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২৫আগস্ট ২০১৭ বি. এয য স্ট্রত ৯,৪৮,৪০২ জন 

আশ্রয়প্রাথী প্রস্ট্রফ কস্ট্রযস্ট্রছ। এয আস্ট্রগ কুতুারং 

যযবজোর্ য কযাম্প ও নয়াাড়া যযবজোর্ য কযাস্ট্রম্প 

যণাথী বছর ৩৬,৮৪৩ জন (৪%)। ফতযভাস্ট্রন 

বশু-৫২%, 

পূণ যফয়স্ক-৪৪%, 

বৃদ্ধ-০৪%, 

প্রবতফন্ধী-১% 

নাযী-৪,৯৩,১৬৯ জন (৫২%) ও পুরুল-৪,৫৫,২৩৩ 

জন (৪৮%) 

২. আশ্রয়প্রাথীস্ট্রদয 

ভস্ট্রে প্রবতফছস্ট্রয  

নতুন জন্ যনয়া 

বশুয ায 

২৪,৯৩০ ( ইউএনএইচবআয এয জনংখ্যা 

পযাক্টীট অনুমায়ী) 

২৪,০০০ (স্ট্ররথ যক্টস্ট্রযয তথ্যভস্ট্রত) 

ইউএনএইচবআয এয পুস্ট্ররন ীট ও যরথ যক্টয 

স্ট্রত ংগৃীত তথ্য অনুমায়ী। 

৩. বভয়ানভায স্ট্রত 

বিয়াস্ট্রযন্প প্রাবিয 

জন্য তাবরকা 

স্তান্তয 

৮,২৯,০৩৬ জন 

(১,৮৬,২২৮ বযফায) 

বভয়ানভায কতৃযস্ট্রেয কাস্ট্রছ অদ্যাফবধ ৮,২৯,০৩৬ 

জস্ট্রনয (১,৮৬,২২৮ বযফায) তাবরকা বিয়াস্ট্রযন্প 

প্রাবিয জন্য স্তান্তয কযা স্ট্রয়স্ট্রছ।  

৪. বভয়ানভাস্ট্রযয কাছ 

যথস্ট্রক মাচাইস্ট্রয়য 

য   ি তথ্য 

৩৪,২৪৭ জনস্ট্রক বিয়ার্ য কযা স্ট্রয়স্ট্রছ বভয়ানভায কতৃযে অদ্যাফবধ ৬০,৮৬৪ জস্ট্রনয তথ্য 

মাচাইপূফ যক যপ্রযণ কস্ট্রযস্ট্রছ।  

৫. আশ্রয়প্রাথী এবতভ 

বশুয ংখ্যা 

৪১,৯৬৪ জন 

(যছস্ট্রর-২০,২৫২ ও  

যভস্ট্রয়-২১,৬৯৬) 

ভাজ যফা অবধদিয জবয কাম যক্রভ ম্পন্ন কস্ট্রযস্ট্রছ।  

৬. প্রবতফছস্ট্রয গবযফতী 

নাযীয ংখ্যা 

 

২৪,৫৩২ জন (ইউএনএইচবআয এয 

তথ্যভস্ট্রত) 

২৪,৭২৯ জন ( যরথ যক্টয এয তথ্যভস্ট্রত) 

ইউএনএপবএ-এয স্ট্রমাবগতায় বযফায বযকল্পনা 

বফবাগ বফববন্ন এনবজও’য ভােস্ট্রভ এফছস্ট্রযয শুরুয 

বদস্ট্রক জবয কাম যক্রভ বযচারনা কস্ট্রয। 

ইউএনএইচবআয এয পুস্ট্ররন ীট ও যরথ যক্টয 

স্ট্রত ংগৃীত তথ্য অনুমায়ী।  

৭. ফকটি নতুন 

কযাস্ট্রম্প ব্যফহৃত 

ভূবভয বযভাণ 

৮,০০০ একয ( আনুভাবনক ৩২ ফগ য 

বকস্ট্ররাবভটায) 

যস্ট্রন্ফম্বয, ২০১৭ ভাস্ট্র ২,০০০ একয ভূবভস্ট্রত আশ্রয় 

ববফয বনভ যাস্ট্রণয উস্ট্রদ্যাগ গ্রণ কযা য়। 

আশ্রয়প্রাথীস্ট্রদয ংখ্যা ক্রভাগতবাস্ট্রফ বৃবদ্ধ াওয়ায় 

উবিয়ায কুতুারং-ফালুিারী নতুন কযাম্প এরাকায 

আওতা ম্প্রাযস্ট্রণয রস্ট্রেয প্রস্ট্রয়াজনীয় ভূবভয 

বযভাণ প্রাথবভকবাস্ট্রফ ফযাদ্দকৃত ২,০০০ একস্ট্রযয 

স্থস্ট্রর ৩,৫০০ একস্ট্রয পুন:বনধ যাযণ কযা য়। স্ট্রয 

ভূবভধ ও ফন্যায ঝুঁবকস্ট্রত থাকা যযাবঙ্গাস্ট্রদয বনযাদ 

স্থাস্ট্রন স্থানান্তস্ট্রযয জন্য আযও ৫০০ একয ভূবভ ফযাদ্দ 

কযা স্ট্রয়স্ট্রছ। এছাড়া, উবিয়া উস্ট্রজরায াবকভাড়া, 

জাভতরী, পুটিবুবনয়া এফং যটকনাপ উস্ট্রজরায 

চাকভাযকুর, উনবচপ্রাং, াভরাপুয, যরদা, আরীিারী, 

জাবদমুযা এফং নয়াাড়া ম্প্রাবযত এরাকা কযাস্ট্রম্পয 
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আওতায় আনা স্ট্রয়স্ট্রছ। নতুন কযাম্পমূস্ট্র ব্যফহৃত 

