
 

ক োভিড-১৯:  ক্সবোজোর কজলোর স্থোনীয় জনগ োষ্ঠী এবং করোভিঙ্গো 

 যোগের প্রস্তুভি ও সোড়োদোন 

 সোপ্তোভি  আপগডট #৮ । ০৩ কে ২০২০ 

 

িোইলোইট 

 বাাংলাদেশ সরকার এবাং মানববক সহায়তা প্রোনকারী সাংস্থাসমূহ ককাবিড-১৯ 

পবরবস্থবতদত প্রস্তুবত ও সাড়াোদন ৩৪টি কযাম্প ও কেলা পর্ যাদয় েুর্ যত 

বাাংলাদেবশদের েনয বনববড়িাদব কাে করদে, এর মদযয রদয়দে: 

▪ জরুরী কসবো ও সিগ োভ িো  ো যক্রেসেূি ;   

▪ ২০০০ এরও অভি  করোভিঙ্গো ও বোংলোগদভি কেচ্ছোগসব  দ্বোরো 

ক োভিড-১৯ ভবষয়  বোিযো প্রচোর;  

▪ শ্বোসিগের িীব্র সংক্রেণজভনি আইগসোগলিন ও ভচভ ৎসোগ ন্দ্র 

প্রবতষ্ঠা এবাং রামু ও চকবরয়া, সের হাসপাতাল ও উপদেলা স্বাস্থয 

কমদেক্স-গুবলদত সহায়তা প্রোন।  

 

েূল চযোগলঞ্জগুগলোর েগিয রগয়গে সীভেি কটভটং, ভনভবড় পভরচ যো সক্ষেিো, দক্ষ ভচভ ৎসো েী ও বযক্তি ি সুরক্ষো 

সরঞ্জোেোদীর (ভপভপই) সরবরোি,  যোে ও িৎসংলগ্ন কিোট  ভেউভনটটগুগলোগি সীভেি কটভলগ ো োগ ো  বযবস্থো, 

এবং ঘনবসভিপূণ য  যোেগুগলোগি সোেোক্তজ  দরূত্ব বজোয় রোখো। নিুন এ টট চযোগলঞ্জ িগচ্ছ ক োভিড-১৯ এর 

আর্ য-সোেোক্তজ  প্রিোগবর ফগল করোভিঙ্গো ও কিোট  ভেউভনটট উিয় কক্ষগে বোসো িোড়ো বৃক্তি ও উগচ্ছদ সংক্রোন্ত 

িুেভ র সমু্মখীন িওয়ো।   
 

করাবহঙ্গা কযাদম্প ককাবিড-১৯ বচবিত 

ককইস সাংখ্যা ০। কেলায় ১৯টি ককইস 

শনাক্ত। কেখু্ন  IEDCR 

 কযাম্প ও কহাস্ট কবমউবনটিদত 

ককাবিড-১৯ ববষয়ক কবমউবনটি 

সাংদর্ার্ কার্ যক্রদম ১৮৩,৩৪২ 

েদনর অাংশগ্রহণ। 

 কযাদম্প ককাবিড-১৯ ববষয়ক 

সদচতনতামূলক কসশদন ৩,৫৮৭ েন 

বয়স্ক এবাং ৩৮০ েন প্রবতবন্ধী বযক্তক্তর 

অাংশগ্রহণ। 
     

আউি-অব-সু্কল বচল্দেন কপ্রাগ্রাদমর 

মাযযদম কহাস্ট কবমউবনটিদত 

২,৫৬০ টি ককাবিড-১৯ ববষয়ক 

সদচতনতামূলক বলফদলি ববতরণ। 

 কযাম্প ও কহাস্ট কবমউবনটিগুদলার 

৯০ িিোংি সম্মুখ্সাবরর 

পুটিকমী ও কস্বচ্ছাদসবকদের 

ককাবিড-১৯ ববষদয় প্রবশক্ষণ গ্রহণ। 

 স্বাস্থয কসক্টদরর মাযযদম ৩০ এভপ্রল 
SARI ITC সহদর্াবর্সমূহ, সের 

হাসপাতাল ও উপদেলা স্বাস্থয কমদেক্স 

এর আইবপবস মাস্টার কেইনারদের ১ম 

বযাদচর প্রবশক্ষণ সম্পন্ন। 

 

কসক্টগরর প্রস্তুভি ও সোড়োদোন 

 
েোস্থয কসক্টর 

স্বাস্থয কসক্টর ৩০ এবপ্রল SARI ITC সহদর্াবর্সমূহ, সের হাসপাতাল ও উপদেলা স্বাস্থয কমদেক্স এর ১৯ সেসয বববশি 

