
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

শরণার্থী ত্রাণ ও প্রতযাবাসন কমিশনাদরর কার্ যালয় 

কক্সবাজার 

 

মিয়ানিার থর্থদক আগত আশ্রয়প্রার্থীদের িানমবক সহায়তা কার্ যক্রদির হালনাগাে অবস্থা ও প্রাসমিক অনযানয তর্থযাবলী 

তামরখ: ৩১.০৮.২০২০মি. 

ক্রমি

ক 

মবষয়/কার্ যক্রি মববরণ/বতযিান অবস্থা িন্তবয 

১. আশ্রয়প্রার্থীর 

সাংখযা 

৮,১৯,৭৮৭ জন 

১,৭৯,৫৯০ পরিবাি  

(থর্ৌর্থ থরজজদেশন) 

 

৭,৪১,৮৪১ জন  

(২৫ আগস্ট ২০১৭ এর পর) 

১১,১৮,৫৭৬ জন (মিআইমপ) 

৯,১৪,৯৯৮ (ইউএনএইচমসআর 

পপুদলশন ফ্যাক্টশীট) 

২৫ আগষ্ট, ২০১৭ মি. তামরদখর পর হদত ২৮/০৫/২০২০ 

পর্ যন্ত আনুিামনক ৭ লক্ষ ৪১ হাজার ৮ শত ৪১ জন 

আশ্রয়প্রার্থী প্রদবশ কদরদে।  

২. আশ্রয়প্রার্থীদের 

িদযয প্রমতবেদর  

নতুন জন্ম থনয়া 

মশশুর হার 

 ৩০,৪৩৮ (ইউএনএইচমসআর 

এর পপুদলশন সীট) 

 ৩০,০০০ ( থহলর্থ থসক্টর) 
 

ইউএনএইচমসআর এর পপুদলশন সীট ও থহলর্থ থসক্টর 

হদত সাংগৃহীত তর্থয অনুর্ায়ী। 

৩. মিয়ানিার হথত 

মিয়াদরন্স প্রামির 

জনয তামলকা 

হস্তান্তর 

৫,৯৮,৩১৯ জন 

(১ ,৩ ৩ ,৩ ৫ ৮  পমরবার) 

 

১৬/০২/২০১৮ তামরখ হদত মবমিন্ন যাদপ মিয়ানিার 

কতৃযপদক্ষর কাদে অেযাবময ১,২৩,৯১৯ জদনর (২৭,৯৯৯ 

পমরবার) তামলকা মিয়াদরন্স প্রামির জনয হস্তান্তর করা 

হদয়দে।  

4. মিয়ানিাদরর কাে 

থর্থদক মিয়াদরন্স 

প্রামি 

১০,৭০৪  জন 

(৩,৪২১ পমরবার) 

০৯/০১/২০১৯ তামরখ হদত মবমিন্ন যাদপ মিয়ানিার 

কতৃযপদক্ষর কাে থর্থদক অেযাবময ১০,৩৩৬ জদনর (২৬৭৪ 

পমরবার) মিয়াদরন্স পাওয়া থগদে। মহন্দ ু ২৩৪ জন (৭৪ 

পমরবার}। 

৫. আশ্রয়প্রার্থী 

এমতি মশশুর 

সাংখযা 

৩৯,৮৪১ জন 

(থেদল-১৯,০৫৯ ও  

থিদয়-২০,৭৮২) 

৮,৩৯১ জদনর বাবা-িা থকউ থনই 

সিাজ থসবা অমযেির জমরপ কার্ যক্রি সম্পন্ন কদরদে। 

এমতি মশশুদের তত্বাবযান ও সুরক্ষার জনয সিাজ থসবা 

অমযেির ও ইউমনদসফ্ এর থর্ৌর্থ উদেযদগ এমতি মশশুদের 

লালন-পালনকারী পমরবারদক নগে সহায়তা প্রোন 

কার্ যক্রি ১০/০৬/২০১৮ মি. তামরখ হদত শুরু হদয়দে।   

৬. প্রমতবেদর 

গিযবতী নারীর 

সাংখযা 
 

 ৩৫,০০৪ জন 

(ইউএনএইচমসআর এর 

পপুদলশন সীট) 

 ৩৫,০০০ ( থহলর্থ থসক্টর) 

