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ক্রম 
বববরণ/বর্যমান অবস্থা মন্তবয 

১. আশ্রয়প্রাথীয 

ংখ্যা 

যযৌথ যরজিস্ট্রেলন 

৮,৮৯,৭০৪ জন 

১,৮৯,৯১৩ রযফায  
 

২০১৬াস্ট্রর পর স্ট্রর্ (৯৬%) 

৮,৫৪,০২৪ জন 

১,৮৩,৬০২ রযফায  
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২৫ আগস্ট ২০১৭রি. এয য তত 

৮,৫২,৭০১ জন আশ্রয়প্রাথী প্রতফ 

কতযতছ। এয আতগ কুতুারং 

রযজজস্ট্রার্ড কযাম্প ও নয়াাা 

রযজজস্ট্রার্ড কযাতম্প যণাথী রছর 

৩৫,৬৮০ জন (৪%)। ফতডভাতন 

রশু-৫১%, 

ূণ ডফয়স্ক-৪৫%, 

ফৃদ্ধ-০৪%, 

প্ররতফন্ধী-১% 

নাযী-৪,৫৮,৭৯১ জন (৫২%) ও ুরুল-

৪,৩০,৯১৩ জন (৪৮%) 

২. আশ্রয়প্রাথীতদ

য ভতধয 

প্ররতফছতয  

নতুন জন্প 

রনয়া রশুয 

ায 

৩০,৪৩৮ ( ইউএনএইচরআয এয 

জনংখ্যা পযাক্টীট অনুমায়ী) 

৩০,০০০ (ররথ রক্টতযয 

তথযভতত 

 ছ  ২০১

৭ 

২০১

৮ 

২০১

৯ 

২০২

০ 

   

  ও

   

    

৭,১৫

৪ 

৩২,

৮৮০ 

৩২,

৪৭৩ 

৩৬

৫১ 

 

ইউএনএইচরআয এয ুতরন ীট 

ও ররথ রক্টয তত ংগৃীত তথয 

অনুমায়ী। 

৩. রভয়ানভায 

তত 

রিয়াতযন্ফ 

প্রারন্ভয জনয 

তাররকা 

স্তান্তয 

৮,২৯,০৩৬ জন 

(১,৮৬,২২৮ রযফায) 

রভয়ানভায কতৃডতেয কাতছ অদযাফরধ 

৮,২৯,০৩৬ জতনয (১,৮৬,২২৮ 

রযফায) তাররকা রিয়াতযন্ফ প্রারন্ভয 

জনয স্তান্তয কযা তয়তছ।  

৪. রভয়ানভাতযয 

কাছ রথতক 

রিয়াতযন্ফ 

প্রারন্ভ 

২৭,৬৬৯ জন রভয়ানভায কতৃডতেয কাছ রথতক 

অদযাফরধ ২৭,৬৯৯ জতনয রিয়াতযন্ফ 

াওয়া রগতছ।  

৫. আশ্রয়প্রাথী 

এরতভ রশুয 

ংখ্যা 

৩৯,৮৪১ জন 

(রছতর-১৯,০৫৯ ও  

রভতয়-২০,৭৮২) 

ভাজ রফা অরধদন্ভয জরয কাম ডক্রভ 

ম্পন্ন কতযতছ। এরতভ রশুতদয 

তত্বাফধান ও ুযোয জনয ভাজ রফা 

অরধদন্ভয ও ইউরনতপ এয রমৌথ 

উতদযতগ এরতভ রশুতদয রারন-

ারনকাযী রযফাযতক নগদ ায়তা 

প্রদান কাম ডক্রভ ১০/০৬/২০১৮ রি. 



তারযখ্ তত শুরু তয়তছ।   

৬. প্ররতফছতয 

গবডফতী নাযীয 

ংখ্যা 

 

৩৫,০০৪ জন (ইউএনএইচরআয 

এয তথযভতত) 

৩৫,০০০ জন ( ররথ রক্টয এয 

তথযভতত) 

ইউএনএপরএ-এয তমারগতায় 

রযফায রযকল্পনা রফবাগ রফরবন্ন 

এনজজও’য ভাধযতভ এফছতযয শুরুয 

রদতক জরয কাম ডক্রভ রযচারনা কতয। 

ইউএনএইচরআয এয ুতরন ীট 

ও ররথ রক্টয তত ংগৃীত তথয 

অনুমায়ী।  

৭. ফকটট নতুন 

কযাতম্প 

ফযফহৃত বূরভয 

রযভাণ 

৬,৫০০ একয (২৬ ফগ ড রক.রভ. 