আইবপবস মাস্টার কেইনার- ১ম বযাদচর প্রবশক্ষণ সম্পন্ন কদর। অাংশগ্রহণকারীরা বনে বনে প্রবতষ্ঠাদন সাংক্রমণ প্রবতদরায ও 

বনয়ন্ত্রদণর (আইবপবস) গুণর্ত মান বনক্তিদতর অাংশ বহদসদব খ্সড়া পবরকল্পনা ততবর কদরন।  ববশ্ব স্বাস্থয সাংস্থা কক্সবাোদর 

ককাবিড-১৯ সাংক্রান্ত বিবনকযাল ককইস মযাদনেদমন্ট প্রবশক্ষকদের প্রথম প্রবশক্ষদণ ২৭ েন সরকাবর এবাং 

োতীয়/আন্তেযাবতক এনক্তেও সমূদহর কম যকতযাদের প্রবশক্ষণ সম্পন্ন কদরন। ববশ্ব স্বাস্থয সাংস্থা কেস-মযাদনেমযান্ট ও 

মদনাোঃসামাক্তেক প্রাথবমক বচবকৎসা সহায়তার লদক্ষয কমন্টাল কহল্থ র্যাপ অযাকশন কম যসূবচর আওতায় ৩০েদনর অবযক 

প্রবশক্ষণাথীদের বনদয় ক্তক্রটিকযাল মানব সম্পদের একটি পুল ততবর কদর, চলমান ককাবিড-১৯ মহামারী কমাকাদবলায় 

কক্সবাোদরর স্বাস্থযকমী ও করার্ীদের েনয গুরুত্বপূণ য। স্বাস্থয কসক্টর তার সহদর্াবর্দের সদঙ্গ ককায়াদরবন্টন, হাতদযায়া ও 

তাপমাত্রা পরীক্ষাসহ ককাবিড-১৯ সাংক্রান্ত ববদশষ বনদেযবশকাগুদলা কশয়ার কদর।   

 পোভন, পয়ঃভনষ্কোিন ও পভরচ্ছন্নিো (ওয়োি) কসক্টর 

ওয়াশ কসক্টর সহদর্াবর্সমূহ প্রবতদববশ-বনিযর প্রচারনা পদ্ধবতদত ১১৬,৪৫৭ জন বযক্তির বনকি ককাবিড-১৯ ববষয়ক 

সদচতনতা বাতযাসমূহ কপৌদে বেদয়দেন এবাং  ণেোিযগের সিোয়িোয় স্থানীয় ও শরনাথী এলাকাসহ কক্সবাোর কেলার 

৩৯৬,৫৫৯ েদনর কাদে কপৌৌঁদেদে। এোড়াও কযাম্পগুদলাদত ওয়াশ কসক্টদরর সহদর্াবর্ প্রবতষ্ঠানসমূহ ২৬,৫২৫ 

মাদস্কর র্থার্থ বযবহার ববষদয় করাবহঙ্গা কবমউবনটি বলডারদের 

ওবরদয়দন্টশন। েবব:আইওএম 

http://www.iedcr.gov.bd/


ককাবিড-১৯ কক্সবাোর আপদডি #৮ । ০৩ কম ২০২০ 

 

পভরবোরগ  সোবোন ও ৭,৮৮১ পভরবোরগ  পভরবোর ভিভি  িোইক্তজন ভ ট সরবরোি  গর; এবাং কযাম্পগুদলার 

প্রদবশমুখ্সহ, পাববলক কেস ও বনকিস্থ িয়দলিগুদলাদত ৮,৫৫৪টট িযোন্ড-ওয়োভিং কটিন স্থোপন  গর।  এোড়া কহাস্ট 

কবমউবনটি ও কযাম্পগুদলাদত ৪২,৯৩৬টট ওয়োি ফযোভসভলটট ও সোিোরণ েোনুগষর িবন জীবোণুেুি  গর, এবাং ১১টট 

েোস্থযগ গন্দ্রর পয়োঃবনষ্কাশন বযবস্থা, পাবন সরবরাহ এবাং ওয়াশ পযাদকে বেদয় সহায়তা প্রোন কদর।  

 

  ভেউভনগ িন উইর্  ভেউভনটট ওয়োভ যং  ররুপ  

ওয়াশ এবাং স্বাস্থয কসক্টদরর সহায়তায় কবমউবনদকশন উইথ কবমউবনটি ওয়াবকযাং র্্রুপ বরস্ক কবমউবনদকশন ও কবমউবনটি 

সাংদর্ার্ সাংক্রান্ত বরস্ক কবমউবনদকশন ও কবমউবনটি এনদর্েদমন্ট বাস্তবায়ন বনদেযবশকা বনদেযবশকা োবর কদর, র্া সহদর্াবর্ 

সাংস্থা সমূহদক ককান্ এলাকায়, ককান্ পর্ যাদয় এবাং কার কক্ষদত্র ককান্ কবমউবনদকশন মডযাবলটি বযবহার/অগ্রাবযকাদরর 

