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একনজরে বোাংলোরেরশ আগত বলপূব যক বোস্তুচ্যুত মোয়োনমোে নোগচেকরেে জন্য
মোনচবক সহোয়তো কো্ যক্ররমে চববেণ: ৩১.০১.২০২১ তাবরখ প্ যন্ত)
তারিখ: ৩১.০১.২০২১রি

ক্রম
১.

২.

৩.

৪.

৫.

৬.

৭.

চবষয়/কো্ যক্রম
আশ্রয়প্রোর্থীে সাংখ্যো

চববেণ/বতযমোন অবস্থো
য্ৌর্থ যেচজরেশন
৮,৬৬,৪৫৭ জন
১,৮৮,৫৪০ পচেবোে

মন্তব্য
২৫আগস্ট ২০১৭চি. এে পে হরত ৮,২৮,৭৬২ জন
আশ্রয়প্রোর্থী প্ররবশ করেরে। এে আরগ কুতুপোলাং যেচজেোর্ য
কুোম্প ও নয়োপোড়ো যেচজেোর্ য কুোরম্প শেণোর্থী চেল
২০১৬সোরলে পে হরত (৯৬%)
৩৫,৫১৯ জন (৪%)।
৮,৩০,৯৩৮ জন
বতযমোরন চশশু-৫২%,
১,৮২,২২৮ পচেবোে
পূণ যবয়স্ক-৪৫%,
Joint Govt. of Bangladesh-UNHCR
বৃদ্ধ-০৩%,
Population Factsheet (as of December,
প্রচতবন্ধ -১%
2020)
নোে -৪,৪৬,৩৭৬ জন (৫২%) ও পুরুষ-৪,১৭,৯০৫ জন
(৪৮%)
আশ্রয়প্রোর্থীরেে মরে
৩০,৪৩৮
ইউএনএইিচসআে এে পপুরলশন স ট ও যহলর্থ যসক্টে
প্রচতবেরে নতুন জন্ম
হরত সাংগৃহ ত তথ্য অনু্োয় ।
যনয়ো চশশুে হোে
চময়োনমোে হরত
৮,২৯,০৩৬ জন
১৬/০২/২০১৮ তোচেখ হরত ৬টি ধোরপ চময়োনমোে
(১,৮৬,২২৮ পচেবোে)
চিয়োরেন্স প্রোচিে জন্য
কর্তযপরেে কোরে অদ্যোবচধ ৫,৯৮,৩১৯ জরনে
মন্ত্রণোলরয় তোচলকো
(১,৩৩,৩৫৮ পচেবোে) তোচলকো চিয়োরেন্স প্রোচিে জন্য
হস্তোন্তে
হস্তোন্তে কেো হরয়রে।
চময়োনমোরেে কোে
২৭,৩২১ জন
০৯/০১/২০১৯ তোচেখ হরত ৪টি ধোরপ চময়োনমোে
যর্থরক চিয়োরেন্স প্রোচি
কর্তযপরেে কোে যর্থরক অদ্যোবচধ ২৭,৬৯৯ জরনে
চিয়োরেন্স পোওয়ো যগরে।
আশ্রয়প্রোর্থী এচতম
৩৯,৮৪১ জন
সমোজ যসবো অচধেিে জচেপ কো্ যক্রম সম্পন্ন করেরে।
(যেরল-১৯,০৫৯
ও
চশশুে সাংখ্যো
এচতম চশশুরেে তত্বোবধোন ও সুেেোে জন্য সমোজ যসবো
যমরয়-২০,৭৮২)
অচধেিে ও ইউচনরসফ এে য্ৌর্থ উরদ্যরগ এচতম চশশুরেে
৮,৩৯১ জরনে বোবো-মো যকউ যনই
লোলন-পোলনকোে পচেবোেরক নগে সহোয়তো প্রেোন
কো্ যক্রম ১০/০৬/২০১৮ চি. তোচেখ হরত শুরু হরয়রে।
প্রচতবেরে গর্যবত
৩৫,০০৪ জন
ইউএনএফচপএ-এে সহর্োচগতোয় পচেবোে পচেকল্পনো
নোে ে সাংখ্যো
চবর্োগ চবচর্ন্ন এনচজও’ে মোেরম এবেরেে শুরুে চেরক
জচেপ কো্ যক্রম পচেিোলনো করে। ইউএনএইিচসআে এে
পপুরলশন স ট ও যহলর্থ যসক্টে হরত সাংগৃহ ত তথ্য
অনু্োয় ।
সবকটি নতুন কুোরম্প
৬,৫০০ একে
যসরেম্বে, ২০১৭ মোরস ২,০০০ একে ভূচমরত আশ্রয়
ব্যবহৃত ভূচমে পচেমোণ
চশচবে চনমযোরণে উরদ্যোগ গ্রহণ কেো হয়। আশ্রয়প্রোর্থীরেে
সাংখ্যো ক্রমোগতর্োরব বৃচদ্ধ পোওয়োয় উচখয়োে কুতুপোলাংবোলুখোল নতুন কুোম্প এলোকোে আওতো সম্প্রসোেরণে
লরেু প্ররয়োজন য় ভূচমে পচেমোণ প্রোর্থচমকর্োরব

৮.

আশ্রয় গ্রহণকোে -যেে
আবোসস্থরল কুোম্প
প্রচতষ্ঠো

৩৪টি
পুেোতন যেচজেোর্ য কুোম্প-২ টি
নতুন FDMN কুোম্প-৩২ টি
(উচখয়ো উপরজলো-২৬টি ও যটকনোফ
উপরজলো-০৮ টি)

৯.

