরগে। হব ত আ স্ট মোগস আইওএম রটেনোে 

উপগজলোর হ্নীলো, বোিোরেড়ো এবাং রিোযোইেোং ইউহনয়গন 

৪২ জন ইউহডএমহস সদগস্যর সোগে ভূহমধগসর 

রমোেোগবলো হবষয়ে প্রস্তুহতমূলে তবঠে পহরিোলনো 

েগরগে। উক্ত তবঠেসমূগি আইওএম ইউহডএমহস 

সদস্যগদর মগধ্য ভূহমধস সাংক্রোন্ত সগিতনতোমূলে 

প্রিোরপত্র হবতরণ েগরগে এবাং আনুষহঙ্গে ধোরণো প্রদোন 

েগরগে। 

৩০টি ঘূহণ িঝড় আশ্রয় রেন্দ্র (এমহপহসএস)-এর িলমোন 

সাংস্কোর েোজ 

উহেয়ো (১১টি এমহপহসএস) এবাং রটেনোগে (১৯টি 

এমহপহসএস) অবহস্থত ৩০টি ঘূহণ িঝড় আশ্রয় রেগন্দ্রর 

উন্নহত সোধগন আইওএম সাংস্কোগরর েোজ পহরিোলনো 

েরগে। এই উগদ্যোগ র অাংশ হিগসগব ২১টি এমহপহসএস-

এর প্রগেৌশল ত মূল্যোয়গনর েোজ সম্পন্ন িগয়গে। 

আইওএম-এর এেটি হবতরণ রেগন্দ্র সুহবধোগিো ী ণ এলহপহজ হরহেল সিোয়তো এবাং মোস্ক গ্রিণ েরগে। েহপরোইটঃ আইওএম ২০২০ 

এলহপহজ হডগপোসমূগি আইওএম-এর েমী ণ সুহবধোগিো ীগদর শরীগরর তোপমোত্রো পরীযো েরগে। েহপরোইটঃ আইওএম ২০২০ 

৯ 
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স্থোনীয় জনগ োষ্ঠীর এেজন সুহবধোগিো ী হেহন আইওএম রেগে প্রোপ্ত জীহবেো সিোয়তোর মোধ্যগম এেটি মুর ীর েোমোর প্রহতষ্ঠো েগরগেন। েহপরোইটঃ আইওএম ২০২০ 