উপর্ুক্ত হদব তা শনাক্ত করদত সাহার্য করদব। কবমউবনদকশন উইথ কবমউবনটি ওয়াবকযাং র্্রুদপর সহদর্াবর্ প্রবতষ্ঠানসমূহ 

৩৬৪ েন কমী ও কস্বচ্ছাদসবক বনদয় ১৫টট  যোসগ ড কেভনং কসিন আদয়ােন কদর। এোড়া ক োভিড-১৯ সংক্রোন্ত 

 ভেউভনটট সংগ ো   ো যক্রগের েিয ভদগয়  যোে ও স্থোনীয় জনগ োষ্ঠীর ১১৮,৩৪২ জগনর ভন ট কপ ৌঁগেগে; 

২৯,৩০২টি প্রবতদববশ বিবিক কসশদনর মাযযদম ৬৪,৯৫৭ জন করোভিঙ্গোর ভন ট ক োভিড-১৯ ভবষয়  বোিযো কপ গে কদয়; 

৫,২২৯টি কবমউবনটি বমটিাং দ্বারা ২৪,৩০৬ জন করোভিঙ্গোগ  ক োভিড-১৯ এর েূল বোিযো ভবষগয় পরোেি য প্রদোন  গর; 

এবাং ৩,৮২৬ জন করোভিঙ্গো  ভেউভনটট সদসয ভনগয় ক োভিড-১৯ সংক্রোন্ত ৩২৩টট করোিোদল ভিভি  কসিন ও 

২৩১টট ভিভডও/ভফল্ম কিো আগয়োজন কদর। কবমউবনদকশন উইথ কবমউবনটি ওয়াবকযাং র্্রুদপর সহদর্াবর্সাংস্থা সমূহ 

বসএনক্তে/িমিম/অদিাবরকশায় লাউডস্পিকার ও কমর্াদফান বেদয় ৩৪টি কযাম্প এবাং কক্সবাোর সের, কপখু্য়া, মদহশখ্ালী 

ও কুতুববেয়ায় ককাবিড-১৯ ববষর্ক সদচতনতামূলক বাতযা প্রচার কদর। যমীয় কনতারা ৩,৭৫৭টি কসশন পবরচালনার মাযযদম 

১৫,৩৬১ জন করোভিঙ্গোর বনকি ক োভিড-১৯ ভবষয়  বোিযো কপৌৌঁদে কেন।  যোেগুগলোগি ির্য ও অভিগ ো  গ্রিগণ 

৬০টট ইনফরগেিন সোভিযস কসন্টোর এবং ২৪টট কিল্পগডস্ক পবরচালনা করা হয়। কিোট  ভেউভনটটগি ১,৫২১টি 

কবমউবনটি বিবিক সদচতনতামূলক কসশদনর মাযযদম ৫,৬৫৩ জন বোংলোগদভি নো ভরগ র  োগে ককাবিড-১৯ ববষয়ক 

বাতযা কপৌৌঁদে; এবাং কহাস্ট কবমউবনটির তথয ও অবিদর্ার্ গ্রহদণ ১টট ইনফরগেিন সোভিযস কসন্টোর পবরচালনা কদর। 

ককাবিড ১৯ পবরবস্থবতদত বববববস বমবডয়া অযাকশন যমীয় ও স্থানীয় কনতাদের ি‚বমকা বনদয় সাংবাে বুদলটিন  "What Matters?" 

bulletin (Issue 36) প্রকাশ কদর; এবাং করাবহঙ্গা ও স্থানীয় েনদর্াষ্ঠীর েনয গুেব/ববভ্রাবন্তমূলক তথয সাংক্রান্ত কপাডকাস্ট 

এবাং ককায়াদরবন্টন ও আইদসাদলশন বববরণ  প্রস্তুত কদর। ইউবনদসফএবাং এরসহদর্াবর্ প্রবতষ্ঠানসমূহ নতুন ককাবিড১৯ 

ববষয়ক অবডও-বিেযুয়াল মযাদিবরয়াল প্রস্তুত কদর। ইসলাবমক ফাউদেশন ককাবিড-১৯কালীন সমদয় রমোদন বনরাপে 

অিযাসচচযা ববষয়ক বাতযা ককাবিড ১৯ সাংকদি রমোদনর বনরাপে চচযাসমূহ প্রস্তুত কদর র্া ইউবনদসফ এবাং োন্সদলিরস 

উইোউি বডযার  ট টিডবিউবব) এর সহদর্াবর্তায় ইাংদরক্তে ও বাবম যে িাষায় অনুবাে কদর; বাাংলাদেশ কবতার ও টিডবিউবব  