চসআইচস অচফস স্থোপন
কো্ যক্রম

২৮টি

১০.

অস্থোয় যশল্টোে চনমযোণ

২,০৫,৯৫৮ ঘে

মেরময়োে যশল্টোে

১১.

আশ্রয়প্রোর্থীরেে খোদ্য ও
অন্যোন্য অতুোবশ্যক য়
ত্রোণ সহোয়তো প্রেোন
(বিসেম্বর, ২০২০)

৬,৬৪৯

চবশ্বখোদ্য সাংস্থো (বিসেম্বর, ২০২০)
েি বস াট খাদ্য েহায়তার আওতাধীন৮,৫৬,৬৬৩ জন
যজনোরেল ফুর্ চর্চেচবউশন- ১৩,৭২৪ জন
(১%)
ই-র্োউিোে- ৮,৪২,৯৩৯ জন (৯৯%)

বেোদ্দকৃত ২,০০০ একরেে স্থরল ৩,৫০০ একরে
পুন:চনধ যোেণ কেো হয়। পরে ভূচমধস ও বন্যোে ঝচুঁ করত
র্থোকো যেোচহঙ্গোরেে চনেোপে স্থোরন স্থোনোন্তরেে জন্য আেও
৫০০ একে ভূচম বেোদ্দ কেো হরয়রে। এেোড়ো, উচখয়ো
উপরজলোে হোচকমপোড়ো, জোমতল , পুটিবুচনয়ো এবাং
যটকনোফ উপরজলোে িোকমোেকুল, উনচিপ্রোাং, শোমলোপুে,
যলেো, আল খোল , জোচেমুেো এবাং নয়োপোড়ো সম্প্রসোচেত
এলোকো কুোরম্পে আওতোয় আনো হরয়রে। নতুন
কুোম্পসমূরহ ব্যবহৃত যমোট ভূচমে পচেমোণ প্রোয় ৬,৫০০
একে।
প্রশোসচনক ব্যবস্থোপনোে সুচবধোরর্থ য উচখয়োে কুতুপোলাংবোলুখোল নতুন কুোম্প এলোকোরক ২২টি কুোরম্প চবর্ক্ত
কেো হরয়রে। তোেোড়ো, উচখয়োে হোচকমপোড়ো, জোমতল ও
পুটিবুচনয়ো এবাং যটকনোরফে যকেনতল , উনচেপ্রোাং,
আল খোল , যলেো, জোচেমুেো, নয়োপোড়ো শোলবন ও
শোমলোপুেরকও পৃর্থক পৃর্থক কুোম্প চহরসরব চিচিত কেো
হরয়রে। ফরল সব চমচলরয় নতূন কুোরম্পে যমোট সাংখ্যো
োঁচড়রয়রে ৩৪। কুোম্পসমূরহ কুোম্প ব্যবস্থোপনোে জন্য
জনপ্রশোসন মন্ত্রণোলয় কর্তযক পেোচয়ত কমযকতযোরেেরক
েোচয়ত্ব প্রেোন কেো হরয়রে।
ইউএনএইিচসআে এে অর্থ যোয়রন ব্রোক কর্তযক ২৮টি
চসআইচস অচফস চনমযোণ সম্পন্ন হরয়রে।
প্রোর্থচমকর্োরব ৮৪ হোজোে অস্থোয় ঘে ততে ে লেুমোত্রো
চেল। পেবতীরত আশ্রয়প্রোর্থীরেে আগমন অব্যোহত র্থোকোয়
এবাং ইরতোমরে নতুন করে প্ররবশকৃত আশ্রয়প্রোর্থী
পচেবোরেে সাংখ্যো ২ লেোচধক হওয়োয় বতযমোরন যশল্টোে
সাংখ্যো ২,১২,৬০৭টিরত উন্ন ত হরয়রে।
যজনোরেল ফুর্ চর্চেচবউশন (বজএফবি)
প্রবত াসে জন প্রবত ১২ সকবজ চাল, ৪ সকবজ িাল, ১
বলটার সতল েরিরাহ করা হসে।
ই-র্োউিোে
প্রবত াসে জনপ্রবত ২১ টি আউটসলট হসত ৯৩১.১০ টাকা
মূসের ভাউচার এিং ১ সকবজ িাল দ্রব্য ভাউচার বহসেসি
েরিরাহ করা হসে। অবত ঝবুঁ কপূণ ব৩০% জনস াষ্ঠীসক ১০
টি ই-ভাউচার আউটসলট এর িবিউএফবি েসতজ খািার
কন বার এিং ০১ টি বজএফবি িসয়ন্ট হসত েসতজ খািার
ক্রসয়র জন্য অবতবরক্ত ২৫৩.৯৪ টাকা েরিরাহ করা হসে।

১২.

কুোম্প এলোকোয়
নলকূপ স্থোপন

৮,৯২৫টি

১৩.

কুোম্প এলোকোয়
ল্যোচিন স্থোপন

৫৭,৩৬৩টি

১৪.

কুোম্প এলোকোয়
যগোসলখোনো স্থোপন

১৮,৫২২টি

১৫.

কুোম্প এলোকোয়
সাংর্োগ সড়ক চনমযোণ

৫৯.৬ চক.চম.

১৬.