টিআরহড দল রেোহিড-১৯ প্রহতগরোগধ সিোয়তো েরগে 

টিআরহড দল স্থোনীয় জনগ োষ্ঠীর দুগে িো  ঝ ুঁহে হ্রোগসর সোগে 

সাংহিষ্ট রস্টেগিোলডোরগদর মগধ্য রেোহিড-১৯ সাংক্রোন্ত 

সগিতনতো বৃহিমূলে েোে িক্রম অব্যোিত ররগেগে। আ স্ট 

মোস জুগড় উহেয়ো, রটেনোে, রোমু এবাং মগিশেোহল 

উপগজলোয় সব িগমোট ৮৫,২৬৯ জন ব্যহক্তর (৫৪,৫৭২ জন 

পুরুষ, ৩০,৬৮৬ জন মহিলো) েোগে রেোহিড-১৯ সাংক্রোন্ত 

সগিতনতোমূলে বোত িোসমূি রপৌুঁগে রদওয়ো িগয়গে। 

এেোড়োও েক্সবোজোর সদর উপগজলো, েক্সবোজোর 

হমউহনহসপোহলটি এবাং রটেনোে, উহেয়ো ও রোমুর ইউহনয়ন 

ও উপগজলো হডএমহস-রত আইওএম ৬,৪০০টি রেস 

হশর্ল্, ১৬,৫২০টি হ্যোন্ড স্যোহনটোইজোর এবাং ৪০,৫০০টি 

েোপগড়র মোস্ক প্রদোন েগরগে। 

জীহবেো ও সোমহজে সাংিহত 

স্বহনি িরশীল গ্রুপ (এসএইিহজ)-গুগলোর জন্য ব্যবসোর 

উন্নয়ন সম্পহে িত সযমতো বৃহি 

আ স্ট মোগস আইওএম-এর বোস্তবোয়ন সিগেো ী 

সাংস্থোসমূি সব িগমোট ৮০০ জন স্বহনি িরশীল গ্রুপ 

(এসএইিহজ)- গুগলোর সুহবধোগিো ীগদর ৩২টি দগলর জন্য 

ব্যবসো উগদ্যো  ও পহরেিনো হবষয়ে ৩ হদনব্যোপী 

প্রহশযণ েম িশোলোর আগয়োজন েগরগে। উক্ত প্রহশযণ 

েম িশোলোয় সুহবধোগিো ী ণ ব্যবসো পহরেিনো প্রণয়ন, লোি

-যহত মূল্যোয়ন, বোজোর িোহিদো, পণ্য হবক্রয় ও হবপণন 

পহরেিনো, উৎপোদন ও অে িোয়ন পহরেিনো, ঝ ুঁহে হ্রোস 

হবষয়ে পহরেিনো এবাং ক্ষুদ্র উগদ্যো  গ্রিগণর হবহিন্ন 

সুগেো  সম্পগেি ধোরণো লোি েগরগে। এর পোশোপোহশ, 

২,০১১ জন সুহবধোগিো ীর সমন্বগয় ৮১টি এসএইিহজ  ঠন 

েরো িগয়গে। গ্রুগপর দোহয়ে ও েতিব্যসমূগির েোে িের 

ব্যবস্থোপনো হনহিতেরগণ ভূহমেো রোেোর জন্য এসএইিহজ-

এর সদস্যগদর মগধ্য ১৬০ জন এসএইিহজ দল ব্যবস্থোপনো 

ও রনর্তে উন্নয়ন হবষয়ে প্রহশযণ গ্রিণ েগরগে। 

জীহবেো হবষয়ে দযতোসমূি উন্নয়গন সযমতো বৃহি 

সিগেো ী সাংস্থোসমূি ৮টি দগল হবিক্ত সব িগমোট ২১৪ জন 

সুহবধোগিো ীগে শোেসবহজ উৎপোদন, প্রহক্রয়োেরণ এবাং 

হবপণন সাংক্রোন্ত প্রহশযণ প্রদোন েগরগে। ২০ জন নোরী 

শোেসবহজ উৎপোদনেোরীর জন্য গৃিস্থোহলগত শোেসবহজ 

উৎপোদন হবষয়ে এেটি হতন হদনব্যোপী প্রহশযণ 

েম িশোলোও পহরিোলনো েরো িগয়গে। এর পোশোপোহশ, 

সিগেো ী সাংস্থোসমূি বোিোরেড়োয় ৪০ জন শু ুঁটহে 

উৎপোদনেোরীগে তজহবে ও স্বোস্থেসম্মত পিহতগত শু ুঁটহে 

উৎপোদন এবাং সাংরযণ হবষয়ে এেটি দুই হদনব্যোপী 

দযতো উন্নয়ন প্রহশযণ প্রদোন েগরগে। 

আইওএম উহেয়োগত জীহবেো বোস্তবোয়ন সিগেো ী 

সাংস্থোসমূগির মোধ্যগম দুই দগল হবিক্ত ২৫ জন 

সুহবধোগিো ীগে নোমোগজর টুহপ বোনোগনোর উপর দযতো 

উন্নয়ন প্রহশযণ প্রদোন েগরগে। এর পোশোপোহশ, ২০ জন 

সুহবধোগিো ী িস্তহশগির উপর এবাং অন্য আগরেটি দগল 

২০ জন সুহবধোগিো ী রসলোইগয়র উপর প্রহশযণ গ্রিণ 

েগরগে।  

স্থোনীয় যুব রেোরোমগুগলোর মোধ্যগম যুবেগদর সম্পৃক্তেরণ 

আইওএম বোস্তবোয়ন সিগেো ী সাংস্থোসমূগির সিগেোহ তোয় 

স্থোনীয় পে িোগয় ৩৩টি যুব রেোরোম  ঠগন সিোয়তো েগরগে। 

এই সেল যুব রেোরোগমর লযে িগি েহমউহনটিগত 

রস্বিোগসবোর প্রসোর ঘটোগনো, যুবেগদর জন্য েেোটেম ি সৃহষ্ট 

েরো এবাং যমতোয়ন ও সোমোহজে সাংিহত হবষয়ে 

সুগেো সমূিগে েরোহন্বত েরো। এর পোশোপোহশ, যুবেরো 

অন্যোন্য যুবেগদর হবহিন্ন সোমোহজে েোে িক্রম, নীহতমোলোর 

েোঠোগমো ত সমন্বয়, রেৌশল ত পহরেিনো এবাং দযতো 

উন্নয়ন প্রহশযণ সম্পহে িত েম িেোগণ্ড সম্পৃক্ত েরগব। 

সবুজোয়ন সম্পহে িত উগদ্যো সমূি ররোহিঙ্গো জনবসহতর অিেন্তগর ও বোইগর আইওএম-এর েম িসূহিগত প্রোধোন্য লোি েরগে। েহপরোইটঃ আইওএম 

২০২০ 
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সোইট ব্যবস্থোপনো ও সোইট উন্নয়ন (এসএমএসহড) 

