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কর্ ম পরিধী  

 জেলা র্ুখপাত্র - খাদ্য রিিাপত্তা জ াষ্ঠী  
 

বহুপাক্ষিক ও ক্ষিপাক্ষিক বাাংলাদেশ ক্ষিক্ষিক োতা সাংস্থা এবাং জাক্ষতসাংদের সাংস্থা সমূহ স্থানীয় পরামশ শোয়ক 

গ্রুপ Local Consultative Group (LCG-DER) এর অধীদন  বাাংলাদেশ সরকাদরর সদে উন্নয়ন ইসযুদত 

সাংলাদপর জনু সাংগ্ঠিত হয়।   
 

LCG DER অধীদন একঠি মানক্ষবক সমন্বয় িাস্ক ঠিম (Humanitarian Coordination Task Team, HCTT) গ্ঠিত 

হয়, যা হহাল একঠি সমন্বয় মঞ্চ। যার লিু হহাল েদূয শাদগ্র প্রিাব হমাকাক্ষবলায়  কায শকর মানক্ষবক প্রস্তুক্ষত, 

মানক্ষবক সাডাোন  এবাং পযনুদ্ধার ক্ষনশ্চিত করদত সরকার, জাতীয় এবাং আন্তজশাক্ষতক কমীদের সমঠিগ্ত 

িমতা শশ্চিশালী করা।   
 
হগ্াষ্ঠী বা ক্লাস্টার হহাল আন্তজশাক্ষতক মানক্ষবক সম্প্রোয় এর একঠি অনুতম উপায় যার মাধুদম সরকার 

এবাং অনুানু অাংশীোরদের (কম শদিত্র অনযযায়ী) মদধু সমন্বয় করা হয়।  
 
কায শকর হজলা পয শায় সমন্বয় জনু, খােু ক্ষনরাপিা হগ্াষ্ঠী (FSC) প্রাথক্ষমকিাদব বনুা ও েূক্ষণ শঝড প্রবণ এলাকায় 

হজলা মযখপাত্র -  খােু ক্ষনরাপিা হগ্াষ্ঠী ( DFP-FSC) ক্ষনব শাচন করদব। হয FSC কায শাবলীর জনু উপকারী এমন মাি 

পয শায় এর তথু প্রোন করদব. হজলা মযখপাত্র জাক্ষতসাংে সাংস্থা অথবা হেক্ষশ/ক্ষবদেক্ষশ হবসরকাক্ষর সাংস্থা হথদক 

হেচ্ছাদসবী ক্ষিক্ষিদত ক্ষনব শাক্ষচত করা হদব। 

উদ্দেশ্য 
হজলা FSC সমন্বয় প্রশ্চিয়ার উদেশু হহাল হযদকাদনা প্রাকৃক্ষতক েযদয শাদগ্র সময় খােু ক্ষনরাপিা কায শিম 

সাংক্ষিি উন্নয়ন সহদযাগ্ী, জাক্ষতসাংে সাংস্থা ও এনশ্চজওদের সাদথ স্থানীয় সরকার কতৃশপদির েক্ষনষ্ঠ 

সহদযাক্ষগ্তা বজায় রাখা। হজলা পয শাদয়র FSC জনসাধারন এর সম্পৃিতা ও অাংশগ্রহণ প্রশ্চিয়ায় সহায়তা 

করদব এবাং আিান্ত জনদগ্াষ্ঠীর প্রক্ষত জবাবক্ষেক্ষহতা বৃশ্চদ্ধর প্রশ্চিয়া স্থাপন করদব। ইহা মাি পয শায় এর 

হযাগ্াদযাগ্ পক্ষরশুদ্ধ করদব সাদথ সাদথ খােু ক্ষনরাপিা হগ্াষ্ঠী কতৃশক নক্ষথিুি প্রস্তুক্ষতমূলক তদথুর উন্নয়ন 

করদব। হজলা পয শাদয়র সমন্বয় সযেৃঢ় করন এর মাধুদম জাক্ষতয় পয শাদয়র সমন্বয় ও অাংশীোক্ষরত্ব এর 