প্রায়) 

রতন্বম্বয, ২০১৭ ভাত ২,০০০ একয 

বূরভতত আশ্রয় ররফয রনভ ডাতণয উতদযাগ 

গ্রণ কযা য়। আশ্রয়প্রাথীতদয ংখ্যা 

ক্রভাগতবাতফ ফৃজদ্ধ াওয়ায় উরখ্য়ায 

কুতুারং-ফারুখ্ারী নতুন কযাম্প 

এরাকায আওতা ম্প্রাযতণয রতেয 

প্রতয়াজনীয় বূরভয রযভাণ 

প্রাথরভকবাতফ ফযাদ্দকৃত ২,০০০ 

একতযয স্থতর ৩,৫০০ একতয 

ুন:রনধ ডাযণ কযা য়। তয বূরভধ ও 

ফনযায ঝুুঁ রকতত থাকা রযারঙ্গাতদয 

রনযাদ স্থাতন স্থানান্ততযয জনয আযও 

৫০০ একয বূরভ ফযাদ্দ কযা তয়তছ। 

এছাা, উরখ্য়া উতজরায ারকভাা, 

জাভতরী, ুটটফুরনয়া এফং রটকনাপ 

উতজরায চাকভাযকুর, উনরচপ্রাং, 

াভরাুয, ররদা, আরীখ্ারী, জারদভুযা 

এফং নয়াাা ম্প্রারযত এরাকা 

কযাতম্পয আওতায় আনা তয়তছ। নতুন 

কযাম্পভূত ফযফহৃত রভাট বূরভয 

রযভাণ প্রায় ৬,৫০০ একয। 

৮. আশ্রয় 

গ্রণকাযী-

রদয 

আফাস্থতর 

কযাম্প প্ররতষ্ঠা 
 

৩৫টট 

ুযাতন রযজজস্ট্রার্ড কযাম্প-২ টট 

নতুন FDMN কযাম্প-৩২ টট 

(উরখ্য়া উতজরা-২৬টট ও 

রটকনাপ উতজরা-০৮ টট)     

        

প্রারনক ফযফস্থানায ুরফধাতথ ড 

উরখ্য়ায কুতুারং-ফারুখ্ারী নতুন 

কযাম্প এরাকাতক ২২টট কযাতম্প রফবক্ত 

কযা তয়তছ। তাছাা, উরখ্য়ায 

ারকভাা, জাভতরী ও ুটটফুরনয়া 

এফং রটকনাতপয রকযনতরী, 

উনরছপ্রাং, আরীখ্ারী, ররদা, জারদভুযা, 

নয়াাা ারফন ও াভরাুযতকও 

থৃক থৃক কযাম্প রততফ রচরিত 

কযা তয়তছ। পতর ফ রভররতয় নতূন 

কযাতম্পয রভাট ংখ্যা দা ুঁরতয়তছ ৩২। 

কযাম্পভূত কযাম্প ফযফস্থানায জনয 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয় কতৃডক দারয়ত 

কভ ডকতডাতদযতক দারয়ত্ব প্রদান কযা 

তয়তছ।  

৯. রআইর 

অরপ স্থান 

কাম ডক্রভ 

৩২টট ইউএনএইচরআয এয অথ ডায়তন ব্রাক 

কতৃডক ৩০ টট রআইর অরপ রনভ ডাণ 

ম্পন্ন তয়তছ।  

১০. অস্থায়ী ২,০৫,৯৫৮ ঘয  প্রাথরভকবাতফ ৮৪ াজায অস্থায়ী ঘয 



রল্টায 

রনভ ডাণ 

ততযীয রেযভাত্রা রছর।  যফতীতত 

আশ্রয়প্রাথীতদয আগভন অফযাত 

থাকায় এফং ইততাভতধয নতুন কতয 

প্রতফকৃত আশ্রয়প্রাথী রযফাতযয 

ংখ্যা ২ রোরধক ওয়ায় ফতডভাতন 

রল্টায ংখ্যা ২,১২,৬০৭টটতত উন্নীত 

তয়তছ।  

ভধযতভয়াদী 

রল্টায 

৬,৬৪৯ 

১১. আশ্রয়প্রাথীতদ

য খ্াদয ও 

অনযানয 

অতযাফযকীয় 

ত্রাণ ায়তা 

প্রদান 

(         , 

২০২১) 