এই প্রহতগবদগন উগল্লহেত সময়েোগল পোহলত 

কুরবোহনর ইগদর হদগন এসএমএসহড-এর দলসমূি 

সুরযো এবাং স্বোস্থেহবহধ সাংক্রোন্ত সগব িোিম িি িোগে 

উৎসোহিত েগরগে। সোইট ব্যবস্থোপনো (এসএম) দল 

কুরবোহনর ইগদর হদন মোাংস হবতরগণর সময় 

জনসমো ম হনয়ন্ত্রণ এবাং স্বোস্থেহবহধ ও শোরীহরে দূরে 

রমগন িলোর রযগত্র েহমউহনটিগে সিোয়তো েরোর 

উগেগশ্য মোঠ পে িোগয় েমীদল হনগয়োহজত েগরগে। 

হবহিন্ন বজিে রেন হনরোপদ উপোগয় ও স্বোস্থেহবহধ রমগন 

মোটি িোপো রদওয়ো িয় রসটি হনহিত েরগত তোরো 

সোহব িে েোে িক্রম পে িগবযণ েগরগে এবাং ওয়োশ-এর 

েমীগদর সিোয়তো প্রদোন েগরগে। পরবতী সমগয় 

এসএম দল পশু জবোইগয়র স্থোনসমূি ও কুরবোহন েরো 

পশুর বজিে মোটি িোপো রদওয়োর হবষগয় তদোরহে েগরগে 

এবাং জবোইগয়র েোগজ ব্যবহৃত তোরপুহলন/বোুঁশ/দহড় 

সাংগ্রি েগরগে। 

দশটি পগয়ন্ট অব এহি (হপওই) হিহনাং রেন্দ্র 

সম্পূণ িরূগপ েোে িের রগয়গে েোর মগধ্য েেোম্প নাং ৯, 

১৯, ২২, ২৫ এবাং পোনবোজোর ররোগড অবহস্থত হপওই-

গুগলো আইওএম-এর এসএম দলসমূি ের্তিে 

পহরিোহলত িয় এবাং েেোম্প ৮ই, ১১ (হডআরহস), ১৩, 

১৪ ও ১৬ (গেয়োর) অবহস্থত হপওই-গুগলো এসএম 

সিগেো ী সাংস্থোসমূি ের্তিে পহরিোহলত িয়। 

প্রহতগবদগন উগল্লহেত সমগয়র রশষিোগ  হপওই-

গুগলোগত সব িগমোট ২৭,৭৮৩ জন ব্যহক্তগে পে িগবযণ 

েরো িগয়গে। সপ্তোগির সোত হদনই প্রগবশ রেন্দ্রসমূি 

উন্মুক্ত েোগে এবাং িোতগধোয়ো ও শরীগরর তোপমোত্রো 

পে িগবযণ েরোর েোজ িোলু েোগে। হিহনাং-এ রেসেল 

ররোহিঙ্গোর রদগি উচ্চ তোপমোত্রো সনোক্ত েগরগে তোগদর 

ররেোগরল হিপ প্রদোন েরো িগয়গে এবাং পুনরোয় 

পরীযো েরোর জন্য তোগদর হপএইিহস-রত পোঠোগনো 

িগয়গে। 

েেোম্প ২০-এর দলসমূি েেোম্প ২০ এক্সগটনশগন 

অবহস্থত নতুন আইগসোগলশন এবাং হিটগমন্ট রসন্টোর 

(আইটিহস)-এ ‘ভ্রমণ ও পহরদশ িন’ সেগরর ব্যবস্থো 

েরো অব্যোিত ররগেগে। আগস্ট মোগস ১০ জন নোরী 

রেোেোল পগয়ন্ট, দুগে িো  ব্যবস্থোপনো ইউহনগটর ১০ জন 

রেোেোল পগয়ন্ট, ১০ জন ইমোম এবাং ৫ জন মোহঝর 

সমন্বগয়  ঠিত এেটি দল এই সেগর অাংশগ্রিণ 

েগরগে। েেোম্প ২০ এক্সগটনশগনর রেোয়োগরন্টোইন 

রেন্দ্রসমূিও তোগদর েোে িক্রম পহরিোলনো অব্যোিত 

ররগেগে। 

আ গস্টর রশষ দুই সপ্তোি জুগড় রটেনোগে রেোহিড-

১৯ এর ররো ীর ক্রমবধ িমোন সাংখ্যোর উপর হিহি েগর 

আক্রোন্ত িেগুগলোগত হনয়হমতিোগব জীবোণুমুক্তেরণ 

েোে িক্রম পহরিোলনো হনহিত েরগত এসএম এবাং 

ওয়োশ দলসমূি সহম্মহলতিোগব েোজ েরগে। েহদও 

ইগতোমগধ্য অহধেোাংশ ররো ীই সুস্থ িগয় উগঠগে এবাং 

রেোয়োগরন্টোইন সময় সম্পন্ন েগর পহরবোরসমূি হনজ 

