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পার$িরক সহেযািগতামূলক পদে2েপর মাধ4েম 5রািহ6া জনেগা9ীেত স;াব4 ডায়িরয়ার 
?া@ভB ােবর ?িতেরাধ স;ব হেয়েছ 
 

ক#বাজার, বাংলােদশ, ৫ মাচ1  ২০২৩: আজ আইিসিডিডআর,িব এবং ইউিনেসফ 1যৗথভােব "জ8ির 9া:;েসবা (তী? পািনর মত ডায়িরয়ার জন; 

CDিত ও সাড়া Cদান) ও 1জারপূবJক বাDচু;ত িময়ানমােরর নাগিরকেদর ক;ােO এবং :ানীয় জনেগাPীেত কেলরা নজরদাির” শীষJক CকেUর 
কাযJVম ও ফলাফল তুেল ধরেত একX 1সিমনােরর আেয়াজন কের। কZবাজােরর লং িবচ 1হােটেল অনুিPত এই 1সিমনাের সরকাির কমJকতJ া, 
উ^য়ন সহেযাগী এবং এনিজওসহ CকেUর িবিভ^ সহেযাগীরা অংশ_হণ কেরন। 

অনুPােন CকেUর 1কা-িCিbপাল ইনেভিcেগটর এবং আইিসিডিডআর,িব-র হাসপাতাল Cধান ডাঃ বাহা8ল আলম CকেUর সংিef িববরণ 
এবং ২০১৭ সােল িনপীিড়ত 1রািহkা জনেগাPী িময়ানমাের 1থেক পািলেয় বাংলােদেশ আlয় 1নওয়ার সােথ সােথ mত আইিসিডিডআর,িব 
ও ইউিনেসেফর 1যৗথ পিরচালনায় একX মাঠ পযJােয়র মূল;ায়ন সOেকJ  অবিহত কেরন। 

CকUXর আওতায়, 1রােগর নজরদাির, িচিকৎসা, সeমতা বৃিq এবং Xকাদােনর মাধ;েম ডায়িরয়ার CাrভJ াব Cিতেরাধ করার লেe; 
আইিসিডিডআর,িব, ইউিনেসফ এবং িবs 9া:; সং:ার সহেযািগতায় ২০১৮ সাল 1থেক ২,০০০ 9া:;েসবা Cদানকারীেক Cিশeণ িদেয়েছ। 
1টকনােফ পাঁচX ডায়িরয়া িচিকৎসা 1কw (িডXিস) CিতPা করা হেয়েছ, যা 1সেxyর ২০১৯-এর ডায়িরয়ার CাrভJ াব ব;ব:াপনায় সাহায; 
কের। 1লদা ডায়িরয়া িচিকৎসা 1কেwর কাযJVম এখেনা চলমান রেয়েছ এবং এখােন Cিতবছর Cায় ৩,৫০০ 1রাগীর িচিকৎসা করা হয়। 
এছাড়াও, 1কwX িবs 9া:; সং:ার 1নতৃে~ চলমান 1যৗথ মূল;ায়ন দেলও অংশ িনে�।  

আইিসিডিডআর,িব-র িনউ�শন অ;া� ি�িনক;াল সােয়b িবভােগর ইেমিরটাস সােয়ি�c ড. এএসিজ ফা8ক ডায়িরয়া িচিকৎসা 1কw-
িভি�ক নজরদািরর ফলাফল উপ:াপন কেরন এবং জানান 1য 1রািহkা িশ�েদর মেধ; (বয়েসর তুলনায় কম উ�তা) ও কৃশকায় (উ�তার 
তুলনায় কম ওজন) এবং ওজন 9Uতার 1eে� উে�খেযাগ; উ^িত 1দখা িগেয়েছ। 1সইসােথ এই জনেগাPীর মেধ; 1�ািরনযু� ট;ােপর 
পািনর ব;বহার, টয়েলট ব;বহার, খাবার স;ালাইন এবং Xকা _হেণর হারও উে�খেযাগ;ভােব বৃিq 1পেয়েছ। 

আইিসিডিডআর,িব-র  ইনেফকশাস িডিজেজস িডিভশেনর ভারCাf িসিনয়র িডের�র, ড. 1ফরেদৗসী কাদরী কZবাজাের মুেখ খাওয়ার 
কেলরা Xকাদান কাযJVেমর সাফল; উপ:াপন করেত িগেয় বেলন সাত দফা Xকাদান কাযJVম বা�বায়ন করা হেয়েছ, 1কান 1কান ক;ােO 
মানুষেক শতভাগ Xকাদান করা হেয়েছ। Cায় নয় লাখ 1রািহkা জনগণ ৩৭,৬৫,৪৯৯ 1ডাজ Xকা 1পেয়েছ এবং 1রািহkােদর কাছাকািছ 
বসবাসকারী ৫,২৮,২৯৭ :ানীয় জনগণ ৮৯৫,৬৮৮ 1ডাজ মুেখ খাওয়ার কেলরা Xকা 1পেয়েছ। এরকম জXল পিরেবেশও XকাX ভালভােব 
গৃহীত হয়। 