ববশ্বখাদ্য ংস্থা (         , 

২০২১) 

ফ ডতভাট খ্াদয ায়তায 

আওতাধীন-৮,৫৭,৯৩৭ জন 

রজনাতযর পুর্ রর্রস্ট্ররফউন- 

১৩,৬৫০ জন (১%)  

ই-বাউচায- ৮,৪৪,২৮৭ জন 

(৯৯%) 

 

 

যিনাস্ট্রর ফুড বডবেববউলন 

(জিএফবড) 

প্ররত ভাত জন প্ররত ১২ রকজজ চার, ৪ 

রকজজ র্ার, ১ ররটায রতর যফযা 

কযা তে। 

ই-ভাউচার 

প্ররত ভাত জনপ্ররত ২১ টট আউটতরট 

তত ৯২৯.০৭ টাকা ভূতরযয বাউচায 

এফং ১ রকজজ র্ার দ্রফয বাউচায 

রততফ যফযা কযা তে। অরত 

ঝুুঁ রকূণ ড ৩০% জনতগাষ্ঠীতক ততজ 

খ্াফায  ক্রতয়য জনয অরতরযক্ত 

২৫৩.৩৮ টাকা যফযা কযা তে। 

১২.   কযাম্প 

এরাকায় 

নরকূ স্থান 

 

১৩,১০৫ টট 

 

 

 

 

 

(ক) ফগুতরা কযাতম্প এ ম ডন্ত ৯,২৪২ 

টট অগবীয নরকূ, ৩,৮৬৩ টট গবীয 

নরকূ ও ১১ টট কুয়া স্থান কযা 

তয়তছ। তন্পতধয ২৪৬টট অগবীয 

নরকূ ইততাভতধয অতকতজা 

(Decommissioming) কযা তয়তছ। 

ফতডভাতন রকান অগবীয নরকূ স্থান 

কযতত রদয়া তে না। 

(খ) উরখ্য়ায কুতুারং-ফারুখ্ারী নতুন 

কযাম্প এরাকায ১২ নং কযাতম্প জাইকা 

ও আইওএভ রমৌথ উতদযতগ ৩০,০০০ 

ররাতকয জনয ারন যফযাতয 

উতমারগ ১,৪০০ পুট গবীযতাম্পন্ন 

একটট ফৃৎ নরকূ স্থাতনয কাজ প্রায় 

রল ম ডাতয়।  

১৩. কযাম্প 

এরাকায় 

রযাটিন স্থান 

৪০,৪৭৮ টট 

 