গৃিস্থোহলগত হেগর হ গয়গে, তোরপগরও িোইরোগসর 

হবস্তোর দমগন অবশ্যই জীবোণুমুক্তেরণ েোে িক্রম 

অব্যোিত রোেগত িগব। 

েন্টোক্ট রিহসাং দলসমূি আক্রোন্ত ররো ীর সাংিগশ ি 

আসো সগেিজনে ব্যহক্তগদর সনোক্তেরগণর েোজ 

অব্যোিত ররগেগেঃ আক্রোন্ত হিগসগব সগেিজনে 

রেোন ব্যহক্তর রযগত্র এসএমএস েন্টোক্ট রিহসাং দগলর 

সদস্য ণ আরটিএমআই েন্টোক্ট রিহসাং েোে িক্রগম 

সম্পৃক্ত িগি। এই প্রহতগবদগন উগল্লহেত সময়েোগল 

েেোম্প ১৯-এ আক্রোন্ত হিগসগব সগেিজনে এেজন 

ব্যহক্তর সন্ধোন পোওয়ো হ গয়গে এবাং রসই ব্যহক্তর 

সম্পগেি আরটিএমআই ও েন্টোক্ট রিসোররো রেোুঁজেবর 

রোেগে। 

েেোম্প ২২-এ সেল স্বোস্থে রেগন্দ্রর জন্য আইওএম 

এেটি রেন্দ্রীয় িোয়োজ পগয়ন্ট স্থোপগন স্বোস্থে েোগতর 

সিগেো ী সাংস্থোসমূিগে সিোয়তো প্রদোন েগরগে। 

হসআইহস- ণ ও এসএম দল এই পগয়গন্টর স্থোন 

হনধ িোরণ েরোর পগর উক্ত স্থোনটি এসএম ও স্বোস্থে 

দলসমূি রেৌেিোগব পহরদশ িন েগরগে এবাং 

েেোেেিোগব প্রগবশ ও প্রস্থোগনর ব্যবস্থোসি ররো ীগদর 

জন্য েেোেে বসোর স্থোন হনহিত েরোর হবষগয় 

পহরেিনো প্রণয়ন েগরগে। ররো ীগদর এই িোয়োজ 

পগয়ন্টটি হবদ্যমোন অন্যোন্য স্বোস্থে রেন্দ্রসমূি রেগে 

দূরবতী স্থোগন স্থোহপত িগয়গে। 

বষ িোেোলীন সোড়োদোন েোে িক্রমসমূিগে রজোরদোর েরোর 

মোধ্যগম এসএম ও হডএমইউ-এর রস্বিোগসবী ণ 

প্রোেহমে যয়যহত হনরূপণ, েোিোইেরণ এবাং সাংহিষ্ট 

েোতসমূগির েোগে ররেোগরগলর েোগজ হনগয়োহজত 

রগয়গে। হবহিন্ন ঘটনোসমূি ও জরুহর হবষয়োহদ 

সম্পহেিত তথ্য এসএম দগলর রেগে হনগয় হডএমইউ-

এর রস্বিোগসবী প্রোতেহিে প্রহতগবদন প্রণয়ন েগর 

এবাং রসই প্রহতগবদনটি সাংহিষ্ট রসবোপ্রদোনেোরীগদর 

েোগে ররেোর েরো িয়। 

হবদ্যমোন স্থোপনো/অবেোঠোগমোসমূগির অবস্থো মূল্যোয়গনর 

মোধ্যগম এসএম দলসমূি এেটি হডআরআর মূল্যোয়গনর 

মোধ্যগম জরুহর িোহিদো মূল্যোয়ন ও সোড়োদোন েোে িক্রম 

পহরিোলনো েগরগে এবাং আশ্রয় সম্পহে িত 

েোিোইেরগণর েোগজ ও যহতগ্রস্ত পহরবোরসমূিগে 

জরুরী পণ্য হবতরগণ আশ্রয় দলসমূিগে সিোয়তো 

প্রদোন েগরগে। 

েেোম্প ২৪ ও ২৫-এ এসএম দল স্থোনীয় জনগ োষ্ঠীর 

১০০ জন মহিলোর এেটি তোহলেো চূড়োন্ত েগরগে েোরো 

শতিিীন আহে িে সিোয়তোর জন্য টিহডআর-এর েোগে 

সুপোহরশপ্রোপ্ত িগয়গেন। ররোহিঙ্গো ও স্থোনীয় জনগ োষ্ঠীর 

মগধ্য হবরোজমোন সাংস্থোন ও সিোয়তো সম্পহে িত উগব  

ও প্রহতগেোহ তোর হনষ্পহিেরগণ এই উগদ্যো টি গ্রিণ 

েরো িগয়গে। এর পোশোপোহশ, মিোমোরীর েোরগণ 

মোরোত্মেিোগব যহতগ্রস্ত স্থোনীয় জনগ োষ্ঠীর প্রোহন্তে 

