ডাব্লিউএফব্লির ক াব্লিড-১৯ করস্পন্স : স্থানীয় জনগ াষ্ঠীর জনয সহায়তা

কক্সবাজার বাাংলাদেদের অন্যতম ঝুঁ ককপূর্ ণ ও

জন্দগাষ্ঠীদক সমর্থন্ণ করার জন্য বহুমখী কা্ক্রম
ণ

েদ্াগপ্রবর্
ণ

বাস্তবাকয়ত করার পেদক্ষপ কন্দয়দে।

একটি

জজলা।

কদরান্া

ভাইরাস

মহামারী এই েকরদ্র ও অন্ন্নত অঞ্চদলর কবকভন্ন

চলমান্ মহামারীর জন্য ডাকিউএফকপর

জটিলতাসমহদক আদরা

কদরদে। এই

কা্ক্রম
ণ
স্থকগত করা হদলও, অতযে েূবলণ এবাং

অঞ্চদলর ৩০ েতাাংদেরও জবকে মান্ষ অপটি ও

প্রাকেক জন্দগাষ্ঠীদক সহায়তার জন্য কদয়কটি

জোচন্ীয় খােয সাংকদি ভুগদে।*

কা্ক্রমদক
ণ

তীব্রতর

কবদের অন্যান্য জেদের মদতা বাাংলাদেদেও কদরান্া

ন্তু ন্ভাদব

দ্রত

রূপাের

অদন্ক

এবাং

অকভদ্াজন্ করা হদয়দে।

ভাইরাস আক্রাদের এর সাংখযা বাড়দে। এই জরাদগর
সাংক্রমর্ জরাদে জেেবযাপী চলমান্ কবকেকন্দষে
জমদন্ চলা জরুকর, তদব এই কবকেকন্দষেগুকল কেন্
মজকরর

উপর

কন্ভণরেীল

বযক্তিদের

জীবন্

কমহীন্তার
ণ
জন্য কটিন্ কদর তু দলদে । এই সমসযা
সম্ভাবয বষা ণ এবাং ঘূকর্ঝড়
ণ
জমৌসদম আরও জজারোর
হদব এবাং ইকতমদেয

চলমান্ খােয সাংকি এবাং

জমৌকলক চাকহোর প্রদয়াজন্ীয়তাদক আদরা প্রেস্ত
করদব।
২০১৮

সাদল,

ভারী বষদন্ই
ণ

কারদর্ ২৫,০০০

এরও জবকে েরর্ার্থী এবাং স্থান্ীয় সম্প্রোদয়র
সেসযরা মারাত্মকভাদব ক্ষকতর সম্মখীন্ হদয়কেল।
এই

সাংকিময়

পকরকস্থকতদত

ডাকিউএফকপ

অর্থনন্কতক
ণ
ভাদব সবদচদয় েূবলণ এবাং প্রাকেক
* লেবার

ল ার্স বাাংোদেশ ররদ ার্স — ২০১৬ -২০১৭

ইমাদজণক্তি জরস্পদির অাংে কহদসদব , ডাকিউএফকপ স্থান্ীয়
সম্প্রোদয়র প্রায় ৩০০,০০০ বযক্তিদক কবকভন্ন কমসূণ কচর মােযদম
মােযদম সহায়তা কদরকেল এবাং কদরান্া ভাইরাদসর কারদর্
৬০০,০০০ বযক্তিদের এই ইমাদজণক্তি জরস্পদির মদেয অেভু ি
ণ
করা হদয়দে।