ইউএনএফ্মপএ-এর সহদর্ামগতায় পমরবার পমরকল্পনা 

মবিাগ মবমিন্ন এনজজও’র িাযযদি এবেদরর শুরুর মেদক 

জমরপ কার্ যক্রি পমরচালনা কদর। ইউএনএইচমসআর এর 

পপুদলশন সীট ও থহলর্থ থসক্টর হদত সাংগৃহীত তর্থয 

অনুর্ায়ী।  

৭. সবকটট নতুন 

কযাদম্প বযবহৃত 

িূমির পমরিাণ 

 

৬,৫০০ একর  থসদেম্বর, ২০১৭ িাদস ২,০০০ একর িূমিদত আশ্রয় 

মশমবর মনি যাদণর উদেযাগ গ্রহণ করা হয়। আশ্রয়প্রার্থীদের 

সাংখযা ক্রিাগতিাদব বৃজি পাওয়ায় উমখয়ার কুতুপালাং-

বালুখালী নতুন কযাম্প এলাকার আওতা সম্প্রসারদণর 

লদক্ষয প্রদয়াজনীয় িূমির পমরিাণ প্রার্থমিকিাদব বরাদ্দকৃত 

২,০০০ একদরর স্থদল ৩,৫০০ একদর পুন:মনয যারণ করা 

হয়। পদর িূমিযস ও বনযার ঝুুঁ মকদত র্থাকা থরামহিাদের 

মনরাপে স্থাদন স্থানান্তদরর জনয আরও ৫০০ একর িূমি 

বরাদ্দ করা হদয়দে। এোড়া, উমখয়া উপদজলার 

হামকিপাড়া, জািতলী, পুটটবুমনয়া এবাং থটকনাফ্ 

উপদজলার চাকিারকুল, উনমচপ্রাাং, শািলাপুর, থলো, 

আলীখালী, জােীিুরা এবাং নয়াপাড়া সম্প্রসামরত এলাকা 

কযাদম্পর আওতায় আনা হদয়দে। নতুন কযাম্পসিূদহ 

বযবহৃত থিাট িূমির পমরিাণ প্রায় ৬,৫০০ একর। 

৮. আশ্রয় 

গ্রহণকারী-থের 

আবাসস্থদল 

কযাম্প প্রমতষ্ঠা 
 

৩৪টট প্রশাসমনক বযবস্থাপনার সুমবযাদর্থ য উমখয়ার কুতুপালাং-

বালুখালী নতুন কযাম্প এলাকাদক ২২টট কযাদম্প মবিক্ত 

করা হদয়দে। তাোড়া, উমখয়ার হামকিপাড়া, জািতলী ও 

পুটটবুমনয়া এবাং থটকনাদফ্র থকরনতলী, উনমেপ্রাাং, 

আলীখালী, থলো, জামেিুরা, নয়াপাড়া শালবন ও 

শািলাপুরদকও পরৃ্থক পরৃ্থক কযাম্প মহদসদব মচমিত করা 

হদয়দে। ফ্দল সব মিমলদয় নতূন কযাদম্পর থিাট সাংখযা 

ো ুঁমড়দয়দে ৩৪। কযাম্পসিূদহ কযাম্প বযবস্থাপনার জনয 



জনপ্রশাসন িন্ত্রণালয় কতৃযক পোময়ত কি যকতযাদেরদক 

োময়ত্ব প্রোন করা হদয়দে।  

৯. মসআইমস অমফ্স 

স্থাপন কার্ যক্রি 

২৮টট ইউএনএইচমসআর এর অর্থ যায়দন ব্রাক কতৃযক ২৮টট 

মসআইমস অমফ্স মনি যাণ সম্পন্ন হদয়দে।  

১০. অস্থায়ী থশল্টার 

মনি যাণ 

২,০৫,৯৫৮ ঘর  প্রার্থমিকিাদব ৮৪ হাজার অস্থায়ী ঘর ততরীর লক্ষযিাত্রা 

মেল।  পরবতীদত আশ্রয়প্রার্থীদের আগিন অবযাহত 

র্থাকায় এবাং ইদতািদযয নতুন কদর প্রদবশকৃত আশ্রয়প্রার্থী 

পমরবাদরর সাংখযা ২ লক্ষামযক হওয়ায় বতযিাদন থশল্টার 

সাংখযা ২,১২,৬০৭টটদত উন্নীত হদয়দে।  

িযযদিয়ােী 

থশল্টার 

৬,৬৪৯ 

১১. আশ্রয়প্রার্থীদের 

খােয ও অনযানয 

অতযাবশযকীয় 

ত্রাণ সহায়তা 

প্রোন 

(এমপ্রল,২০২০) 