হযাগ্াদযাগ্ এর উন্নয়ন েিদব। হজলা পয শাদয়র খােু ক্ষনরাপিা হগ্াষ্ঠীর কাদজর পদ্ধক্ষত হদব হাল্কা এবাং হসবা 

প্রোন ও অপাদরশনাল কায শিম এর উপর মনক্ষনদবশ কদর জাক্ষতয় পয শায় এর সাদথ ক্ষরদপাঠিশাং এবাং তথু 

আোন প্রোন ক্ষনশ্চিত করন।  
 
এ পয শাদয় খােু ক্ষনরাপিা সাংিান্ত সমন্বয় প্রাক্ষতষ্ঠাক্ষনকীকরণ এবাং সযসাংহক্ষতকরদনর মাধুদম প্রক্ষতশ্চিয়ামলূক 

কম শকাদের কায শকর সমন্বয়সাধন করদত সিম হদব এবাং এফএসক্ষসর হফাকাল পদয়ন্ট সরকাদরর কম শকাদে 

সহদযাক্ষগ্তা করদত পারদব (ক্ষবদশষ কদর উপদজলা ক্ষনরবাহী অক্ষফসার)। এই পদ্ধক্ষত জুরী অবস্থায় হজলা 

পয শাদয়র সরকাক্ষর কম শকতশা ও উন্নয়ন অাংশীোরদের মদধু এঠি একক লাইদনর সমন্বয় বুবস্থায় অবোন রাখদব। 

 
 

এঠি সামক্ষগ্রক এফএসক্ষসর সমন্বয় এবাং তথু িাগ্ািাক্ষগ্ হজারোর করদব, ক্ষবদশষ কদর জুরী অবস্থার প্রস্তুক্ষত এবাং 

প্রক্ষতশ্চিয়া ক্ষহসাদব। 

 

 
হজলা হফাকাল পদয়ন্ট ( ক্ষিএফক্ষপ ) স্থানীয় সমন্বয় কািাদমার মদধু ক্লাস্টাদরর প্রক্ষতক্ষনক্ষধত্ব করদব এবাং প্রদয়াজন হদল 

হযৌথ চাক্ষহো মলূুায়ন / েযব শলতা মলূুায়ন / প্রাক-সাংকি মাদকশি মুাক্ষপাং অুাদসসদমন্টদক সহায়তা প্রোন করদত পাদর।  
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ক্ষিএফক্ষপ পেঠি ক্ষনক্ষেশি সাাংগ্িক্ষনক অগ্রাক্ষধকাদরর জনু বা োতা সাংস্থা হথদক তহক্ষবল সাংগ্রদহর জনু হকান প্ল্ুািফম শ 

নয়। 

 

পদ্ধরি 

স্বাভারিক সর্ন্বয় এি  ড়িঃ 
এফএসক্ষস সমস্ত বনুা এবাং েূক্ষণ শঝড প্রবণ হজলায় হজলা পয শাদয়র ক্ষনয়ক্ষমত এফএসক্ষস সমন্বয় পদ্ধক্ষতর জনু 

কাজ করদব। 

দ্দু্দ্ মা  র্িশুর্ এিং অ দ্দু্দ্ মা  র্িশুর্1: 

এফএসক্ষস সম্মত হদয়দে হয অ-েযদয শাদগ্র সময় কমপদি একঠি সিা করদত হদব তদব সতকশতা পয শাদয়  

কমপদি েযইঠি (অথবা প্রদয়াজন অনযযায়ী) ববিক করদত হদব এবাং হকানও জুরী সময় অন্তত েযইঠি (অথবা 

প্রদয়াজন অনযযায়ী)  ববিক করদত হদব2। 

েরুিী সিকমিা প্ মায় সক্রিয়কিণ:   
FSC (ঢাকায়) প্রাথক্ষমক সতকশতা সাংদকতগুক্ষলর উপর ক্ষিক্ষি কদর, FSC ইমাদজশশ্চি অুালািশ হফজ ( প্রাক-