িতিন বেলন, “এই এলাকায় 1রািহkা ও :ানীয় জনেগাPীেত কেলরা CাrভJ াব ও মহামারী Cিতেরােধ মুেখ খাওয়ার কেলরা Xকাদান �8~পূণJ 
ভূিমকা 1রেখেছ যা বড় রকেমর 1কান CাrভJ ােবর অনুপি:িত 1থেক Cমািণত হয়। এX স�ব হেয়েছ শরণাথ� �াণ ও Cত;াবাসন কিমশনােরর 
কাযJালয়, িসিডিস-িডিজএইচএস, আইইিডিসআর, িবs 9া:; সং:া, ইউিনেসফ সহ আমােদর অন;ান; অংশীদারেদর অসামান; 1নতৃ~ এবং 
সমথJেনর মাধ;েম।” 

1Cেজে�শেনর পর ইউিনেসেফর 1হলথ 1�শািল� ডা. মাইনুল হাসান এবং ডা. 1হােহJ  মাXJ েনজ, ডি�উএইচও-কZবাজােরর ব�েব;র 
পাশাপািশ কZবাজােরর িসিভল সাজJ ন ডা. 1মাঃ মাহবুবুর রহমান, এবং বাংলােদশ সরকােরর শরণাথ�, �াণ ও Cত;াবাসন কিমশনার ড. 
1মাহা�দ িমজনুর রহমান িবেশষ অিতিথর ব�ব; রােখন। অনুPােনর সভাপিত~ কেরন আইিসিডিডআর,িব-র িনবJাহী পিরচালক ড. তাহিমদ 
আহেমদ। 

ডা. হাসান আইিসিডিডআর,িব-এর Cশংসা কের বেলন, “1রািহkা পিরেবেশ তী? পািনর মত ডায়িরয়ার 1রাগ িনয়�েণর এই সফল কাযJVেমর 
অংশীদার হেত 1পের ইউিনেসফ গিবJত। আমােদর কাজJ Vম�িল চািলেয় যাওয়া দরকার, এবং আমরা িবsাস কির আমরা একসােথ এসকল 
1রাগ Cিতেরাধ করেত সeম হব।” 

ডা. মাXJ েনজ তার ব�ৃতায় 1রােগর নজরদাির, Xকাদান এবং অন;ান; ব;ব:ার �8~ তুেল ধেরন এবং mত 1রাগ িনণJেয়র জন; কZবাজােরর 
সeমতা িকভােব আেরা বৃিq করা যায়, তা খঁুেজ 1দখার জন; আইিসিডিডআর,িব-1ক অনুেরাধ কেরন। 
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ড. তাহিমদ আহেমদ বাংলােদেশর সরকার এবং উ^য়ন অংশীদারেদর সহেযািগতামূলক Cেচ�ার Cশংসা কের বেলন, “সহেযাগীতামূলক 
Cেচ�া �ধুমা� ডায়িরয়ার CাrভJ াব Cিতেরােধ এবং জীবন বাঁচােত সাহায; কেরিন বরং আমােদর এমন িকছু Cমাণ এেন িদেয়েছ যা পৃিথবীর 
অন;ান; 1যেকান যায়গায় মানিবক স�ট 1মাকােবলায় কােজ িদেব।” 

এখন পযJ� সাফল; 1পেলও, এটা �� 1য শরণাথ� িশিবের ভিবষ;েত CাrভJ াব 1রাধ করার জন; 1টকসই Cেচ�া Cেয়াজন। Xকা 1দওয়ার 
পাশাপািশ, একX শি�শালী এবং 1টকসই পািন, স;ািনেটশন এবং 9া:;িবিধ হ�েeপ, একX িব�ৃত নজরদাির ব;ব:া এবং স�ক 1কস 
ব;ব:াপনা এরকম মানিবক সংকটাপূনJ :ােন ডায়িরয়ার CাrভJ াব 1রাধ করার জন; Cেয়াজনীয়। 

1সিমনারX কZবাজােরর বাDচু;ত জনেগাPীর 9া:; ও সুরeা িনি�ত করার জন; একX �8~পূণJ পদেeপ িছল। অব;াহত সহেযািগতা এবং 
1টকসই Cেচ�ার মাধ;েম, আশা করা যায় 1য ঝঁুিকপূণJ স�দােয়র জন9া:; িবষয়ক চ;ােল� 1মাকােবলায় অনু�প সাফল; অজJ ন করা 1যেত 
পাের। 
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