রবশ্বখাদ্য সংস্থা 

৮,৫৮,৪০১ 

(থজনাদরল ফু্ি মিমিমবউশন 

১,৭৩,৮৪০  

ই-িাউচার ৬,৮৪,৫৬১) 

 

আইরসআিরস 

৪৪,০৭০ জন 

 

 

(ক) থজনাদরল ফু্ি মিমিমবউশাদনর আওতায় বতযিাদন 

মবশ্বখােয কি যসূচী কতৃযক ১-৩ সেসয মবমশষ্ট পমরবাদরর জনয 

প্রমত িাদস ৩০ থকজজ চাল, ৯ থকজজ িাল ও ৩ মলটার 

থিাজয থতল(১৬,৯৭৮পমরবার), ৪-৭ সেসয মবমশষ্ট 

পমরবাদরর জনয প্রমত িাদস ৬০ থকজজ চাল, ১৮ থকজজ 

িাল ও ৬ মলটার থিাজয থতল(২০,৪২৩পমরবার) এবাং ৮-১০ 

সেসয মবমশষ্ট পমরবাদরর জনয প্রমত িাদস ৯০ থকজজ চাল, 

২৭ থকজজ িাল এবাং ৯ মলটার থিাজয থতল(৩,৯১৮ 

পমরবার) এবাং ১১+ সেসয মবমশষ্ট পমরবাদরর জনয প্রমত 

িাদস ১২০ থকজজ চাল, ৩৬ থকজজ িাল ও ১২ মলটার 

থিাজয থতল সরবরাহ করা হদে।  

(খ)  ই-িাউচার  স্কীদির আওতায় সুমবযাদিামগরা ১৬ টট 

মনমেযষ্ট থোকান হদত ১০ টট আইদটি হদত পেন্দ িামফ্ক 

খােযসািগ্রী সাংগ্রহ করদত পাদর। এ থক্ষদত্র জনপ্রমত 

তেমনক ২১০০ মকদলাকযালরীর সিপমরিাণ মহদসদব 

প্রমতজদনর জনয িামসক ৯৭৬.০৫  টাকা হাদর বরাদ্দ করা 

হয়। 

(গ) আইমসআরমস কযাম্প-২১ এবাং কযাম্প-২২ এ ৮,৬১৪ 

পমরবাদর ৪৪,০৭০ জনদক খােয সরবরাহ কদর। ১-২ সেসয 

মবমশষ্ট পমরবাদরর জনয প্রমত িাদস ২৫ থকজজ চাল, ৪ 

থকজজ িাল, ২.৫ থকজজ থোলা, ২ থকজজ মচমন, ০.৫ থকজজ 

লবন ও ৩ মলটার থিাজয থতল, ৩-৭ সেসয মবমশষ্ট 

পমরবাদরর জনয প্রমত িাদস ৫০ থকজজ চাল, ০৮ থকজজ 

িাল, ৫ থকজজ থোলা, ৪ থকজজ  মচমন, ৬ মলটার থিাজয 

থতল ও ১ থকজজ লবন এবাং ৮ এবাং ৮+ সেসয মবমশষ্ট 

পমরবাদরর জনয প্রমত িাদস ১০০ থকজজ চাল, ১৬ থকজজ 

িাল, ১০ থকজজ থোলা, ৮ থকজজ মচমন, ২ থকজজ লবন এবাং 

১২ মলটার থিাজয থতল সরবরাহ করা হদে।  

১২.   কযাম্প এলাকায় 

নলকূপ স্থাপন 

 

৮,৯২৫টট 

 

 

 

 

 