িাইক্ষসস) এর অুাক্ষিদিশন ঠিগ্ার করদব। 
 

জুরী সতকশতা পয শাদয় (প্রাক -সাইদক্লান / েযদয শাগ্(    ত্বক্ষরত সাডাোন পয শায় (০ – ৭২ েণ্টা) এবাং ত্রান ও 

সাডাোন (৩-৩০ক্ষেন) এই ক্ষতন পয শাদয়ই এফ এস ক্ষস হজলা মযখপাত্র সমন্নদয়র কাজ গুদলা করদব এবাং এই 

সব পয শাদয়ই বেক্ষনক অথবা প্রদয়াজন মাক্ষফক সিা করদব।  
 
 

েযদয শাদগ্র মাত্রা ও ক্ষতব্রতার উপর ক্ষনরির কদর সশ্চিয়তার সময় ক্ষনিশর করদব  (নীদচর 

প্রধান কাজ পুন )  

প্রধাি কর্ মকাণ্ড 

 

কায শকর হজলা পয শাদয়র সমন্নয় ক্ষনশ্চিত করার জনু এফ এস ক্ষস হজলা মযখপাত্র ক্ষনম্ন 

বক্ষণ শত কম শকাে গুদলা করদবেঃ 

  

সশ্চিয় হওয়া  

1. ক্লাস্টার করক্ষতক প্রেি হিমদপ্ল্ি বুাবহার কদর হজলার জনু একঠি হযাগ্াদযাগ্ তক্ষলকা প্রস্তুত করদত 

হদব ক্ষনদম্নর তথু গুদলা সহেঃ 

- এফ এস ক্ষসর হজলা অাংশীোরদের মযখপাত্র  

- হজলা প্রসাসক এর কায শালদয়র মযখপাত্র (এ ক্ষি ক্ষস) 

- হজলা পয শাদয়র সরকাক্ষর কম শকতশাদের তথু হযমন খােু অক্ষধেপ্তর  কৃক্ষষ সম্প্রসারন 

আক্ষধেপ্তর  মৎসু অক্ষধেপ্তর  প্রাক্ষন অক্ষধেপ্তর  ত্রান ও েযদয শাগ্ অক্ষধেপ্তর  পক্ষরসাংখুান বযুদরা 

এবাং অনুানু প্রাসক্ষেক প্রক্ষতষ্ঠান।    

- ক্ষি ক্ষি এম ক্ষসর অনুানু প্রদয়াজনীয় সেসু।  

2. সম্ভাবু জুরী অবস্থার সমন্বদয়র লদি হজলার সেসুদের সাদথ তথু আোন প্রোন এর পধক্ষত ক্ষনধ শারণ 

করদত হদব।  

                                                             
1 These TOR are prepared as part of the work associated with the FSC Contingency Plan on Cyclones in the South. The 
FSC will work to expand the area of focus.  
2 Refer to the DFP Activity Ganttg Chart.  
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3. হজলা প্রসাসদকর সাদথ হেখা কদর সমন্বয় পদ্ধক্ষত এর উদেশু বুাখুা কদর তার 

সম্মক্ষত ও সাহাযু চাইদত হদব। 

4. হজলা পয শাদয় জুরী অবস্থা হমাকাক্ষবলার পক্ষরকল্পনা সম্পদকশ সদচতনতা ক্ষনশ্চিত 

কুন। 

5. জুরী অবস্থা হমাকাক্ষবলায় হজলা পয শাদয়র সিমতা পয শাদলাচনা কুন।3 

 

েযদয শাগ্ ক্ষবক্ষহন সময়েঃ  

6. খােু ক্ষনরাপিা হস্টকদহাল্ডারদের ক্ষনদয় বেদর অন্তত েযইঠি  (অথবা প্রদয়াজন 

অনযযায়ী ) সিা করা  
7. সরকার ও মানক্ষবক কর্ম ের সাদথ সম্পৃক্ত হজলা পয শাদয় সমন্বয় ও তথু িাদগ্র প্রশ্চিয়া সম্পদকশ তথু 

প্রোন কুন। 

8. সম্ভাবু এবাং প্রকৃত েযদয শাগ্ / ঝযুঁ ক্ষক এবাং / অথবা েিনাগুক্ষল মক্ষনির কুন: 