যভাট ভূবভয বযভাণ প্রায় ৬,৫০০ একয। 

 

 

৮. আশ্রয় গ্রণকাযী-

যদয আফাস্থস্ট্রর 

কযাম্প প্রবতষ্ঠা 

 

৩৪টি প্রাবনক ব্যফস্থানায সুবফধাস্ট্রথ য উবিয়ায কুতুারং-

ফালুিারী নতুন কযাম্প এরাকাস্ট্রক ২২টি কযাস্ট্রম্প 

বফবক্ত কযা স্ট্রয়স্ট্রছ। তাছাড়া, উবিয়ায াবকভাড়া, 

জাভতরী ও পুটিবুবনয়া এফং যটকনাস্ট্রপয যকযনতরী, 

উনবছপ্রাং, আরীিারী, যরদা, জাবদমুযা, নয়াাড়া 

ারফন ও াভরাপুযস্ট্রকও পৃথক পৃথক কযাম্প বস্ট্রস্ট্রফ 

বচবিত কযা স্ট্রয়স্ট্রছ। ম্প্রবত াভরাপুয ( কযাম্প ২৩) 

যক ফন্ধ য ালনা কযা স্ট্রয়স্ট্রছ। পস্ট্রর ফ বভবরস্ট্রয় নতূন 

কযাস্ট্রম্পয যভাট ংখ্যা দাঁবড়স্ট্রয়স্ট্রছ ৩৪। কযাম্পমূস্ট্র 

কযাম্প ব্যফস্থানায জন্য জনপ্রান ভন্ত্রণারয় কতৃযক 

দাবয়ত কভ যকতযাস্ট্রদযস্ট্রক দাবয়ত্ব প্রদান কযা স্ট্রয়স্ট্রছ।  

                  

পুযাতন যযবজোর্ য 

কযাম্প-২ টি 

নতুন FDMN 

কযাম্প-৩১ টি 

(উবিয়া উস্ট্রজরা-

২৬টি ও যটকনাপ 

উস্ট্রজরা-০৬ টি) 

 

              -

০১   

৯. বআইব অবপ 

স্থান কাম যক্রভ 

৩৪টি ইউএনএইচবআয এয অথ যায়স্ট্রন ব্রাক কতৃযক ৩০ টি 

বআইব অবপ বনভ যাণ ম্পন্ন স্ট্রয়স্ট্রছ।  

১০. অস্থায়ী যল্টায 

বনভ যাণ 

২,০৭,৫৪৬  য  প্রাথবভকবাস্ট্রফ ৮৪,০০০ অস্থায়ী  য ততযীয রেযভাত্রা 

বছর।  যফতীস্ট্রত আশ্রয়প্রাথীস্ট্রদয আগভন অব্যাত 

থাকায় এফং ইস্ট্রতাভস্ট্রে নতুন কস্ট্রয প্রস্ট্রফকৃত 

আশ্রয়প্রাথী বযফাস্ট্রযয ংখ্যা ২ রোবধক ওয়ায় 

যল্টায ংখ্যা বৃবদ্ধ কযা য়। গত ০৯.০১.২০২২ 

তাবযস্ট্রিয আগুস্ট্রন প্রায় ৪০২ টি যল্টায আংবক ও 

ম্পূন য েবতগ্রস্ত য়।  

ভেস্ট্রভয়াদী 

যল্টায 

৪০,৮২৭   

১১. আশ্রয়প্রাথীস্ট্রদয 

িাদ্য ও অন্যান্য 

অতযাফশ্যকীয় ত্রাণ 

ায়তা প্রদান 

(যপব্রুয়াবয, 

২০২২) 

বফশ্বিাদ্য ংস্থা (যপব্রুয়াবয, ২০২২) 

ই-বাউচায-ফ যস্ট্রভাট িাদ্য ায়তায 

আওতাধীন-৮,৯৫,২৭২ জন 

 

 

ই-বাউচায 

প্রবত ভাস্ট্র জনপ্রবত ২১ টি আউটস্ট্ররট স্ট্রত ১২১৫.৮৯ 

(১৩ র্রায) টাকা মূস্ট্রেয বাউচায এফং ১ যকবজ র্ার 

দ্রব্য বাউচায বস্ট্রস্ট্রফ যফযা কযা স্ট্রে। অবত 

ঝুঁবকপূণ য ৩০% জনস্ট্রগাষ্ঠীস্ট্রক ১০ টি ই-বাউচায 

আউটস্ট্ররট এয র্বিউএপব স্ট্রতজ িাফায কন যায এফং 

০১ টি বজএপবর্ স্ট্রয়ন্ট স্ট্রত স্ট্রতজ িাফায  ক্রস্ট্রয়য 

জন্য অবতবযক্ত ২৮০.৫৯ (৩ র্রায) টাকা যফযা 

কযা স্ট্রে। 

১২.   কযাম্প এরাকায় 

নরকূ স্থান 

 