(ক) সবগুদলা কযাদম্প এ পর্ যন্ত ৬,০০৭টট অগিীর 

নলকূপ, ৩,৬৩২টট গিীর নলকূপ ও ১১টট কুয়া স্থাপন 

করা হদয়দে। তন্মদযয ২৪৬টট অগিীর নলকূপ ইদতািদযয 

অদকদজা (Decommissioming) করা হদয়দে। বতযিাদন 

থকান অগিীর নলকূপ স্থাপন করদত থেয়া হদে না। 

(খ) উমখয়ার কুতুপালাং-বালুখালী নতুন কযাম্প এলাকার ১২ 

নাং কযাদম্প জাইকা ও আইওএি থর্ৌর্থ উদেযদগ ৩০,০০০ 

থলাদকর জনয পামন সরবরাদহর উপদর্ামগ ১,৪০০ ফু্ট 

গিীরতাসম্পন্ন একটট বৃহৎ নলকূপ স্থাপদনর কাজ প্রায় 

থশষ পর্ যাদয়।  

১৩. কযাম্প এলাকায় 

লযাটিন স্থাপন 

৫৭,৩৬৩টট 

 

(ক) প্রর্থি মেদক স্থামপত লযটিদনর িদযয ৮,৬৯৪টট 

ইদতািদযয অদকদজা (Decommissioming)করা হদয়দে। 

অদকদজা করা লযটিন প্রমতস্থাপনসহ প্রদয়াজনীয় থক্ষদত্র 

নতুন লযাটিন স্থাপদনর পমরকল্পনা বাস্তবায়নাযীন আদে। 

ইদতািদযয উমখয়ার কুতুপালাং-বালুখালী নতুন কযাম্প 

এলাকায় ইউমনদসদফ্র সহায়তায় এএফ্মির িাযযদি  

১১,৫০০ লযাটিন মনমি যত হদয়দে।  

(খ) লযটিনসিূদহর বযবহারদর্াগযতা অকু্ষন্ন রাখার লদক্ষয 

কু্ষদ্র ও িাঝামর আকাদর পয়:বযবস্থাপনার Fecal Sludge 

Management উদেযাগ গ্রহণ করা হদয়দে। ইদতািদযয 

কুতুপালাংস্থ কযাম্প-৪(এক্স)-এ ইউএনএইচমসআর এর 

অর্থ যায়দন Oxfam ১,৫০,০০০ থলাদকর বজয বযবস্থাপনায় 

সক্ষি একটট  Fecal Sludge Treatment (FST) স্থাপন করা 

হদয়দে।   

১৪. কযাম্প এলাকায় 

থগাসলখানা 

১৮,৫২২টট কযাম্প এলাকায় এ পর্ যন্ত ১৮,৫২২টট থগাসলখানা স্থাপন 

করা হদয়দে।  



স্থাপন 

১৫. কযাম্প এলাকায় 

সাংদর্াগ সড়ক 

মনি যাণ 

 

 

৩৪.৬ মক.মি. (ক) এলজজইমি কতৃযক বাস্তবায়নাযীন থিাট ১২.৩৩ মক.মি. 