সরকারী কততপ
ণ দক্ষর সাদর্থ সহদ্াকগতা ও সমন্বয় কদর

মাদসর জমাি

কবেযমান্ বযবস্থা জর্থদক প্রদয়াজন্ীয় সহায়তার কন্শ্চয়তা

যদ্সব উপদজলাগুকলদত জরুরী সহায়তা কা্কর
ণ
করা

জন্গদর্র পক্ষ জর্থদক আস্থা কন্ক্তশ্চত করদত সহায়তা কদর।

হদে জসগুকল বাদে )। এই কা্ক্রম
ণ
প্রার্থকমক ও গর্কেক্ষা

ডাকিউএফকপ

স্থান্ীয় জন্দগাষ্ঠীর বেমান্
ণ
প্রদয়াজন্ীয়তা

সম্পদকণ পদরাপকর অবকহত এবাং জসই উদেদেয খােয

৫০ টি

কবিি পযাদকি সরবরাহ করদে

মন্ত্রর্ালদয়র সাদর্থ সমন্বয় কদর বাস্তবায়ন্ করা হদব।

এবাং

ন্গে সহায়তার উপদ্াগী জপ্রাগ্রামগুকল ইকতমদেয বাস্তবায়ন্
কদরদে।

ডাকিউএফকপ ১৩,০০০ হাজাদরর ও জবকে কেশু এবাং

গভণবতী এবাং স্তন্যপান্োন্কারী মকহলাদের জন্য পটি সহায়তা
অবযাহত জরদখদে। ডাকিউএফকপ জপ্রাগ্রাদমর অকভদ্াজদন্
কবকভন্ন সম্প্রোদয়র অাংেগ্রহর্

ব্লহউমযাব্লনটাব্লরয়ান এগেস প্র ল্প

সকন্ক্তশ্চত করাদক সদবাচ্চ
ণ

প্রােন্য কেদয় র্থাদক। পাোপাকে, ডাকিউএফকপ বাাংলাদেে

লক্তজকিক জসক্টর ডাকিউএফকপ, েরর্ার্থী ত্রার্ এবাং

সরকার

প্রতযাবসান্ ককমেন্াদরর অকফস, এবাং আইএসকসক্তজ এর

,

জসন্াবাকহন্ী

এবাং

স্থান্ীয়

সরক্ষা

বাকহন্ীদক

সহদ্াকগতায়

প্রদয়াজন্ীয় সহায়তা কেদয় ্াদে ।

কদরদে।
স্থানীয় জনদ াষ্ঠীর
জনয রবদশষ

স্কু ে র র াং:
লরাগ্রার্
অরিদ াজন

র্হায়তা

এটি

একটি

এদক্সস

প্রকল্প

প্রদয়াজন্ীয়

এবাং

চাল

সম্পূর্ ণ

কডক্তজিালাইজড সমাোন্ ্া জরাকহঙ্গ্যা কেকবরগুকলদত

বাাংোদেশ
র্রকার, লর্না
এবাং

কহউমযাকন্িাকরয়ান্

রু েশদক

র্র্র্সন

্াওয়ার

পদর্থ

েীঘ ণ ট্র্যাকফক

জযাদমর

কারদর্

সতি

বাোগুকলর কর্থা কবদবচন্া কদর ততরী করা হদয়দে এবাং
সরকার,বডণার গাডণ বাাংলাদেে ও জসন্াবাকহন্ী কততপ
ণ দক্ষর
পকরদষবা

প্রোদন্র কাজদক সহজ কদরদে। এটি

সামাক্তজক েূরত্ব বজায় জরদখ, অন্দমাকেত কযাম্পগুকলদত

স্থানীয় জনগ াষ্ঠীর জনয ব্লিগেষ সহায়তা
জজলা প্াদয়র
ণ
সরকারী কততপ
ণ দক্ষর সাদর্থ সমন্বয় কদর
ডাকিউএফকপ

কদরান্াভাইরাস

জরস্পদির

অাংে কহসাদব

প্ায়ক্রদম
ণ
কবকভন্ন পন্থা গ্রহর্ কদরদে। ডাকিউএফকপ কতন্
জর্থদক েয় মাদসর বযবোদন্ জমাি ১০৫,০০০ পকরবারদক
সহায়তা করার পকরকল্পন্া কদরদে, ্ার মদেয ডাকিউএফকপর
লাইভকলহুড কমসূণ কচর অাংে কহদসদব আদগ জর্থদক