১৩,৪৭৫ টি 

 

 

 

 

 

(ক) ফগুস্ট্ররা কযাস্ট্রম্প এ ম যন্ত ৯,৬৭২টি অগবীয 

নরকূ, ৪,৬৭৫ টি গবীয নরকূ ও ১১টি কুয়া স্থান 

কযা স্ট্রয়স্ট্রছ। তন্স্ট্রে ২৪৬টি অগবীয নরকূ 

ইস্ট্রতাভস্ট্রে অস্ট্রকস্ট্রজা (Decommissioming) 

কযা স্ট্রয়স্ট্রছ। ফতযভাস্ট্রন যকান অগবীয নরকূ স্থান 

কযস্ট্রত যদয়া স্ট্রে না। 

(ি) উবিয়ায কুতুারং-ফালুিারী নতুন কযাম্প 

এরাকায ১২ নং কযাস্ট্রম্প জাইকা ও আইওএভ যমৌথ 

উস্ট্রদ্যস্ট্রগ ৩০,০০০ যরাস্ট্রকয জন্য াবন যফযাস্ট্রয 

উস্ট্রমাবগ ১,৪০০ পৄট গবীযতাম্পন্ন একটি বৃৎ 

নরকূ স্থাস্ট্রনয কাজ প্রায় যল ম যাস্ট্রয়।  

১৩. কযাম্প এরাকায় 

োবিন স্থান 

৪৪,৩৬৫ টি 

 

(ক) প্রথভ বদস্ট্রক স্থাবত েবিস্ট্রনয ভস্ট্রে ৮,৬৯৪টি 

ইস্ট্রতাভস্ট্রে অস্ট্রকস্ট্রজা 

(Decommissioming)কযা স্ট্রয়স্ট্রছ। 

অস্ট্রকস্ট্রজা কযা েবিন প্রবতস্থান প্রস্ট্রয়াজনীয় যেস্ট্রত্র 

নতুন োবিন স্থাস্ট্রনয বযকল্পনা ফাস্তফায়নাধীন 

আস্ট্রছ। ইস্ট্রতাভস্ট্রে উবিয়ায কুতুারং-ফালুিারী নতুন 
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কযাম্প এরাকায় ইউবনস্ট্রস্ট্রপয ায়তায় এএপবর্য 

ভােস্ট্রভ ১১,৫০০ োবিন বনবভ যত স্ট্রয়স্ট্রছ। 

(ি) েবিনমূস্ট্রয ব্যফাযস্ট্রমাগ্যতা অক্ষুন্ন যািায 

রস্ট্রেয ক্ষুদ্র ও ভাঝাবয আকাস্ট্রয য়:ব্যফস্থানায 

Fecal Sludge Management উস্ট্রদ্যাগ 

গ্রণ কযা স্ট্রয়স্ট্রছ। ইস্ট্রতাভস্ট্রে কুতুারংস্থ কযাম্প-

৪(এক্স)-এ ইউএনএইচবআয এয অথ যায়স্ট্রন Oxfam 

১,৫০,০০০ যরাস্ট্রকয ফজযয ব্যফস্থানায় েভ একটি  

Fecal Sludge Treatment (FST) 

স্থান কযা স্ট্রয়স্ট্রছ।   

১৪. কযাম্প এরাকায় 

যগারিানা স্থান 

২৩,৭৩২ টি কযাম্প এরাকায় এ ম যন্ত ১৯,৭২৮টি যগারিানা 

স্থান কযা স্ট্রয়স্ট্রছ।  

১৫. কযাম্প এরাকায় 

ংস্ট্রমাগ ড়ক 

বনভ যাণ 

 

 

৫৯.৬ বক.বভ. (ক) এরবজইবর্ কতৃযক ফাস্তফায়নাধীন যভাট ৫২ বক.বভ. 

তদস্ট্র যযয ১৪টি যাস্তায কাজ ম্পন্ন স্ট্রয়স্ট্রছ।  

(ি) ইউএনএইচবআয এয অথ যায়স্ট্রন এএপবর্ কতৃযক 

বনভ যাণাধীন ১০.০০ বক.বভ. দী য মূর ড়স্ট্রকয কাজ 

যল স্ট্রয়স্ট্রছ। আইওএভ ও ইউএনএইচবআয এয 

ায়তায় ৩টি ফক্স কারবযাট ও ৯টি াই কারবযাটও 

ইস্ট্রতাভস্ট্রে বনবভ যত স্ট্রয়স্ট্রছ।  

(গ) আইওএভ কতৃযক ৫টি এস্ট্রক্স যযাস্ট্রর্ ৬.৪ 

বক.বভ.এইচবফবফ যাস্তা বনভ যাণ কাজ ভাি স্ট্রয়স্ট্রছ। 

১৬. স্বাস্থয ও বচবকৎা 

যফা 

 