চলমান পক্ষরক্ষস্থক্ষত পয শদবিণ কুন এবাং ক্ষরদপািশ কুন 

9. প্রদয়াজনীয় তথু ত্রত্রর্ারসক অথবা প্রদয়াজদনর ক্ষিক্ষিদত ক্ষরদপািশ কুন 4 
 

জুরী সতকশতা পয শাদয়   

10. সতকশতা হোষণা করা হদল খােু ক্ষনরাপিা হগ্াষ্ঠী ও হস্টকদহাল্ডারদের ক্ষনদয় অন্তত একঠি অথবা 

প্রদয়াজন অনযযায়ী সিা পক্ষরচালনা করা।  

11. সরকার ও মানক্ষবক কদম শর সাদথ সম্পৃি হজলা পয শাদয় সমন্বয় ও তথু িাদগ্র প্রশ্চিয়া সম্পদকশ তথু 

প্রোন কুন। 

12. সম্ভাবু এবাং প্রকৃত েযদয শাগ্ / ঝয ুঁ ক্ষক এবাং / অথবা েিনাগুক্ষল মক্ষনির কুন: চলমান পক্ষরক্ষস্থক্ষত 

পয শদবিণ কুন এবাং ক্ষরদপািশ কুন 

13. প্রদয়াজনীয় তথু ত্রদ্রিক অথবা প্রদয়াজদনর ক্ষিক্ষিদত ক্ষরদপািশ কুন.5 

14. আন্ত ক্লাস্টার সমন্নদয় সহায়তা কুন (প্রয়জদন অন্ন ক্লাস্টার হজলা ফকাল 

পদয়ন্টদের সাদথ)  

15. মানক্ষবক প্রক্ষতশ্চিয়া সমন্বয় করার জনু হজলা পয শাদয়র সরকাক্ষর কতৃ শপিদক সাহাযু করা। 
 

ত্বক্ষরত সাডাোন পয শায় (০ – ৭২ েণ্টা ) এবাং ত্রান ও সাডাোন (৩-৩০ক্ষেন )   

1. হজলা পয শাদয়র খােু ক্ষনরাপিা হগ্াষ্ঠী সরকাদরর সাদথ সাংদযাগ্ স্থাপন ক্ষনশ্চিত কদর এবাং বেক্ষনক 

জাক্ষতয় পয শাদয়র খােু ক্ষনরাপিা হগ্াষ্ঠীর কাদে ক্ষরদপািশ কদর  সরকার এবাং এন শ্চজ ও হের প্রস্তুক্ষতর 

তথু হেয়  যা ক্ষকনা হজলা পয শাদয় হদয়দে ( ক্ষমঠিাং ক্ষমক্ষনি সহ)  

2. আন্ত ক্লাস্টার সমন্নদয় এফ এস ক্ষস ফকাল পদয়ন্ট এর িুক্ষমকা পালন করা।  
3. বেক্ষনক ( অথবা প্রদয়াজন অনযযায়ী) সিা কুন যাদত FSC সমন্বয় বাদড  পক্ষরক্ষস্থক্ষতর মূলুায়ন কুন 

এবাং জাতীয় কতৃশপদির, নাগ্ক্ষরক সমাজ এবাং মানক্ষবক অক্ষিদনতাগুক্ষলর প্রক্ষতশ্চিয়া িমতা জানযন।  

4. জুরী সতকশতা পয শাদয় সাংগ্ৃহীত তথু পয শাদলাচনা কুন। 

5. প্রদয়াজন অনযসাদর কাজ শুু কুন অিাব ক্ষবদিষণ (প্রথম 72 েন্টা এবাং তার পদর) এবাং  and 

ক্লাস্টাদরর সাদথ তথু আপদিি এবাং হশয়ার কুন, ক্ষনম্নক্ষলক্ষখত ক্ষকেু বা সমস্ত শ্চিয়াকলাপ সহ :  

- প্রক্ষতষ্ঠান বা হজলার জুরী খােু ও অ-খােুর মজযত সম্পদকশ  

- মজযত ও আয়িাধীন এফ এস ক্ষসর গ্ুাপ (খােু  নগ্ে এবাং কৃক্ষষ) 

                                                             
3 A simple tool for this purpose will be developed in April, 2015. 
4  A simple 2-page template will be developed in April, 2015. 
5  This is the same format used during non-cyclone season. See footnote 6.   