কচকিত

অতযে েবলণ পকরবারগুকলদকও অেভুি
ণ করা হদয়দে।
ডাকিউএফকপ জরস্পদির অাংে কহদসদব

অতযে েবলণ

জন্দগাষ্ঠীর জন্য এককালীন্ খােয এবাং ন্গে সহায়তার
একটি হাইকব্রড পযাদকজ চাল কদরদে । উপকারদভাগীরা প্রর্থম
প্াদয়
ণ কবকিি সহায়তা পাদে , এবাং সহায়তার চূ ড়াে প্াদয়
ণ
ডাল এবাং উক্তিজ্জ জতল এবাং ন্গে অর্থ ণ সহায়তা পাদবন্।
কক্সবাজাদরর েেটি উপ-জজলায় এই কিমটি কা্কর
ণ
করা
হদে।

ভ্রমর্কারী ্ান্বাহন্গুকলর কডক্তজিাল ্াচাইকরর্ এবাং
ডকদমদেেন্

কন্ক্তশ্চত

কদরদে।

গদড় ৭০০ টি গাকড় চারটি কবকভন্ন জচকদপাি অকতক্রম
করদত পাদর। এটি কা্করভাদব
ণ
ন্ূযন্তম োরীকরক েূরত্ব
বজায় জরদখ বযক্তি জর্থদক বযক্তি জ্াগাদ্াগ কন্ক্তশ্চত কদর।

িাংোগেে সর ারগ

সম্প্রোয়গুকলদত পকরপূরক খােয কবতরর্ কা্ক্রম
ণ
পকরচালন্া
কদর আসদে। কবদেষত কক্সবাজাদর, ডাকিউএফকপ সরকাদরর

বাাংলােে

সরকারদক

সমর্থন্ণ

মেরোড়া হাদবর আবাসন্

সক্ষমতা

রন

• ২ টি জমাবাইল সাকভণস
ইউকন্ি
• ৩ টি হাই-জপ্রসার গাকড়
ওয়াোর
• ১৪ টি র্থামাল
ণ বন্দক
• মান্কবক সাংস্থাগুকলর
বযবহার এবাং কবতরদর্র
জন্য ১,০০০ জকক্তজ কিচ

স্থানীয় জনগ াষ্ঠীর জনয ইমাগজেন্সন্স

বহুমখী

বতক্তদ্ধ

করদে ্াদত

রাদত অবস্থান্ করদত পাদর।

সহায়তা কদরদে। জকাকভড -১৯ মহামারীর

ডাব্লিউএফব্লির

জন্য

মান্কবক সাংস্থায় কমরত
ণ
বযক্তিরা কেকবরগুকলর কাোকাকে

• ১০ টি জজন্াদরির

জদড় বাচ্চাদের প্রদতযদকর জন্য েই

করার

ডাকিউএফকপ

পদ্ধকতদত দ্রত পেদক্ষপ কন্দয়দে। এোড়া, ডাকিউএফকপ

সহদ্াকগতায় ৫২৪ টি কবেযালদয়র ১৩৪,৫১৯ জন্ কেশুদের
সময়কালীন্ ,ডাকিউএফকপ কক্সবাজাদরর পাুঁচটি উপদজলা

সহায়তা

জকাকভড -১৯ সঙ্কি জমাকাদবলায় ,

• ১৭টি কপ্রফযাব

গত েই েেক েদর ডাকিউএফকপ স্থান্ীয় এবাং েরর্ার্থী

জকাড

িযাকন্াংদয়র প্র্ক্তি বযবহার কদর কদয়ক কমকন্দির মদেয

সক্ষমতা কজারোর

স্কু ে র র াং কর্সর্রূ ি

ককউআর

করস্পন্স

মসূ
ে ব্লি

সর ারী ক ায়ারান্টাইন
এিং আইগসাগেেন
ক গে অিস্থানরত
িযন্সিগের ইন- াইন্ড
খােয সহায়তা প্রোন
• জাকতসাংঘ / মান্কবক
সাংস্থাগুকলর দ্বারা
কন্মার্ক
ণ ত ত জকদে
েরর্ার্থী কেকবর এবাং
স্থান্ীয় সম্প্রোয়দক স্বাস্থয
সকবো জেয়া
• জমাি ৪,৫০০ জন্দক
সহায়তা জেয়া হদব