মহিলোগদর সিোয়তো প্রদোগনর উপর রজোর রদওয়ো 

িগি। 

হসডো প্রহতহনহধদল েেোম্প ২৩ পহরদশ িন েগরগে এবাং 

দুগে িো  ব্যবস্থোপনো ইউহনগটর রস্বিোগসবেগদর সোগে 

আগলোিনো েগরগে। এই আগলোিনোয় রস্বিোগসবে ণ 

প্রেি হনরীযো প্রহক্রয়োর আওতোধীন েহমটির সদস্য 

হিগসগব হনগজগদর েোে িক্রম সম্পহে িত তথ্য ও 

অহিজ্ঞতো হবহনময় েগরগে। 

েেোম্প ২৩-এ নোরীর অাংশগ্রিণ ও রনর্তে হবষয়ে 

এেটি প্রহশযেগদর জন্য প্রহশযণ (টিওটি) শুরু েরো 

িগয়গে রেেোগন ররোহিঙ্গো ও স্থোনীয় জনগ োষ্ঠীর ১২ জন 

মহিলো আত্মমূল্যোয়ন, সুেী পহরবোর  ঠন এবাং 

েহমউহনটি সম্পৃক্ততো সম্পহে িত প্রহক্রয়োর সোগে সম্পৃক্ত 

রগয়গে। নোরী ও বোহলেোরো এসএম সম্পহে িত হবহিন্ন 

েোে িোবলী রেমন হনজস্ব িগে সুরযো সাংক্রোন্ত অহডট 

পহরিলনো েরো ও েহমউহনটির সদস্যগদর েোগে 

গুরুেপুণ ি বোত িো রপৌুঁগে রদওয়োর রযগত্র সিগেোহ তো 

েরো এবাং মূল্যোয়গন সোিোয্য েরোর মোধ্যগম েেোগম্পর 

েোে িক্রগম অাংশগ্রিণ েগর। 

েেোম্প নাং ৯-এ স্থোহপত টিহপ টেোপ ওয়োহশাং রষ্টশন। েহপরোইটঃ আইওএম ২০২০ 

১১ 



মোহসে প্রহতগবদন / আ স্ট ২০২০ 

 

 

েেোম্প ৯ ও ১০-এ এসএম এবাং রপ্রোগটেশন হপএসইএ 

িেোহম্পয়ন্স সহম্মহলতিোগব ররোহিঙ্গো রমোহবলোইজোরগদর জন্য 

হপএসইএ সাংক্রোন্ত প্রহশযণ পহরিোলনো েগরগে। উক্ত 

প্রহশযগণ ৫৬ জন অাংশগ্রিণেোরীগদর মগধ্য ৫০ জন 

পুরুষ অাংশগ্রিণেোরী ও ০৬ জন নোরী অাংশগ্রিণেোরী 

হেল। সব িগমোট ১৫১ জন অাংশগ্রিণেোরী হনগয় হডআরহস 

এবাং রেয়োর পহরিোহলত েেোম্পসমূগি ৬টি প্রহশযণ (০৩টি 

হপএসইএ ও ০৩টি এসএম প্রহশযণ) পহরিোহলত িগয়গে। 

নতুন রেো দোনকৃত স্বোস্থেেমীগদর জন্য এসএমএসহড/

হসডহিউহস েোে িক্রম হবষয়ে প্রহশযণসমূি পহরিোহলত 

িগয়গে। স্বোস্থে ইউহনগটর অনুগরোধক্রগম, এসএম দল 

রিলে আউটহরি টীম (িট)-এর নতুন হনগয়ো প্রোপ্ত 

েমীগদর জন্য দুইটি ব্যোগি সব িগমোট ২৮ জন 

অাংশগ্রিণেোরীগে (১০ জন পুরুষ ও ১৮ জন নোরী) হনগয় 

এসএমএসহড ও হসডহিউহস হবষয়ে ধোরণো প্রদোনমূলে 

অহধগবশন পহরিোলনো েগরগে। অহধগবশগন 

অাংশগ্রিণেোরীগদর মগধ্য হেল রমহডগেল ডোক্তোর, নোস ি 

এবাং রমহডগেল অহেসোস ি/অেোহসস্টেোন্স। 

েেোম্প ১৮-এ এসএমএসহড দলসমূি মোহঝ এবাং 

হডএমইউ-রদর হনগয় হনরোপদ ও সম্মোনজনে দোেন 

সাংক্রোন্ত ৪টি ধোরণো প্রদোনমূলে অহধগবশন পহরিোলনো 

েগরগে রেেোগন সব িগমোট ১২৩ জন অাংশগ্রিণেোরীর মগধ্য 

২০ জন হেগলন মহিলো। এর পোশোপোহশ, েেোম্প ৯ ও ১০-

এ মৃতগদি সৎেোর েহমটি (হডহবএমহস)-এর সোগে এেটি 

তবঠগের আগয়োজনও েরো িগয়গে। 

েহমউহনটির সোগে রেো োগেো  (হসডহিউহস) 