Commented [JD1]: To review the date in the note of page (it is 
written April 2015) 
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- সরকাদরর মজযত এবাং প্রক্ষতশ্চিয়া কম শ পক্ষরকল্পনা জানা (  সরকাদরর 

তক্ষরত প্রক্ষতশ্চিয়ার তথু জানযন) 

- মজযত জক্ষমদয় রাখা। 

- ক্ষনি এদসসদমন্ট এর জনু েল প্রস্তুত রাখা।  

6. হজলা পয শাদয়র সরকাক্ষর কতৃ শপদির সাদথ   হরি িদসর সাদথ ও এন ক্ষগ্ ও হের সাদথ পরামশ শ ও 

সহদযাক্ষগ্তা চলমান রাখা।   

7. স্থানীয় প্রক্ষতশ্চিয়া পক্ষরকল্পনা প্রণয়ন কাদজ সহায়তা এবাং এই মূলুায়ন প্রদয়াজদনর সাদথ সাংযযি 

করা। 

8. স্থানীয় সমন্বয় সিায় হসির ইনপযি প্রোন  

9. িক্ষতগ্রস্ত এলাকার কথা ক্ষবদবচনায় অনুানু প্রদয়াজনীয় অক্ষতক্ষরি োক্ষয়ত্ব পালন করা।  

জেলা র্ুখপাত্র / রিকল্প জেলা র্ুখপাত্র এি প্রদ্দয়ােিীয় র্ািদ্ণ্ডঃ  

FSC সম্মি হদ্দয়দ্দে জ্ জস্বচ্ছাদ্দসিী সংস্থাগুরল   জেলা র্ুখপাত্র / রিকল্প জেলা র্ুখপাত্র দ্বািা 

রিম্নরলরখি র্ািদ্ণ্ড পূিণ কিা উরিিঃ  

ক্ষিএফক্ষপ প্রশ্চিয়া সাংস্থাগুক্ষলর জনু হেচ্ছামূলক ক্ষকন্তু বুশ্চির জনু হেচ্ছামূলক নয়   সাংস্থাগুক্ষল ক্ষিএফক্ষপ 

অপাদরশন সম্পক্ষকশত নূুনতম সম্পে বরাে কদর ক্ষিএফক্ষপ বুবস্থার সযক্ষবধার সযদযাগ্ সৃঠি করদত পাদর।  

 

1. স্থানীয় পয শাদয় প্রমাক্ষণত উপক্ষস্থক্ষত এবাং কাজ করার িমতা  

2. জুরী পক্ষরক্ষস্থক্ষতদত অপাদরশন গুদলা প্রাসক্ষেক  

3. মূলুায়ন প্রক্ষশিণ / প্রযযশ্চিগ্ত েিতার মদধু আেশ শিাদব অাংশগ্রহণ 

4. হকৌশলগ্ত অবোন এবাং বাস্তব সহায়তা প্রোদনর জনু প্রতুক্ষয়ত িমতা 

5. ক্ষি  ক্ষি এম ক্ষসর সাদথ সম্পকশযযি ও হজলা হগ্দজি অক্ষফসাদরর সাদথ সাংদযাগ্ এবাং সম্পকশ 

6. জবাবক্ষেক্ষহতা (প্রদয়াজদন  সময় উৎসগ্ শ করার জনু িমতা / সম্মক্ষত) 

7. সময়কাল ক্ষনরির করদব েযদয শাগ্এর হস্কল এবাং তীব্রতার উপর "সশ্চিয় িূক্ষমকা"  

8. িাল এবাং প্রমাক্ষণত হযাগ্াদযাগ্ এবাং ইাংদরশ্চজ েিতা ( ক্ষরদপাঠিশাং অক্ষিজ্ঞতা) 

9. ক্ষবক্ষিন্ন পয শাদয় উপদর উক্ষিক্ষখত গুুত্বপূণ শ কাজগুক্ষল সম্পন্ন করার জনু পয শাপ্ত িমতা এবাং সম্পে 

েিািরদ্রহিা, প্ররিশ্রুরি এিং সর্য়কাল: 

 

এগ্ এস ক্ষস হজলা মযখপাত্র ক্লাস্টার প্রধাদের কাদে োয়বদ্ধ, হযমন, WFP এবাং FAO. 