ডাব্লিউএফব্লি ক াঅিাগরটটং িাটে নারগের

এই লদক্ষয ডাকিউএফকপ কক্সবাজার জজলায় বসবাসকারী

সহগ া ীতার মাধ্যগম ( োইভব্লেহুড

সবদচদয় ঝুঁ ককপূর্ ণ জন্দগাষ্ঠীদক উচ্চ অগ্রাকেকার কেদয়

া ক্রগমর
ে
সেসযরা অংেগ্রহণ
উৎিােন শুরু

রগে) মাস্ক

গরগে

খাবার এবাং ন্গে সহায়তা প্রোন্ করদব। এটি সামাক্তজক
জ্াগাদ্াগ এবাং কবকভন্ন জন্দগাষ্ঠীর োকেপূর্ ণ সহাবস্থাদন্র
সম্ভাবন্াগুকলদক উন্নত কদরদে।

কদরান্া ভাইরাস জর্থদক সরক্ষার জন্য মাদির বযবহার

এটি সাদর্থ সাদর্থ জন্গদর্র মদেয খােয অভাব এবাং একটি

অপকরহা্।ণ স্থান্ীয় জন্দগাষ্ঠীর প্রায় ৪০ জদন্রও জবকে

কন্কেণি জন্দগাষ্ঠীদক সহায়তা কবতরর্ সম্পককণত ভুল তর্থয বা

ডাকিউএফকপর লাইভকলহুড কা্ক্রদম
ণ
অাংেগ্রহর্কারী এই

উদদ্বগদক হ্রাস করদত সহায়তা কদর। ডাকিউএফকপ এই

মাি ততকরদত কন্্ি আদেন্ ্া স্থান্ীয় সরকার কমকতণ
ণ াদের

অঞ্চদলর

সহদ্াকগতায় স্থান্ীয় সম্প্রোদয়র সেসযদের মদেয কবতরর্

এবাং এই

করা হদব।

েরদর্র কা্কর
ণ
বযবস্থা গ্রহর্ কদরদে ্াদত ইকতবাচক

“আব্লম আগ

ব্লনগজর কসোইগয়র িযিসা িাোন্সিোম

া

সামাক্তজক সাংঘাত কন্দয় ্দর্থি অবগত রদয়দে
সাংদবেন্েীলতা জর্থদক

প্রভাবগুকল কবসরততকত লাভ কদর এবাং জন্কতবাচক প্রভাব হ্রাস

মহামারী আসার িগর িন্ধ হগয় ব্ল গয়ব্লেে। আব্লম এখন স্বন্সি

পায়। এই লদক্ষয "

কিাধ্

চযাদন্লগুকলর

অগন

রব্লে

ারণ মাস্ক উৎিােন কথগ

সাহা য

প্রাপ্ত অথ আমাগ
ে

রগে এিং আব্লম িব্লরিাগরর এ মাত্র
উিাজেনক্ষম সেসয।"

জনয ক ৌন্সি তা

সহায়তা করার পেদক্ষপ কন্দয়দে।

আব্লম িড় হওয়ার িগর
এ জন ব্লেক্ষ হগত
িাই। আমার ব্লেক্ষ
আমাগ ব্লনয়ব্লমত এই
ব্লিস্কুট ব্লেগতন। এখন
ব্লেও আমাগের স্কুেগুব্লে
িন্ধ রগয়গে, আব্লম খুব্লে
ক আব্লম ঘগর িগস এই
ব্লিস্কুটগুব্লে কিগত থা ি।

বাজাদরর োদমর অকস্থরতার কারদর্ চাল, মসর ও জতদলর
মদতা প্রোন্ সামগ্রীর োমগুদলাদত প্রভাব জফদলদে।
এদসসদমে এর মােযদম
জর্থদক

একপ্রদলর মদেয চাল, রান্নার জতল এবাং ডাল যলাল মসর ডাল)
এর োম ১০ জর্থদক ৫০ েতাাংে প্ে
ণ বতক্তদ্ধ জপদয়দে।