েহমউহনটিগে সাংগবদনশীল েরগত হনয়হমতিোগব রেোহিড

-১৯ সম্পহে িত গুরুেপুণ ি বোত িোসমূি িোলনো োদ েরো িয় 

এবাং ইন্টোরঅেোহক্টি িগয়স ররসপন্স (আইহিআর), 

হেডব্যোে অেোন্ড ইনেরগমশন রসন্টোরস (এেআইহস), 

মোহেহমহডয়ো েহমউহনগেশন, হমশ্র ধরগণর 

অাংশগ্রিণেোরী/হবহিন্ন বয়সহিহিে দগলর সোগে অহডও 

রসশন, ভ্রোম্যমোণ  ণগেো োগেো  ব্যবস্থো রেমন ভ্রোম্যমোণ 

েোনবোিগনর (হসএনহজ) মোধ্যগম ররেড িকৃত বোত িো ব্যবিোর 

েগর এবাং তথ্যগেন্দ্রসমূগির মোধ্যগম প্রিোর েরো িয়। 

অহত অসিোয় ব্যহক্ত গণর রযগত্র বোহড় হ গয় সাংবোদ 

রপৌুঁগে রদওয়ো িগয়গে। আ স্ট মোগস রেোহিড-১৯ 

সম্পহে িত বোত িো ও িোলনো োদ তথ্য ১৫,৪৬৯টি সগিতনতো 

বৃহিমূলে প্রিোরণোর মোধ্যগম ১১৭,০০২ জন ব্যহক্তর েোগে 

রপৌুঁেোগনো িগয়গে েোগদর মগধ্য ৬২,৪৫৪ জন মহিলো এবাং 

৫৪,৫৪৮ জন পুরুষ রগয়গে। হডআরহস ের্তিে পহরিোহলত 

সেল েেোম্প েেোঃ ৮ই, ৮ডহিউ, ১১ এবাং ১২-এ 

অবহস্থত দুইটি তথ্যগেগন্দ্র রেোহিড-১৯ এর প্রহতেোর 

সম্পহে িত এবাং বষ িোেোলীন বোত িোসমূি িোলনো োদ েরো 

িগয়গে। ‘মোস্ক সাংক্রোন্ত হনগদ িহশেো’, ‘আরআরআরহস 

রেগে প্রোপ্ত র্ভল তথ্য সম্পহে িত হনগদ িশনো ও সোড়োদোন’, 

‘েীিোগব রেোহিড-১৯ েড়োয়’, ‘েোদ্য হবতরণ সাংক্রোন্ত 

পহরবত িনসমূি’ গুরুেপূণ ি বোত িোসমূি েেোম্প ৮ই-রত 

হডআরহস েহমউহনটি ররহডও এর মোধ্যগম প্রহত রহববোর 

রেগে বুধবোর পে িন্ত প্রিোর েরো িগয়গে। 

সোইট পহরেিনো ও সোইট উন্নয়ন 

আইওএম এই মোগস িোরী বষ িগণর েোরগণ েেোগম্প 

সাংঘটিত ভূহমধস এবাং বন্যোয় সোড়ো প্রদোন েগরগে। সোইট 

উন্নয়ন দলসমূি েেোম্প ৯-এ রেোট মোত্রোর ভূহমধস, 

িলোিল এবাং বন্যো সম্পহে িত ঝ ুঁহেসমূি হিহহ্নত েগরগে। 

েেোম্পগুগলোগত জলবিতো ও বন্যোর ঝ ুঁহে েমোগত সোইট 

উন্নয়ন (এসহড) দলসমূি েেোম্প ৯ ও ১০-এ ১৭০টি 

রটেসই িলোিগলর পগের উন্নহত সোধন েগরগে, ১,৩৫০ 

ব িহমটোর এলোেোর ভূহমধগসর ঝ ুঁহের সোমহয়ে সমোধোন 

েগরগে, ৩৮ হমটোর ইগটর ধোরণেোরী প্রোিীর, ৪০ হমটোর 

ইগটর হিঁহড়, ৯৫ হমটোর ইগটর নোলো হনম িোণ েগরগে এবাং 

১০০ হমটোগরর নোলো হনষ্কোশন েগরগে। 

েেোম্প ২৪-এ এসহড দল বোচ্চোগদর জন্য ঝ ুঁহেপূণ ি হিগসগব 

হিহহ্নত ১৭টি পুকুগর সব িগমোট ৯৮৪ হমটোর পহরহধর রবষ্টনী 