ক. যরথ যাস্ট- ৯১ 

ি. প্রাথবভক স্বাস্থযস্ট্রফা যকন্দ্র- ৪২ 

গ. বপল্ড াাতার-০৫ 

 . র্ায়বযয়া বনযাভয় যকন্দ্র-০৪ 

 প্রাথবভক স্বাস্থযস্ট্রফা যকন্দ্র (বএইচব) ও 

বপল্ড াাতার ২৪/৭ চালু থাস্ট্রক।  

যকাববর্-১৯ াাতার-০৮ টি 

নমুনা ংগ্র যকন্দ্র- ৩৫ টি  

ইবআই যন্টায- ১২৪ টি 

যভাট র্াক্তায- ৩২১ জন 

যভাট না য- ৩৩৬ জন 

যভাট প্যাযাস্ট্রভবর্ক- ২৬১ জন 

যভাট বভর্ওয়াইপ- ২০৪ জন 

যভাট স্বাস্থযস্ট্রফা প্রদানকাযী স্টাপ- ৩৫০০ জন 

 

(ক) কযাম্প এরাকা ংরগ্ন স্থাস্ট্রন যভাট ৫টি বপল্ড 

াাতার এফং ৪২ প্রাথবভক স্বাস্থযস্ট্রফা যকন্দ্র ৯১ টি 

যরথ যাস্ট আস্ট্রছ। তন্স্ট্রে ৪৬টি াাতার/ 

       স্বাস্থযস্ট্রফা ২৪  ণ্টা যফা প্রদান কযস্ট্রছ।  

(ি) াাতার/স্বাস্থয যকন্দ্রমূস্ট্র ফ যস্ট্রভাট ৪৮৮টি 

নতুন আইববর্ য্যা চালু কযা স্ট্রয়স্ট্রছ।  

(গ) কক্সফাজায দয াতার ও উস্ট্রজরা 

াাতারমূস্ট্রয েভতা বৃবদ্ধ কযা স্ট্রয়স্ট্রছ। 

( ) বযফায বযকল্পনা অবধদিয ১২টি যকস্ট্রন্দ্রয 

ভােস্ট্রভ বযফায বযকল্পনা এফং ভাতৃ ও বশু স্বাস্থয 

যফা প্রদান কযস্ট্রছ।    

(ঙ) এভএএপ ও আযএইচইউ বযচাবরত বফদ্যভান 

স্বাস্থয যকন্দ্রমূস্ট্রয েভতা (৩৫ য্যায কস্ট্ররযা 

াাতার) বৃবদ্ধ কযা স্ট্রয়স্ট্রছ।  

(চ) ফক’টি কযাস্ট্রম্প যকাযী-যফযকাযী বভস্ট্রর যভাট 

১২৪টি ংস্থা ফতযভাস্ট্রন স্বাস্থয যফা প্রদাস্ট্রন বনস্ট্রয়াবজত 

আস্ট্রছ।  

(ছ) যকাববর্-১৯ ম্পবকযত আস্ট্রযা তথ্য াওয়া মাস্ট্রফ এ 

প্রবতস্ট্রফদস্ট্রনয  ২৯ ও ৩০ যকস্ট্রন। 

 

১৭. যকাববর্ -১৯ 

(১৯/১১/২০২২) 

যভাট নমুনা যীো- ১,১৮,০০২ জন 

যভাট বজটিব যযাগীয ংখ্যা-৬,৬১৯ জন 

সুস্থ -৬,৫১৯ জন 

মৃতুয – ৪৩ জন 

আযএইচইউ স্ট্রত প্রাি ফ যস্ট্রল তথ্য অনুমায়ী  

১৮ যকাববর্-১৯ 

যভাকাবফরায় 

গৃীত দস্ট্রে 

(১৯/১১/২০২২) 

এ ম যন্ত যকায়াস্ট্রযন্টাইস্ট্রন যািা স্ট্রয়স্ট্রছ ফ যস্ট্রভাট 

২৮,৯০২ জন  

ফতযভাস্ট্রন যকায়াস্ট্রযন্টাইস্ট্রন আস্ট্রছন -২২ জন  

বক্রয় ববআয যভবন – ০৩টি 

অযামু্বস্ট্ররন্প -০৯ টি 

যযাগী বযফস্ট্রনয জন্য াধাযণ গাড়ী-০৫ টি 

আইবইউ যফর্- ১০ টি 

গৃীত দস্ট্রে :   

বক্রয় াবয (SARI) সুবফধা-০৮ টি 

াবয (SARI)  আইবটি যফর্ রেযভাত্রা- ১৯০০ টি 

বক্রয় াবয(SARI)  আইবটি যফর্-২১০টি, 

স্টযান্ডফাই-৯০ 

বযকবল্পত আইস্ট্রাস্ট্ররন সুবফধা-১৩ 

বক্রয় আইস্ট্রাস্ট্ররন যন্টায -০৯ টি 
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এবইউ যফর্- ২০ টি 

        (                   )    - 

১৮   

স্যাম্পর যটবস্টং স্ট্রয়ন্ট- ২৯ টি 

                        ৬,০৯৪      

                 ও                

    ২       ৫,৫৫৪             । 

          ৮৬%          । 

                                 