 

যক্ষেও এিা হবাঝা যায় হয, এঠি একঠি হেচ্ছাদসবী হপশা, ক্ষিএফক্ষপ "জুরী সতকশতা পয শায়" এবাং 

 "তাতরিক্ষণক প্রক্ষতশ্চিয়া এবাং ত্রাণ হফজ" সময় উপদর উক্ষিক্ষখত কম শ সদন্তাষজনক িাদব ক্ষনশ্চিত 

করার জনু FSC র জনু  তার সময় ক্ষেদবন বদল আশা করা হয়।  

 

সশ্চিয় িূক্ষমকার সময়কাল ক্ষনরির করদব েযদয শাগ্ এর হস্কল এবাং তীব্রতার উপর  
 

এই কাদজ সম্পিৃ  সাংস্থাগুক্ষল অন্তত েযই সপ্তাদহর জনু উপদরর মূল কাজগুক্ষল গ্রহদণর জনু FSC হকা-

ক্ষলদির কদে োয়বদ্ধ হদব। সাংস্থাগুদলা ক্ষনশ্চিত করদব হয এই DFP িূক্ষমকা প্রক্ষতষ্ঠাদনর জনু হেচ্ছাকৃত ক্ষকন্তু 

িূক্ষমকা পালনকারী বুশ্চির জনু হেচ্ছাকৃতিাদব না। FSC DFP organizations will ensure that the role of this 

DFP is voluntary for the organization but voluntary not for the person performing the role. এই 

কম শকােগুদলা তার প্রাথক্ষমক কম শ তাক্ষলকার মদধু প্রক্ষতফক্ষলত করা উক্ষচত। 

 

যক্ষেও ক্ষিএসক্ষপক্ষপ তার তার ক্ষনজে সাংস্থার প্রধানদক ক্ষরদপািশ করদবন  এফ এস ক্ষসর কাদজর জনু ক্ষতক্ষন 

ক্লাস্টার ক্ষলি হের কাদে ক্ষরদপািশ করদবন।   
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সাংগ্িনগুক্ষল হজলা মযখপাত্র তাক্ষলকাদত হযদকাদনা পক্ষরবতশন েিদল অক্ষবলদে তা ক্লাস্টার ক্ষলিারহের অবক্ষহত 

করদব। 

েটিল অিুর্াি:: 

আশা করা হদচ্ছ হয সাংস্থাগুক্ষল ক্ষনম্নক্ষলক্ষখত কদয়কঠি বা সমস্ত এলাকার পূব শবতী জ্ঞাদনর ক্ষিক্ষিদত হজলা 

মযখপাত্র মদনানীত করদব:  
 

 জুরী প্রক্ষতশ্চিয়া বুবস্থাপনা  

 চাক্ষহো মূলুায়ন 

 হসিরাল হ্রাস এবাং িক্ষতর মূলুায়ন 

 হসির প্রসদে ক্ষবশ্চল্ডাং বুাক হবিার ( BBB) 

 সযক্ষবধাদিাগ্ী শনািকরণ এবাং বুবস্থাপনা 

 সব শােীণ সম্পে বুবস্থাপনা 

 

এফ এস ক্ষফ হজলা মযখপাত্রদের (এবাং ক্ষবকল্প হজলা মযখপাত্র যারা ঢাকা পয শাদয় এফ এস ক্ষসর সমন্বয় 

বুবস্থার সাদথ পক্ষরক্ষচত নাও হদত পাদর) জনু ক্লাস্টাহরর গ্িন ও পক্ষরচালনার জনু সদচতনতা বশৃ্চদ্ধ হসশন 