তেদঘ যর ১৪টট রাস্তার কাজ সম্পন্ন হদয়দে।  

(খ) ইউএনএইচমসআর এর অর্থ যায়দন এএফ্মি কতৃযক 

মনি যাণাযীন ১০.০০ মক.মি. েীঘ য িূল সড়দকর কাজ থশষ 

হদয়দে। আইওএি ও ইউএনএইচমসআর এর সহায়তায় 

৩টট বক্স কালিযাট ও ৯টট পাইপ কালিযাটও ইদতািদযয 

মনমি যত হদয়দে।  

(গ) আইওএি কতৃযক ৫টট এদক্সস থরাদি ৬.৪ 

মক.মি.এইচমবমব রাস্তা মনি যাণ কাজ সিাি হদয়দে। 

১৬. স্বাস্থয ও মচমকৎসা 

থসবা 
 

ক) ১,৩৫,৫১৯ (১ি রাউন্ড) ও 

৩,৫৪,৯৮২ (২য় রাউন্ড) জনদক 

এিআর িযাকমসন থেওয়া হদয়দে। 

খ) ৭২,৩৩৪ (১ি রাউন্ড) ও 

২,৩৬,৬৯৬ (২য় রাউন্ড) জনদক 

ওমপমি থেয়া হদয়দে। 

গ) ২,২৫,৪৪৬ জনদক মিটামিন এ 

কযাপসুল 

থেয়া হদয়দে। 

ঘ) ৪৫,৫৬,০২৪ জন থরাগীদক মবমিন্ন 

প্রকার মচমকৎসা থসবা প্রোন করা 

হদয়দে। 

ঙ) প্রর্থি েফ্ায় ৭০০,৪৮৭ 

জন এবাং ২য় েফ্ায় ১,৯৯,৪৭২ জন 

এবাং পরবতীদত আদরা ৮,৭৯,২৭৩ 

জনদক কদলরা িযাকমসন থেওয়া 

হদয়দে। 

চ) ৩,১৫,৮৮৯ (১ি রাইন্ড), 

৩,৬৩,৯৮৭ (২য় রাউন্ড)  ও 

৪,২৩,৫৬৩ (৩য় রাউন্ড) জনদক 

মিপদর্থমরয়া িযাকমসন থেওয়া হদয়দে। 

ে) থহলর্থ থপাস্ট-১০৪, প্রার্থমিক স্বাস্থয 

থসবা থকন্দ্র-৩৫, মফ্ল্ড হসমপটাল-৫, 

মিটটমস-৫, থকামিি-১৯ হসমপটাল-১২। 

(ক) কযাম্প এলাকাসহ সাংলগ্ন স্থাদন থিাট ৩৫টট প্রার্থমিক 

স্বাস্থয পমরচর্ যা থকন্দ্র এবাং ৫টট মফ্ল্ড হাসপাতাল ৮ ঘন্টা 

থসবা প্রোন করদে। তন্মদযয ৩১টট হাসপাতাল/স্বাস্থয থকন্দ্র 

২৪ ঘণ্টা থসবা প্রোন করদে।  

(খ) হাসপাতাল/স্বাস্থয থকন্দ্রসিূদহ সব যদিাট ৯৬৩টট নতুন 

আইমপমি শর্যা চালু করা হদয়দে।  

(গ) কক্সবাজার সের হাসপতাল ও উপদজলা 

হাসপাতালসিূদহর সক্ষিতা বৃজি করা হদয়দে। 

(ঘ) পমরবার পমরকল্পনা অমযেির ১২টট থকদন্দ্রর িাযযদি 

পমরবার পমরকল্পনা এবাং িাতৃ ও মশশু স্বাস্থয থসবা প্রোন 

করদে।    

(ঙ) এিএসএফ্ ও আরএইচইউ পমরচামলত মবেযিান স্বাস্থয 

থকন্দ্রসিূদহর সক্ষিতা (৩৫ শর্যার কদলরা হাসপাতালসহ) 

বৃজি করা হদয়দে।  

(চ) সবক ’টট কযাদম্প সরকারী-থবসরকারী মিদল থিাট 

১২৪টট সাংস্থা বতযিাদন স্বাস্থয থসবা প্রোদন মনদয়াজজত 

আদে।  

(ে) Orbis International এর সহায়তায় আশ্রয় 

গ্রহণকারীদের আই থকয়ার সামিযস প্রোদনর লদক্ষয স্থানীয় 

বায়তুশ শরফ্ চকু্ষ হাসপাতাল এর সাদর্থ একটট চুজক্ত 

সম্পােন করা হদয়দে। এর আওতায় ১,০০০ জদনর কযাটার

্্র্াক্ট আই সাজযারী সম্পােন ও ৫,০০০ জনদক চশিা 

প্রোদনর কার্ যক্রি শুরু হদয়দে। তাোড়া, থপমিয়াটিক 

অপর্থালদিালজজ কি যসূচীর অযীদন এ বেদর ৫০,০০০ 

মশশুদক জিমনাং করাসহ প্রদয়াজনীয় মচমকৎসা প্রোদনর 

কার্ যক্রিও চলিান আদে।   

 

১৭. কযাম্প এলাকায় 

খাল খনন 

৩০ মক.মি ইউএনএইচমসআর, আইওএি ও মবশ্বখােয কি যসূচী 

থর্ৌর্থিাদব কাম্প এলাকায় ও এর বাইদর ৩০ মক.মি. খাল 

খনন সম্পন্ন কদরদে। তন্মদযয ২০ মক.মি. কযাম্প এলাকায় 

ও ১০ মক.মি. কযাম্প সাংলগ্ন এলাকায়। 

১৮. েুদর্ যাগ 

থিাকাদবলায় 

প্রস্তুমত 

 