     । 

বক্রয় আইস্ট্রাস্ট্ররন যফর্-৬২ 

বক্রয় যকায়াস্ট্রযন্টাইন যফর্-৩৪০ টি 

নমুনা ংগ্র যকন্দ্র-২৯ টি 

২৩০ জন র্াক্তায ও ৩৫০০ জন যফাকভী ৬৪টি স্বাস্থয 

যফা যকস্ট্রন্দ্র যফা প্রদান কযস্ট্রছ। ২৮০ জন র্াক্তায ও 

না যস্ট্রক প্রস্ট্রয়াজনীয় প্রবেণ প্রদান কযা     স্ট্রয়স্ট্রছ। 

একটি নতুন ববআয যভবন চালু কযা স্ট্রয়স্ট্রছ।   

কক্সফাজায দয াাতাস্ট্রর স্থাবত IEDCR 

োস্ট্রফ ববআয যীোয জন্য একজন যটবকবনবয়ান 

বনস্ট্রয়াগ যদয়া স্ট্রয়স্ট্রছ। উক্ত োস্ট্রফ র্বিউএইচও কতৃযক 

২১১০ যটবস্টং বকট ও  

৩২,২০ ৯টি ববই যফযা কযা স্ট্রয়স্ট্রছ।  

১৯. পুবিভান উন্নয়ন 

 

 

অপুবিজবনত স্বাস্থযঝুঁবক যযাধ কাম যক্রভ  আন্তজযাবতক ংস্থামূস্ট্রয তথ্যানুাস্ট্রয ফতযভাস্ট্রন 

৩,২৮,২৩০ জন যযাবঙ্গা অপুবিজবনত ভস্যায় 

আক্রান্ত। এয ভস্ট্রে ১,৬২,৯০৩ জনস্ট্রক (৫২%) 

পুবিস্ট্রফা প্রদান কযা স্ট্রয়স্ট্রছ। অপুবিজবনত ভস্যায় 

আক্রান্তস্ট্রদয অবধকাংই বশু ও গবযফতী ভবরা। এ 

ম যন্ত ২০,৩০৬ জন বশু ববতয স্ট্রয়স্ট্রছ পুবিজবনত 

ভস্যা বনস্ট্রয়। অনুর্ধ্য ৫ ফছস্ট্রযয ১,৬৩,৪০২ জন 

বশুস্ট্রক তীব্র অপুবি যযাধকস্ট্রল্প িযাংস্ট্রকট াবিস্ট্রভন্টাবয 

বপবর্ং যপ্রাগ্রাস্ট্রভয আওতায় আনা স্ট্রয়স্ট্রছ। ১,৬৩,৬০৯ 

জন বশুস্ট্রক ববটাবভন এ কযাসুর িাওয়াস্ট্রনা স্ট্রয়স্ট্রছ। 

গবযফতী ও প্রাি ফয়স্ক যভাট ৯৪,০০২ জন ভবরাস্ট্রক 

পুবিজবনত যফা প্রদান কযা স্ট্রয়স্ট্রছ।  

২০. কযাম্প এরাকায় 

িার িনন 

৭৯ বক.বভ ইউএনএইচবআয, আইওএভ ও বফশ্বিাদ্য কভ যসূচী 

যমৌথবাস্ট্রফ কাম্প এরাকায় ও এয ফাইস্ট্রয ৩০ বক.বভ. 

িার িনন ম্পন্ন কস্ট্রযস্ট্রছ। তন্স্ট্রে ২০ বক.বভ. কযাম্প 

এরাকায় ও ১০ বক.বভ. কযাম্প ংরগ্ন এরাকায়। 

২১. দুস্ট্রম যাগ 

যভাকাস্ট্রফরায় 

প্রস্তুবত 

 

ম্ভাব্য ঘুবণ যঝড়/াইস্ট্রিান,  ভূবভধ ও াাড়ী 

ঢস্ট্ররয ঝুঁবকপূণ য স্থাস্ট্রন ফফাযতস্ট্রদয বনযাদ 

স্থাস্ট্রন স্থানান্তয  

(ক) ইউএনএইচবআয এয অথ যায়স্ট্রন Asian 

Disaster Preparedness Centre 

(ADPC) ও ঢাকা বফশ্ববফদ্যারস্ট্রয়য যমৌথ উস্ট্রদ্যস্ট্রগ 

ম্ভাব্য ভূবভধ ও াাড়ী ঢস্ট্রর আক্রান্ত স্ট্রত াস্ট্রয 

এভন এরাকা বচবিত কযা স্ট্রয়স্ট্রছ।  

(ি)Cyclone Preparedness 

Programme (CPP) - যক আইওএভ ও 

ইউএনএইচবআয বফববন্ন ংস্থায ভন্বস্ট্রয় গঠিত 

দুস্ট্রম যাগ যভাকাস্ট্রফরা ংক্রান্ত ওয়াবকযং গ্রুস্ট্রয অন্তর্ভ যক্ত 

কযা স্ট্রয়স্ট্রছ। 

(গ) ম্ভাব্য ঘুবণ যঝড় স্ট্রত যোয উস্ট্রদ্দস্ট্রশ্য ইস্ট্রতাভস্ট্রে 

বনবভ যত অস্থায়ী যল্টাযমূস্ট্রক ভজবুত কযায রস্ট্রেয 

কাম যক্রভ গ্রণ কযা স্ট্রয়স্ট্রছ। ঝবকযপূণ য বস্ট্রস্ট্রফ বচবিত 

যভাট ১,৯০,৯২৬টি যল্টাস্ট্রযয জন্য ভজবুবতকযণ 

াভগ্রী যফযা কযা স্ট্রয়স্ট্রছ।  

( ) অদ্যাফবধ ম যন্ত ১, ৩, ৪, ৫, ৭, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৪, 