হনম িোণ েগরগে। েেোম্প নাং ২৫-এর এসহড দল ৭ হমটোর 

তদগঘ িের হিঁহড়, ৭৫ হমটোর তদগঘ িের টোরহশয়োহর ইগটর নোলো 

এবাং ৯১১ ব ি হমটোর ইগটর সড়ে হনম িোণ েগরগে। 

ভূহমযয় ও গৃিস্থোহলর যয়যহত িগত রযোর জন্য 

ধোরণেোরী প্রোিীর হনম িোণ, েহমউহনটি পে িোগয় ভূহমধগসর 

ঝ ুঁহে েমোগত ভূহমর ঢোগলর সুরযো, স্বোস্থেগসবো, সিোয়তো 

ও অন্যোন্য সুগেো -সুহবধোসমূগির প্রোপ্যতো হনহিত েরগত 

ইগটর হিঁহড় ও হবএেএস িলোিলপগের রযণোগবযণ, জল 

বণ্টন ও বন্যো ও ভূহমধগসর ঝ ুঁহে হ্রোগস পোহন হনষ্কোশগনর 

নোলো হনম িোণ, স্বোস্থে হবহধ ও পহরিন্ন পহরগবশ হনহিতেরণ, 

জল িলোিগলর নোলো হনরোপগদ পোরোপোগরর জন্য বোুঁগশর 

রসতু হনম িোণ েরো এবাং েেোম্পসমূগির মগধ্য িলোিগলর 

জন্য আন্তঃসাংগেো েোরী পে হনম িোণ সোইট উন্নয়ন দগলর 

আইহপ েোে িক্রগমর অন্তর্ভিক্ত রগয়গে। 

রটেনোগে আইওএম ের্তিে প্রদি সিোয়তো হনগয় স্থোনীয় জনগ োষ্ঠীর পহরবোগরর সদস্য ণ তোগদর হনজস্ব রদোেোগন দহজির েোজ েরগে, েহপরোইটঃ 

আইওএম ২০২০ 

রটেনোগে আইওএম ের্তিে প্রদি সিোয়তো হনগয় স্থোনীয় জনগ োষ্ঠীর পহরবোগরর সদস্য ণ তোগদর হনজস্ব রদোেোগন দহজির েোজ েরগে, েহপরোইটঃ 

আইওএম ২০২০ 

১২ 



 

 

সোইট রযণোগবযণ ও প্রগেৌশল প্রেি (এসএমইহপ) 

 রসনোবোহিনী সড়েঃ এসএমইহপ-এর দলসমূি 

রসনোবোহিনী সড়গের রমরোমত এবাং উন্নয়গনর 

েোে িক্রম অব্যোিত ররগেগে। এই সড়েটি কুটুপোলাং 

বোলুেোহল েেোগম্পর সেল এলোেোয় মোনহবে 

সিোয়তো প্রদোনেোরী েহমউহনটির জন্য গুরুেপূণ ি 

সাংগেো  স্থোপনেোরী  হিগসগব ভূহমেো পোলন 

েরগে। আ স্ট মোগস রসনোবোহিনী সড়গের 

সব িগমোট ৫,৪২৪ ব িহমটোগরর সাংস্কোর েোজ এবাং 

সড়গের ২৩৬ ব িহমটোর প্রশস্তেরগণর সম্পন্ন েরো 

িগয়গে। এর পোশোপোহশ, ৫১৫ ব িহমটোর পোিোহড় 

ঢোল হস্থহতশীল েরো িগয়গে এবাং ৬১৭ ব িহমটোর 

তদগঘ িের পেপোশ্বি নোলো হনম িোণ েরো িগয়গে। 

রসগেম্বর মোগস উিগরর রসেশগন ও রসনোবোহিনী 

সড়গের দহযণ অাংগশ ররোহিঙ্গো বোজোগরর হনেটবতী 

এলোেোয় সড়ে ও নোলো হনম িোণ এবাং রমরোমত 

সাংক্রোন্ত েোে িক্রম অব্যোিত েোেগব। 

 সড়ে হনম িোণঃ আ স্ট মোগস এসএমইহপ-এর 

দলসমুি েেোম্প ২০ এক্সগটনশন, ১৪ (িোহেমপোড়ো) 