সম্ভাবয ঘুমণ যঝড়/সাইদিান,  িূমিযস ও 

পাহাড়ী ঢদলর ঝুুঁ মকপূণ য স্থাদন 

বসবাসরতদের মনরাপে স্থাদন স্থানান্তর  

(ক) ইউএনএইচমসআর এর অর্থ যায়দন Asian Disaster 

Preparedness Centre (ADPC) ও ঢাকা মবশ্বমবেযালদয়র থর্ৌর্থ 

উদেযদগ সম্ভাবয িূমিযস ও পাহাড়ী ঢদল আক্রান্ত হদত 

পাদর এিন এলাকা মচমিত করা হদয়দে।  

(খ) Cyclone Preparedness Programme (CPP)-থক 

আইওএি ও ইউএনএইচমসআরসহ মবমিন্ন সাংস্থার সিন্বদয় 

গটিত েুদর্ যাগ থিাকাদবলা সাংক্রান্ত ওয়ামকযাং গ্রুদপর 

অন্তিুযক্ত করা হদয়দে। 

(গ) সম্ভাবয ঘুমণ যঝড় হদত রক্ষার উদদ্দদশয ইদতািদযয 

মনমি যত অস্থায়ী থশল্টারসিূহদক িজবতু করার লদক্ষয 

কার্ যক্রি গ্রহণ করা হদয়দে। ঝুমকযপূণ য মহদসদব মচমিত থিাট 

১,৯০,৯২৬টট থশল্টাদরর জনয িজবমুতকরণ সািগ্রী 

সরবরাহ করা হদয়দে।  

(ঘ) অেযাবময পর্ যন্ত ১, ৩, ৪, ৫, ৭, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৪, 

১৫, ১৬ ও ১৮ নাং কযাম্প হদত ১১,০৯৭ পমরবাদরর থিাট 

৪৮,৬৪৬ জনদক সম্প্রসারণশীল ৪, ৫, ৬, ১৩, ১৪, ১৫, 

১৬, ১৭, ১৮, ২০ নাং কযাদম্প স্থানান্তর করা হদয়দে।  

১৯. বনয হামতর 

আক্রিণ হদত 

সুরক্ষার জনয 

বযবস্থা গ্রহণ 

 

বনয হামতর একামযক আক্রিদণ ১২ জন 

থরামহিার প্রাণহামন  

হামতর মবচরণ ও চলাচদলর পর্থ সাংকুমচত হদয় পড়ায় 

উমখয়ার কুতুপালাং-বালুখালী নতুন কযাম্প এলাকায় এ 

পর্ যন্ত বনয হামতর আক্রিদণ ১২ জদনর িৃতুয ঘদট। 

িমবষযদত এ যরদণর ঘটনার পুনরাবৃমি থরাযকদল্প হামতর 



চলাচদলর পর্থ মনমেযষ্টকরদণর লদক্ষয কার্ যকর বযবস্থা 

গ্রহদণর জনয ইউএনএইচমসআর এর আমর্থ যক সহায়তায় 

আইইউমসএন (International Union for Conservation of 

Nature) কাজ শুরু কদরদে। তা ’োড়া হামতর আক্রিণ 

থিকাদনার জনয ৫০টট ইআরটট (Elephant Response Team) 

গিন করা হদয়দে। 

২০. পমরদবশ ও বন 

রক্ষা 
 

 

মবকল্প জ্বালানীর অিাদব বনিূমি উজাড় 

হওয়া  

ইদতািদযয ১,৯২,৫৪৭ থরামহিা পমরবারদক এবাং ২০,০৫৩ 

থহাষ্ট কমিউমনটট পমরবারদক  LPG (এলমপজজ) সরবরাহ 

করা হদয়দে।  

ইউএনএইচমসআর, আইওএি িামিউএফ্মপ, 

আইমসআরমস, আইএফ্আরমস, কামরতাস, এফ্এমকউ, 

এফ্আইমিমিমব এলমপজজ সরবরাহ করথে। সরবরাহকৃত 

এলমপজজ’র ২৫% থহাষ্ট কমিউমনটটদক থেয়া হয়। 

 