ডাব্লিউএফব্লির

ডাকিউএফকপ

পারস্পকরক কবোস কন্ক্তশ্চত করা অপকরহা্।ণ

জন্গদর্র খােয সরক্ষা এবাং

২০২০ সাদল জফবররুয়ারী

মােযদম

এোড়া, সম্প্রোয়, পকরবার এবাং স্বতন্ত্র স্তদর সাংহকত ও

জীবন্্াত্রার পকরকস্থকতদক মারাত্মকভাদব প্রভাকবত কদরদে,

প্রমান্ জপদয়দে জ্

সম্পতক্তির

ব্লমউব্লনটটস"

কদরদে : ডাকিউএফকপ স্থান্ীয় সম্প্রোদয়র প্রায় ৬০০,০০০

ক াব্লভড -১৯ সঙ্কট কমা াগিো: সহায়তার

ডাকিউএফকপ একটি মাদকণি

সাদর্থ

ব্লমউব্লনগ েন উইথ

অেভুক্তণ িমূলক কা্ক্রম
ণ
এবাং বকেতণ জ্াগাদ্াগ কন্ক্তশ্চত
েক্ষ িযন্সিগ

এই চলমান্ মহামারী

ডাকিউএফকপ কবকভন্ন

স্থানীয় জনগ াষ্ঠীর জনয ইমাগজেন্সন্স করস্পন্স

মসূ
ে ব্লি

মাঠ কথগ
পকপ

বড়য়া

ণ্ঠস্বর

ডাকিউএফকপ

ফামাস
ণ

মাদকণদি

একটি

জোকান্ কেদয়কেল ্া জকাকভড -১৯ এর কারদর্ স্থকগত
হদয় জগদে । কদয়ক মাদসর ক্রয়কবক্রয়
জ্ সঞ্চয় হদয়কেল, জসই
খারাপ

কেন্গুকলদত

লাইভকলহুড
জমাবাইদল
জসেন্

িাকাগুকল

সহায়তা

জপ্রাগ্রাদম

করদে

জর্থদক তার

তাদক

সবদচদয়

। ডাকিউএফকপ

অাংেগ্রহন্কারী,

মকহলাদের

কদরান্াভাইরাস সম্পককণত েূরবতী সদচতন্তা

শুরু

কদরদে। এটি

অাংেগ্রহর্কারীদের

তাদের পকরবারগুকলর কাদে তদর্থযর মূল উৎস
কাজ কদর ্াদের

এবাং
কহসাদব

জ্াগাদ্াদগর অন্য জকান্ও পদ্ধকতর

সকবো জন্ই।
স্থান্ীয় সম্প্রোদয়র জন্য ডাকিউএফকপ লাইভকলহুড কমসূণ কচ
এই মাগসর শুরুগত আমরা ডাব্লিউএফব্লি
কথগ ব্লিস্কুট কিগয়ব্লে। এই সহায়তা আমার
িাচ্চাগের মাগে স্বন্সি এগনগে ারণ তারা
স্কুগে প্রব্লতব্লেন ব্লিস্কুট কিত "

বাস্তাবায়ন্ কদরদে তাদত ৪০০টি েল আদে, পকপ জসরকম
একটি েদলর সেসয কহদসদব ফামাস
ণ ণ মাদকণদি কন্দজর পর্য
কবক্রদয়র জন্য প্রর্থম পেদক্ষপ কন্দয়কেল। ফামাস
ণ ণ মাদকণদি
সঞ্চয় জর্থদক পকপ একটি গভীর ন্লকূপ স্থাপন্ কদরদে।
“আমরা িাব্লনর ঘাটব্লতর ারগণ ব্লিোে
সমসযার মুগখামুব্লখ হগয়ব্লে া এখন আমাগের
ব্লনব্লমত
ে নে ূ গির ারগণ সমাধ্ান হগয়গে।
আমাগ ো সিন্সজ িাগষর জনয
প্রব্লতগিেীগের াে কথগ িাব্লন ব্ল নগত হগতা
ব্ল ন্ত এখন িাব্লন ব্লনগয় উগেগ র ব্লেন কেষ
হগয়গে। ”