(ক) প্রথভ রদতক স্থারত রযটিতনয ভতধয 

৮,৬৯৪টট ইততাভতধয অতকতজা 

(Decommissioming)কযা তয়তছ। 

অতকতজা কযা রযটিন প্ররতস্থান 

প্রতয়াজনীয় রেতত্র নতুন রযাটিন 

স্থাতনয রযকল্পনা ফাস্তফায়নাধীন 

আতছ। ইততাভতধয উরখ্য়ায কুতুারং-

ফারুখ্ারী নতুন কযাম্প এরাকায় 

ইউরনততপয ায়তায় এএপরর্য 

ভাধযতভ ১১,৫০০ রযাটিন রনরভ ডত 

তয়তছ। 

(খ) রযটিনভূতয ফযফাযতমাগযতা 

অেুন্ন যাখ্ায রতেয েুদ্র ও ভাঝারয 



আকাতয য়:ফযফস্থানায Fecal Sludge 

Management উতদযাগ গ্রণ কযা 

তয়তছ। ইততাভতধয কুতুারংস্থ কযাম্প-

৪(এক্স)-এ ইউএনএইচরআয এয 

অথ ডায়তন Oxfam ১,৫০,০০০ ররাতকয 

ফজডয ফযফস্থানায় েভ একটট  Fecal 

Sludge Treatment (FST) স্থান কযা 

তয়তছ।   

১৪. কযাম্প 

এরাকায় 

রগারখ্ানা 

স্থান 

১৯,৭২৮ টট কযাম্প এরাকায় এ ম ডন্ত ১৯,৭২৮ টট 

রগারখ্ানা স্থান কযা তয়তছ।  

১৫. কযাম্প 

এরাকায় 

ংতমাগ 

ক রনভ ডাণ 

 

 

৫৯.৬ রক.রভ. (ক) এরজজইরর্ কতৃডক ফাস্তফায়নাধীন 

রভাট ৫২ রক.রভ. তদতঘ ডযয ১৪টট যাস্তায 

কাজ ম্পন্ন তয়তছ।  

(খ্) ইউএনএইচরআয এয অথ ডায়তন 

এএপরর্ কতৃডক রনভ ডাণাধীন ১০.০০ 

রক.রভ. দীঘ ড ভূর তকয কাজ রল 

তয়তছ। আইওএভ ও 

ইউএনএইচরআয এয ায়তায় ৩টট 

ফক্স কারবডাট ও ৯টট াই কারবডাটও 

ইততাভতধয রনরভ ডত তয়তছ।  

(গ) আইওএভ কতৃডক ৫টট এতক্স 

রযাতর্ ৬.৪ রক.রভ.এইচরফরফ যাস্তা 

রনভ ডাণ কাজ ভান্ভ তয়তছ। 

১৬. স্বাস্থয ও 

রচরকৎা রফা 

 

ক. ররথ রাস্ট- ১০০ 

খ্. প্রাথরভক স্বাস্থযতফা রকন্দ্র- ৪০ 

গ. রপল্ড াাতার-০৫ 

ঘ. র্ায়রযয়া রনযাভয় রকন্দ্র-০৪ 

ঙ. প্রূরত রফা রকন্দ্র- ০৯ 

চ. ুটি রকন্দ্র- ৪২ 

ছ. ইরআই রকন্দ্র- ১২৩ 

 

(ক) কযাম্প এরাকা ংরগ্ন স্থাতন 

রভাট ৫ টট রপল্ড াাতার এফং ৪০ 

প্রাথরভক স্বাস্থযতফা রকন্দ্র ১০০ টট 

ররথ রাস্ট আতছ। তন্পতধয ৩৩টট 

াাতার/       স্বাস্থযতফা ২৪ 

ঘণ্টা রফা প্রদান কযতছ।  

(খ্) াাতার/স্বাস্থয রকন্দ্রভূত 

ফ ডতভাট ৫৩০টট নতুন আইররর্ মযা 

চারু কযা তয়তছ।  

(গ) কক্সফাজায দয াতার ও 

উতজরা াাতারভূতয েভতা 

ফৃজদ্ধ কযা তয়তছ। 

(ঘ) রযফায রযকল্পনা অরধদন্ভয ১২টট 

রকতন্দ্রয ভাধযতভ রযফায রযকল্পনা 

এফং ভাতৃ ও রশু স্বাস্থয রফা প্রদান 

কযতছ।    

(ঙ) এভএএপ ও আযএইচইউ 

রযচাররত রফদযভান স্বাস্থয রকন্দ্রভতূয 

েভতা (৩৫ মযায কতরযা 

াাতার) ফৃজদ্ধ কযা তয়তছ।  

(চ) ফক’টট কযাতম্প যকাযী-

রফযকাযী রভতর রভাট ১২৪টট ংস্থা 

ফতডভাতন স্বাস্থয রফা প্রদাতন রনতয়াজজত 



আতছ।  

(ছ) রকারবর্-১৯ ম্পরকডত আতযা তথয 

াওয়া মাতফ এ প্ররততফদতনয  ২৯ ও ৩০ 

রকতন। 

 

১৭. রকারবর্ -১৯ 

(১০/০৮/২১) 