এবাং ১৩ (বোম িোপোড়ো)-এ ২৮০ ব িহমটোর সড়ে 

হনম িোগণর েোজ সম্পন্ন েগরগে। 

 নোলো হনষ্কোশনঃ মোসব্যোপী বষ িোেোলীন িোরী বষ িগণর 

েোরগণ েেোগম্পর হবহিন্ন স্থোগন নোলোসমূি িরোট 

িগয় েোওয়ো এবাং বন্যোর ঘটনো অহধে মোত্রোয়  

পহরলহযত িগয়গে। প্রহতগবদগন উগল্লহেত 

সময়েোগল প্রস্তুহতমূলে এবাং সোড়োদোন েম িসূহির 

মোধ্যগম েেোগম্পর মগধ্য সব িগমোট ১২,৩২০ ব িহমটোর 

নোলোর হনষ্কোশন েোগজর হবষগয় পদগযপ গ্রিণ েরো 

িগয়গে। 

 েোল হনষ্কোশনঃ এই মোগস েেোম্প এলোেো জুগড় 

সব িগমোট ১,১০২ ব িহমটোর েোগলর হনষ্কোশগনর েোজ 

সম্পন্ন েরো িগয়গে। 

 ঢোল হস্থহতশীলেরণঃ আ স্ট মোগসর িোরী বষ িগণ 

হবহিন্ন স্থোগন ভূহমধস এবাং ভূহমযগয়র ঘটনো 

ঘগটগে। ভূহমধগসর ঝ ুঁহে এবাং ভূহমধগসর েোরগণ 

িওয়ো যয়যহত এড়োগনোর জন্য সব িগমোট ২,৫০১ 

ব িহমটোর জুগড় ঢোল হস্থহতশীলেরগণর েোজ সম্পন্ন 

েরো িগয়গে। এই েোগজর মগধ্য মোটি িরোট েগর 

বোুঁগশর েোুঁিো ও ইগটর রদয়োল হনম িোণ অন্তর্ভিক্ত েো 

গুরুেপূণ ি সড়ে, ঢোল ও রদয়োল ধগস পড়ো এবাং 

ভূহমধস রেগে রযো েরগত সোিোয্য েগরগে 

 সোইট প্রস্তুতেরণঃ েেোম্প নাং ১৫, ৮ই এবাং 

৮ডহিউ-এ বন্যোর মোধ্যগম আসো মোটি ও েোদো 

অপসোরণসি ১,১২১.৫ ব িহমটোর জুগড় সোইট 

প্রস্তুতেরণ েোে িক্রম পহরিোহলত িগয়গে। পহরেহিত 

হনম িোণ ও উন্নয়ন েোে িক্রম বোস্তবোয়গন সোইট প্রস্তুহত 

হবষয়ে েোে িক্রম ভূহম পহরষ্কোর এবাং 

সমোন্তরোলেরগণ সিোয়তো প্রদোন েগর। 

 ঢোলোইেরণ ইয়োড িঃ সড়ে, সোুঁগেো এবাং নোলো 

হনম িোগণর পোশোপোহশ ঢোল হস্থহতশীলেরগণর েোগজর 

রযগত্র প্রগয়োজনীয় উপেরণসমূগির সরবরোি 

হনহিতেরগণ ঢোলোইেরণ ইয়োড ি এসএমইহপ-এর 

সোড়োদোন েোে িক্রগম এেটি গুরুেপূণ ি ভূহমেো পোলন 

েগর েোগে। ঢোলোইেরণ ইয়োড ি অগ্রীমিোগব ঢোলোই 

েরো েোব িস ও  োটোর, োংহক্রট ইনিোট ি এবাং 

 হতগরোধগের মগতো উপেরণ প্রস্তুগত সিোয়তো 

েগর। এই মোগস এসএমইহপ-এর ঢোলোইেরণ 

ইয়োড ি ২,৪৮৭টি েোব িস ও  োটোর, ১,০৮১টি 

োংহক্রট ইনিোট ি, ২৭০টি ২৪ ইহি তদঘ িে, ১৮ ইহি 

প্রস্থ ও ৩ ইহি উচ্চতো হবহশষ্ট োংহক্রট িেোব এবাং 

২৭০টি ২৪ ইহি তদঘ িে, ১৬ ইহি প্রস্থ ও ৩ ৩ ইহি 

উচ্চতো হবহশষ্ট োংহক্রট িেোব প্রস্তুত েগরগে। 

ঢোলোইেরণ ইয়োড ি রসনোবোহিনী সড়ে রমরোমগতর 

েোজ িগত সাংগৃিীত ইগটর েণো িগত ২০০ ঘণ 

হমটোর ইটও প্রস্তুত েগরগে। 

 এসএমইহপ স্থোনীয় সরেোর প্রগেৌশল হবিো  

(এলহজইহড) সম্পহে িত িোলনো োদ তথ্যঃ এশীয় 

উন্নয়ন ব্যোাংে/হবশ্বব্যোাংে ের্তিে সমহে িত জরুহর 

সিোয়তো প্রেি (ইএহপ)-এর আওতোধীন 

রতলগেোলো রেগে রমোিোরগেোলো আরহসহস পে িন্ত 

সড়ে ঢোলোইেরণ এবাং সোুঁগেো হনম িোগণর েোে িক্রম 

অব্যোিত রগয়গে। হড৫-৮ডহিউ রনৌেো বোজোর ররোড 

এইিহবহব েোে িক্রম সম্পন্ন েরো িগয়গে। ডহিউ১এ-

এর আওতোয় েেোম্প ২০ ও ২০ এক্সগটনশগন সড়ে 

হনম িোগণর উপেরণ প্রেগির পোশ্বিবতী এলোেোগত 

মজুদ েরো িগয়গে এবাং হনম িোণ েোজ শুরু েরো 

িগয়গে। ডহিউ৩-এর অধীগন এন.আই রিৌধুরী 

সড়গের রসতুর উপগরর িেোব বোুঁধোর েোজ িলমোন 

আগে এবাং এটি ঢোলোইেরগণর েোজ আ োমী মোগসর 

মগধ্য সম্পন্ন েরো িগব। 

আইওএম-এর সোড়োদোন পহরেিনোর অে িোয়গন 

ভূহমঢোল হস্থহতশীলেরণ সম্পহে িত উগদ্যোগ র মগধ্য িোরো োে পুনরোয় ররোপণ েরো অন্তর্ভিক্ত,।েহপরোইটঃ আইওএম ২০২০ 