স্বোস্থু ও চিচকৎসো যসবো

ক) ১,৩৫,৫১৯ (১ম েোউন্ড) ও ৩,৫৪,৯৮২
(২য় েোউন্ড) জনরক এমআে র্ুোকচসন
যেওয়ো হরয়রে।
খ) ৭২,৩৩৪ (১ম েোউন্ড) ও ২,৩৬,৬৯৬
(২য় েোউন্ড) জনরক ওচপচর্ যেয়ো হরয়রে।
গ) ২,২৫,৪৪৬ জনরক চর্টোচমন এ কুোপসুল

(ক) সবগুরলো কুোরম্প এ প্ যন্ত ৬,০০৭টি অগর্ ে নলকূপ,
৩,৬৩২টি গর্ ে নলকূপ ও ১১টি কুয়ো স্থোপন কেো হরয়রে।
তন্মরে ২৪৬টি অগর্ ে নলকূপ ইরতোমরে অরকরজো
(Decommissioming) কেো হরয়রে। বতযমোরন
যকোন অগর্ ে নলকূপ স্থোপন কেরত যেয়ো হরে নো।
(খ) উচখয়োে কুতুপোলাং-বোলুখোল নতুন কুোম্প এলোকোে
১২ নাং কুোরম্প জোইকো ও আইওএম য্ৌর্থ উরদ্যরগ
৩০,০০০ যলোরকে জন্য পোচন সেবেোরহে উপর্োচগ ১,৪০০
ফুট গর্ েতোসম্পন্ন একটি বৃহৎ নলকূপ স্থোপরনে কোজ প্রোয়
যশষ প্ যোরয়।
(ক) প্রর্থম চেরক স্থোচপত ল্যচিরনে মরে ৮,৬৯৪টি
ইরতোমরে অরকরজো (Decommissioming)কেো
হরয়রে। অরকরজো কেো ল্যচিন প্রচতস্থোপনসহ প্ররয়োজন য়
যেরত্র নতুন ল্যোচিন স্থোপরনে পচেকল্পনো বোস্তবোয়নোধ ন
আরে। ইরতোমরে উচখয়োে কুতুপোলাং-বোলুখোল নতুন
কুোম্প এলোকোয় ইউচনরসরফে সহোয়তোয় এএফচর্ে
মোেরম ১১,৫০০ ল্যোচিন চনচমযত হরয়রে।
(খ) ল্যচিনসমূরহে ব্যবহোের্োগ্যতো অক্ষুন্ন েোখোে লরেু
ক্ষুদ্র ও মোঝোচে আকোরে পয়:ব্যবস্থোপনোে Fecal
Sludge Management উরদ্যোগ গ্রহণ কেো হরয়রে।
ইরতোমরে
কুতুপোলাংস্থ
কুোম্প-৪(এক্স)-এ
ইউএনএইিচসআে এে অর্থ যোয়রন Oxfam ১,৫০,০০০
যলোরকে বজযু ব্যবস্থোপনোয় সেম একটি Fecal
Sludge Treatment (FST) স্থোপন কেো হরয়রে।
কুোম্প এলোকোয় এ প্ যন্ত ১৮,৫২২টি যগোসলখোনো স্থোপন
কেো হরয়রে।
(ক) এলচজইচর্ কর্তযক বোস্তবোয়নোধ ন যমোট ৫২ চক.চম.
তেরঘ যুে ১৪টি েোস্তোে কোজ সম্পন্ন হরয়রে।
(খ) ইউএনএইিচসআে এে অর্থ যোয়রন এএফচর্ কর্তযক
চনমযোণোধ ন ১০.০০ চক.চম. ে ঘ য মূল সড়রকে কোজ যশষ
হরয়রে। আইওএম ও ইউএনএইিচসআে এে সহোয়তোয়
৩টি বক্স কোলর্যোট ও ৯টি পোইপ কোলর্যোটও ইরতোমরে
চনচমযত হরয়রে।
(গ) আইওএম কর্তযক ৫টি এরক্সস যেোরর্ ৬.৪
চক.চম.এইিচবচব েোস্তো চনমযোণ কোজ সমোি হরয়রে।
(ক) কুোম্প এলোকোসহ সাংলগ্ন স্থোরন যমোট ১৬২টি প্রোর্থচমক
স্বোস্থু পচেি্ যো যকন্দ্র এবাং ৫টি চফল্ড হোসপোতোল ২৪ ঘন্টো
যসবো প্রেোন কেরে। তন্মরে ৪৩টি হোসপোতোল/স্বোস্থু যকন্দ্র
প্রেোন কেরে।
(খ) হোসপোতোল/স্বোস্থু যকন্দ্রসমূরহ সব যরমোট ৯৬৩টি নতুন
আইচপচর্ শয্যো িোলু কেো হরয়রে।

যেয়ো হরয়রে।
ঘ) ৮৬,০৫,৫৪৯ জন যেোগ রক চবচর্ন্ন প্রকোে
চিচকৎসো যসবো প্রেোন কেো হরয়রে।
ঙ) প্রর্থম েফোয় ৭০০,৪৮৭
জন এবাং ২য় েফোয় ১,৯৯,৪৭২ জন এবাং
পেবতীরত আরেো ৮,৭৯,২৭৩ জনরক করলেো
র্ুোকচসন যেওয়ো হরয়রে।
ি) ৩,১৫,৮৮৯ (১ম েোইন্ড), ৩,৬৩,৯৮৭
(২য় েোউন্ড) ও ৪,২৩,৫৬৩ (৩য় েোউন্ড)
জনরক চর্পরর্থচেয়ো র্ুোকচসন যেওয়ো
হরয়রে।
ে) যহলর্থ যপোস্ট-১২১, প্রোর্থচমক স্বোস্থু যসবো
যকন্দ্র-৪১, চফল্ড হসচপটোল-৫, চর্টিচস-৫,
যকোচর্র্-১৯ হসচপটোল-১২।

১৭.