একসদঙ্গ এই বাতযাসাংক্রান্ত বপএসএ এবাং অবডও মযাদিবরয়াল প্রস্তুত কদর।  ককাবিড-১৯ মহামারী চলাকালীন সমদয়  মৃত 

বযক্তক্তর োফন সাংক্রান্ত সরকাবর বনদেযশনার পাশাপাবশ করাবহঙ্গাদের োফন রীবত অনুসরণ কদর, মানববক সহায়তা 

প্রোনকারীদের সহদর্াবর্তার েনয অযাদকপ্স এবাং আইওএম মৃতবযক্তক্তর সম্মাদনর সদঙ্গ বনরাপে োফদন করনীয় ববষয়ক 

একটি প্রবতদবেন প্রকাশ কদর। কবমউবনদকশন উইথ কবমউবনটি ওয়াবকযাং র্্রুপ ককাবিড১৯ বরস্ক কবমউবনদকশন এবাং 

কবমউবনটি এনদর্েদমন্ট আপদডি (৪থ য সাংস্করণ) প্রকাশ কদর। কবমউবনদকশন উইথ কবমউবনটি ওয়াবকযাং র্্রুদপর  

সহদর্াবর্ প্রবতষ্ঠানগুদলা ককাবিড-১৯ সাংক্রান্ত ৫টি অবডও বাতযা, ৪টি কপাস্টার ও বলফদলি  ততবর কদর। 

 পুটি কসক্টর 

পুটি কসক্টদরর ককাবিড-১৯ মাস্টার কেইনাররা কযাম্প ও কহাস্ট 

কবমউবনটিগুদলার ৯০িিোংি সমু্মখসোভরর পুটি েী ও কেচ্ছোগসব গদর 

ককাবিড-১৯ ববষদয় প্রবশক্ষণ প্রোন কদরন; এবাং স্থানীয় েনদর্াষ্ঠীর ৭০০ 

সুভবিোগিো ীগ  ক োভিড-১৯ ভবষগয় পরোেি য কেন। পুটি কসক্টদরর 

সহদর্াবর্ প্রবতষ্ঠানসমূহসবার মদযয সরবরাহকৃত বমড-আপার আম য 

সারকামদফদরন্স কিপ বেদয় বকিাদব বশশুদের পুটির অবস্থা পরীক্ষা করা র্ায় 

এ ববষদয়  যোগের পোাঁচ িোজোগরর অভি  েোগ  প্রভিভক্ষি  রো িয়। 

ককয়ার পুটিখোগির ১২৮জন পোটযনোর টোফগদর ভ্রোেযেোন পুটি ও 

ক োভিড-১৯ ভবষগয় প্রভিক্ষণ কদয়। পুটি কসক্টদরর পািযনারর্ণ ককাবিড১৯ 

পরিরিরিতি িীব্র অপুষ্টিতি ভ োগো নবজোিক ও ভ োট রিশুতেি খোওযোতনোি জনয করিউরনষ্টট-র রিক ক্রিষ্টটকোল পরিতেবোরে 

পরিচোলনোি রেকরনতেেিনোসমূহ োবরর কপ্রবক্ষদত েরুবর পুটি কসবা সরবরাহ কদর। 

পুটিদকদে করাবহঙ্গা মা ও বশশুরা শারীবরক েরূত্ব বোয় 

রাখ্দেন। েবব: কনসান য ওয়াল্ড ওয়াইড 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/bangladesh/document/covid19-rcce-modality-wise-operational-guidance
http://www.shongjog.org.bd/news/i/?id=d6ea30a3-be19-4747-bb90-64fdf255ef97
http://www.shongjog.org.bd/news/i/?id=d6ea30a3-be19-4747-bb90-64fdf255ef97
https://www.dropbox.com/sh/lprwleuam1m39sp/AABzbFJk3M95iG4nmzUOnPJLa?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q78v6robty8qcl9/2020-04-23%20-%20Explaining%20quarantine%20and%20isolation.mp3?dl=0
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1oFi4ScS5f282r_EtUewagutJu1vutu16
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1oFi4ScS5f282r_EtUewagutJu1vutu16
http://www.shongjog.org.bd/resources/i/?id=3de1318d-e635-49d1-9ab6-3360fd861307
https://www.acaps.org/country/bangladesh/special-reports?utm_source=ACAPS+Cox%27s+Bazar+Analysis+Hub&utm_campaign=d42a9c2052-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_21_05_01&utm_medium=email&utm_term=0_31127826b8-d42a9c2052-495377796#container-1448
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/bangladesh/document/covid-19-risk-communication-and-community-engagement-update
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/bangladesh/document/covid-19-risk-communication-and-community-engagement-update
http://www.shongjog.org.bd/resources/i/?id=ce0f6749-e7af-4168-aad0-aa81904040b9
https://drive.google.com/file/d/1Tk-deMKgzyWTcfYqc4mr2X6m1xLt4-ty/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tk-deMKgzyWTcfYqc4mr2X6m1xLt4-ty/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tk-deMKgzyWTcfYqc4mr2X6m1xLt4-ty/view?usp=sharing