রভাট নভুনা যীো- ৫৪,৭৩৮ জন 

রভাট জজটটব রযাগীয ংখ্যা-

২৬০৩ জন 

ভৃতুয – ২৯ জন 

াাতাতর বরতড/আইতাতরতন 

থাকা রযাগীয ংখ্যা -২৪০ জন 

গত ২৪ ঘণ্টায়  নাক্ত রযাগী- ২১ 

(নভুনা যীো কযা তয়তছ ১৯৬ টটয)  

এখ্ন ম ডন্ত রভাট নাক্ত রযাগী- ২৬০৩ 

   ২৪           - ০০ 

     ও             - ২৩৮৭ 

আ                         - ২৪০ 

          - ১৩.৩৭% 

                  আ         - 

৫.৬৩% 

          - ৯৯.৮৫% 

১৮ রকারবর্-১৯ 

রভাকারফরায় 

গৃীত 

দতে 

(১৪/০৬/২১) 

 Severe Acute Respiratory 

Infection (SARI)/      -

১৯             : ১৩, 

       - ৫৩০,      

       - ৪১৫, 

 আ         : ১০ 

            : ১৮ 

           : ২০ 

                : 

   -৪,         -০২, 

        - ১০৭৬ 

 আ            - 

   -১৫,        - 

৩২৬,             - 

২৬৮ 

                - ৩১  

 

গৃীর্ পদ্স্ট্রেপ :   

জক্রয় ারয (SARI) ুরফধা-১৩ টট 

ারয (SARI)  আইরটট রফর্ রেযভাত্রা- 

১৯০০ টট 

জক্রয় ারয(SARI)  আইরটট রফর্-

৫৩০টট, স্টযান্ডফাই-৪১৫ 

আ         - ১০ 

           -১৮ 

          - ২০ 

               -    -৪,      

   -০২, 

        - ১০৭৬ 

আ            -    -১৫,     

   - ৩২৬,             - ২৬৮ 

নভুনা ংগ্র রকন্দ্র-২৪ টট 

২৩০ জন র্াক্তায ও ৩৫০০ জন 

রফাকভী ৬৪টট স্বাস্থয রফা রকতন্দ্র 

রফা প্রদান কযতছ। ২৮০ জন র্াক্তায 

ও না ডতক প্রতয়াজনীয় প্ররেণ প্রদান 

কযা     তয়তছ। 

একটট নতুন ররআয রভরন চারু কযা 

তয়তছ।   

কক্সফাজায দয াাতাতর স্থারত 

IEDCR রযাতফ ররআয যীোয জনয 

একজন রটরকরনরয়ান রনতয়াগ রদয়া 

তয়তছ। উক্ত রযাতফ র্রিউএইচও কতৃডক 

১২০০ রটরস্টং রকট ও  

২০১৭৫ টট ররই যফযা কযা 

তয়তছ।  

১৯. কযাম্প 

এরাকায়     

    

৭৯   .  . ইউএনএইচরআয, আইওএভ ও 

রফশ্বখ্াদয কভ ডূচী রমৌথবাতফ কাম্প 

এরাকায় ও এয ফাইতয ৩০ রক.রভ. খ্ার 

খ্নন ম্পন্ন কতযতছ। তন্পতধয ২০ 



রক.রভ. কযাম্প এরাকায় ও ১০ রক.রভ. 