মবমিন্ন এনজজও বৃক্ষদরাপন কার্ যক্রদির িাযযদি 

কযাম্পসিূদহ গত বষ যা থিৌসুদি সব যদিাট ২,০৪,৩০০টট বৃক্ষ 

থরাপন কদরদে। এ বেদরর বষ যা থিৌসুদি ৫ লক্ষয বৃক্ষ 

থরাপদনর লক্ষয মস্থর করা হদয়দে। এ কার্ যক্রি 

২৬/০৬/২০১৯ তামরদখ শুরু হদয়দে।  

২১. মশক্ষা 
 

অনানুষ্ঠামনক মশক্ষাোন কার্ যক্রি  আন্তজযামতক সাংস্থাসিূদহর তর্থযানুসাদর ৫ লক্ষ ৩০ হাজার 

থেদল-থিদয়র মশক্ষা সহায়তা প্রদয়াজন। ইদতািদযয ৫,৪৯৫ 

টট মশক্ষা থকন্দ্র (Functional)  স্থাপন ও ৯,৭২৭ জন মশক্ষক 

মনদয়াগ করা হদয়দে এবাং প্রমশক্ষণ প্রোন করা হদয়দে।  ১৪ 

বেদরর কি বয়সী ৪,৩১,৮১৮ জন (৩,১৪,৯২৬ জন 

শরণার্থী) বালক-বামলকাদক এসব মশক্ষা থকদন্দ্র মিয়ানিার 

ও ইাংদরজী িাষায় অনানুষ্ঠামনক মশক্ষা প্রোন করা হদে। 

১,৫১৭টট মশক্ষা থকদন্দ্রর জনয পমরচালনা কমিটট গিন ও 

কার্ যকর করা হদয়দে। এ পর্ যন্ত মশক্ষার্থী ও মশক্ষক মিমলদয় 

১,৭১,১০১ জনদক মশক্ষাসহায়ক মকট সরবরাহ করা 

হদয়দে। নতুন মশক্ষা থকন্দ্র স্থাপন ও মশক্ষাসহায়ক মকট 

সরবরাহ কার্ যক্রি অবযাহত আদে। 

২২. পুটষ্টিান উন্নয়ন 

 

 

অপুটষ্টজমনত স্বাস্থযঝুুঁ মক থরায কার্ যক্রি  আন্তজযামতক সাংস্থাসিূদহর তর্থযানসুাদর বতযিাদন 

৩,১৮,৭৭৮ জন থরামহিা অপুটষ্টজমনত সিসযায় আক্রান্ত। 

এর িদযয ১,৪২,৮২৩ জনদক (৪৫%)পুটষ্টদসবা প্রোন করা 

হদয়দে। অপুটষ্টজমনত সিসযায় আক্রান্তদের অমযকাাংশই 

মশশু ও গিযবতী িমহলা। এ পর্ যন্ত ১২,৬৬৮ জন মশশু িমতয 

হদয়দে পুটষ্টজমনত সিসযা মনদয়। অনুর্ধ্ য ৫ বেদরর 

১,৩৬,৮৮২ জন মশশুদক তীব্র অপুটষ্ট থরাযকদল্প িযাাংদকট 

সামিদিন্টারী মফ্মিাং থপ্রাগ্রাদির আওতায় আনা হদয়দে। 

১,৫৭,৯৫৭ জন মশশুদক মিটামিন এ কযাপসুল খাওয়াদনা 

হদয়দে। গিযবতী ও প্রাি বয়স্ক থিাট ৮৩,১৪৫ জন 

িমহলাদক পুটষ্টজমনত থসবা প্রোন করা হদয়দে।  

২৩. প্রতযাবাসন 

কার্ যক্রি 

প্রতযাবাসন অবকািাদিা মনি যাণ 

 

কক্সবাজার থজলার থটকনাফ্ উপদজলার থকরণতলী ও 

বান্দরবান থজলার নাইক্ষযাংেমড় উপদজলার ঘুিঘুদি েু ’টট 

প্রতযাবাসন থকন্দ্র মনি যাণ সম্পন্ন হদয়দে। আদরা ২টট স্থাদন 

প্রতযাবাসন কািাদিা মনি যাদণর প্রস্তুমত চলিান আদে। 

২৪. থর্ৌর্থ থরজজদেশন 

(Joint 

Registration) 