ককাবিড-১৯ কক্সবাোর আপদডি #৮ । ০৩ কম ২০২০ 

 

খোদযভনরোপিো কসক্টর 

খ্ােযবনরাপিা কসক্টর ক োভিড-১৯ পভরভস্থভি কেো োগবলোয় জীভব োভনব যোি সংক্রোন্ত একটি ফযাক্টবশি প্রকাশ কদর, র্াদত 

কহাস্ট কবমউবনটি ও শরনাথী কযাম্পগুদলাদত কাপদড়র মাস্ক ততবরর উদেযার্ উদেখ্ করা হয়।  খ্ােযবনরাপিা কসক্টরকৃবষ 

সম্প্রসারণ অবযেপ্তদরর সদঙ্গ বনববড় সমন্বয় বনক্তিদতর লদক্ষয সহদর্াবর্ সাংস্থা সমূদহর সদঙ্গ োবতসাংদের খ্ােয ও কৃবষ সাংস্থা 

লকডাউদনর সময় কৃবষ উপকরণ ববতরদনর েনয এসওবপ কশয়ার কদর। কহাস্ট কবমউবনটিদত অক্সফাম  ক্সবোজোর সদগর 

১,৩০০ এবং উভখয়োয় ৫০০ পভরবোগর খোদযসিোয়িোর পযোগ জ ববতরণ কদর। কযাম্পগুদলাদত ইউএসএইচবসআর ১৭০টট 

পভরবোগর সবক্তজর বীজ ববতরণ কদর। খ্ােযবনরাপিা কসক্টর response tracker এবাং dashboards এর মাযযদম কহাস্ট 

কবমউবনটির ককাবিড-১৯ সাড়াোন মবনিবরাং করদে। সাম্প্রবতক সমদয় ববশ্ব খ্ােয কম যসূবচর কক্সবাোদরর বাোর পবরেশ যন 

ববষয়ক বরদপাদিয কেখ্া র্ায় লকডাউদনর কারদণ বাোদরর োম, প্রাপযতা এবাং মেেু/পনুরায় মেদুের সক্ষমতা বযহত হদচ্ছ 

(উোহরণস্বরূপ, চাদলর োম ২০% বৃক্তদ্ধ কপদয়দে)। 

 প্রগট িন কসক্টর 

প্রদিকশন কসক্টদরর সহদর্াবর্ প্রবতষ্ঠানসমূহ সাম্প্রবতক সমদয় করাবহঙ্গা ও 

স্থানীয় েনদর্াষ্ঠীর সুরক্ষা ঝুুঁ বক কবমদয় আনদত ও ক্রমবয যমান সাংকি 

বনরসদনর লদক্ষয র্ৃহায়ণ, ি‚বম ও সম্পে (এইচএলবপ) কিকবনকযাল কফারাদমর 

মাযযদম  এবিকশন ইনবসদডন্ট মবনিবরাং িুল বযবহার শুরু কদরদে। সরকাবর 

র্ণস্বাস্থয বনদেযশনার সাদথ সামঞ্জসয করদখ্ ইউএনএইচবসআর নিুনিোগব 

আ ি করোিীঙ্গোগদর ১৪ভদগনর ক োয়োগরভন্টগনর জনয কট নোফ ও 

উভখয়োয় দটুট ক ন্দ ª স্থাপন কদর। ককায়াদরবন্টন ককেগুদলাদত নতুন আর্ত 

প্রায় ৪০০ করাবহঙ্গা এবাং বাাংলাদেশী অবিবাসী র্ারা ১৫ এবপ্রল সন্ধযায় 

শামলাপুদরর বনকদি কপৌৌঁদে তারা স্বাস্থযদসবা, খ্ােয, মাদনাোঃসামাক্তেক সহায়তা, 

পরামশ য এবাং ককাবিড-১৯ ববষয়ক তথয পায়। করোভিঙ্গো  ভেউভনটট 

আউটভরচ সদসযরো ৩,৩১২টট ক োভিড-১৯ ভবষয়  সগচিনিোেূল  কসিন পভরচোলনো  গরন ১৭,৪৬১ েদনর বনকি 

কপৌৌঁদে কেন, এর েগিয ৩,৫৮৭ জন বয়স্ক ও ৩৮০ জন প্রভিবন্ধী বযক্তক্ত রদয়দেন। করাবহঙ্গা কবমউবনটি গ্রæপ ৩৩৪টি 