১৫, ১৬ ও ১৮ নং কযাম্প স্ট্রত ১১,০৯৭ বযফাস্ট্রযয 

যভাট ৪৮,৬৪৬ জনস্ট্রক ম্প্রাযণীর ৪, ৫, ৬, ১৩, 

১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২০ নং কযাস্ট্রম্প স্থানান্তয কযা 

স্ট্রয়স্ট্রছ।  

ঙ) অত্র কাম যারয় ও BDRC এয ভন্বস্ট্রয় DMC 

অনুস্ট্রভাদন কযা স্ট্রয়স্ট্রছ। 

২২. ফন্য াবতয 

আক্রভণ স্ট্রত 

 াবতয বফচযণ ও চরাচস্ট্ররয থ ংকুবচত স্ট্রয় ড়ায় 

উবিয়ায কুতুারং-ফালুিারী নতুন কযাম্প এরাকায় 
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সুযোয জন্য 

ব্যফস্থা গ্রণ 

 

প্রথভ ০৪ ভাস্ট্র  ফন্য াবতয আক্রভস্ট্রণ ১২ জস্ট্রনয মৃতুয 

 স্ট্রট। যফতীস্ট্রত এ ধযস্ট্রণয  টনায পুনযাবৃবি 

যযাধকস্ট্রল্প াবতয চরাচস্ট্ররয থ বনবদ যিকযস্ট্রণয রস্ট্রেয 

কাম যকয ব্যফস্থা গ্রস্ট্রণয জন্য ইউএনএইচবআয এয 

আবথ যক ায়তায় আইইউবএন 

(International Union for 

Conservation of Nature) কাজ শুরু 

কস্ট্রযস্ট্রছ। তাছাড়া াবতয আক্রভণ যেকাস্ট্রনায জন্য 

৫০টি ইআযটি (Elephant Response 

Team) গেন কযা স্ট্রয়স্ট্রছ। 

২৩. বযস্ট্রফ ও ফন 

যো 

 

 

১,৯২,৫৪৭ যযাবঙ্গা বযফায ও ২০,০৫৩ 

যাস্ট বযফায এরববজ াস্ট্রে। এরববজয ২৫ 

তাং যাস্ট বযফাস্ট্রযয জন্য ফযাদ্দ যািা 

স্ট্রয়স্ট্রছ। ইউএনএইচবআয, আইওএভ, 

র্বিউএপব, আইবআযব, আইএপআযব, 

কাবযতা, এপএবকউ এফং এপআইবববর্বফ 

এয ভােস্ট্রভ এরববজ বফতযণ কযা স্ট্রে। 

বফববন্ন এনবজও বৃেস্ট্রযান কাম যক্রস্ট্রভয ভােস্ট্রভ 

কযাম্পমূস্ট্র ২০১৮ াস্ট্রর ফ যস্ট্রভাট 

২,৯০,০০০টি, ২০১৯ াস্ট্রর ৩,৮০,০০ টি এফং 

২০২০ াস্ট্রর ৬,৯০,০০০ টি বৃে যযান 

কস্ট্রযস্ট্রছ। ফ যস্ট্রভাট ৫৪৪ যক্টয এরাকায় যভাট 

১৩,৬০,০০০ টি বৃে যযান কযা স্ট্রয়স্ট্রছ। 

অদ্যাফবধ ২০২২ াস্ট্রর আনুভাবনক প্রায় 

২,২৫,০০০ বৃেস্ট্রযাস্ট্রনয বনবভি কাম যক্রভ গ্রন 

কযা স্ট্রয়স্ট্রছ। 

ইস্ট্রতাভস্ট্রে ১,৯২,৫৪৭ যযাবঙ্গা বযফাযস্ট্রক এফং 

২০,০৫৩ যাি কবভউবনটি বযফাযস্ট্রক  LPG 

(এরববজ) যফযা কযা স্ট্রয়স্ট্রছ।  

 

২৪. বো 

 

অনানুষ্ঠাবনক বোদান কাম যক্রভ  

৫,৬১৭ টি বোস্ট্রকন্দ্র স্থান 

২,৯২,৭৭৭ জনস্ট্রক বো ায়তা উকযণ 

প্রদান 

৮,১৬৮ জন বেক 

MCP ( ভায়ানভায কাবযকুরাভ াইরঠিং) 