কযাম্প ংরগ্ন এরাকায়। 

২০. দুতম ডাগ 

রভাকাতফরায় 

প্রস্তুরত 

ম্ভাফয ঘুরণ ডঝ/াইতিান,  বূরভধ 

ও াাী ঢতরয ঝুুঁ রকূণ ড স্থাতন 

ফফাযততদয রনযাদ স্থাতন 

স্থানান্তয 

(ক) ইউএনএইচরআয এয অথ ডায়তন 
Asian Disaster Preparedness Centre 

(ADPC) ও ঢাকা রফশ্বরফদযারতয়য রমৌথ 

উতদযতগ ম্ভাফয বূরভধ ও াাী ঢতর 

আক্রান্ত তত াতয এভন এরাকা 

রচরিত কযা তয়তছ।  

(খ্) Cyclone Preparedness Programme 

(CPP)-রক আইওএভ ও 

ইউএনএইচরআয রফরবন্ন ংস্থায 

ভন্তয় গটিত দুতম ডাগ রভাকাতফরা 

ংক্রান্ত ওয়ারকডং গররুতয অন্তবুডক্ত 

কযা তয়তছ। 

(গ) ম্ভাফয ঘুরণ ডঝ তত যোয 

উতদ্দতয ইততাভতধয রনরভ ডত অস্থায়ী 

রল্টাযভূতক ভজফুত কযায রতেয 

কাম ডক্রভ গ্রণ কযা তয়তছ। ঝুরকডূণ ড 

রততফ রচরিত রভাট ১,৯০,৯২৬টট 

রল্টাতযয জনয ভজফুরতকযণ াভগ্রী 

যফযা কযা তয়তছ।  

(ঘ) অদযাফরধ ম ডন্ত ১, ৩, ৪, ৫, ৭, ৮, 

৯, ১০, ১২, ১৪, ১৫, ১৬ ও ১৮ নং 

কযাম্প তত ১১,০৯৭ রযফাতযয রভাট 

৪৮,৬৪৬ জনতক ম্প্রাযণীর ৪, ৫, 

৬, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২০ নং 

কযাতম্প স্থানান্তয কযা তয়তছ। 

২১. ফনয ারতয 

আক্রভণ তত 

ুযোয জনয 

ফযফস্থা গ্রণ 

 

 ারতয রফচযণ ও চরাচতরয থ 

ংকুরচত তয় ায় উরখ্য়ায 

কুতুারং-ফারুখ্ারী নতুন কযাম্প 

এরাকায় প্রথভ ০৪ ভাত  ফনয ারতয 

আক্রভতণ ১২ জতনয ভৃতুয ঘতট। 

যফতীতত এ ধযতণয ঘটনায ুনযাফৃরি 

রযাধকতল্প ারতয চরাচতরয থ 

রনরদডিকযতণয রতেয কাম ডকয ফযফস্থা 

গ্রতণয জনয ইউএনএইচরআয এয 

আরথ ডক ায়তায় আইইউরএন 

(International Union for Conservation 

of Nature) কাজ শুরু কতযতছ। তাছাা 

ারতয আক্রভণ রিকাতনায জনয ৫০টট 

ইআযটট (Elephant Response Team) 

গিন কযা তয়তছ। 

২২. রযতফ ও 

ফন যো 

 

২০১৮      ১১৬       

২,৯০,০০০       , ২০১৯      

১৫২       ৩,৮০,০০০        , 

২০২০      ২৭৬       

৬,৯০,০০০                   

ইততাভতধয ১,৯২,৫৪৭ রযারঙ্গা 

রযফাযতক এফং ২০,০৫৩ রাি 

করভউরনটট রযফাযতক  LPG 

(এররজজ) যফযা কযা তয়তছ।  

ইউএনএইচরআয, আইওএভ 



    ছ।         ৫৪৪       

১৩,৬০,০০০                   

    ছ। ২০২১      ৫,৩০,০০০ 

                     ।  

র্ারিউএপর, আইরআযর, 

আইএপআযর, কারযতা, এপএরকউ, 

এপআইরবরর্রফ এররজজ যফযা 

কযতছ। যফযাকৃত এররজজ’য ২৫% 

রাি করভউরনটটতক রদয়া য়। 

 

২৩. রো 

 