ককাবিড-১৯ ববষয়ক সদচতনতামূলক কসশদনর মাযযদম ৩৯ িিোংি কেগয় ও নোরীসি ৩,১৮৭ জগনর বনকি কপৌৌঁদে কেন। 

ইমামর্ণ ১৫টি কযাদম্প ৬২৯টি ককাবিড-১৯ ববষয়ক সদচতনতামূলক কসশন পবরচালনা কদরন র্ার মাযযদম ৯,৬৩৮ েদনর 

বনকি সদচতনতা বাতযা কপৌৌঁদে। সুরক্ষা ইমাদেযক্তন্স করসপন্স ইউবনি সেসয এবাং সুরক্ষা কসক্টদরর পািযনাররাও কযাদম্প 

সদচতনতামূলক কসশন পবরচালনা কদর ৪৪,১৮২ েন করাবহঙ্গার বনকি কপৌৌঁদে কেন। বশশু সুরক্ষা সাব-কসক্টর বরদমাি ককইস 

মযাদনেদমন্ট-এর ওপর ক্রমার্ত বনিযরশীলতার মাযযদম পবরবার কেবসাং সহ অনযানয ককইস পবরচালনা অবযাহত করদখ্দে; 

সক্ষমতা র্ঠন ও কস্বচ্ছাদসবকদের পরামশ যোন; এবাং ককাবিড-১৯ কপ্রবক্ষদত বশশু সুরক্ষায় প্রিাব প্রবতদরায ও কমাকাদবলায় 

কবমউবনটি স্তদর পবরকল্পনা বনক্তিত করদত কবমউবনটি বলডার, বকদশার-বকদশারী ও কবমউবনটি সেসযদের সাংদর্ার্ বৃক্তদ্ধ 

অবযাহত রদয়দে।  ক্তেবববি পািযনারর্ণ মানবসক প্রাথবমক বচবকৎসা ও করফারাল সরবরাহ সহ ক্তক্রটিকযাল ককইস 

মযাদনেদমন্ট সাবিযস অবযাহত করদখ্দে; বপএসইএ বনদেযশনা সম্পদকয কমী ও কস্বচ্ছাদসবকদের অবর্ত কদরদে; এবাং উবখ্য়া 

ও কিকনাদফর ৬টি কযাদম্পর ২েন মাক্তঝ ও ১৭ েন ইমামদক ককাবিড-১৯ ববষদয় প্রবশবক্ষত কদরদে, এোড়াও সদচতনতা 

বৃক্তদ্ধদত নারীদনত্রী ও কস্বচ্ছাদসবকদের বনদয় মুদখ্ামুবখ্ এবাং কোি কোি গ্রæকপ প্রবশক্ষণ বেদয়দে।  

 

 ভিক্ষো কসক্টর 

বশক্ষা কসক্টদরর সহদর্াবর্ প্রবতষ্ঠানসমূহ  ২০টট  যোগে ক োভিড-১৯ ভবষয়  সগচিনিোেূল  বোিযো ভনগয় ৩,৫৮৮ জন 

নোরীসি ১৪,৯৫০ জন করোভিঙ্গোর  বনকি কপৌৌঁদে। ২৯৯ জন বোভে যজ িোষো প্রভিক্ষ  (ভবএলআই) ৫,৮৩১ েন নারীসহ 

২২,৪২৫ জন করোভিঙ্গো িত্ত্বোবিোয়গ র সোগর্ ক োভিড-১৯ ভিক্ষো ভনগদযিনো কশয়ার কদর। ৭৭ জন  ভবএলআই ১,৬৯৪ 

করোভিঙ্গো ভিক্ষোর্ী পভরবোগর ক োভিড-১৯ সগচিনিোেূল  বোিযো প্রচোর  গর| এোড়াও ববএলআইর্ণ বনয়বমত  ককাবিড-

১৯ ববষয়ক সদচতনতামূলক অযোভনগেগটড ভিভডও ভনগয় ৮-১০টট পভরবোগরর বনকি কপৌৌঁদে এবাং বাবড়দত বশক্ষার ববষয়টি 

বনক্তিত করদত কফাদন বা সামাক্তেক েূরত্ব বোয় করদখ্ বযক্তক্তর্ত সাক্ষাদতর মাযযদম ১০-১২ জন ভিক্ষোর্ীর সোগর্ 

ক ো োগ ো  কদর। এোড়া কহাস্ট কবমউবনটিদত আউি-অব-সু্কল বচল্দেন কপ্রাগ্রাদমর মাযযদম ২,৫৬০টট ক োভিড-১৯ 

ভবষয়  সগচিনিোেূল  ভলফগলট ভবিরণ  গর। 

  