১১-১৪ ফছয ১০,০০০ যযাবঙ্গা বশুস্ট্রদয যগ্রর্ 

৬-৯ ম যন্ত বো প্রদাস্ট্রনয জন্য MCP 

কাম যক্রভ যল স্ট্রয়স্ট্রছ। 

ফতযভাস্ট্রন কর ম যাস্ট্রয় MC চরভান যস্ট্রয়স্ট্রছ। 

আন্তজযাবতক ংস্থামূস্ট্রয তথ্যানুাস্ট্রয ৫ রে ৩০ 

াজায যছস্ট্রর-যভস্ট্রয়য বো ায়তা প্রস্ট্রয়াজন। 

ইস্ট্রতাভস্ট্রে ৫,৬১৭ টি বো যকন্দ্র (Functional)  

স্থান ও ৯,১৬৮ জন বেক বনস্ট্রয়াগ কযা স্ট্রয়স্ট্রছ 

এফং প্রবেণ প্রদান কযা স্ট্রয়স্ট্রছ।  ১৪ ফছস্ট্রযয কভ 

ফয়ী ৪,৩১,৮১৮ জন (৩,১৪,৯২৬ জন যযাবঙ্গা) 

ফারক-ফাবরকাস্ট্রক এফ বো যকস্ট্রন্দ্র বভয়ানভায ও 

ইংস্ট্রযজী বালায় অনানুষ্ঠাবনক বো প্রদান কযা স্ট্রে। 

৫,৬১৭ টি বো যকস্ট্রন্দ্রয জন্য বযচারনা কবভটি গেন 

ও কাম যকয কযা স্ট্রয়স্ট্রছ। এ ম যন্ত বোথী ও বেক 

বভবরস্ট্রয় ২,৯২,৭৭৭ জনস্ট্রক বোায়ক বকট 

যফযা কযা স্ট্রয়স্ট্রছ। নতুন বো যকন্দ্র স্থান ও 

বোায়ক বকট যফযা কাম যক্রভ অব্যাত আস্ট্রছ। 

২৫. প্রতযাফান 

কাম যক্রভ 

প্রতযাফান অফকাোস্ট্রভা বনভ যাণ 

 

কক্সফাজায যজরায যটকনাপ উস্ট্রজরায যকযনতরী ও 

ফান্দযফান যজরায নাইেযংছবড় উস্ট্রজরায ঘুভধুস্ট্রভ 

দু’টি প্রতযাফান যকন্দ্র বনভ যাণ ম্পন্ন স্ট্রয়স্ট্রছ। আস্ট্রযা 

২টি স্থাস্ট্রন প্রতযাফান কাোস্ট্রভা বনভ যাস্ট্রণয প্রস্তুবত 

চরভান আস্ট্রছ। 

যটকনাপ উস্ট্রজরায যকযনতরীস্ট্রত নাপ নদীয াস্ট্রড় 

১টি প্রতযাফান  াট যস্ট্রয়স্ট্রছ। 

২৬. যমৌথ যযবজস্ট্রেন 

(Joint 

Registrati

on) 

কাম যক্রভ 

 কক্সফাজাস্ট্রয আশ্রয়গ্রণকাযী বভয়ানভায নাগবযকস্ট্রদয 

প্রতযাফাস্ট্রনয রস্ট্রেয ম্মত যমৌথ যববযবপস্ট্রকন পভ য 

অনুমায়ী তথ্য ংগ্র কাম যক্রভ ২৪/০৬/২০১৮ তাবযস্ট্রি 

শুরু এফং আগস্ট ২০২০ এ ম্পন্ন স্ট্রয়স্ট্রছ।  

যভাট ১,৯৬,৯১৪ বযফাস্ট্রযয (৯,৪৮,৪০২ জস্ট্রনয) 

যযবজস্ট্রেন ম্পন্ন স্ট্রয়স্ট্রছ। যমৌথ যযবজস্ট্রেন এিনও 
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চরভান যস্ট্রয়স্ট্রছ। 

২৭. আফজযনা/ফজযয 

ব্যফস্থানা 

 এপএএভ াইট-৩৯৬টি 

 আফজযনা িক-২,৭৩২টি 

Swedish Sida ও UNDP এয যমৌথ 

উস্ট্রদ্যাস্ট্রগ স্থানীয় নগয এরাকা কযাম্পমূস্ট্রয 

৫,০০,০০০ অবধফাীস্ট্রক আধুবনক ফজযয ব্যফস্থানায 

আওতায় এস্ট্রন বয-াইবিং এয ভােস্ট্রভ বফদুযৎ 

উৎাদস্ট্রনয রস্ট্রেয একটি প্রকল্প বফস্ট্রফচনাধীন আস্ট্রছ।  

২৮. কযাম্প এরাকায় 

বফদুযতায়ন 

 

২০বক.বভ. 

                   ২৫০০            

                 LGED             

              । 

(ক) ল্লী বফদুযৎ বভবতয ভােস্ট্রভ উবিয়ায কুতুারং-

ফালুিারী নতুন কযাম্প এরাকায় প্রস্তাবফত ২০ বক.বভ. 