কার্ যক্রি 

 কক্সবাজাদর আশ্রয়গ্রহণকারী মিয়ানিার নাগমরকদের 

প্রতযাবাসদনর লদক্ষয সম্মত থিমরমফ্দকশন ফ্ি য অনুর্ায়ী 

তর্থয সাংগ্রহ কার্ যক্রি ২৪/০৬/২০১৮ তামরদখ শুরু এবাং 

২৩/১২/২০১৯ তামরদখ সম্পন্ন হদয়দে। থিাট ১,৭৯,৫৯০ 

পমরবাদরর (৮,১৯,৭৮৭ জদনর) থরজজদেশন সম্পন্ন 

হদয়দে। 

২৫. আবজযনা/বজযয 

বযবস্থাপনা 

 এফ্এসএি সাইট-৩৯৬টট 

 আবজযনা ব্লক-২,৭৩২টি 

Swedish Sida ও UNDP এর থর্ৌর্থ উদেযাদগ স্থানীয় নগর 

এলাকাসহ কযাম্পসিূদহর ৫,০০,০০০ অমযবাসীদক 

আযুমনক বজযয বযবস্থাপনার আওতায় এদন মর-সাইমিাং এর 

িাযযদি মবেুযৎ উৎপােদনর লদক্ষয একটট প্রকল্প 

মবদবচনাযীন আদে।  

২৬. কযাম্প এলাকায় 

মবেুযতায়ন 

 

২০মক.মি. (ক) পল্লী মবেুযৎ সমিমতর িাযযদি উমখয়ার কুতুপালাং-

বালুখালী নতুন কযাম্প এলাকায় প্রস্তামবত ২০ মক.মি. লাইন 

মনি যাদণর কাজ ইদতািদযয সম্পন্ন হদয়দে। উদল্লখয, 

উমল্লমখত মবেুযৎ লাইন থকবল কযাম্প কার্ যালয়সহ অনযানয 

প্রশাসমনক স্থাপনায় মবেুযৎ সাংদর্াদগর কাদজ বযবহৃত হদব।  

(খ) মবমিন্ন আন্তজযামতক সাংস্থা এবাং এনজজওদের সহায়তায় 



সবক ’টট কযাম্প এলাকায় এ পর্ যন্ত ৬,৬৮৬টট থসালার মিট 

লাইট স্থাপন করা হদয়দে। তা’োড়া, প্রায় সকল থরামহিা 

পমরবারদক ঘদর বযবহাদরর উপদর্ামগ থসালার  টচয লাইট 

সরবরাহ করা হদয়দে। 

২৭. মবশ্ববযাাংক এবাং 

এমশয় উন্নয়ন 

বযাাংক এর প্রকল্প 
 

এমশয় উন্নয়ন বযাাংক ও মবশ্ববযাাংক রাস্তা, 

পামন মনস্কাশন, নালা সাইদিান থশল্টার-

কাি সু্কল, িামল্টপারপাস থসন্টার ও ফু্ি 

মিমস্টমবউশন থসন্টার মনি যাণ প্রকল্প 

গ্রহণ কথরদে।  

মবশ্ববযাাংক ৪৮০ মিমলয়ন ও এমশয় উন্নয়ন বযাাংক ২৪০ 

মিমলয়ন ইউএস িলার অনুোদনর িাযযদি সরকাদরর 

সাংমিষ্ট িন্ত্রণালয় কতৃযক কক্সবাজার-থটকনাফ্ সড়ক 

উন্নয়ন, কক্সবাজার সের হাসপাতাল উন্নয়ন, উমখয়া-

থটকনাদফ্ সাইদিান থশল্টার কাি সু্কল মনি যাণসহ থরামহিা 

কযাম্প অিযন্তদর থর্াগাদর্াগ, থেন, থগাসলখানা ও খােয 

সরবরাহ থকন্দ্র মনি যাদণর প্রকল্প গ্রহণ কদরদে।  

২৮. োগল পালন 

(Goat Bank) িান 

জাপাদনর IC NET Limited এর িাযযদি 

বাস্তবাময়ত হদচে। 

এই প্রকদল্পর িাযযদি স্থানীয় জনদগাটষ্ঠর িদযয ‘থগাট 

বযাাংক’ পিমতদত োগল পালন ও শাকসবজী চাদষর 

িাযযদি জীমবকার বযবস্থা করা হদে। 

 