বহুমুখ্ী মবহলা ককদে করাবহঙ্গা আউিবরচ কস্বচ্ছাদসবীরা 

ককাবিড১৯ সম্পদকয ওবরদয়দন্টশন বনদচ্ছন। েবব: ইউএন উইদমন 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffscluster.org%2Frohingya_crisis%2Fdocument%2Fcovid-19-livelihoods-response-factsheet&data=02%7C01%7Cmartina.iannizzotto%40wfp.org%7C522cebf099ac41cc15fd08d7ecbcc7dd%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637238167855819623&sdata=5PQv4sG2ZrpWxEw4aWLkOOfPpF9jjkcyR6fDRYXmqwk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffscluster.org%2Frohingya_crisis%2Fdocument%2Ffao-agricultural-projects-workflow-and&data=02%7C01%7Cmartina.iannizzotto%40wfp.org%7C522cebf099ac41cc15fd08d7ecbcc7dd%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637238167855819623&sdata=dCSdvPsuitsPj0herkDqw%2Bxi%2BWBKkuJOiXyAr756IFM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fspreadsheets%2Fd%2F1SdevHnb6LrLnk7hMap0U22qhHerRNXBkeINnIRVDLc4%2Fedit%23gid%3D1774420969&data=02%7C01%7Cmartina.iannizzotto%40wfp.org%7C522cebf099ac41cc15fd08d7ecbcc7dd%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637238167855829618&sdata=IYNJf72m8v6bdN7bfNQVwrvFKausuz9TvegLIEaWqeM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffscluster.org%2Fcoxs-bazar%2Fdocument%2Fcxb-host-community-covid-19-interactive&data=02%7C01%7Cmartina.iannizzotto%40wfp.org%7C522cebf099ac41cc15fd08d7ecbcc7dd%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637238167855839613&sdata=cufyKJ32ISE4TiDVdUFRrP79dvWjbbG87IiKXy26bNU%3D&reserved=0
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/market_monitor_update_3042020_final.pdf
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/market_monitor_update_3042020_final.pdf
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.humanitarianresponse.info%2Fen%2Foperations%2Fbangladesh%2Fdocument%2Fguidance-note-remote-cp-case-management-coxs-bazar&data=02%7C01%7Cgirmaw%40unhcr.org%7Cb05bf6966ba2466ad4ad08d7ecd01425%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637238250743306778&sdata=w%2BjJMZq%2FfNlhKGWx4NyD36chAh7S9qo0z1mFn54H5Zc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.humanitarianresponse.info%2Fen%2Foperations%2Fbangladesh%2Fdocument%2Fguidance-note-remote-cp-case-management-coxs-bazar&data=02%7C01%7Cgirmaw%40unhcr.org%7Cb05bf6966ba2466ad4ad08d7ecd01425%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637238250743306778&sdata=w%2BjJMZq%2FfNlhKGWx4NyD36chAh7S9qo0z1mFn54H5Zc%3D&reserved=0


ককাবিড-১৯ কক্সবাোর আপদডি #৮ । ০৩ কম ২০২০ 

 

 সোইট েযোগনজগেন্ট এবং কডগিলপগেন্ট কসক্টর (এসএেএসভড) 

 উবখ্য়া ও কিকনাদফর ১৭টি কযাদম্প এসএমএসবডদসক্টদরর সহদর্াবর্ সাংস্থাসমূহ ক োভিড-১৯ এর েূল বোিযোগুগলো ভনগয় 

র্ৃহ পবরেশ যন, পাববলক অবডও কফারাম, করবডও করাতা গ্রæপ, কবমউবনটি সদচতনতামূলক কসশন এবাং তথয কবাদডযর মাযযদম 

১৫,৭৪৬ জন নোরীসি ৩৫,৮১৭ জন বযক্তির ভন ট কপৌৌঁে কেন। করোভিঙ্গো  ভেউভনটটর জনয এসএমএসবড কসক্টর 

পািযনারর্ণ ওয়াশ পািযনারদের সদঙ্গ একসাদথ ৭৩টট িযোন্ড ওয়োভিং পগয়ন্ট স্থোপন  গর। এোড়াও কযাম্পগুদলাদত ভিনটট 

ক োভিড-১৯ েোয়োজ কেস স্থোপন সেন্ন  গর; করাবহঙ্গা কবমউবনটির অনুদরাদয এবাং স্থানীয় প্রশাসদনর সমন্বদয় েুটি 

কবরস্থাদনর োয়র্া প্রস্তুত কদর; নতুন একটি ককায়াদরবন্টন সাইদির োয়র্া বনয যারণ করাদত ১২০টট পভরবোরগ  স্থোনোন্তভরি 

 গর; আরয়দকেগুদলার েনয ১২,৮৪০টট টোই ডোউন ভ ট ভবিরণ  গর, এবাং েুদর্ যার্ বযবস্থাপনা ইউবনি, মাক্তঝ ও 