স্থানীয় জনগ াষ্ঠীর সাগথ িব্লধ্ত
ে ক া াগ া
ডাকিউএফকপ

কবকভন্ন জন্দগাষ্ঠীর সাদর্থ

একাকেক স্তদর

জকড়ত র্থাকার মােযদম ভুল তর্থয এবাং গুজব হ্রাস করার
লদক্ষয কবকভন্ন উপায় বযবহার কদর এর কসদিমগুকলদক উন্নত
কদরদে। ডাকিউএফকপ কদরান্া ভাইরাস প্রকতদরাদে

বাতণা

েকড়দয় কেদত িুকিুদকর মােযদম মাইককাং করদে । একটি দ্রত

পকপর মত, অন্যান্য মকহলারা কতষকরা অদন্ক আত্মকবোস

এদসসদমে বা মূলযায়ন্ জর্থদক জান্া জগদে জ্ কস্থকতেীল

অজণন্ কদরদেন্ এবাং আকর্থক
ণ ও সামাক্তজকভাদব আদগর

খাদেযর সরবরাহ এই পকরকস্থকত জমাকাদবলার অন্যতম প্রোন্

জচদয় অদন্ক জবকে ক্ষমতাকয়ত হদয়দেন্ বদল মদন্ কদরন্।

মােযম

চলমান্ মহামারী েকরদ্রতম স্থান্ীয় সম্প্রোদয়র জন্সাংখযার
খােয-সরক্ষায় জন্কতবাচকভাদব প্রভাব জফদলদে এবাং তারা
অতযে অকন্ক্তশ্চত পকরকস্থকতদত বাস করদে।
কক্সবাজাদরর েকরদ্রতম স্থান্ীয় সম্প্রোদয়র জন্য

কবদেষ

সহদ্াকগতায়

পকরবারসমূহদক সহায়তা প্রোদন্র জন্য

রি এিং

ী

ডাব্লিউএফব্লি কথগ

সদচতন্তামূলক

হাদত
জসেন্

পাওয়া।
মহামারী

সামগনর িেগক্ষিসমূহ
অতযে েবলণ জন্দগাষ্ঠীদক তাৎক্ষকর্ক সহায়তার
জন্য সরকাদরর সাদর্থ সমন্বয়িা বজায় রাখা ।

েকরদ্রতম

কচকিত করা

স্থান্ীয় জন্দগাষ্ঠীর সাদর্থ জ্াগাদ্াগ বজায় রাখা
এবাং কবকভন্ন কা্ক্রদমর
ণ
অকভদ্াজন্ বাস্তবায়ন্
করার সময় মাি প্াদয়র
ণ
অেভুক্তণ ি এবাং
প্রকতকন্কেত্ব কন্ক্তশ্চত করা।

“আমরা এই িব্লরব্লস্থব্লতগত ব্লনরািগে থা ার
ী

অর্থ ণ

উত্তরোতারা স্বীকার কদরদে।

হদয়দে।

জনয

ন্গে

প্রকতদরাদের জন্য অদন্ক তর্থয প্রোন্ কদরদে বদল

খােয সহায়তা এবাং ন্গে অর্থ ণ সহায়তা প্রোন্ করদে।
সাংস্থাগুকলর

কদ্বতীয়টি

ডাকিউএফকপর

সহায়তার পযাদকদজর অাংে কহসাদব ডাকিউএফকপ সাোরর্

স্থান্ীয়-সরকারী

কেল,

রি না কস সম্পগ ে
মান্বাকেকার সাংস্থাদের জন্য প্রদয়াজন্ীয়
লক্তজকিক সহায়তা জেয়ার পাোপাকে স্থান্ীয়
জন্দগাষ্ঠীর জন্য ইন্-কাইন্ড এবাং ন্গে অর্থ ণ
সহায়তা অবযাহত রাখা।

তথয কিগয়ব্লে।

কটব্লেগফাগনর িাতো এিং ব্লেফগেট এর
মাধ্যগমও আমরা প্রিু র তথয কিগয় থাব্ল

"
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COXSBAZAROIMREPORTS@wfp.org

কিার ছরব:

ডাব্লিউএফব্লির

করস্পন্স

স্থানীয় জনগ াষ্ঠীর জনয ইমাগজেন্সন্স
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