যকোচর্র্ -১৯
(১৮/০১/২১)

১৮

যকোচর্র্-১৯
যমোকোচবলোয় গৃহ ত
পেরেপ (১৮/০১/২১)

যমোট নমুনো পে েো- ২৫,৩৩১ জন
যমোট পচজটির্ যেোগ ে সাংখ্যো-৩৭৩ জন
সুস্থ -৩৬০ জন
মৃতুু – ১০ জন
হোসপোতোরল র্চতয/আইরসোরলশরন র্থোকো
যেোগ ে সাংখ্যো -০৩ জন
এ প্ যন্ত যকোয়োরেন্টোইরন েোখো হরয়রে
সব যরমোট ১,৮১০ জন
যকোয়োরেন্টোইন হরত যমোট েোড়পত্র যপরয়রে
সব যরমোট – ১,৭১১ জন
বতযমোরন যকোয়োরেন্টোইরন আরেন -৯৯ জন
আইরসোরলশন হরত েোড়পত্র প্রোি যেোগ ে
সাংখ্যো -৩৬০ জন
সচক্রয় চপচসআে যমচশন – ০২টি
অুোম্বুরলন্স -০৯ টি
যেোগ পচেবহরনে জন্য সোধোেণ গোড় -০৫ টি

(গ) কক্সবোজোে সেে হোসপতোল ও উপরজলো
হোসপোতোলসমূরহে সেমতো বৃচদ্ধ কেো হরয়রে।
(ঘ) পচেবোে পচেকল্পনো অচধেিে ১২টি যকরন্দ্রে মোেরম
পচেবোে পচেকল্পনো এবাং মোর্ত ও চশশু স্বোস্থু যসবো প্রেোন
কেরে।
(ঙ) এমএসএফ ও আেএইিইউ পচেিোচলত চবদ্যমোন স্বোস্থু
যকন্দ্রসমূরহে সেমতো (৩৫ শয্যোে করলেো হোসপোতোলসহ)
বৃচদ্ধ কেো হরয়রে।
(ি) সবক’টি কুোরম্প সেকোে -যবসেকোে চমরল যমোট
১২৪টি সাংস্থো বতযমোরন স্বোস্থু যসবো প্রেোরন চনরয়োচজত
আরে।
(ে) Orbis International এে সহোয়তোয় আশ্রয়
গ্রহণকোে রেে আই যকয়োে সোচর্যস প্রেোরনে লরেু স্থোন য়
বোয়তুশ শেফ িক্ষু হোসপোতোল এে সোরর্থ একটি চ্যচক্ত
সম্পোেন কেো হরয়রে। এে আওতোয় ১,০০০ জরনে
কুোটোে্্োক্ট আই সোজযোে সম্পোেন ও ৫,০০০ জনরক
িশমো প্রেোরনে কো্ যক্রম শুরু হরয়রে। তোেোড়ো, যপচর্য়োচিক
অপর্থোলরমোলচজ কমযসূি ে অধ রন এ বেরে ৫০,০০০
চশশুরক চিচনাং কেোসহ প্ররয়োজন য় চিচকৎসো প্রেোরনে
কো্ যক্রমও িলমোন আরে।
জ) ৪টি প্রচতষ্ঠোরনে মোেরম প্রচতবচন্ধরেে হুইলরিয়োে,
যবর্, প্যোন, ওয়োকোে ইতুোচে চবচর্ন্ন সহোয়তো প্রেোন কেো
হরয় র্থোরক।
আেএইিইউ হরত প্রোি সব যরশষ তথ্য অনু্োয়

গৃহ ত পেরেপ :
সচক্রয় সোচে (SARI) সুচবধো-১২ টি
পচেকচল্পত সোচে (SARI) আইচসটি যবর্-১০৮০টি
সোচে (SARI) আইচসটি যবর্ লেুমোত্রো- ১৯০০ টি
সচক্রয় সোচে(SARI) আইচসটি যবর্-৬৬২টি
সচক্রয় আইরসোরলশন যসন্টোে -১০টি
সচক্রয় আইরসোরলশন যবর্-২৩৪ টি
আইরসোরলশন যবর্ লেুমোত্রো-৪০০ টি
সচক্রয় যকোয়োরেন্টোইন যবর্-১০০০ টি
নমুনো সাংগ্রহ যকন্দ্র-২৫ টি

১৯.

পুচিমোন উন্নয়ন

২০.

কুোম্প এলোকোয় খোল
খনন

২১.

