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ভাসানচের পুনব+ািসত .রািহ0া জনেগা3ীেক মুেখ খাওয়ার কেলরা ;কা <দান  
ভাসানচর, )নায়াখালী, বাংলােদশ ২৭ )ফ6য়াির ২০২৩: আজ $া&' অিধদ,েরর সং1ামক 4রাগ িনয়8ণ শাখার 

(CDC) তAাবধােন িবC $া&' সং&ার সহায়তায় 4নায়াখালী িসিভল সাজH ন অিফস ও আইিসিডিডআর,িব-র বাOবায়েন 
ভাসানচের পুনবHািসত ৩০,০০০ বলপূবHক বাVচু'ত িময়ানমার নাগিরক বা 4রািহWা জনেগাXীেক মুেখ খাওয়ার কেলরার 
Yকা Zদান কাযH1ম \] করা হয়। উে`াধনী Yকা Zদান অনুXােন উপি&ত িছেলন $া&' অিধদ,েরর 4রাগ িনয়8ণ শাখার 
পিরচালক অধ'াপক ডা: 4মা. নাজমুল ইসলাম এবং আইিসিডিডআর,িব-র ইনেফকশাস িডিজেজস িডিভশেনর ভারZা, 
িসিনয়র িডেরeর ড. িফরেদৗসী কাদরী। এ সময় 4নায়াখালী 4জলার িসিভল সাজH ন ডা: মাসুম ইফেতখার, সং1ামক 4রাগ 
িনয়8ণ শাখা, আইিসিডিডআর,িব এবং  ও অন'ান' উgয়ন সহেযাগী ZিতXােনর Zিতিনিধরাও উপি&ত িছেলন। 

4নায়াখালী 4জলার অhভুH i ভাসানচের ২০২০ সােলর িডেসkর 4থেক 4রািহWা জনেগাXীেক পুনবHাসন করা \] হয়, এ 
পযHh Zায় ৩২,০০০ 4রািহWােক 4সখােন পুনবHাসন করা হেয়েছ। তুলনামূলক উgততর পািন, পয়ঃিনnাশন ও আবাসন 
ব'ব&া থাকা সেAও ২০২১ সােলর জুেন ভাসানচের ডায়িরয়ার ZাpভH াব ঘেট এবং Zায় ১৫০০ 4রািহWা আ1াh হয় এবং ৪ 
জন মৃতু'বরণ কেরন। এরকম ঘটনার পুনরাবৃিv 4রােধ ভাসানচের কেলরা Yকাদান কাযH1ম \]র উেদ'াগ 4নয় সং1ামক 
4রাগ িনয়8ণ শাখা, আইিসিডিডআর,িব, িবC $া&' সং&া ও অন'ান' উgয়ন সহেযাগীরা। ।  

এই উেদ'াগ সwেকH  অধ'াপক ডা: 4মা. নাজমুল ইসলাম বেলন, "বলপূবHক বাVচু'ত িময়ানমার নাগিরকেদর সyাব' 
সং1ামক 4রাগ Zিতেরােধ সরকােরর িবিভg কাযH1ম চলমান রেয়েছ। 4সই ধারাবািহকতায় তােদর জন' আমরা কেলরা 
Yকার সং&ান কেরিছ। আমােদর লz' Zিতেরাধzম 4রাগ 4থেক তােদরেক িনরাপদ রাখা।" িতিন এই Yকাদান কমHসূিচ 
বাOবায়েনর জন' আইিসিডিডআর,িব, িবC $া&' সং&া ও 4নায়াখালী িসিভল সাজH ন অিফেসর Zিত কৃত{তা Zকাশ 
কেরন। 

ড. িফরেদৗসী কাদরী বেলন, "২০১৭ সােল যখন িময়ানমােরর িনপীড়ন এড়ােত 4রািহWা জনেগাXী বাংলােদেশ আ~য় 4নয় 
তখন 4থেক এ পযHh Zায় ৫০ লz 4ডাজ কেলরার Yকা 4দওয়া হেয়েছ। আর এ কারেণই সyাব' কেলরার বড় রকেমর 
ZাpভH াব সংঘYত হয়িন। আমােদর এই সফলতা পৃিথবীর অন'ান' &ােনও ছিড়েয় পড়েব বেল আিম আশাবাদী।" 

ভাসানচেরর ২৫ Y 4কে�র মাধ'েম Zথম 4ডাজ কেলরা Yকাদান কাযH1ম 4সামবার, ২৭ 4ফ�য়াির 4থেক বুধবার, ১ মাচH  
পযHh সকাল ৮ টা 4থেক িবেকল ৫টা পযHh চলেব। ১৯ মােচH  ি`তীয় 4ডাজ Yকা Zদান করার পিরক�না করা হেয়েছ। 
কমপেz ১৪ িদন অhর Zেদয় pই 4ডােজর দিzণ 4কািরয়ার ইউবােয়ােলািজ� 4কা. িলিমেটেডর �তির ইউিভকল �াস 
নােমর কেলরার Yকা এক বছর 4থেক ত��H  বয়সীেদরেক Zদান হে�। এই Yকা িবC $া&' সং&া অনুেমািদত। এক 
বছেরর কম বয়সী িশ\, যারা িবগত ১৪ িদেনর মেধ' অন' 4কােনা Yকা �হণ কেরেছ এবং গভH বতী মিহলা ব'তীত 
সকেলই এই Yকা �হণ করেত পারেবন। এই Yকা 4নয়ার ১৪ িদেনর মেধ' অন' 4কােনা Yকা 4নয়া যােব না। 
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