অনানুষ্ঠারনক রোদান কাম ডক্রভ  

৫,৪৯৫ টট রোতকন্দ্র স্থান 

১,৭১,১০১ জনতক রো ায়তা 

উকযণ প্রদান 

৯,৭২৭ জন রেক 

আন্তজডারতক ংস্থাভূতয তথযানুাতয 

৫ রে ৩০ াজায রছতর-রভতয়য রো 

ায়তা প্রতয়াজন। ইততাভতধয ৫,৪৯৫ 

টট রো রকন্দ্র (Functional)  স্থান ও 

৯,৭২৭ জন রেক রনতয়াগ কযা 

তয়তছ এফং প্ররেণ প্রদান কযা 

তয়তছ।  ১৪ ফছতযয কভ ফয়ী 

৪,৩১,৮১৮ জন (৩,১৪,৯২৬ জন 

রযারঙ্গা) ফারক-ফাররকাতক এফ রো 

রকতন্দ্র রভয়ানভায ও ইংতযজী বালায় 

অনানুষ্ঠারনক রো প্রদান কযা তে। 

১,৫১৭টট রো রকতন্দ্রয জনয 

রযচারনা করভটট গিন ও কাম ডকয কযা 

তয়তছ। এ ম ডন্ত রোথী ও রেক 

রভররতয় ১,৭১,১০১ জনতক রোায়ক 

রকট যফযা কযা তয়তছ। নতুন রো 

রকন্দ্র স্থান ও রোায়ক রকট 

যফযা কাম ডক্রভ অফযাত আতছ। 

২৪. ুটিভান 

উন্নয়ন 

 

 

অুটিজরনত স্বাস্থযঝুুঁ রক রযাধ 

কাম ডক্রভ  

১,৩৬,৮৮২          blanket 

supplementary                ছ 

    ৮৩,১৪৫                  

            ও       ছ। 

২৫. প্রতযাফান 

কাম ডক্রভ 

প্রতযাফান অফকািাতভা রনভ ডাণ 

 

কক্সফাজায রজরায রটকনাপ 

উতজরায রকযনতরী ও ফান্দযফান 

রজরায নাইেযংছর উতজরায 

ঘুভধুতভ দ’ুটট প্রতযাফান রকন্দ্র রনভ ডাণ 

ম্পন্ন তয়তছ। আতযা ২টট স্থাতন 

প্রতযাফান কািাতভা রনভ ডাতণয প্রস্তুরত 

চরভান আতছ। 

রটকনাপ উতজরায রকযনতরীতত 

নাপ নদীয াত ১টট প্রতযাফান ঘাট 

যতয়তছ। 

২৬. রমৌথ 

রযজজতেন 

(Joint 

Registration) 

কাম ডক্রভ 

 কক্সফাজাতয আশ্রয়গ্রণকাযী 

রভয়ানভায নাগরযকতদয প্রতযাফাতনয 

রতেয ম্মত রমৌথ রবরযরপতকন পভ ড 

অনুমায়ী তথয ংগ্র কাম ডক্রভ 

২৪/০৬/২০১৮ তারযতখ্ শুরু তয়তছ। 

জনু, ২০২১ ম ডন্ত ১,৮৯,৯১৩ টট 

রযফাতযয ৮,৮৯,৭০৪ দতযয 

রযজজতস্ট্রন ম্পন্ন তয়তছ। 

২৭. আফজডনা/ফ

জডয ফযফস্থানা 

 এপএএভ াইট-৩৯৬টট 

 আফজডনা িক-২,৭৩২টট 

Swedish Sida ও UNDP এয রমৌথ 

উতদযাতগ স্থানীয় নগয এরাকা 

কযাম্পভূতয ৫,০০,০০০ অরধফাীতক 



আধুরনক ফজডয ফযফস্থানায আওতায় 

এতন রয-াইরিং এয ভাধযতভ রফদুযৎ 

উৎাদতনয রতেয একটট প্রকল্প 

রফতফচনাধীন আতছ।  

২৮. কযাম্প 

এরাকায় 

রফদুযতায়ন 

 

২০রক.রভ. (ক) ল্লী রফদুযৎ রভরতয ভাধযতভ 

উরখ্য়ায কুতুারং-ফারুখ্ারী নতুন 

কযাম্প এরাকায় প্রস্তারফত ২০ রক.রভ. 