দুর্ যোগ যমোকোরবলোয়
প্রস্তুচত

২৩০ জন র্োক্তোে ও ৩৫০০ জন যসবোকমী ১৬৭টি স্বোস্থু
যসবো যকরন্দ্র যসবো প্রেোন কেরে। ২৮০ জন র্োক্তোে ও
নোস যরক প্ররয়োজন য় প্রচশেণ প্রেোন কেো হরয়রে।
একটি নতুন চপচসআে যমচশন িোলু কেো হরয়রে।
কক্সবোজোে সেে হোসপোতোরল স্থোচপত IEDCR ল্যোরব
চপচসআে পে েোে জন্য একজন যটচকচনচশয়োন চনরয়োগ
যেয়ো হরয়রে। উক্ত ল্যোরব র্চিউএইিও কর্তযক ১২০০
যটচস্টাং চকট ও
২০১৭৫ টি চপচপই সেবেোহ কেো হরয়রে।
অপুচিজচনত স্বোস্থুঝচুঁ ক যেোধ কো্ যক্রম
আন্তজযোচতক সাংস্থোসমূরহে তথ্যোনুসোরে বতযমোরন
৩,১৮,৭৭৮ জন যেোচহঙ্গো অপুচিজচনত সমস্যোয় আক্রোন্ত।
এে মরে ১,৪২,৮২৩ জনরক (৪৫%)পুচিরসবো প্রেোন কেো
হরয়রে। অপুচিজচনত সমস্যোয় আক্রোন্তরেে অচধকোাংশই
চশশু ও গর্যবতী মচহলো। এ প্ যন্ত ১২,৬৬৮ জন চশশু র্চতয
হরয়রে পুচিজচনত সমস্যো চনরয়। অনুর্ধ্য ৫ বেরেে
১,৩৬,৮৮২ জন চশশুরক ত ব্র অপুচি যেোধকরল্প িুোাংরকট
সোচিরমন্টোচে চফচর্াং যপ্রোগ্রোরমে আওতোয় আনো হরয়রে।
১,৫৭,৯৫৭ জন চশশুরক চর্টোচমন এ কুোপসুল খোওয়োরনো
হরয়রে। গর্যবতী ও প্রোি বয়স্ক যমোট ৮৩,১৪৫ জন
মচহলোরক পুচিজচনত যসবো প্রেোন কেো হরয়রে।
৩০ চক.চম
ইউএনএইিচসআে, আইওএম ও চবশ্বখোদ্য কমযসূি
য্ৌর্থর্োরব কোম্প এলোকোয় ও এে বোইরে ৩০ চক.চম. খোল
খনন সম্পন্ন করেরে। তন্মরে ২০ চক.চম. কুোম্প এলোকোয়
ও ১০ চক.চম. কুোম্প সাংলগ্ন এলোকোয়।
সম্ভোব্য ঘুচণ যঝড়/সোইরিোন, ভূচমধস ও (ক) ইউএনএইিচসআে এে অর্থ যোয়রন Asian Disaster
পোহোড় ঢরলে ঝচুঁ কপূণ য স্থোরন বসবোসেতরেে Preparedness Centre (ADPC) ও ঢোকো
চনেোপে স্থোরন স্থোনোন্তে
চবশ্বচবদ্যোলরয়ে য্ৌর্থ উরদ্যরগ সম্ভোব্য ভূচমধস ও পোহোড়
ঢরল আক্রোন্ত হরত পোরে এমন এলোকো চিচিত কেো হরয়রে।
(খ) Cyclone Preparedness Programme (CPP)যক আইওএম ও ইউএনএইিচসআেসহ চবচর্ন্ন সাংস্থোে
সমন্বরয় গঠিত দুর্ যোগ যমোকোরবলো সাংক্রোন্ত ওয়োচকযাং গ্রুরপে
অন্তর্ভযক্ত কেো হরয়রে।
(গ) সম্ভোব্য ঘুচণ যঝড় হরত েেোে উরদ্দরশ্য ইরতোমরে
চনচমযত অস্থোয় যশল্টোেসমূহরক মজবুত কেোে লরেু
কো্ যক্রম গ্রহণ কেো হরয়রে। ঝচকযপূণ যচহরসরব চিচিত যমোট
১,৯০,৯২৬টি যশল্টোরেে জন্য মজবুচতকেণ সোমগ্র
সেবেোহ কেো হরয়রে।
(ঘ) অদ্যোবচধ প্ যন্ত ১, ৩, ৪, ৫, ৭, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৪, ১৫,
১৬ ও ১৮ নাং কুোম্প হরত ১১,০৯৭ পচেবোরেে যমোট

২২.

বন্য হোচতে আক্রমণ
হরত সুেেোে জন্য
ব্যবস্থো গ্রহণ

২৩.

পচেরবশ ও বন েেো

২৪.

চশেো

২৫.

প্রতুোবোসন কো্ যক্রম

চবকল্প জ্বোলোন ে অর্োরব বনভূচম উজোড়
হওয়ো যেোরধ LPG গ্যোস চসচলন্ডোে এবাং
অচগ্নকোরন্ডে সম্ভোবনো যেোরধ “িুোাংরকট
কর্োরেজ” সেবেোহ কেো হরে।
চবচর্ন্ন এনচজও বৃেরেোপন কো্ যক্ররমে
মোেরম কুোম্পসমূরহ গত বষ যো যমৌসুরম
সব যরমোট ২,০৪,৩০০টি বৃে যেোপন করেরে।
এ বেরেে ২৬/০৮/২০২০ তোচেখ বষ যো
যমৌসুরম ১২৮ যহক্টে জচমরত প্রোয় ৩,৫০,০০০
বনজ, ফলজ ও ওষচধ গোরেে িোেো যেোপরনে
লরেু আেআেআেচস মরহোেয় UNHCR
ও CNRS এে উরদ্যোরগ বৃেরেোপন কমযসূচি
উরবোধন করেন।
অনোনুষ্ঠোচনক চশেোেোন কো্ যক্রম
৫,৪৯৫ টি চশেোরকন্দ্র স্থোপন
১,৭১,১০১ জনরক চশেো সহোয়তো উপকেণ
প্রেোন
৯,৭২৭ জন চশেক