পক্ষরকল্পনা করদে। প্রদয়াজন এবাং তহক্ষবল প্রাপুতা উপর ক্ষিক্ষি কদর, FSC হজলা স্তদর আরও প্রক্ষশিণ করদত 

পাদর। 

প্ররিদ্দিদ্ি জ্া যিা:  
 

তথু সাংগ্রদহর জনু এফ এস ক্ষস িারা প্রেি সমস্ত হিমদপ্ল্ি হজলা মযখপাত্ররা বুাবহার করদবন6। ক্ষরদপািশগুক্ষল 

ইদমদলর মাধুদম Damien.Joud@wfp.org অনযক্ষলক্ষপ এফ এস ক্ষফ ইনফরদমশন মুাদনজদমন্ট অক্ষফসার: 

rony.hossain@fscluster.org বা Mohammad.rony@fao.org বরাবর পািাদত হদব।  

এই িূক্ষমকা বা প্রকৃত কায শিদমর প্রদয়াজনীয়তার ক্ষবষদয় প্রশ্নগুক্ষলর জনু েয়া কদর হযাগ্াদযাগ্ কুন FSC 
Cluster Coordinator: Damien.Joud@wfp.org or FSC Information Management Officer 

rony.hossain@fscluster.org বা Mohammad.rony@fao.org 
 

                                                             
6 These templates will be developed during April. The templates will be simple and concise. Formatted: Highlight

mailto:Mohammad.rony@fao.org
mailto:rony.hossain@fscluster.org
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কম শকাদের তাক্ষলকা  
জেলা র্খুপাত্র - খাদ্য রিিাপত্তা জ াষ্ঠী 

  মাচশ ২০১৭ 

 F= Flood/ বনুা 

 C= Cyclone / েূক্ষণ শঝড 
                                                             
7 HCTT িারা সতকশতা ধাপ হোক্ষষত হহাদল করক্ষনয় কায শকলাপ  

8 েূক্ষণ শঝড আোত করার পর অক্ষবলদে করক্ষনয় কায শকলাপ  

সময় কায শকলাপ শান্ত সময় েযদয শাগ্কালীন সময় 

  Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 

   েূক্ষণ শঝড ও  

বনুা 

বনুা েূক্ষণ শঝড 

  P P P P FC FC F F F F FC C 

প্রাক-

েযদয শাগ্ 

খােু ক্ষনরাপিা 

হগ্াষ্ঠী সিা 

   ১ 

ঠি 

        

 হযাগ্াদযাগ্ 

ক্ষনদেশক্ষশকা 

হালনাগ্াে ,  

বেবেিনা 

হমাকাদবলা 

মজযত, 4W ATLAS, 

জনবল এর 

সামথ শু,  FSC িারা 

প্রদয়াজনীয়  অনু 

হকান  নক্ষথ 

   √      √   

 

সতকশতা 

ধাপ 7 

খােু ক্ষনরাপিা 

হগ্াষ্ঠী সিা 

    নূনুতম ১ ঠি বা প্রদয়াজনীয় সাংখুক  

 বেক্ষনক আপদিি 

(ফম শুাি করা) 

    √ 

 

জুক্ষর 

অবস্থা 8 

খােু ক্ষনরাপিা 

হগ্াষ্ঠী সিা  

(েযদয শাগ্ আোত 

হানদল) 

    প্রক্ষত েযদয শাদগ্র জনু সব শক্ষনম্ন  ২ ঠি অথবা  

প্রদয়াজনীয় সাংখুক 

 PID / Sit rep     েযদয শাগ্  ক্ষিক্ষিক 

 বেক্ষনক আপদিি 

(ফম শুাি করা) 

    হযমন প্রদয়াজন 

 পক্ষরক্ষস্থক্ষত 

পয শদবিণ 

    সাডা োন কায শিম চলা অক্ষি 

 চাক্ষহো ক্ষনণ শয়ন 

জক্ষরদপ  সহায়তা 

(যক্ষে শুু হয়)  

    হযমন প্রদয়াজন 

 হজলা পয শাদয় 

প্রচার সিা 

(প্রদয়াজদন) 

    হযমন প্রদয়াজন 