রাইন রনভ ডাতণয কাজ ইততাভতধয ম্পন্ন 

তয়তছ। উতল্লখ্য, উরল্লরখ্ত রফদুযৎ রাইন 

রকফর কযাম্প কাম ডারয় অনযানয 

প্রারনক স্থানায় রফদুযৎ ংতমাতগয 

কাতজ ফযফহৃত তফ।  

(খ) রফরবন্ন আন্তজডারতক ংস্থা এফং 

এনজজওতদয ায়তায় ফক’টট কযাম্প 

এরাকায় এ ম ডন্ত ৬,৬৮৬টট রারায 

রস্ট্রট রাইট স্থান কযা তয়তছ। 

তা’ছাা, প্রায় কর রযারঙ্গা 

রযফাযতক ঘতয ফযফাতযয উতমারগ 

রারায টচড রাইট যফযা কযা 

তয়তছ। 

২৯. রফশ্বফযাংক 

এফং এরয় 

উন্নয়ন ফযাংক 

এয প্রকল্প 

 

চরভান  রফশ্বফযাংক ৪৮০ রভররয়ন ও এরয় 

উন্নয়ন ফযাংক ২৪০ রভররয়ন ইউএ 

র্রায অনুদাতনয ভাধযতভ যকাতযয 

ংরিি ভন্ত্রণারয় কতৃডক কক্সফাজায-

রটকনাপ ক উন্নয়ন, কক্সফাজায 

দয াাতার উন্নয়ন, উরখ্য়া-

রটকনাতপ াইতিান রল্টায কাভ সু্কর 

রনভ ডাণ রযারঙ্গা কযাম্প অবযন্ততয 

রমাগাতমাগ, রেন, রগারখ্ানা ও খ্াদয 

যফযা রকন্দ্র রনভ ডাতণয প্রকল্প গ্রণ 

কতযতছ।  

৩০. Livelihood 

Skills 

(দেতা) 

রফলয়ক 

প্ররেণ 

Homestead Plantation/ Micro 

Gardening 

ররাই প্ররেণ 

রফততয ততরয জজরনত্র 
Recycling of Waste Materials 

ছাগর ারন 

াতটয ততরয দ্রফয 

জাাতনয IC NET Limited এয ভাধযতভ 

ফাস্তফারয়ত তয়তছ। 

 

৩১. কাুঁটা তাতযয 

রফা রনভ ডাণ 

রেয-১৪৫ রক.রভ. 

রনভ ডাণ ম্পন্ন-৪২রক.রভ. 

রনভ ডাণাধীন-১০৩ রক.রভ. 

 

ফ ডতল অগ্রগরত জানা মায় রন। 

ফরূফ ডক ফাস্তুচুযত রভয়ানভায 

নাগরযকতদয রনযািা রনজিতকতল্প ১০ 

দারতক রর্রবন,ফাংরাতদ 

রনাফারনী এয অধীতন কযাতম্পয 

চতু ডাত কাুঁটাতাতযয রফা রনভ ডাণ 

কাম ডক্রভ শুরু তয়তছ। কাুঁটাতাতযয 

রফায মূ্পণ ড তদঘ ডয রনধ ডাযণ কযা 

তয়তছ ১৪৫ রক.রভ.। এ ম ডন্ত ফৃিয 

কুতুারং, ফারুখ্ারী এফং ারংখ্ারী 

এরাকায চতু ডাত ফ ডতভাট ৪২ রক.রভ. 

কাুঁটাতাতযয রফা রনভ ডাণ কাজ ম্পন্ন 



তয়তছ। 

রটকনাতপ কাুঁটাতাতযয রফা রনভ ডাণ 

কাজ চরভান যতয়তছ 

৩২. আ   

          

     

                                 

          ১,৩৪৮           

              ছ। 

৩৩.         ৪,৭২৪             ১৮,৮৪৬ 

                          

        ছ। 

                   ৫২    

    ও               ছ। 

২০       ২             ও ০৪    

    ও                     । 

         ১৩        আ     ও 

         -    আ               

   । 

১৮                 আ ছ। 

৬        ও ও   আ      

                            ছ। 

    আ    : 

   ,    ,           ,    ,     , 

      ,     , আ  ,              , 

           ,          ,        

     , আ  । (১৩      /আ    ) 

  -    আ    : 

     ,    ,             ,        , 

   ,         ,  ছ        ,   , 

          ,           ,      (ও    

      ),                    , 

  ছ        ,    ,      ,      , 

      ,             ,      ,   , 

           ,           ,     , 

     ,      ,       ,       , 

    ও   ,            ,       

    ,         ,       , 

            (               ও 

       ),            (৩৫    

আ                )    

 