প্রতুোবোসন অবকোেোরমো চনমযোণ

৪৮,৬৪৬ জনরক সম্প্রসোেণশ ল ৪, ৫, ৬, ১৩, ১৪, ১৫,
১৬, ১৭, ১৮, ২০ নাং কুোরম্প স্থোনোন্তে কেো হরয়রে।
হোচতে চবিেণ ও িলোিরলে পর্থ সাংকুচিত হরয় পড়োয়
উচখয়োে কুতুপোলাং-বোলুখোল নতুন কুোম্প এলোকোয় প্রর্থম
০৪ মোরস বন্য হোচতে আক্রমরণ ১২ জরনে মৃতুু ঘরট।
পেবতীরত এ ধেরণে ঘটনোে পুনেোবৃচি যেোধকরল্প হোচতে
িলোিরলে পর্থ চনচে যিকেরণে লরেু কো্ যকে ব্যবস্থো
গ্রহরণে জন্য ইউএনএইিচসআে এে আচর্থ যক সহোয়তোয়
আইইউচসএন (International Union for
Conservation of Nature) কোজ শুরু করেরে।
তোেোড়ো হোচতে আক্রমণ যেকোরনোে জন্য ৫০টি ইআেটি
(Elephant Response Team) গেন কেো হরয়রে।
ইরতোমরে ১,৯২,৫৪৭ যেোচহঙ্গো পচেবোেরক এবাং ২০,০৫৩
যহোি কচমউচনটি পচেবোেরক LPG (এলচপচজ) সেবেোহ
কেো হরয়রে।
ইউএনএইিচসআে,
আইওএম
র্োচিউএফচপ,
আইচসআেচস, আইএফআেচস, কোচেতোস, এফএচকউ,
এফআইচর্চর্চব এলচপচজ সেবেোহ কেরে। সেবেোহকৃত
এলচপচজ’ে ২৫% যহোি কচমউচনটিরক যেয়ো হয়।

আন্তজযোচতক সাংস্থোসমূরহে তথ্যোনুসোরে ৫ লে ৩০ হোজোে
যেরল-যমরয়ে চশেো সহোয়তো প্ররয়োজন। ইরতোমরে ৫,৪৯৫
টি চশেো যকন্দ্র (Functional) স্থোপন ও ৯,৭২৭ জন
চশেক চনরয়োগ কেো হরয়রে এবাং প্রচশেণ প্রেোন কেো
হরয়রে। ১৪ বেরেে কম বয়স ৪,৩১,৮১৮ জন
(৩,১৪,৯২৬ জন যেোচহঙ্গো) বোলক-বোচলকোরক এসব চশেো
যকরন্দ্র চময়োনমোে ও ইাংরেজ র্োষোয় অনোনুষ্ঠোচনক চশেো
প্রেোন কেো হরে। ১,৫১৭টি চশেো যকরন্দ্রে জন্য পচেিোলনো
কচমটি গেন ও কো্ যকে কেো হরয়রে। এ প্ যন্ত চশেোর্থী ও
চশেক চমচলরয় ১,৭১,১০১ জনরক চশেোসহোয়ক চকট
সেবেোহ কেো হরয়রে। নতুন চশেো যকন্দ্র স্থোপন ও
চশেোসহোয়ক চকট সেবেোহ কো্ যক্রম অব্যোহত আরে।
কক্সবোজোে যজলোে যটকনোফ উপরজলোে যকেনতল ও
বোন্দেবোন যজলোে নোইেুাংেচড় উপরজলোে ঘুমধুরম দু’টি

২৬.

য্ৌর্থ যেচজরেশন
(Joint
Registration)
কো্ যক্রম

২৭.

আবজযনো/বজযু
ব্যবস্থোপনো

২৮.

কুোম্প এলোকোয়
চবদুুতোয়ন

২৯.

চবশ্বব্যোাংক এবাং এচশয়
উন্নয়ন ব্যোাংক এে
প্রকল্প

৩০.

Livelihood Skills Homestead Plantation/ Micro
Gardening
(েেতো) চবষয়ক
যসলোই প্রচশেণ
প্রচশেণ
যবরতে ততচে চজচনসপত্র




এফএসএম সোইট-৩৯৬টি
আবজযনো িক-২,৭৩২টি

২০চক.চম.

এচশয় উন্নয়ন ব্যোাংক ও চবশ্বব্যোাংক েোস্তো,
পোচন চনস্কোশন, নোলো, সোইরিোন যশল্টোেকোম স্কুল, মোচল্টপোেপোস যসন্টোে ও ফুর্
চর্চেচবউশন যসন্টোে চনমযোণ প্রকল্প গ্রহণ
করেরে।