ইমামদের মদযয মাদস্কর র্থার্থ বযবহাদরর বনদেযশনাসহ ৫০০ েোস্ক ভবিরণ কদর।   

 

লক্তজভটক্স কসক্টর 

 ক্সবোজোগর সোিোরণ কটোগরজ এবং SARI ITC গুগলোগি ভচভ ৎসো সরঞ্জোেোভদর স্থোনীয় পভরবিন বনক্তিত করদত 

লক্তেবস্টক্স কসক্টর ববশ্ব খ্ােয কম যসূবচর সদঙ্গ একটি সম্দঝাতা স্মারদকর মাযযদম HI/ATLAS লক্তেবস্টদক্সর সাদথ পািযনারবশপ 

কদর। মযুেড়া, বালুখ্াবল, কিকনাফ, উনবচপ্রাাং ও কক্সবাোদর অববস্থত বতযমান কস্টাদরে হাবগুদলার পাশাপাবশ নতুন সাযারণ 

কস্টাদরে হাবটি মানববক সহায়তা প্রোনকারীদের েনয পঞ্চম হাব হদব । লক্তেবস্টক্স কসক্টর পািযনারর্ণ স্টাফদের সুরক্ষা 

সহায়তায় বতনটি সাংস্থায় ১২০ ভলটোর িযোন্ড সযোভনটোইজোর ভবিরণ কদর। ককাবিড-১৯ কমাকাদবলায় লক্তেবস্টক্স কসক্টর 

এ টট ভ্রোেযেোন কটোগরজ ইউভনট ও ভপ্রফযোব স্থোপগন সোেভর  বোভিনীগ   োভর রী সিোয়িো প্রদোন  গর। 

 

কজন্ডোর ইন ভিউেযোভনগটভরয়োন অযো িন ওয়োভ যং গ্ররুপ (GiHA) এবং কজন্ডোর িোব 

উবখ্য়া এবাং কিকনাদফর ২০টি কযাম্প ও কহাস্ট কবমউবনটিেদুড় ৬ জন ভসআইভস কজন্ডোর অভফসোর, ৪০ জন 

কেচ্ছোগসব , এবং েোন্সগজন্ডোর কনটওয়ো য ও ভসভিল কসোসোইটট অ যোনোইগজিন সি ৪২ জন নোরীগনেী ককাবিড-

১৯ সদচতনতামূলক কসশন পবরচালনা করদেন এবাং ককাবিড-১৯ সাংবিি কেোর ইসুযগুদলার, ববদশষত নারী ও কমদয়দের 

কক্ষদত্র, কবমউবনটি বিবিক সমাযান বচবিত করদত কবমউবনটি কন্সালদিশদন রু্ক্ত হয়। কেোর হাব ১৩টি কযাদম্পর করাবহঙ্গা 

নারীদনত্রী, বসএসও এবাং কস্বচ্ছাদসবকদের সাদথ আদলাচনার বিবিদত ’করাবহঙ্গা নারীর কণ্ঠস্বর: উদদ্বর্, োবব ও সমাযান’  

বশদরানাদম একটি অযাডদিাদকবস বিফ প্রস্তুত কদর। ক্তেহা ওয়াবকযাং র্্রুপ ইাংদরক্তে, বাাংলা ও করাবহঙ্গা িাষায় নারীর প্রবত 

সবহাংসতা ও কাদের মানুষ দ্বারা সাংেটিত সবহাংসতা, ককাবিড-১৯ এর কেোরবিবিক প্রিাব এবাং কেোরসমতামূলক িূবমকা 

প্রচাদর কেোর ববষয়ক আইইবস মযাদিবরয়াল প্রস্তুত কদর। এোড়া স্থোনীয় নোরী/কজন্ডোর অভি োর, ভসএসও এবং সংভিি 

কনটওয়ো যগুগলোর েযোভপং অনুিীলন সম্পন্ন কদর  ো  ক্সবোজোগরর করোভিঙ্গো  যোে ও কিোট  ভেউভনটট জুগড় 

সকল কসক্টদরর সকল সাড়াোন কার্ যক্রদম বৃহৎ পবরসদর এদের সাংদর্ার্ েিাদনার লদক্ষয সক্তক্রয় ও চলেোন রগয়গে। 

 

 ববস্তাবরত তথয োনদত: 

Inter Sector Coordination Group (ISCG) 
E-mail: iscg@iscgcxb.org. 

Website: https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/bangladesh  
 
             Social media:  

 

https://reliefweb.int/report/bangladesh/rohingya-women-speak-covid-19-concerns-demands-and-solutions
https://drive.google.com/drive/folders/1wGvesu94j0eAtIDLKMLb7UnPzL9a9rVx
mailto:iscg@iscgcxb.org
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/bangladesh
https://twitter.com/Rohingya_ISCG
https://www.facebook.com/RohingyaResponseISCG/