রাইন বনভ যাস্ট্রণয কাজ ইস্ট্রতাভস্ট্রে ম্পন্ন স্ট্রয়স্ট্রছ। 

উস্ট্রল্লখ্য, উবল্লবিত বফদুযৎ রাইন যকফর কযাম্প 

কাম যারয় অন্যান্য প্রাবনক স্থানায় বফদুযৎ 

ংস্ট্রমাস্ট্রগয কাস্ট্রজ ব্যফহৃত স্ট্রফ।  

(ি) বফববন্ন আন্তজযাবতক ংস্থা এফং এনবজওস্ট্রদয 

ায়তায় ফক’টি কযাম্প এরাকায় এ ম যন্ত 

৬,৬৮৬টি যারায বেট রাইট স্থান কযা স্ট্রয়স্ট্রছ। 

তা’ছাড়া, প্রায় কর যযাবঙ্গা বযফাযস্ট্রক  স্ট্রয 

ব্যফাস্ট্রযয উস্ট্রমাবগ যারায টচ য রাইট যফযা কযা 

স্ট্রয়স্ট্রছ। 

২৯. বফশ্বব্যাংক এফং 

এবয় উন্নয়ন 

ব্যাংক এয প্রকল্প 

 

এবয় উন্নয়ন ব্যাংক ও বফশ্বব্যাংক যাস্তা, াবন 

বনস্কান, নারা, াইস্ট্রিান যল্টায-কাভ স্কুর, 

ভাবল্টাযা যন্টায ও পৄর্ বর্বেবফউন 

যন্টায বনভ যাণ প্রকল্প গ্রণ কস্ট্রযস্ট্রছ।  

বফশ্বব্যাংক ৪৮০ বভবরয়ন ও এবয় উন্নয়ন ব্যাংক ২৪০ 

বভবরয়ন ইউএ র্রায অনুদাস্ট্রনয ভােস্ট্রভ যকাস্ট্রযয 

ংবিি ভন্ত্রণারয় কতৃযক কক্সফাজায-যটকনাপ ড়ক 

উন্নয়ন, কক্সফাজায দয াাতার উন্নয়ন, উবিয়া-

যটকনাস্ট্রপ াইস্ট্রিান যল্টায কাভ স্কুর বনভ যাণ 

যযাবঙ্গা কযাম্প অবযন্তস্ট্রয যমাগাস্ট্রমাগ, যেন, 

যগারিানা ও িাদ্য যফযা যকন্দ্র বনভ যাস্ট্রণয প্রকল্প 

গ্রণ কস্ট্রযস্ট্রছ।  

৩০. Livelihood 

Skills (দেতা) 

বফলয়ক প্রবেণ 

Homestead Plantation/ Micro 

Gardening 

যরাই প্রবেণ 

যফস্ট্রতয ততবয বজবনত্র 

Recycling of Waste Materials 

ছাগর ারন 

াস্ট্রটয ততবয দ্রব্য 

জাাস্ট্রনয IC NET Limited এয ভােস্ট্রভ 

ফাস্তফাবয়ত স্ট্রচছ। 

 

৩১. কাঁটা তাস্ট্রযয যফড়া 

বনভ যাণ 

                        : 

o                - ৭০     । (১০০%) 

o ও       ও     - ৮৬ (১০০%) 

o         - ২৬ (১০০%) 

            : 

o ও    ও   - ৪২.৫১     । (৭৩.২৯%) 

o CCTV- ৭৪৩ (৪৯.৯৩%) 

o            - ১০৪৫ (৭৬.১৭%) 

ফরপূফ যক ফাস্তুচ্যযত বভয়ানভায নাগবযকস্ট্রদয বনযািা 

বনবিতকস্ট্রল্প ১০ দাবতক বর্ববন,ফাংরাস্ট্রদ 

যনাফাবনী এয অধীস্ট্রন কযাস্ট্রম্পয চতু যাস্ট্র 

কাঁটাতাস্ট্রযয যফড়া বনভ যাণ কাম যক্রভ শুরু স্ট্রয়স্ট্রছ। 

কাঁটাতাস্ট্রযয যফড়ায ম্পূণ য তদ যয বনধ যাযণ কযা স্ট্রয়স্ট্রছ 

১৪৫ বক.বভ.। এ ম যন্ত বৃিয কুতুারং, ফালুিারী 

এফং ারংিারী এরাকায চতু যাস্ট্র ফ যস্ট্রভাট ৭৪ 

বক.বভ. কাঁটাতাস্ট্রযয যফড়া বনভ যাণ কাজ ম্পন্ন স্ট্রয়স্ট্রছ। 

যটকনাস্ট্রপ কাঁটাতাস্ট্রযয যফড়া বনভ যাণ কাজ চরভান 

যস্ট্রয়স্ট্রছ। 

৩২         ৩২,১২৯          ৮,১৭১                             : 

২০              : ০২ (          ও     

     ) 

       =০২  

         : ০৩ 

  
 

               : ৩৫   

 

         ১৪             ও            
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             । 

 

         :    ,        ,           ,    , 

    ,      ,    , আ  ,          ,          ,     

    ,          , আ  ও     । (১৪   আ    ) 

 

          :          ,          ,         

    ,           ,    ,       ,         ,   , 

         ,             ,      (          ), 

                  ,    ,    ,      ,      , 

            ,             ,            ,   , 

           ,           ,      ,      ,    , 

      ,       ,          ,           , 

               ,         ,      ,        

    (                     ),            

(         ৩৫ আ    ) 

 

১৫   ও          ও       আ                

                                  । 

 