Recycling of Waste Materials

েোগল পোলন
পোরটে ততচে দ্রব্য

প্রতুোবোসন যকন্দ্র চনমযোণ সম্পন্ন হরয়রে। আরেো ২টি স্থোরন
প্রতুোবোসন কোেোরমো চনমযোরণে প্রস্তুচত িলমোন আরে।
যটকনোফ উপরজলোে যকেনতল রত নোফ নে ে পোরড় ১টি
প্রতুোবোসন ঘোট েরয়রে।
কক্সবোজোরে আশ্রয়গ্রহণকোে চময়োনমোে নোগচেকরেে
প্রতুোবোসরনে লরেু সম্মত য্ৌর্থ যর্চেচফরকশন ফময
অনু্োয় তথ্য সাংগ্রহ কো্ যক্রম ২৪/০৬/২০১৮ তোচেরখ শুরু
এবাং আগস্ট ২০২০ এ সম্পন্ন হরয়রে।
যমোট ১,৮৭,৫১৭ পচেবোরেে (৮,৬০,৬৯৭ জরনে)
যেচজরেশন সম্পন্ন হরয়রে।
Swedish Sida ও UNDP এে য্ৌর্থ উরদ্যোরগ স্থোন য়
নগে এলোকোসহ কুোম্পসমূরহে ৫,০০,০০০ অচধবোস রক
আধুচনক বজযু ব্যবস্থোপনোে আওতোয় এরন চে-সোইচিাং এে
মোেরম চবদুুৎ উৎপোেরনে লরেু একটি প্রকল্প
চবরবিনোধ ন আরে।
(ক) পল্ল চবদুুৎ সচমচতে মোেরম উচখয়োে কুতুপোলাংবোলুখোল নতুন কুোম্প এলোকোয় প্রস্তোচবত ২০ চক.চম.
লোইন চনমযোরণে কোজ ইরতোমরে সম্পন্ন হরয়রে। উরল্লখ্য,
উচল্লচখত চবদুুৎ লোইন যকবল কুোম্প কো্ যোলয়সহ অন্যোন্য
প্রশোসচনক স্থোপনোয় চবদুুৎ সাংর্োরগে কোরজ ব্যবহৃত
হরব।
(খ) চবচর্ন্ন আন্তজযোচতক সাংস্থো এবাং এনচজওরেে
সহোয়তোয় সবক’টি কুোম্প এলোকোয় এ প্ যন্ত ৬,৬৮৬টি
যসোলোে চেট লোইট স্থোপন কেো হরয়রে। তো’েোড়ো, প্রোয়
সকল যেোচহঙ্গো পচেবোেরক ঘরে ব্যবহোরেে উপর্োচগ
যসোলোে টি য লোইট সেবেোহ কেো হরয়রে।
চবশ্বব্যোাংক ৪৮০ চমচলয়ন ও এচশয় উন্নয়ন ব্যোাংক ২৪০
চমচলয়ন ইউএস র্লোে অনুেোরনে মোেরম সেকোরেে
সাংচিি মন্ত্রণোলয় কর্তযক কক্সবোজোে-যটকনোফ সড়ক
উন্নয়ন, কক্সবোজোে সেে হোসপোতোল উন্নয়ন, উচখয়োযটকনোরফ সোইরিোন যশল্টোে কোম স্কুল চনমযোণসহ যেোচহঙ্গো
কুোম্প অর্ুন্তরে য্োগোর্োগ, যেন, যগোসলখোনো ও খোদ্য
সেবেোহ যকন্দ্র চনমযোরণে প্রকল্প গ্রহণ করেরে।
জোপোরনে IC NET Limited এে মোেরম বোস্তবোচয়ত
হরিে।

৩১.

কাঁটো তোরেে যবড়ো
চনমযোণ

লেু-১৪৫ চক.চম.
চনমযোণ সম্পন্ন-৪২চক.চম.
চনমযোণোধ ন-১০৩ চক.চম.
সব যরশষ অগ্রগচত জোনো ্োয় চন।

বলপূব যক বোস্তুচ্যুত চময়োনমোে নোগচেকরেে চনেোপিো
চনচিতকরল্প ১০ পেোচতক চর্চর্শন, বোাংলোরেশ
যসনোবোচহন এে অধ রন কুোরম্পে িতুপযোরশ কাঁটোতোরেে
যবড়ো চনমযোণ কো্ যক্রম শুরু হরয়রে। কাঁটোতোরেে যবড়োে
সম্পূণ য তেঘ যু চনধ যোেণ কেো হরয়রে ১৪৫ চক.চম.। এ প্ যন্ত
বৃহিে কুতুপোলাং, বোলুখোল এবাং পোলাংখোল এলোকোে
িতুপযোরশ সব যরমোট ৪২ চক.চম. কাঁটোতোরেে যবড়ো চনমযোণ
কোজ সম্পন্ন হরয়রে।
যটকনোরফ কাঁটোতোরেে যবড়ো চনমযোণ কোজ িলমোন েরেরে।

কুোম্প ২৩ (শোমলোপুে) স্থোনোন্তে
যমোট যলোকসাংখ্যো
১৩-১৪ জোনুয়োচে ২০২১ তোচেরখ স্থোনোন্তচেত পচেবোে
১৩-১৪ জোনুয়োচে ২০২১ তোচেরখ স্থোনোন্তচেত যলোকসাংখ্যো

১০,৫৬৯ জন
২৯৭ পচেবোে
১৩৯৪ পচেবোে

র্োসোনিে সাংক্রোন্ত তথ্যোবল
চববেণ
০৩ ও ০৪ চর্রসম্বে
২০২০ তোচেরখ
স্থোনোন্তচেত
২৮ ও ২৯ চর্রসম্বে
২০২০ তোচেরখ
স্থোনোন্তচেত
যমোট

পুরুষ
৩৭৯

নোে
৪৮০

চশশু
৮১২

যমোট পচেবোে
৪০৬ পচেবোে

যমোট যলোকসাংখ্যো
১৬৭১ জন

৪৩৫

৫২৩

৮৪৮

৪৪৭ পচেবোে

১৮০৬ জন

১০০৩

৮১৪

১৬৬০

৮৫৩ পচেবোে

৩৪৭৭ জন

র্োসোনিরে চনরয়োচজত চবচর্ন্ন েিেসমূরহে যলোকবল
শেণোর্থী ত্রোণ ও প্রতুোবোসন কচমশনোরেে কো্ যোলয় কমযকতযো ০৫ জন
কমযিোে ১৩ জন
যজলো/উপরজলো প্রশোসন
০৩ জন
যনৌবোচহন
২০৬ জন
স্থোয় ১০৩ জন
অস্থোয় ১০৩ জন
বোাংলোরেশ পুচলশ
যমোট ৬২ জন
পুরুষ ৩২ জন
নোে ৩০ জন
এচপচবএন
যমোট ২৩৯ জন
৯ এচপচবএন ১২৪ জন
২ এচপচবএন ১১৫ জন
এনচজও
২২ টি এনচজও এে যমোট ২০৯ জন কমী কমযেত আরে,
তোরেে মোরঝ ১২ জন নোে েরয়রেন। তোেো খোদ্য
সহোয়তো, চিচকৎসো যসবো ও অন্যোন্য নন ফুর্ আইরটম
সেবেোহ এে কোরজ চনরয়োচজত েরয়রেন।
ফোয়োে সোচর্যস ও চসচর্ল চর্রফন্স
ফোয়োে সোচর্যস ও চসচর্ল চর্রফন্স এে একটি প্রচতচনচধ
েল গত নরর্ম্বে এে চবত য় সিোরহ পচেেশযন করেরে –
ফোয়োে যস্টশন স্থোপরনে কো্ যক্রম প্রচক্রয়োধ ন।
কৃচষ সম্প্রসোেণ অচধেিে
কৃচষ সম্প্রসোেণ অচধেিরেে উচ্চপ্ যোরয়ে একটি
প্রচতচনচধ েল চর্রসম্বে মোরস পচেেশযন করেরেলোইর্চলহুর্ / জ চবকো চনব যোহ সম্পচকযত কো্ যক্রম অচত
দ্রুত শুরু কেোে জন্য প্ররয়োজন য় কো্ যক্রম মন্ত্রণোলরয়ে
প্রচক্রয়োধ ন। এখরনো এই কো্ যোলয় যক এ ব্যোপোরে যকোন
চনরে যশনো সেোসচে প্রেোন কেো হয়চন।

প্রতুোবোসন সাংক্রোন্ত তথ্যোচে
বলপ্ররয়োরগ বোস্তুচ্যুত চময়োনমোে নোগচেকরেে প্রতুোবোসরনে লরেু বোাংলোরেশ ও চময়োনমোরেে চবচর্ন্ন মন্ত্রণোলরয়ে
কমযকতযোরেে সমন্বরয় Joint Working Group গেন কেো হয়। এই কচমটি ২০১৮ সোরলে ১৫-১৬ জোনুয়োচে
Nay Pyi Taw, Myanmar যত প্রর্থম তবেরক একচত্রত হয়। চবচর্ন্ন সমরয় প্রতুোবোসরনে লরেু প্রণ ত ও
গৃহ ত Arrangement, Agreement ও MoU সমূহ চনম্নরূপীঃ

23 November 2017

“Arrangement on Return of Displaced Persons from Rakhine
State”

16 January 2018

“Physical Arrangement for Repatriation”

26 January 2018

MoU between UNHCR and GoB on ‘‘The Exchange of Personal
Data of Forcibly Displaced Myanmar Nationals’’

13 April 2018

MoU between GoB and UNHCR on “The Voluntary Return of
Forcibly Displaced Myanmar Nationals from Rakhine State of
Myanmar”

6 June 2018

MoU between Myanmar, UNDP and UNHCR

যমোট বলপ্ররয়োরগ বোস্তুচ্যুত চময়োনমোে নোগচেরকে সাংখ্যো

৮,৬৬,৪৫৭ জন, ১,৮৮,৫৪০ পচেবোে

চময়োনমোরে যপ্রেরণে লরেু মন্ত্রণোলরয় যপ্রচেত সব যরমোট তথ্য

৮,২৯,০৩৬ জন, ১,৮৬,২২৮ পচেবোে

প্রতুোবোসরনে লরেু ১ম ধো্ য তোচেখ

১৫ নরর্ম্বে ২০১৮

প্রতুোবোসরনে লরেু ২য় ধো্ য তোচেখ

২২ আগস্ট ২০১৮

Exchange of FDMN data with Myanmar
Verified by Myanmar

Submitted by
Banladesh

Cleared

Terrorist

Not
found

Missing
family list

Total

1st Batch

8032

5065

68

2431

468

8032

2nd Batch

22432

13201

130

9059

42

22432

3rd Batch

25047

8749

145

2466

0

11360

3rd Batch

0

306

5

94

0

405

27321

348

14050

510

41719

Batch

Total =

List Submitted to Myanmar
Submission
Batch
1st
2nd
3rd
4th
5th
6th

12/24/2020

Date

Cumulative
Family
Persons
1673
8032
6886
30464
12675
55511
24012
106017
27889
123475
133358
598319

Remarks

2/16/2018
10/29/2018
7/1/2019
9/29/2019
1/7/2019
1/7/2019

Family
1673
5213
5789
11337
3877
105469

Persons
8032
22432
25047
50506
17458
474844

Family
52870

Persons
230717

List Submitted to Ministry of Foreign Affairs

Total FDMN
Data sent to Ministry of Foreign Affairs till today
Data sent to MoFA and MoFA sent to Myanmar
Data sent to MoFA but not sent in Myanmar by MoFA

Hand writing
Print copy
Print copy
Print copy
Print copy
Print copy

8,66,457
8,29,036
5,98,319
2,30,717

